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 الفصل األول

 جولة في البرنامج
 SPSS تشغيل برنامج

من الالئحة الرئيسة  Startفي بيئة النوافذ، ويتم تشغيله باختيار األمر   SPSSبرنامج اإلحصائي يعمل ال
Programs  برنامج  اختروبعد ذلكSPSS. 

 أقسام النافذة الرئيسة للبرنامج

 :تنقسم النافذة الرئيسة للبرنامج إلى عدة أقسام من أهمها
 Command Functionsالئحة األوامر 
لكوول عمليووة إحصووائية    ”ICON“ أيقونووة خوواب بوواألوامر، حيوو  يميوون اختيووار األموور موون خووال وهوو الزووال ال

( يتفور  منهوا عودن مون Helpأوامور رئيسوة ب بودو   9وتعرض النتائج في الئحوة التقوارير، وتشومل الالئحوة علوى 
 األوامر الفرعية.

 

 
 Data Viewالبيانات نافذة 

 VARويعطووي اال ووم  Columnغيوور، حيوو  يووتم تمميوول المتغيوور بعمووون إلضووافة وغلغووال البيانوواب التابعووة لكوول مت
، أمووا األ ووطر فتمموول عوودن المشوواهداب لكوول متغيوور.  ويووتم التحويوول مووا بووين 011,111حتووى  0موور رقووم يبوودأ موون 

 .Variable Viewو  Data Viewالمشاهداب والمتغيراب بالضغط على 
 Variable View تعريف المتغيراتنافذة 

 Variable Viewبالضووغط علووى  أو Double Clickيووراب يووتم الضووغط علووى العمووون موورتين لتعريووا المتغ
الموجون في أ وفل الشاةوة لترهور ةاةوة أخورر لتعريوا المتغيوراب بتحديود ا وم المتغيور النوو ، الحزوم، العنووا ، 

علووى وموون  ووم تحديوود قيمووة الرمووا ووغووفه موور الضووغط  Valuesالترميووا بالضووغط علووى عمووون  تمالترميووا.  ويوو
 إلضافة الرما. Addمفتاح 
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 Output Navigator( النتائجنافذة المخرجات )
ةاةوووة إلرهوووار النتوووائج والتقوووارير، ويوووتم التحويووول موووا بوووين ةاةوووة النتوووائج وةاةوووة البيانووواب بالضوووغط علوووى األمووور 

Window .ومن  م اختيار ملف البياناب 
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 بعض األوامر الرئيسة

 فتح الملف
 . م اختيار الملف المطلوب فتحه ، تحديد نو  الملف المران ا ترجاعهOpen م  Fileباختيار األمر 

 
 

تقوارير نتوائج العمليواب اإلحصوائية التوي ، (Sav.*)بيانواب المتغيوراب   ويمين فتح عدة أنوا  من الملفواب أهمهوا
 خرر.األملفاب الأنوا  وغيرها من  (xls.*)ملفاب االكسيل وكذلك يمين  (Spo.*)تم عملها  ابقًا 

 

 حفظ الملف
 لحفظ البياناب، حي  يستخدما   Save asو  Saveاألمر الفرعي 

0 )Save As  :يستخدم إلعطال ا م جديد للملف مر حفره ويمين كما ذكر  ابقًا حفظ ما يلي 
 ”Data“بيا  المتغيراب  -
 ”Output Navigator“تقارير  -

0 )Save لملف.لحفظ التعديالب الزديدة التي طرأب على ا 
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 إضافة، تعديل والتحكم بالمتغيرات
واختوور متغيوور غيوور محزووو  بعمووون( وأضووف البيانوواب موور الت كيوود علووى مفتوواح  Data Editorانتقوول إلووى نافووذة 

Enter  أو تحرير السهم إلى أ فل بمالحرة: . تعنيMissing .)أي ال توجد قيمة في هذه الخلية 
 البيانات تعديل

 قيمة وذلك بتحريك السهم إلى الصف ب الخلية( والكتابة عليها بالقيمة الزديدة.ويمين بسهولة تعديل أي 
 تعريف المتغيرات

يمين تحديد نوعية البياناب المضافة فالمتغيراب والمؤةراب االقتصانية يمين إضوافتها كموا هوي، أموا المتغيوراب 
أو غيوور مووتعلم( ويووتم تعريووا المتغيوور والبيانوواب تحوودن موون قبوول الباحوو  بطريقووة البوودائل ب ذكوور أو أنمووى، مووتعلم 

ا وم المتغيور، النوو ، حزوم المتغيور،  وتحديود اتتوي: Variable Viewباالنتقوا  إلوى ةاةوة تعريوا المتغيوراب 
 عدن النقاط العشرية.

 Valuesتحديد قيم المتغير ) الترميز ( في خانة 

فوي كول  Addوالضغط علوى مفتواح  Value Labelوا م الرما في خانة  Valueخانة إنخا  قيمة الرما في 
 مرة. 
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بعد إجرال الخطواب السوابقة يوتم إضوافة المتغيوراب فوي ةاةوة البيانواب وإلرهوار القويم الكتابيوة المرانفوة بود  القويم 
 الرقمية وذلك بإجرال ما يلي:

  اختر األمرView .من الالئحة الرئيسة 

  اختر األمر الفرعيValue Labels  أو الضغط على المفتاح. 
 أنرر المربر الحواري التالي مماًل:

 

 
 

حالووة وجووون أكموور موون متغيوور بوونف  عنوواوين قوويم البيانوواب، وتكووو  االختيوواراب: موافوو  بشوودة، موافوو ، فمووماًل فووي 
متغيراب في ممل هوذه الحالوة، ولتنفيوذ ذلوك  01مترنن، غير مواف ، غير مواف  على اإلطالق وبفرض أنه يوجد 

 لية:يمين إتبا  الخطواب التا
 .المتغيرابقيم تعريا يتم تعريا االختياراب السابقة كما تم ةرحه في  -0
 ctrl + cأو  (Edit, copy)نسخ المتغير الساب  تعريفه،  -0
اختر الصف التالي للمتغير السواب  بالفو رة  وم اضوغط علوى المفتواح األيمون للفو رة، مون القائموة المنسودلة يوتم  -0

 ما في الشيل التالي.ك …Paste variables  اختيار
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 يرهر المربر الحواري التالي: -4

 
 
 أكمل المربر الحواري الساب  كما يلي: -5

 
 
 فنحصل على المطلوب كما في الشيل التالي: OKاختر  -6

 
 

 ترتيب المشاهدات و حالةإضافة متغير أو 
  م:   DATAيمين إضافة مشاهدة أو متغير جديد وذلك با تعما  األمر الرئيسي 

 .في حالة إضافة متغير جديد أو الضغط على مفتاح   Insert Variableاألمر الفرعي 
 .جديدة أو الضغط على مفتاح  حالةفي حالة إضافة  Insert Caseاألمر الفرعي 
 لترتيب البياناب حسب المتغير المران الترتيب به. Sort Casesاألمر الفرعي 

 .معينة أو الضغط على مفتاح  حالةحويل المؤةر إلى لت Go to Caseاألمر الفرعي 
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أو با ووووتخدام األمووووور الرئيسوووووي  ولعوووورض المتغيوووووراب المسوووووتخدمة قيوووود الدرا وووووة يوووووتم الضووووغط علوووووى مفتووووواح 
Utilities م األمر الفرعي   Variables. 

 إلغاء متغير أو حالة
ضور المؤةور  حالوةوفوي حالوة إلغوال ، Delضر المؤةر في ميوا  المتغيور الموران إلغوامه  وم اضوغط علوى مفتواح 

 وم القيموة معينوة يزوب أ  تضوغط بالفو رة علوى تلوك قيمة . وإللغال Del م اضغط على مفتاح  الحالةعلى ميا  
 .Delاضغط على مفتاح 

 

 Rank Casesحسب متغير معين  الحاالتترتيب 
مشووواهداب إموووا تصووواعديًا أو متغيووور جديووود يحتووووي علوووى الووورقم التسلسووولي لترتيوووب ال بإنشوووال SPSSيقووووم برنوووامج 

 .Transformمن األمر الرئيسي  Rank Casesتنا ليًا، وذلك باختيار األمر الفرعي 
 تكوين متغير جديد باستخدام معادلة

 Computeاألمر 

بعود ذلوك حودن ا وم  Variable   Compute،  وم األمور الفرعويTransformأختر من الالئحة الرئيسوة األمور 
 وووم كتابوووة المعانلوووة التوووي  وووو  تقووووم بتكوينهوووا با وووتخدام المتغيوووراب  Target Variableالمتغيووور الزديووود فوووي 

 لتحديد ةرط تحقي  المعانلة. أنرر المربر الحواري التالي: المعرفة مسبقًا.  وبالضغط على مفتاح 

 
 Computeمع  IFاستخدام الدالة 
 يد بالنسبة لمتغير موجون مسبقًا في حالة إضافة ةرط معين لحساب قيم متغير جد IFتستخدم الدالة 

. المطلوووب: إعطووال ميافو ة مقوودارها مرتووب ةووهر واحوود للمووورفين الووذين Employee Dataفمومال:: افووتح الملووف 
  نة ف كمر. 06تعلموا 

Transform Compute Variable  

 أكمل المربر الحواري كما يلي: -
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  م أكمل المربر الحواري كما يلي: …Ifاضغط على االختيار 

 
 

 06يشوتمل علوى ميافوو ة ةوهر للموورفين الووذين عودن  ونواب تعلوويمهم  new1نالحوظ أنوه تووم إضوافة متغيور با ووم 
  نة ف كمر وخاليا مفقونة ببدو  قيم( لباقي المورفين.

، نالحووظ أنووه $41011 وونة وراتبوه السوونوي الحوالي  06: عوودن  ونواب التعلوويم الخاغووة بوه 0فموماًل المورووف رقوم 
 .(3350=40200/12) $0051ا تح  مياف ة مقدارها 

 
 Select Casesاختيار خاليا 

يسووتخدم هووذه األموور الختيووار الحوواالب التووي تحقوو  ةوورط معووين ال ووتخدامها فووي تحليوول إحصووائي خوواب لووبع   
دير أو اختيووار عينوووة الحوواالب المطلوبووة، فموووماًل إذا كووا  المطلووووب اختيووار الوووذكور الووذين يعملووو  فوووي وريفووة مووو

 عشوائية ذاب حزم معين.
Data Select Cases 
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 توجد عدة اختياراب في المربر الحواري الساب  هي:
0- All cases : يسووتخدم هووذا االختيووار فووي حالووة ا ووتخدام جميوور الخاليووا نو  تحقيوو  ةوورط معووين وهووذا هووو

 .SPSSاالختيار المبدئي في 
3 .If condition is satisfied : يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار بعو  الخاليوا التوي تحقو  ةورط

 معين، ويمين ا تخدام الرمو  التالية مر هذا االختيار:
 أغغر من أو يساوي  => أغغر من >
 أكبر من أو يساوي  =< أكبر من <
 ال يساوي  =~ يساوي  =

 
ولتنفيذ ذلك نشط هوذا االختيوار  وم . " | " If :and " & " ،orلية مر الدالة يمين ا تخدام الرمو  المنطقية التا

 فيرهر المربر الحواري التالي: Ifاضغط 

 
 

  ًنة مماًل لقيم المتغير  01الختيار الحاالب التي أقل من  فممال  educ    نسوتخدم عالموة أقول مون<   
 يمين ا تخدام الشرط التالي:

educ < 18  أوeduc <= 17 
 حيووو  توووم تصووونيف  =~ختيوووار الموووورفين بووودو  المووودرال فقوووط يميووون ا وووتخدام العالموووة ال يسووواوي   ال  

 لتنفيذ ذلك ا تخدام الشرط التالي: 0المدرال بالرقم 
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Jobcat ~= 3 
  نة ومدرال يمين ا تخدام الشرط التالي: 01الختيار المورفين الذكور الذين تعلموا أكمر من  

Gender = “m” & educ >18 & jobcat = 3 
: إناث، وفي حالوة المتغيور f: ذكور، mمتغير وغفي تم تصنيفه إلى نوعين هما:  Genderعلمًا ب   المتغير 

 بين عالمتي تنصيص    . (m, f)الوغفي يزب وضر الرما المنا ب 
 :الختيار المورف الذي يعمل في وريفة كاتب أو مدير يمين ا تخدام الشرط التالي 

Jobcat = 1 | Jobcat = 3 
موور مالحرووة أنووه موون الضووروري تكوورار ا ووم المتغيوور، أي أنووه موون الخطوو  ا ووتخدام الشوورط السوواب  علووى النحووو 

 التالي:
Jobcat = 1 | 3 

  يمين ا تخدام نالةany  :الختيار المورف الذي يعمل في وريفة كاتب أو مدير كما يلي 
any( Jobcat, 1 , 3 ) 

  نة مماًل يمين ا تخدام الشرط التالي: 01 نة و  01الختيار المورفين الذين تعلموا بين  
educ >=18 & educ <= 20 

 أو يمين ا تخدام الشرط في الصورة التالية:
range (educ,18,20) 

 
2 .Random sample of cases 

يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار عينوة عشووائية بحزوم معوين، ولتنفيوذ ذلوك نشوط هوذا االختيوار  وم اضووغط 
Sample :فيرهر المربر الحواري التالي 

 
 ن في المربر الحواري الساب  هما:ياختيار يوجد 

Approximately:  تقريبوًا مون   %20يستخدم الختيار نسبة مئوية تقريبية من الحاالب، فموماًل يميون اختيوار
 كل الخاليا.
Exactly:  مون الخاليوا مور مالحروة أ  يستخدم الختيار عينة عشوائية ذاب حزم معين من أو  عودن منا وب

عوودن الخاليووا المطلووووب اختيارهووا يزووب أ  ييوووو  أقوول موون عووودن الخاليووا المطلوووب االختيوووار منهووا، فمووماًل يميووون 
 خلية. 051خلية فقط من أو   011اختيار 
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0 .Based on time or case range 

ذ ذلوك نشوط هوذا االختيوار  وم اضووغط يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار عينوة عشووائية بحزوم معوين، ولتنفيو
Range :فيرهر المربر الحواري التالي 

 Firstفوي المسوتطيل أ وفل  01موماًل اكتوب فوي المربور الحوواري السواب  اكتوب  51، 01الختيوار الحواالب بوين 

Case ،51  في المستطيل أ فلLast Case. 
5 .Use filter variable 

متغيور رقمووي كمتغيور لتصووفية الخاليوا المطلوبووة، وفوي هووذه الحالوة فووإ  يسوتخدم هووذا االختيوار فووي حالوة ا ووتخدام 
 الخاليا التي قيمها ال تساوي غفرًا أو ليست قيم مفقونة لمتغير التصفية  و  يتم اختيارها.

الخاليوا الغيور مطلوبوة مور إبقائهوا فوي  يسوتخدم لتصوفية :Unselected Cases Areأ وفل  Filteredاالختيار 
 الخاليا الغير مطلوبة من ملف البياناب. فيستخدم لمسح Deletedأما االختيار ملف البياناب، 

 
 Recodeإعادة الترميز 

فووي عمليوواب الفوور  لمزموعوواب مختلفووة، وذلووك بهوود  إنشووال جووداو  تكراريووة مختصوورة  Recodeيسووتخدم األموور 
ديووود أل  تنفيوووذ األمووور ويميووون تنفيوووذ ذلوووك علوووى نفووو  المتغيووور أو إنشوووال متغيووور جديووود وينصوووح بإنشوووال متغيووور ج

Recode  على نف  المتغير يعمل على مسح قيم المتغير األغلية التي قد تسوتخدم فيموا بعود ألغوراض تحليليوة
 أخرر.
وذلووك فووي متغيوور جديوود با ووم  Employee dataفووي ملووف  (educ)فوور  عوودن  وونواب التعلوويم  المطلوووبفمووماًل 

educ_new :حسب التصنيف التالي 
 00-09 01-07 06-00 00-1 مدر الدرجاب
 4 4 0 0 التصنيف

 

 
Transform Recode  Into Different Variables 

 أكمل المربر الحواري كما يلي:
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  م أكمل المربر الحواري كما يلي: Old and New Valuesاضغط على 

 

 
 

 المطلوب تصنيف البيانات السابقة كما يلي:

 00-09 01-07 06-00 00-1 مدر الدرجاب
 نكتوراة  ماجستير جامعي  انوي ف قل التصنيف

 
فووي المربوور الحووواري  Output variables are stringsاتبوور نفوو  الخطووواب فووي الممووا  السوواب  موور اختيووار 

تصونيف الزديود ب وانوي ف قول، جوامعي، ماجسوتير، نكتووراة( ( بال0،0،0،4الساب  مر ا تبدا  التصنيف الساب  ب
 حي  أ  التصنيف في هذه الحالة متغير وغفي.
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 الشيل التالي يممل جال من نافذة ملف البياناب بعد االنتهال من تنفيذ األمر.

 
 مالحظات:
 .يمين فر  كاًل من المتغيراب الرقمية والوغفية بطريقة منفصلة، وال يزو  فر ها معًا 
 .)في حالة اختيار عدة متغيراب يزب أ  تكو  كلها من نف  النو  برقمية أو ا مية 
  يستخدم االختيارIF . إذا كانت هناك ةروط خاغة يزب تحقيقها لعملية الفر 
  في حالوة اختيوارInto Same Variable  ويتم ا وتبدا  قويم المتغيور األغولية بنتوائج عمليوة الفر مموا 

 ة.يعني فقدا  القيم األغلي
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 نياثالل صلفا

 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي
 

 Histogram and Frequenciesالتكرارات والمدرج التكراري 
 

 Employee Dataافتح ملف البياناب 

 اختر من الالئحة الرئيسة ما يلي: 
Analyze   Descriptive Statistics  Frequencies   

 لعرض الزداو  التكرارية للمتغيراب موضر الدرا ة.وذلك 

 

 
Gender

216 45.6 45.6 45.6

258 54.4 54.4 100.0

474 100.0 100.0

Female

Male

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

والضغط علوى مفتواح  يمين تحديد المطلوب إرهاره بتحديد االختياراب بالضغط على مفتاح 

 الر م البياني 
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ManagerCustodialClerical

Employment Category

400

300

200

100

0

F
re

q
u

e
n

c
y

84
17.72%

27
5.7%

363
76.58%

Employment Category

 
 

 Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي 

 اختر من الالئحة الرئيسة ما يلي:
Analyze   Descriptive Statistics  Descriptives   

 

 
 

 .اإلحصالاب المطلوبةمن الالئحة الفرعية،  م حدن  Optionولتحديد مخرجاب اإلحصال الوغفي اختر 
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 Explore  مستكشفال

 اختر من الالئحة الرئيسة ما يلي:
Analyze   Descriptive Statistics  Explore   

خصوائص معينوة. متغيور أو أكمور لوه أو حسوب لكول متغيور علوى حوده الخصوائص اإلحصوائية ويستخدم لعورض 
 المتغيوور نقوولو  DEPENDENT LISTالمتغيوور  المووران إرهووار غووفاته اإلحصووائية  فووي خانووة  بنقوولوذلووك 
 .FACTOR LISTفي خانة  اتخر
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Descriptives

12.37 .158

12.06

12.68

12.41

12.00

5.378

2.319

8

17

9

3

-.250 .166

-.207 .330

14.43 .185

14.06

14.80

14.52

15.00

8.876

2.979

8

21

13

4

-.455 .152

-.044 .302

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Gender

Female

Male

Educational Level (years)

Statistic Std. Error

 

 
 Cross Tabulationجداول االقتران 

 اختر من الالئحة الرئيسة ما يلي:
Analyze   Descriptive Statistics  Crostabs   

 
 .  يراب النوعيةالختبار اال تقال  بين المتغفي جداو  االقترا  ( Chi-Squareكاي ب-اختبار مربرستخدم ي
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Gender * Employment Category Crosstabulation

206 0 10 216

95.4% .0% 4.6% 100.0%

56.7% .0% 11.9% 45.6%

43.5% .0% 2.1% 45.6%

157 27 74 258

60.9% 10.5% 28.7% 100.0%

43.3% 100.0% 88.1% 54.4%

33.1% 5.7% 15.6% 54.4%

363 27 84 474

76.6% 5.7% 17.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

76.6% 5.7% 17.7% 100.0%

Count

% within Gender

% within Employment

Category

% of Total

Count

% within Gender

% within Employment

Category

% of Total

Count

% within Gender

% within Employment

Category

% of Total

Female

Male

Gender

Total

Clerical Custodial Manager

Employment Category

Total

 

Chi-Square Tests

79.277a 2 .000

95.463 2 .000

474

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 12.30.

a. 
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 لثلثااصل الف

  Graphical Displayالبياني العرض

العديود  GRAPHSيمين تمميول المتغيوراب بالر وم البيواني وذلوك لتحليلهوا وتفسويرها، ويتفور  مون األمور الرئيسوي 
من األوامور المتعودنة ب ةويا  الر وم البيواني ولكول أمور فرعوي اختيواراب معينوة حسوب رغبوة الباحو ، علوى  وبيل 

 .ة البسيطة والمانوجةالبيانيباألعمدة وتعني تمميل البياناب  Barاالختيار المما  
بعود تحديوود الر وم البيوواني واختيوار المتغيووراب ترهور النتووائج فوي نافووذة خاغوة للر ووم البيواني، حيوو  يميون إضووافة 

 وتعديل العناوين بالضغط على الر م البياني مرتين بالماوس.
 Bar Chartsاألعمدة البيانية 

 تر من الالئحة الرئيسة ما يلي:اخ
Graphs Legacy DialogsBar 

 

 
 

 كما هو موضح في المربر الحواري التالي: Simple   ،Summaries for groups of casesاختر 

 
 أكمل المربر الحواري كما يلي:
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 تالي بعد تنسيقهفنحصل على الر م البياني ال
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 كما هو موضح في المربر الحواري التالي: Clustered ،Summaries for groups of casesاختر 

 
 أكمل المربر الحواري كما يلي:
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 فنحصل على الر م البياني التالي بعد تنسيقه

 

 
 حواري التالي:كما هو موضح في المربر ال Clustered ،Summaries for separate variablesاختر 
 

 
 

 أكمل المربر الحواري كما يلي:
 



 صافي خالد د. سميرأ.                                        SPSSاستخدام 

 

 

  01من  36 

 
 

 فنحصل على الر م البياني التالي بعد تنسيقه
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  Histogram المدرج التكراري

 اختر من الالئحة الرئيسة ما يلي:
Graphs Legacy DialogsHistogram 

 اري كما يلي:أكمل المربر الحو 
 

 
 فنحصل على الر م البياني التالي



 صافي خالد د. سميرأ.                                        SPSSاستخدام 

 

 

  01من  38 

Current Salary

$125,000$100,000$75,000$50,000$25,000$0
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re

q
u
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y
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100
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40

20

0

Mean =$34,419.57

Std. Dev. =$17,075.661


N =474
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 الفصل الرابع

 SPSS برنامج مهارات أساسية في استخدام
 

 SPSS تشغيل برنامج

من الالئحة الرئيسة  Startفي بيئة النوافذ، ويتم تشغيله باختيار األمر   SPSSيعمل البرنامج اإلحصائي 
Programs  برنامج  اختروبعد ذلكSPSS. 

 ام النافذة الرئيسة للبرنامجأقس

 :تنقسم النافذة الرئيسة للبرنامج إلى عدة أقسام من أهمها
 Command Functionsالئحة األوامر 

لكوول عمليووة إحصووائية    ”ICON“ أيقونووة وهوو الزووال الخوواب بوواألوامر، حيوو  يميوون اختيووار األموور موون خووال 
( يتفور  منهوا عودن مون Helpأوامور رئيسوة ب بودو   9وتعرض النتائج في الئحوة التقوارير، وتشومل الالئحوة علوى 

 األوامر الفرعية.
 

 
 Data Viewالبيانات نافذة 

 VARويعطووي اال ووم  Columnإلضووافة وغلغووال البيانوواب التابعووة لكوول متغيوور، حيوو  يووتم تمميوول المتغيوور بعمووون 
ويووتم التحويوول مووا بووين ، أمووا األ ووطر فتمموول عوودن المشوواهداب لكوول متغيوور.  011,111حتووى  0موور رقووم يبوودأ موون 

 .Variable Viewو  Data Viewالمشاهداب والمتغيراب بالضغط على 
 Variable View تعريف المتغيراتنافذة 

 Variable Viewبالضووغط علووى  أو Double Clickلتعريووا المتغيووراب يووتم الضووغط علووى العمووون موورتين 
بتحديود ا وم المتغيور النوو ، الحزوم، العنووا ، الموجون في أ وفل الشاةوة لترهور ةاةوة أخورر لتعريوا المتغيوراب 
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وموون  ووم تحديوود قيمووة الرمووا ووغووفه موور الضووغط علووى  Valuesالترميووا بالضووغط علووى عمووون  تمالترميووا.  ويوو
 إلضافة الرما. Addمفتاح 

 Output Navigator( النتائجنافذة المخرجات )
توووائج وةاةوووة البيانووواب بالضوووغط علوووى األمووور ةاةوووة إلرهوووار النتوووائج والتقوووارير، ويوووتم التحويووول موووا بوووين ةاةوووة الن

Window .ومن  م اختيار ملف البياناب 

 

 
 بعض األوامر الرئيسة

 فتح الملف
 . م اختيار الملف المطلوب فتحه ، تحديد نو  الملف المران ا ترجاعهOpen م  Fileباختيار األمر 
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تقوارير نتوائج العمليواب اإلحصوائية التوي ، (Sav.*)بيانواب المتغيوراب   ويمين فتح عدة أنوا  من الملفواب أهمهوا
 خرر.األملفاب الأنوا  وغيرها من  (xls.*)ملفاب االكسيل وكذلك يمين  (Spo.*)تم عملها  ابقًا 

 

 حفظ الملف
 لحفظ البياناب، حي  يستخدما   Save asو  Saveاألمر الفرعي 

0 )Save As ا ذكر  ابقًا حفظ ما يلي: يستخدم إلعطال ا م جديد للملف مر حفره ويمين كم 
 ”Data“بيا  المتغيراب  -
 ”Output Navigator“تقارير  -

0 )Save .لحفظ التعديالب الزديدة التي طرأب على الملف 

 
 

 إضافة، تعديل والتحكم بالمتغيرات
 واختوور متغيوور غيوور محزووو  بعمووون( وأضووف البيانوواب موور الت كيوود علووى مفتوواح Data Editorانتقوول إلووى نافووذة 

Enter  أو تحرير السهم إلى أ فل بمالحرة: . تعنيMissing .)أي ال توجد قيمة في هذه الخلية 
 البيانات تعديل

 ويمين بسهولة تعديل أي قيمة وذلك بتحريك السهم إلى الصف ب الخلية( والكتابة عليها بالقيمة الزديدة.
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 تعريف المتغيرات
اب والمؤةراب االقتصانية يمين إضوافتها كموا هوي، أموا المتغيوراب يمين تحديد نوعية البياناب المضافة فالمتغير 

والبيانوواب تحوودن موون قبوول الباحوو  بطريقووة البوودائل ب ذكوور أو أنمووى، مووتعلم أو غيوور مووتعلم( ويووتم تعريووا المتغيوور 
ا وم المتغيور، النوو ، حزوم المتغيور،  وتحديود اتتوي: Variable Viewباالنتقوا  إلوى ةاةوة تعريوا المتغيوراب 

 النقاط العشرية. عدن
 Valuesتحديد قيم المتغير ) الترميز ( في خانة 

فوي كول  Addوالضغط علوى مفتواح  Value Labelوا م الرما في خانة  Valueخانة إنخا  قيمة الرما في 
 مرة. 

القويم بعد إجرال الخطواب السوابقة يوتم إضوافة المتغيوراب فوي ةاةوة البيانواب وإلرهوار القويم الكتابيوة المرانفوة بود  
 الرقمية وذلك بإجرال ما يلي:

  اختر األمرView .من الالئحة الرئيسة 

  اختر األمر الفرعيValue Labels  أو الضغط على المفتاح. 
 أنرر المربر الحواري التالي مماًل:

 

 
 

فوو ، حالووة وجووون أكموور موون متغيوور بوونف  عنوواوين قوويم البيانوواب، وتكووو  االختيوواراب: موافوو  بشوودة، موافمووماًل فووي 
متغيراب في ممل هوذه الحالوة، ولتنفيوذ ذلوك  01مترنن، غير مواف ، غير مواف  على اإلطالق وبفرض أنه يوجد 

 يمين إتبا  الخطواب التالية:
 .المتغيرابقيم تعريا يتم تعريا االختياراب السابقة كما تم ةرحه في  -0
 ctrl + cأو  (Edit, copy)نسخ المتغير الساب  تعريفه،  -0
ختر الصف التالي للمتغير السواب  بالفو رة  وم اضوغط علوى المفتواح األيمون للفو رة، مون القائموة المنسودلة يوتم ا -0

 كما في الشيل التالي. …Paste variables  اختيار
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 يرهر المربر الحواري التالي: -4

 
 
 أكمل المربر الحواري الساب  كما يلي: -5

 
 
 ا في الشيل التالي:فنحصل على المطلوب كم OKاختر  -6
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 ترتيب المشاهدات و حالةإضافة متغير أو 
  م:   DATAيمين إضافة مشاهدة أو متغير جديد وذلك با تعما  األمر الرئيسي 

 .في حالة إضافة متغير جديد أو الضغط على مفتاح   Insert Variableاألمر الفرعي 
 .أو الضغط على مفتاح  جديدة حالةفي حالة إضافة  Insert Caseاألمر الفرعي 
 لترتيب البياناب حسب المتغير المران الترتيب به. Sort Casesاألمر الفرعي 

 .معينة أو الضغط على مفتاح  حالةلتحويل المؤةر إلى  Go to Caseاألمر الفرعي 

أو با ووووتخدام األمووووور الرئيسوووووي  ولعوووورض المتغيوووووراب المسوووووتخدمة قيوووود الدرا وووووة يوووووتم الضووووغط علوووووى مفتووووواح 
Utilities م األمر الفرعي   Variables. 

 إلغاء متغير أو حالة
ضور المؤةور  حالوة، وفوي حالوة إلغوال Delضر المؤةر في ميوا  المتغيور الموران إلغوامه  وم اضوغط علوى مفتواح 

 وم القيموة معينوة يزوب أ  تضوغط بالفو رة علوى تلوك قيمة . وإللغال Del م اضغط على مفتاح  الحالةعلى ميا  
 .Delفتاح اضغط على م

 

 Rank Casesحسب متغير معين  الحاالتترتيب 
متغيووور جديووود يحتووووي علوووى الووورقم التسلسووولي لترتيوووب المشووواهداب إموووا تصووواعديًا أو  بإنشوووال SPSSيقووووم برنوووامج 

 .Transformمن األمر الرئيسي  Rank Casesتنا ليًا، وذلك باختيار األمر الفرعي 
 تكوين متغير جديد باستخدام معادلة

 Computeر األم

بعود ذلوك حودن ا وم  Variable   Compute،  وم األمور الفرعويTransformأختر من الالئحة الرئيسوة األمور 
 وووم كتابوووة المعانلوووة التوووي  وووو  تقووووم بتكوينهوووا با وووتخدام المتغيوووراب  Target Variableالمتغيووور الزديووود فوووي 

 ة. أنرر المربر الحواري التالي:لتحديد ةرط تحقي  المعانل المعرفة مسبقًا.  وبالضغط على مفتاح 

 
 Computeمع  IFاستخدام الدالة 
 في حالة إضافة ةرط معين لحساب قيم متغير جديد بالنسبة لمتغير موجون مسبقًا  IFتستخدم الدالة 
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. المطلوووب: إعطووال ميافو ة مقوودارها مرتووب ةووهر واحوود للمووورفين الووذين Employee Dataفمومال:: افووتح الملووف 
 نة ف كمر.  06تعلموا 

Transform Compute Variable  

 أكمل المربر الحواري كما يلي: -

 
 

  م أكمل المربر الحواري كما يلي: …Ifاضغط على االختيار 

 
 

 06يشوتمل علوى ميافوو ة ةوهر للموورفين الووذين عودن  ونواب تعلوويمهم  new1نالحوظ أنوه تووم إضوافة متغيور با ووم 
 ر وخاليا مفقونة ببدو  قيم( لباقي المورفين. نة ف كم

، نالحووظ أنووه $41011 وونة وراتبوه السوونوي الحوالي  06: عوودن  ونواب التعلوويم الخاغووة بوه 0فموماًل المورووف رقوم 
 .(3350=40200/12) $0051ا تح  مياف ة مقدارها 
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 Select Casesاختيار خاليا 
معووين ال ووتخدامها فووي تحليوول إحصووائي خوواب لووبع   يسووتخدم هووذه األموور الختيووار الحوواالب التووي تحقوو  ةوورط 

الحوواالب المطلوبووة، فموووماًل إذا كووا  المطلووووب اختيووار الوووذكور الووذين يعملووو  فوووي وريفووة مووودير أو اختيووار عينوووة 
 عشوائية ذاب حزم معين.

Data Select Cases 

 
 

 توجد عدة اختياراب في المربر الحواري الساب  هي:
0- All cases : يسووتخدم هووذا االختيووار فووي حالووة ا ووتخدام جميوور الخاليووا نو  تحقيوو  ةوورط معووين وهووذا هووو

 .SPSSاالختيار المبدئي في 
3 .If condition is satisfied : يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار بعو  الخاليوا التوي تحقو  ةورط

 ر:معين، ويمين ا تخدام الرمو  التالية مر هذا االختيا
 أغغر من أو يساوي  => أغغر من >
 أكبر من أو يساوي  =< أكبر من <
 ال يساوي  =~ يساوي  =

 
ولتنفيذ ذلك نشط هوذا االختيوار  وم . " | " If :and " & " ،orيمين ا تخدام الرمو  المنطقية التالية مر الدالة 

 فيرهر المربر الحواري التالي: Ifاضغط 
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  ًنة مماًل لقيم المتغير  01تي أقل من الختيار الحاالب ال فممال  educ    نسوتخدم عالموة أقول مون<   
 يمين ا تخدام الشرط التالي:

educ < 18  أوeduc <= 17 
    حيووو  توووم تصووونيف  =~الختيوووار الموووورفين بووودو  المووودرال فقوووط يميووون ا وووتخدام العالموووة ال يسووواوي  

 لتنفيذ ذلك ا تخدام الشرط التالي: 0المدرال بالرقم 
Jobcat ~= 3 

  نة ومدرال يمين ا تخدام الشرط التالي: 01الختيار المورفين الذكور الذين تعلموا أكمر من  
Gender = “m” & educ >18 & jobcat = 3 

: إناث، وفي حالوة المتغيور f: ذكور، mمتغير وغفي تم تصنيفه إلى نوعين هما:  Genderعلمًا ب   المتغير 
 بين عالمتي تنصيص    . (m, f) الوغفي يزب وضر الرما المنا ب

 :الختيار المورف الذي يعمل في وريفة كاتب أو مدير يمين ا تخدام الشرط التالي 
Jobcat = 1 | Jobcat = 3 
موور مالحرووة أنووه موون الضووروري تكوورار ا ووم المتغيوور، أي أنووه موون الخطوو  ا ووتخدام الشوورط السوواب  علووى النحووو 

 التالي:
Jobcat = 1 | 3 

 الة يمين ا تخدام نany  :الختيار المورف الذي يعمل في وريفة كاتب أو مدير كما يلي 
any( Jobcat, 1 , 3 ) 

  نة مماًل يمين ا تخدام الشرط التالي: 01 نة و  01الختيار المورفين الذين تعلموا بين  
educ >=18 & educ <= 20 

 أو يمين ا تخدام الشرط في الصورة التالية:
range (educ,18,20) 

 
2 .Random sample of cases 

يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار عينوة عشووائية بحزوم معوين، ولتنفيوذ ذلوك نشوط هوذا االختيوار  وم اضووغط 
Sample :فيرهر المربر الحواري التالي 

 
 ن في المربر الحواري الساب  هما:ياختيار يوجد 

Approximately: تقريبوًا مون   %20االب، فموماًل يميون اختيوار يستخدم الختيار نسبة مئوية تقريبية من الح
 كل الخاليا.
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Exactly:   يستخدم الختيار عينة عشوائية ذاب حزم معين من أو  عودن منا وب مون الخاليوا مور مالحروة أ
عوودن الخاليووا المطلووووب اختيارهووا يزووب أ  ييوووو  أقوول موون عووودن الخاليووا المطلوووب االختيوووار منهووا، فمووماًل يميووون 

 خلية. 051قط من أو  خلية ف 011اختيار 

0 .Based on time or case range 

يسوتخدم هوذا االختيوار فوي حالوة اختيوار عينوة عشووائية بحزوم معوين، ولتنفيوذ ذلوك نشوط هوذا االختيوار  وم اضووغط 
Range :فيرهر المربر الحواري التالي 

 Firstالمسوتطيل أ وفل  فوي 01موماًل اكتوب فوي المربور الحوواري السواب  اكتوب  51، 01الختيوار الحواالب بوين 

Case ،51  في المستطيل أ فلLast Case. 
5 .Use filter variable 

يسوتخدم هووذا االختيوار فووي حالوة ا ووتخدام متغيور رقمووي كمتغيور لتصووفية الخاليوا المطلوبووة، وفوي هووذه الحالوة فووإ  
 ختيارها.الخاليا التي قيمها ال تساوي غفرًا أو ليست قيم مفقونة لمتغير التصفية  و  يتم ا

الخاليوا الغيور مطلوبوة مور إبقائهوا فوي  يسوتخدم لتصوفية :Unselected Cases Areأ وفل  Filteredاالختيار 
 الخاليا الغير مطلوبة من ملف البياناب. فيستخدم لمسح Deletedملف البياناب، أما االختيار 

 
 Recodeإعادة الترميز 

مختلفووة، وذلووك بهوود  إنشووال جووداو  تكراريووة مختصوورة فووي عمليوواب الفوور  لمزموعوواب  Recodeيسووتخدم األموور 
ويميووون تنفيوووذ ذلوووك علوووى نفووو  المتغيووور أو إنشوووال متغيووور جديووود وينصوووح بإنشوووال متغيووور جديووود أل  تنفيوووذ األمووور 

Recode  على نف  المتغير يعمل على مسح قيم المتغير األغلية التي قد تسوتخدم فيموا بعود ألغوراض تحليليوة
 أخرر.
وذلووك فووي متغيوور جديوود با ووم  Employee dataفووي ملووف  (educ)عوودن  وونواب التعلوويم  فوور  المطلوووبفمووماًل 

educ_new :حسب التصنيف التالي 
 00-09 01-07 06-00 00-1 مدر الدرجاب
 4 4 0 0 التصنيف

 

 
Transform Recode  Into Different Variables 

 المربر الحواري كما يلي:أكمل 
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  م أكمل المربر الحواري كما يلي: Old and New Valuesاضغط على 

 

 
 

 المطلوب تصنيف البيانات السابقة كما يلي:

 00-09 01-07 06-00 00-1 مدر الدرجاب
 نكتوراة  ماجستير جامعي  انوي ف قل التصنيف

 
فووي المربوور الحووواري  Output variables are stringsاتبوور نفوو  الخطووواب فووي الممووا  السوواب  موور اختيووار 

( بالتصونيف الزديود ب وانوي ف قول، جوامعي، ماجسوتير، نكتووراة( 0،0،0،4الساب  مر ا تبدا  التصنيف الساب  ب
 حي  أ  التصنيف في هذه الحالة متغير وغفي.
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 الشيل التالي يممل جال من نافذة ملف البياناب بعد االنتهال من تنفيذ األمر.

 
 مالحظات:
 .يمين فر  كاًل من المتغيراب الرقمية والوغفية بطريقة منفصلة، وال يزو  فر ها معًا 
 .)في حالة اختيار عدة متغيراب يزب أ  تكو  كلها من نف  النو  برقمية أو ا مية 
  يستخدم االختيارIF . إذا كانت هناك ةروط خاغة يزب تحقيقها لعملية الفر 
  في حالوة اختيوارInto Same Variable  ويتم ا وتبدا  قويم المتغيور األغولية بنتوائج عمليوة الفر مموا 

 يعني فقدا  القيم األغلية.

 
 


