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SPSS

أإلرررلنل بررررلحلنل إل رررت يتنل تررر ني رررخناررريمنتقنلررر نل رررت للح تنحررر ن بررر ننSPSSيعتبررررنبرجرررتحلنل تإلحيررر نل إل رررت  ن
ل بتإلثي ن حقيتمنبت تإلحيالخنل إل ت يت،نمي ت لمنل برجتحلنلر نثثيررنحر نل حترتيخنل عححيرتنمل تر نتارح ننحر ن ربي ن

هر نل ت رترن حح رح نل ثتحر ن حبرجرتحلنن SPSSيرتنمليتتحتنيرتنمل  جل ريتنمل عرلنيرتكننمثححرتنل حثت ،نل عحرممنل للرن
نمل ت نتعج ن"نل برجتحلنل إل ت  ن حعحممنليتتحتنيت"كن "Statistical Package for Social Sciences"مهٍمن

قنل حتبعرتنلر نل تعتحر نحرعنمل ت نتاتبهنتحتحتن حطرل رنSPSSمياح نل ف  نلألم ننح نتمضيحن طريقتنل تعتح نحعن
 هنحعرلتننSPSS،نمب ذلنلإجهنح نل حفترضنأ نح ت لمنبرجتحلنWindowsأينبرجتحلنيعح نتإلخنجظتمنل ميجلمعن

كننثذ كن يتمنSPSSتتحتنبجظتمنتاغي نل برلحلنميجلمعنمل   ت صنل ت نيحث نلي تفتلةنحج تنل نل ت للمنبرجتحلن
نSPSSيتن تثررمي نل ح ررترلخنل حجت رربتنمل ترر نتحثرر نحرر نل ررت للمنبرجررتحلنل تعرررعننحرر نل عليررلنحرر نل عححيررتخنل ضرررمرن

نب مرةنحجت بتك

SPSS

يحثر نتاررغي نبرجرتحلنبمل ررطتنل جقرررنل حرعلموننحرر نأيقمجررتنل برجرتحلنمل ترر نتظ ررننحرر ن ررطحنل حثتر نأمننجررلنطريررقن
تعنل إلت رر نلي رر كننمنجررلنتاررغي نبرجررتحلنل جقرررنل حفرررلننحرر نأيقمجررتنل برجررتحلنحرر ن ت حررتنل برررلحلنل حتررملرةننحرر نت رر

SPSSنتظ ررناتارتنحإلرررنل بيتجرتخ،Data Editor مل تر نتتثرم نحر نمر تري نتارتب ت نمر رتنل عحر نلر نبرجرتحلنن
إليثنتتثم نل مر تنح نأنحلةنم فمع،نميحث نليجتقت نحر نمر رتنى ر نأ ررانبمل رطتننExcelل تللم نل  ثترمجيتن

ناتاتنحإلررنل بيتجتخكنل جقرننح ن تبضنل مر تنل نأ ف 

Data View

مت لمنهذهنل مر تنح حتنىل ت نمتعلي نمنرضنل بيتجتخن حبتإلث،نمتحث نلألنحلةنل حتغيرلخنل نإلي نتحث نل  فمعن
نل إلتيخنحإل نل لرل ت،نمبذ كنتحث نث ن حيتنحاتهلةنل حتغيرن حإلت تنل حقتبحتك

Variable View

نمت لمنهذهنل مر تنمظيفتنل تإلثمنب  ت صنل حتغيرلخ،نمل ت ن جتطرقن  تنبت تف ي نيإلقتقك
ن
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ن
ن

،نىينأ نOutput Viewerميمتلنثذ كناتاتنأ ران ظ ترنجتت لنل تإلحي نل إل ت  نمت ح ننترضنل جتت لن
ن رنحبتارةننجلنطح نل جتت لنأليننححيتنىإل ت يتهذهنل مر تنينتظ رنحبتارةننجلنتاغي نل برجتحلنم ث نتظ

ن
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SPSS

تعتحلنتحيعنل برلحلنل ت نتعح نتإلخنجظتمنميجلمعننح نحتحمنتنح نل قمل منمل ت نيحث نح ن ال  تنل قيتمنبتحيعن
ن مل منر ي تنمه :ن01نح نن SPSSل عححيتخنل حطحمبتنح نل برجتحلكننميمتلنل نبرجتحلن

ن
File Menu

ى نل  لعنل ر يسنح ن ت حتنل ححعنهمنل تإلثمنبت ححفتخ،نمذ كنن نطريقنىجاتءنححعنأمنلتحنححعنأمننرضن
نحعحمحتخنن نححعنأمنطبتنتنححعكننثذ كنلإ ن تحتنل ححعنتعرضن ت حتنبآ رنل ححفتخنل ت نتمنل ت للح تك

Edit menu

يتخنل تعلي نل نل بيتجتخنحث ننححيتخنل ج خنمل قصنمل ح قنمنححيتخنل بإلثنن نمت ت لمنهذهنل قت حتن عحح
 حتغيرلخ

View Menu

يحث نبت ت للمن ت حتنل عرضنلأللملخننرضنمل  فتءناريطنلأللملخنم طمطنل ابثتنل ناتاتنحإلررنل بيتجتخ،ن
نثذ كنيحث نتعلي نل  طمطنمل ح ت لحتنل نل برجتحلك

Data Menu

كتإلتمين ت حتنل بيتجتخننح نل عليلنح نلأللملخنل ح حتنمل ت نت ت لمن تإلليلنل حتغيرلخنم يح تنمترتي نل حتغيرلخن
نمنححيتخنلحلنمل  نل ححفتخك

Transform Menu

 حتغيرلخنحث نإل ت نتإلتمين ت حتنتإلمي نل بيتجتخننح نل عليلنح نلألملحرنل ت نت ت لمن عححيتخنل تعلي نل ن يمنل
نتلةنترحيعنل حتغيرلخنمنححيتخنىجاتءن يمننامل يت ن يمنتليلةن ححتغيرلخنمل 

ن
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Analyze Menu

نمتعتبرن ت حتنل تإلحي نأهمن ت حتن إلتمل  تننح نل عليلنح نلألملحرن تجفيذنل تإلحيالخنل إل ت يتنل ح تحفت

Graphs Menu

ر محتخننح نل عليلنح نلألملحرن تحثي نل بيتجتخنبيتجيتق،نمل ت نتعرضنل بيتجتخنبعلةنطرل قن تال منمتاح ن ت حتنل 
نل تإلحي نل حطحم ك

Utilities Menu

مت ت لمن ت حتنل  لحتخن حعرلتنبعضنل حعحمحتخنن نل حتغيرلخنمل ححفتخنمثذ كنتإلليلنحتحمنتخنتع يتنح ن
نل تغيرلخك

Windows and Help Menu

مت ت لمن ت حتنل جمللذن إلبلل نح نجتلذةنى  نأ رانأمنت غيرنل جمللذ،نثذ كنلإ ن ت حتنل ح تنلةنتملرن لحتن
ننرضنل ح تنلةنل حإلظيتن حح ت لمك

Toolbar

حرنح نىإللانل قمل منل حذثمرةنيملرناريطنلأللملخنحتحمنتنح نلأليقمجتخنمل ت نيحث نث نملإللنحج تنلإللنلألمل
ن تبقتق،نلعجلنل جقرننح نىإللانلأليقمجتخ،نيجفذنلألحرنل حرتبطنب ذهنلأليقمجتك

ن
مبت اترةنبت ت للمنل فترةننح نىإللانلأليقمجتخ،نيحث نل تعرعننح نل عححيتنل حرتبطتنب ت،نلعح ن بي نل حثت ننجلن

نبطتنبتأليقمجتكل اترةننح نأيقمجتنلتحنححع،نتظ رنل تعحيحتخنل حرت

ن
ميحث نتعلي ناريطنلأللملخن ياح نلأليقمجتخنل ت نيرانل ح ت لمنبأج تنحجت بتن عححهنمذ كنبت تيترنلألحرن

Toolbarsح ن ت حتننViewنك
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ن
نمنجلهتنجاتهلنحربعنل إلملرنل تت  :

ن
ن،نيظ رنحربعنل إلملرنل تت  :Customizeمبت جقرننح ن

ن
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يطنلأللملخنبت اررترةننحرر نلأليقمجررتنل حرررللنىعل ت ررتنمل ضررغطنل ح ررتحرننحرر نل ررعرنميحثرر نىعل ررتنأإلررلنلأليقمجررتخنحرر نارررن
لألي رررن حفررترةنم ررإل نلأليقمجررتن ررتروناررريطنلأللملخكننمبررجفسنل طريقررتنيحثرر نىضررتلتنأيقمجررتنحرر نل عررللنل ثبيرررنحرر ن

جيفتخنل ح تحفرررتنلأليقمجررتخنل حتررملرةكننميحثررر نتإلليررلنلأليقمجررتنل حطحمبرررتنبتيجتقررت نحرر نت رررجيعنى رر ن  رررنحررر نل ت رر
،نيحثررر نOK أليقمجرررتخ،نمحررر نثرررمنل تيرررترنلأليقمجرررتنل حطحمبرررتنم رررإلب تنى ررر نارررريطنلأللملخكننمبرررت جقرنحررررتي ننحررر ن

نحاتهلةنل تعليالخننح ناريطنلأللملخك
 Creating a new SPSS data file

،نمتاح نهذهنل بيتجتخنل حتغيرلخنم يمنل ح يحتن جفرضنأ ن ليجتنبيتجتخنن نطال نحتتي تيرننحمنل جفسنل نتتحعت
نهذهنل حتغيرلخنثحتنل نل تلم نل تت  :

ن
نل تجسنل عحرنل حعل ننل ت  صنل ر منل تتحع 

نذثرن20ن4229نت ميقن921459024
نأجث ن24ن4211نحت يتن925411952
نذثرن24ن9205نل ت تلن929157254
نأجث ن22ن2214نحت يتن927419749
نذثرن29ن2275نتلل ت ن925144294
نذثرن24ن2200نت ميقن929474209
نأجث ن04ن4222نت ميقن921400900

نكSPSSمل حطحم نهمنىل ت نل بيتجتخنل نححعنبيتجتخن
ل ترللم نل  ثترمجيررتنأمنلر نتررللم نترتمننححيرتنىل ررت نل بيتجرتخنبطريقرتنحاررتب تن ل رت نل بيتجرتخنلرر نبررلحلن

ل نبرلحلنحعت تتنل ج رمصكننميحثر نىل رت نل بيتجرتخنلل ر نأين حيرتنمذ ركنبرت جقرننحر نل  حيرتنل حجت ربتنثرمنثتتبرتن
ل بيتجرررتخنل حطحمبرررتكننمنجرررلنل ردبرررتنلررر نتعرررلي نل بيتجرررتخ،نيرررتمنتإلليرررلنل  حيرررتنل حررررللنتعرررلي نل بيتجرررتخنلي رررتنثرررمنثتتبرررتن

 Variableمر رتن،نيرتمنليجتقرت نى ر نData View بر نىل رت ن ريمنل بيتجرتخنلر نمر رتنم ثر ننل تعرليالخنل حطحمبرتكن

Viewنكل حتغيرلخن تبضنل مر تنمذ كن تعريعن  ت صننح نن نطريقنجقرن
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ن
نأنحلةنبإليثنيإلللنث ننتحملنىإللان  ت صنل حتغيرلخكن01نح ننVariable Viewمتاح نمر تنن

ن
Variable Name

،نمهررمنل عحررملنل ح  ررصن ثتتبررتنأ ررحتءنNameل عجررمل ننحرر ننVariable Viewلألم نحرر نمر ررتننل عحررملنيإلحرر ن
حبتارةنل نل  طرنلألم ن حلي تننح نل ر منل تتحع ن حطت ر  نid_num ل حتغيرلخ،نلف نل حثت نل  تبقنيحث نثتتبتن

نكيعيلنطم نلي منن نثحتجيتنرحمعنمبارطنأ نيبلأنبإلرعنمأ ني

Variable Type

،نمي ت لمنهذلنل عحملن تإلليلنحتنىذلنثت نل حتغيرننللينأمنديرننرللينمثرذ كنTypeل عجمل نيإلح نل عحملنل ثتج ن
نكData Viewطريقتننرضنل حتغيرلخنل علليتنل نمر تن

نل نل عحملنل ثتج ،نيظ رن جتن جلمقنل إلملرنل تت  :نننجلنل جقرننح نل عرن

 

جمعنل حتغيرنى نثت نحتغيرننللينأمنحتغيرنيعبرنن نل تتريخنأمنل م خننث نح ن ال ن جلمقنل إلملرنتإلليلميح
نأمنحتغيرنيحث ن يحتنجقليتنأمنحتغيرنرحعيك
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ن

Variable width

ل حتغيرنبمل طتني ت لمنل عحملنل ثت ثن تإلليلننللنل  تجتخنل ح ت لحتن عرضن يحتنل حتغير،نميحث نتإلليلننرضن
ن جلمقنل إلملرنل  تبقنأمنبت جقرننح نلأل  منل نل  حيتنل حقتبحتن ححتغيرنل نل عحملنل ثت ثن

Decimals

ميحثر نعيرتلةن،نل عاررينلر نل حتغيررلخنل علليرت حعللنل ح   تني ت لمنل عحملنل رلبعن تإلليلننللنل  تجتخنل عاريتن
نن:نت نل عاريتنبمل طتنلأل  منى  نلألنح نمل   نلأل ف أمنىجقتصنل حرل

ن
نكVariable Typeل ح ت لمن تإلليلنجمعنل حتغيرنإلملرنل  جلمقنأمنبت ت للمن

Variable Label

ن Student's Id Numberي ت لمنهذلنل عحرملن م رعنل حتغيررن،نلعحر ن ربي نل حثرت نلإجرهنيحثر نل رت للمنل عبرترةن
نكSPSSن،نميظ رنتأثيرنل م عنل نح رتتخنبرجتحلن256حمعنى  نل رننللنت  نيحث نأ ن،نمنid_numم عن 

Value Labels

تبرعنل إلتتتن م عنل قيمنل حإلللنل نل بيتجتخننجلحتنيثم نل حتغيرنل عللينحتغيرنم ف نبعبترةنتمضحنحعج نهذهن
،نلفر نل حثرت نل  رتبقنلرإ نت  رصنل طرال نSPSS تنلر نح رترتخنبرجرتحلنظ رنبليقنحر نل قيحرتنجف رمل ت نتنل قيم

"ن طرال نل حت يرتنمل قيحرتن2"ن طال نل ت ميقنمل قيحرتن"0همنت ميق،نحت يتنمل ت تلكنمبذ كنلإجهنيحث نتإلليلنل قيحتن"
نن"ن طال نلي ت تلك4"

نل قيحتنل ت  ص
 0 ت ميق

 2نحت يت

 4نل ت تل

ل  تبق،ني ت لمنحربعنل إلملرنل تت  نل ذينيظ رننجلنل جقرننح نل  حيتنل نل تلم نحتنم م عنل قيمنل نل تلم نث
نكValuesمل عحملنل  تلسنل ذينيإلح ننجمل نن majorل حقتبحتن ححتغيرن
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ن
ملثت ننvalue labelثمنلجقرنل ح تطي نل حتتمرن ثححتنن1ملثت نل ر مننvalueلجقرنل ح تطي نل حتتمرن ثححتن

Marketingعرنثمنلجقرنلن add ضتلتنل عجمل ،نثمنثررنل عححيتن تحيعنل قيم،نمح نثمنلضغطننح نن OKنجلنن
نليجت تءنح نتحيعنل قيمك

Missing Values

)أينأ نهذهنل قيمنحمتملةنأ القنم ثججتنينجرد ننجلنردبتنل بتإلثنل نتإلليلنبعضنل قيمننح نأج تن يمنحفقملةن
ألين ب نح نلأل بت (،نلإجهنيحث نل ت للمنحربعنل إلملرنل تت  نمل ذينيظ رنل إل ت  ننىل ت  تنل نل تإلحي 

ن:نMissingنجلنل جقرننح نل  حيتنل ت نتقعنل نل عحملنل ذينيإلح نل عجمل ن

ن
تثم نهذهنل إلت تنلإ نل  اليتنمتملنحاتهللخنل نل بيتجتخ،نلف نعلمن  يمنل حتغيرنحفقملةنأ القنجتيتتنمنجلحتنتثم ن

نتإلم نتحقت يتقنى  ن يمنحفقملةنمنلتردتن
ن
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Column Width

ح نأمني تميننرضننميت نأ نيثم ننرضنل عحملنأثبر ححتغير،ننرضنل عحملننللنل رحمعنل ح   تنيحث ن
ل نمر تننرضن إل نإللملنل عحملنبمل طتنحتغيرنألينيحث نتغييرننرضنل عحملنل حتغيرنل حضح نليه،نمن

نخكل بيتجت

 Alignment

نححتغير ل  حيتنل تتبعتننح نجقرن،نميتمنذ كنبت حتغير ث ن اليتنل ضبطنحإلتذلةنل جصنلل  نمي ت لمنهذلنل عحملن 
نك(Right)ل حإلتذلةنليلترلضيتنه ننل حإلتذلةنل حجت بتكننحعنل عحمنبأ أل ف ني تيترن ل   منل حتتهنثمنل جقرننح ن

ن

Measurement

نمي ت لمنهذلنل عحملن تإلليلنجمنيتنل بيتجتخن ححتغيرنمل ت نيحث نت جيف تننح نل جإلمنل تت  :
Scaleأمن نطتءنلي تننح نأ نل حتغيرنحتغيرن حبيتجتخنل علليتن)ل قتبحتن حقيتسنل ثح (ننمي ت لمنهذلنل ت جيعن
نحت  ك

ordinalل ترتيبيررتنإليررثنيحثرر نترتيرر ن رريمنل حتغيرررنبإليررثنتعطرر نلي ررتني ررت لمنهررذلنل ت ررجيعن قيررتسنل حتغيرررلخنمنن
ت ررتنليتقنأمنتجتع يررتقنم ثرر نينيحثرر نتإلليررلنل فرررمقنبيج ررتنبل ررتنحررثالقنتقررليرنطت رر نلرر نل قرريمننيحثرر نترتيرر نحرر نأجررهن

نلحتإلت ن)ححتتع،نتيلنتللق،نتيل،نحتم ط،نحقبم ،نضعيع(ن

nominalيتنمهرر نحتغيررررلخن  رررتننرررللنحررر نل ف رررتخنلم نألضرررحيتن قيرررتسنل حتغيررررلخنلي رررحمي ررت لمنهرررذلنل ت رررجيعنن
جرتثنأمنحثر نتق رريمن إلرللهتننحر نلأل ررران)ينيحثر نترتيب رتنت ررتنليتقنأمنتجتع يرتق(نحثر ن تق رريمنل حتتحرعنى ر نذثررمرنمل 

نكل طال نإل  نت    من)ت ميق،نحت يت،نل ت تل(
نثحتنيح :نvariable viewنتظ رناتاتن،ل حذثمرةنل نل حثت نل  ح تبعلنتعريعنل حعحمحتخن ححتغيرلخن

ن
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نمبعلنىل ت نل بيتجتخنتثم نمر تننترضنل بيتجتخنل ناتاتنحإلررنل بيتجتخننح نل جإلمنل تت  :

ن
مبعلنليجت تءنح نىل ت نل بيتجتخ،نيثم نل ححعنتتهعن حقيتمنبت تإلحيالخنل إل ت يتنل حطحمبتكننم ب نل بلءنبأين

نقرننح نأيقمجتنإلفظنل ححعكتإلحي ،نيت نل تأثلنح نإلفظنل ححعنمذ كنبت ج

ن
نمبذ كنيظ رنحربعنل إلملرنل تت  نمل ذينيطح نتإلليلنل منل ححعك

ن
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ح ن ت حتننOpenكننم فتحنححعنبيتجتخنح ع ن تبقتقنج تترنلألحرنstudents.savمبذ كنيثم نل منل ححعنهمن
Fileن،نثمنيظ رن جتنحربعنإلملرنيطح نل منل ححعنل ح ع نمل ذينيحث نثتتبتهنل ن تجتFile nameأمنل تيترهنن

نكSPSSح ن ت حتنححفتخنبيتجتخن
 


