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 (SPSSلمدراشبح االخخهبعيج ) جحزهج اإلحصبئيالالخحميل اإلحصبئي تبشخخدان 
 هلدهج
ترَسج اًضزَج اإلضضبئٚج ًٌدراشبح االسخَبؽٚج ٕاضدث َُ اًترَسٚبح اًَشخخدَج لٙ  خؾختر

اًخضٌٚل اإلضضبئٙ لٙ اًدراشبح االسخَبؽٚج، ٕخؾختر َُ اًترَسٚبح شٌٔج االشخخداٍ َوبرِج 
تبًترَسٚبح األخرٖ. خشخخدٍ ٓذّ اًترَسٚج ٕاسٔج خعتٚن تبًٌقج اإلِسٌٚزٚج ضٚد أِْ ال ٚخٕلر 

ٕاسٔج خعتٚن تبًٌقج اًؾرتٚج، َُٕ ِٓب ال تد ًَشخخدٍ ٓذّ اًترَسٚج أُ ٚؾخبد ؽٌٗ  لٙ اًترَسٚج
اشخخدأَب تبًٌقج اإلِسٌٚزٚج َُ خالل اًََبرشج ٕضمغ تؾط اًَضعٌضبح َٕؾبِٚٔب تبًٌقج 

 اًؾرتٚج تٔدك زٚبدث اًودرث ؽٌٗ اشخخداٍ اًترَسٚج. 
مٚج اشخخدأَب لٙ اًخضٌٚل، يَب شٚودٍ ٓذا اًمضل َؾٌَٕبح تشٚعج ضٕل ٓذّ اًترَسٚج ٕيٚ

شٚودٍ تؾط َتبدا اًخضٌٚل اًخٙ ٚسة أُ خختؼ ٕذًى َُ أسل خِمٚذ ؽٌَٚج خضٌٚل شٌَٚج 
ضٚد شٚخٍ ؽرط اًشبشبح ٕاًخعتٚوبح ٕٕاظضج خَيُ َُ إًضٕل إًٗ األٓداك اًَرسٕث. 

 َُ ٓذّ اًترَسٚج.  19تبشخخداٍ اًِشخج 
 

 الترىبهحخشغيل كيفيج 
 ترَسٚج اًضزَج اإلضضبئٚج ًٌدراشبح االسخَبؽٚج َُ خالل اًذٓبة إًٗ: ِشخعٚؼ خشقٚل

 
 

 ؽِد خشقٚل اًترِبَز خغٔر اًشبشج اًرئٚشٚج ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ: 
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 cancelإذا رفتِب لخص أ٘ َُ اًخٚبراح اًخٙ خغٔر ؽٌٗ اًَُٚٚ لَٚيُ ذًى ٕإال ِظقع ؽٌٗ 
ضٚد أُ اًشبشج اًخٙ . SPSSًالِخوبل إًٗ اًشبشج اًرئٚشٚج اًخٙ خغٔر تَسرد لخص ترِبَز 

ٕاًخٙ َٚيُ َُ خالًٔب إِشبء هبؽدث تٚبِبح َُ أسل  Dataخغٔر خٌوبئًٚب ٓٙ شبشج اًتٚبِبح 
 ؽٌَٚج اًخضٌٚل. 

 
َل َٔب ٚغٔر ِٓبى أرتؼ إِٔػ َُ اًشبشبح اًخٙ ٚخٍ اًخؾب SPSSأذِبء اًخؾبَل َؼ اًضزَج 

 أذِبء اشخخداٍ ٓذّ اًترَسٚج. ٕٓذّ اًشبشبح ٓٙ: 
 (Dataشبشج اًتٚبِبح ) .1

 (Outputشبشج اًَخرسبح ) .2

 SPSS (Syntax)شبشج َؾبًسج إَٔر  .3

 (Scriptsشبشج َؾبًسج اًِضٕص ) .4
ًمخص ٌَك سدٚد  File – Newَٕٚيُ اًخؾبَل َؼ لخص إٔ إفالن ٓذّ اًشبشبح َُ خالل هبئَج 

 يَب لٙ اًشيل اًخبًٙ: ًمخص ٌَك أضاًل َٕسٕد  Openإٔ 

 
 

، ٚسة َالضغج َب ٕٓ َظبء َٕب ٕٓ فٚر َظبء SPSSَُ أسل خشٔٚل اًخؾبَل َؼ اًضزَج 
 SPSSؽِد لخص أ٘ ِبلذث إٔ إسراء أ٘ ؽٌَٚج لٙ أ٘ ِبلذث َُ إًِالذ. لَذاًل ؽِد لخص ترِبَز 

اًوٕائٍ اًرئٚشٚج ٕلٙ شرٚع األضٕال  ألٕل َرث ِسد أُ هبؽدث اًتٚبِبح فٚر َظبءث تبشخذِبء
(Status Bar خغٔر إَب )Data view  َٕظبءث أVariable view  َُ َظبءث ٕلٙ يل

 اًضبًخُٚ ٚخٍ اًخؾبَل تعرٚوج َخخٌمج. 
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ؽِد إدخبل اًتٚبِبح ؽٌٗ هبؽدث اًتٚبِبح ٚسة َالضغج أُ هبؽدث اًتٚبِبح ٕلٙ ؽٌَٚج اإلدخبل 
ٚراح. َٕب ٕٓ اًَوضٕد تبًضبًج؟ اًضبًج ٓٙ اًَشخسٚة اًذ٘ ٚسٚة خؾخَد ؽٌٗ اًضبالح ٕاًَخق

اًخٙ ٚسٚة ؽٌٚٔب لٙ االشختبِج لخشَٗ َخقٚراح،  األشئٌجؽُ اشختبِج َب لٚشَٗ ضبًج، تَِٚب 
َُٕ َٚيِِب االشخِخبر أُ هبؽدث اًتٚبِبح خضخٕ٘ ؽٌٗ ضبالح َٕخقٚراح. ؽِدَب ِوٕل تأُ هبؽدث 

( لئُ ذًى ٚؾِٙ أُ ؽدد األلراد اًذُٚ أسبتٕا ؽٌٗ caseضبًج ) 15اًتٚبِبح خضخٕ٘ ؽٌٗ 
َخقٚرًا لئُ ذًى ٚؾِٙ أُ  15د اًَخقٚراح َشخسٚة، تَِٚب ؽِدٍ ِوٕل تأُ ؽد 15االشختبِج ٕٓ 

لٙ هبؽدث اًتٚبِبح لئُ اًَخقٚراح خأخٙ شؤااًل.  15ؽدد األشئٌج اًخٙ اضخٕخٔب االشختبِج يبِح 
َُ خالل اًضمٕك اًؾَٕدٚج ٕاًضبالح خأخٙ َُ خالل األشعر لٙ هبؽدث اًتٚبِبح، يَب لٙ 

 اًشيل اًخبًٙ: 

 
ٙ أُ اًشبشج اًخٙ أَبَِب خَذل اًتٚبِبح، ٕأَب إذا يبِح َظبءث لذًى ٚؾِ Data viewإذا يبِح 

Variable view  َظبءث لئُ ذًى ٚؾِٙ أُ اًشبشج اًخٙ أَبَِب خَذل اًَخقٚراح ٕإَيبِٚج
 أظبلخٔب ٕاًخؾدٚل ؽٌٚٔب. 
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 تىبء كبعدث تيبىبح 
 خعريف الهخغيراح

أسل تِبء هبؽدث تٚبِبح شِتدأ تتِبء اًَخقٚراح، َٕٚيِِب اًوٚبٍ تذًى َُ خالل شبشج  َُ
variable view  تسؾٌٔب َظبءث، ذٍ اًتدء تخؾرٚك اًَخقٚراح. ٚيخة اشٍ اًَخقٚر لٙ خبِج

name  ٕٚمظل أُ ٚيُٕ اشٍ اًَخقٚر هضٚرًا، ٕٚسة أُ ال ٚتدأ اشٍ اًَخقٚر تأرهبٍ إٔ تئشبرث
تئشبرث اًدٕالر، يذًى َٚيُ يخبتج أيذر َُ يٌَج لٙ االشٍ شرٚعج أُ ٚسَؾٔب اًَشبٕاث، إٔ 

ٕخغٔر هبؽدث اًتٚبِبح ؽِد إدخبل . ، يذًى ال ٚسٕز خيرار ِمس االشٍ أليذر َُ َخقٚر)_(
 اًَخقٚراح ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ: 

 
 

خضتص سَٚؼ َضدداح اًَخقٚر َظبءث ٕخضخٕ٘ ؽٌٗ  Nameتَسرد يخبتج االشٍ لٙ خبِج 
ٕيٚمٚج  ًِخؾرك اُٛ ؽٌٗ اًَؾٌَٕبح اًخٙ خغٔر تَسرد إدخبل اشٍ اًَخقٚرَٕاضمبح اًَخقٚر. 

 : اًخؾدٚل ؽٌٚٔب
 احىوع الهخغير

اًِور لٕن ٕ  Typeٕظؼ اًَؤشر لٙ ؽَٕد َٕٚيُ اشخؾراط إِٔاػ اًَخقٚراح َُ خالل 
 اًِوبع اًذالذج اًخٙ خغٔر لٙ اًشيل اًخبًٙ

 
إِٔاػ َُ اًَخقٚراح اًخٙ َٚيُ اشخخدأَب لٙ  8َُ خالل اًشبشج اًخبًٚج أُ ِٓبى  ٕٚغٔر

 هبؽدث اًتٚبِبح يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج: 
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َٕٚيُ أُ ِشخؾرط إِٔاػ اًَخقٚراح، ٕيٚك َٚيُ أُ خغٔر ؽٌٗ هبؽدث اًتٚبِبح، ٕٓٙ يَب 

 :ٌٙٚ 
Numeric  .يَب لٙ اًشيلٕٚؾِٙ رهَٙ أ٘ أُ اًتٚبِبح اًَدخٌج لٙ ٓذا اًَخقٚر رهَٚج 

 

 
 
 Comma   ٙتُٚ اٛضبد )،( اشخخدأَب لئُ ؽٌَٚج اإلدخبل خخظَُ ٕظؼ لٕاضل ضبل ٕل

 :لٙ اًَذبل ٕاًَئبح ٕاٛالك ٕاًَالُٚٚ،
 

 
Dot  تُٚ اٛضبد ٕلٙ ضبل اشخخدأَب لئُ ؽٌَٚج اإلدخبل خخظَُ ٕظؼ ِوعج ).( يمبضل

 ٕاًَئبح ٕاٛالك ٕاًَالُٚٚ، لٙ اًَذبل:
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Scientific notation :ًٕٙلٙ ضبل اشخخدأَب خيخة األرهبٍ تبًعرٚوج اًؾٌَٚج ؽٌٗ اًِضٕ اًخب 

 
Date اًتٚبِبح ؽٌٗ شيل خبرٚخ  اًخبرٚخ ٕلٙ خؾرٚك ِٕػ اًَخقٚر يخبرٚخ لئِْ ٚخٍ ادخبل

 ٕتبًعرٚوج اًخٙ ِخخبرٓب ًيخبتج اًخبرٚخ يَب ٌٚٙ:

 
ٕلٙ اًضبًج اًخٙ خٍ اخخٚبرٓب لٙ خغٔر لٙ اًسٔج اًٚشبر عرن يخبتج اًخبرٚخ  Dateؽِد اخخٚبر 

شٔر_شِج ٕٚغٔر اًخبرٚخ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح -اًشيل أؽالّ لئُ اًخبرٚخ شٚيخة ؽٌٗ شيل أٚبٍ
 يَب ٌٚٙ:

 
َالضغج: ٚسة َالضغج أِْ لٙ ضبل خقٚٚر ِٕػ اًَخقٚر َُ شيل إًٗ آخر تؾد إدخبل اًتٚبِبح 

 لئِى هد خمود اًتٚبِبح اًخٙ خٍ إدخبًٔب إٔ خضٌٕٚٔب إًٗ شيل فٚر َمٍٕٔ.
Dollar  ؽِد اخخٚبرDollar  لئُ اًسٔبز شٚوٍٕ تئدخبل األرهبٍ ؽٌٗ شيل َتبًـ َبًٚج ضشة

 ب، لٙ اًشيل اًخبًٙ خٍ اخخٚبر اًضبًج األًٕٗ ًيخبتج اًَتبًـ اًَبًٚج:عرٚوج اًيخبتج اًخٙ ِخخبرٓ
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 ٕٚغٔر يخبتج األرهبٍ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ:

 
Custom currency  ٍٕلٙ ضبل اخخٚبرٓب ٚوٍٕ اًسٔبز تيخبتج اًَتبًـ اًَبًٚج تبًؾٌَج اًخٙ خو

ًخٙ شِوٍٕ تبًيخبتج تٔب شخغٔر األرهبٍ ؽٌٗ ٕلٙ ضبل اخخٚبر دُٕ خضدٚد اًؾٌَج اتخضدٚدٓب، 
 اًِضٕ اًخبًٙ دُٕ خضدٚد اًؾٌَج:

 
 optionذٍ  editٚخٍ خضدٚد اًؾٌَج اًخٙ شٚخٍ اشخخدأَب لٙ اًَخقٚر َُ خالل اًذٓبة إًٗ هبئَج 

 يَب لٙ اًشيل اًخبًٙ:

 
 

 خغٔر تؾد ذًى اًشبشج اًخبًٚج:
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يَب ٕٓ َٕظص تئشبرث اًمأرث لٙ اًشيل اًشبتن، ؽِد  Currencyذٍ ِظقع ؽٌٗ هبئَج 

 اًظقع ؽٌٚٔب خغٔر اًشبشج اًخبًٚج:

 
 Okذٍ  Applyذٍ ِظقع ؽٌٗ 
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لخغٔر األرهبٍ ؽٌٗ هبؽدث اًتٚبِبح ؽٌٗ  custom currencyذٍ ِؾٕد ًخضدٚد ِٕػ اًَخقٚر 

 اًخبًٙ:اًِضٕ 

- 
String إذا رفتِب تئدخبل أضد اًَخقٚراح يِص، لِوٍٕ تخضدٚد ِٕػ اًَخقٚر يــ :string ،

 ٕخغٔر اًيخبتج لٙ اًخالٚب يَب ٌٚٙ:

 
Width ٚشخخدٍ ؽَٕد :width  ٙلٙ شبشج اًَخقٚراح ًخضدٚد ؽرط اًؾَٕد اًذ٘ ٚغٔر ل

 :8اًؾرط اًخٌوبئٙ لٙ اًترِبَز ضٚد أُ  شبشج ؽرط اًتٚبِبح

 
Decimalsِوٍٕ تخضدٚد ؽدد اًخبِبح اًؾشرٚج اًخٙ خيخة ؽٌٗ َُٚٚ اًرهٍ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح : ،

 يَب ٌٚٙ: ٕٚغٔر اًترِبَز خبِخُٚ ؽشرٚخُٚ تعرٚوج خٌوبئٚج ؽِد خشقٚل اًترِبَز

 
يَب خضخٕ٘ ؽٌٗ خبِخُٚ ؽشرٚبح يَب خغٔر أؽٌٗ اًشٍٔ ٕخغٔر األرهبٍ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح 

:ٌٙٚ 
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ًٕخوٌٚل ؽدد اًخبِبح اًؾشرٚج ًخضتص ضمر ِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ اًشٍٔ ًألشمل ًخوٌٚل ؽدد 

 اًخبِبح اًؾشرٚج ًخضتص ضمر يَب ٌٚٙ:

 
 ٕتؾد ذًى خغٔر األرهبٍ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح تدُٕ خبِبح ؽشرٚج يَب ٌٚٙ:

 
Labels ُيخبتج أ٘ ِص : خشخخدٍ ًيخبتج سَل ًٕضك اًَخقٚر تبًٌقج اًؾرتٚج ٕاإلِسٌٚزٚج َٕٚي

 :يَب ٌٚٙ تداخٌٔب تدُٕ ٕسٕد شرٕع ًيخبتج اًِص

 
Values ٍٕٚخشخخدٍ ًخؾرٚك اًوٍٚ إًاردث لٙ اًَخقٚر ضشة اًخرَٚز اًذ٘ ِؾعْٚ ًٔذّ اًو :

ضشة االشخَبرث، لَذاًل َخقٚر اًسِس َٚيُ أُ ٚضخَل إسبتخُٚ؛ ذير إٔ أِذٗ، ٕهتل اًتدء تخمرؿ 
( ًٚدل 2( ًٚدل ؽٌٗ اًذيٕر تَِٚب اًرهٍ )1اًخرَٚز اًرهٍ ) اًتٚبِبح َٚيُ أُ ِضدد َُ خالل

 ( ِٕوٍٕ تخؾرٚمٔب ؽٌٗ اًترِبَز يَب ٌٚٙ:2ؽٌٗ اإلِبد )
لخغٔر اًشبشج يَب  valuesِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ اًِوبع اًذالذج يَب رأِٚب شبتوًب ًمخص شبشج اًوٍٚ 

:ٌٙٚ 
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 ًخبًٙ:تؾد ضمغ اًخقٚٚراح خغٔر لٙ شبشج اًَخقٚراح ؽٌٗ اًِضٕ ا

 
Missing خشخخدٍ ًخؾرٚك اًوٍٚ اًَموٕدث، ٕلٙ اًضبًج اًخٌوبئٚج ًٌسٔبز خغٔر اًوٍٚ اًخٌوبئٚج :

ؽٌٗ شيل ).(، َٕٚيُ خضدٚد هٍٚ أخرٖ ًخيُٕ هٍٚ َموٕدث تضٚد أُ ٓذّ اًوٍٚ ال خغٔر لٙ 
لٙ ضبًج اًخضٌٚل ٕال خدخل لٙ أٚج ضشبتبح ِسرٚٔب ؽٌٗ هبؽدث اًتٚبِبح، ِٕضدد اًوٍٚ اًَموٕدث 

 يَب ٌٚٙ:ٕسٕد هٍٚ أضبدٚج 

 
 إٔ َٚيُ خضدٚد َسبل ًٌوٍٚ يَب ٌٚٙ:

 

 ًضمغٔب، ًخغٔر ؽٌٗ شبشج اًَخقٚراح يَب ٌٚٙ: okذٍ ِظقع ؽٌٗ 

 
Alignmentٕخشخخدٍ ًعرٚوج ؽرط اًرهٍ لٙ اًخٌٚج ًٌَُٚٚ إٔ ًٌٚشبر إٔ لٙ اًَِخضك : 
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Measure( ٍ2( ٕ)1: خشخخدٍ ًخضدٚد ِٕؽٚج خرخٚة األرهبٍ داخل اًَخقٚر، لؾِد ٕسٕد أرهب )
)اشَٙ( ألُ ٓذّ األرهبٍ خؾيس هٍٚ اشَٚج ًٚس ًٔب  Nominalخؾيس ذير إٔ أِذٗ لئِِب ِخخبر 

( 5( فٚر َٕالن تشدث، ٕ)1َؾِٗ، ٕلٙ ضبل ٕسٕد أرهبٍ خؾيس خدرٚز تعرٚوج َؾِٚج َذل )
ٕٚؾِٙ خرخٚتٙ ألُ ٓذّ األرهبٍ َرختج داخل اًَخقٚر ًخؾيس  Ordinalخدٍ َٕالن تشدث لئِِب ِشخ

، 31، 25، 15ٕظؼ َؾُٚ داخل اًخرخٚة، ٕلٙ ضبل ٕسٕد َخقٚراح َشخَرث َذل اًؾَر )
ٕٓٙ خؾيس رهٍ ال ٚؾيس شٕٖ اًضبًج اًخٙ ٚوٚشٔب، ٕخؾِٙ َوٚبس  scale( لئِِب ِشخخدٍ 11

 ٕاضدث ََب ٌٚٙ: ِٕضدد عتٚؾج اًَخقٚراح َُ خالل اخخٚبر

 
 تؾد االِخٔبء َُ خؾرٚك شِوٍٕ تئدخبل اًتٚبِبح، يَب ٕٚظضْ اًسزء اًخبًٙ.

 إدخبل التيبىبح
َُ أشمل شبشج هبؽدث اًتٚبِبح يَب  Data viewَُ أسل إدخبل اًتٚبِبح ِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ 

:ٌٙٚ 

 
تئدخبل اًتٚبِبح َُ خالل االشخَبراح، ضٚد خَذل يل اشخَبرث َشخسٚة، ِٕدخل اًتٚبِبح  ِوٍٕ

 لٙ األشعر اًخٙ خَذل اًَشخسٚتُٚ إٔ اًضبالح لٙ اًدراشج يَب ٌٚٙ:

 
ؽِد االِخٔبء َُ اًضبًج األًٕٗ ِتدأ تئدخبل اًضبًج اًذبِٚج ٕاًخٙ خَذل االشخَبرث اًذبِٚج 

 ٗ ِٔبٚج االشخَبراح لٙ اًدراشج يَب ٌٚٙ:ٕٓيذا ضخ)اًَشخسٚة اًذبِٙ( 
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تؾد االِخٔبء َُ يٚمٚج خؾرٚك اًَخقٚراح ٕإدخبل اًتٚبِبح ِشخعٚؼ اُٛ إدخبل هبؽدث تٚبِبح 
َخيبٌَج ٕشِشخخدٍ االشخَبرث اًخبًٚج ًتِبء هؾدث تٚبِبح ًٔب، ٕاشخخدأَب لٙ اًخؾرك ؽٌٗ إسراء 

 ؽٌَٚج اًخضٌٚل.
 االشخهبرث

ًخبًٚج ًوٚبس خأذٚر ِٕؽٚج اًخدَبح اًؾالسٚج ٕأشؾبرٓب ؽٌٗ سذة اًَرظٗ خٔدك االشخَبرث ا
 اًؾرة ًٌؾالر لٙ األردُ. ٕخخأًك االشختبِج َُ األسزاء اًخبًٚج:

 اًسزء األٕل: ٚرسٗ اإلسبتج ؽُ األشئٌج اًخبًٚج ٕلن اًضبًج اًخٙ خِعتن ؽٌٚيٍ

 
 : الخىس 1س

 أِذٗ   ם  ذير   ם
 

 : العهر2س
 شِج  41أهل َُ  -31  ם  شِج  31أهل َُ   ם 
 شِج لَب لٕن  51 ם شِج  51شِج أهل َُ  41  ם 

 
 الخىشيج: .........................................................: 3س
 

 : هشخوى الدخل: 4س
 دٕالر  3111أهل َُ  – 1111   دٕالر  1111أهل َُ  
 ٕالر لَب لٕند 6111  دٕالر 6111أهل َُ  – 3111 

 
 

الخزء الثبىي: يرخي اخخيبر اإلخبتج الهىبشتج، وفق هب خراي هىبشتًب لطتيعج الخدهبح الصحيج 
 الهلدهج في األردو. 

 
ركن 
 الفلرث

هواف الفلرث
ق 

 تشدث 

هوافق  هوافق
إلي حد 

 هب

غير 
 هوافق

غير 
هوافق 
 تشدث

      الخدهبح العالخيج أواًل

     اًَؾداح اًعتٚؾج اًَخٕلرث لٙ اًَشخشمٚبح األردِٚج   .1
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ركن 
 الفلرث

هواف الفلرث
ق 

 تشدث 

هوافق  هوافق
إلي حد 

 هب

غير 
 هوافق

غير 
هوافق 
 تشدث

 َخعٕرث  اًخبضج

األعتبء اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج ٚخَخؾُٕ   .2
 تَٔبراح ؽبًٚج

     

اًََرظُٚ اًؾبٌَُٚ لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ   .3
 األردُ َدرتُٚ تشيل سٚد

     

األسٔزث اًعتٚج اًَخٕلرث لٙ اًَشخشمٚبح األردِٚج   .4
 اًخبضج ضدٚذج َٕخعٕرث

     

خٕلر اًَشخشمٚبح اًخبضج يبلج اًَؾداح اًعتٚج   .5
 اًالزَج ًخودٍٚ اًخدَج اًعتٚج

     

      خدهبح اإلكبهج  

خٕلر اًَشخشمٚبح اًخبضج خدَبح اهبَج َخَٚزث   .6
 ًٌَرظٗ

     

      اًخبضج تبًؾِبٚج تقرك اًَرظٗ خٔخٍ اًَشخشمٚبح  .7

خراهة اًَشخشمٚبح اًخبضج أؽَبل خودٍٚ خدَج   .8
 اإلهبَج لٙ اًَشخشمٗ

     

خٕلر اًَشخشمٚبح اًخبضج سَٚؼ اًَرالن اًالزَج   .9
 ًراضج اًَرٚط

     

خٔخٍ إدارث اًَشخشمٗ تسٕدث اًخدَج اًَودَج إلهبَج   .11
 اًَرٚط

     

      أشعبر الخدهبح العالخيج  

خؾختر أشؾبر اًخدَبح اًؾالسٚج َِبشتج ًِٕؽٚج اًخدَج   .11
 اًَودَج لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج األردِٚج

     

خِبلس أشؾبر اًؾالر لٙ اًَشخشمٚبح األردِٚج   .12
 اًخبضج ِغٚراخٔب لٙ اًدٕل اًؾرتٚج اًَسبٕرث

     

اًؾالر لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج  خِبشة أشؾبر  .13
 األردِٚج سٕدث اًخدَج اًَودَج لٙ ٓذّ اًَشخشمٚبح

     

خودٍ اًَشخشمٚبح اًخبضج هٕائٍ أشؾبر اًخدَبح   .14
 اًؾالسٚج اًخٙ خودَٔب

     

خودٍ اًَشخشمٚبح اًخبضج خيبًٚك اًؾالر إًَٚٚج اًخٙ   .15
 ٚخضٌَٔب اًَرٚط

     

      تدائل العالج 
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ركن 
 الفلرث

هواف الفلرث
ق 

 تشدث 

هوافق  هوافق
إلي حد 

 هب

غير 
 هوافق

غير 
هوافق 
 تشدث

اًختبُٚ لٙ خضِٚك اًَشخشمٚبح اًخبضج ٕٚلر لرضج   .16
 الخخٚبر اًَشخشمٗ اًَِبشة ًودراح اًَرٚط اًَبًٚج

     

خٕلر ؽدد يتٚر َُ اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ األردُ   .17
ٚودٍ لرضج ًٌَرٚط الخخٚبر اًَشخشمٗ اًَِبشة 

 ًٌؾالر

     

اًخيبَل  خودٍ اًَشخشمٚبح اًخبضج تدائل عتٚج خٕلر  .18
 لٙ اًخدَبح اًعتٚج اًَودَج

     

ٚودٍ األعتبء لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج اًِضٚضج   .19
 ًٌَرٚط ضٕل اًَيبُ األِشة ًخٌوٙ اًؾالر

     

خشبٍٓ اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ دراشج اضخٚبسبح   .21
 اًَرٚط هتل اًتدء تخودٍٚ اًخدَبح اًؾالسٚج

     

      خذة الهرضي  

خشبٍٓ اًخدَبح اًؾالسٚج اًَخَٚزث اًخٙ خودَٔب   .21
اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ األردُ تبشخوعبة اًَرظٗ 

 اًؾرة ًٌؾالر لٙ األردُ

     

خشبٍٓ خدَبح اإلهبَج اًَخَٚزث اًخٙ خودَٔب   .22
اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ األردُ تبشخوعبة اًَرظٗ 

 اًؾرة ًٌؾالر لٙ األردُ

     

خشبٍٓ األشؾبر اًَِبشتج ًٌخدَبح اًخٙ خودَٔب   .23
اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ األردُ تبشخوعبة اًَرظٗ 

 اًؾرة ًٌؾالر لٙ األردُ

     

ٚشبٍٓ خٕلر تدائل اًؾالر لٙ اًَشخشمٚبح اًخبضج لٙ   .24
األردُ تبشخوعبة اًَرظٗ اًؾرة ًٌؾالر لٙ 

 األردُ

     

 
اًشبتوج، ِوٍٕ تبًخعٕاح اًخبًٚج ٕٕلن َب شرضِب لٙ األسزاء ؽِد تِبء هبؽدث تٚبِبح ًالشختبِج 

 اًشبتوج:
 خؾرٚك اًَخقٚراح. 1

( إًٗ p1َُ ) ءَُ أسل خؾرٚك اًَخقٚراح شِوٍٚ تخشَٚج اًَخقٚراح لٙ اًسزء األٕل تبألشَب
(p4 تبشخخداٍ اًسزء اًخبص تبًَخقٚراح ) ٕشِوٍٕ تئظبلج َخقٚر شٚغٔر اًرهٍ اًَخشٌشل
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( يَخقٚر َرسؾٙ ٚرتع تُٚ االشخَبراح ٕهبؽدث اًتٚبِبح ًٌرسٕػ serٕشٚضَل اشٍ )ًالشختبِج 
ٕشخغٔر إًْٚ لٙ ضبًج اًرفتج تبًخأيد َُ تؾط األرهبٍ إٔ إسراء خؾدٚل لٙ ضبل ٕرٕد أخعبء، 

 لٙ هبؽدث اًتٚبِبح ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ:

 
 اًذ٘ ٚغٔرّ اًترِبَز.ِالضغ لٙ اًشبشج اًشبتوج تأُ اًَخقٚراح خغٔر تبًخؾرٚك اًخٌوبئٙ 

( q24( ٕضخٗ )q1اُٛ شِوٍٕ تخؾرٚك األشئٌج ًٌسزء اًذبِٙ ٕذًى تئؽعبء األشئٌج األشَبء )
 ٕشخغٔر لٙ هبؽدث اًتٚبِبح ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ:

 
يَب ٚشٚر اًشٍٔ لٙ اًشبشج أؽالّ،  29ِالضغ تأُ ؽدد اًَخقٚراح لٙ هبؽدث اًتٚبِبح أضتص 

َخقٚر ًٌسزء اًذبِٙ ٕتبًخبًٙ  24ٕأرتؾج َخقٚراح ًٌسزء األٕل، ٕ ٕٓٙ َخقٚر اًرهٍ اًَخشٌشل،
 َخقٚرًا. 29لئُ َسَٕؽٔب ٚيُٕ 
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َُ أسل إدخبل اًتٚبِبح ِوٍٕ تبختبػ اًخؾٌَٚبح إًاردث لٙ سزء إدخبل اًتٚبِبح، ٕشِضضل ؽٌٗ 
 هبؽدث تٚبِبح يَب ٌٚٙ:

 
( ضبًج إٔ اشخَبرث إٔ َشخسٚة 111َُ اًشٍٔ أؽالّ أُ ؽدد اًضبالح لٙ هبؽدث اًتٚبِبح ) ٚغٔر

 لٙ ٓذّ اًوبؽدث.
 

 خحرير كبعدث التيبىبح
 خؾرلِب إًٗ تِبء هبؽدث تٚبِبح، ٕشِخؾرك اُٛ ؽٌٗ يٚمٚج إلسراء خضرٚر ًوبؽدث اًتٚبِبح.

 . خخزيو كبعدث التيبىبح1
خخزُٚ هبؽدث اًتٚبِبح ِسد أِْ ٚغٔر لٙ أؽٌٗ شبشج هبؽدث اًتٚبِبح إًٗ اًٚشبر يٌَج  هتل

Untitled  ّخؾِٙ أُ هبؽدث اًتٚبِبح فٚر َخزِج يَب ٚخظص َُ إشبرث اًشٍٔ لٙ اًشبشج ٕٓذ
 اًخبًٚج:

 
 ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ: Saveذٍ  Fileَُ أسل خخزُٚ هبؽدث اًتٚبِبح ِوٍٕ تبًذٓبة إًٗ هبئَج 
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 خغٔر اًشبشج اًخبًٚج: saveِد اًظقع ؽٌٗ ؽ

 
 

" ذٍ SPSSذٍ ِوٍٕ تخضدٚد اًَسٌد اًذ٘ ِرفة تخخزُٚ اًٌَك لْٚ ٕهد اخخرِب ِٓب َسٌد اشَْ "
يَب  Saveذٍ ِظقع ؽٌٗ  Testٕهد أشَِٚب اًٌَك  File nameِؾعٙ اًٌَك اشٍ ِيختْ لٙ 

إًَظص اًخخزُٚ ٚغٔر اشٍ اًٌَك لٙ أؽٌٗ شبشج هبؽدث اًتٚبِبح  ٕٚظص اًَؤشر. تؾد
 يَب ٌٚٙ:تبًَؤشر 

 
 

َالضغج: ٚسة اًوٚبٍ تؾٌَٚج اًخخزُٚ تؾد إسراء أ٘ خؾدٚل إٔ إظبلج ؽٌٗ هبؽدث اًتٚبِبح خسِتًب 
 ًظٚبػ أٚج َؾٌَٕبح.

 اًخبًٙ:دث اًتٚبِبح اًشبتوج ٚسة أُ ِوٍٕ تخؾرٚك اًَخقٚراح ؽٌٗ اًِضٕ ؽلٙ هب
ٕذًى َُ أسل إٚسبد  Labelٙ . ِوٍٕ تخؾرٚك اًَخقٚراح تئدخبل شرش ؽُ يل َخقٚر ل1

هبؽدث تٚبِبح ِيُٕ هبدرُٚ ؽٌٗ لَٔٔب ِضُ ٕاٛخرُٚ تِمس اًيمبءث. ِتدأ اًوٚبٍ تذًى ًٌَخقٚراح 
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لٙ اًسزء األٕل. يذًى ِوٍٕ تخؾرٚك هٍٚ يل َخقٚر َُ اًَخقٚراح لٙ اًسزء األٕل، يَب ٚغٔر 
 لٙ اًشيل اًخبًٙ:

 
ٕؽِد  Labelتخؾرٚك اًَخقٚراح لٙ اًسزء اًذبِٙ تيخبتج شرش ؽُ يل شؤال لٙ . ِوٍٕ 2

َُ خالل ٕظؼ خؾرٚك اًوٍٚ ِوٍٕ تخؾرٚك اًوٍٚ ًٌَخقٚر األٕل ذٍ ِِشخٔب ًٌَخقٚراح األخرٖ 
لخغٔر اًَؤشر لٙ اًخٌٚج اًخٙ ؽرلح لٚٔب هٍٚ اًَخقٚر األٕل ذٍ ِظقع يتشج اًَؤشر اًَُٚٚ 

 :اًشبشج يَب ٌٚٙ

 
 ذٍ ِوٍٕ تخغٌٚل تبهٙ اًَخقٚراح ؽٌٗ اًِضٕ اًخبًٙ: copyِخخبر 

 
ِسد أُ خؾرٚك اًوٍٚ اِخول ًٌَخقٚراح األخرٖ تدُٕ إؽبدث خؾرٚك  Pasteذٍ ِظقع ؽٌٗ 

االِخٔبء َُ ٓذّ اًخعٕث ِسد أِِب هَِب تبشخيَبل تِبء هبؽدث اًتٚبِبح  ؽِد اًَخقٚر لٙ يل َرث.
ًخضتص هبتٌج ًٌمٍٔ َُ هتل أ٘ َخؾبَل َؾٔب. َٚيُ االضخمبغ تِشخج اضخٚبعٚج َُ هبؽدث اًتٚبِبح 

 ًيٙ ٚخشِٗ اًرسٕػ إًٚٔب لٙ ضبل ارخيبة خعأ لٙ هبؽدث اًتٚبِبح أذِبء ؽٌَٚج اًخضٌٚل.
 

 رف عمي شبشج الهخرخبحخحميل التيبىبح والخع
ِالضغ تأُ سَٚؼ اًوٕائٍ لٙ اًترِبَز  SPSSَُ خالل اًِغر إًٗ اًوبئَج اًرئٚشٚج لٙ ترِبَز 
ٓٙ اًَشؤًٕج ؽُ إسراء ؽٌَٚبح  Analyzeخشخخدٍ َُ أسل َؾبًسج اًتٚبِبح، تبشخذِبء هبئَج 
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 SPSSٕٓٙ اًوبئَج اًَشخريج تُٚ سَٚؼ شبشبح ضزَج اًخضٌٚل اإلضضبئٙ اًخضٌٚل اإلضضبئٙ 
 بًَؤشر لٙ اًشبشج اًخبًٚج:تيَب ٓٙ َٕظضج 

 
 

َوشَج إًٗ َسَٕؽج َُ اًوٕائٍ اًمرؽٚج، ٕهد شَٚح ٓذّ اًوٕائٍ تِبء  Analyzeهبئَج اًخضٌٚل 
وٕائٍ ٚخٍ ؽٌٗ اًِضٕ ؽٌٗ ِٕػ اًخضٌٚل اًذ٘ ِرفة لٙ اًوٚبٍ تْ، ٕلٙ ٓذا اًترِبَز خوشٍٚ اً

 :تبًٌقج اإلِسٌٚزٚج َٕب ٚوبتٌٔب تبًٌقج اًؾرتٚج اًخبًٙ
 اللبئهج تبلعرتيج اللبئهج تبإلىخميزيج

Reports اًخوبرٚر 
Descriptive Statistics ٙاًخضٌٚل إًضم 

Tables اًسدإل 
Compare means )َوبرِج اًَخٕشعبح )اخختبر اًمرظٚبح 

General linear model ٍإًَِذر اًخعٙ اًؾب 
Generalized Linear Models ٍَإًَِذر اًخعٙ اًَؾ 

Mixed models َِبذر َزٚسج 
Correlate ارختبع 

Regression اِضدار 

Loglinear َٙخعٙ ًٕفبرٚخ 
Neural Networks ًاًؾضتٚج شتيبح ا 

Classify خضِٚك 
Dimension reduction خوٌٚل ؽدد اًَخقٚراح 

Scale االؽخَبدٚج 
Nonparametric tests االخختبراح اًالَؾٌَٚج 

 
 Outputلٙ شبشج َِمضٌج خشَٗ شبشج اًَخرسبح )ِخبئز اًخضٌٚل اإلضضبئٙ خغٔر دائًَب 

window خالل ؽٌَٚج اًخضٌٚل ًالشخَبرث َٕظؼ (، ٕشِخؾرك ؽٌٗ شبشج اًَخرسبح َُ
 اًخضٌٚل:
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 الخحميل الوصفي

ل ٕضك َخقٚراح اًدراشج، ِٕتدأ تخضٌٚل اًَخقٚراح اًدَٚقرالٚج ؽٌَٚج اًخضٌٚل ختدأ َُ خال
ٕٚشخخدٍ اًخضٌٚل إًضمٙ َُ أسل )اًسِس، اًؾَر، ...( ٕذًى َُ أسل خودٍٚ ٕضك ًٌؾِٚج، 

ٕضك اًَخقٚراح، ٕلٙ ضبًج اًَخقٚراح اًدَٚقرالٚج لٙ اًقبًة َب ِشخخدٍ اًخيراراح ٕاًِشة 
ذٍ  Analyzeسل اًوٚبٍ تذًى ِذٓة إًٗ هبئَج اًَئٕٚج َُ أسل ٕضك اًَخقٚراح، َُٕ أ

Descriptive statistics  ٍذFrequencies :يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج 

 
 خغٔر اًشبشج اًخبًٚج:ذًى تؾد 

 
أسل اًتدء تبًخضٌٚل ِوٍٕ تخضدٚد اًَخقٚراح اًَراد خضٌٌٚٔب ٕذًى َُ خالل اًِور ؽٌٚٔب َُ 

إٔ ِِور ؽٌٗ اًشٍٔ لٙ إًشع  variablesِورخُٚ َخخبًٚخُٚ خسد أُ اِخوٌح ًشبشج اًَخقٚراح 
 ًِول اًَخقٚراح َُ شبشج اًٚشبر إًٗ شبشج اًَخقٚراح اًَراد خضٌٌٚٔب يَب ٌٚٙ:
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اًخضٌٚل اًخٌوبئٙ َُ ٓذّ اًشبشج ٕاًخٙ أضتضح َظبءث لئِِب ِضضل ؽٌٗ  okؽِد اًظقع ؽٌٗ 
أًك َُ اًخيراراح ٕاًِشة اًَئٕٚج، ٕخغٔر اًِخبئز لٙ شبشج اًَخرسبح ؽٌٗ اًِضٕ ٕاًذ٘ ٚخ

 اًخبًٙ:
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ًٕٗ، ِٕالضغ خٕظص اًشبشج اًشبتوج َيِٕبح ِخبئز اًخضٌٚل اإلضضبئٙ ًٌَخقٚراح األرتؾج األ
(، 1َخقٚر اًسِس )ذير )( ٚغٔر هٍٚ ا1ًاًؾَٕد ) ،لٙ اًشبشج اًشبتوجاًغبٓر َُ خالل اًخضٌٚل 

( ٚغٔر اًِشتج اًَئٕٚج، 3( ٚغٔر خيرار ًٌوٍٚ اًذيٕر ٕاإلِبد، اًؾَٕد )2)ٕاًؾَٕد ((، 2أِذٗ )
( َٚذل 5( ٚغٔر اًِشتج اًَخضووج ٕٓٙ اًِشتج تدُٕ اضخشبة اًوٍٚ اًَموٕدث، ٕاًؾَٕد )4اًؾَٕد )

اًِبغر لٙ اًسدٕل %. 111اًِشتج اًخرايَٚج ٕٓٙ إظبلج ِشتج اًذيٕر إًٗ اإلِبد ًخشيل 
عبء لٙ إدخبل اًَخقٚر األٕل َٕٚيُ خؾدٚل ٓذّ األخعبء ؽٌٗ اًِضٕ اًشبتن ٚالضغ ٕسٕد أخ

 اًخبًٙ:
ذٍ ِظؼ اًَؤشر لٙ اًَخقٚر اًَراد خؾدٌْٚ، ذٍ ِذٓة ( Data viewِذٓة إًٗ هبؽدث اًتٚبِبح )

 : ِضضل ؽٌٗ اًشبشج اًخبًٚج:Findَُ اًوبئَج اًرئٚشٚج، ذٍ  Editإًٗ 

 
ٕاًذ٘ َٚذل اًسِس،  p1ٕك ٚخٍ َُ خالل اًؾَٕد ِسد َُ خالل اًشبشج اًشبتوج أُ اًتضد ش

ًٚخٍ  Find Nextذٍ ِظقع ؽٌٗ  Findِوٍٕ تيخبتج اًرهٍ إٔ اًِص اًَراد اًتضد ؽِْ لٙ خبِج 
َُٕ خالل إؽبدث اًخضٌٚل ِضضل ؽٌٗ اًَشخخرر لٙ اًشبشج اًخبًٚج  إٚسبد اًوَٚج ًٚخٍ خؾدٌٚٔب.

 تؾد اًخؾدٚل:
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)اًسِس( هد أضتص ضضٚضًب، ِٕالضغ َُ ِٓب أِْ َٚيُ  p1ِسد أُ خضٌٚل اًَخقٚر األٕل 

ٕخغٔر اًشبشج اًخبًٚج  اشخخداٍ اًخضٌٚل إًضمٙ َُ أسل خِغٚك هبؽدث اًتٚبِبح َُ األخعبء.
 خضٌٚل تبهٙ اًَخقٚراح يَب ٌٚٙ:
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شِوٍٕ اُٛ تخضٌٚل اًَخقٚراح لٙ اًسزء اًذبِٙ َُ االشختٚبُ. اًسزء اًذبِٙ َُ االشختٚبُ 
ٌٗ ؽتبراح َوبشج تبشخخداٍ َوٚبس ًٚيرح اًخَبشٙ )َٕالن تشدث، َٕالن، َٕالن ٚضخٕ٘ ؽ

، ًٕخضٌٚل َذل ٓذّ اًؾتبراح َٚيُ اشخخداٍ إًٗ ضد َب، فٚر َٕالن، فٚر َٕالن تشدث(
اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج، َٕٚيُ اشخخداٍ اًخيراراح ٕاًِشة اًَئٕٚج ًيل 

ضبًخِب شِشخخدٍ اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕاالِضراك اًَؾٚبر٘ يٙ  ضد َُ ضدٕد اًَوٚبس، ٕلٙ
 ِخؾرك ؽٌٗ عرٚوج خِمٚذ ٓذا اًخضٌٚل تبشخخداٍ اًضزَج اإلضضبئٚج.

َُ أسل اشخخرار اًَخٕشعبح اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج، ِوٍٕ تأخذ اًَخقٚراح اًَراد 
 :variablesخضٌٌٚٔب إًٗ هبئَج 

 
 يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج: statisticsذٍ ِظقع ؽٌٗ َرتؼ 
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ِوٍٕ تٕظؼ ؽالَج تبشخخداٍ اًمأرث لٙ اًَرتؼ اًَوبتل ًٌخضٌٚل إًَِ٘ اشخخراسْ، ٕتبًِشتج 
ًٌَخقٚراح اًخٙ ًدِٚب شِوٍٕ تبخخٚبر اًَخٕشع اًضشبتٙ ٕاالِضراك اًَؾٚبر٘، ذٍ ِظقع ؽٌٗ 

continue  ذٍ ِظقع ؽٌٗ اًَرتؼ اًَوبتل ًـDisplay frequency tables  ُإذا ًٍ ِي
ًخيراراح ٕاًِشة اًَئٕٚج لٙ ِخبئز اًخضٌٚل ٕاًخٙ ًٚس ًٔب َؾِٗ لٙ ٓذّ ِرفة لٙ غٕٔر ا

 اًضبًج، ٕخغٔر اًِخبئز لٙ اًَخرسبح يَب ٌٚٙ:

 
ضٚد خغٔر اًَخقٚراح تشيل ألوٙ ال َٚيِِب َُ هراءث سَٚؼ ِخبئز لوراح اًدراشج، َٕٚيُ 

ى َُ خالل اًِور سؾل اًسدٕل أيذر هبتٌٚج ًٌوراءث َُ خالل خضٕٚل األشعر إًٗ أؽَدث ًٕ
 اًَخيرر ؽٌٗ اًسدٕل، لٚغٔر اًسدٕل ؽٌٗ اًشيل اًخبًٙ:

 
 يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج: Toolbarِٕظقع  viewذٍ ِذٓة إًٗ هبئَج 

 
 ذٍ خغٔر اًشبشج اًخبًٚج:

 
 ذٍ ِظقع ؽٌٗ اًَرتؼ إًٌَُ اًذ٘ ٚغٔر لٙ اًشبشج خضح اًَؤشر، لخغٔر اًشبشج اًخبًٚج:
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َُ خالل زر اًمأرث اًَُٚٚ ِٕشخَر لٙ اًظقع َؼ خضرٚى  variablesِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ 

ضٚد خغٔر أذِبء اًخضرٚى دائرث شٕداء ٕؽِد إًضٕل ًٌَيبُ  statisticsتبخسبّ َشخعٚل 
اًَِبشة خغٔر اًمأرث ؽٌٗ شيل ٚد ذٍ ِخرى اًظقع ؽٌٗ زر اًمأرث، ِؾٚد اًؾٌَٚج ًِول 

statistics تبخسبّ اًَشخعٚل اًذ٘ يبُ ٚضخ ٕ٘variables ؽِدٓب خغٔر اًشبشج ؽٌٗ اًشيل ،
 اًخبًٙ:

 
 يَب لٙ اًشيل: closeذٍ  Fileلٙ أؽٌٗ َُٚٚ اًشبشج، ذٍ ِظقع  xِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ إشبرث 
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 ؽِدٓب خغٔر اًِخبئز لٙ اًسدٕل َوٌٕتج يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج:

 
 أيذر هبتٌٚج ًٌوراءث ٕاًخؾبَل َؾٔب. تٔذّ اًعرٚوج َٚيُ خضرٚر اًِخبئز لٙ اًسدإل ًسؾٌٔب

َٚيُ إسراء اًخضٌٚل إًضمٙ ًوٚبشبح اًِزؽج اًَريزٚج ٕاًخشخح ٕاًخٙ َٚيُ خِمٚذٓب 
اًذٓبة إًٗ ًٌَخقٚراح اًَشخَرث )َذل خدرٚز ًٚيرح( تبإلظبلج إًٗ اًعرٚوج اًشبتوج َُ خالل 

  يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج: Descriptiveذٍ  Descriptive Statisticsذٍ  Analyzeهبئَج 
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َُ خالل اًشبشج اًخبًٚج ِشخعٚؼ اخخٚبر اًَخقٚراح اًخٙ ِرفة اشخخرار اإلضضبء إًضمٙ ًٔب 

 )َوبٚٚس اًِزؽج اًَريزٚج ٕاًخشخح( يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج:

 
 لخغٔر اًِخبئز لٙ شبشج اًِخبئز يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج: Okِوٍٕ تبًظقع تؾد ذًى ؽٌٗ 
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شِوٍٕ اُٛ تبًخؾرك ؽٌٗ يٚمٚج اًخؾرك ؽٌٗ خٕزٚؼ اًَخقٚراح اًَشخوٌج ٕاًخبتؾج ؽٌٗ تؾظٔب 
اًتؾط تٔدك اًخؾرك ؽٌٗ اخسبٓبح اًؾِٚج لٙ اًَسَٕؽبح اًمرؽٚج، لَذاًل شِوٍٕ تبًخؾرك 
ؽٌٗ اخسبٓبح اًؾِٚج اًذيٕر ٕاإلِبد تبًِشتج ًٌؾتبرث األًٕٗ لٙ اًَسبل األٕل َُ االشخَبرث، 

 Exploreذٍ  Descriptive Statisticsذٍ  Analyzeل اًوٚبٍ تذًى ِٔة إًٗ هبئَج َُ أس
 يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج:

 
 لخغٔر اًشبشج اًخبًٚج:
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 لخغٔر اًِخبئز يَب ٌٚٙ:
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 َٕٚيُ خرخٚة اًَخقٚراح لٙ اًسدٕل اًشبتن ًخيُٕ أيذر هبتٌٚج ًٌوراءث يَب ؽٌَِب شبتوًب.

َخقٚر َِمضل )َذل اًسِس( َؼ َخقٚر َِمضل آخر )َذل لئبح اًدخل( إذا رفتِب لٙ خٕزٚؼ 
ذٍ  Descriptive Statisticsذٍ  Analyze. ِذٓة إًٗ هبئَج crosstabsِوٍٕ تبشخخداٍ 

Crosstabs :يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج 

 
 خغٔر تؾد ذًى اًشبشج اًخبًٚج:
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َٕٚيُ  columnsَٕشخٕٖ اًدخل لٙ األؽَدث  Rowsِوٍٕ تؾد ذًى تبخخٚبر َخقٚر اًسِس لٙ 

ختدٚل يل َُ اًسِس ٕاًدخل ضشة رفتج اًمرد تُٚ األشعر ٕاألؽَدث ألُ ًٔب ِمس األَٓٚج، 
 لخغٔر اًشبشج اًخبًٚج: cellsذٍ ِظقع ؽٌٗ 
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ِوٍٕ تبخخٚبر اًِشة اًَئٕٚج اًخٙ ِرفة  Percentagesَُ خالل اًشبشج اًشبتوج ٕلٙ اًَرتؼ 
% لٙ 111ٚخٍ اضخشبة اًِشتج اًَئٕٚج ًخيُٕ  rowأُ ٚوٍٕ اًترِبَز تبضخشبتٔب ًٌَخقٚراح، لٙ 

rows  ٕاًخٙ خضضِبٓب ًٌسِس، تَِٚب لٙ ضبًج األؽَدثcolumn  لئِْ ٚخٍ اضخشبة اًِشتج
ٍ اضخشبة اًِشتج َُ سَٚؼ اًضبالح لئِْ ٚخ totalاًَئٕٚج تِبء ؽٌٗ َشخٕٖ اًدخل، أَب لٙ ضبًج 

 ، ٕخغٔر اًشبشج اًخبًٚج ِخبئز اًخضٌٚل:ok، ذٍ continueاًداخٌج لٙ اًخضٌٚل، ذٍ ِظقع 

 
 

 Compare meansهلبرىج الهخوشطبح 
ًضشبتٚج ًٌَسَٕؽبح شَٚح تَوبرِج اًَخٕشعبح ألِْ ٚخٍ َُ خالًٔب َوبرِج اًَخٕشعبح ا

َوبرِج اخسبٓبح يل َُ اًذيٕر ٕاإلِبد تبًِشتج ًٌؾتبرث األًٕٗ اًَخخٌمج َُٕ األَذٌج ؽٌٗ ذًى 
ل ٕاًذ٘ هَِب تضٌْ َشتوًب، يذًى لئُ اخختبر ٕسٕد خأذٚر ًٌَخقٚر اًَشخول َُ اًَسبل األٕ

( ٚخٍ َُ خالل اخختبر اًختبُٚ تُٚ اًَسَٕؽبح )ذير، 1)اًسِس( ؽٌٗ اًَخقٚر اًخبتؼ )ؽتبرث 
ذٍ  Analyze، ِذٓة إًٗ 1ًٌؾتبرث بح اًذيٕر ٕاإلِبد أِذٗ(. َُ أسل اًخؾرك ؽٌٗ اخسبٓ

Compare means  ٍذMeans :ٌٙٚ يَب 
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 تؾد ذًى خغٔر اًشبشج اًخبًٚج:

 

لٙ اًخبِج اًشمٌٗ َُ اًشبشج اًؾٌٕٚج ِوٍٕ تئدخبل َب ِشَْٚ اًَخقٚر اًَشخول، ٕٕٓ اًَخقٚر اًذ٘ 
يَب لٙ  q1ٚؤذر ٕٕٓ لٙ ٓذّ اًضبًج اًسِس، ٕلٙ اًخبِج اًؾٌٕٚج ِدخل اًَخقٚر اًخبتؼ ٕٕٓ 

لخغٔر شبشج خضدٚد ِٕػ اًخضٌٚل اًَعٌٕة خِمٚذّ  optionsتؾد ذًى ِظقع ؽٌٗ اًشبشج أؽالّ، 
 يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج:
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َُ أسل إزاًج ؽدد اًضبالح ِوٍٕ تبًظقع ؽٌٚٔب ذٍ ِظقع ؽٌٗ اًشٍٔ لٙ اًَِخضك يَب ٕٓ 
لخغٔر اًِخبئز يَب  okذٍ  continueَتُٚ لٙ اًَؤشر لٙ اًشبشج أؽالّ ذٍ ِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ 

:ٌٙٚ 

 
ًيل َُ اًذيٕر ٕاإلِبد ألفراط  ضٚد خشٚر اًِخبئز إًٗ خضٌٚل َوبٚٚس اًِزؽج اًَريزٚج

 اًَوبرِج تِٚٔب.
 اخختبر الفرضيبح

 independent-samplesشٕك ِوٍٕ تبشخخداٍ اخختبر  q1َُ أسل اخختبر خأذٚر اًسِس ؽٌٗ 

t test  ٕاًذ٘ ٚخختر َخقٚر َشخوٚل ؽدد اًوٍٚ لْٚ هَٚخُٚ َذل ذير ٕأِذٗ لٙ َخقٚر اًسِس َؼ
ذٍ  Analyze، َُ أسل اًوٚبٍ تذًى ِذٓة إًٗ هبئَج q1ٙ َخقٚر خبتؼ َشخَر يَب ٕٓ اًضبل ل

Compare means  ٍذIndependent-samples t test  لٙ اًشبشج اًخبًٚج:يَب 

 
 تؾد ذًى خغٔر شبشج اًخضٌٚل اًرئٚشٚج يَب لٙ اًشيل اًخبًٙ:



Mohammad KHALAF –khalaf30@gmail.com-www.statanalysis.weebly.com 37 

 

 
خؾِٙ أِْ ٕٚسد هٍٚ خغٔر ؽالَخٙ اشخمٔبٍ، ٓذّ اًؾالَبح  Grouping variableلٙ شبشج 

خغٔر  define groupsؽِد اًظقع ؽٌٗ ٚسة خؾتئخٔب الشخيَبل شرٕع خِمٚذ االخختبر، 
 اًشبشج اًخبًٚج:

 
ٕٚؾِٙ اًذيٕر لٙ  Group1  ٕٕٓ1اًشبتوج ِوٍٕ تخؾتئج رَز اًَسَٕؽج األًٕٗ لٙ اًشبشج 

إلِبد، ذٍ ِظقع ًٚؾيس ا 2رَز اًَسَٕؽج  Group2هبؽدث اًتٚبِبح، ٕلٙ اًَسَٕؽج اًذبِٚج 
 ًخغٔر ِخبئز اًخضٌٚل لٙ شبشج اًَخرسبح يَب ٌٚٙ: Okذٍ  continueؽٌٗ 
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( α=1.15ٕٓٙ أهل َُ َشخٕٖ ) Sig  ٙٓ1.131اًشبشج اًشبتوج ِالضغ أُ هَٚج َُ خالل 

 األَر اًذ٘ ٚشٚر أُ ِٓبى خأذٚر ًٌسِس ؽٌٗ اًؾتبرث األًٕٗ َُ اًَسبل األٕل.
، ِوٍٕ q1اًؾتبرث األًٕٗ َُ اًَسبل األٕل ؽٌٗ  p4َُٕ أسل اخختبر خأذٚر َشخٕٖ اًدخل 

، ٕاًذ٘ ٚشخخدٍ الخختبر َخقٚر One-Way ANOVAتبشخخداٍ خضٌٚل اًختبُٚ األضبد٘ 
، ًٌوٚبٍ تٔذا االخختبر ِذٓة q1َشخول )َشخٕٖ اًدخل ذالد هٍٚ إٔ أيذر( ؽٌٗ َخقٚر خبتؼ 

يَب لٙ  One-Way ANOVAذٍ  Compare meansذٍ  Analyzeًٌوبئَج اًرئٚشٚج إًٗ 
 اًشبشج اًخبًٚج:

 
 خغٔر تؾد ذًى اًشبشج اًرئٚشٚج ٕاًخٙ خغٔر يَب ٌٚٙ:
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 خغٔر ِخبئز اًخضٌٚل لٙ شبشج اًَخرسبح يَب ٌٚٙ: Okتؾد اًظقع ؽٌٗ 

 
األَر اًذ٘  (α=1.15ٕٓٙ أؽٌٗ َُ َشخٕٖ ) Sig 1.614ٚغٔر َُ اًشبشج اًشبتوج أُ هَٚج 

 .q1ٚشٚر إًٗ ؽدٍ ٕسٕد خأذٚر ًَشخٕٖ اًدخل ؽٌٗ 
ذٍ  correlateذٍ  Analyzeَُ أسل اخختبر االرختبع تُٚ اًَخقٚراح، ِذٓة إًٗ هبئَج 

bivariate :يَب لٙ اًشبشج اًخبًٚج 
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 ذٍ خغٔر تؾد ذًى اًشبشج اًخبًٚج:

 
ًخغٔر اًِخبئز لٙ  Okاخخٚبر اًَخقٚراح َُ اًوبئَج اًٚشبر إًٗ اًَُٚٚ ِوٍٕ تبًظقع ؽٌٗ  تؾد

 شبشج اًَخرسبح يَب ٌٚٙ:
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ِسد َُ خالل اًسدٕل اًشبتن أُ اًخع األشٕد اًدايُ ٚمضل اًسدٕل إًٗ ِضمُٚ َخَبذٌُٚ لٌٕ 
ؾِٙ أِْ ٕٚسد أخذ اًسزء األؽٌٗ إٔ األشمل ِضضل ؽٌٗ ِمس اًِخٚسج، ٕسٕد ؽالَج )*( خ

ارختبع تُٚ اًَخقٚرُٚ اًخٙ خشيل لٚٔب اًرهٍ ِوعج خوبعؼ، ٕ)**( خؾِٙ ٕٚسد ارختبع هٕ٘ تُٚ 
 اًَخقٚرُٚ.

 
ِوٍٕ تبشخخداٍ االِضدار، َُٕ أسل اشخخداٍ االِضدار ِذٓة  q2ؽٌٗ  q1َُ أسل اخختبر خأذٚر 

 ٚج:يَب لٙ اًشبشج اًخبً Linearذٍ  Regressionذٌٍ  Analyzeإًٗ هبئَج 

 
 تؾد ذًى خغٔر اًشبشج اًخبًٚج:
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ًٌضضٕل ؽٌٗ اًِخبئز يَب  OKِوٍٕ تبخخٚبر اًَخقٚر اًخبتؼ ٕاًَخقٚر اًَشخول ذٍ ِظقع ؽٌٗ 
:ٌٙٚ 
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