
Introduction: What is SPSS?

 SPSS is a statistical package for beginning, 
intermediate, and advanced data analysis

Originally it is an acronym of Statistical 
Package for the Social Science but now it 
stands for Statistical Product and Service 
Solutions

One of the most popular statistical packages 
which can perform highly complex data 
manipulation and analysis with simple 
instructions
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Starting SPSS for Windows
Launch SPSS either 
by double-clicking 
the SPSS icon on the 
desktop, or from the 
Start menu –SPSS
will have a group 
under programs. 
The opening screen 
should appear as
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The Menu bar
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The Menu bar 

lists 10 pull down 

menu, grouping 

the available 

SPSS

commands. 

Some of these 

have sub-menus, 

the Analyze 

menu is like this



The Toolbar

The toolbar, located just below the menu bar, 
provides quick and easy access to many frequently 
used facilities
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Core tools

• Open File: Displays the Open File dialog 

box for the type of windows that is active.

• Save File: Saves the working file, if the 

file has no name, it displays the Save File  

dialog box for the type of document that is 

active.

• Print : Displays the print dialog box.  
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About the four-windows in SPSS



The Four Windows: Data Editor
 Data Editor

Spreadsheet-like system for defining, entering, editing, 

and displaying data. Extension of the saved file will be 

“sav.” 
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The Four Windows: Output Viewer

 Output Viewer

Displays output and errors. Extension of the saved file will 

be “spo.”
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The Four Windows: Chart editor 

window

 Output Viewer

Displays output and errors. Extension of the saved file will 

be “spo.”
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The Four Windows: Syntax editor

 Syntax Editor

Text editor for syntax composition. Extension of the 

saved file will be “sps.” 
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spssبرنامج تعريف قوائم 



File

Newإنشاء ملف جديد

Openفتح ملف

Open Databaseناتفتح قاعدة بيا

Saveحفظ

Save Asحفظ باسم

Export to Databaseاتتصدير لقاعدة بيان

Print Previewعرض الطباعة

Printطباعة

Exitخروج
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Edit

Undoتراجع

Redoإعادة مسح

Cutقص

Copyنسخ

Pasteلصق

Paste Variableلصق متغير

Clearمسح

Insert Variableإدراج متغير

Insert Casesإدراج حاالت

Findبحث

Replaceاستبدال

Options3خيارات



Data: تعريف قوائم الربنامج

تقسيم الملف

اختيار حاالت

Split File

Select Cases

Sort Casesتتصنيف الحاال

Sort Variablesراتتصنيف المتغي

Merge Filesدمج ملفات
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Transform

تحساب المتغيرا

استبدال القيم 

المفقودة

Compute Variables

Replace Missing Values
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Analyze

تقارير

اإلحصاء الوصفي

مقارنة المتوسطات

النموذج الخطي العام

االرتباط

(الثبات)مقياس 

ldmالالمعلاالختبارات 

Reports

Descriptive Statistics

Compare Means

General Linear Model

Correlate

Scale

Nonparametric Tests



Graphs

تستخدم هذه القائمة لرسم األشكال  

:البيانية

أعمدة

أعمدة ثالثية األبعاد

خطوط

مناطق

دائرة

.........

.اخل
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نفتح ملف جديد

File –new-data



نعرف المتغيرات 

 variableالمطلوبة 
view



ات ندخل بيانات للمتغير

في واجهة االدخال

Data view



اجراء تحليل للبيانات
Analyze-

Descriptive statistics-
frequencies



نختار المتغيرات -1

المطلوب اجراء االحصاء 

الوصفي لها في هذا 

المثال تم تحديد رقم 

الموظف والراتب االسمي

 statisticsنضغط-2

 continueنضغط-4

لنحدد الطرق المطلوبة بالسؤا-3



chartsنضغط -1

نحدد طرق الرسم للمخططات-2

المطلوبة بالسؤال

 continueنضغط-3
okنضغط -4



شاشة النتائج تحتوي

جدول التكرارات  العام



جدول التكرارات االول -1

خاص  برقم الموظف 

جدول التكرارات -2

الثاني خاص ب الراتب 

االسمي



مخطط  االول خاص  -1

برقم الموظف 



المخطط  الثاني خاص-2

ب الراتب االسمي























Measures of Central Tendency using spss

spssباستعمال  مقاييس النزعة المركزية 

وعرضوتلخيص االحصائي يجب تنظيم قبل القيام بالتحليل 
بحيث تعطي صورة عامة للبيانات تحت الدراسة , في جداول ورسومات مبسطة البيانات 

حسابيا-2" البيانيالرسم -1:يتم عرض البيانات بطريقتين . 



نفتح ملف جديد

File –new-data



نعرف المتغيرات 

 variableالمطلوبة 
view



ات ندخل بيانات للمتغير

في واجهة االدخال

Data view



اجراء تحليل للبيانات
Analyze-

Descriptive statistics-
Explore

Explore:
ر تعني تبيان او اظها

ية الخصائص االحصائ

للمتغير 



ية المتغيرالمراد اظهارصفاته االحصائعلى نضغط -1

وفي هذا المثال نضغط على 

ب معدل الطالالسهم لنقل نضغط على معدل الطالب ثم 

الى جهة اليمين

Dependent list

على ثم نضغط لتحديد المجموعة من المتغيرات وهنا نظغط–2

نظغط على ثم جنس الطالب 

اليمين للالسهم لنقل جنس الطالب الى جهة 

Listfactor



نضغط

Statisticsاذا اردنا

ظبط الجدول االحصائي

جدول مخطط

احصائي
كالهما جدول ومخطط

نضغط

Plotsاذا اردنا

ظبط المخطط



نزعةاللمقاييسالمطلوبةالخياراتتأشير-2

الثقةمستوىوهناوالتشتتالمركزيه

95مثالهناقيمةاعطائهالحسابيللمتوسط

التي تقديرات لمقاييس النزعة المركزية

,  ريقة ال تتاثر بالقيم الشاذة باكثر من  ط

هنا عرض المتوسط ومتوسط التخمين

(معدل الطالب)للقيم المحدد مسبقا 

1

االحصائيالجدوللظبطStatisticsنضغط-1

شاذةالقيم

قيمخمسواصغراكبر

طعرض قيم المئنيات القيم االدنى واالعلى والوس



نختار طرق رسم . 3

بياني  

ح منه نختار رسم بياني يتتض.2

الربع الول والثاني والثالث

نختار طريقة اختبار.4

ر هل لطبيعة توزيع المتغي

اختبار التجانس في. 5التوزيع طبيعي ام ال

تباين المجموعات هل 

متساوية التباين ام ال

نظغط . 1plot

continueنظغط .6



واجهة النتائج تحتوي .

على الجداول االحصائية

اخنرناها والرسوم التي 

مسبقا 

الجدول يحتوي  على عدد الذكور وعدد

االناث ضمن عامود جنس الطالب 

0=ا ويتوي عدد القيم المفقودة والتي هن



الجدول يحتوي على مقاييس النزعة المركزية  للذكور واالناث 



ثر بالقيم تقدير لمقاييس النزعة المركزيهالتي ال تتا

الشاذة

اعلى واقل خمس قيم 

%25القيم االدنى من 

%50=والوسط 

%75واالعلى اكبر او تساوي 



رسم مخطط لقيم معدل الطالب



بار رسم يوضح طريقة اخت

ر هل لطبيعة توزيع المتغي

التوزيع طبيعي ام ال



بار رسم يوضح طريقة اخت

ر هل لطبيعة توزيع المتغي

التوزيع طبيعي ام ال



ي رسم يوضح التجانس ف

تباين المجموعات هل 

متساوية التباين ام ال



ي رسم يوضح التجانس ف

تباين المجموعات هل 

متساوية التباين ام ال





































spssمجموعة اوامر في برنامج 



1. النشاء جداول متقاطعة في هذا البرنامج  

File-new-
Define new variables in variable view window

 variable viewنقوم بتعريف متغيرات جديدة في ال
data viewوندخل قيم لهذة المتغيرات في ال

1. Create cross tabs 
by using spss



قيم للمتغيرات
2. Enter the variables values 

in data view window 



3. Click:
1. Analyze 
2. Descriptive statistics
3. Cross tabs



The Crosstabs dialog 
window will open.  
تظهر الواجهة التالية 

لية تحتوي على قائمة العناصر االص

على جهة اليسار  وحقول على جهة

اليمين

نختار المتغير الذي نريد ان.  4

يكون ضمن الصفوف من جهة 

اليسار وهنا هو اسم الطالب 



ط بالضغط على السهم بالوس. 5

يتحول اسم الطالب من جهة 

في جهة  Rowsاليسار للحقل 

ة اليمين  ونكمل بنفس الطريق

تاشير المتغيرات المتبقية

columnsوتحويلها للحقل 
والظغط على السهم الثاني 

بالوسط



نظغط على 6

statistics

The statistics window 
will open.

الواجهة التالية  تظهر -7

تحتوي على العديد من 

االختبارات والعمليات 

المطلوباالحصائية نؤشر 

8-click continue



 formatنضغط على .9
نازلي لترتيب البيانات تصاعدي او ت

بالجدول 

10.Continue

اخر خطوة .11

okنضغط 



مناقشة الحاالت المستخدمة الصالح والمفقود 

واالجمالي

جدول التقاطع االول 

اسم الطالب كصفوف 

واالعمدة هي درجات الطالب للمادة االولى



جدول التقاطع الثاني 

اسم الطالب كصفوف 

واالعمدة هي درجات الطالب للمادة الثانية

جدول االختبارات االحصائية التي تم 

اختيارها مسبقا



spssمجموعة اوامر في برنامج 



custom tablesانشاء جداول مخصصة 



جداول مخصصة النشاء -1

custom tables
:  نتبع الخطوات التالية 

1. Analyze
2. Tables
3. Custom tables

2. Create custom 
tables by using 
spss



:تظهر الواجهة التالية 

تحتوي على جهة اليسار قائمة 

ة تحتوي على المتغيرات المعرف

سابقا

اما جهة اليمين تحتوي واجهة 

عه نحدد المتغير المطلوب وض-2ة التصميم للجدول الحقول واالعمد

كعامود  ثم نقوم بسحبه لجهة 

columnsاليمن وافالته في حقل 
وهنا تم اختيار المتغير درجات

المادة االولى 



عه نحدد المتغير المطلوب وض-3

كصف  ثم نقوم بسحبه لجهة 

rowsاليمن وافالته في حقل 
وهنا تم اختيار اسم الطالب



من هنا نقوم بوضع اسم -4

titleللجدول 
ووضع وصف للجدول 

caption 



عنوان الجدول

وصف الجدول

الجدول المخصص 

اسم الطالب كصفوف 

ودرجات المادة االولى كاعمدة 



النشاء جداول الفروقات احادية االتجاه

(One –way ANOVA  )

3هنا من المفضل ان تكون المتغيرات 

لمتغير فمافوق ليحسب الجدول الفرق بين ا

ثاني االول والثالث والفرقبين المتغير ال

والثالث اي تكون مجموعة عناصر غير 

ة مستله وعنصر رئيسي واحد تتم علي

المقارنة 

3. Create compare 
means table  by 
using one –way  
ANOVA in spss



نتبع الخطوات التالية النشاء جداول-1

مخصصة 
1. Analyze
2. Compare means 
3. One –way ANOVA



contrastsنظغط على -2
linearالختيار طريقة التباين والفروقات  هنا نختار طريقة خطية 



الختيار مجموعة -4

نظغط خيارات احصائية

Option

continueنظغط -5
ثم 

ok



جدول الفروقات 

والخيارات االحصائية



واذا  Rويرمز له هو تحديد وقياس قوة العالقة بين متغييرين كميين : Simple Linear Correlationاالرتباط الخطي البسيط معامل •

صفر التوجد =كانت قيمته موجبة فهذا دليل على وجودعالقة طردية بين المتغيرات اما اذا كانت قيمته سالبة فالعالقة عكسية واذا كان 

عالقة بين المتغيرات 

 Simple Linear Regressionاالنحدار الخطي البسيط •

والذي يفسر التغير في ( المتغير المستقل) xو ( المتغير التابع y(خطية حيث ان ( دالة)اليجاد العالقة بين متغيرين على هيئة عالقة 

واالخرى  independentالمتغير التابع،  في محاضرة اليوم سناخذ مثال درجات الطالب في مادتين  احدهما ستمثل المتغير المستقل 

 dependentستمثل المتغير التابع 



نصميم 

المتغيرات 

المطوبة 

بالسؤال  في

هذة الواجهة 

ووضع 

الوصف 



ندخل قيم 

للمتغيرات 

المطوبة 

بالسؤال  في

هذة الواجهة



نختار 
Analyze

-
Correlate -

bivariate



في هذه القائمة تظهر المتغيرات 

ليها المعرفة سابقا والتي سنطبق ع

امعامالت االرتباط 

لسهم نحد المتغير المطلوب ثم ننقر ا

بالوسط ليتحول الى قائمة 

variable 
ة بعدها نعيد نفس الخطوات لبقي

المتغيرات 



نؤشر امام معامل االرتباط المطلوب 

بالسؤال ممكن واحد ممكن اثنان 

وممكن الكل نؤشر ونحصل على 

النتائج 



خيارات االحصاء الوصفي عند الضغط 

optionعلى 
تظهر واجهة جديدة تحتوي مجموعة من 

مام الخيارات االحصائية نقوم بالتأشير ا

الخيار المطلوب 



شاشة الناتج النهائي

يوضح عدد القيم المستخدمة  

بقا ومستوى الداللة بعد تطبيق معامل الرتباط المحدد مس
pearson

خيارات االحصاء الوصفي 



نؤشر امام معامالت االرتباط 

المطلوبة  بالسؤال ممكن واحد 

ممكن اثنان وممكن الكل

okثم نظغط 

هنا نجرب اختيار 

معامالت االرتباط 

جميعها



معامل ارتباط 

pearson

ارتباط معامل 

kendalls

معامل ارتباط 

spearmans



من قائمة

analyze -regression-linear 



في هذه القائمة تظهر المتغيرات 

ليها المعرفة سابقا والتي سنطبق ع

االنحدار الخطي 

نحد المتغير المطلوب 



ها ثم  نظغط السهم المؤشر بعد

ينتقل المتغير المقصود لحقل 

dependentال
المتغيرات التابعة

نوع الطريقة المستخدمة في 

االنحدار الخطي

الطرق االحصائية التي سبق وان

ة شرحناها في المحاضرات السابق



ل ثم  نظغط السهم المؤشر بعدها ينتق

المتغير المقصود لحقل 

independentال
المتغيرات المستقلة

okاخيرا نظغط  



ن نوع شاشة الناتج النهائي والجدول يبي

طيالطريقة المستخدمة في االنحدار الخ



الخطي  يوضح جدول االرتباط 

مجموعة معامالت احصائية مستخدمة 

في هذة الطريقة مثل معامل االرتباط

(R)ومعامل التحديد(R Square)

لخطي جداول تحليل تباين  االرتباط ا



Non-Parametric Data:       البيانات الال معلمية  

مجهولة و غير هذا النوع من البيانات بسيط و ال يقوم بإفتراض أي فرضيات عن مجتمع الدراسة، غالبا ألن صفات و خصائص المجتمع تكون

و اإلستطالعات  (Questionnaires))هذه البيانات غالبا ما يتم الحصول عليها من خالل اإلستبيانات . معروفة

(.(Surveys  هذا النوع من البيانات ال يتبع توزيعا(Distribution-Free) )البيانات الوصفيةمثل .معين(Nominal) وOrdinal      
Parametric Data:البيانات المعلمية 

يانات غالبا ما يمكن هذه الب. البيانات المعلمية تفترض معرفتها بخصائص و صفات المجتمع، بحيث تمكن الباحث من اإلستدالل بشكل أفضل

(.ثالنتئج اإلختبارات م)هذه البيانات غالبا ما يتم الحصول عليها من خالل التجارب و اإلختبارات . الحجم، الوزن، الطول: قياسها مثال

البيانات المعلميةتعتبر من (Ratio))مقياس النسبة أو المقياس النسبيو (Interval)البيانات ذات مستوى مقياس الفترة

spssفي برنامج 

 chi-squareفي هذة المحاضرة سنتطرق لل,توجد عدة مقاييس للتعامل مع هذة البيانات

وهوواحد من المقاييس التي تتعامل مع البيانات الالمعلمية 



نقوم بفتح ملف جديد كما موضح بالشكل

File-new-data



ي نصمم المتغيرات المطلوبة في السؤال ف

variable viewواجهة 



نقوم بادخال قيم للمتغيرات خالل واجهة االدخال 

data view



يمة نقوم بعملية وزن للبيانات اي تحديداهمية كل ق

مة باالعتماد على  عدد مرات تكرارها فنختار من قائ
data –

weight cases



فتظهر لنا هذة القائمة-1

ر وتحتوي على جهة اليسا

لتي على المتغيرات الكمية ا

نختار منها المتغير 

المطلوب اعتماده باالوزان

وهنا هو التكرارات 

(يضهر الوصف له)

نحددالمتغير المطلوب -3

نظغط السهم -4

بالوسط فيتحول 

لى المتغير من اليسار ا

اليمين

نختار الخيار الثاني -2

Weight cases by



okاخيرا نظغط 



chi-squareلتطبيق مقياس 
نتبع الخطوات التالية 

من قائمة

Chi squareanalyze-non parametric-legacy dialogs-



فتظهر هذة الواحهة 

لالختبار

م فنختار المتغير ث-1

نضغط السهم في -2

ير الوسط فيتحول المتغ

من اليسارالىاليمين 

 test variableلقائمة
list 



نضغط على -4

option فتظهر واجهةchi 
square test:option

نوشر على -5
descriptive

ال لتطبيق الدو

االحصائية 

نضغط -6

continue 

okنضغط -7



descriptiveاالحصائيات 
التي اخترناها مسبقا من 

 chi squareواجهة 
test:option

رق القيم المشاهدة والمتوقعة والف

بينها 

نتيجة اختبار

chi



اشرة  الضافة مخطط السيطرة الي متغيرات مب

نتبع الخطوات التالية  
Analyze 

Quality control
Control chart 



مخططات البيانات 

ختار الكمية فيمثالنا ت

هذة الطريقةالن 

البيانات كمية 

مخططات البيانت 

طرق تنظيم البياناتاالسمية 

نختار حسب المطلوب

بالسؤال اما على شكل

وحدات او مجموعات 

فرعية 



تظهر المتغيرات 

في هذا الحقل 

نظغط السهم الذي 

الى بالوسط فتتحول

ما الحقول المقابلة ك

قة في الطرق الساب





واجهة الناتج النهائي



ي لخزن شاشة الناتج النهائي وطباعتها كتقرير ف

برنامج الورد  نختار 

File-Export



نختار هنا نوع 

اخترنا ،الملف  

word

مكان الخزن 

ار للتقرير ونخت

اسم له



شكل لخزن شاشة الناتج النهائي وطباعتها كتقرير ب

صفحة ويب نختار 

File-Export as a web report



لف تظهر النافذة التالية نحدد من  هنا مكان الخزن لم

نحدد اسم التقرير

ير ملف التقر



اشرة  الضافة مخطط السيطرة الي متغيرات مب

نتبع الخطوات التالية  
Analyze 

Quality control
Control chart 



مخططات البيانات 

ختار الكمية فيمثالنا ت

هذة الطريقةالن 

البيانات كمية 

مخططات البيانت 

طرق تنظيم البياناتاالسمية 

نختار حسب المطلوب

بالسؤال اما على شكل

وحدات او مجموعات 

فرعية 



تظهر المتغيرات 

في هذا الحقل 

نظغط السهم الذي 

الى بالوسط فتتحول

ما الحقول المقابلة ك

قة في الطرق الساب





واجهة الناتج النهائي



ي لخزن شاشة الناتج النهائي وطباعتها كتقرير ف

برنامج الورد  نختار 

File-Export



نختار هنا نوع 

اخترنا ،الملف  

word

مكان الخزن 

ار للتقرير ونخت

اسم له



شكل لخزن شاشة الناتج النهائي وطباعتها كتقرير ب

صفحة ويب نختار 

File-Export as a web report



لف تظهر النافذة التالية نحدد من  هنا مكان الخزن لم

نحدد اسم التقرير

ير ملف التقر


