
SPSSمدخل الى 

السنة األولى ماستر

السداسي الثاني   

تخصص مالية وبنوك إسالمية 

األستاذة معوش فضيلة



Analyse القائمة

الظواهرفبمختلالمتعلقةالحقائقوالبياناتبجمعيهتمالذيالعلمهواإلحصاء

إيجادوبياناتوجداولفيعرضهاووتصنيفيهارقميةصورةفيوتسجيلها

ومنهارهاتسيالتيوالقوانينالظواهرتلكلفهمالمناسبةاإلحصائيةالمقاييس

.المناسبةالقراراتاتخاذ

:هماقسمينالىاإلحصاءينقسم

داولجصورةفيوعرضهاتنظيمهاالبيانات،بجمعيعنى:الوصفياإلحصاء

عينةاوتمعمجفيالمتغيراتلوصفاإلحصائيةالمقاييسوحساببيانيةواشكال

.منه

اناتالبيلتحليلالمستخدمةاإلحصائيةاألساليبهو:االستداللياإلحصاء

.المناسبةالقراراتواتخاذللتنبؤللتوصلوتفسيرها



Analyse القائمة

طبيعةوالسؤالطبيعةعلىيرتكزاإلحصائيةاالختباراتاختياران

.البيانات

تخداماسيتطلبوبعضهاالتكراراتاستخدامتتطلباألسئلةبعض

معاملاختباريتطلبوبعضهاالتشتت،والمركزيةالنزعةمقاييس

....واالنحداراالرتباط

بهذهواإلخاللاإلحصائياالختباربنوععالقةلهالمتغيرنوعانكما

.التحليلنتائجفيخللالىيؤديالعالقة



Analyse  القائمة
Fréquencesالتكرارات

لديناكنلي.الدراسةعينةوصفاجلمنمامتغيرفئاتتكرارلمعرفةتستعمل

:التاليالملف



Analyse  القائمة
:النتائجنافذةفيالتاليةالنتائجعلىنحصلokعلىالضغطبعد

وpourcentageالعمود

pourcentageالعمود valide

المثالهذافيمتشابهان

مفقودةقيموجودعدمنتيجة

فينسخهايمكنالجداولهذه

معهاالتعاملوWordملف

.ولاكجد



Analyse  القائمة
Fréquencesالتكرارات

فيالمتغيراتلتمثيلGraphiquesعلىبالنقربيانيةاشكالإضافةيمكن

:متعددةاشكال



Analyse  القائمة

Fréquencesالتكرارات

:كالتاليالناتجالشكليكون



Analyse  القائمة
Fréquencesالتكرارات

األمثلةمجلدمنdemo.savالملفمنالمأخوذالتاليالبيانمظهرلتحسين

.عليهمرتينننقر،Spssلـالتابع

تسمحالتيالنافدةفتفتح

.فيهجزءكلبتغيير



Analyse  القائمة
Fréquencesالتكرارات

.يانالبفيجزءكللتغييراألوامرشريطاوالقوائمشريطاستعماليمكن

اختيارثمالبيانمنجزءايعلىللفارةاأليمنبالزرالنقريمكنكما

Fenêtre propriétés.



Analyse  القائمة
Fréquencesالتكرارات

:الخصائصنوافذبينمن



Analyse  القائمة
:علىنحصلانيمكنناالسابقالبيانمنانطالقا

:تمرين

السابقالبيانانجزdemo.savالملفباستعمال



Analyse القائمة

اإلحصائيةاالختباراتاهم

قيمةولحالتجمعفيالرغبةلهاالمتغيراتقيممعظم:المركزيةالنزعةمقاييس

النزعةمقاييساهم.المركزيةالنزعةيسمىالتجمعوهذاالمتوسطةالقيمةتسمى

:المركزية

رقميةالالبياناتحالةفييستعمل،عددهاعلىالقيممجموع:الحسابيالوسط

الطبيعيالتوزيعذات

اتالبيانحالةفييستعمل.العينةافرادمن%50عنهايقلالتيالقيمة:الوسيط

الطبيعيغيرالتوزيعذاتالرقميةالبياناتاوالترتيبية

الوصفيةالبياناتحالةفييستعمل.تكرارااألكثرالقيمة:المنوال



Analyse القائمة

الربيعات

حيثقسمينىالتصاعديا،ترتيبهابعدالبيانات،تقسمالتيالقيمة:األولالربيع

.البياناتارباعثالثويليهاالبياناتربعيسبقها

حيثقسمينالىتصاعديا،ترتيبهابعدالبيانات،تقسمالتيالقيمة:الثانيالربيع

.البياناتنصفويليهاالبياناتنصفيسبقها

حيثقسمينالىتصاعديا،ترتيبهابعدالبيانات،تقسمالتيالقيمة:الثالثالربيع

.البياناتربعويليهاالبياناتارباعثالثيسبقها



Analyse القائمة

المئينات



Analyse القائمة

التشتتمقاييس

.المتطرفةبالقيميتأثرانهعيبهالتشتت،مقاييسابسط:المدى

اتبوحدمقاساالحسابيوسطهاعنالقيمتشتتمقدار:المعيارياالنحراف

.نفسهاالمتغير

المعيارياالنحرافمربع:التباين



Analyse القائمة

فيالتشتتومقاييسالمركزيةالنزعةمقاييسحساب

SPSS



Analyse القائمة

فيالتشتتومقاييسالمركزيةالنزعةمقاييسحساب

SPSS



Analyse القائمة

فيالتشتتومقاييسالمركزيةالنزعةمقاييسحساب

SPSS



Analyse القائمة

Asymétrieااللتواء

:االلتواءيكونقدالتماثل،عنالتوزيعبعدهو

(تقريبا)المنوال=الوسيط=الحسابيالوسط:متماثل



Analyse القائمة

الطرف،المنوال<الوسيط<الحسابيالوسط:(موجب)اليمينجهةملتويا

االيسرالطرفمنأطولللبياناأليمن

األيسرالطرف،المنوال>الوسيط>الحسابيالوسط:(سالب)اليسارجهةملتويا

االيمنالطرفمنأطولللبيان



Analyse القائمة

:طلبةنقاطتمثلالسابقةاالشكالكانتاذا

مناقلنقاطعلىحصلواالطلبةمنكبيرعددانيعنيالموجبااللتواء

ناالمتحااناواالمتحانمستوىمناقلالطلبةمستوىانبمعنىالمتوسط

صعب

المتوسطنماكبرنقاطعلىحصلواالطلبةمنكبيرعددانيعنيالسالبااللتواء

سهلاالمتحاناناواالمتحانمستوىمناعلىالطلبةمستوىانبمعنى

3+و3-بينمحصورةااللتواءقيمة



Analyse القائمة

Kurtosisالتفرطح

حنىمنبقمةمقارنةالمنحنىقمةفي(واالنخفاضاالرتفاع)التدببمقدارهو

.الطبيعيالتوزيع

ركزةمتوليستالفئاتجميععلىموزعةالتكراراتانيدلالمفرطحالمنحنى

االخرىحسابعلىالفئاتاحدىفي



Analyse القائمة

Kurtosisالتفرطح



Analyse القائمة

SPSSفيوالتفرطحااللتواءحساب

StatistiquesنختارAnalyseالقائمةمن descriptivesثم

Fréquences



Analyse القائمة

SPSSفيوالتفرطحااللتواءحساب

الوصفياإلحصاء



Analyse القائمة

SPSSفيوالتفرطحااللتواءحساب



Analyse القائمة

SPSSفيوالتفرطحااللتواءحساب

:يليمايظهرالنتائجنافدةفي



Analyse القائمة

SPSSفيوالتفرطحااللتواءحساب

االلتواءالنيعيالطبالتوزيعتتبعالبياناتاننستنتجالسابق،المثالنتائجمن

.نةمعيفئاتفيمتركزةليستالبياناتفان3مناقلالتفرطحوبمانمعدوم،

تمرين

كلفيفمختلتفرطحوالتواءعلىتحصلبحيثالسابقالمثالبياناتاتم-

.....مدببمنحنىموجب،التواءسالب،التواءعلىالحصولألجلمادة

.النتائجبتحليلقم-



Analyse  القائمة
Descriptivesالوصف

:الكميةالمتغيراتلوصفيستخدم



Analyse  القائمة
Descriptivesالوصف

:كالتاليالناتجيظهر



SPSSمدخل الى 

السنة األولى ماستر

السداسي الثاني   

تخصص مالية وبنوك إسالمية 

األستاذة معوش فضيلة



Analyse  القائمة

Explorerالبياناتاستكشاف

Employeeالملفاستعملنااذا data.savاحصائيةمعلوماتمعرفةواردنا

.الوظيفةنوعحسبللموظفينالحاليالراتبعن



Analyse  القائمة

:التاليةالنتائجتظهرExplorerالبياناتاستكشاف



Analyse  القائمة

Explorerالبياناتاستكشاف

.فئةكلفيالموظفينعددالىباإلضافةالسابقةالنتائجتظهر



Analyse  القائمة

Tableauxالتقاطعيةالجداول croisés

تعملنااساذا.بالدالالتغنيةالتقاطعنتائج.متغيراتعدةبينالعالقةتدرس

Employeeالملف data.savالوظيفة،نوعبينالعالقةمعرفةواردنا

Tableauxاالمرباختيارنقومال،اماقليةالىينتميالموظفوهلالجنس

croisésمنStatistiques descriptives



Analyse  القائمة

Tableauxالتقاطعيةالجداول croisés

:يليكماتظهرالتقاطعنتائج



Analyse  القائمة

Tableauxالتقاطعيةالجداول croisés

:يليكماتظهرالتقاطعنتائج



Analyse  القائمة

Corrélationاالرتباط

مادةفيلبالطادرجةبينالعالقةمثلمتغيرينبينالعالقةعلىاالرتباطيطلق

وعددالدراسةفيمعدلهبينالعالقةأوالرياضياتمادةفيودرجتهالفيزياء

....واستهالكهالفرددخلبينالعالقةأوالدراسةساعات

1إلى1–منالقيمويأخذrبالرمزلهويرمزاالرتباطعاملمبةالعالقهذهتقاس

:عالقة كون الت



Analyse  القائمة

Corrélationاالرتباط

:االرتباط بين متغيرين بعدة طرق نذكر منهامعامل حساب يمكن 

(Pearson)بيرسونمعامل1.

الستهالكواالدخلبيناالرتباطعاملممثلانيكمالمتغيرينكالكانإذايستخدم

(Spearman)سبيرمانمعامل.2

مستوىينباالرتباطعاملمإيجادمثلانترتيبيمتغيرينالكالكانإذايستخدم

8مناكثر)اليوميةالعملساعاتوعدد(منخفض–متوسط–مرتفع)الدخل

مقياساستخداميمكنكما،(ساعات5مناقل–8إلىساعات5من–ساعات

.أيضاالكميةالمتغيراتحالةفيسبيرمان



Analyse  القائمة
Kandell,s)تاوكاندلمعامل.3 tau)

.الشروطوبنفسسبيرمانمعاملمثليستخدم

(Phi)فايمعامل.4

(أنثى–رذك)الجنسبيناالرتباطمعاملمثلانإسميالمتغيرينكانإذايستخدم

.(متعلمغير–متعلم)والتعلم

(Cramers)كريمرمعامل.5

مثليثنائغيركالهماأوأحدهماانإسميالمتغيرينمنكاليكونعندمايستخدم

–جارةت–علوم)التخصصومتغير(أنثى–ذكر)الجنسبيناالرتباطمعامل

(تربية–هندسة



Analyse  القائمة

:متغيرينبينالعالقةراسةدهواالرتباط

Variableالتابعالمتغير Dépendentدراسةنتيجةيعطيالذيالمتغيرهو

Yبالرمزلهيرمزوعادةما .

Variableالمستقلالمتغير Indépendentبيسبأويُفسرالذيالمتغيرهو

.بالرمزعادةلهويرمزالتابع،المتغيرفيالتغيرات X

YالطالبدرجةوXالغيابأيامعددفمثال

YالدمبضغطواالصابةXالعُمر

الدمطضغبينالعالقةفمثالالدراسةتحتمتغيرينمنأكثرلدينايكونقد

.المتعدداالرتباطالحالةهذهفيويسمىوالوزنوالعُمر



Analyse  القائمة
1مثال

ملف اذا اردنا معرفة العالقة بين الدخل االبتدائي والدخل الحالي لموظف من ال

demo.sav نقوم بحساب معامل االرتباط ،pearsonبينهما:



Analyse  القائمة
:النتائج هي

اذن هناك عالقة طردية قوية بين المتغيرينr=0,88و Sig=0,000لدينا 



Analyse  القائمة
:2المث

الملفلديناليكن

:طالب10معلوماتفيه

العائلية،الحالةالجنس،

الدراسةساعاتعدد

الرياضيات،ودرجات

االقتصاداإلحصاء،

والمحاسبة

واالحصاءالرياضياتفيالطالبدرجةبيناالرتباطمعاملنحسب



Analyse  القائمة
هذه المصفوفة النتائج الواردة في من 

0,000نالحظ أن مستوى المعنوية 

اذن هناك ارتباط طردي0,05اقل من 

قوي بين درجة الرياضيات واالحصاء

r=0,95الن 

:تغيراتاالرتباط بين كل زوجين من الممعامالت يمكننا الحصول على مصفوفة 

توجدانه نالحظ 

قويارتباط عالقة 

متغيرينكل بين 

مستوىعند بعضها 

وبعضها0,01داللة  

عند مستوى معنوية
0,05

Correlations

1 .959**

. .000

10 10

.959** 1

.000 .

10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

رياضيات

احصاء

رياضيات احصاء

Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

Correlations

1 .959** .780** .833**

. .000 .008 .003

10 10 10 10

.959** 1 .746* .811**

.000 . .013 .004

10 10 10 10

.780** .746* 1 .890**

.008 .013 . .001

10 10 10 10

.833** .811** .890** 1

.003 .004 .001 .

10 10 10 10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

رياضيات

احصاء

اقتصاد

محاسبة

رياضيات احصاء اقتصاد محاسبة

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Analyse  القائمة
سحابة ولتمثيل النتائج باستخدام 

:االنتشار نتبع الخطوات التالية



Analyse  القائمة
ننقل المتغيرات المعنية 

باالرتباط الى المربع 

Variables de matrice ثمOk

نالحظ االرتباط القوي بين

الرياضيات و اإلحصاء

وكذلك بين االقتصاد 

والمحاسبة



Analyse  القائمة
االرتباط الجزئي

اذا اردنا معرفة تأثير الجنس على العالقة بين درجة 

الرياضيات واالحصاء نقوم بدراسة االرتباط الجزئي

:فكانت النتيجة كما يلي



Analyse  القائمة
االرتباط الجزئي

: يمكن أيضا استعمال سحابة النقط

:فتظهر النتيجة كما يلي

اذن ال يوجد تأثير للجنس

على العالقة بين درجة

الرياضيات واالحصاء 



Analyse  القائمة
:3المث



Analyse  القائمة
:فكانت النتائج كما يلي



Analyse  القائمة
:4مثال

ونسبة (Lifeexpf)امل الحياة للنساء ليكن لدينا ملف يحتوي على المتغيرين

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية نريد ان نعرف ، Birthratالزيادة في المواليد 

بين هذين المتغيرين؟

0,01معيار الداللة اقل من 

.  بين المتغيريناذن توجد عالقة 

االرتباط يعطينا معلومتينمعامل 

:تفيدنا في التحليل

العالقةقوة العالقة واتجاه 

r امل الحياة للنساء زادت نسبة الوالدات قلعكسية، كلما سالب اذن العالقة

.  قوي بين المتغيريناالرتباط اذن1قريب من R. صحيحوالعكس 



Analyse  القائمة
.النقطسحابةخاللمنأيضاالعالقةهذهوتظهر



SPSSمدخل الى 
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Analyse  القائمة

Régressionاالنحدار

. يرات المستقلةيستخدم االنحدار للتنبؤ بقيمة المتغير التابع انطالقا من قيم المتغ

اآلخر كان هناك متغيرين فقط األول متغير مستقل ويكون االنحدار بسيطا إذا 

سمى يمتغير تابع، أما إذا كان هناك عدة متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد 

.المتعدداالنحدار باالنحدار 

:مثال

بكم ستزيد مبيعات الشركة إذا ضاعفنا ميزانية االشهار؟•

بكم ستزيد نسبة الكوليسترول في الدم إذا زادت نسبة الدهون فيه؟•

هل عدد ساعات الدراسة له تأثير على النتائج المدرسية؟•



Analyse  القائمة

Régressionاالنحدار

:توفر عدة شروط الستعمال االنحدار البسيط او المتعدد منها يجب 

تكون العالقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ان -

والتابعةالمستقلةللمتغيراتطبيعيالتوزيعيكونان-

رتبياوكميالتابعالمتغيريكونان-

.يمكننا التنبؤ بقيم متغير باستعمال الوسط الحسابي: مالحظة



Analyse  القائمة

البسيطاالنحدار

ما هو اثر ساعات الدراسة على التحصيل الدراسي للطالب في مادة : مثال

:البسيط التالينجري تحليل االنحدار ؟ لإلجابة الرياضيات

نحدد المتغير التابع 

المستقلوالمتغير 



Analyse  القائمة
:تظهر في النتيجة عدة جداول منها

التي تدل علىمصفوفة االرتباط-

وجود عالقة طردية قوية بين

.المتغيرين

معامل التحديد الذي يبين مقدار -

تأثير عدد ساعات الدراسة على 

درجة الرياضيات

الذي يحتويالمعامالت جدول -

على معامالت معادلة االنحدار،

Sigالمقابل لكل معامل في العمود

B يدل على مدى تأثير المتغير

.المستقل على المتغير التابع



Analyse  القائمة
ات الدراسة معادلة االنحدار البسيط للتنبؤ بنقطة الرياضيات انطالقا من عدد ساع

: هي

58,466+  عدد ساعات الدراسة × 4,452= درجة الرياضيات 

Y = 4,452 * X + 58,466

: مثال

ساعات فماذا ستكون درجته في الرياضيات؟ 9اذا درس الطالب لمدة 

98,5:   اإلجابة 

في الرياضيات؟ 100ما عدد ساعات الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة 

9,33: االجابة 



Analyse  القائمة
Graphiquesيمكن أيضا استعمال التبويب 

للحصول على معادلة االنحدار بالخطوات

:التالية



Analyse  القائمة

تظهراالمرعلىالنقرعند

االنحدارمعادلة

Y=58,47+4,45*X



Analyse  القائمة
يقبل استعمال معادلة االنحدار للتنبؤ يجب ان يكون االرتباط قو: مالحظة

أصلح للتنبؤ الن نقاطها اكثر Aالحالة . معادلة االنحدار في الحالتين هي نفسها

الفرق بين الحالتين هو معامل االرتباط . تجمعا حول خط االنحدار

Ra= 0,96                        Rb=0,77



Analyse  القائمة

المتعدداالنحدار

بيناالنحدار الخطي التي تربط إليجاد معادلة 

والمتغيرات " احصاء" التابع المتغير 

، "عدد ساعات الدراسة" المستقلة 

" .المحاسبة"و" الجنس"، " رياضيات" 

:منهااالنحدارمعادلةفيالمستقلةالمتغيراتإلدراجطرقعدةتوجد

Entrezإلىةالمستقلالمتغيراتجميعإدخالإلىبحاجةنكونعندماتستعمل

ةإحصائيداللةذواثرلهاالمتغيراتأيفحصدونواحدة،خطوةفيالمعادلة

.التابعالمتغيرعلى



Analyse  القائمة

Stepwise

إدخاليتمالطريقةهذهوفياستخداما،واألكثراألفضلهيالطريقةهذه

متغيرالإدخاليتمبحيثخطواتعلىاالنحدارمعادلةإلىالمستقلةالمتغيرات

ذارتباطاالهذايكونأنبشرطالتابعالمتغيرمعاألقوىاالرتباطذيالمستقل

الرتباطاذيالمستقلالمتغيرإدخاليتمالتاليةالخطواتوفيإحصائية،داللة

التيتغيراتالماثراستبعادبعدالتابعالمتغيرمعإحصائياالدالاألعلىالجزئي

إذامافياالنحدارمعادلةفيالموجودةالمتغيراتفحصثمالمعادلة،إلىدخلت

ادلةالمعفيالبقاءشرطأحدهمايحققلمفإذاال،أمإحصائياداللةذاتالزالت

المعادلةمنيخرجفانه



Analyse  القائمة
Backward

خطوة يتم إدخال جميع المتغيرات مرة واحدة إلى معادلة االنحدار ثم يحذف في ال

دال الغير ع األولى المتغير المستقل ذو االرتباط الجزئي األدنى مع المتغير التاب

لتنبؤ بقيم ذو داللة إحصائية لإحصائيا، حتى ال تبقى اال المتغيرات التي لها اثر 

.المتغير التابع

Forward

تقل ذو في الخطوة األولى المتغير المسخطوات، يدخل إدخال المتغيرات على يتم 

الية يتم وفي الخطوات التوالدال إحصائيا، االرتباط األعلى مع المتغير التابع 

المتغير الجزئي معالترتيب التنازلي الرتباطها إدخال المتغيرات تباعا حسب 

التي دخلت المتغيراتاستبعاد اثر شرط ان تكون دالة احصائيا، وذلك بعد التابع 

.  سابقاإلى المعادلة 



Analyse  القائمة
:جداولعدة في تظهر نتائج تحليل االنحدار المتعدد 

Entrezطريقة •

المتغيراتيبين1الجدولهذا

منالمحذوفةاوالداخلةالمستقلة

االنحدارمعادلة

للمتغيراتاالرتباطمعامليبينالجدولهذا

معاملوR=0,962مجتمعةالمستقلة

R2=0,926التحديد



Analyse  القائمة

مناقلكاناذا،sigلالنحداراالحصائيةالداللةمعياريظهرالجدولهذا

.بعالتاالمتغيرعلىمجتمعةالمستقلةللمتغيراتتأثيريوجداذن0,05

المتغيرات.اإلحصائيةودالالتهااالنحدارمعادلةمعامالتيظهرالجدولهذا

....الرياضياتثمالدراسةساعاتثمالمحاسبةهيتأثيرااألكثرالمستقلة



Analyse  القائمة

:هياالنحدارمعادلةاذن

-رياضيات*0,515+الدراسةساعات*1,026+36,816=إحصاء

محاسبة*0,34+الجنس*1,368



Analyse  القائمة

1تطبيق



SPSSمدخل الى 

السنة األولى ماستر

السداسي الثاني   

تخصص مالية وبنوك إسالمية 

األستاذة معوش فضيلة



Graphique القائمة

كلإلنجازdemo.savالملفنستعمل

االمثلة

أعمدةمخطط•



Graphique القائمة
لهاالمئويةالنسبةاوالمالحظاتعددتمثلاالعمدة

هذاقيمتمثلاالعمدة

المتغير



Graphique القائمة
:يليكماالنتيجة



Graphique القائمة
:المتجاورةباألعمدةالبياناتتمثيليمكن



Graphique القائمة
المتغيراتنختار

:كالتاليالنتيجةفتكون



Graphique القائمة
المتغيراتنختاراو

:التاليةالنتيجةفتظهر



Graphique القائمة

القطاعاتمخطط•

المتغيرنختار



Graphique القائمة
المتغيرنختار

:التاليةالنتيجةفتظهر



Graphique القائمة

البسيطةالمنحنيات•



Graphique القائمة

المتغيرنختار

:يةالتالالنتيجةفتظهر



Graphique القائمة

المتعددةالمنحنيات•



Graphique القائمة

المتعددةالمنحنيات•
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