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 مقدمة: 

ظهر العدید من الخصائص، أولها، أنه  تبین أید�كم   ة، الموجود SPSSببرنامج    ة الخاص  المطبوعة   ههذ 

عمل بیداغوجي. وثانیها، وهو األهم في رأینا، حیث أن هذا المستند هو المنتوج المیداني لمؤلفه في التعل�م  

 میدان العلوم اإلنسان�ة.المتخصص. وخاصة في 

لضرورة تدر�ب طل�ة العلوم اإلنسان�ة خاصة، والطل�ة عامة، وجعلهم قادر�ن   ت ولد   المطبوعة  هكما أن هذ 

 .SPSSعلى تحلیل الب�انات اإلحصائ�ة �سهولة، �استخدام البرنامج اإلحصائي 

 هو�ما أن طل�ة العلوم اإلنسان�ة �جامعتنا �ما �الجامعات األخرى، غیر موهو�ین في الر�اض�ات. وهذ 

األساس  المطبوعة لكنهتال    ،في  اإلحصاء،  في  استخدام  دلیل  المقای�س    اعتبر  �عض  لتطبیق  میداني  دلیل 

اإلحصائ�ة. فالقارء المعني ال ین�غي أن یرى العمل�ات اإلحصائ�ة صع�ة، بل هي �س�طة وسهلة الحساب، بل 

 عل�ه الفهم النظري لهذه المقای�س.   

غیر أن أغلبها جد مفصلة وقلیلة .  SPSSوهناك العدید من دالئل االستخدام المتخصصة في برنامج  

ت�س�ط استخدام البرنامج لتسهیل قراءته واستخدامه.   المطبوعة   هاالستخدام المیداني. حیث أننا نحاول في هذ 

�التر�یز على التجارب الم�اشرة الخاصة �الصعو�ات التي یتلقاها الطل�ة وال�احثین. حیث أن هذا المستند ل�س  

نسان�ة، لكنه موجه لجم�ع الطل�ة الذین لدیهم صعو�ات في استخدام البرنامج للمرة  محدود فقط لطل�ة العلوم اإل

األولى، والذین لدیهم معارف محدودة في األساس�ات اإلحصائ�ة. ونأمل أن �كون نافعا ل�ق�ة األشخاص �ما  

 كان نافعا لنا. 

الهامة  مرورًا ب�عض األوامر  في البرنامج،  إدخال الب�انات    إجراءات   على  هذا الجزء األول  �حتوي حیث  

وفي النها�ة تطرقنا  ، ثم إنشاء الجداول �أنواعها،  واستكشافها  في معالجة الب�انات وتحو�لها  -المتداولة �كثرة -

 إلى أهم التمثیالت الب�ان�ة المستخدمة في معالجة وعرض الب�انات.

�تضمن هذا البرنامج عدة  و  .الب�انات اإلحصائ�ةمعالجة في  متخصص هو برنامج  ،SPSSبرنامج 

 أساس�ة وهي: وحدات 

 اإلحصاء الوصفي  •

 اإلحصاء االستداللي  •

 اإلحصاء التطب�قي  •

 االقتصاد الق�اسي  •



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 4  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

فإن هذ  ذلك،  البرنامج، ةمخصص  المطبوعة  هومع  و اإلجراءات اإلحصائ�ة و�عض  ألساس�ات  �عتمد  . 

المتوفرة  ،  28  إلى  10من    إلصدارات ل�ق�ة ا، ولكن �مكن استخدامه  22العرض التقد�مي على إصدار البرنامج  

 التي تعمل بنظام و�ندوز. ألجهزة الكمبیوتر 

عن طر�ق    ،، حیث �مكن تنفیذ �ل وظ�فة من وظائف البرنامجتفاعل�ة �مكن أن تكون أي جلسة عمل

من . و معروضة داخل القوائم (كما هو الحال مع الوظائف المبرمجة مس�ًقا)النقر �الماوس على العناصر ال

 .إرسال أوامر مكتو�ة یتم تنفیذها في وقت واحد  أي، نصوص معالجة ال الممكن أ�ًضا تشغیل

من خالل النقر �استخدام الماوس على االخت�ارات المعروضة داخل   ،یتم إعطاء األوامر �شكل تفاعلي

  ثم تنفیذها SYNTAX نافذة ، تتم �تا�ة األوامر أوًال فينصوص في حالة معالجة ال. و مر�عات الحوار

 ،  SPSS برنامج بدء فيال  -1
 : للبدء في البرنامج، نت�ع الطر�قتین التالیتین

 : الطر�قة األولى

 البرامجقائمة  ، ثمابدأ انقر فوق  . 1

   .)IBM SPSS Statistics 22( نقر فوق . ا2

 تظهر النافذة التال�ة: 
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للحصول على مصفوفة ،   أو فوق األ�قونة ،Nouveau jeu de données انقر فوق  . 3

 . قاعة ب�انات جدیدة

 : الطر�قة الثان�ة

 سطح المكتب (إن وجدت). على  �قونة  اال�النقر فوق البرنامج   من الممكن أ�ًضا تشغیل

 :، �مكنكSPSS عند إطالق برنامج

 .إنشاء ملف جدید  •

 .Données، ثم  Ouvrirأو  Fichier ،nouveau�النقر على   فتح ملف موجود مس�قا. •
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 . SPSS برنامج  نوافذ  -2

 النوافذ الرئ�س�ة  -2-1

 :  من نافذتین أساسیتین SPSSبرنامج في  عادًة ما یتم العمل 

 .(محرر الب�انات)، حیث تقوم �إدخال المعلومات التي ستقوم بتحلیلها  الب�اناتقاعدة  -

، والتي یتم عرضها، �ما یوحي اسمها، نتائج التحلیالت والعمل�ات )المخرجات (  النتائج  صفحة -

 .المنفذة

بناء  (  البرمجة أو إدخال أوامرك یدوً�ا، �مكنك أ�ًضا فتح نافذة  نصوص،إذا �نت تر�د الق�ام �معالجة ال

.  �استخدام الخ�ارات المعروضة في القوائم المنسدلة   ،یتم إجراء معظم التحلیالت �شكل تفاعلي ). حیث  الجملة

 طرق إلیها في هذا المستند.نتلكننا لن  ، ومع ذلك، �جب إدخال �عض اإلجراءات األكثر تعقیًدا یدوً�ا

   :لفهم الرا�ط بین هذه النوافذ الثالثة �شكل أفضل، إل�ك توض�ح صغیر 

 والروا�ط بینها  SPSS نوافذ العمل الرئ�س�ة لبرنامج: 1الشكل
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 دة الب�انات قاع -2-2

)، هي النافذة التي ستنفذ منها غالب�ة  SAV.، (ملف  الب�انات حررم نافذة قاعدة الب�انات، التي تسمى

العمل�ات. تتضمن سلسلة من القوائم المنسدلة التي تش�ه تلك التي تصادفها في برامج معالجة النصوص (مثل  

 م�كروسوفت). 

تفتح هذه النافذة تلقائً�ا عند بدء  حیث  .  الب�انات الخاص �ك ملف وتعدیل إلنشاء هذه النافذة  یتم استخدام

 عمل.   �ل جلسةفي حرر ب�انات فتح أكثر من نافذة م ك�مكن. �ما SPSS تشغیل برنامج

عرض  إلدخال الب�انات (  ،الثان�ةأما    .)عرض متغیرلتعر�ف المتغیرات (  ،: األولىتبو�بتضمن عالمتي  ت

 .  )الب�انات

حفظه �إعطائه    ك�تعین عل� و   ."sans titre1"   �شكل افتراضي، یتم تسم�ة الملف الذي تم إنشاؤه حدیًثاو 

 .اسًما آخر
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 بناء الجملة  -2-3 

، �كتا�ة األوامر �شكل  )SPS.  ملف من نوع("  Syntax"  تسمح لك نافذة البرمجة أو األوامر، المسماة

 ).في مر�عات الحوار �استخدام زر لصق( ،أو غیر ،م�اشر

التي   ،المكتو�ة  ألوامرااالحتفاظ بتت�ع  تمكنك �، ألنها  جدامهمة    SPSS  هذه الخاص�ة الممیزة لبرنامج

دون   ،تشغیلها �شكل متكرر أو تعدیلها  ،الستخدامها الحًقا حفظها �مكنك �عد ذلك. و تنفذها مر�عات الحوار

 . المرور دائًما عبر مر�عات الحوار

إنشاء أمر إذا تم  .  �إعطائه اسًما آخر  ،و�مكن حفظ محتو�اتها في ملف  ،تفتح هذه النافذة عند الطلب 

 .من مر�ع حوار، فسیتم لصقه في النافذة المحددة إذا �ان هناك أكثر من نافذة مفتوحة واحدة

  و�قوم برنامج   .عن األخطاء  فیها  ال یتم التغاضي.  قواعد نحو�ة صارمة للغا�ة SPSS تت�ع لغة البرمجة

SPSS  المثال، �جب أن ینتهي  على سبیل  صح�حة.  عندما ال تكون الص�غة اللغو�ة    ،رسالة خطأ  �إظهار

 .�حظر تنفیذ األمر SPSS �ذا حذفت الفترة، فس�قوم برنامج. و سطر األوامر دائًما بنقطة

 المعینة (الحظ التقاطع األخضر على األ�قونة) SYNTAX على نافذة مثال 

 

 مخرجات النتائج  -2-4 

النتائج نافذة  التحلیل واألوامر  )  SPO  ملف(  تعرض  نتائج  �اإلضافة إلى األخطاء    ،(االخت�ار�ة)فقط 

 .إذا تم إرسال األوامر المكتو�ة �استخدام لغة البرمجة إلیها ،(LOG) الموجودة في األوامر

 .مفتوحة في نفس الوقت  نتائج نافذة من قد �كون هناك أكثر: تحذیر



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 9  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

  SPSS  تلقائً�ا عندما ُ�طلب منفتح  . بل ت مفتوحة نتائج ال توجد نافذة  ،SPSSبرنامج    عند بدء تشغیل

، إلخ) في ملف �إعطائه  3أو    2( ها  �مكنك حفظ محتو�ات. حیث  افتراضً�ا"  Results1"  سمى تو   ،تنفیذ إجراء ما

 .اسًما آخر

�تم تحدید ذلك من  . و ، یتم عرض النتائج في النافذة المخصصةنتائج عند فتح أكثر من نافذة  مالحظة:

 . المحددة النتائج األخضر في شر�ط الرموز في نافذة�اللون  "+" عالمة خالل النقر على  

 . المحددة النتائج مثال على نافذة
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 الرئ�س�ة  القوائم  -3

 القوائم المعروضة في نافذة محرر الب�انات  -3-1

ط�ع  الو )، أي تنسیق آخرأو  ،SPSS بتنسیق( غلقها وحفظها  ،فتح ملفات الب�انات : ملف •

 .SPSS ج منو خر الو 

 .نسخ الب�انات وتصح�حها وتعدیل الخ�ارات  التحر�ر: •

 . أشرطة األدوات، عرض الملصقات  العرض: •

 .تحدید المتغیرات ومعالجة الملفات  :الب�انات •

 . تعدیل و�نشاء متغیرات جدیدة: التحو�ل •

 . تنفیذ اإلجراءات اإلحصائ�ة: التحلیل •

 . الب�ان�ة واألشكال : إنشاء الرسومالب�ان�ةالرسوم  •

 .: معلومات عن المتغیرات والتفضیالت واألوامراألدوات •

 .: للوظائف اإلضاف�ة، إن وجدت الوظائف اإلضاف�ة •

 .: فحص النوافذ النشطة، تبدیل النوافذ نافذة •

 .SPSS : تعل�مات المساعدة •

 .طر�قة عرض الب�انات تظهر في عالمة التبو�ب  ،فارغة محرر ب�انات على نافذة  مثال
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 ... زرار نافذة محرر الب�انات أ -2- 3

ومع ذلك، بناًء على اإلصدار   ،SPSS  هي األزرار الرئ�س�ة المتوفرة �شكل عام في  ،األزرار المعروضة

 .الذي تستخدمه، قد ال �كون �عضها في شر�ط األدوات الخاص �ك
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 . ا�حث عن ب�انات معینة داخل المتغیر النشط �حث: 

 

عرض "عالمة التبو�ب   التي تجدها ضمن ،متغیرالتفاصیل �منحك هذا الزر  المعلومات:  

 .في مر�ع الحوار الذي �ظهر همعلوماتعرض عل�ك فقط تحدید المتغیر الذي تر�د "، متغیر

�مكنك إضافة سطر  حالة  إضافة   المالحظات.  :  الموقع ضمن  إلى  الجدید  سیتم إضافة الصف 

 .في قاعدة الب�انات  المختار

  المختارالجدید إلى الموقع    العمود سیتم إضافة  .  المتغیرات ضمن    عمود �مكنك إضافة    :متغیر  إضافة  

 . في قاعدة الب�انات 

إذا عدنا إلى مثال    ات.متغیر الإظهار أو إخفاء التسم�ة المرت�طة �ق�م  خاص � زر  الهذا    التسم�ة:  

 - )، یت�ح لنا هذا الزر اإلشارة في عمود الجنس إلى الق�مة االسم�ة للمتغیر (ذ�ر  2) والنساء (1الرجال (

 حسب ما تم تحدیدها في ق�مة المتغیر سا�قًا.) 2- 1أنثى) بدًال من الق�مة العدد�ة (

�جب تحدید .  : �سمح �الوصول إلى مر�ع الحوار الخت�ار �تل المتغیرات مجموعات المتغیرات تحدید    

 .مس�ًقا من قبل المستخدم ات كتل المتغیر 

 تسمح �حساب المقای�س الوصف�ة للمتغیر المحدد. تنفیذ اإلحصاءات الوصف�ة: 
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 القوائم المعروضة في نافذة النتائج  -3-3

 تها.الملفات الناتجة وط�اع: فتح و�غالق وحفظ ملف •

 . تصح�ح جداول أو نصوص النتائج وتعدیل الخ�ارات ،  : نسخالتحر�ر •

 . : أشرطة األدوات، عرض الملصقات العرض •

 .: إدراج فواصل الصفحات في النتائج والعناو�ن والنصوص الب�انات •

 . تعدیل و�نشاء متغیرات جدیدة التحو�ل: •

 . : محاذاة النتائجالتنسیق •

 . : تنفیذ اإلجراءات اإلحصائ�ةالتحلیل •

 .: إنشاء الرسوم الب�ان�ةالرسوم الب�ان�ة •

 .: المعلومات المتغیرة األدوات •

 .: توفر الوصول إلى الوظائف اإلضاف�ة، إذا �ان لد�ك أي منهاالوظائف اإلضاف�ة •

 .: فحص النوافذ النشطة، تبدیل النوافذ نافذة •

 .SPSS : تعل�مات المساعدة •

 .فارغة نتائج على نافذةمثال  
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 .األزرار في نافذة النتائج -3-4 

المعروضةا في  ،ألزرار  عام  �شكل  المتوفرة  الرئ�س�ة  األزرار  على SPSS  هي  اعتماًدا  ذلك،  ومع   ،

 . اإلصدار الذي تستخدمه، قد ال �كون �عضها في شر�ط األدوات الخاص �ك

من القائمة المنسدلة، �مكنك اخت�ار نوع  .  في هذه النافذة، ستفتح ملف نتائج محفوظ مس�ًقا   فتح:  

 .نتائج)أو   الملف الذي ترغب في فتحه (ب�انات، بناء جملة

 .احفظ الملف الذي تعمل ف�هحفظ:  

ط�اعتها في  �مكنك تحدید العناصر التي تر�د  .  أو ملف النتائج  ،اط�ع إما ملف الب�انات   ط�اعة:  

النتائج نافذة  إلى أنك تر�د النص    ،ال تنس أن تشیر في مر�ع حوار الط�اعة.  الشجرة الموجودة على �سار 

 .�ط�اعة الملف �أكمله SPSS �شكل افتراضي، �قوم برنامج. المحدد فقط

 .�منحك هذا الزر معاینة قبل ط�اعة ما ستحصل عل�ه على الورق   معاینة: 

بهذه الطر�قة، ستتمكن من الوصول إل�ه حتى  .  HTML  �مكنك تصدیر نتائجك بتنسیق  تصدیر:  

" حتى یتم تصدیر  الكل مرئيتنس تحدید خ�ار "  ال.  عل�ه   SPSS  على جهاز �مبیوتر لم یتم تثبیت برنامج

 .الرسومات أ�ًضا
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لله�كل إلى مستوى هرمي  �سمح بنقل عنوان فرعي نشط  .  هذا الزر مفید لشجرة النافذة ال�سرى   :

 ال:مث .أعلى (العنوان الرئ�سي)

  

 
 في نفس مستوى جم�ع  إحصاءات كون تنا، ه           

 .تكرارات �الالعناصر المرت�طة      

  

  

، لذا فهو إحصاءات ، تم "ترق�ة" اهن

 .على المستوى الهرمي الرئ�سي
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 .الجزء النشط إلى مستواه األولي�عید . �قوم هذا الزر �عكس الزر السابق تماًما: 

�سمح لك �إخفاء جم�ع  .  " التي تراها في الشجرة-هذا الزر له نفس وظ�فة عالمة "   تقل�ص:  

 .واالحتفاظ فقط �الموضوعات الرئ�س�ة للعمل�ات التي قمت بها  ،الترجمات المصاح�ة

لذلك �سمح لك �عرض جم�ع . في الشجرة تظهرهذا الزر له نفس وظ�فة عالمة "+" التي  توس�ع: 

 .الترجمات التي قمت �إخفائها �استخدام الزر األخیر

 .هذا الزر �عود �ك في ومضة إلى نافذة قاعدة الب�انات (عرض الب�انات) الب�انات: 

�مكنك استخدام هذا الزر في النافذة ال�منى إلخفاء المر�ع النشط (المرت�ط �العنوان الفرعي   إخفاء: 

 .الممیز في الشجرة ال�سرى والمؤطر في النافذة ال�منى)

العنصر الذي أخفیته    إظهار  الضغط على هذا الزرما زلت في النافذة ال�منى، �مكنك �  إظهار:  

 .للتو

أو عنوان فرعي في الشجرة الموجودة   ،من هذا الزر، �مكنك إضافة موضوع رئ�سي  إدراج موضوع:  

. سیتم وضعها تحت الجزء النشط من الشجرةالذي تر�ده.  و�التالي �مكنك تحدید جزء من النت�جة  .  على ال�سار

 .العنوان الفرعي الجدید "التحلیل الرئ�سي" إلى نت�جة االخت�ار الفعل�ةفي المثال، یؤدي 
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�الضغط    ،�مجرد إضافة موضوع إلى شجرتك، �مكنك ر�طه �عنوان في النافذة ال�منى  أدخل عنواًنا:  

 .في المر�ع الذي �ظهر، اكتب العنوان الخاص �ك. على هذا الزر

  

  أو تفسیرك �مكنك إضافة تعل�قاتك،  .  �قوم هذا الزر �إدراج منطقة نص في النافذة  منطقة النص:  

 . أو ما عل�ك الق�ام �ه ،تحلیالتكل

  

 كو�ن الخ�ارات ت -4

 :SPSS خ�ارات -4-1

نافذة في  عرضها  یتم  التي  النتائج  ومحتوى  شكل  تخص�ص  الممكن  �عض   ف�ما.  النتائج من  یلي 

 :االحتماالت للبرنامجاالقتراحات من بین العدید من 

الب�انات عرض القائمة في تحدید :  محرر  الحالة یتم  لم  (  الش�كة وخطوط ،شر�ط  فانقر  تظهرإذا   ،

 ). علیها

  

 .إلى أنك تعمل في العمل�ة التي �قوم بها ،�اإلشارة في أسفل النافذة SPSS شر�ط الحالة �خبر خ�ار

لذلك، إذا قمت �إلغاء تحدید هذا .  الب�انات في نمط ش�كةإلى فتح قاعدة   خطوط الش�كة یؤدي خ�ار

 .الخ�ار، فستتم محاذاة جم�ع ب�اناتك، ولكن لن یتم الفصل بینها �خطوط

،  تحر�ر  للق�ام بذلك، �جب عل�ك في القائمة المنسدلة. �مكنك أ�ًضا تكو�ن العدید من الخ�ارات األخرى  

 .لخ�اراتا تحدید 
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نوصي ب�عض  . الحوار، �مكنك تكو�ن العدید من الخ�ارات المتاحة لتناسب احت�اجاتكعندما �فتح مر�ع 

 .التعدیالت التي ستكون مفیدة خالل عملك

 "عالمة التبو�ب "عام  -4-2

)  ضع المتغیرات حسب الترتیب الذي تم إدخالها �ه في الملف(  والملف إظهار األسماء:  قائمة المتغیرات

 .فحصها یتمل

حدد أ�ًضا نفس اللغة  .  لعرض نتائج التحلیل  ،التي تر�د التعامل بها، حدد اللغة  النتائج مر�عفي  :  اللغة

 .للتنقل في البرنامج واجهة المستخدم في مر�ع
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  عالمة تبو�ب النتائج -4-3 

 ، تأكد من وضع عالمة اخت�ار للحصول على تت�ع للتحلیالت التي أجر�تها:  إظهار األوامر في السجل

 .�اإلضافة إلى نتائج هذه التحلیالت 
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 عالمة تبو�ب تسم�ات النتائج -4-4

�جوار تسم�ات األسماء المتغیرة    ،تخص�ص مظهر النتائج داخل الجداول  ،تت�ح لك عالمة التبو�ب هذه

تسم�ة  إذا �نت قد واجهت مشكلة في  .  )التقاطعيوالق�م المتغیرة (تسم�ات الجدول    ،(تسم�ات وسیلة الشرح)

  االخت�ار �اإلضافة إلى ق�م المتغیرات الفئو�ة في قاعدة الب�انات الخاصة �ك، فإن    ،أسماء المتغیرات الخاصة �ك 

 . وفهم جداول النتائج �شكل أفضل ،س�جعل من الممكن العثور على تسم�اتك ،التالي لخ�ارات التسم�ة
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 4 -

  عالمة تبو�ب الجداول المحور�ة  -5

 .النافذة، �مكنك اخت�ار المظهر (الشكل، واألحرف، واأللوان) لجداول النتائج من بین عدة نماذجفي هذه  

لجمع�ة   العرضأو �األحرى اخت�ار نموذج یلبي معاییر   ،النظام االفتراضي لذلك �مكنك االحتفاظ بنموذج 

 .العلم�ة، مثل الجداول التي تجدها في المقاالت (APA) علم النفس األمر�ك�ة
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 .للعودة إلى قاعدة الب�انات الخاصة �ك  �مكنك �عد ذلك النقر فوق  

أخیًرا، للتحضیر لنسخة مطبوعة نهائ�ة، في أي من النوافذ (عرض الب�انات أو بناء الجملة أو النتائج)،  

 .إعداد الصفحة ، ثمملف انقر على
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 إدخال المتغیرات  -5

�جب   الب�انات،  إدخال  الب�انات قبل  في مصفوفة  متغیر  �ل  لعالمة    ،تحدید  المقابلة  النافذة  �استخدام 

، �قدم هذا الوجه لمحرر الب�انات عرض الب�انات لى عكس واجهة. عفي محرر الب�انات  عرض المتغیرات تبو�ب 

الب�انات    وتتوافق األعمدة مع المعلمات األساس�ة التي تحدد �ل متغیر في مصفوفة  ،المتغیرات أفقً�ا (الصفوف)

 .إلنشاء متغیرات مصفوفة الب�انات وتعدیلها فقط ،یتم استخدام واجهة العرض المتغیر . التي نر�د إنشاءها

 :تعر�ف هذه المعلمات األساس�ة ،یتطلب إنشاء أي متغیر 

1.  Nom : وأال �حتوي على رموز الحساب  .)اً حرف 32�حتوي على اسم المتغیر (�حد أقصى

 ال �حتوي على فراغ، ال یبدأ برقم. في الر�اض�ات، 

2.  Type :  ومن أهمها، وهي حسب األنواعالمتغیر (الب�انات التي تم جمعها) نوع�صف ،: 

- Numérique ع�ارة عن أرقام. ، �ة�م : ب�انات 

- Date :.متغیر التار�خ، مع توفر العدید من الص�غ لكتابته 

- Chaine : إسم�ة، نوع�ة(نص�ة ��ف�ةب�انات ،(. 

3. Largeur : مثل الحد األقصى لعدد أحرف الب�انات�. 

4. Décimales  :شیر إلى عدد المنازل العشر�ة المطلو�ة�. 

5. Libellé: )Étiquette ،( لمتغیر (وصفه)ل الكاملة تسم�ةة لعرض المهم الخانة ههذ. 

6. Valeur :  والتسم�ات الخاصة �كل منها ،الق�م المحتملة لمتغیر فئوي  تحدید �حتوي على. 

7. Manquant : حتوي على التصر�ح �الق�م المحتملة للب�انات المفقودة�. 

8. Colonnes :(عدد األحرف�) عادة، نترك الق�مة االفتراض�ة المكونة  . �صف عرض للعمود

 .أحرف 8من 

9. Align : وسط  الب�انات داخل العمود (�مین ، �سار ، محاذاة(. 

10. Mesure  :وهي:  ق�اس المتغیر. �حدد طب�عة 

 .العمر  مثل: ،متغیر مستمر (فاصل زمني أو نس�ة): المق�اس  -

 ) المستوى التعل�مي متغیر فئوي ترتیبي (مثل: ترتیبي  -

 .متغیر فئوي اسمي (مثل الجنس)نوعي:   -
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�ل متغیر   �ستخدم مفردات دق�قة للغا�ة من أجل تحدید   SPSS  االعت�ار دائًما أن�جب أن یؤخذ في   

المكونات المختلفة   ه،أدنا الترددات  یوضح جدول. حیث  اسمه، عالمته، ق�مه وتسم�ات الق�م  .مدرج في ملف

 .المستخدمة في تسم�ة المتغیر

  

 SAV. نموذج لملف -5-1

سنحاول إنشاء ملف ب�انات  . و من أجل فهم عمل�ة إنشاء متغیر �شكل �امل، سنبدأ في التمر�ن األول

 :من المثال التالي

�مكن العثور على االستب�ان الذي . حیث  المصفوفة �الض�طالهدف من التمر�ن هو إعادة إنشاء نفس  

 في مؤسسة معینة. عمالء الحول رضا  ، یتمحورهذا استب�ان قصیر. یدعم التمر�ن أدناه

 استب�ان تقی�م الخدمات المعروضة في المؤسسة 

 تح�ة طی�ة و�عد. 

متلقي للخدمات،  بهدف التحقق من جودة الخدمات المقدمة في مؤسستكم، نرجو منكم �صفتكم ز�ون 

 تقی�م جودة ونوع�ة الخدمات المقدمة لكم.

 : .. / .. / .... التوظ�ف تار�خ اجراء امتحان  معلومات شخص�ة: 

 السن: ......          الجنس: ......   تار�خ المیالد: .. / .. / .... 

 ماهي وضعیتكم المهن�ة؟ 

 في إطار التكو�ن.  .1

 �طال (�احث عن عمل).  .2
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 . المساعدة في التوظ�ف .3

 أخرى.  .4

 : ما هو مستوى رضاكم على نوع�ة االتصال مع مستشار�م في العمل؟ 1السؤال  

 ) راض �شدة. 4) راض.   4) محاید.   3) غیر راض.   2غیر راض �شدة.     )1

 : ما هو مستوى رضاكم على نوع�ة تدخل مستشار�م في العمل؟ 2السؤال 

 ) راض �شدة. 4) راض.   4) محاید.   3) غیر راض.   2غیر راض �شدة.      )1

�م  ستشار معن التقدم المحرز من حیث وضعك المهني �عد تدخل  مما هو مستوى رضاك: 3السؤال 

 في العمل؟ 

 ) راض �شدة. 4) راض.   4) محاید.   3) غیر راض.   2غیر راض �شدة.     )1

 

 . تحو�له إلى قاعدة ب�انات  �عد  ستب�اناال، هذا ما یبدو عل�ه المتغیراتعرض  ضمن عالمة التبو�ب 

 

 ." تار�خ االمتحان"األول الخطوات التي �جب ات�اعها إلنشاء المتغیر ،ف�ما یلي

 تار�خ_االمتحان. االسم: 

 ). jj-mm-aaaa(التنسیق  ).date( تار�خالنوع: 
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 أحرف. 8: مسافة العرض

 رقم �عد الفاصلة). 0رقم عشري ( 0: األرقام العشر�ة

 تار�خ إجراء امتحان التوظ�ف. تعر�ف المتغیر: 

 . )، أو في حالة الفئات فقط للمتغیرات االسم�ة أو الترتیب�ة(تجاهل، الق�مة: 

 .)ألنه من المتوقع عدم وجود ب�انات مفقودة(تجاهل، الق�م المفقودة: 

 .8مسافة  اترك عرض العمود: 

 ).ل�س اسمي أو ترتیبي، ()Echelle( ق�اسي: الق�اس

ولها  ،أن �عض المتغیرات لها أنواع مختلفة مالحظة مع نت�ع نفس اإلجراء. ،�النس�ة للمتغیرات األخرى 

 :الخصائص التال�ة

المخصصة لكل   الترمیز  األسئلة الثالثة، یتم تحدید ق�مة-الوضع�ة المهن�ة -الجنس   -النس�ة للمتغیرات:  �

 نوع في المتغیر المعني �ما یلي: 

 �ما هو موضح:   لالخت�ار الثاني ... إلخ. 2لالخت�ار األول في المتغیر، ثم الرقم  1 م�عطى الرق
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 . نقر على األ�قونة  ا، valeurفي الخانة 

 نقراثم  .    الخانة ر على  نقا   الفراغ الثاني،في  ، وتسم�ة الخ�ار  في الفراغ األول  �عد إخال الق�مة

 .   على الخانة

. أما المتغیرات الك�ف�ة  )Echelle(في المتغیرات الكم�ة نختار  ،)Mesure(  �النس�ة لمستوى الق�اس

)  Ordinale، ونختار ترتیبي () إذا �ان المتغیر غیر قابل للترتیب Nominale(االسم�ة)، نختار نوعي (

 إذا �ان المتغیر قابل للترتیب.

 ، �كون الترمیز �ما یلي:�النس�ة للمتغیر: الوضع�ة المهن�ة

 = في إطار التكو�ن.  1

 = �طال (�احث عن العمل). 2

 = المساعدة في العمل. 3

 = أخرى.  4

 �كون الترمیز �ما یلي: ، 03، سؤال02، سؤال01: سؤال�النس�ة للمتغیرات 

 = غیر راض �شدة.  1

 = غیر راض. 2

 = محاید.  3
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 = راض. 4

 راض �شدة.  = 5

 الخل�ة فارغة. اترك في أي من األسئلة،  إذا لم یرد الشخص 

   مثال عن الق�م المفقودة:

، ثم انقر ق�م مفقودة  لب�انات، ضع المؤشر في العمود لتفتقدان  9و   8لإلشارة إلى أن الق�متین  

الصغیرة إلى اللون األب�ض  ستتحول الصنادیق الثالثة . منفصلة ق�م مفقودة حدد في مر�ع الحوار.  فوق 

 . ثم انقر فوق . و�مكنك إضافة الق�متین

  

�جب النقر فوق عالمة  . �عد تحدید المتغیرات، أدخل الب�انات في الجدول في الصفحة التال�ة 

 .الب�انات  مصفوفةللوصول إلى  "عرض الب�انات" التبو�ب 

 :الصورة أدناهكما �ظهر في  في �ل سطر تقوم �إدخال الب�انات 
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أي أن عدد الم�حوثین یتكافأ مع عدد  استب�انات، 10تقابل   م�حوثین 10من قاعدة الب�انات هذه تتكون 

�خص متغیر. أي أن �ل  �م�حوث (مالحظة). و�ل عمود حظ أن �ل سطر مرت�ط  استمارات االستب�ان. نال

 و سؤال في االستب�ان �عتبر متغیرا.أ معلومة

، �مكنك حفظ قاعدة الب�انات  من بدا�ة إنشاء مصفوفة ب�انات   أو في أي وقت  إدخال الب�انات،عند اكتمال  

 :على النحو التالي

 ).Enregistrer sous( حفظ �اسم ، انقر فوق )Fichier( ملف في قائمة
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 .في أعلى النافذة ، أو أي مكان ترغب �حفظ الملف ف�ه، Mes Documents اختر

 .�اسم ملف "قاعدة ب�انات الرضا" االسم:  أدخل

�عني أن تنسیق الملف هو  و  sav. االمتداد ذو  )قاعدة ب�انات الرضاsav.( :�سمى ملف الب�انات هذا

فستالحظ أن  ، Windows �ذا �نت ت�حث عن هذا الملف �استخدام مستكشفو . SPSS مصفوفة ب�انات 

یت�ح لك التعرف �سرعة على هذا النوع من  ع�ارة عن مصفوفة ب�انات صغیرة، مما   SAV. رمز تنسیق

 الملفات.  الملفات داخل دلیل

 إضافة الحاالت / المتغیرات  -5-2

إضافة الممكن  (حاالت) من  إضاف�ة    ،جدیدة متغیرات أو ،مالحظات  صفوف  إضافة  طر�ق  عن 

 .إلى ملف ب�انات موجود  ،أو أعمدة إضاف�ة (متغیرات) ،(مالحظات)

 . جدیدة مالحظة ضافةإ

 �ما یلي:  مالحظة جدیدة  �مكن إضافة

 ). سطر جدید (جدیدة  تضاف مالحظة�مجرد إدخال الب�انات    ،في نها�ة المصفوفة   . 1

في محرر  " تحر�ر " " من القائمةإدراج المالحظاتضمن الصفوف الموجودة �استخدام األمر "    . 2

 .  أو ب�ساطة، عن طر�ق الضغط على الزر ،الب�انات 

 . متغیر جدیدإضافة 

 �ما یلي:   اً جدید  اً ة متغیر �مكن إضاف

 ".متغیر عرض" عن طر�ق تحدید متغیرات جدیدة تحت عالمة التبو�ب  ،�مین المصفوفةفي . 1

�الضغط  في محرر الب�انات أو   "تحر�ر"   " من القائمةإدراج متغیر�استخدام األمر "  جدید متغیر    ضفأ.  2

 . الزرعلى 

  ، األخرى   SPSS  ومع ذلك، من الممكن أ�ًضا إضافة مالحظات أو متغیرات جدیدة موجودة في ملفات  

في هذه .  الب�انات في قائمة دمج الملفات من وظ�فة "مالحظات" و�ضافة"،  إضافة متغیرات"   األمر�ن �استخدام

 .تم إنشاؤها قبل تنفیذ الدمج  ،منفصلة  SPSS  المالحظات أو المتغیرات الجدیدة في ملفات الحالة، یتم تضمین  

 مالحظات جدیدة: استیراد 
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 ".2قاعدة ب�انات الرضاتر�د إضافة مالحظات جدید موجودة في ملف آخر، تحت اسم " 

 .2قاعدة ب�انات الرضا، وقاعدة ب�انات الرضاالملفین  تحتاج إلى فتح . 1

الب�انات �استخدام.  2 فوق  ،)Données(  قائمة  الملفات انقر   Fusionner des(  دمج 

fichiers،( إضافة مالحظات واختر خ�ار )Ajouter des observations(. 

  

قاعدة    على الشاشة  مع الملف النشط  ،)مس�قاً (الذي قمت �إنشائه    2قاعدة ب�انات الرضا  لدمج ملف.  3

 .، �جب أن تختار في مر�ع الحوار الملف الذي یتم ف�ه حفظ الحاالت الجدیدةب�انات الرضا
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 .األ�قونة   اضغط على. 4

في مر�ع الحوار الثاني، سترى على ال�مین المتغیرات المشتر�ة لكال الملفین (المتغیرات في مجموعة  .  5

الملفین،  .  ب�انات نشطة جدیدة) بین  المتغیرات مشتر�ة  تكن �عض  لم  الموجود على  ستإذا  المر�ع  ظهر في 

،  متا�عة  نظًرا ألن هذا ل�س هو الحال هنا، �مكنك النقر فوق .  )موجودة في الملف األولغیر  الال�سار (المتغیرات  

 .�النقر على األ�قونة  

 6 .

الصفوف  تظهر �الفعل في  )10، 9،  8، 7، 6الجدیدة (�مجرد اكتمال العمل�ة، تحقق من أن المالحظات 

 .من مصفوفة الب�انات  األخیرة
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" تحت نفس االسم، ولكن من اآلمن دائًما حفظ ملف محّول جدید الجدید�مكنك حفظ هذا الملف ".  7

التعامل مع الملفات  عند  و   .سل�ًما  قاعدة ب�انات الرضا"" سیؤدي ذلك إلى الحفاظ على ملفك األصلي.  �اسم آخر

 . ضروري  الكبیرة، فإن هذا االحت�اط

 تحت االسم"،  ملف"  حفظ �اسم" من قائمة " لذلك، احفظ الملف الذي تمت معالجته عن طر�ق تحدید 

 ".قاعدة ب�انات الرضا نهائي  "

 متغیرات جدیدة:  استیراد 

 .الب�انات، �جب عل�ك إنشاء ملف جدید �النس�ة لهذا الجزء األخیر من التمر�ن على دمج ملفات  

إل1 ملف  .  لفتح  جدیدة)  مالحظات  إضافة  حالة  في  (كما  نحتاج  الجدیدة،  المتغیرات  دمج  جراء 

 . نهائي قاعدة ب�انات الرضا مرجع

 Ajouter(  إضافة متغیرات لكننا سنختار ،دمج الملفات ،الب�انات �استخدام قائمة  �السابقسنتا�ع  .  2

des variables( كأمر دمج. 
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األخیر  هذا  إذا لم �كن  ،  3قاعدة ب�انات الرضا  ،تر�ده، اختر الملف الذي  الحوار  عند فتح مر�ع.  3 

ثم انقر  .  واخت�ار الملف المعني    فما عل�ك سوى اخت�ار الخ�ار الثاني، والنقر فوق الزر  .مفتوًحا

 . فوق 
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تظهر المتغیرات المعن�ة في الجهة ، تظهر النافذة التال�ة. حیث  �النقر على األ�قونة  .  4

 ال�منى. 

 

 تظهر �ل المتغیرات �ما في صورة الملف التالي: .األ�قونة   انقر اآلن على. 5
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 اخت�ار الحالة -5-3 

للحصول   ،)المالحظات �النس�ة ل�عض التحلیالت، قد �كون من الضروري تصف�ة جزء من الحاالت (

 .على نتائج من مجموعة فرع�ة محددة من الحاالت 

�استخدام مع�ار واحد أو مجموعة من المعاییر، إما من    ،من الممكن تحدید مالحظة واحدة أو أكثر

 .SYNTAX أو �استخدام أمر ،خالل مر�ع الحوار

ل المتغیر الذي في حالة وجود شرط واحد، یتم إدخا.  �مكن أن تكون شروط التحدید مفردة أو متعددة

 ). <>، =<، =>، =،  <، >: (مع الشرط المصاغ �استخدام الشروط الحساب�ة ،�ستند إل�ه التحدید 

  ، أو "AND"(و    عوامل التشغیل المنطق�ة  ،�جب أن تستخدم جم�ع الشروط المتعددة (متغیران أو أكثر)

"OR" (لفصل الشروط. 

 .الحاالت  تحدید ، ثم انقر فوق الب�انات لتحدید حالة �شكل تفاعلي، انتقل إلى قائمة .1
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لد�ك  .  في مر�ع الحوار األول، �جب عل�ك تحدید استرات�ج�ة االخت�ار التي ستستخدمها .2

في هذه الحالة، یتم التحدید .  وفًقا لشرط منطقي هو �التأكید   ،عدة خ�ارات، لكن األكثر شیوًعا

 .ونحدد اآلخر�ن الحًقا ،اإلسترات�ج�ة أوالً لذلك سنرى هذه . من الشرط الذي تحدده
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جدید  .3 حوار  مر�ع  العلوي .  �ظهر  األ�من  المر�ع  في  االخت�ار  شروط  تحدید  عل�ك   �جب 

 .في المر�ع األ�سر  تحدیدها�عد      �مكنك نقل أسماء المتغیرات �استخدام الزرحیث  .  

�استخدام    ،أو �النقر فوق األزرار المناس�ة  ،المفات�ح�مكنك �تا�ة الشروط واألرقام الحساب�ة من لوحة   

 .أنه �جب إدخال العوامل المنطق�ة یدوً�ا حیث . الماوس

 الشرط التالي:سندخل  ، )25خمسة وعشرون ( فوق سن الرجال الخت�ار مثال:

 30>  والعمر    1=  الجنس



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 39  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

 
 

. مر�ع الحوار األولللعودة إلى    فوق    عندما یتم إدخال الشرط الخاص �ك، انقر .4

 .  أن الشرط الذي ذ�رته للتو مبین �جوار الزر ،ستالحظ �عد ذلك
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من خالل    ،في المر�ع الثاني (النتائج)، تختار ما س�حدث مع الحاالت التي لم یتم االحتفاظ بها.  5

نهائً�ا (حذف المالحظات غیر  حذفها مؤقًتا (تصف�ة المالحظات غیر المحددة)، أو تصفیتها �مكنك.  التحدید 

أ�ًضا.  المحددة) ف�مكنك  االحتماالن،  یناس�ك هذان  لم  (نسخ   نسخ إذا  إلى ملف جدید  المحددة  المالحظات 

حتفظ  ت   أي.  ، �جب عل�ك تحدید اسم ملف الب�انات الجدید هنا.  المالحظات المحددة إلى مجموعة ب�انات جدیدة)

 .، أي عامل التصف�ةاالفتراضي�الخ�ار 

 . لتحدید الحالة الخاصة �ك على    نقر. ا6
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 ستالحظ أن الحاالت الغیر معن�ة مشط�ة، �ما في الصورة. 

.  التي نر�د تصفیتها  الحاالت �عتمد هذا التعقید على خصائص  .  جداً �مكن أن تكون شروط االخت�ار معقدة  

 .األوامرف�ما یلي �عض األمثلة على شروط التحدید التي سیتم �تابتها في مر�ع 

 : في عزل عدد قلیل فقط من األشخاص الذین �عرف عددهم ال�احث قد یرغب 

 ) 26=  السن) أو (23=  السن) أو (22= السن(

 یتم �ما یلي:  اوهذ 
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 تتحصل على النت�جة التال�ة: 
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 استرات�ج�ات االخت�ار األخرى 

  توجد   التي رأیناها للتو، ولكن أ�ًضا  ،Ifالشرط�ة    سترات�ج�ة اال ، لد�ك �الط�ع  اخت�ار الحالة في مر�ع حوار

 . سنتطرق لكل منها �اختصار.خ�ارات أخرى 

مفید عندما تر�د العودة إلى األساس . وهذا  تستخدم �ل المالحظات   و�نماأنت ال تختار،    :كل المالحظات

 .و�لغاء شرط تم إنشاؤه مس�ًقا ،األولي

عدد الحاالت التي تر�دها    اآلنتختار  .  االخت�ار العشوائي للمالحظات :  العشوائ�ة عن طر�ق أخذ العینات

٪ من جم�ع المالحظات)، أو عن طر�ق تحدید عدد من المالحظات ..  في عینتك، إما �نس�ة مئو�ة (حوالي

 ).xانطالقا من مالحظة معینة ( 

  

المثال، قد ترغب في أن  على سبیل  ).  ىمجال (مد یتم االخت�ار ضمن  :  مجال من المالحظات ضمن  

 . فقط خامسةوال الحاالت المحددة بین الحالة الثان�ة تكون 

  

�االحتفاظ فقط �الحاالت التي تحتوي على    ،تحدید الأخیًرا، �مكنك إجراء  :  استخدام متغیر عامل التصف�ة

 . رضعل�ك فقط نقل متغیر المرشح في المر�ع المخصص لهذا الغ. ق�م صالحة لمتغیر عامل التصف�ة
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 محلولة تمار�ن  -5-4

على  �استخدام .1 تحتوي  ب�انات  قاعدة  ببناء  قم  التالي،  تم    المحاور جم�ع   االستب�ان  التي 

 . من خالل تحدید �ل متغیر �أكبر قدر ممكن من التفاصیل ،ق�اسها

التمر�ن.  قم بترمیز أسماء المتغیرات وفًقا لذلك .2 ستب�ان لقاعدة  اال�حیث �خضع    ،تم تصم�م 

 ة.ب�انات محدد 

التفكیر في  )  األول من االستب�ان  36إلى    33مثل األسئلة من  (طلب منك �عض األسئلة  تست .3

من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى عدة متغیرات ألخذ  .  ك�ف�ة تمثیل ما یر�د ال�احث ق�اسه �متغیر

 . ق�اس جم�ع احتماالت االستجا�ة

إل .4 المشار  للقلق �شأن فواصل األسئلة  داعي  التخط�ات الستخدام  .  یها في االستب�انال  هذه 

 .المحاور فقط

 ." Exercice Cours2.sav " احفظ قاعدة الب�انات هذه تحت اسم .5
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****************************************************  

 التكامل المهني للش�اب :مثال على االستب�ان

 مدرسً�ا؟ هل تتلقى حالً�ا تعل�ًما : 30السؤال 

 1........................................أنا حال�ا في مر�ز تعل�م الك�ار

 2...................................... أنا حال�ا في مر�ز تدر�ب مهني

 3التجارة ............................................. أنا حالً�ا في �ل�ة

 4...........................................  أنا لست في المدرسة اآلن

  هل لد�ك وظ�فة مدفوعة األجر؟: 31السؤال 

 1................................................................. نعم

 2............................................ )60ال (انتقل إلى السؤال 

  �م ساعة تعمل عادة �ل أسبوع مقابل أجر (إجمالي)؟: 32السؤال 

 . ساعات (جم�ع الوظائف مجتمعة).............. 

 :لكل وظ�فة، حدد

 الدخل / األسبوع 

 ) إجمالي الراتب(

غیر راض 

 �شدة

غیر 

 راض 
 محاید

 راض 

 

 راض جداً 

 

 زمن ال

 )أسبوع(

 مدةال

 )شهر(
 األسئلة   االسم 

           33 

          34 

          35 

          36 

  

   في العام الماضي؟ كعمللالسنوي دخل ال  ،ما هو تقر�ً�ا. 37السؤال 

 0....................................................  ال یوجد دخل شخصي
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 1دج.................................................. 9.999 –  دج 0من 

 2دج ............................................ 49،999 -  دج 10.000

 3..دج .......................................... 99.000 -دج   50.000

 4................دج ........................ 499.000  –دج  100.000

 5دج ........................................ 999.999  –دج  500.000

 6.................................................دج  999.999أكثر من  

 7................................................................. ال أعرف

  

****************************************************  
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 . Exercice Cours2.savنتائج تفر�غ االستب�ان في قاعدة الب�انات تحت اسم:   ،ف�ما یلي

 

 المتعدد:ق�م المتغیرات ألسئلة االخت�ار  ،ف�ما یلي

 30السؤال 
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  :31السؤال 

  

 (عمود الرضا) 36إلى  33السؤال 

 

 

 ****************************************************  

 . أوامر الحساب والمعادالت  -6

قد تحتاج إلى  . غالً�ا ما �حدث أن المتغیرات األول�ة لقاعدة الب�انات ل�ست �اف�ة إلجراء تحلیالت معینة

 :من المتغیرات الموجودة، �ما في الحاالت التال�ة متغیر أو أكثرإنشاء 

 .أنشئ متغیًرا �حتوي على الجذر التر��عي لمتغیر موجود  •

 .الموجودة المتغیرات  من سلسلة مجموع أواحسب متوسط  •

 ...وأش�اء أخرى  •
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أمر  یتم  جدیدة الحساب استخدام  متغیرات  الحساب�ة ،إلنشاء  الوظائف  على  أو    ،بناًء  اإلحصائ�ة 

 .المنطق�ة

 . SYNTAX  سنتعلم ��ف�ة تخز�ن هذه األوامر في ملفو .  من الممكن إنشاء هذا األمر عبر مر�ع حوار

 . من خالل القائمة التفاعل�ة): CALCULATEحساب (  على األمرتمرن   

سنض�ف متغیًرا   ،داخل مصفوفة الب�انات هذه  .نهائي  قاعدة ب�انات الرضا تأكد من فتح ملف .1

،  01سؤال:  لألسئلة  موضوع  �ل  قدمها  التي  اإلجا�اتمتوسط   س�كون هذا المتغیر الجدید هو  .جدیًدا

 . 03، سؤال02سؤال

قائمة .2 إلى  المتغیر واختر ،)Transformer(  التحو�ل  اذهب   Calculer la(  حساب 

variable .( 

 

)، متوسط_إج(  ،)التسم�ة(  )Variable cible(  المتغیر الهدف مر�ع الحوار، اكتب، في   في .3

 الجدید.  المتغیر اسم هذا هو

مر�ع .4 إلى  انتقل  ذلك،  الوظائف �عد  نقًرا   ،)Groupe de fonctions(  مجموعة  وانقر 

على حیث  )Statistiques(   اإلحصائ�ات مزدوًجا  شر�ط  ،  استخدام  عل�ك  �جب  القائمة،  أسفل  في 

  ،)Mean( المتوسط وظ�فةالوظائف والمتغیرات الخاصة   سترى في مر�ع.    ال�مین  إلىالتمر�ر  

 .النقر علیها نقًرا مزدوًجا ،�جب عل�ك أ�ًضا

العلوي،   .5 المر�ع  بین قوسین (في  إدراج   �جب .  )?,?ستجد عالمتي استفهام  ذلك  عل�ك �عد 

�مكنك تحدیدها في المر�ع الموجود على  .  في األقواس  ،03والسؤال  02والسؤال  01السؤال:  المتغیرات 

 . احرص على وضع الفواصل والمسافات للفصل بین �ل متغیر.  ال�سار ونقلها �استخدام الزر

 . �مكنك أ�ًضا �تا�ة األمر یدوً�ا في المر�ع 
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الزر .6 على  الجدید،  .    اضغط  الحوار  مر�ع  في  الرضامتوسط   اكتب و في 

 .رقم�ة في جزء اإلدخال، اترك عالمة اخت�ار. التسم�ة جزء

  

 .للعودة إلى مر�ع الحوار الرئ�سي   انقر. 7

 .  انقر فوق . 8
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وهل الق�م   هل �ظهر المتغیر الجدید؟.  اذهب اآلن وتحقق من النت�جة في مصفوفة الب�انات .  9

 ؟ (حالة) مالحظة لكلالمخصصة هي المتوسط 

  

 . )Siتعیین شرطي إذا (

أو    الحاالت،و�التالي ینطبق هذا على    ما،المتغیرات وفًقا لشرط   حساب من  الشرط�ة  التعبیرات  تمكن 

 .سنحددها وفًقا الحت�اجاتنا �استخدام هذا األمر ،التي تفي �معاییر معینة ،المالحظات (الصفوف)

في الحالة .  أو تحو�ل ق�م متغیر موجود   ،إلى إنشاء متغیر جدید  التعبیرات الشرط�ة �مكن أن تؤدي نت�جة

 . �جب التأكد من أن الكتا�ة فوق الق�م األصل�ة ل�س لها أي عواقب  األخیرة،

 .القائمة التفاعل�ةتمرن على الع�ارات الشرط�ة: من خالل  

 إل�ك الص�غة الشرط�ة التال�ة:

 ). 03، سؤال02، سؤال 01سؤال( متوسط  = 1الرضا أن: �عني هذا، 1إذا �ان الجنس =  

تكون مساو�ة    1الرضا فإن ق�مة المتغیر  ،1  الجنس تساوي (=)  كانت ق�مة متغیر إذا أنه  ،تعني حرفً�ا

 .03، السؤال02، السؤال01السؤال :المتغیرات  ق�ملمتوسط 

 .الحساب قم �إنشاء هذا األمر �استخدام إجراء ،كتمر�ن 

المتغیر.  1 �إنشاء  تمر�ن  1الرضا  قم  في  قائمة  ،السابق الحساب �ما  حساب    ثمالتحو�ل،   �استخدام 

 . المتغیر

 ".الرضا الجزئي " ، وسمهمتغیر الهدف في مر�ع 1الرضا أدخل. 2
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 . في مر�ع الحوار انقر فوق الزر. لحساب هذا المتغیر (Si) اآلن، سنقوم �ص�اغة الشرط. 3

هو   SPSS  الشرط الذي نعط�ه ل.  لبناء شرط الحساب   النافذة  هستخدم هذ ت  .تظهر نافذة جدیدة.  4

األخرى لن �كون لها    السن. أما الحاالت   " في متغیر1الق�مة "  الحاالت إذا �ان لدى    فقط،  متوسطالحساب  

 . حسا�ات 

تضمین  �عد تحدید "،  )Si  لجنسا  1=(  "1الجنس =  "إذا �ان    هوشرط الحساب في المثال أعاله   .5

 ).  1الجنس = ( اكتب الحالة في المر�ع الكبیر "،المالحظات إذا تم است�فاء الشرط

 

 :األولىالنافذة  للعودة إلى.  م انقر فوق ث .6
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 نتحصل على النت�جة التال�ة  �النقر على   .7
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 إنشاء المتغیرات (إعادة الترمیز)   -7

على    ،إلنشاء متغیرات جدیدة (أو لتعدیل المتغیرات الحال�ة)  )CREATION(  إنشاء یتم استخدام األمر

ف�ما یلي �عض المواقف التي �مكنك فیها  .  والتي تسمى أ�ًضا مفتاح إعادة الترمیز  ،أساس مجموعة من الق�م

 : استخدام إعادة الترمیز

 . من خالل القائمة التفاعل�ة): CREATIONإنشاء ( تمر�ن على أمر

أو    2) واآلخر�ن (الحالة =  1أننا نر�د إجراء تحلیالت لمقارنة األشخاص في التدر�ب (الحالة =    لنفرض 

 . 2إلى   4للق�ام بذلك، نحتاج إلى إنشاء متغیر �قلل عدد الفئات من . )4أو   3

 . ) Création de variables(  إنشاء متغیرات مرة أخرى، ثم حدد  التحو�ل اذهب إلى قائمة .1

  

االخت�ار    �حیث �حصل األشخاص الذین أجابوا علىالوضع�ة المهن�ة،   ترمیز المتغیرأعد  .  2

س�حصلون اآلن    4أو    3أو    2بینما أولئك الذین لدیهم الق�مة    ،التدر�ب)  إطار   (في  1على الق�مة    1

 . (أخرى) 4على الق�مة 

 . الجانبيالشر�ط  اسم في مر�ع الحوار الرئ�سي، أدخل الحالة في مر�ع. 3

 النافذة. في نفس  التسم�ة في مر�ع الحالة المعاد ترمیزها ثم أدخل. 4

 .  انقر فوق . 5
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 . اضغط على الزر. 6

في   الق�مة في مر�ع  1و  ،القد�مة لمر�ع الق�مة الق�مة في مر�ع  1في مر�ع الحوار الجدید، ضع  .  7

 ".  الجدیدة المر�ع " الق�مة

 .  انقر فوق . 8

 

.  ) -Plage  – (على ال�سار �عد تحدید المجال    األول للمجال مر�عالفي    2أدخل  �عد ذلك،   .8

 .الثاني للمجالالمر�ع في  4أدخل و 
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 . ، ثم انقر فوق 4 ، حدد (على ال�مین) الجدیدة مر�ع الق�مةالق�مة في  في مر�ع .9

  

نتحصل  . للعودة إلى مر�ع الحوار الرئ�سي، ثم انقر فوق  على   نقرا .10

 على النت�جة التال�ة: 

  

من   العشر�ة األرقامفي عمود    0عشر�ة، �جب أن تضع    ق�م إذا �نت ال تر�د أن �كون لد�ك   .11

 الجدید. 0وضع�ة مهن�ة  لمتغیر المتغیرات عرضعالمة تبو�ب 
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 أخر تمر�ن 

تحتوي على    ،متغیرات جدیدة  3إلى    الثالثة، فأعد ترمیز متغیرات الرضا  تجر�ة أخرى إذا �نت ترغب في  

 : فئات  3

 ).03السؤال إلى 01ؤالسال المتغیرات من في 2و   1 للق�متینغیر راٍض" (المقابلة   "= 1

 

 .)3" (مطابق للق�مة محاید  "= 2

 

 ). 5و  4 راٍض" (المقابلة للق�متین"  = 3
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 .افتراضً�ا ةً مفقودعلى أنها : تحدد جم�ع الق�م األخرى 

  

 _ج.03_ج، السؤال02_ج، السؤال01: السؤال�جب أن نعطي أسماء جدیدة مثل: هام
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 ؟ هل ترى فرًقا بین المتغیرات المعاد ترمیزها بهذین اإلجراءین 

 

 )Compte(  (العد) الحسابأمر   -8

التي    ،في سلسلة من المتغیرات   ،أكثرلحساب تكرارات ق�مة واحدة أو  ،  Compter  یتم استخدام األمر 

 .�حددها المستخدم لكل مالحظة

 .من خالل القائمة التفاعل�ة: Compte تمرن على األمر 

في هذا التمر�ن، نحاول أن نعرف لكل مستجیب عدد عناصر الرضا التي أشار إلیها �أنه راٍض، أي ما  

عناصر للرضا، فإننا نعلم أن ق�مة المتغیر الذي   3نظًرا لوجود  المتغیرات.  عند إعادة ترمیز   3أعطاها الق�مة 

 . 3و  0ستظل دائًما بین   العد تم إنشاؤه بواسطة إجراء
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 .تكرارات الق�م حسب المالحظات وحدد  التحو�ل اذهب إلى قائمة .1

 

 :في مر�ع الحوار الذي �ظهر، أضف المعلومات التال�ة .2

 عدد الرضا" " ، ضعالمتغیر الهدف في

 "التي تم است�فائها عناصر الرضاعدد "  :ضع الهدف،التسم�ة  في

 ،في القائمة الموجودة على ال�سار ،_ج 03_ج، سؤال02_ج، سؤال01سؤال :حدد المتغیرات  .3

 .رسالها إلى ال�مینإل  وانقر فوق 

 
  

 . انقر فوق الزر .4

"راٍض") على ال�سار (والتي تتوافق مع فئة   3في مر�ع الحوار الجدید هذا، حدد الق�مة  .5

 . ثم انقر فوق  الق�مة، في
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 . للعودة إلى مر�ع الحوار الرئ�سي   انقر .6

 .فوق  أنقر .7

حددنا عدد الحظ عدم وجود �سور عشر�ة، ألننا  .  هذا المتغیر الجدید في قاعدة الب�انات   �ظهر�جب أن  

 .عرض المتغیرات العشر�ة �عالمة تبو�ب  الكسور في عمود  0األرقام العشر�ة 

 

 الب�انات ووصف عرض   -9
  ،والرسومات الرئ�س�ة المستخدمة ،�حتوي هذا القسم على وصف مفصل ألسالیب التحلیل اإلحصائي

أحاد�ة المتغیر، والتي تصف   تحلیلالتقن�ات سنتطرق إلى والمتقطعة. لوصف توز�ع المتغیرات المستمرة 

 . التقاطع بین متغیر�ن أو أكثرمعلمات التوز�ع المحددة لمتغیر واحد، وتت�عها تقن�ات تصف 
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في هذا الصدد، تم اقتراح �عض  . )تحلیل متعدد أو أكثر ( لمتغیر�ن العالقات من الممكن أ�ًضا تحلیل 

 .األسالیب الوصف�ة

 جدول التوز�ع التكراري  -9-1

 تذ�یر نظري 

. في قاعدة الب�انات   ،تكرارات ق�م متغیر فئوي  عدد معلومات حول  (التردد)  التوز�ع التكراري �عطي جدول  

إجراء    استخدام �على سبیل المثال، إذا أردنا معرفة عدد الرجال والنساء الموجودین في قاعدة ب�انات، فسنقوم  

ثم نحصل على  .  2، أنثى =  1ذ�ر =    (الجنس)، �استخدام الترمیز:  على المتغیر االسمي  حساب التكرار

 الم�حوثین.بین ) 2و  1(عدد تكرار الق�مة   الجنسین تكرارات 

 أن واحد.من الممكن دائًما تنفیذ هذا األمر على متغیر واحد أو أكثر في 

نافذة الجنس في   لمتغیر التكرار�استخدام إجراء    ،التي تم الحصول علیها النتائج یوضح الشكل أدناه 

 قاعدة ب�انات الرضا. التمر�ن السابق: 

 
 

 الجنس جنس المبحوثین

 
Fréqu

ence 
Pource

ntage 
Pourcent

age valide 
Pourcent

age cumulé 
V

alide 
1 

 40,0 40,0 40,0 4 ذكر

2 
 100,0 60,0 60,0 6 أنثى

T
otal 10 100,0 100,0  

 

 التكرارات:خطوات الق�ام �حساب 

تكرار  .1 جدول  فوق  ،ي إلنشاء  األدوات "    تحلیل  "  انقر  شر�ط  وصفي   اختر.  في  إحصاء 

)Statistiques Descriptives ( من القائمة الثان�ة  تكرارات قائمة، ثم اخترالمن. 

Statistiques 
 الجنس جنس المبحوثین

N Valid
e 10 

Man
quant 0 
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من قائمة المتغیرات ) تنقلهموتنقله ( المعن�ة �حساب تكراراتهاتختار المتغیر (المتغیرات)  .2

 . على ال�مین �استخدام الزر المعن�ة �التكرارات  ات إلى مر�ع المتغیر الموجودة على ال�سار 

 

لم یتم ض�طها   SPSS : إذا لم تظهر قائمة المتغیرات �ما هو موضح، فإن �عض خ�ارات مالحظة

 . �شكل صح�ح

 . بتنفیذ األمر SPSS ل�قوم برنامج على   انقر .3



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 64  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

 اإلحصاء الوصفي اخت�ار مقای�س  -9-2

  أن تطلب من   ،�مكنك �عد ذلك. و ، تحصل على مر�ع الحوار أدناه الزر  علىعند النقر  

SPSS  .حساب المقای�س اإلحصائ�ة المعن�ة 

  

. وتعتبر  تقسم مجموعة ق�م المتغیر إلى أر�ع أجزاء متساو�ة  ،ق�م)  3(ق�مة من بین ثالث    وه:  يالر��ع

 الفاصل بین هذه المجموعات.

ما عل�ك سوى تحدید عدد المجموعات .  : �مكنك تقس�م عینتك إلى أكثر من أر�ع مجموعات نقاط التوقف

 .وستحصل على النسب المئو�ة لكل منها

جزء    )100مائة (تقسم مجموعة ق�م المتغیر إلى    ،ةق�م  )99تسعة وتسعون (: هو ق�مة من بین  المئیني

 .األجزاءمتساوي. وتعتبر الفاصل بین هذه 

المعروضة في المراجعة    ،حصول على معلومات حول مقای�س االتجاه المر�زي والتشتت �مكنك أ�ًضا ال 

 . الوصفي لإلحصاءالنظر�ة 

 النزعة المر�ز�ة  

 .المشاهدات متوسط   (المعدل): المتوسط



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 65  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

. �حیث �كون عدد الق�م التي تقع قبلها �ساوي  إلى قسمین متساو�ینتقسم العینة  الق�مة التي  :  الوس�ط

 .عندما �كون المتغیر ترتیبً�ا أو مستمًرا ،كون هذا المق�اس منطقً�ا فقط عدد الق�م التي تقع �عدا. �

 : هو الق�مة الشائعة بین الق�م، أي التي لها أكبر تكرار. المنوال

 .�ل المالحظات  ق�م مجموع: المجموع

 : تشتتقای�س الم

 . االنحراف المع�اري للتوز�ع: االنحراف المع�اري 

 . ت�این التوز�ع: نالت�ای

 .أكبر وأصغر ق�مة�شیر إلى الفرق بین : المدى العام 

 . أصغر ق�مة للمتغیر: أدنى

 .أكبر ق�مة للمتغیر: أقصى

SE :الخطأ المع�اري للمتوسط. 

 .التماثلمؤشر عدم : االنحراف 

 . مؤشر التسط�ح: التفرطح

الق�مة المتوسطة لكل    عندما  ،)الفئات( مجموعاتق�م مراكز   خیًرا، �مكنك تحدید أ  ب�اناتك إلى  تستند 

و�التالي ستتمكن  .  )35لعمر  �ا(على سبیل المثال، یتم ترمیز عمر جم�ع األشخاص في الثالثین�ات    ،مجموعة

 .والنسب المئو�ة للمالحظات األصل�ة قبل تجم�عها ،من الحصول على تقدیر للوس�ط

 .للعودة إلى مر�ع الحوار الرئ�سي على   انقر 

 . ةب�ان� في أشكال توز�ع المالحظات  �مثل خ�ار الرسوم الب�ان�ة:  

أ�ًضا اخت�ار  �مكنك  .  الرسوم الب�ان�ة دون المرور �قائمة  ،ب�ان�ة  رسم أشكالیت�ح لك خ�ار الرسم الب�اني  

س�كون لد�ك  .  تكراري المدرج  ال أو الدائرة النسب�ةأعمدة ب�ان�ة،  المخطط الذي �مثل ب�اناتك على أفضل وجه:  

 .لها المز�د من التفاصیل حول هذه الرسوم الب�ان�ة الثالثة في الصفحات المخصصة

 .أو النس�ة المئو�ة ،م)ق�كنك تحدید ما إذا �ان سیتم توض�ح الق�م وفًقا لعدد التكرارات (الأخیًرا، �م



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 66  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

 
  

 . عندما تختار الرسم الب�اني المطلوب، اضغط على

 خ�ار التنسیق: تصن�ف جداول التردد  

ترتیب العرض    اخت�ار�مكنك  و   .تصاعدً�ا أو تنازلً�ا  التكرارات هي فرز جدول    ،المیزة الرئ�س�ة لهذا الخ�ار

 . �النقر فوق الزر ،في الجزء األ�سر من مر�ع الحوار المفتوح

 

: هذا الخ�ار س�فرز الجدول عن طر�ق ز�ادة أو إنقاص ق�مة  حسب الق�م المحتملة للمتغیر الترتیب •

 .الق�م المحتملة للمتغیر المختار

  ،عدد  أقل�ق�مة  التكرارات التصاعدي، سیبدأ جدول  الترتیب : عندما تختار حسب العدد الترتیب •

 .التنازلي الترتیب للحصول على االتجاه المعاكس، حدد . تكرارات للو�نتهي �ق�مة أكبر عدد 
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ل�قوم   على   للعودة إلى مر�ع الحوار الرئ�سي، ثم النقر   على ثم تقوم �النقر

 .بتنفیذ األمر  SPSS برنامج

 النتائج  تفسیر

 جدول اإلحصاء الوصفي 

المالحظة الصح�حة تقابل أي ق�مة محتملة غیر مفقودة    ":   الصالحة  "�سمى �المالحظات   (N) العدد 

، فإن الق�م الصالحة الوحیدة لهذا )N=10في متغیر الجنس تحصلنا على (على سبیل المثال،  .  لق�اس معین

 ".2" و "1هي �الضرورة "  المتغیر

عدة أس�اب �مكن وتوجد  (صح�حة).    ": هي ب�ساطة عدم وجود ق�مة صالحة  المفقودة  المالحظات "أما  

�قع  أو قد    ،اإلجا�ة على السؤال�ر�ما لم یرغب هؤالء األشخاص  ات.  المالحظوجود ق�مة لهذه  أن تبرر عدم  

 في خطأ عدم رصده، أو �عتبرها ال�احث ق�ما شاذة.ال�احث 

 
Statistiques 

   الجنس جنس المبحوثین
N Valid

e 10 

Man
quant 0 

 

وأنه ال توجد    الجنس.  قد أجابوا على سؤال  أشخاص   10، یوضح الجدول أن  الجنس متغیر  في حالة

العنصر�ن  و   .مفقودةق�مة   هذین  مجموع  الب�انات �عطي  قاعدة  في  للمالحظات  اإلجمالي  العدد    10(   دائًما 

 م�حوثین). 

 جدول التوز�ع التكراري  

 .�شیر العنوان إلى اسم المتغیر الذي تم فحصه وعالمته (إن وجدت)

في حالة المتغیر الفئوي  .  التي تم تعیینها لهذا المتغیر  ،�صف العمود األول الق�م الصالحة والمفقودة

هنا، �مكن أن �أخذ المتغیر  .  (االسمي أو الترتیبي)، نرى خ�ارات االستجا�ة التي �حددها ال�احث وتسم�اتهم

 .أنثى"" لإلشارة إلى "2" و "ذ�ر" لإلشارة إلى "1ق�متین صالحتین: " 
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 الجنس جنس المبحوثین

 
Fréqu

ence 
Pource

ntage 
Pourcent

age valide 
Pourcent

age cumulé 
Valid

e 
1 

 50,0 50,0 40,0 4 ذكر

2 
 100,0 50,0 40,0 4 أنثى

Tot
al 8 80,0 100,0  

Man
quant 

Sys
tème 2 20,0   

Total 10 100,0   
 

أو عدد المشار�ین المرت�طین �كل ق�مة محددة صالحة (ومفقودة)   ،�شیر العمود الثاني إلى التكرارحیث  

  08)، ل�ص�ح المجموع  أنثى" (2بـ "   04  ) وأجاب ذ�ر" ( 1بـ "  أشخاص   04في المثال، أجاب  .  للمتغیر المختار

 لم �جی�ا في قاعدة الب�انات.  ینشخص 02من حیث الق�م المفقودة، . صح�حة ات مالحظ

 النس�ة المئو�ة 

هذه النسب المئو�ة تسهل تفسیر الجدول وتسهل  .  لكل ق�مة ممكنة  التكرارالنس�ة المئو�ة تعطي نس�ة  

 . مقارنة نتائج دراسة �أخرى 

یتم حساب النس�ة المئو�ة �قسمة تكرار االستجا�ة لق�مة محددة على العدد اإلجمالي للمالحظات، ثم  

 . 100الضرب في 

٪ من  40"  ذ�ر�مثل األشخاص الذین أجابوا بـ ".  لعمود الثالث في الجدول، توجد هذه المعلومات في ا

٪ من  80) بنس�ة إجمال�ة  100*    4/10٪ (أي  40"،  أنثى)، والذین أجابوا بـ "100*    4/10العینة (أي  

 .)100*   2/10٪ من المالحظات المفقودة (أي 20لذلك هناك  . المالحظات الصالحة

 .٪100اإلجا�ات مع اإلجا�ات المفقودة دائًما ما �كون مجموع نسب 

 النس�ة المئو�ة الصالحة 

 ٪) ومفقودة80�صعب تفسیر النسب المئو�ة في عمود "النس�ة المئو�ة" ألنها تعتبر إجا�ات صح�حة (

، �عرض العمود "النس�ة المئو�ة الصالحة" النسب المئو�ة فقط للموضوعات التي هذا األمرلتسو�ة    ).20٪(

  .إجا�ة صح�حةأعطت 
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 الجنس جنس المبحوثین 

 
Fréqu

ence 
Pource

ntage 
Pourcent

age valide 
Pourcent

age cumulé 
Valid

e 
1 

 50,0 50,0 40,0 4 ذكر

2 
 100,0 50,0 40,0 4 أنثى

Tot
al 8 80,0 100,0  

Man
quant 

Sys
tème 2 20,0   

Total 10 100,0   
 

 إناثًا. ٪ 50وذ�ورًا، ٪ من المستجیبین 50في هذه الحالة، یوضح الجدول أن 

 (التكرار النسبي المتجمع الصاعد) النس�ة التراكم�ة 

  الم�حوثین أن نس�ة    نجد لذلك،  .  �ستخدم العمود األخیر في جدول التكرار لحساب النسب المئو�ة التراكم�ة

�كون تفسیر هذا العمود منطقً�ا  .  ٪ من األشخاص الذین قدموا إجا�ة صح�حة100تمثل    من الذ�ور واإلناث 

)، أنثى/ذ�رلذلك، �النس�ة للمتغیر ثنائي التفرع (.  أو عندما �كون مناسً�ا لدمج الفئات   ،عندما �كون متغیًرا ترتیبً�ا

 .�كون التفسیر أقل صلة

 وصفيالاإلحصاء -10
 ذ�یر نظري ت

النس�ة  ،المستمرالمتغیر  لوصف   الوصفي اإلجراء�ستخدم    ة المر�ز�  النزعةتشكل مقای�س  .  أو متغیر 

المتغیرات  من  النوع  لهذا  الوصف�ة  التحلیالت  إل�ه  تستند  الذي  األساس  یوفر .  والتشتت  ال 

الق�م   SPSS �شكل افتراضي، یوثق.  الوصول إلى جم�ع مؤشرات االتجاه والتشتت المر�زي  الوصفي اإلجراء

المع�اري   ،المتوسطة التوز�ع  ،لمدىا  ،االنحراف  لق�م  األقصى  والحد  األدنى  من  .  الحد  مز�د  على  للحصول 

ف�ما یلي شرح تفصیلي للمؤشرات الرئ�س�ة  .  Explore المعلومات الكاملة حول التوز�ع، ُ�قترح استخدام األمر

 . الوصفي التي �مكن حسابها �استخدام األمر

 (النزعة المر�ز�ة): مق�اس االتجاه المر�زي   -1- 10 

�مثل  . �اس األكثر شیوًعا لالتجاه المر�زي الموجود في التحلیالت الوصف�ةالمق  هو ،الحسابيالمتوسط 

من المحتمل أنه المق�اس األكثر استخداًما لالتجاه المر�زي .  التوازن لق�م المتغیرمر�ز  أو    ،نقطة المنتصف



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 70  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

هذه هي  .  ق�م التوز�ع وقسمة الكل على عدد الحاالت  تجم�عیتكون ب�ساطة من  .  للمتغیرات الترتیب�ة والمستمرة 

 :الص�غة المتوسطة

  

 ق�اسات التشتت   -2- 10

ال تقدم مقای�س االتجاه المر�زي أي معلومات حول االنحرافات بین الق�م، أي ��ف تختلف الب�انات عن  

 :50  هو  الب�انات  من المجموعتین لهاتین على سبیل المثال، المتوسط .  �عضها ال�عض 

 . 50  ،50 ،50 ،50 ،50المجموعة األولى: 

 . 90،  80،  50، 20،  10المجموعة الثان�ة:  

 .المالحظات  تحدید انتشار التشتت ق�اسات ستحاول. ومع ذلك، فإن التوز�عین مختلفان تماًما

�عبر عن المسافة بین الحد األدنى (الق�مة الدن�ا) والحد .  الكامل للتوز�ع  المدىأ�سط مق�اس للتشتت هو  

 .، زاد انتشار الق�م حول الوسطبینهما�لما زاد الفاصل . األعلى للتوز�ع (الق�مة القصوى)

 الت�این واالنحراف المع�اري  

�عتمد على المسافة التر��ع�ة بین ق�مة الحالة ومتوسط وهو  .  هو مق�اس التشتت األكثر استخداًما  ،الت�این

یتم إجراء نفس العمل�ة لجم�ع  .  النت�جة  هذه  بتر��ع  ونقوم  ،للق�ام بذلك، نطرح ق�مة حالة من المتوسط  .العینة

عدد الحاالت  (هو مجموع �ل المسافات المر�عة مقسوًما على  )،  2S  الت�این (المشار إل�هحیث    .المالحظات 

 ). ناقص واحد 

  

  الت�این   حساب   و�تم .  75�كون المتوسط    .190  ،98  ،30  ،29  ،28  ة:على سبیل المثال، في السلسل

 :التالي النحو على  التوز�ع هذا في
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الحصول على   الممكن  األصليالمن  الق�اس  مق�اس  بنفس  للت�اینفقط خذ  .  نت�جة  التر��عي  .  الجذر 

 .جیًدا الب�انات  �مثل الذي �شیر إلى ما إذا �ان المتوسط  ،االنحراف المع�اري  نحصل �عد ذلك على

  

خالف ذلك، .  إذا �ان االنحراف المع�اري صغیًرا، فإن المالحظات المختلفة تقع �القرب من المتوسط

�عني أن  هذا    ،لصفر�ساوي إلى ااالنحراف المع�اري  إذا �ان  حیث    .فإن المالحظات تنحرف عن المتوسط

 . جم�ع المالحظات لها نفس الق�مة

 معامل االختالف 

االنحراف المع�اري المحسوب من الب�انات المقاسة  .  �عتمد حجم االنحراف المع�اري على وحدة الق�اس

  �الدینار و�المثل، فإن االنحراف المع�اري لمتغیر "الراتب"  .  أكبر �كثیر من الب�انات المقاسة �السنوات   ،�األ�ام

 .س�كون أكبر �كثیر من االنحراف المع�اري لمتغیر "العمر" �السنوات 

هذا �جعل من .  عن االنحراف المع�اري من حیث النس�ة المئو�ة من المتوسط معامل االختالف �عبر

 . قارنة عدة متغیرات مع �عضها ال�عض، حتى لو �انت وحدة الق�اس مختلفة لكل متغیرالممكن م

       

  

 . ٪، فإن االنحراف المع�اري �ساوي المتوسط100إذا �ان المعامل �ساوي 

 �سمى تبدیل المتغیر.  ):Z درجات( الدرجات المع�ار�ة 

متوسط   من  �كثیر  أكبر  بدقة  التقدیر  إمكان�ة  المع�اري  االنحراف    �الق�م   مقارنة  ،الق�مة  موضعیت�ح 

 .العینة توز�ع داخل الق�مة وضع أي األخرى،

 الدرجة  فإن  ،5  المع�اري   االنحراف  و�ان  ،االخت�ار  في  ٪70  الفصلعلى سبیل المثال، إذا �ان متوسط  

من ناح�ة أخرى، إذا �ان .  مع�اري أعلى من المتوسطالنحراف  اال  ق�مة  ألن  ،خاص   �شكل  جیدة  تكون   80٪

 .، تص�ح المالحظة أقل وضوًحا15االنحراف المع�اري هو  
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  أو  ،المع�ار�ة عن طر�ق حساب ما �سمى �الدرجة  ،من الممكن تحدید الموضع النسبي لكل مالحظة

 .المع�اري  االنحراف على  مقسوًماهو ق�مة المالحظة مطروًحا منها المتوسط ، درجةهذه الحساب . و Z درجة

                       

المع�ار�ة الموحدة معرفة عدد االنحرافات  الدرجة  المالحظةالتي    ،تت�ح لك  �عد  المتوسط    تق�س  عن 

 .لها الحسابي

  واالنحراف   0  لـ  مساوً�ا  دائًما، �ص�ح المتوسط  Z  درجات   إلى  عند تحو�ل ق�م المتغیر  ،في الحالة المحددة

و�ذا   ،0ستكون   Z درجة  في  نظیرتها  فإن  ،للمتوسط  مساو�ة   المالحظة  �انت   إذا.  1  دائًما  �ساوي   المع�اري 

 .1تساوي  Z نقاطه  ستكون  ،كانت المالحظة تساوي انحراف مع�اري واحد فوق المتوسط

 .المتوسطالسلب�ة ق�ًما أقل من  Z تمثل درجات 

 إجراءات التحلیل الوصفي:  -3- 10

"إحصائ�ات   ختر. واشر�ط األدوات   ) فيAnalyse("  تحلیل"    إلجراء تحلیل وصفي، انقر فوق  .1

اختر)  Statistiques Descriptives(  وصف�ة" ثم  المنسدلة،  القائمة  وصف"   من   "  

)Descriptives( من القائمة المنسدلة الثان�ة. 

  

  ، وقم بنقله (هم) إلى مر�ع المتغیر على ال�مین   ، المتغیر (المتغیرات) المختار�عد ذلك، حدد   .2

 . �استخدام السهم

لم یتم ض�طها   SPSS إذا لم تظهر قائمة المتغیرات �ما هو موضح، فإن �عض خ�ارات   مالحظة:

 .�شكل صح�ح
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المتغیرات �التحقق من خ�ار .3 في  المع�ار�ة  الق�م  الحوار،   تخز�ن   SPSS ینشئفي مر�ع 

�حمل هذا المتغیر الجدید نفس اسم المتغیر األصلي، .  Z  متغیًرا جدیًدا �حتوي على التحو�ل إلى درجة

  المحولة �اسم  Z في المثال أدناه، سیتم تسم�ة المتغیر الجدید الذي �حتوي على ق�م".    Z"    ولكنه یبدأ ب 

 . " Zالسن" 

  

 الخ�ارات: المعلومات المطلو�ة 

هذا �جعل من الممكن  . جدید مر�ع في مر�ع الحوار األول، تحصل على  ،"خ�ارات" النقر فوق الزرعند 

  االنحراف ،  �اإلضافة إلى المتوسط.  إلى تلك المقدمة �شكل افتراضي في جداول النتائج  أخرى إضافة معلومات  

 : �خ�ارات  التال�ة المؤشرات  تتوفر والقصوى، الدن�ا الق�م المدى، ،المع�اري 
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ترتیب   ،توز�ع، ف�ما یتعلق بتشتت  ،اخت�ار المعلومات التي ترغب في الحصول علیها ،�مكنك �عد ذلك 

 . عرض المعلومات و 

 :تشتتال

 .المشاهدات متوسط : المتوسط •

 .مجموع �ل المالحظات : المجموع •

 . االنحراف المع�اري للتوز�ع: االنحراف المع�اري  •

 . التوز�عت�این : الت�این •

 . �شیر إلى الفرق بین الق�مة األصغر واألكبر: النطاق •

 . أصغر ق�مة للمتغیر: األدنىالحد  •

 . أكبر ق�مة للمتغیر: الحد األقصى •

• SE :الخطأ المع�اري للمتوسط. 

 :وز�عالت

 مؤشر التسط�ح : التفرطح •

 شر عدم التماثلمؤ : االنحراف •

 .االستكشاف النظري إلجراءلفهم هذه القرائن �شكل أفضل، راجع التذ�یر 

 ترتیب الظهور 

 .أدخلت �ه المتغیرات في مر�ع الحواریتم تقد�م المعلومات وفًقا للترتیب الذي : قائمة المتغیرات •

 .یتم ترتیب المتغیرات أ�جدً�ا: أ�جدً�ا •

 .یتم ترتیب المتغیرات من األصغر إلى األكبر: الوسائل بترتیب تصاعدي •

ال تزال المتغیرات مرت�ة وفًقا لمتوسطاتها، ولكن هذه المرة من األكبر إلى  :  المتوسطات بترتیب تنازلي •

 .األصغر
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 التفسیر: 

 جدول اإلحصاء الوصفي 

اخت�اره تم  متغیر  لكل  الصح�حة  المالحظات  عدد  الجدول  السطر.  یوضح  عدد   "N valid"  �مثل 

 .التي تمت دراستها في اإلجراء ،المالحظات التي توجد لها ق�مة صالحة لجم�ع المتغیرات 

 
Statistiques descriptives 

 N 
Pla

ge 
Mini

mum 
Maxi

mum 
Moy

enne 
Ecar

t type 
Var

iance 
السن سن  

,24 30 22 8 10 المیحوثین
60 

2,36
6 

5,6
00 

N valide 
(liste) 10       

 

صالحة عند ارت�اط    اً ق�م 10هناك   أيأعمارهم. سؤال حول العن مشار�ین   10في هذا المثال، أجاب  

 ه ال توجد ق�مًا مفقودًة.هذا �عني أن. المتغیر�ن

 . عاًما، أي الفرق بین الق�مة الدن�ا والق�مة القصوى  30و  22بین  الفرق " إلى المدى�شیر عمود "

نالحظ أنه في حالة العمر، تنحرف المالحظات عن  . ُ�ظهر العمود السادس االنحراف المع�اري للتوز�ع

 بأقل من سنتین ونصف.المتوسط 

 : Z درجةال

،  الوصف " في مر�ع الحوار الخاص �إجراءالموحدة في المتغیراتحفظ الق�م  نظًرا ألننا حددنا الخ�ار "

�جب نقل  .  متغیًرا جدیًدا �شیر إلى درجات العمر الموحدة  ،فإننا نجد اآلن في العمود األخیر من قاعدة الب�انات 

 .السن �سهولة أكبر مع الق�م األول�ة لمتغیر Z المتغیر لمقارنة ق�م
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 :المقابلة، �مكننا القول Z �النظر إلى درجة. سنة 26أول مشارك عمره 

 .Z  لق�مة) 0.59( اإل�جابي التكافؤ �سبب  ،من المتوسط أكبرذه المالحظة هق�مة  -1

 . من المتوسطأكبر  انحراف مع�اري تعني   ،0.59هذه المالحظة   -2

 : هذه الق�مةف�النس�ة ل. سنة 23عمره   الثانيالمشارك 

 .من المتوسط أقل -1

 .من المتوسط أقل ي انحراف مع�ار   )0.67  –( بتعبیر أدق  -2

 : جزأین أساسیین من المعلومات حول موضع المالحظة داخل التوز�ع Z �اختصار، تعطي الدرجة

 . (-) أو أقل من المتوسط ،(+) أكبر من المتوسط هي المالحظة أعاله  -1

 .المالحظة في االنحراف المع�اري عن المتوسط ت�عد إلى أي مدى   -2

 . وما فوق)  4عال�ة جًدا (ال Z �جب دائًما إیالء اهتمام خاص لق�م 
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 إجراء المستكشف:  -11
 تذ�یر نظري 

ب�انات  قاعدة  القسم  هذا  التوض�ح�ة    ،customer_dbase.sav  �أخذ  الرسوم  ب�انات في  �مصدر 

 حول موضوع وسائل النقل.م�حوثًا  5000 الب�انات هذه على أوقات تحتوي قاعدة .  لتقن�ات التحلیل

�اإلضافة إلى الرسوم الب�ان�ة    ،إمكان�ة الوصول إلى إحصائ�ات وصف�ة إضاف�ة  Explorer  یوفر األمر

 .التي تساعد على فهم الب�انات �شكل أفضل

 ما الذي �جب فحصه في التوز�ع؟ 

أو إدخال   ،قد تكون هذه أخطاء في التسجیل:  منحنى التوز�ععلى �سار أو �مین   المتطرفة الق�م.  1

 .أو است�عادها من التحلیل ،الب�انات التي �جب تصح�حها

التناسق:  التوز�ع تناسق.  2 عدم  مؤشرات  یوفرها  )،  التفرطح(  التسط�ح)،  االنحراف(  لدینا  التي 

 .هذه المعلمات في �ضعة أسطر سنرى . المستكشف جدول

للنساء  :  الب�اني الرسم قمم.  3 تأثیر متغیر آخر، مثل الجنس (قمة  �شیر وجود قمتین (نتوءین) إلى 

إذا �ان هذا هو الحال، �جب أن ننتقل إلى إخراج اإلحصاءات الوصف�ة المفصولة حسب  .  وأخرى للرجال)

 .الجنس

 : Explorer اإلحصائ�ات التي یوفرها األمر -1- 11

  والحد   األقصى  الحد   المدى العام،  ،الت�این  ،المع�اري   االنحراف ،  المعروف �المتوسط  :اإلحصاء الوصفي

 . للق�مة األدنى

  على لذلك ُ�حسب المتوسط  .  جانب من التوز�ع  �ل  من  ٪5  �إزالة  محسوب متوسط  تعني  :  ٪5ص  �قلت

 ، القصوى من حساب المتوسطهذا �جعل من الممكن إزالة الق�م  .  ٪5  وأعلى  ٪5  أقل  بین  الواقعة  الق�م  أساس

 . إذا �ان هناك العدید من الق�م المتطرفة ،إنه بدیل للوس�ط. لألخطاء تعرًضا أقل ألنه .دقة أكثر �جعله مما

على سبیل  .  تكمن مشكلة الوس�ط في أنه یتجاهل الكثیر من المعلومات .  نقطة منتصف التوز�ع:  الوس�ط

  هي الق�مة الوسطى   30  فالق�مة   ،32،  31،  30،  29،  28خمسة أرقام:  المثال، في هذه السلسلة المكونة من  

الوس�ط   ، �ذلك هي(الوس�ط) ق�مة  الخمسة األخرى:    نفس  األعداد  . وهنا  125،  90،  30،  29،  28لهذه 

 .لهذا السبب، غالً�ا ما �فضل المتوسط. یتجاهل الوس�ط جم�ع االنحرافات بین ق�م التوز�ع
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فهي الفترة    ،و�التالي.  عینوالس� والخامسة الخامسة والعشر�ن النس�ة المئو�ة نالمسافة بی:  المدى الر��عي

و�التالي فإن هذه  . ٪ أقل من المتوسط)25و  ،٪ فوق الوس�ط25٪ من موضوعات التوز�ع (50التي نجد فیها 

 . یتأثر الفاصل دائًما �الق�م القصوى .  اإلحصائ�ة أقل تأثًرا �الق�م القصوى 

 
Descriptives 

 
Statisti

ques 
Erreur 

standard 
age Age en 

années 
Moyenne 47,03 ,251 
Intervalle de 

confiance à 95 % pour la 
moyenne 

Borne 
inférieure 46,53  

Borne 
supérieure 47,52  

Moyenne tronquée à 5 % 46,89  
Médiane 47,00  
Variance 315,78

5  
Ecart type 17,770  
Minimum 18  
Maximum 79  
Plage 61  
Plage interquartile 31  
Asymétrie ,091 ,035 
Kurtosis -1,187 ,069 

 

التماثل وتحته:  عدم  الصفر  فوق  التوز�ع)  ذروة  (موضع  التناظر  مؤشر  الق�مة .  یتغیر  ارتفعت  �لما 

القسم   انظر  اإل�جابي،  (التناظر  المنخفضة  الق�م  نحو  القمة  تحولت  �لما  للمؤشر،  الشكل    ب اإل�جاب�ة  في 

�لما ارتفعت الق�مة السلب�ة للمؤشر، �لما تحولت القمة نحو الق�م األعلى (التناظر السلبي، انظر القسم  .  التالي)

 ). 0الصفر (التناظر المثالي �ساوي . )أ
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التوز�ع:  التسط�ح (القسم  .  مؤشر تسط�ح  الطب�عي  التوز�ع  المؤشر اإل�جابي  ج�المقارنة مع  �شیر   ،(

. )د )، بینما �شیر المؤشر السلبي إلى تسط�ح واضح (القسم  هالعالي إلى أن التوز�ع بلغ ذروته �شدة (القسم  

 . الطب�ع�ةكلما اتجهت الق�مة نحو الصفر، �لما اتجه التوز�ع نحو الحالة 

 . 2و+  2- ال توجد مشكلة تناظر أو تفرطح �بیر إذا �انت نس�ة هذه الق�م إلى خطأها الق�اسي بین 

 الق�م المتطرفة  

في الواقع، لقد رأینا أن هذه الق�م �مكن أن تكون أخطاء  .  وجود الق�م المتطرفةال�احث  �جب أن یتحدى  

الب�انات   ،ق�اس إدخال  في  أخطاء  الضروري ف.  أو  المتطرفة  ،من  الق�م  طب�عة  األخطاء    ،فحص  الكتشاف 

 . أو إدخال الب�انات  ،المنهج�ة في الق�اس

 تنفیذ األمر استكشاف:  إجراءات -2- 11

  Statistiques اختر. ثم  على شر�ط األدوات "  تحلیل"    ، انقر فوق "استكشاف"لتنفیذ األمر   .1

Descriptive من القائمة المنسدلة، ثم اختر Explore من القائمة المنسدلة الثان�ة. 

�اخت�ار   العرض  لك مر�ع  �سمح.  قائمة المتغیرات التا�عة أدخل المتغیر المراد وصفه في مر�ع .2

  الب�اني أو الرسم  )،  اإلحصائ�ات (  ما إذا �نت ترغب في الحصول فقط على جدول اإلحصائ�ات الوصف�ة

 . الرسم الب�اني للساق واألوراق SPSS �شكل افتراضي، ینتجمعًا.  أو �لیهما)، المخططات (
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.  متغیرلاإلحصائ�ات الوصف�ة لمن    مجموعات مختلفة   �إخراج  قائمة العوامل �سمح لك مر�ع .3

الفئوي ذي الصلة المثال، إذا أدخلت  .  تتكون هذه المجموعات من فئات المتغیر  المتغیر على سبیل 

مر�عالجنس    :الوهمي للمتغیر  في  الوصف�ة  اإلحصائ�ات  على  فستحصل  العوامل،    قائمة 

 ).2(الجنس=   والنساء)، 1(الجنس=لرجالل

حاالت  المر�ع   عن طر�ق إدخال متغیر في  ،�مكنك اخت�ار ما تر�د اإلشارة إل�ه على الملصقات  .4

 . الرسم الب�اني النقاط المحددة بواسطة هذا المتغیر نفسه سترى �عد ذلك في. التسم�ةحسب 

 ". موافق"  �قوم بتنفیذ األمر، انقر فوق  SPSS لجعل .5

 :ئ�اتخ�ار اإلحصا 

 

الخطأ المقبول   حد ).  للمتوسط فترة الثقة(  �مكنك تحدید فاصل الثقة للمتوسط،  اإلحصائ�ات �استخدام زر

 .٪ 95الثقة عند لذلك، یتم تعیین فاصل . ٪5 عموًما هو

 .معقدة أوزان �استخدام   ،أخرى  �طرق بتقدیر المتوسط ، )M-estimateurs( مقدر-م �سمح خ�ار 

القصوى  الق�م  خ�ار  استخدام  أكبر)،  Valeurs extrêmes(  یتم  للمتغیر  ق�م    5  وأصغر  لتحدید 

�حیث �مكنك العثور علیها في قاعدة الب�انات الخاصة    ،في الجدول، سترى أ�ًضا رقم المالحظة.  الموصوف

 .�ك

  ت ین�ا ئ ا�الم  المرت�ط  لمتغیرل  إنشاء جدول ترى ف�ه ق�مة�  ،)Percentiles(  المئو�ة   النسب  یت�ح لك خ�ار

  والس�عون   الخامسةو   الخمسون   ،والعشرون   الخامسة  ،العاشرة  ،الخامسة  :جزء متساو)  100(تقسم السلسلة إلى  

  في   75و  ،50  ،25(   الر�ع�ة  الفصل  نقاط  الجدول  من  الثاني  الصف  ُ�ظهر  والتسعون.  والخامسة  والتسعون 

 .المائة

 ."متا�عة" للوصول إلى هذه المعلومات، ما عل�ك سوى تحدید المر�عات المقابلة والنقر فوق 
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 خ�ار الرسم الب�اني: 

 

�سمح لك �اخت�ار الرسم    ،إلى مر�ع حوار جدید �كون لد�ك حق الوصول    ˇTracés  عند النقر فوق الزر

 . مأو �له، ي المدرج التكرار دة الب�ان�ة، الدائرة النسب�ة أو األعمالب�ان�ة) الذي تر�ده، إما  األشكالالب�اني (

 : عندما �كون لد�ك  ،مناس�ةهذا المر�ع تكون االخت�ارات الموجودة في 

 . أكثر من متغیر مستمر واحد للتوثیق )1

 ).  العوامل قائمة( متغیر فئوي �عاملوجود  )2

ق�م (مجموعات)  التوجد   حیث األشكال الب�ان�ة،   �إنشاء العدید من  Niveaux de facteur خ�ار  �قوم

عمود �مثل  الجنس، س�كون هناك    متغیرفي مثال  .  Liste de facteur  لمتغیر الفئوي ا في مر�ع  ة ضمنتالم

  الموجودة  واحًدا �حتوي على جم�ع المتغیرات   شكال،  Dépendantes  الخ�ار ینشئ .  وآخر للنساءالرجال،  

 . �غض النظر عن وجود عامل أم ال ،قائمة المتغیرات التا�عة في مر�ع

 ". محددة" مستو�ات العوامل" �شكل افتراضي، تترك

 Tracés de répartition gaussiens خ�ار أخیًرا، �مكنك فحص الحالة الطب�ع�ة للتوز�ع من

avec test.  متا�عة" عند االنتهاء، انقر فوق." 
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 : الق�م المفقودة: خ�ار

 

 .المفقودة �الق�م  ما تر�د الق�ام �هیتم استخدام زر الخ�ارات لتحدید 

): سیتم است�عاد جم�ع المالحظات ذات الق�مة  افتراضي( است�عاد أي مالحظات غیر �املة -

قائمة المتغیرات التا�عة، فهذا   مر�ع  في  ،إذا �ان لد�ك أكثر من متغیر واحد مستمر.  التحلیالت المفقودة من  

واحد  لمتغیر  ق�مة  وجود  عدم  �سبب  إسقاطها  تم  التي  الحاالت  أن  لجم�ع    ،�عني  أ�ًضا  است�عادها  سیتم 

المالحظات   في  مفقودة  ق�مة  توجد  ال  هناك  األخیر،  في  �ان  لو  حتى  التحلیل،  من  األخرى  المتغیرات 

الصالحة .  المست�عدة مس�ًقا الق�م  للحاالت ذات  الوصف�ة  الخ�ار اإلحصائ�ات    ، �معنى آخر، �حسب هذا 

 . المتغیرات التا�عةقائمة  المدرجة في مر�ع، لجم�ع المتغیرات المستمرة

.  هذا الخ�ار �عالج متغیر الق�م المفقودة حسب المتغیر:  است�عاد المكونات غیر الصالحة فقط -

 . قائمة المتغیرات التا�عة هذا هو االخت�ار عندما �كون لد�ك أكثر من متغیر واحد في مر�ع

قائمة   عامل في مر�ع�كون هذا الخ�ار مناسً�ا فقط عند إدراج  :  الق�م المفقودة  وضع عالمة على -

عادة، لن  .  و�نتج نفس اإلحصائ�ات الوصف�ة  ،�سمح لك �إنشاء فئة محددة للق�م المفقودة للعامل.  العوامل

ینشئ هذا الخ�ار مجموعة فرع�ة  .  إحصائ�ات وصف�ة لمجموعة "الق�مة المفقودة" للعامل SPSS �عطي

 . الفرع�ةو�صف اإلحصائ�ات الوصف�ة لهذه المجموعة  ،"ق�مة مفقودة"

 "."متا�عةالزر  انقر فوق  تنتهي من تحدید اخت�اراتك،عندما  

  لتفسیر:ا

متغیر   هو  والعاملالسن،    المتغیر الموصوف هو.  Explorer  أجر�نا تحلیًال وصفً�ا �استخدام األمر

 .الجنس
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لذلك ال  السن.  ٪ من المالحظات الصح�حة لإلناث والذ�ور لمتغیر  100الجدول األول یبین أن هناك  

على    وتم إجراء التحلیالت   دراسة،الفي    امرأةً   2518و   رجال  2482شارك ما مجموعه  .  توجد ب�انات مفقودة

 أساس السن.

Récapitulatif de traitement des observations 
 

ge
nder Sexe 

Observations 
Valide Manquant Total 

N 
Pourc

entage  
Pourc

entage N 
Pourc

entage 
age 

Age en 
années 

0 
Homme 

2
482 

100,0
%  0,0% 2

482 
100,0

% 
1 

Femme 
2

518 
100,0

%  0,0% 2
518 

100,0
% 

 

 اإلحصاء الوصفي 

 الم�حوثین.  جنس حسب  ،السن الجدول الثاني �عطي اإلحصاء الوصفي لمتغیر

ال یبدو أن   .منهم  كلإذا اعتمدنا على متوسط    ،النساء  یتكافؤون معمن ناح�ة أخرى، یبدو أن الرجال  

 . كثیًراالق�م المتطرفة تؤثر على المتوسط 

ناح�ة أخرى  �قلیل من  ،  من  أقل  المع�اري  االنحراف  الحالتین  ،سنة  18�كون  �لتا  الرجال   في  (لدى 

المتوسطوالنساء) عن  تنحرف  المالحظات  أن  إلى  �شیر  مما  بین  .  ،  االختالف  من  الكثیر  هناك  أن  یبدو 

 .المالحظات 

و�شیر    ،یتم تحو�ل ذروة التوز�ع نحو الق�م المنخفضة  ،أخیًرا، یوضح مؤشر التناظر أنه في �لتا الحالتین

�النظر إلى أن النس�ة بین هذه الق�م وخطأها الق�اسي  إلى تكافؤ الذروة عند الرجال والنساء.    مؤشر التفرطح

 . ال یت�ع التوز�ع الطب�عي السن�مكننا اعت�ار أن توز�ع  ،0.02كلها أكبر من  
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Descriptives 

 

gender Sexe 
Statisti

ques 

Err
eur 

standard 

age 
Age en 
années 

0 
Homme 

Moyenne 47,21 ,35
7 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la moyenne 

Borne 
inférieure 46,51  

Borne 
supérieure 47,91  

Moyenne tronquée à 5 % 47,10  
Médiane 47,00  
Variance 316,16

2  
Ecart type 17,781  
Minimum 18  
Maximum 79  
Plage 61  
Plage interquartile 31  
Asymétrie ,059 ,04

9 
Kurtosis -1,180 ,09

8 

1 
Femme 

Moyenne 46,85 ,35
4 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la moyenne 

Borne 
inférieure 46,15  

Borne 
supérieure 47,54  

Moyenne tronquée à 5 % 46,68  
Médiane 46,00  
Variance 315,47

3  
Ecart type 17,762  
Minimum 18  
Maximum 79  
Plage 61  
Plage interquartile 31  
Asymétrie ,122 ,04

9 
Kurtosis -1,191 ,09

8 
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 األشكال الب�ان�ة  -12

 الدائرة النسب�ة:  -1- 12

 تذ�یر نظري 

�صرً�ا    شكل الدائرة النسب�ةینقل  .  النسب التي تحتلها �ل من ق�م المتغیر الفئوي ب�ان�اً من الممكن تمثیل  

 .التوز�ع التكراري نفس المعلومات التي �قدمها جدول 

 .مع عدد تكرارات �ل ق�مة محتملة للمتغیر الفئوي المختار تتناسب �ل زاو�ة من الدائرة 

 .مفقودةالصالحة و ) الagecat(األشخاص لكل ق�مة محتملة لمتغیریوضح الرسم الب�اني أدناه نس�ة 

 

 االجراء المت�ع لرسم الشكل الب�اني:

ثم انقر   في شر�ط األدوات، )  Graphiques( الرسوم الب�ان�ة دائري، انقر على  شكلإلنشاء   .1

القائمة المنسدلة في   )Boite de dialogue ancienne version(  مر�عات حوار اإلصدار القد�م على

 .القائمة الموال�ةفي  )circulaireالدائرة ( ثم حدد . األولى
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 ، وهي �التالي: ي المر�ع األول، �جب أن تختار ما ستمثله �ل نقطةف .2

  

لمجموعات تظهر  الحاالت ملخصات  المتغیر    الزوا�ا:  ق�م  من  ق�مة  �ل  مع  �التناسب  التكرارات  عدد 

 .هذا هو الخ�ار االفتراضي. الفئوي 

 . ُتظهر مجموع �ل المالحظات للمتغیرات المختارة: ملخصات المتغیرات الممیزة

 . كل حالةلیوضح الرسم الب�اني : ق�م الحالة الفرد�ة

ن ترى �شكل ب�اني النسب التي تحتلها  محددة، ألنك تر�د أ ملخصات لمجموعات الحاالت لذلك، تترك

 .كل ق�مة من ق�م المتغیر الفئوي 

الزر .3 انقر فوق  ثانٍ ،   ثم  المراد وصفه .  وسترى مر�ع حوار  المتغیر  �إدخال  تقوم 

 .)définir les tranches par( تحدید القطاعات بواسطة في
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 : �مكنك أن تختار بدقة أكبر ما تر�د أن تمثله

 .تحصل على نفس الرسم الب�اني في �لتا الحالتین: المئو�ة للمالحظات النس�ة أو ،المالحظاتعدد  

تحدید االرتفاعات �مجموع متغیر آخر، ولكن نادًرا ما یتم استخدام هذه   مجموع المتغیرات یت�ح لك خ�ار

 .من المالحظات  )٪( �شكل عام، نختار العرض التقد�مي �النس�ة المئو�ةو  .المیزة

 . ثم تقوم �النقر فوق 

 الشكل الب�انيخ�ار النموذج: إعادة إنتاج  

 .سابق شكلمن الخصائص المحددة ل شكلك، �مكنك إنشاء الشكلمن استخدام مواصفات  عند التحقق

 خ�ار العناو�ن: امنح الرسم الب�اني عنواًنا 

�مكنك أ�ًضا إدراج مالحظة أسفل  .  الخاص �ك  للشكل وعنوان فرعي    ،یت�ح لك هذا الخ�ار إعطاء عنوان

 . عندما تنتهي من �تا�ة جم�ع المعلومات، انقر فوق الزر. الرسم الب�اني
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 من عدمه المالحظات المفقودة  إظهارخ�ارات:  

 

إذا �نت ال .  الق�م المفقودة في الرسم الب�اني  أو عدم تضمین  اخت�ار تضمین  من  في الخ�ارات، �مكنك

والنقر فوق   ،إظهار المجموعات المعرفة �ق�م مفقودة تر�د إظهار الق�م المفقودة، فما عل�ك سوى إلغاء تحدید 

 .الزر 
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 : تحر�ر الرسم الب�اني الخاص �كالشكلخ�ار محرر  

�النقر   تحر�ره  �مكنك  الب�اني،  الرسم  على  تحصل  في  عندما  الب�اني  الرسم  منطقة  على  المزدوج 

 ،�عد ذلك نافذة جدیدة تت�ح لك إجراء العدید من التحوالت في األشكال واأللوان SPSS �فتح  .النتائج نافذة

 .الصغیرة جًدا الخصائص وحتى إعادة تصن�ف �عض  

المقابلة المئو�ة  النسب  عرض  أ�ًضا  التبو�ب   ، �مكنك  عالمة  فوق   العناصر  �النقر 

)Eléments(،  إظهار تسم�ات الب�انات وتحدید )Afficher les libellés de données( . 

  

، �مكنك تغییر المعلومات التي ستقرأها على الملصقات الشكل الب�انيخصائص  عند فتح مر�ع حوار  

 . مر�ع الموضع في الملصق موضع التسم�ة من�اإلضافة إلى  ،وغیر المعروضة المعروضة المر�عات من

في مر�ع  )  style de texte(  نمط النص  �مكنك أ�ًضا تغییر حجم خط التسم�ات في عالمة التبو�ب 

 . الحوار نفسه

 . عند االنتهاء من التعدیالت الخاصة �ك، انقر فوق الزر
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 . الرسم الب�اني محرر نافذةعند االنتهاء من تحر�ر الرسم الب�اني، ما عل�ك سوى إغالق 

 .النتائج نافذة سترى الرسم الب�اني المعدل في

 شكل األعمدة الب�ان�ة  -2- 12 

 تذ�یر نظري 

.  النسب التي تحتلها �ل ق�مة من ق�م المتغیر الفئوي  شكل األعمدة الب�ان�ة الدائري، یوضح  الشكل مثل

(جدول    التردداتو�التالي، فإنه �عطي �الض�ط نفس المعلومات التي �مكن الحصول علیها من خالل إجراء  

 .)التوز�ع التكراري 

�جعل من  العموديالمق�اس  . على عدد التكرارات لق�مة معینةالشكل �عتمد ارتفاع الشر�ط في مثل هذا 

 .الممكن تقدیر تكرار �ل من الق�م المحتملة للمتغیر
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 . agecatح الرسم الب�اني أدناه نس�ة األشخاص لكل ق�مة محتملة لمتغیریوض

  

 إجراءات رسم األعمدة الب�ان�ة. 

إنشاء   .1 تر�د  �نت  ب�ان�ةإذا  فوق أعمدة  فانقر  الب�ان�ة ،  األدوات، الرسوم  شر�ط  انقر   في  ثم 

 .المنسدلة القوائم فياإلصدار القد�م أشرطة مر�عات حوار  فوق 
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�سمح لك �اخت�ار ما إذا �نت تر�د توض�ح  .  ، �فتح مر�ع حوار جدید أعمدةعند النقر فوق   .2

جنس (جنً�ا إلى  لوفًقا ل  فئة العمر ،  مثلفصل،  المتغیر�ن فئو�ین عن طر�ق  أو  متغیر فئوي واحد (�س�ط)،  

مرة أخرى،  .  �استثناء أنه �ضع األعمدة فوق �عضها ال�عض   .)السابق  الشكل(الدائرة   شكل�ش�ه  .  جنب)

 . �جب أن �كون لد�ك متغیر�ن فئو�ین
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 ، الموضوع نفسبللتمثیالت المختلفة لألشرطة، �مكنك الرجوع إلى القسم الخاص : ب�انات الرسم الب�اني

 �الدائرة النسب�ة.  في اإلجراء الخاص 

 .  الزرثم النقر فوق  .Simpleنظًرا ألن لد�ك متغیًرا واحًدا فقط لوصفه، فإنك تترك التحدید 

تقوم �إدخال  في الدائرة النسب�ة.  تجد ف�ه نفس الخ�ارات المعروضة    ،مر�ع حوار جدید   �ظهر لك .3

 .)axe de catégories(  محور الطر�قة المتغیر المراد وصفه في مر�ع

  

الخ�ار    �عرض النسب المئو�ة بدًال من عدد الحاالت (االفتراضي)، حدد (العمودي)    "ع" لجعل المحور  

 ."الحاالت من ٪"

التراكم�ة   الحاالت  تفضل مشاهدة  المتجمع)،  إذا �نت  المئو�ة  (التكرار  �النسب  التراكم�ة  الحاالت  أو 

 .الخ�ارات �مكنك أ�ًضا اخت�ار هذه التكرار المتجمع النسبي)، (
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 .الخاص �ك الشكل الب�انيرسم للق�ام ب  على الزر  انقر. 4

 . النتائج �النقر نقًرا مزدوًجا في منطقة الرسوم في نافذة  الشكل الب�انيمرة أخرى، �مكنك تحر�ر . 5

 النت�جة  تفسیر

الب�ان�ةعرض  ت مثل    النتائجنفس    األعمدة  النسب�ةتماًما  فقط  الدائرة  المرة  هذه  ولكن  ارتفاع  ،  �ختلف 

 عمدة. األ

  

 أعمدة ب�ان�ة شكل آخر:  -3- 12

 تذ�یر نظري 

 . لمقارنة المجموعات الفرع�ة األعمدة الب�ان�ة�مكن أ�ًضا استخدام 

�النس�ة لمتغیر مستمر معین، فإنه یوضح النسب التي �شغلها هذا المتغیر لكل من ق�م المتغیر الفئوي  

 .كدالة لمتغیر فئوي آخر (أو أكثر)
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تماًما  الب�ان�ة  األعمدةعرض  ت المعلومات  نفس  خالل    ،�صرً�ا  من  علیها  الحصول  �مكن  التي 

 . المتوسطات إجراء

یت�ح المق�اس  .  فرع�ة  مجموعة   عل�ه   حصلت   الذيالمتوسط    ،في مثل هذا الرسم الب�انيعمود  �مثل ارتفاع  

 . الفئو�ة  المتغیرات   مجموعة  من  المكونة  الفرع�ة  المجموعات   من  مجموعة  كلتقدیر متوسط    (العمودي)   الرأسي

أدناه  الب�اني  الرسم  الدراس  یوضح  المستوى  العمر�ة  ) Niveau d’éducation(   ينسب  للفئة   وفًقا 

(agecat)  متوسط سنوات الدراسة (وannées d’éducation (. 

  

 . المجموعة الفرع�ةیتم دائًما تحدید هذه النتائج من خالل عدد فئات متغیرات  

و�ان متغیر المجموعة الفرع�ة الخاص �ك �حتوي على الكثیر من الفئات،    ،إذا �انت عینتك صغیرة

فرع�ة �مجموعات  األمر  �ك  ینتهي  الموضوعات   ،فسوف  من  جًدا  عدد صغیر  ل�س  .  بها  ألن مهماً هذا   ،

قدر ما �مكن أن �كون المتوسط  �   ،المتوسطات المحسو�ة �أعداد صغیرة من المستجیبین ل�ست صح�حة جًدا

 .السكان من أكبر عینة اخت�ار طر�ق عن  تماًما  مختلًفا
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 رسم األعمدة الب�ان�ة.  إجراء

مر�ع   في شر�ط األدوات، ثم انقر على الرسوم الب�ان�ة ، انقر علىشكل أعمدة ب�ان�ةإلنشاء   .1

 . القوائم المنسدلة في اإلصدار القد�م وأشرطة الحوار

  

مما �جعل من  ،  En cluster  �مكنك اخت�ار .  ، �فتح مر�ع حوار جدید أعمدة النقر فوق عند   .2

 . ات للط�ق وفًقا التفرع ثنائي  أو ،مستمر متغیر �استخدام عل�ه الحصول تم الذيالممكن توض�ح المتوسط 
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األول  .  3 الفئوي  المتغیر  �إدخال  األولى)  تقوم  مر�ع(الط�قة  الطر�قة  في   axe de(  محور 

catégorie(، والمتغیر الثاني  )(  المر�ع تحدید المجموعات حسب  الثان�ة) في المر�ع الط�قةdéfinir 

les clusters par( . 

المر�ع.  4 األعمدة  في  فوق )les barres représentant( إظهار  انقر   أخرى   اتإحصائ�  ، 

)autres statistiques.(    ذلك،  ومع.  تغییرها  �مكنك   لكن   ،المتوسطافتراضً�ا، هذه اإلحصائ�ة هي 

.  أو المتغیر المستمر في المر�ع   ،أدخل المتغیر ثنائي التفرع.  یهمنا  الذي  هو  المتوسط   فإن  الحالة،  هذه  في

ر المختار  المتغیهذا �عني أن األعمدة ستمثل متوسط  .  مع اسم المتغیر بین قوسین  MEAN  ستظهر الدالة

 . وفًقا للط�قات 
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واخت�ار ما إذا �نت تر�د توض�ح الب�انات المفقودة   ،مرة أخرى، �مكنك إعطاء عنوان للرسم الب�اني.  5

و�عادة   ال،  الب�اني  تحدید أم  الرسم  وتحر�ر  إلى.  التنسیق  الرجوع  النسب�ة �مكنك  الدائرة  من   رسم  لمز�د 

 .التفاصیل

 .  انقر فوق . 6

 تغییر زاو�ة العرض 

بدًال من زاو�ة المستوى   ،تقد�م الب�انات، على سبیل المثال، من زاو�ة الفئات العمر�ةإذا �نت ترغب في 

التعل�مي، فما عل�ك سوى العودة إلى مر�ع الحوار الذي �سمح لك �اخت�ار المتغیرات المراد وصفها. وعكس 

 المتغیرات. 

نرى نفس النتائج �الض�ط، لكن  .  �النس�ة للرسم الب�اني الثاني، �ررنا اإلجراء من خالل تبدیل المتغیر�ن 

 .  یتم تقد�مها �شكل مختلف
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 المدرج التكراري: -4- 12

 تذ�یر نظري 

تال   مستمًرامثل  تستط�ع  الب�ان�ة  متغیًرا  واألعمدة  النسب�ة  الدائرة  متغیرمثالً ،  بواسطة  العائل ،    ة دخل 

)revenue du foyer en millier(. 

على سبیل المثال، قد .  الق�م التي ال توجد إجا�ة لها  الب�ان�ة والدائرة النسب�ةاألعمدة  ، ال توضح  كذلك

لن تكون هناك فجوة فارغة تشیر إلى   ف." م�اشرةً مل�ار  10"  العمود" �جوار  مل�ار  8"  الذي �مثل  العمود �كون  

 مل�ار".  9عدم وجود ق�مة " 

المستمر، ألنه �صف جم�ع الق�م الممكنة بین األصغر  �مثل المدرج التكراري �شكل أفضل توز�ع المتغیر  

الق�مة الموضحة أسفل �ل عمود  .  بناًء على نطاق الق�م الممكنة  ،مق�اًسا لتجم�ع الق�م SPSS �ختار.  واألكبر

 العمود.  عرض  نقطة منتصف هي

 دخل العائلة.  یوضح الرسم الب�اني أدناه توز�ع متغیر

 

�عد   ،ترتیبً�ا أو مستمًرا، فمن الممكن استخالص العدید من المعلومات �قدر ما �كون المتغیر    

 . مالحظة الرسم الب�اني
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 .مجموعة متنوعة من الق�م الممكنة التي �أخذها المتغیر (التشتت) •

 . میل الب�انات إلى التجمع نحو ق�مة مر�ز�ة •

 .وجود المز�د من الق�م المنخفضة أو الق�م العال�ة •

 .التماثل في التوز�عالتماثل أو عدم  •

 . وجود ق�م �عیدة �ل ال�عد عن الق�م األخرى  •

 .وجود ق�م فرد�ة تشیر إلى خطأ في إدخال الب�انات  •

 )boite de moustachesة الشوارب ( � عل -5- 12 

 تذ�یر نظري 

الوس�ط، :  لعرض العدید من معلمات التوز�ع الخاصة �المتغیر  Boite de moustaches  یتم استخدام

 .المدى الر��عي، الحد األقصى والحد األدنى لق�مة التوز�ع

.  هذا المخطط أكثر إحكاما من المدرج التكراري، لكنه ال �عرض الكثیر من التفاصیل ف�ما یتعلق �التوز�ع

 .على سبیل المثال، من المستحیل معرفة الشكل الدقیق لها
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النس�ة المئو�ة الخامسة   السفلي �مثل والحد  ،الخامسة والس�عینالنس�ة المئو�ة   العلوي للمر�ع�مثل الحد  

 .والعشر�ن

 . الوس�طو الر�ع�ة وخط الوسط،  ق�م�مثل الطول الرأسي للمر�ع النطاق بین ال

 .وال توجد معلومات في عرض المر�ع الحظ أن القراءة الرأس�ة فقط منطق�ة،

 : غیر طب�ع�ةال، توجد فئتان من الق�م هذا الشكلفي 

 ،)Oمن الحد السفلي أو العلوي للمر�ع (المرمز  ات مر�عالطوال  أل  3و   1.5الق�م ال�عیدة التي تتراوح بین  .  1

نظًرا لوجود ). *ذات الرمزمن نفس المنارات ( 3عن  المر�عات أطوال  فیها الق�م القصوى التي تز�د . 2

 . تعطیل الخ�ار لجعل الرسم الب�اني أكثر قابل�ة للقراءةالعدید من الق�م المتطرفة في الرسم الب�اني السابق، �مكن  
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 ما هي المعلومات التي نحصل علیها من الرسم الب�اني؟ 

من خالل مالحظة موضع    ،�مكننا الحصول على فكرة عن االتجاه المر�زي لق�م �ل مر�ع -

ف�مكن  .  الوس�ط المر�ز،  في  الوس�ط  �كن  لم  وعدم    لل�احث إذا  (التسط�ح  التوز�ع  تناظر  على  �حكم  أن 

 . التناسق)

 . طول، من الممكن تقدیر ت�این الق�م لكل مجموعة فرع�ةالمن خالل  -

 .فكرة عن حجم ذیل التوز�ع "الشعیرات"أخیًرا، �عطي طول  -

 رسم الشكل الب�اني إجراء

 حدد .  الرسوم الب�ان�ة من قائمة)  Boite de moustachesالشوارب ( یتم إنشاء مخطط   .1

Boite de dialogue encienne versionثم ،  Boite à moustaches. 

  

مستمر .2 متغیر  من  الب�اني  الرسم  إنشاء  اخت�ار  األول  الحوار  مر�ع  لك  فئوي   ،یت�ح  ومتغیر 

أو فصل المجموعات إلى مجموعات فرع�ة �استخدام متغیر فئوي آخر مثل الجنس    ،للمجموعة (�س�ط)

 .(جنً�ا إلى جنب)

 :�عد ذلك تختار ما س�مثله �ل مر�ع .3
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توضح المر�عات توز�ع المتغیر المستمر لكل مجموعة من المتغیرات  :  ملخصات لمجموعات الحاالت  -

 . الخ�ار االفتراضيهذا هو . الفئو�ة

 . تظهر المر�عات مجموع �ل المالحظات للمتغیرات المختارة: ملخصات للمتغیرات الممیزة -

 .  عادة ما تحتفظ �الخ�ار االفتراضي وتنقر فوق  .4

  

ظهور.  5 الثاني  عند  الحوار  المر�ع  ،مر�ع  في  وصفه  المراد  المستمر  المتغیر    المتغیر  أدخل 

)variable(  محور الطر�قة العمود الفئوي في مر�ع، ومتغیر  )axe de catégorie،(   والمتغیر الذي

المر�ع  في  فرع�ة  مجموعات  إلى  المجموعات  حسب �فصل  المجموعات   étiqueter les( تحدید 

observations par .( 

 ).حاالت التسم�ة بـ ( �مكنك اخت�ار متغیر س�حل محل رقم الحالة على الملصقات . 6

الب�اني، من�ما هو  .  7 الرسم  تلو الحال في  ب�اني   لوحة  أكثر من رسم  �مكنك عمل  األخرى، 

لفئة   وفًقا  التي قضاها على اإلنترنت  الساعات  المثال، لكل مستوى تعل�مي، وعدد  لل�حث، على سبیل 

واحدة فوق األخرى إذا وضعت المتغیر الفئوي   Boite à moustaches سیتم وضع.  العمر والجنس

ومع ذلك، ستحصل .  األعمدة و�جوار �عضها ال�عض إذا وضعت المتغیر في مر�ع ،فوفالص في مر�ع

 .وأن هذه المعلومات تجعل تفسیر الرسم الب�اني أكثر تعقیًدا ،على الكثیر من المعلومات 

، �ما هو الحال �النس�ة للمخطط الدائري، اخت�ار ما إذا �نت تر�د   یت�ح لك الزر.  8

 .المفقودة أم ال في الرسم الب�انيتمثیل الق�م 

 لرسم الشكل الب�اني.  . انقر على  9
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 تحر�ر الرسم الب�اني الخاص �ك

للق�ام بذلك، انقر نقًرا    . boite a moustaches  مخطط المثل المخططات السا�قة، �مكنك تحر�ر  

 .مزدوًجا فوق منطقة المخطط 

 .إزالة تسم�ات الحالة، مثال، �مكنك، محرر الرسوم  عند فتح نافذة

تسم�ة فوق  مزدوًجا  نقًرا  تنقر  أن  الحوار  .  �جب  مر�ع  المخطط�ظهر  عالمة  ".  "خصائص  في 

  X  من مر�ع الملصقات المعروض �استخدام عالمة "رقم المالحظة"، تقوم �إزالة "تسم�ة ق�م الب�انات" التبو�ب 

 . ثم تقوم �النقر فوق . الحمراء
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س�ظهر الرسم الب�اني  .  في الزاو�ة ال�منى العل�ا من النافذة X عل�ك سوى النقر فوق إلغالق المحرر، ما  

 .النتائج الذي تم تعدیله في نافذة

 تفسیر النتائج:  

�النس�ة لمعظم المجموعات الفرع�ة، �كون الوس�ط في أسفل المر�ع، مما �عني توز�ًعا منحرًفا  -

  للعمر �السنوات. تجاه الق�م المنخفضة

 أقل   النساءعمر    یبدو الوس�ط �شكل عام أقل �النس�ة للنساء منه للرجال، مما �شیر إلى أن -

 .من الرجال

 .�ختلف النطاق الر��عي حسب الفئة العمر�ة، لكنه ال یت�ع ز�ادة أو نقصاًنا مستمر�ن  -

وت�این    89إلى    60بین    ومع ذلك، هناك ت�این �بیر في الق�م بین الرجال الذین تتراوح أعمارهم -

 . ضئیل للغا�ة بین النساء في نفس الفئة العمر�ة
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�سبب    منها  من المحتمل أن �كون ال�عض .  أخیًرا، یوضح الرسم الب�اني وجود عدة ق�م متطرفة -

 . المستجیبین�عمر من المحتمل أن �كونوا مرت�طین  أو أخطاء في إدخال الب�انات، 

 

 ) ، أو المر��ة (المتقاطعةالجداول المزدوجة   -13

 تذ�یر نظري 

سنرى اآلن ��ف�ة  ات.  �استخدام إجراء التردد   ،لقد رأینا في البدا�ة ��ف�ة فحص توز�ع نسب المتغیر الفئوي 

النسب�ة لمتغیر فئوي واحد  الترددات  أو   التقاطعيالجدول   هذا اإلجراء �سمى.  مع متغیر فئوي آخر  ،تقس�م 

 .المر�ب

�ل فئة من متغیر وفًقا    تقاطعلذلك فهو �صف  .  العالقة بین متغیر�ن فئو�ین التقاطعيالجدول   �فحص 

 . لمتغیر فئوي آخر
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ُ�طلق على  ، تماًما �ما هو الحال في قاعدة الب�انات . دائًما من صفوف وأعمدة التقاطعيیتكون الجدول 

 "."خل�ة تقاطع الصف والعمود 

الذي �ق�س درجة سعادة  HAPPY التكراري لق�م المتغیر الترتیبي الفئوي لتوض�ح ذلك، سنبدأ �التوز�ع  

 . الق�م الموجودة داخل خال�ا هذا الجدول هي األرقام الفعل�ة. الناس

 

�النس�ة لمستشاري التوج�ه، س�كون  .  ٪ ل�سوا سعداء جًدا11وأن    ،٪ من الناس سعداء جًدا31نالحظ أن  

حتى �ع�شوا   ،من أجل تقد�م المشورة لعمالئهم �شكل أفضل ،معرفة خصائص األشخاص السعداء للغا�ة مهماً 

 .سعیدةً  ح�اةً 

 �حتوي على التكرارات مر�ب (تقاطعي)جدول   -1- 13

أن �أخذ �ل   ال�احث لفحص العالقة بین مستوى السعادة ومستوى التعل�م، على سبیل المثال، �جب على  

.  و�قسمه على أساس مستو�ات التعل�م الممكنة في المتغیر الذي یتم ق�اسه ،(كل فئة) صف من جدول التكرار

التالي الترتیبي HAPPY للمتغیر تقاطعي ع�ارة عن حساب   ،الجدول  الفئوي  درجة  (  DEGREE  والمتغیر 

 ). التعل�م

  

قد تم تقس�مها وفًقا لمستوى    ،من خالل قراءة صفوف الجدول، نالحظ أن التكرارات األول�ة لمتغیر السعادة

 ،تتكون عمل�ة التقس�م (أو اإلحالة الت�ادل�ة) من تحدید عدد المستجیبین من فئة "سعید جًدا".  تعل�م المستجیبین

  مستوى ، �م عدد الحاصلین على  58، أي ن =  )DEGREE  " من0الق�مة "(  ثانوي   مستوى لدیهم أقل من  
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بنفس الشيء �النس�ة   SPSS �قوم.  وما إلى ذلك،  211ن =    ، أي)DEGREE  " من1الق�مة "(  التعل�م الثانوي 

 . األخرى  HAPPY لفئات 

" في  3" و" 2"،  "1) التي لها الق�مة "الق�مالعدد اإلجمالي للمالحظات (  ،المجام�ع إجمالي القراءة �عطینا

هي نفسها    ،التقاطعيفي الجدول    HAPPYـ  أن الق�م اإلجمال�ة ل  الحظ.  HAPPY  قاعدة الب�انات للمتغیر

 .البدا�ة اتتماًما �ما في جدول تردد 

" في قاعدة 4"و  ،" 3"   ،"2"  ،"1"  ،"0العدد اإلجمالي للمالحظات التي لها ق�مة "  العمودمجموع  �عطي  

 .DEGREE الب�انات لمتغیر

 الجدول التقاطعي (المر�ب) الذي �حتوي على نسب مئو�ة (%): -2- 13

ال الجدول  الحاالت   تقاطعيإن  الخال�ا على عدد  ف�ه  تحتوي  الممكن استخالص    ،الذي  ال �جعل من 

 . استنتاجات حول العالقة بین المتغیر�ن، نظًرا ألن عدد األشخاص في �ل مستوى تعل�مي �ختلف اختالًفا �بیًرا

ال�عض، من الضروري أوالً  الخال�ا مع �عضها  حساب نسب األشخاص في �ل    ،لتتمكن من مقارنة 

ك�ف�ة إدخال النسب المئو�ة   SPSS سنرى في قسم إجراءات .  أفق�اً أو    اً ��مكن أن تكون هذه النسب عمود .  خل�ة

 .في الخال�ا

 

 عمود أم صف؟  إلىالنسب المئو�ة  انتماءك�ف نمیز 

إذا احتوى السطر المجام�ع.  حیث توجد    ،ما عل�ك سوى إلقاء نظرة على الصف األخیر والعمود األخیر

�عني أنه تم حساب النسب المئو�ة  100�النس�ة المئو�ة (  المجام�عاألخیر على     ام�ع �النس�ة لمج٪)، فهذا 
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  حساب في هذه الحالة، تم . ٪ موجودة في العمود األخیر100  المجام�عیتم تطبیق العكس إذا �انت . األعمدة

 .لمجام�ع األسطرالنسب المئو�ة 

 
 تحدید نوع النس�ة المئو�ة ذات الصلة؟ ك�ف یتم   

  أخذ في االعت�ار �أن    لل�احث للق�ام بذلك، �مكن  .  من الضروري تحدید المعلومات المطلو�ة في البدا�ة

التحلیالت ثنائ�ة المتغیر، المتغیر المستقل هو الذي یؤثر نظرً�ا على    في .  المستقل والمتغیر المتغیر التا�ع

اآلخر   االجتماع�ة  .  )التا�عالمتغیر  (المتغیر  الخصائص  (مثل  نسبً�ا  ثابتة  تمثل خاص�ة  ما  غالً�ا  أنها  �ما 

 .والد�موغراف�ة)

على سبیل المثال، في دراسة ت�حث في تأثیر تدخین السجائر على سرطان الرئة، سواء �نت تدخن أم 

.  على ظهور سرطان الرئةیؤثر �شكل م�اشر ه  ألنه ُیزعم أن   ،هو المتغیر المستقل ، فمتغیر تدخین السجائرال

التالدخل،    فئةو   الوظ�فةفي العالقة بین   هو المحدد  ما �كون  المتغیر المستقل، ألنه غالً�ا    يه  وظ�فةعتبر 

 .لمق�اس الرواتب 

، ف�جب عل�ك تكو�ن الجدول الخاص  مر�ب إذا �نت قادًرا على تحدید المتغیر المستقل في بناء الجدول ال

 .٪ في نها�ة �ل فئة من المتغیر المستقل100 مجام�ع�حیث تكون  ،�ك

المثال السابق، المتغیر المستقل هو   لذا فإن الطر�قة الصح�حة  .  الذي تم بلوغه  ،مستوى التعل�مفي 

 . ٪100فئة تعل�م إجمالي  أن لكلحیث  ،النسب المئو�ة لألعمدةحساب مجام�ع  هي ،إلنشاء الجدول

 التقاطعي (المر�ب). ءات إنشاء الجدول إجرا

  من القائمة . و في شر�ط األدوات )،  analyse" (التحلیل"    ضمن  مر�بیتوفر إجراء الجدول ال .1

الوصف�ة تحدید )Statistiques Descriptives( االحصائ�ات  �مكنك  المر��ة    ،  الجداول 

)Tableaux croisés( . 
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مر�ع .2 ( في  في  )lignesالسطر  المتغیر  �إدخال  تقوم  مر�ع،  وفي  العمود   السطر، 

)colonnes(،  وتنقر فوق  ،تقوم �إدخال المتغیر في العمود . 

 

تر�د .  3 إذا �نت  إلى ما  تشیر  المر�ع،  السفلي من  الجزء  الب�ان�ة،عرض   في  التي   رسم األعمدة 

 . توضح على سبیل المثال، تكرار الز�ارات إلى المكت�ة وفًقا لمستوى التعل�م

، فستحصل فقط على جدول )supprimer les tableaux" (الجداولحذف    "  بتحدید إذا قمت  .  4

 عمدة الب�ان�ة. ورسم األ ،یوضح عدد اإلجا�ات الصح�حة
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 إضافة متغیر تحكم 

 couche"   للق�ام بذلك، �جب عل�ك إضافة متغیر التحكم، والذي سیتم وضعه أ�ًضا في عمود، في مر�ع

1 de 1" . 

 

  

 : حصائ�اتحساب اإل

�سمح لك �اخت�ار نوع االخت�ار  لحساب مقای�س اإلحصاء الوصفي.   ،اإلحصائ�ات خ�اریتم استخدام  

استخدامه تر�د  المجموعات   ،الذي  بین  �بیرة  اختالفات  هناك  �انت  إذا  ما  مر�ع "   اخت�ار  تجد س.  لتقی�م 

 .�اإلحصاءات في القسم الخاص  )Chi-deux( "كاي
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 :  عرض الخال�ا 

، تختار في أي اتجاه تر�د  النس�ة المئو�ة ضرورً�ا لمقارنة المجموعات، ألنه في مر�ع الخال�ا �عد خ�ار

عادة، �ضع ال�احثون النسب المئو�ة في اتجاه المتغیر المستقل، ألنهم �فترضون  .  ٪100  مجموع  الحصول على

تختلف مع العضو�ة في المجموعات المكونة    ،لمتغیر التا�ع (العمود)لأن العضو�ة في المجموعات المكونة  

 . لمتغیر المستقل (الصف)ل

�اخت�ار ما إذا �نت تر�د أن تكون األرقام التي تظهر    ،)Effectifsالتكرارات (  �سمح لك المر�ع األول

إذا �انت هناك نفس نس�ة    ،أو تلك التي ستظهر،  في الجدول هي التكرارات التي تمت مالحظتها في التوز�ع

 ). متوقع(  الخال�ا مجموع في �ل خل�ة من ،حظات �الض�طالمال

 . المرصودة والمتوقعة في �ل خل�ة الق�مالفرق بین  ،توضح الق�م المت�ق�ة

�اخت�ار نوع    )Pondérations non entières�املة" (غیر  ال األوزان  "�سمح لك المر�ع السفلي  

مقطوعة أو    ة،مدور   :للحسا�ات عند إجراء االخت�ارات اإلحصائ�ة: األعداد أو األوزان  ،ةالمستخدم  التكرارات 

 . بدون تعدیل
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 : الخ�ار 

�شكل افتراضي، یتم ترتیب   هل تر�د ترتیبها تصاعدً�ا أم تنازلً�ا؟السطور.    لتحدید �منحك هذا المر�ع خ�اًرا  

 . الصفوف من األصغر إلى األكبر

  

 النتائج  تفسیر 

المثال للمستجیبین  تطرقنا،  السابق  في  التعل�مي  المستوى  بین  العالقة  ومستوى    (DEGREE)  إلى 

جدولین، لكن    �إخراج SPSS عندما �ملئ مر�ع الحوار �شكل جید و�بدأ اإلجراء، �قوم. (HAPPY)  سعادتهم

 . الجدول المتقاطع نفسه له أهم�ة خاصة �النس�ة لنا
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سیؤثر    ،لقد اخترنا وضع النسب المئو�ة في أعمدة، ألننا نعتقد أن مستوى التعل�م الذي تم الحصول عل�ه

هو المتغیر   HAPPY ومتغیر  ،متغیًرا مستقالً  DEGREE لذلك، �عتبر متغیر.  على درجة سعادة الم�حوثین 

 . التا�ع

لذلك فهو �عبر  .  یتم التعبیر عن عدد الحاالت في �ل خل�ة �نس�ة مئو�ة من إجمالي عمودها المرجعي

 . حسب مستوى التعل�م ،عن نس�ة المستجیبین في �ل فئة من فئات السعادة

العل�ا األولى، الخل�ة ال�سرى  الزاو�ة  األشخاص   ،في  التقاء  نقطة  جًدا  هي  �كملوا  لم   والذین ،السعداء 

 . ثانوي، یتوافقون مع هذا الوصف  مستوى ٪ من المستجیبین دون  24.9=    58/233  أن  جد ن.  المرحلة الثانو�ة

غیر   ٪) �شكلون الخل�ة عند التقاطع7.0أشخاص (  7�النس�ة للخل�ة األخیرة من الجدول، نالحظ أن  

 . جامعي 3-2مستوى  ولدیهم ،السعید جًدا

. هي مجموع األعمدة والصفوف المقابلة)،  اإلجمالي(  العمود األخیر والصف األخیرالخال�ا الموجودة في  

المستوى  ٪ من مجموعة المستجیبین دون  100شخًصا �شكلون    233�شیر اإلجمالي األول في العمود إلى أن  

 . الثانوي 

٪  31.3والذین �مثلون   ،) إلى عدد األشخاص السعداء جًدا432و�المثل، �شیر إجمالي الصف األول (

 ). ٪100( من إجمالي العینة

٪ من  100شخًصا �مثلون    1.381أخیًرا، �شیر المجموع الموجود في الزاو�ة ال�منى السفل�ة إلى أن  

 .المستجیبین
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�استخدام جدول تكراري عند   ،التي تم الحصول علیها  للق�ممن الممكن أن یتغیر العدد اإلجمالي  هام:  

لكال   صالحةً   اً �عالج فقط الحاالت التي توجد فیها ق�م SPSS مع متغیر آخر، ألن DEGREE تقاطع متغیر

 .المتغیر�ن

 ما هي المالحظات التي �مكننا الق�ام بها؟ 

هم أكثر احتماًال ألن �كونوا    ،٪)59.9الثانوي فقط (  المستوى نالحظ أن األشخاص الحاصلین على  

 . على اإلطالق شهادةأو ل�س لدیهم  شهادات،من األشخاص الحاصلین على أنواع أخرى من ال ،سعداء نسبً�ا

ل�سوا سعداء جًدا، فإن هذه   ،الجامعات  نم الثالثة أو ٪ فقط من خر�جي المرحلة الثان�ة7.0في حین أن  

  الثانوي. لذا یبدو أن النتائج تشیر إلى أنه المستوى  صلوا على  ٪ بین األشخاص الذین لم �ح 22.7النس�ة هي  

فإن درجة سعادة المستجیبین یز�د مع مستوى التعل�م الذي تم    -�صرف النظر عن األشخاص السعداء نسبً�ا -

 . الحصول عل�ه

 أفق�ًا:النسب المئو�ة حساب 

المرة   الخال�ا، ولكن هذه  الممكن إعادة حساب نسب  وفًقا لمستوى  �حساب من  التعل�م في �ل   النسب 

 .صف

  

بهذه الطر�قة لعرض النسب المئو�ة، �قرأ السطر األول على النحو التالي: من بین األشخاص السعداء 

تحصلوا ٪  8.3  الثانو�ة،  مرحلة٪ أكملوا ال48.8و  ثانوي،  مستوى ٪ لم �كن لدیهم  13.4  منهم  )،432جًدا (

 المستوى الثاني والثالث جامعي.٪ أكملوا 9.0و   المستوى األول جامعيأنهوا  ٪20.4،  على ال�اكالور�ا

النسب ال معنى لها، ألنه للحكم على أهم�ة هذه النسب المئو�ة، �جب  هذه  نالحظ أن طر�قة اإلبالغ عن  

المعروف ما  من غیر  .  في �ل فئة من فئات التعل�م  ، أن نأخذ في االعت�ار النس�ة المئو�ة اإلجمال�ة للحاالت 
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ترجع إلى العدد الكبیر    ،٪) 48.8إذا �انت النس�ة الكبیرة من األشخاص السعداء جًدا �إتمام المرحلة الثانو�ة (

اإلجمال�ة العینة  الخر�جین في  الفرع�ة    ،من  المجموعة  هذه  بها األشخاص في  �شعر  التي  السهولة  إلى  أو 

 .�السعادة

 الط�قاتلمز�د من الدقة: التداخل في  

في الواقع، �مكن  .  قد تختلف �اختالف جنس المستجیبین   ،قد ُ�عتقد أن العالقة بین التعل�م ودرجة السعادة

عندما �صلن إلى    ،كون أكثر سعادةتس   ةاألخیر هذه  أن �كون الرجال أكثر سعادة في التجارة من النساء، لذا فإن  

 . مستوى تعل�مي أعلى

و�سمى وجود هذا المتغیر المستجیبین.  ئات التعل�م حسب جنس  الخت�ار ذلك، من الضروري تقس�م ف

یتم التحكم في تأثیر هذا   ثم نقول أنه.  ن تأثیر هذا المتغیر �حذف من عالقة التعل�م �السعادةال.  الض�ط متغیر

 . المتغیر
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وضعه في لتفسیر الجدول �شكل أفضل، على الرغم من أن التعل�م �ظل المتغیر المستقل، إال أنه یتم  

 .عمود النت�جة لذلك، یوجد متغیر السعادة في . صفوف

ومقارنة النسب المئو�ة، �مكننا أن نرى أنه �شكل عام، من المرجح    ،من خالل فحص صفوف الجدول

 . أن �كون الناس سعداء نسبً�ا، �غض النظر عن الجنس ومستوى التعل�م

ة الرجال والنساء في �ل فئة من فئات السعادة  الحظ مع ذلك، أنه �النس�ة لكل مستوى تعل�مي، فإن نس� ن

نفسها على اإلطالق الحاصالت على  .  ل�ست هي  النساء  المثال،  أقل عرضة  المستوى  على سبیل  الثانوي 

 .٪) ألن �كونوا غیر سعداء13.0٪) من الرجال (8.9(

هم أقل عرضة    ،)% 6.3(  الد�توراه  أو درجة الماجستیر ملواوعلى العكس من ذلك، فإن الرجال الذین أك

 .٪) ألن �كونوا غیر سعداء8.3من النساء (
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هم أكثر عرضة من الرجال    ،على الرغم من أن النساء األقل تعل�مًا (الحاصالت على الثانو�ة أو بدونها)

الرجال األكثر تعل�مًا (الجامعة) �كونون أكثر سعادة �شكل عام    ألن �كونوا سعداء للغا�ة، ال �مكننا القول أن

الواقع، في هذه المجموعة الفرع�ة،    في .  نساء، ألن هذا ل�س هو الحال �النس�ة للدورة الجامع�ة األولىمن ال

 ). ٪33.3( ٪) أكثر سعادة من الرجال41.1من المرجح أن تكون النساء (

لذلك، من المحتمل أن تختلف  .  من المهم مالحظة أن �عض الخال�ا ال تحتوي على العدید من التكرارات 

 .ات التي نجر�ها في هذا الجدول �شكل �بیر إذا �انت العینة مختلفةالمالحظ

 شكل التشتت:  -14

 تذ�یر نظري: 

من المنظور الوصفي، سوف ندرس  ،  بین متغیر�ن مستمر�ن (الفترة أو النس�ة)  التقاطعاآلن إلى    سنتطرق 

المتغیرات    تقاطع�قدر ما یتم    مر�ب،ستالحظ أن اإلجراء مشا�ه لإلجراء المت�ع في الجدول ال  ًا.هذه العالقة ب�ان�

 .على طول المحور الرأسي (العمود) والمحور األفقي (الصف)

وهو أفضل تمثیل وصفي للعالقة بین متغیر�ن    ،نقاط)/تشتت ( التشتت سوف نرسم ما �سمى �مخطط

 .من خالل الفحص ال�صري ال�س�ط ،وصول إلى العدید من المعلومات من السهل فهمها و�تاحة ال. مستمر�ن

 ت. قبل إجراء مز�د من التحلیال التشتت برسم مخطط دائًما  یوصى

 التشتت: یوضح الرسم أدناه مثاًال لمخطط 
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 . نسمة  1000معدل الموالید لكل  مع متقاطع كمتغیر �مثل العمر المتوقع للمرأة 

 التراتیب  محور�سمى  (  العمودي على المحور   (LIFEEXPF) لمتغیر العمر المتوقعیتم رسم �ل ق�مة  

y(.   بینما یتم رسم �ل ق�مة لمتغیر معدل الموالید (BIRTHRAT) سمى�) الفواصل  محور  على المحور األفقي  

x.( 

هناك  ).  x    ،y(  المجمعة �الشكل  "توقع معدل الموالید"ین ق�م  ب تمثل �ل نقطة على الرسم الب�اني تقاطع  

 .مثل المالحظات التي تحتوي على زوج من الق�م الصالحة لهذین المتغیر�ن ،العدید من النقاط

 هل هناك قاعدة الخت�ار المحور الذي �جب أن تكون عل�ه المتغیرات؟  

، أي  y  �ع على المحور إذا تم اعت�ار أحد المتغیر�ن تا�ًعا واآلخر مستقل، فعادة ما یتم وضع المتغیر التا

 التراتیب. على 

على سبیل المثال، في حالة الرسم الب�اني الذي یر�ط بین الراتب السنوي وعدد سنوات الخبرة، �كون  

 . y لذلك �جب وضعها على المحور. على عدد سنوات الخبرة �عتمد ألنه  ،الراتب هو المتغیر التا�ع
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 المجموعات الفرع�ة 

معرفة ما إذا �انت العالقة بین متغیر�ن مستمر�ن هي نفسها لمجموعات فرع�ة مختلفة من  غالً�ا ما نر�د  

 الفئة.نر�د معرفة ما إذا �ان �إمكان المتغیرات األخرى أن �كون لها تأثیر على عالقة المتغیر ثنائي . العینة

ت الخبرة هي نفسها  على سبیل المثال، �مكننا أن نسأل عما إذا �انت العالقة بین الراتب وعدد سنوا

أو إذا درسنا العالقة بین ضغط الدم والوزن، ف�مكننا أن نتساءل عما إذا �انت هذه العالقة .  للرجال والنساء

 . هي نفسها �النس�ة للمدخنین وغیر المدخنین

هو تسم�ة النقاط على الرسم الب�اني وفًقا لعضو�تها في    ،أسلوب �س�ط إلجراء هذا النوع من التحلیل

 . مجموعة فرع�ة معینة

  "یتحكم")، ألن تحدید النقطة  مر��ةأح�اًنا �سمى متغیر العالمة متغیر تحكم (كما في حالة الجداول ال

 . في تأثیر متغیر العالمة

 ترتیب�ة) متغیرات العالمة هي دائًما متغیرات فئو�ة (اسم�ة أو  هام:
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  عات�التجم

أو حتى متداخلة، فمن الممكن   ،ألنها قر��ة جًدا من �عضها  ،عندما �كون من الصعب تمییز النقاط

 . تجم�عات الحاو�ة تجم�عها �استخدام

إذا �انت الخل�ة  .  متطا�قة في المنطقة   ،ثم یتم تقس�م منطقة الرسم الب�اني إلى خال�ا (مر�عة أو سداس�ة)

إذا �انت الخل�ة تحتوي على أكثر من نقطة واحدة، فإن �ل نقطة .  نقطة، فستظهر دائرة هناكتحتوي على  

 . أو تكث�فها) المتر المجموعة (تسمى حجمإضاف�ة تتسبب في ز�ادة 

  

 مصفوفة ال

تشتت �ش�ه   عن طر�ق إنشاء مخطط  ،من الممكن فحص عالقات العدید من المتغیرات في وقت واحد 

 . المصفوفة
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.  جم�ع أزواج المتغیرات من القائمة التي وضعها ال�احث   ،المصفوفة التي تم إنشاؤها على هذا النحوتقدم  

  المئو�ة   النس�ة  و�ضافة  ،المتوقع  العمرعلى سبیل المثال، �مكننا النظر في العالقة بین معدل الموالید ومتوسط  

 . الحضري  للتوسع

حیث توجد    ،على عدد من الصفوف واألعمدة  ، الطر�قةتحتوي المصفوفة التي تم الحصول علیها بهذه  

 . متغیرات تم اإلعالن عنها في القائمة

 . الذي تم إنشاؤه بواسطة تقاطع العمود والصف ،للزوج المتغیر شكل التشتت تمثل �ل خل�ة مصفوفة 

  

 رسم مخطط التشتت: إجراء

تحتاج أوًال  .  الرسوم الب�ان�ة في قائمة )Dispersion/Point(  النقاط/التشتت  یتوفر إجراء .1

 .مر�عات حوار اإلصدار القد�م إلى تحدید 
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 .في مر�ع الحوار األول، �مكنك اخت�ار عدة أنواع من الرسوم .2

  

 .سحا�ة �س�طة  :س�ط� تشتت

 . مصفوفة المخططات الم�عثرة المصفوفة: تشتت نوع

 . من نقاط متراك�ة یتشكلرسم ب�اني  : نقطة واحدة

 .سحا�ة من النقاط المتراك�ة: تراكبتشتت م 

 .سحا�ة ثالث�ة األ�عاد : تشتت ثالثي األ�عاد
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�عد المدرج التكراري    ،في الواقع.  ونادًرا ما تستخدم  ،أقل صلة �الموضوع  ،الرسوم الب�ان�ة الثالثة األخیرة

قراءة    .ال�س�ط  التشتت شكلمن    وضوحا أكثر   أمًرا    التشتت أشكال  تعد  وتفسیرها  األ�عاد  والثالث�ة  المتراك�ة 

 .أو مصفوفتین تزودهم بنفس المعلومات  ،بتین �س�طتینا لذلك �قوم ال�احثون عادة �عمل سح. معقًدا

ألنك تر�د  ،  Dispersion Simple  في الوقت الحالي، تختار.  سیتم شرح المصفوفة أدناه.  3

 . مستمر�نفحص العالقة بین متغیر�ن  

 .  انقر فوق . 4

والمتغیر التا�ع   ،X المحور في مر�ع الحوار الثاني، تقوم �إدخال المتغیر المستقل في مر�ع.  5

 . y المحور في مر�ع

  

للق�ام بذلك، أدخل  . �مكنك تحدید نقاط الرسم الب�اني وفًقا النتمائها إلى مجموعة فرع�ة معینة. 6

 .): Définir les marques par( تحدید العالمات حسب المر�عمتغیر المجموعة (الفئوي) في 
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إلنشاء رسم ب�اني واحد لكل مجموعة فرع�ة بدًال من ذلك، �مكنك إدخال هذا المتغیر في .  7

إذا �نت تر�د وضعها   األعمدة وفي مر�ع  ،إذا �نت تر�د وضع الرسوم الب�ان�ة في صفوف ،الصفوف مر�ع

 .في أعمدة

من   من المواصفات التي استخدمتها لمخطط آخر (تحقق  ،إنشاء المخطط مرة أخرى �مكنك  .  8

 ).استخدام مواصفات المخطط

عنوان.  9 إضافة  أ�ًضا  الزر   ،�مكنك  �استخدام  �ك  الخاص  الب�اني  الرسم  إلى  فرعي  وعنوان 

. 

 . الزر   اضغط على. 10

 خ�ار وضع العالمات على النقاط  

".  غیر طب�ع�ةال�مكن أن �كون هذا مهًما في حالة النقاط ". النقاط على الرسم الب�انيمن الممكن تحدید 

 لل�احث �مكن  .  غیر عاد�ة �سرعةالاستكشاف المالحظات    ،س�كون من األسهل �عد ذلك �استخدام الملصق

 .تحدید الحاالت المجمعة على الرسم الب�اني �سهولة ،أ�ًضا

 .تسم�ة المالحظات حسب س�ظهر على الملصقات في المر�عللق�ام بذلك، أدخل المتغیر الذي 

 . إظهار المخطط مع تسم�ات الحالة وتحقق من ،  ثم تنقر فوق الزر



 ا�جزء األول     -22الن�خة  - SPSSمقدمة �� برنامج 

 126  د. عر�ــــــــــس مـخــتـــــار

  

است�عاد جم�ع المالحظات ( لتحدید ما إذا �نت تر�د است�عاد الب�انات المفقودة ،�مكنك االستفادة من هذا

 .وعرض المجموعات ذات الق�م المفقودة ،هذا هو ما یتم تحدیده)  -افتراضً�ا- غیر المكتملة

 .  عندما تنتهي، تضغط على الزر

قراءتها الصعب  من  �جعل  مما  تسم�ة،  لها  النقاط  جم�ع  أن  ستالحظ  الب�اني،  الرسم  إخراج  . �مجرد 

 . �النقر نقًرا مزدوًجا فوق منطقة الرسم ،محرر الرسوم لتصح�ح ذلك، قم بتنش�ط

   

سیؤدي .  واالخت�ار من القائمة التي تظهر  ،النقر بزر الماوس األ�من فوق اسم البلد   ،عل�ك �عد ذلك�جب  

 .هذا إلى محو جم�ع التصن�فات 

من خالل النقر �المؤشر على النقاط  .  في شر�ط القائمة  ال�سارعلى      ثم انقر فوق الرمز الموجود

 .المختارة، ستظهر التسم�ة

 .العالمات ذات الصلة، ما عل�ك سوى إغالق نافذة التعدیل�مجرد ظهور جم�ع 
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 عات�التجم

على   النقاط  التبو�ب  ، الشكللتجم�ع  عالمة  في  تحدد  أن  حسب   تجم�عثم  ،  خ�ارات �جب  العناصر 

عرض الرسم التخط�طي   ناح�ة أخرى، إذا حددت الخ�ار  من .  )Remplissage & bordure(  الصنادیق

 . عند إنشاء الرسم الب�اني الخاص �ك، فلن تتمكن من الوصول إلى هذه الوظ�فة المالحظاتمع تسم�ات 

، �مكنك اخت�ار ما إذا �ان سیتم تمثیل عدد المالحظات في التجم�ع �حجم )Motifالسبب ( في مر�ع

 . أو �ثافة اللون  ،العالمة

أو في وسط جم�ع النقاط التي �حتوي علیها    ،التجم�ع  مر�ز �مكنك أ�ًضا اخت�ار موضع العالمات: في

 . التجم�ع

�مكن تقس�م منطقة المخطط إلى .  اخت�ار ��ف�ة تحدید المجموعات  ،العرض في الخزانة یت�ح لك مر�ع

 .یتم تجم�ع النقاط التي تقع في �ل خل�ة مًعا.  أو أشكال سداس�ة (سداس�ة عشر�ة) ،ش�كات 

أنت    .Custom  عن طر�ق تحدید   ،الخال�ا التي ترغب في إنشائها في خطتكأخیًرا، �مكنك تحدید عدد  

  Automatiqueوضع�ة    �مكنك تر�ه في.  لتشكیل المجموعات   ،تحدد عدد األ�عاد التي تر�دها على �ل محور

 .بتحدید عدد األ�عاد المناس�ة SPSS (افتراضي)، وسیهتم
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 شكل التشتت مصفوفة 

 .في مر�ع الحوار األول التشتتمصفوفة  لعمل مصفوفة، حدد 

 . Variables de Matrice �إدخال المتغیرات �الترتیب في مر�ع ،تقوم �عد ذلك

 . �مكنك الوصول إلى نفس الخ�ارات عند إنشاء سحا�ة نقطة �س�طة

 . ثم تقوم �النقر فوق 
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 النت�جة  تفسیر

والتر�یز على العالقات الموجودة    ،الموضوع، سنقوم بتغییر  COUNTRY.SAV  �استخدام قاعدة ب�انات 

  �ع�شون   الذین  لألشخاص   المئو�ة  والنس�ة  ،نسمة  1000  لكل  الموالید   ومعدل  للمرأة   المتوقع  العمربین متوسط  

 . الحضر�ة المناطق في

(صفوف) قاعدة الب�انات ل�ست أفراًدا،  مفردات أن   لة، مع األخذ في االعت�ار دو  122العینة مكونة من 

 .لذلك فإن �ل متغیر له ق�م تقاس مع الدولة. بل دوالً 

أدت الز�ادة  .  للبلد   االقتصادي  �االزدهار  مرت�طان  المتوقع  العمرنحن نعلم أن معدل الموالید ومتوسط  

تشیر الدراسات التي أجر�ت .  الصحة والتحضر إلى خفض معدل الموالید في البلدان الصناع�ة  ،في التعل�م

 .اقتصادها ر�ود  مععلى البلدان النام�ة إلى أن معدل الموالید ینخفض 
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 . ومعدل الموالید  أوًال، دعونا ننظر ب�ان�ًا إلى العالقة بین العمر المتوقع لإلناث 

 

متوقع لإلناث ال  العمریبلغ متوسط  .  مثل النقطة المحاطة بدائرة موقع إندون�س�افي الرسم الب�اني أعاله، ت

یتم تمثیل .  )xشخص (المحور    1000طفًال لكل    26ومعدل الموالید    ،عاًما  64)  yفي هذا البلد (المحور  

 .) �النقطة المحاطة بدائرة على الرسم الب�انيx   =26 ،y   =64هذین اإلحداثیین ( 

 مخطط التشتت السابق؟ یوضحماذا  

على العكس من ذلك، تتر�ز النقاط  .  أوًال، نالحظ أن النقاط ل�ست مشتتة �شكل عشوائي في المستوى 

 . ال�مین أسفل إلى قطرً�او�نخفض  ،في شر�ط یبدأ من الجزء األ�سر العلوي من الرسم الب�اني 

�لما زاد معدل الموالید، انخفض متوسط   هامة:معلومات  ،في شكل شر�ط مائل تشتت �عطي مخطط ال

 .سلب�ة ما �سمى �عالقة. للمرأة  المتوقع العمر

بین المتغیر�ن، ألن االتجاه العام للنقاط �مكن   �العالقة الخط�ة نالحظ أ�ًضا أن الشر�ط �عبر عما �سمى

 .مستق�م �عبر السحا�ة في اتجاه النمط المرصود تلخ�صه �خط 

الذي أنشأته غالب�ة    فتراضيهي وجود نقطة (نقاط) تنحرف �ثیًرا عن النطاق اال  ،مالحظة أخرى للتوثیق

 .، ال توجد أي نقاط تنحرف �شكل �بیر عن مخطط الت�عثر مقتلنا المذ�ورفي . النقاط
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 العمر ومتوسط    ،شخص   1000أطفال لكل    10الموالید في بلد ما  من ناح�ة أخرى، إذا �ان معدل  

هاتان    .للتأكد من عدم وجود خطأ  ،أن ینظر إلى الب�انات الخاصة �ه  ال�احث ًما، فسیتعین على  عا  50  المتوقع

ما قد �كون  .  لن تبدو غیر طب�ع�ة على اإلطالق في الرسم الب�اني  الق�متان، إذا ما تم أخذهما �شكل فردي،

 . هو الجمع بین هاتین الق�متین لبلد معین ،ر عاديغی

 من مجموعات فرع�ة  یتشكلرسم ب�اني  

  تطور   بدرجة  تتأثر  ،المتوقع  العمرنر�د اآلن التحقق مما إذا �انت العالقة بین معدل الموالید ومتوسط  

 . الب�انيونحصل على هذا الرسم . (DEVELOP) لذلك نعید التحلیل �إضافة متغیر تحكم. البلد 

 

السابق، ف�ما عدا أن النقاط (البلد) یتم "تمییزها" اآلن من    تشتت أوًال، هذا المخطط مطابق لمخطط ال

 .خالل عضو�ة المجموعة الفرع�ة الخاصة بهم

الب�اني الرسم  من  العل�ا  ال�سرى  الزاو�ة  تحتل  المتقدمة  البلدان  أن  الموالید    ،نرى  �معدالت  وتتمیز 

 . متوقع المرتفعال العمرومتوسط  ،المنخفضة

لقد حددناهم لوضع افتراضات حول موقعهم في الرسم  غیرها.  ومع ذلك، تبرز �عض البلدان المتقدمة من  

ر�ما تفسر حق�قة أنهم محاطون �البلدان  .  تقع أل�ان�ا وجنوب إفر�ق�ا ونامیب�ا في نصف الكرة الجنو�ي.  الب�اني
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  المتقدمة   �الدول  مقارنة  ،للنساء  المتوقع  العمروانخفاض متوسط    ،سبب ارتفاع معدل الموالید لدیهم  ،النام�ة

 . األخرى 

إلى    15في الواقع، لدیهم معدل موالید یتراوح بین  .  البلدان النام�ة أكثر شموًال من حیث �ال المتغیر�ن

 . سم الب�انيتشغل هذه البلدان غالب�ة المساحة على الر .  نسمة 1000لكل   60

 عات �عرض السحا�ة من خالل التجم 

في مساحة الرسم    ، على العدید من النقاط القر��ة جًدا من �عضها ال�عض   ،�حتوي المثال الذي ندرسه

 . التجم�ع لتسهیل القراءة، قمنا �إنشاء مجموعات �استخدام وظ�فة. الب�اني

  

 5نالحظ أن العدید من البلدان لدیها معدل حوالي  من ناح�ة أخرى،  .  نرى نفس الرسم الب�اني مرة أخرى 

تتمیز نحن نعلم �الفعل أن البلدان التي  .  عاًما  80  یبلغ  للنساء  المتوقع  العمرومتوسط    ،نسمة  1000موالید لكل  

 .هي بلدان متطورةبهاتین الخاصیتین 
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 التشتت مصفوفة مخططات 

مرت�طة �العالقة بین معدل الموالید ومتوسط   ، ما إذا �انت الدولة متطورة أو نام�ة  هنظًرا ألننا وجدنا أن

  تمت   التي  المستمرة  المتغیرات   :الثنائي  بین  خط�ة  عالقة  هناك  �انت   إذا  ما  نرى   أن  أردنا  ،للنساء  المتوقع  العمر

 . بهذه المتغیرات الثالثة المستمرةلذلك أنتجنا مصفوفة  . )الحضاري ( للبلد  التحضر ونس�ة ،�الفعل دراستها

جم�ع الرسوم  ".  في مثال المصفوفة التالي، تحتوي الخل�ة األولى في القطر على التصن�ف "معدل الموالید 

و�المثل، تحتوي جم�ع الرسوم الب�ان�ة في  .  y  الب�ان�ة في الصف األول تحتوي على هذا المتغیر في المحور

 . x المحور العمود األول على هذا المتغیر في

  

و�ذلك، نرى  .  أو الصف نفسه أوالً   ،تتم قراءة المصفوفة من خالل مالحظة الرسوم الب�ان�ة لنفس العمود 

  �التوسع   ارت�اطه   من  أكثر  ، المتوقع  العمرأن معدل الموالید یرت�ط ارت�اًطا وث�ًقا �متوسط    ،في الصف األول

متوسط   x حیث �مثل المحور. في الرسم الب�اني االفتراضيهذا ألن النقاط أقرب �كثیر إلى الخط . الحضري 

 .المتوقع العمر
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  العمر من متوسط    للتحضرأقل ارت�اًطا    ،نسمة  1000في العمود األول، نرى أن معدل الموالید لكل  

 .الموالید   معدل  من  أكثر  ،المتوقع  العمروسط  لذلك یبدو أن النس�ة المئو�ة للتحضر تؤثر على مت.  للمرأة   المتوقع

توضح معكوس الرسوم الب�ان�ة    ،أن ترى الرسوم الب�ان�ة الثالثة في الزاو�ة العلو�ة للمصفوفة  ،�مكنك أ�ًضا

 . لذلك من غیر المجدي تفسیرها جم�ًعا، ألن لدینا نفس المعلومات مرتین. في الزاو�ة السفل�ة
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