
 Spssبرنامج التحلٌل االحصائً  

ٌعرف بانه احد التطبٌقات االحصائٌه للعلوم االنسانٌه 

لتحلٌل البٌانات احصائٌا واٌجاد العالقات (   االجتماعٌه)

واالرتباطات واجراء االختبارات المعنوٌه باختالف انواعه 

     .اضافه الى رسم االشكال والمخططات البٌانٌه  

 :    هو       Spssوان مختصر المصطلح  

 Statistical  programming  social    science                  

     

                Science     social  packag   Statistical 



 المتغٌرات فً نظام التحلٌل االحصائً

1-    المتغٌرات المستقله :Independent 
variable          

----------------------------------------------- --- 

 وهً المتغٌرات التً تؤثر وال تتاثر وتكون مسٌطر علٌها
من قبل المستفٌد فً التجربه مثل عدد السٌارات وكمٌة 

, السماد لكل من نسبة التلوث وكمٌة االنتاج  على التوالً  
وٌكون موقعها على المحور السٌنً فً الشكل البٌانً او 

وٌمكن ان تكون كمتغٌر واحد او عدة ,المخطط البٌانً 
  .متغٌرات حسب موضوع الدراسه 



  Dependent  variable  :المتغٌرات المعتمده  

 وهً المتغٌرات التً تتلثر وال تؤثر وتعتمد فً نتائجها على

المتغٌر المستقل  وتكون مسٌطر علٌها من قبل المستفٌد فً 

التجربه  كنسبة التلوث وكمٌة االنتاج لكل من المتغٌرات 

,  على التوالً  ( اعداد السٌارات وكمٌة  السماد )المستقله 

وٌكون موقعها على المحور الصادي فً الشكل او المخطط 

وٌمكن ان تكون متغٌر واحد او عدة متغٌرات  , البٌانً 

   .حسب دراسة الموضوع 



المتبعه لقٌاس تاثٌر ( المقاٌٌس ) المؤشرات 

  :العوامل على بعضها   
1-   معامل التحدٌد ( R2   )Coefficient determination             

    ---------------------------------------------------------         

 ٌعرف بانه  مقدار تاثٌر العامل المستقل بالعامل المعتمد  وٌجب ان تكون قٌمته اكبر
حسب اتفاق الدراسات االنسانٌه لكً ٌعتبر  تاثٌر العوامل على بعضها %  95من  

 .    معنوي  

  مستوى المعنوٌه  :Significant levell          

--------------------------------------------        

 اتفقت الدراسات االنسا نٌه  على ان تكون نسبة  المعنوٌه  لتاثٌر العوامل على
 :بعضها على النحو التالً  

-   ٌكون تاثٌر العامل المستقل على العامل المعتمد  معنوي جدا  %  1اقل من. 
-   ٌكون تاثٌر العامل المستقل على الغامل المعتمد  معنوي  %  5 -% 1النسبه من 

-   ٌكون تاثٌر العامل ا المستقل على العامل المعتمد  غٌر معنوي%   5اكبر من  . 

 مالحظه  : 

--------    99ٌرادفها  مستوى ثقه  %   1نسبة         % 

                95ٌرادفها مستوى ثقه  %   5نسبة  %   



االجراءات  التً تؤخذ بنظر االعتبار  غند اجراء تجره لدراسة 

   موضوع معٌن  لبٌان تاثٌر العوامل على بعضها
 االمر الذي ٌؤدي الى اتخاذ قرار صائب وناجح   تجاه الموضوع قٌد الدراسه اضافة الى التوصٌات

 .   للدراسات المستقبلٌه  

 االجراءات الواجب اتباعها قبل اجراء عملٌة التحلٌل االحصائً للبٌانات التً تم الحصول علٌها من
 :  قبل المستفٌد من موقع الدراسه للموضوع المعنً  

=============================================1- جمع البٌانات
 .   من موقع الدراسه باحد طرق الجمع الخاصه بموضوع معٌن  فً الدراسه  

  2-   ترمٌز متغٌرات البٌانات التً تم جمعها او اعطاء اسماء داله ومعلمه للمتغٌرات  المستخدمه  . 

3 -    تعرٌف المتغٌرات وادخال البٌانات باحد الطرق فً  شاشات النظام  المستخدم  . 

4-  ترتٌب وفهرسة البٌانات  باستخدام االوامر  الالزمه لذلك . 

5-  عند اجراء  .اختٌار التحلٌل المناسب الذي ٌتالئم مع المتغٌرات وبٌاناتها  المستخدمه فً الدراسه
 :  التجربه ٌجب ان ٌكون الخطا التجرٌبً اقل ما ٌمكن وهذا ٌتحقق من خالل ما ٌلً  

1-  30استخدام اكبر عدد من العٌنات فً المجتمع وٌجب ان ال ٌقل عن  العدد   . 

2-  توزٌع العٌنات توزٌعا عشوائٌا وبدون تحٌز  . 

 وعلى ضوء النقاط اعاله سٌتم الحصول على نتائج كفوئه ودقٌقه 



   القواعد االساسٌه المتبعه  فً التحلٌل االخصائً

1-  تعرٌف المتغٌراتVraiables   المستخدمه فً الدراسه فً نافذة توصٌف
التابعه   Dataثم ادخال البٌانات    Variable viewالمتغٌرا ت   

 .    Data viewللمتغٌرات  فً نافذة محرر البٌانات  

2-   اختٌار االجراءات المناسبهProcedure     باستخدام االوامر الالزمه
 .لذلك

3-   اختٌار المتغٌراتVariables    وتحدٌدها  الجراء التحلٌل المالئم  لها. 

4-    اختبار النتائج  التً تظهر من اجراء  التحلٌل. 

 مالحظه  : 

--------    فً نظامSpss    ٌمكن  الحصول على البٌانات من  الملفات
او من االدخال .المخزونه سابقا  او  استٌرادها من انظمه  اخرى  او احتسابها  

   .المباشر لها من قبل المستفٌد 



   Spssالتحلٌل االحصائً للبٌانات فً نظام  
  هناك عدة تحالٌل احصائٌه لتحلٌل البٌانات فً نظامSpss     والتً  ٌجب فٌها

اختٌار التحلٌل المناسب لنوع المتغٌرات المستخدمه فً الدراسه  للموضوع المعٌن 
 :  ومنها  ماٌلً  

1-   اختبارT-test    لمقارنة المتوسطات   وٌسمى  بCompaire  
means      او ٌسمى اختبار الفروقاتDiffirences     . حٌث بستخدم هذا

االختبار لفحص فر ضٌه تتعلق بالوسط الحسابً لمتغٌر معٌن وكذلك ٌستخدم 
 :  وٌضم هذا االختبار عدة انواع  منها , كاختبار للقراءا ت البسٌطه  

اختبار   -اT    للعٌنه الواحدهOne   sample    t  - t est            

اختبار  -بT    للعٌنه المزدوجهpaired sample t- test       

اختبار -جT       للعٌنات المستقلهIndependent  sample  t – t est         

اختبار تحلٌٌل التباٌن  االحادي    -دOne  way  anova  table  t est 

2-     اختبار العالقات او االرتباطاتRelation  or  Corelation   test 

3-    اختبار  تحلٌل االنحدارRegression   analyze   t est                    

    4-     اختبار تصمٌم وتحلٌل التجاربExpiremental designe  


