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  برنامج ) مكونات(نوافذspss:  

  :�ما فرعيت�نتضم نافذت�ن �ساسية �ذه النافذة : )Data Editor(نافذة محرر البيانات 

 .)Data View(البيانات إلدخال وعرض نافذة  

 ).Variable View(عرض املتغ��ات �عر�ف و�سمية و نافذة  

  .و�مكن �نتقال ب�ن النافذت�ن بالنقر ع�� إسم النافذة فقط

�� نافذة يتم إدخال البيانات ف��ا، وتت�ون من أعمدة لتمثيل  :)Data View(نافذة عرض البيانات *

وأن تقاطع الصف مع  ،)Cases( )أفراد العينة( تمثل حاالت املتغ��ات )Rows( املتغ��ات ف��ا، وصفوف

  )Cell(العمود يطلق عليھ ا��لية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أعمدة ( �� النافذة ال�� توصف ف��ا املتغ��ات املدروسة ):Variable View(نافذة عرض املتغ��ات *

Columns(�� ،وتضم عدة إ�عازات ،:  

  

1 



 ~2 ~ 

              Name:  وفق املواصفات التالية سةل�سمية املتغ��ات املدرو:  

بحرف أبجدي و�مكن أن ت�ون الرموز املتبقية أحرفا أو أرقاما أو �عض  يجب أن يبدأ إسم املتغ��  

  .الرموز ا��اصة

 .رمز 64أن ال يز�د إسم املتغ�� ع��  

، أي البد أن يت�ون من مقطع واحد فقطأن ال يتضمن إسم املتغ�� فراغات أو �عض الرموز مثل  

، كما ال )_) (Shift(أو شرطة بإستخدام (.) إستخدام النقطةكما يمكن الفصل ب�ن �لمة وأخرى  ب

 .يمكن أن تبدأ ال�سمية برقم

 .�م كتابة إسم املتغ�� با��روف الكب��ة أو الصغ��ة� ال 

 )._(أو  (.) تجنب أسماء املتغ��ات ال�� ت�ت�� ب 

  

  

  

  

  

  

  

              Type: )نضغط ع�� داخل خلية الـ لتحديد نوع املتغ�� للظا�رة املدروسة،  )النوع، النمط، الصيغة :

Type تظ�ر شاشة حوار تضم ��عازات التالية:  
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Numeric:  ؤشر بطر�قة تلقائية و��ون م ،إلدخال البيانات الرقمية سواء �انت ��يحة أم غ�� ��يحة

  :ي و�تضمن إ�عاز ضمن ال��نامج، 

 )Width(  لتحديد عدد الرموز وال�� �شمل) للبيانات  )ن وجدتاإ�رقام الفارزة العشر�ة و�شارة

 .)40-1(املدروسة، وأن عدد الرموز ي�ون ب�ن 

  )Decimal Places(  لتحديد عدد املراتب العشر�ة فقط و��ون ب�ن)16- 0(  

Comma :ب�ن �عداد (.) والفاصلة النقطية  ب�ن �ل ثالثة أعداد ��يحة،) ,(لوضع الفاصلة العشر�ة

  ).-أو(+ ال��يحة و�عداد العشر�ة مع إم�انية وضع �شارة 

Dot:  ب�ن �عداد ال��يحة ) ,(ب�ن �ل ثالثة أعداد ��يحة، والفاصلة العشر�ة (.) لوضع الفاصلة النقطية

 ).-أو(+ و�عداد العشر�ة مع إم�انية وضع �شارة 

Date: البيانات بصيغة التار�خ والوقت إلدخال.  

Dollar:  � مر��ي بجانب البيانات الرقميةلوضع رمز الدوالر.  

Custoom currency: )لوضع عملة البلد للبيانات املدروسة وحسب الرغبة، حيث يمكن ) العملة ا��صصة

  .)CCE,CCD,CCC,CCB,CCA(عمالت وتحفظ �� الرموز ) 05(تخصيص 
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  :كما �و مو�� �� الش�ل التا��) Option(نختار إ�عاز ) Edit(�ذا ��عاز نذ�ب لقائمة  لتفعيل

  

  

  

  

  

  

فتظ�ر شاشة حوار يختار من خالل�ا عملة ) Currency(يختار إ�عاز ) Option(من شاشة حوار إ�عاز 

ذا أر�د وضع رمز إو�ذا  )All Values(ضمن ا��قل ) دج(، فنضع رمز )دج(بلد الدراسة، وليكن ا��زائر 

�� حالة الرغبة بوضع رمز العملة للقيم  )Negative Values(العملة ��ميع قيم الدراسة، وضمن ا��قل 

لوضع رمز العملة قبل القيم، ) Prefix(السالبة فقط، و�الحظ وجود إختيار�ن ضمن �ل م��ما، �ما 

  .)Suffix( وس�تم إختيار إ�عاز )Data View(لوضع رمز العملة �عد القيم �� نافذة  )Suffix(و

  :، كما �و مو�� �� الش�ل التا��

  

  

  

  

  

  

  

  



 ~5 ~ 

، و�� حال )CCA(فيالحظ أن رمز العملة قد حفظ �� الرمز ) Apply(من الش�ل السابق نختار إ�عاز 

و�كذا ح�� يتم  و�عاد نفس الطر�قة السابقة،) CCB(الرغبة بحفظ رمز عملة بلد ثا�ي، يؤشر ع�� الرمز 

  .عمالت مختلفة) 05(حفظ 

String:  32767-1(والرموز و��ون عدده ب�ن  )صورة لفظية( ا��روفإلدخال(  

3- Width : لنفس الغرض الذي تم ذكره �� فقرة إ�عاز)Numeric.(  

4- Decimals : لنفس الغرض الذي تم ذكره �� فقرة إ�عاز)Numeric(  

5- Label: املتغ�� بالصورة التفصيلية املراد إظ�ار�ا �� نتائج �ختبارات والتحليالت  �ستخدم لكتابة إسم

  .حرفا كحد أق��� 256، و�ستوعب وصف املتغ�� �حصائية

6- Values:  لتمثيل املتغ��ات �سمية باالرقام مثل متغ�� ا���س، امل�نة، ال�ليات، أو تدرجات مقياس

حيث يتم النقر ع�� ا��لية املقابلة للمتغ��  فيظ�ر الزر                         ، ننقر عليھ فتظ�ر شاشة  .أ��...ليكرت

  :ا��وار التالية

  

 

 

  

  

  

ثم نختار ) Label(�� حقل ) مقياس ليكرت(ومتغ�� موافق �شدة مثال  (Value)�� ا��قل ) 1(نكتب الرقم 

  ...جميع املواز�نفنالحظ أنھ تم إضافتھ إ�� املستطيل الكب��، وتكرر نفس ا��طوات ���ن تمثيل  )Add(إ�عاز 

  .)Data View(إدخال البيانات الرقمية �� نافذة و��ذا يمكن ) ok(ثم نختار إ�عاز 

  .رمز 120يمكن ألوصاف قيم بدائل املتغ�� أن �ستوعب كحد أق��� ع�� : مالحظة �امة
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��ذف �سم، وأن إ�عاز ) Remove(�ستخدم لتغ�� تمثيل متغ�� الدراسة وإ�عاز )  change(إن إ�عاز 

)Spelling( ستخدم لت��يح ا��طأ �مال�ي �� اللغة �نجل��ية ملتغ�� الدراسة�.   

7- Missing : ميع أنواع البيانات (أم ال ) ناقصة(لتحديد فيما إذا �انت البيانات تحتوي ع�� قيم مفقودة��

  :، و�� ع�� نوع�ن)Stringعدا النوع 

  قيم النظام املفقودة)System Missing Value( : و�� ال�� لم تحدد مسبقا وإنما ت��ك خالية �� نافذة

)Data View ( و�ع�� ع��ا ال��نامج ب(.). 

  قيم املستخدم املفقودة)User System Value :(و�� ال�� حددت من املستخدم وحسب الرغبة.  

8- Columns : لتحديد عرض عمود املتغ��ات، يمكن التحكم بز�ادة أو إنقاص عرض عمود املتغ�� حسب

  ).Data View(��د املتغ��ات �� نافذة  طبيعة البيانات املدروسة، أو من خالل ال��ب و�فالت

9- Align:  إلختيار ا��اذاة لألرقام أو النصوص �� خاليا متغ��ات نافذة)Data View.( 

8- Measure:  ستخدم لتعر�ف نوع مقياس املتغ���)Scale(�� و�وجد ثالثة أنواع ،:  

 Scale: ستعمل للقياسات الكمية، و�ؤشر بطر�قة تلقائية عند إدخال البيانات�. 

 Ordinal: مثل تقديرات . �ستخدم لقياس املتغ��ات ال��تي�ية ال�� يمكن ترتي��ا تصاعديا أو تنازليا

 .الطالب أو قد ت�ون بيانات عددية

 Nominal: ستخدم للمتغ��ات �سمية ال�� اليمكن ترتي��ا تصاعديا أو تنازليا مثل ا���س�. 

يلعب املتغ�� دورا �� التحليل فيمكن أن ي�ون متغ��ا مستقال أو تا�عا أو �ل��ما، و�سمح �عض  :Roleالدور -9

�ختيار املسبق للمتغ��ات بناء ع�� الدور ا��دد، فاملتغ�� الذي يل�� متطلبات الدور  spssخيارات برمجية 

  .سي�ون متاحا لإلستخدام �� مثل �ذه التحليالت

  

  

  

  

  




