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 مقدمة

ان التطــور التونولــوجى ملــى مــدا العقــد اااضــى  لــم بــالتتوا الوامــ. و حياتنــا ااعاصــرة. و  ــد لــم  ــ ا 
التطور بتغيري وسائ. البتث العلمى. حيـث اصـبم البـاحجمرب نـعين ملـى  هـق و اتقـان اليـة و سـب. التعامـ. مـ  الـعام  

من برب ا ـق الـعام  الـق تقـوم ملـى معاجلـة البيانـات. باالضـا ة   SPSS و  Excelاالحصائية. يعد ك. من برنام  
 اىل متيز ك. من العنانرب ببساطة و سهولة و االستخدام.

ان  ــ ا ااطبومــة موجهــة اىل طلبــة معهــد العلــوم و تقنيــات النشــاطات البدنيــة و الرياضــية  و  صوصــا طلبــة 
اجـ. متويـنهق مـن اتقـان و الـتتوق و  ـ ين العنـانرب. كمـا ع اال ـ  بعـرب  السنة اوىل ماسـرت لوـا التخصصـرب  مـن

 االمتبار اادة الزمنية احملددة للمقياس  حيث ان ااقياس ادرج كمقياس سداسى.
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 مبادئ اساسية: 1درس  1.1

 تعريف 1.1.1

جراء العمليـات احلسـابية ملـى اار ـام اانيفمـة و حيـث يقـوم بـا  ـو برنـام  معاجلـة اجلـداوا برنام  اكسـاا
 اىل نمومة العام  ااوتبية  منتجة من طرف شركة مايوروسو ت.  نام   ا الع  ينتمى  .جدوا )جدوا بيانات(

 من برب مزايا العنام  ما يلى:

   وادلبيانات و شو. جاتصور  .1
 تويف جيد للتسابات ااتوررة .2
  الرسوم البيانية والتقارير انشاءسهولة  .3
    امدة كبرية من ااستخدمرب .4

 تالية:ميون استخدام برنام  االكساا و ااهام ال

اد ــاا البيانــات الر ميــة و التعامــ. معهــا الجــراء العمليــات احلســابية مجمــ. اجلمــ  وااعــدا و  ــري ذلــ  مــن  .1
 الدواا

 احلصوا ملى الرسومات البيانية بطريقة سهلة مبنية ملى البيانات الر مية ااد لة و جداوا البيانات .2
 القيام بالتتلي. االحصائى للبيانات .3
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 د اا البيانات مبختلف انوامها )النصية  الر مية  التاري،  العملة  .... اخ(تووين جداوا بيانات ال .4

 تشغيل البرنامج 1.2.1

 لتشغي. العنام  نتب  اخلطوات التالية:

 شغ. جهاز احلاسوب .1
 أنقر ملى الزر ابدا ااوجود و شريط ااهام .2
 Microsoft Excelأنقر ملى برام  مث  .3

 ال(بيئة البرنامج )مكونات شاشة االكس 1.2.1

 بعد تشغي. برنام  االكساا ستيفهر شاشة تتوون من االجزاء اابينة و الشو. التايل:
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 شريط واجهة المستخدم 1.1.2.1

يعتــع شــريط واجهــة ااســتخدم البــدي. االساســى للقــوائق و اشــرطة االدوات و االصــدارات الســابقة. و ع 
ط لتســهي. االســتعراا و الوصــوا لاوامــر ااطلوبــة  لــ ا  انــ  يتوــون مــن مــدة تبويبــات و كــ. تبويبــة تصــميق الشــري

 تيفق مدة نمومات تتضمن مناصر التتوق

 زر مايكروسوفت اوفيس 2.1.2.1

يقــــــ   ــــــ ا الــــــزر  و الزاوية العلوية اليمىن لنا  ة برنام  اكساا و يفتم القائمة التالية

 

 
 اوفيس مايكروسوفت زر: 2شكل 

حتتــوه  ــ ا القائمــة ملــى نمومــة  مــن االوامــر الــق امتــدنا ملــى رايتهــا و االصــدارات الســابقة كــا اق 
 العنام  و ا ر ااستندات الق ع التعام. معها.
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 شريط االدوات الوصول السريع 1.1.2.1

الــق يــتق اســتخدامها بشــو. يقــ   ــ ا الشــريط املــى نا ــ ة العنــام  و يــو ر الوصــوا الســري  اىل االدوات 
 متورر. ميون ختصيص   ا الشريط بواسطة اضا ة االوامر الق حنتاجها باستمرار و مملنا.

 
 السريع الوصول االدوات شريط: 1شكل 

 مشغالت برنامج الحوار 1.1.2.1

شـو. سـهق يـ ده النقـر  ى رموز تيفهر و بعض اجملمومات و الزاوية اليسرا السفلى من اجملمومـة ملـى 
  و ها اىل  تم مرب  احلوار

 
 الحوار برنامج مشغالت: 1شكل 

 ورقة العمل 1.1.2.1

ور ة العم. خمصصة الد ـاا البيانـات و ختزينهـا و التعامـ. معهـا. حيـث تتوـون مـن تقـاط  االممـدة )الـق 
يتها مـن االر ــام(: تقـاط  االممــدة و الصــفوف تا ـ  تســميتها مـن احلــروف االوديـة( و الصــفوف )الــق تا ـ  تســم

 يشو. اخلايا و الق ييفهر الها و مرب  اسق اخللية و اجلزء االيسر من شريط الصيغة.

 شريط الصيغة 1.1.2.1

يق    ا الشريط برب شريط واجهة ااستخدم و برب الاء االممدة وينقسق اىل جـزئرب  اجلـزء االميـن ييفهـر 
اجلــزء االيســر مــن الشــريط  ييفهــر مربــ  اســق اخلليــة النشــطة. ميوــن توســي  او تضــييق مــد ات اخلليــة النشــطة. امــا 

   ا الشريط كما ميون ا فاءا او اظهارا.
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 الصيغة شريط: 1شكل 

 شريط االوراق 1.1.2.1

 ييفهــر شــريط االوراق و اســف. النا ــ ة. الور ـــة و برنــام  االكســاا يــتق التعامـــ. معهــا ملــى اســاس ملـــف
 حلاهلا لون و احلقيقة  ى جزء من . ميون ادراج او ح ف او تغيري موان الور ة كما ميون تغيري الها...اخ.

 انشاء مصنف جديد 1.2.1

مــن لوحــة اافــاتيم او بــالنقر ملــى زر  CTRRL + Nميوــن انشــاء مصــنف جديــد بالضــغط ملــى 
 مايوروسو ت او يس و خنتار جديد من القائمة

 
 جديد مصنف انشاء: 1شكل 
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 تخطيط الصفحة 1.2.1

 اتجاه الصفحة و حجمها 1.1.2.2

ننقـر   mise en pageو مـن اجملمومـة  mise en pageميوـن حتديـد اها هـا مـن  ـاا التبويبـة 
 تنســـدا  ائمـــة خنتـــار منهـــا ا قـــى او ممـــوده. امـــا لتتديـــد حجـــق الصـــفتة ننقـــر ملـــى   orientationملـــى 

Taille   احلجق ااناسب.و خنتار 

 
 : اعداد الصفحة1شكل 

 الهوامش 1.1.2.2

ننقـر   mise en pageو مـن اجملمومـة  mise en pageميوـن حتديـد اهلـوامش مـن  ـاا التبويبـة 
 .. باالضا ة اىل ذي. و راس الصفتةلتتديد اهلامش االيسر و االمين و االملى و االسف  margesملى 
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 : تحديد هوامش الصفحة1شكل 

 طباعة العناوين 1.1.2.2

يقصـــد بطبامـــة العنـــاوين  ـــى الصـــف او الصـــفوف ااوـــررة لاملـــى و االممـــدة ااوـــررة باهـــاا اليمـــرب الـــق 
مث ننقـــر ملـــى   mise en pageحنتاجهــا ان تيفهـــر و كــ. صـــفتة منــد طبامتهـــا. يــتق حتديـــد ا مـــن التبويبــة 

imprimer les titres مومة من اجملmise en page   
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 العناوين طباعة: 9شكل 

 راس و تذييل الصفحة 1.1.2.2

مـن  اجملمومـة   En-tête et pied de pageلـتتوق بامـدادات راس و تـ يي. الصـفتة ننقـر ملـى 
insertion   مث من اجملمومةtexte 

 
 حةالصف تذييل و راس باعدادات: 10شكل 
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 الخاليا:  أساسيات أوراق العمل 2درس  1.1

 تعريف الخلية 1.1.1

 .برب سطر و مموداخللية  ى التقاط   .1
 من وجهة نيفر الومبيوتر   اخللية  ى متغري ل  اسق وحيتوه ملى  يمة. .2

 

 
 الخلية: 11شكل 

 الخلية: القيمة 2.1.1

( و typeمهــا النــوع ) القيمــة ملــى  اصــيترب حتتــوه. توــون  ار ــة كمــا ميوــن ــد حتتــوه اخلليــة ملــى  يمــة  
 (  formatالشو. )

 النوع 1.1.2.2

 : اار ام   رمز العملة   ...(Numérique) أر ام .1
 : كلمات(Alphanumérique) أودية ر مية .2
 : التعبريات الرياضية (Formules) الصيغ .3

 
 : محتوى الخلية12شكل 
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 الشكل  1.1.2.2

. اار ـام بعـد العامـة العشـريةبيانـات اخلليـة   ملـى سـبي. ااجمـاا مـدد  لعنـام اكيـف سـيعرا الشو. ميجم.  
 ــ ا يســمم ملــى    أه الــ ه يعتمــد ملــى  يمــة اخلليــة. (format conditionnel)  نــات تنســيق شــرطى

   .يتق تعريف التنسيقات من  ب. ااستخدملون  ايا العمود ال ه توون  يم  سالبة. تغيري ب سبي. ااجماا

 
 شرطي تنسيق: 11كل ش

 الخلية البيانات 1.1.1

 ادخال البيانات 1.1.2.2

الد اا البيانات و صفتة العم. نض  اا شر و اخللية ااطلوب اد اا البيانات  يها مث نبـدأ بالوتابـة و 
 .  entrerو اال ري نضغط ملى مفتاح 

 تعديل وحذف البيانات من داخل الخلية  1.1.2.2

ا ــ. اخلليــة  ــق بــالنقر ملــى اخلليــة ااــراد تعــدي. أو حــ ف البيانــات الــق بــدا لها نقــرترب لتعــدي. البيانــات د
 ستاحظ أن م شر الوتابة ييفهر دا . اخللية مند ا ميون  تعدي. أو ح ف البيانات الق بدا . اخللية
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 اوامر التنسيق 1.1.2.2

مث  اجملمومــــة   Accueilميوــــن اســــتخدام اوامــــر التنســــيق لتنســــيق حمتــــوا اخلايــــا مــــن  ــــاا تبويبــــة 
Police:ميون تنسيق ما يلى . 

 تغيري نوع اخلط .1
 تغيري حجق اخلط .2
 تغميق اخلط .3
 الوتابة خبط مائ. .4
 وض   ط حتت النص .5
 تغيري لون اخلط .6
 ....اخ .7

 

 
 الخاليا محتوى تنسيق: 11شكل 
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 المحاذاة 1.1.2.2

مث اجملمومــة   Accueilاليهــا مــن التبويبــة احملــاذاة  ــى وضــ  احملتــوا بالنســبة للخليــة. و ميوــن الوصــوا 
Alignment:.و الق تشم . 

 ايقونة احملاذاة لاسف. جلع. النص اسف. اخللية .1
 ايقونة احملاذاة للوسط جلع. النص وسط اخللية .2
 ايقونة احملاذاة لاملى جلع. النص املى اخللية .3
 ايقونة حماذاة حمتوا اخللية لليمرب .4
 للوسط ايقونة حماذاة حمتوا اخللية .5
 ايقونة حماذاة حمتوا اخللية لليسار .6
 ايقونة انقاص ااسا ة البادئة  .7
 ايقونة زيادة ااسا ة البادئة  .8
 ... اخ .9

 
 1 المحاذاة:11شكل 
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 2 المحاذاة:  11شكل 

 عمدة و الخاليا و االوراقاالصفوف و الادراج  1.1.1

صـــف ضـــمن صـــفتة العمـــ. وذلـــ  باســـقاط اا شـــر و احـــدا  ايـــا الصـــف الـــ ه نر ـــب ميوـــن ادراج 
يـتق  ـتم  ائمـة االدراج و مـن القائمـة  celluleو مـن نمومـة   Accueilبـادراج صـف يسـبق  مث خنتـار التبويبـة 

 اانسدلة يتق ا تيار ادراج صفوف للور ة

د  ايــا العمــود يــتق ا تيــار ادراج ممــود ميوــن ادراج ممــود بــنفس الطريقــة و ذلــ  باســقاط اا شــر و احــ
 .celluleو من نمومة   Accueilللور ة من التبويبة 

و من اج. ادراج  لية  يتق وض  اا شر  و اخلليـة الـق نر ـب بـادراج اخلليـة ميـرب او املـى اخلليـة السـا ط 
ة االدراج و مـن القائمـة اانسـدلة يـتق  ـتم  ائمـ celluleو من نمومة   Accueil يها اا شر. مث خنتار التبويبة 

 يتق ا تيار ادراج  ايا مث خنتار من نا  ة احلوار االمر ااطلوب

 
 صف ادراج: 11شكل 
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يــتق  celluleو مــن نمومــة   Accueilكمــا ميوــن اضــا ة ور ــة ممــ. جديــدة با تيــار خنتــار التبويبــة 
  ة تم  ائمة االدراج مث خنتار ادراج ور 

 حذف صفوف و اعمدة و الخاليا و االوراق 1.1.1

و مـــن   Accueilميوـــن حـــ ف صـــف او ممـــود او  ليـــة او ور ـــة بـــالنقر بالفـــ رة  يهـــا مث مـــن التبويبـــة 
 يتق  تم  ائمة ح ف و ا تبار االمر ااطلوب celluleنمومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حماضرات مقياس االمام االيل        (Excelبرنام  اجملدوا )

24 
 

 (Formule: الصيغ )1الدرس  1.1

 تعريف 1.1.1

الصـــيغ احلســـابية  ـــو مبـــارة مـــن نـــوع مـــن البيانـــات حتتـــوه ملـــى ممليـــات حســـابية بـــرب البيانـــات 
 ااوجودة و  ايا ور ة العم. إلمطــاء النتائ  ااطلوبة.

 الصيغ تتوون من:

 وثوابت .1
 ومراج  .2
 القيق موجودة و اخلايا اا را .3
 حمددة مسبقامعادالت  .4
 معر ة من  ب. ااستخدممعادالت   .5

 ابة الصيغ الحسابية قواعد كت 2.1.1

 القوامد التالية مندما يتعام. م  الصيغ احلسابية  Excelيتب  برنام  
   =جيب أن تبدأ الصيغة احلسابية دوماً بإشارة  .1
 ب داء العمليات التالية بالرتتيب من اليسار إىل اليمرب .    Excelيقوم  .2

 ح. الدواا  . أ
 مملية    اا واس اهلالية )( . ب
  وة ^مملية الر   إىل  . ت
 مملية الضرب     * . ث
 مملية القسمة /  . ج
 مملية اجلم  + . ح
   -مملية الطرح  . خ

 قائمة داالت ورقة العمل  1.1.2.2

 داالت ور ة العم..  البيةتسرد ااقاط  التالية 
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 داالت التاري، والو ت .1
 داالت  وامد البيانات .2
                        الداالت اهلندسية .3
   الداالت ااالية   .4
                     الداالت اانطقية .5
 داالت رياضيات ومجملجمات   .6
 الداالت النصية .7
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 : الرسومات البيانية1الدرس  1.1

جنــد أن الرســق البيــا  يفيــد ل متجميــ. البيانــات بطريقــة مرســومة ســهلة بشــو. ختطيطــى معــرب   و ــو تر ــة 
ومبجــرد النيفــر اىل الرســق البيــا  يســه. اختــاذ  منــد تغيــري أا بيــان يتغــري الرســق البيــا  تلقائيــا   .اار ــام اىل رســومات

 القرار حيث أن النيفر اىل رسق بيا  بسيط يوضم ااو ف بدال من النيفر اىل بيانات وأر ام  ائلة.

وجنــد أن بالرســق البيــا  ميوــن الــتتوق ل شــو. التعبــري مــن البيانــات وألوا ــا وأحجامهــا ول حجــق اخلــط 
ل نفس ور ة العم. أو ل ور ة منفصلة وميون إضا ة أو ازالـة أا نـص نريـد أن ولون  وأماكن وض  التخطيط سواء 

نوتبــ  ل الرســق وميوـــن اضــا ة اجلــدوا اخلـــاص بالبيانــات أســف. الرســـق  البيــا  وميوــن وضـــ  منــوان للرســق البيـــا  
ل ار ـام  والـتتوق ل أحجـام اخلطـوط اخلاصـة ميـق وميوـن ايضـا الـتتوق   ووضـ  منـاوين للمتـاور  س   ص   ع

 احملاور ااوجودة من حيث اللون واحلجق وميون التتوق ل لون اخللفية.

 أنواع المخططات 1.1.1

 الشـــو. التـــاىل يبـــرب بالرســـق كا ـــة أنـــواع ااخططـــات ااتـــو رة  وميوـــن مرضـــها بـــالنقر  ـــوق  ائمـــة ادراج 
(insertion)"مث بــالنقر ملــى شــريط ادوات "خمططــات (graphique) هق وــوار خمططــات ملــى الســ مث بــالنقر

كا ـة  تيفهر شاشة ميـا كا ـة أنـواع ااخططـات يسـمى مربـ  حـوار "إدراج خمطـط " وبـالنقر  ـوق أسـهق التمريـر تيفهـر
 أنواع ااخططات الجمانوية  مث ميون  النقر  وق ااخططات الق تريد استخدامها. و أنواع ااخططات ااتو رة 

 
 1 خططاتالم أنواع: 11شكل 
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 المخططات أنواع:19 شكل

 

 التبديل بين بيانات الصف و العمود 2.1.1

 ميون التبدي. برب بيانات الصف و العمود بالطريقة التايل:

 ننقر  وق الرسق البياين  تيفهر تبويبة ادوات اخلطط .1
 الصف و العمود  يتق التبدي. من التبويبة التصميق و  من  اىل اجملمومة البيانات ننقر التبدي. برب .2

 تغيير نوع الرسم البياني  1.1.1

ــــدا  تيفهــــر ادوات ااخطــــط  ــــاين لتتدي ــــى الرســــق البي ــــ  اب اىل ننقــــر مل ــــة تصــــميق و بال ــــ  اىل التبويب و من
 تيفهر نا  ة تغيري نـوع الرسـق البيـاين و منهـا خنتـار نـوع ااخطـط  ننقر ملى تغيري نوع الرسق البياين  typeاجملمومة 
 اجلديد
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 البياني الرسم نوع تغيير: 20 شكل

 تغيير موقع الرسم البياني 1.1.1

 ننقر  وق الرسق البياين الظهار ادوات الرسق البياين  .1
ننقــر نقــ. الرســق   locationو منــ  اىل اجملمومــة ااو ــ  ( design)  تصــميق مث مــن التبويبــة .2

ة اذا نقرنـــا ملــى ور ــة جديــدة  ــان الرســق ســـينتق. اىل البيــاين  تيفهــر نا ــ ة النقــ.. و  ــ ا النا ــ 
  ان مملية النق. تتق و نفس الصفتة  object inصفتة جديدة. اما اذا نقرنا 

 
 البياني الرسم موقع تغيير: 21شكل 
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ة الثــــــانـيـــــة                                      المــــحـــــــــــاضـــــــر  2
 SPSSبرنامج 
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 المحتوى 1.2

 31 .................................................................................. احملتوا 1.2 9

 31 ..............................................................  اساسية مبادئ: 1 درس2.2 01

 41 ............................................................  الوصفى اإلحصاء 2 درس  3.2 00

 48 ............................................................  البيانية الرسومات: 3 درس 4.2 02

 50 ..............................................................................  ااراج  5.2 03

 مبادئ اساسية: 1درس  2.2

 تعريف 1.2.2

SPSS  ا تصار  و« Statistical  Package for the Social Sciences ».ـو   .  د ـ 
ع طــرح اإلصــدار  تقــدب برنــام  يســمم بتنفيــ   يــ  التتلــيات اإلحصــائية ااســتخدمة مــادة و العلــوم اإلنســانية.

   Windowsو  MACملـــــى أنيفمـــــة تشـــــغي.  SPSSتعمـــــ.  .1968للبيـــــ  و مـــــام  SPSSااوا مـــــن 
 UNIXوك ل  ملى اانيفمة ااركزية مجم. 

 تشغيل البرنامج 2.2.2

 لتشغي. العنام  نتب  اخلطوات التالية:

 شغ. جهاز احلاسوب .1
 أنقر ملى الزر ابدا ااوجود و شريط ااهام .2
 SPSSأنقر ملى برام  مث  .3

 (SPSSبيئة البرنامج )مكونات شاشة  1.2.2

 ستيفهر شاشة تتوون من االجزاء اابينة و الشو. التايل: SPSSبعد تشغي. برنام  
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 SPSS شاشة مكونات: 22شكل 

 األوامر قائمة 1.1.2.2

لوــ. ممليــة إحصــائية وتعــرا  االيقونــةو ــو اجلــزء اخلــاص بــااوامر  حيــث ميوــن ا تيــار اامــر مــن  ــاا 
( يتفــرع منهــا مــدد مــن Aideااســامد أوامــر رئيســة ) بــدون  9النتــائ  و الئتــة التقــارير  وتشــم. الائتــة ملــى 

 ااوامر الفرمية.

قائمــة  ـــو الــتتوق باالفـــات  وذلــ  مـــن طريــق إنشـــاء ال  ـــ ا إن اهلــدف الـــرئيس مــن: Fichier ائمــة  .1
.  كـ ل   ـإن  امـة االـف تعـرا  ائمـة بـ  ر تـ ملف أو  تم ملف أو مرا معلومات من ملف أو طبام

 االفات الق ع استخدامها.
نــات مجمــ. ممليــات النســ، والقــص تســتخدم  ــ ا القائمــة لعمليــات التعــدي. و البيا :Edition ائمــة  .2

 واللصق وممليات البتث من متغريات
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أدوات مــــرا وإ فــــاء شــــريط اادوات و طــــوط لعــــرا قائمــــة ال  ــــ ا ســــتخدمت :Affichage ائمــــة    .3
 الشبوة و شاشة حمرر البيانات  ك ل  ميون تعدي. اخلطوط وااستخدمة و العنام .

ت ااهمــة والــق تســتخدم لتتديــد ااتغــريات و يمهــا .حتتــوه ملــى العديــد مــن اادوا: Données ائمــة  .4
 وترتيب ااتغريات وممليات دم  و ص. االفات.

ـــق تســـتخدم لعمليـــات التعـــدي. و  ـــيق :  ransformer: ائمـــة  .5 حتتـــوه ملـــى العديـــد مـــن ااوامـــر ال
 ئيةااتغريات مجم. حساب  يق جديدة للمتغريات وإمادة ترميز ااتغريات وممليات إنشاء  يق مشوا

وتعتــع أ ـق  ائمــة إلحتوائهــا ملــى العديــد مـن ااوامــر لتنفيــ  التتلــيات اإلحصــائية :  Analyse ائمـة  .6
 ااختلفة

وتشــم.  ائمــة الرســومات ملــى العديــد مــن ااوامــر لتمجميــ. البيانــات بيانيــاً  والــق :  Graphes ائمــة  .7
 تعرا البيانات بعدة طرائق لتائق التتلي. ااطلوب.

وتستخدم اعر ـة بعـض ااعلومـات مـن ااتغـريات واالفـات وكـ ل  حتديـد : Utilitairesت  ائمة اخلدما .8
 نمومات جزئية من التغريات.

لإلبـداا مـن نا ـ ة إىل أ ـرا أو تصـغري النوا ـ      Fenêtreتسـتخدم : Fenêtre et Aide  ائمـة  .9
 تو ر  دمة مرا ااسامدة اللتيفية للمستخدم. Aideك ل   إن  ائمة 

  البيانات نافذة  2.1.2.2

يتمجمــ. دور ــا و و نا ــ ة البيانــات  ــى مبــارة مــن تقــاط  نمومــة مــن الصــفوف مــ  نمومــة مــن االممــدة. 
و  أه أن كـ. سـ اا و االسـتبيان ميجمـ. مبتغـري أه ممـود  جمـ. ااممـدة ااتغـرياتمت إد اا وتعدي. ومـرا البيانـات.

وه اجابــات االســتبيان االوا و الصــف الجمــاين أه أن الصــف االوا حيــ حــرب متجمــ. الصــفوف احلــاالت حمــ. الدراســة 
 وب ل  متجم. ك.  لية مشا دة ااتغري للتالة ااقابلة. حيوه اجابات االستبيان الجماين و  و ا 
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 البيانات نافذة:  21شكل 

 المتغيرات  نافذة 1.1.2.2

أممـدة  10وتشم.   ا النا  ة ملـى  و التتوق خبصائص ااتغريات. تعريف ااتغرياتيتق و   ا النا  ة 
 حبيث حيدد ك. ممود إحدا  صائص ااتغريات.
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 المتغيرات  نافذة: 21شكل 

 وبشرط:و و العمود ااخصص لوتابة ألاء ااتغريات   :nom اسق ااتغري .1
 جيب أن يوون اسق ااتغري  ريدا . أ

 حر ا 64 ال يزيد من . ب
 حبرف يبدأ . ت
ن ااحــرف اا ــرا حر ًــا أو ر ًمــا أو نقطــة أو الرمــوز   ل م ز ) يــ  الرمــوز ميوــن أن توــو  . ث

 اا را ممنومة(
 ال ميون أن ينتهى االسق بنقطة . ج
 _ ااساحات الفار ة  ري ممونة    من الضروره وض  . ح

: ويســـتخدم  ــ ا العمـــود لتتديـــد مــا إذا كـــان ااتغـــري مــدده أو  ـــري مـــدده وكـــ ل  Typeنــوع ااتغـــري  .2

و العمـــود   منـــد النقـــر ملـــى الـــزر  .نا ـــ ة البيانـــاتااتغـــريات العدديـــة و  طريقـــة مـــرا
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نـــوع ااتغـــري إن كـــان متغـــري مـــدده أو متغـــري يعـــع مـــن  نا ـــ ة  وميوـــن مـــن  اهلـــا حتديـــديفهـــر لنـــا تالجمـــاين  
 التاري، أو الو ت أو متغري ميجم.  يمة نقدية أو متغري رمزه.

 
 المتغير نوعة تحديد : نافذ21شكل 

 .يستخدم لتتديد مدد اخلانات ااستخدمة لعرا  يمة ااتغري :Largeurمرا ااتغري .3
للعـــــدد ااخصصـــــة يســـــتخدم لتتديـــــد مــــدد اخلانـــــات العشـــــرية : Décimalesمــــدد اخلانـــــات العشـــــرية  .4

 .العشره و ااتغريات العددية
مـوز إىل الر مـدد تصـ. ميوـن أن و  .رياتيستخدم  ـ ا العمـود لوصـف ااتغـ :Etiquetteااتغري  وصف:  .5

256. 
تـــعز احلاجـــة لوصـــف القـــيق احملـــدد و البيانـــات منـــدما يوـــون ااتغـــري العـــدده : Valeursالقيمـــة  وصـــف .6

ـــق ت متغـــري وصـــفى بعبـــارة توضـــم معـــىن  ـــ ا القـــيق ـــام  وال يفهـــر بـــدالً مـــن القيمـــة نفســـها و خمرجـــات برن
SPSS :أنجمى -2ذكر و  -1. مجما 
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 Valeurs القيمة وصف: 21شكل 

)أه ر بـة و حتديـد بعـض القـيق ملـى أ ـا  ـيق مفقـودة المنـد : Valeurs manqanteالقـيق اافقـودة  .7
. اه ســبب مــن ااســبابأن  ــ ا القــيق موجــودة أصــاً ولوننــا ال نر ــب إد اهلــا و التتليــ. اإلحصــائى 

 ــ ا احلالــة  ــإن وجــود مشــا دات و البيانــات   فــى عــدم لة  ــيق ااتغــري مفقــودة أصــاً نتيجــومنــدما توــون 
 .حتوا تلقائياً إىل  يق مفقودةو  ار ة توون اخلايا 

 
 Valeurs manqante المفقودة القيم: 21شكل 
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 وجيــب أن يوــون مــرا العمــود أكــعللمتغـري  مــدد الرمــوز ااخصصــة ميجمــ.  :Colonnes مـرا العمــود .8
ســتب حــدود بواســطة متغــري اه ميوــن تغيــري مــرا العمــود ســاوه مــرا ااتغــري ااضــمن  يــ   و مــن أو ي
 و ور ة مرا البيانات.العمود 

  ويـتق ذلـ  متغـريلوـ. ايـا اخلضـبط حمـاذاة الـنص دا ـ. ويستخدم   ا العمود ل :Align  حماذاة النص .9
 .احملاذاة ااناسبةألسف. ال تيار لالسهق ااتج  مث النقر ملى  لمتغريلاخللية التابعة ملى نقر بال
: ويســـــتخدم  ـــــ ا العمـــــود لتتديـــــد نوميـــــة البيانـــــات للمتغـــــري والـــــق ميوـــــن Measure القيـــــاس .10

 تصنيفها ملى النتو التايل:
أو إلمطـاء داللـة للبيانات العدديـة )القابلـة للقيـاس الومـى(  ويستخدم   ا التصنيف echelle . أ

 ملى أن ااتغري متغري متص..
يستخدم   ا التصنيف لقياس ااتغريات الرتتيبية حيث ميون ترتيب  ـيق ااتغـري و  :Ordinales . ب

تصـامدياً أو تنازليـاً ولوـن ال ميوـن حتديـد الفـروق القـيق  ميوـن ترتيـبحبيث تعطى داللـة ملـى أنـ  
 بينها بد ة مجمًا تقدير طالب و امتتان )ممتاز  جيد جداً  جيد  متوسط  مقبوا  ضعيف( 

لقياس ااتغريات االليـة و ـى متغـريات هلـا مـدد مـن ويستخدم   ا التصنيف  : Nominales . ت
تقســـيق الفئــات دون أ ضـــلية إلحــدا ا ملـــى اا ــرا )ال ميوـــن ترتيبهــا تصـــامدياً أو تنازليــاً( مجمـــ. 

 .اجملتم  إىل ذكور وإناث

 النتائج  نافذة 1.1.2.2

ال تيفهـــر مباشـــرة منـــد تشـــغي.  النا ـــ ةإال أن  ـــ ا  إلظهـــار نتـــائ  التتليـــ. اإلحصـــائى. اهلـــدف مـــن  ـــ ا
 .العنام  ولون تيفهر مباشرة مند طلب النتائ  اه مملية إحصائية
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 النتائج  نافذة: 21شكل 

 استرجاع البيانات او الملفات 1.2.2

  بعـد مث حندد نـوع االـف ااـراد اسـرتجام   Ouvrirمث   Fichierخنتار السرتجاع البيانات او االفات 
 . و يتق اسرتجاع التايل:Ouvrirل  نقوم با تيار اسق االف ااطلوب م  التاكيد بالضغط ملى اافتاح ذ

 (sav.*( )متغرياتبيانات ) .1
 (.SPO.*ب  نتائ  العمليات االحصائية الق ع حساميا و حفيفها سابقا ) ااقصود: تقارير .2
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 لفاتالم او البيانات استرجاع: 29شكل 

 

 حفظ المتغيرات بملف 1.2.2

  Fichierمـن القائمـة Enregistrer sous او   Enregistrerوذلـ  با تيـار االمـر الفرمـى  
 حيث ميون حفظ:

 بيان ااتغريات .1
 تقارير .2
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 ء الوصفياإلحصا 2درس  1.2

 مقايس االحصاء الوصفي 1.1.2

 ااقاييس اإلحصائية:اجلدوا التايل ميجم. 

 

 رنسيةااصطلم بالف ااصطلم بالعربية

 اجملموع 

 احلد االد 

 احلد االملى

ـــــــــــاره للوســـــــــــط  اخلطـــــــــــ  ااعي
 احلسايب

 االلتواء 

 الوسيط

 اانواا

 الوسط احلسايب

 االحنراف ااعياره

 التباين

 اادا

 التفرطم

 الربيعيات

 

Somme 

Minimum 

Maximum 

E.S Moyenne 

Skewness 

Médiane 

Mode 

Moyenne 

Ecart type 

Variance 

Intervalle 

kurtosis 

Centile 

 

 اإلحصائية المقاييس يمثل الجدول:  1جدول 
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 حساب مقاييس النزعة المركزية 2.1.2

حلســـاب مقـــاييس النزمـــة ااركزيـــة و ااتمجملـــة و الوســـط احلســـايب  الوســـيط  اانـــواا و االحنـــراف ااعيـــاره و 
 اجملموع نتب  اخلطوات التالية:

و و اال ـــري   Statictiques descriptivesمث  Analyse امـــرالنقـــر بالفـــ رة ملـــى ااو  .1
Effectifs 

 
 1الخطوة  المركزية النزعة مقاييس حساب: 10شكل 

  Variableة نقوم بتغري موان ااتغري اىل هر نا  تيف .2
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 2 الخطوة المركزية النزعة مقاييس حساب:11شكل 

    تيفهر نا  ة تتضمن مقاييس االحصاء الوصفىStatistiquesبالضغط ملى  نقوما   بعد  .3

 
 1 الخطوة المركزية النزعة مقاييس حساب: 12شكل 
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  لـــ ا و اجملمـــوع االحنـــراف ااعيـــاره  و مبـــا اننـــا نريـــد حســـاب كـــ. مـــن الوســـط احلســـايب  الوســـيط  اانـــواا  .4
ــــ  ااوجــــود امــــام كــــ. مــــن:  ســــنقوم بتنشــــيط  ــــ ا اال ت ــــى اارب ــــارات بالضــــغط مل  ,Moyenneي
Médiane, Mode , Ecart type  وSomme 

 Okو بعد ا  Poursuivreمث نضغط ملى  .5
 .نا  ة النتائ   النتيجة و  و اال ري تيفهر .6

 حساب مقاييس التشتت 1.1.2

 طـوات حسـاب مبا ان مقاييس التشتت تد . ضمن مقاييس االحصاء الوصفى  سـنجد ا باتبـاع نفـس 
 مقاييس النزمة ااركزية أه باتباع اخلطوات التالية:

و و اال ـــري   Statictiques descriptivesمث  Analyse النقـــر بالفـــ رة ملـــى ااوامـــر .1
Effectifs 

 Variableة نقوم بتغري موان ااتغري اىل هر نا  تيف .2
 س االحصاء الوصفى   تيفهر نا  ة تتضمن مقاييStatistiques  بعد ا نقوم بالضغط ملى  .3
و مبـــا اننـــا نريـــد حســـاب مقـــاييس التشـــتت   لـــ ا ســـنقوم بتنشـــيط  ـــ ا اال تيـــارات بالضـــغط ملـــى ااربـــ   .4

ااوجـــود امـــام مقـــاييس التشـــتت ااـــراد حســـاميا كـــاالحنراف ااعيـــاره  التبـــاين  ااـــدا  القيمـــة الصـــغرا أو 
 الوعا

 Okو بعد ا  Poursuivreمث نضغط ملى  .5
 نتيجة و  نا  ة النتائ ال و اال ري تيفهر .6

 االرتباط  1.1.2

. مــن اجــ. 1 +1-  و يمــة معامــ. االرتبــاط تــرتاوح بــرب  Y و Xاالرتبــاط يقــيس العا ــة بــرب ظــا رترب 
 اخلطوات التالية: نتب   ذل تنفي  

 Vibariéeو و اال ري   Corrélationمث  Analyse النقر بالف رة ملى ااوامر .1
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 1خطوة  االرتباطحساب  : 11شكل 

 تيفهــر نا ــ ة  يهــا يــتق حتديــد ااتغــريات و نــوع االرتبــاط بريســون أم ســبريمان أم كنــداا. ويــتق الضــغط ملــى  .2
OK ,تيفهر ااخرجات  

 
 2 خطوة االرتباط حساب: 11شكل 
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 االنحدار 1.1.2

 وات التالية:اخلط نتب   xملى ااتغري  yإلجياد منوذج االحندار للمتغري 

 Linéaireو و اال ري   Régressionمث  Analyse النقر بالف رة ملى ااوامر .1

 
 1: حساب االنجدار خطوة 11شكل 

 OKمث نضغط ملى  xوااتغري ااستق.  y تيفهر نا  ة و يها يتق حتديد ااتغري التاب   .2
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 2 خطوة جداراالن حساب: 11شكل 
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 ةالبياني الرسومات: 1درس  1.2

 انشاء الرسم البياني 1.1.2

و ميوـن متجميـ.  الرسومات البيانية تعرا ااعلومات بشو. مرئى مما يسامد و  هـق االر ـام و ااقارنـة بينهـا.
ق متجميــ. البيانــات ملــى شــو. اممــدة بيانيــة أو منتنيــات او مــدرجات توراريــة أو لوحــة انتشــار او دائــرة نســبية. و يــت

مـن القائمـة   Générateur de diagrammesالنشـاء الرسـق البيـاين خنتـار البيانات ملى حسب نوميتهـا. 
Graphes. 

 
 : انشاء رسم بياني11شكل 

 بــ.  الرســق البيــاينتــيم معاينــة ت ةتفامليــ  ــى نا ــ ة"  Générateur de diagrammesالنا ــ ة 
 إنشائ .
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 Générateur de diagrammes نافذة: 11شكل 

 Générateur de graphiquesفي نافذة   Galerieاستعمال  2.1.2

تضـمن العديـد مـن الرسـوم البيانيـة ااختلفـة احملـددة مسـبًقا   والـق يـث ا ـا تح:   Galerieنضـغط ملـى  .1
 يتق تنيفيمها حسب نوع ااخطط.

 بالضغط ملي  مرترب او ستب . نشاءاا اارادخنتار نوع الرسق البياين  .2
 . OKنقوم بتتديد ااتغريات الق ستيفهر و حمور الفواص. و الرتاتيب مث نيفغط ملى  .3
 النتيجة تيفهر و نا  ة النتائ . .4
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 المراجع 1.2

"  الطبعــة الجمانيــة  ر ــق االيــداع  SPSSاسـامة ربيــ  امــرب ســليمان  "التتليــ. االحصــائى باســتخدام برنــام   .1
3142.2007. 

"  الطبعـة SPSS تطبيقـات ملـى برنـام   -مـد . لدراسـة و حتليـ. البيانـات االحصـائية  " ج ,عوانشـ .2
 Creative Commons  2014الجمانية  ر صة ااشاع االبدامى 

 شــــام بركــــات بشــــر حســــرب," حتليــــ. البيانــــات باســــتخدام برنــــام  احلزمــــة االحصــــائية للعلــــوم االجتماميــــة  .3
Statistical Package for Social Science (SPSS) Version (15)   دليـ. سـري

 .2007للباحجمرب", دار الوتب العربية للنشر القا رة  
4. Michel Plaisent, Prosper Bernard, Cataldo Zuccaro, Naoufel 

Daghfous et Sylvain Favreau « Introduction à l’analyse des 
données de sondage avec SPSS », Presses de l’Université du 

Québec,  2009. 
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 خالصة

معهــد العلــوم و تقنيــات النشــاطات البدنيــة و  صيصــا لطلبــة الســنة اوىل ماســرت موجهــة  ــ ا ااطبومــة إن 
 SPSS و  Excel بـــرام كـــ. مـــن   اتقـــان اســـتخدامبفهـــق و  باالضـــا ة ميوـــن اله باحـــث مهـــتق  .الرياضـــية

  .االستفادة من ااطبومة

تنميــة  ــدرات الطلبــة ملــى  االوا يتمجمــ. و اهلــدف االساســىاساســرب حيــث ان  ــد رب  ااطبومــةان هلــ ا 
 الطالـــب إكســـاب ـــو الجمـــاين اهلـــدف االساســـى  امـــا. Excel باســـتخدام برنـــام  التعامـــ. مـــ  اجلـــداوا االلورتونيـــة

ااهـــــارات ااساســــــية إلجـــــراء التتلــــــيات اإلحصـــــائية وإمــــــداد التقــــــارير ملـــــى أســــــس ملميـــــة باســــــتخدام العنــــــام  
 .SPSSحصائىاال
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 المراجع 11

"  الطبعــة الجمانيــة  ر ــق االيــداع  SPSSاسـامة ربيــ  امــرب ســليمان  "التتليــ. االحصــائى باســتخدام برنــام   .1
3142.2007. 

"  الطبعـة SPSS تطبيقـات ملـى برنـام   -مـد . لدراسـة و حتليـ. البيانـات االحصـائية  " ج ,شـعوان .2
 Creative Commons  2014الجمانية  ر صة ااشاع االبدامى 

 شــــام بركــــات بشــــر حســــرب," حتليــــ. البيانــــات باســــتخدام برنــــام  احلزمــــة االحصــــائية للعلــــوم االجتماميــــة  .3
Statistical Package for Social Science (SPSS) Version (15)   دليـ. سـري

 .2007للباحجمرب", دار الوتب العربية للنشر القا رة  
4. Hector Guerrero, “Excel Data Analysis Modeling and 

Simulation”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 
5. Michel Plaisent, Prosper Bernard, Cataldo Zuccaro, Naoufel 

Daghfous et Sylvain Favreau « Introduction à l’analyse des 
données de sondage avec SPSS », Presses de l’Université du 

Québec,  2009. 
6. Paul McFedries "Microsoft Excel 2013 Simplified Step-By-Step 

instruction for easy learning", John Wiley & Sons, Inc, 2013. 
7. Wayne L. Winston, “Microsoft Excel Data Analysis and Business 

Modeling”, Microsoft Press, 2004 

 


