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 1. التدريبية الورشةاسم  SPSSباستخدام  األساسي التحليل اإلحصائي
TD-12  2. التدريبية الورشةرقم 

 3. التدريبية الورشةمدة  يومان )عشر ساعات(
 4. الفصل الدراسيالعام الجامعي/ 5102/5102الثاين  الدراسي الفصل

، ميت  حييت  عاجليتة الحياايتات باسيتتخدام احلاسيتوبأحد الربامج املهمة اليت  تايتاعد الحاحيت    م SPSSعد احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ت
تيتاً الحيااات وحفظهيتا واسيتتعاد ا ويليلهيتا بقريآيتة  لييتة تتايتر بالايترعة والد يتة، دون احلاجيتة إا املعاجليتة اليدوييتة واليت  تتقليتق ميت  الحاحيت  و إدخال 

 .  نيبالآوااني واملعادالت وكيفية تقحيآها؛ مما يشكل صعوبة كحرية لدى الحاحث طوياًل، إضافة إا وجوب معرفته

استخدام الحيااات م  ملفات األاظمة األخرى، فمثاًل إذا كاات الحيااات املراد استخدامها موجودة عليت  صيتفحة برايتامج  SPSSوميك  لرباامج 
excel  فيتيتيتال داعيتيتيتي إلعيتيتيتادة كتابتهيتيتيتا ميتيتيت  جدييتيتيتد   برايتيتيتامجSPSS  وميكيتيتيت  االكتفيتيتيتا  بعميتيتيتل اايتيتيتخة ،(Copy)  للحياايتيتيتات ص لصيتيتيتا الحياايتيتيتات

Paste) شاشيتيتة   )SPSS برايتيتامج . وميكيتيت  اسيتيتتخدامSPSS   احلصيتيتول عليتيت  اتيتيتائج وصيتيتفية للحياايتيتات مثيتيتل الاايتيتق والتكيتيترارات واألوسيتيتا  
بيتني  احلاابية واالحنرافات املعيارية ، وكذلك ياتخدم   احلصول عل  اتائج يليلييتة بايتيقة مثيتل املآارايتة بيتني متوسيتقني وحايتاب معاميتل االرتحيتا 

 .  …لي، ويليل االحندار، وغري ذلك كثر تعآيداً مثل يليل التحاي  والتحليل العاممتغريي ، كما ياتخدم   احلصول عل  اتائج يليلية أ

وحيتيتيتيتيتيتيتوي الربايتيتيتيتيتيتامج عليتيتيتيتيتيت  العدييتيتيتيتيتيتد ميتيتيتيتيتيت  التقحيآيتيتيتيتيتيتات اإلحصيتيتيتيتيتيتائية، وظيتيتيتيتيتيتذو احلزميتيتيتيتيتيتة  موعيتيتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتيت  اإلصيتيتيتيتيتيتدارات تعميتيتيتيتيتيتل ييتيتيتيتيتيتت بي يتيتيتيتيتيتة اظيتيتيتيتيتيتام ويايتيتيتيتيتيتدوز 
(WINDOWSوييتيتتر التعاميتيتل ميتيتا صيتيتذو اإلصيتيتدارات بشيتيتكل عيتيتام ضيتيتم  األسيتيت  واملحيتيتاد ، )ميتيتا تقيتيتوير كيتيتل إصيتيتدار جدييتيتد لتايتيتهيل افايتيتها ئ ،

 عملية التعامل ما الحيااات والاتائج.
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 : الورشة التدريبية نتاجات7. 

  التعرف إا الرزمة اإلحصائية   العلوم االجتماعيةStatistical Package of Social Sciences 

  إدخال الحيااات إا شاشةSPSS  وإدار اEntering and Managing Data. 

  ،مآايي  التشتت، ومعامالت االرتحا (و اإلحصا  الوصفي )التكرارات، ومآايي  الازعة املركزية Summarizing Data: Measures of 

Central Tendency, Measures of Variability & Association Between Numerical Variables 
 يلي اإلحصا  االستاتاجي أو التحل Inferential Statistics. 

 متوسقي عياتني ماتآلتني مآاراة Comparison of Two Independent Means. 
 متوسقي عياتني مرتابقتني  مآاراة Comparison of Two dependent Means. 
  األحادي والثاائي يليل التحاي Analysis of Variance. 

  يليل التحاي  املشرتكAnalysis of Co-Variance. 

  را ة الاتائج وتفاريصا والتآرير عاها Interpret statistical output, present and evaluate the results  
 

 :المعدات واألجهزة المطلوبة 8. 

 .SPSS، وأجهزة حاسوب، وبر ية  (Data Showجهاز عرض )
 

 :المستهدفة الفئة 9. 
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