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لنفرض أن لدينا الرغبة في معرفة متوسط المعدل التراكمي للطالب والطالبات مع عرض النتائج بيانيًا.  ويتم ذلك 
 بالنقر على النحو التالي:

 
 وبذلك يظهر مربع الحوار التالي:

 
ب جرن  الطالرب كذكرر أو أن،رىضع نلرع المت يررر ونظررًا نن الهرده  رو معرفرة متوسرط المعردل التراكمري وذلرك حسر

gpa   فرررري ةائمررررة المت يرررررات التابعررررةDependent List  ونلررررعgender  فرررري ةائمررررة الم يرررررات المسررررتقلة
Independent List  المجاورة لكل ةائمة. وذلك بالنقر على 
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 تظهر لنا النتائج التالية في شاشة عارض النتائج. OKوبالنقر على 
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Data Manipulation 

يتطلررب التحليررل ائح ررائي المقرردرة علررى التعامررل مررع البيانررات وذلررك لولررعها بال ررورة المناسرربة للتحليررل.  وسرريتم 
خررالل  ررذا الف ررل القيررام بعمليررات تهررده بلررى تعررديل البيانررات لررتالئم التحليررلع وتشررمل عمليررات بلررافة أو حررذه 

تع اختيار مجموعة جزئية من البيانات أو مجموعة جزئية من المت يراتع البحث عن مت يرات أو مت يرات أو حان
 حانتع بعادة ترميز ةيم مت يرات أو تكوين مت يرات جديدة باستخدام مت يرات متوفرة حاليًا.

 
Insert and Delete 

ة بلررى ملرره بيانررات أو بلررافة حررانت جديرردةع ففرري بعررض الحررانت تبرررز الحاجررة دائمررا بلررى بلررافة مت يرررات جديررد
يتطلب التحليل بلافة مت يرات جديدة أو يتم انست ناء عن مت يرات غير مفيدة.  كذلك فإنه ةد تحتاج بلى بلافة 
 مشررا دات جديررد للمت يرررات الموجررودة حاليررًا فرري ملرره البيانررات وذلررك بسرربب نسرريانها سررهوًا أو بسرربب ترروفر بيانررات

 جديدة.

مرن  Insert Casesمرن شرريط اودواتع أو باختيرار  يتم بلافة حالة جديردع برالنقر علرى أيقونرة بلرافة حالرة 
 ةائمة البيانات.

 
وبذلك يتم بلافة حالة جديدة تقع بلى اوعلى من الخلية المختارة.  ويمكن حذه حالة ما وذلك بالنقر بواسطة زر 

أو باختيرار ال ره التري تقرع فيره الحالرة ،رم اللر ط علرى  Clearعلى الحالة المراد حذفها ،رم اختيرار الفارة اويمن 
 من لوحة المفاتيح. Deleteزر 
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لنفرض أن لديك الرغبة في بلافة مت ير جديد يم،ل وزن الطالب في مله البيانراتع ويرتم ذلرك برالنقر علرى أيقونرة 
مرررن ةائمرررة البيانرررات.  ويقررروم البرنرررامج  Insert Variableريط اودواتع أو باختيرررار مرررن شررر بلرررافة مت يرررر 

 بحيث يقع بلى اليسار من الخلية المختارة. VAR0001بإلافة عمود جديد باسم 

 
وبعرد بلرافة المت يرر الجديررد يتطلرب اومرر بجررراء العديرد مرن التعررديالت علرى ملره البيانررات م،رل تعرديل خ ررائ  

لا  فة البيانات المقابلة لكل حالة.المت ير وا 

 
أو  Clearويمكررن حررذه أغ مت يررر وذلررك بررالنقر بواسررطة زر الفررارة اويمررن علررى المت يررر المررراد حذفرره ،ررم اختيررار 

 من لوحة المفاتيح. Deleteباختيار العمود الذغ يقع فيه المت ير ،م الل ط على زر 
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الحاجررة فرري الك،يررر مررن اوحيرران بلررى تحويررل بعررض المت يررر بلررى مت يرررات جديررد تحمررل ةرريم مرتبطررة بررالمت ير  تبرررز
السابق أو استخدام عدة مت يرات ئنشاء مت ير جديد.  كذلك ةد نحتاج بلرى بعرادة ترميرز مت يرر بحيرث تكرون القريم 

 0تحمرل الررةم  01وأةرل مرن  01قريم التري برين في المت ير الجديد وال 0في مت ير ما تحمل الرةم  01التي أةل من 
 في المت ير الجديد و كذا.

 

 Computeترتم عمليررة حسرراب ةرريم جديررد لمت يررر بنرراء علرى ةرريم مترروفرة لمت يررر أو مت يرررات أخررر  باسررتخدام اومررر 
 ء الحسابات الالزمة.والذغ يمكن الباحث من استخدام العديد من الدوال الريالية وائح ائية ئجرا

برررين عمرررر  توالرررذغ يم،رررل الفروةرررا "diff"لنفررررض أن لرررد  الباحرررث الرغبرررة فررري تكررروين مت يرررر جديرررد يحمرررل ائسرررم 
أو  Transformمررن ةائمررة  Computeالطالررب ومتوسررط اوعمررار لجميررع الطررالب.  وللقيررام بررذلك نسررتخدم اومررر 

 دوات.بعد بلافتها بلى شريط او Computeبالنقر على أيقونة 

 
 وعند ذلك يظهر لنا مربع الحوار التالي.

 
نقررروم بطررررط متوسرررط عمررر الطرررالب مرررن عمررر الطالرررب.  ويولرررح الشررركل  "diff"ولحسرراب القررريم الجديررردة للمت يررر 

السررابق ةائمررة الرردوال ائح ررائية المترروفر والترري يمكررن اسررتخدامها لحسرراب ةرريم المت يررر الجديررد.  ويررتم ولررع اسررم 
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ع كرذلك برتم تحديرد بعرض خ رائ  Target Variableالمت ير الجديد في المربع الذغ يقرع أسرفل كلمرة 
ع ،م يتم ولع العبارة المستخدمة لحساب ةيم المت يرر الجديرد فري مربرع Type&Labelعلى زر المت ير بالل ط 

Numeric Expression وبالل ط على زر  .OK .يظهر لنا المت ير الجديد كما في الشكل التالي 

 

ح رائية وبعرض الردوال اوخرر   01وز يوجد في ةائمة الدوال مجموعة كبيرة من الدوال والتري تتجرا دالرة ريالرية وا 
التي تساعد على حساب ةيم مت يرات جديدة,  وتعتبر  ذه الدوال أداة لحساب ةيمة المت يرر الجديرد بانعتمراد علرى 

لحسرراب القيمررة  ABS(numexpr)القرريم المقابلررة للمت يررر المترروفر حاليرراب.  فعلررى سرربيل الم،ررال فإنرره اسررتخدام دالررة 
 ة للفرررق بررين عمررر الطالبررة ومتوسررط أعمررار الطررالبع ويررتم ذلررك باختيررار الدالررة ،ررم اللرر ط علررى زر المطلقرر

،ررم بلررافة العبررارة السررابقة لحسرراب ةيمررة المت يررر  Numeric Expressionوذلررك لرفررع الدالررة المختررارة بلررى مربررع 
 الجديد كما  و مولح في الشكل التالي.
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 أ بحت موجبة. "diff"يع ةيم المت ير الجديد ع نشا د أن جمOKوبعد الل ط على زر 

 

بعررادة ترميررز المت يرررات  رري عمليررة تكرروين مت يررر جديررد مرررتبط بمت يررر موجررود حاليررًا فرري ملرره البيانررات بحيررث يررتم 
.  أمررا Nominal Variableبلررى مت يرررات و ررفية  Scale Variableتحويررل مت يرررات كميررة أغ ةابلررة للقيررا  

ت نيه المت يرات فهي عملية مشابهة لعملية بعادة ترميز المت يررات بن أن المت يرر الجديرد يعكر  عردد مسرتويات 
 الت نيه ويتم ت نيه المت ير على فترات متساوية الطول.

 
Recode 

عن مستويات للت نيه أو عبارة عن لتكوين مت ير جديد بحيث تكون ةيم المت ير عبارة  Recodeيستخدم اومر 
مررررن ةائمررررة  Recodeةرررريم محرررردد ليررررتم تحويررررل المت يررررر الكمرررري بلررررى مت يررررر و ررررفي.  ويررررتم ذلررررك باختيررررار اومررررر 

Transform .كما في الشكل التالي 

 
ويشمل أمر بعادة الترميز بلى خيارينع حيرث يمكرن بواسرطة الخيرار اوول ولرع الترميرز الجديرد فري نفر  المت يرر 

ابقع في حين يتم ولرع ةريم الترميرز الجديردة باسرم مت يرر جديرد عنرد اسرتخدام الخيرار ال،راني.  لنفررض أن لردينا الس
 الرغبة في تكوين مت ير ت نيفي لوزن الطالب بحيث تكون ةيمة المت ير الجديد بحسب الفئات التالية
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 ةيم المت ير السابق ةيم المت ير الجديد
0 50 60 
0 61 70 
3 71 
 Intoوأختيررار  Transformمررن ةائمرررة  Recode.  وبررالنقر علرررى "w_code"وسرريكون اسررم المت يرررر الجديررد 

Different Variable .يظهر مربع الحوار التالي 

 
ي عملية بعادة الترميز وتحديد اسرم المت يرر الجديرد ويتم من خالل مربع الحوار السابق تحديد المت ير المستهده ف

ع Old and New Valuesوولررع و رره للمت يررر الجديررد.  ولتحديررد ةرريم المت يررر الجديرردع يررتم النقررر علررى زر 
 وبذلك يظهر لنا مربع الحوار التالي.

 
لك تحديررد ةرريم الترميررز ويررتم مررن خررالل مربررع الحرروار السررابق تحديررد ةرريم محرردد أو فترررات محررددة للمت يررر السررابق وكررذ

الجديد للمت ير الجديد.  ويمكن بلافة العدد المناسب من الفترات بأطوال مختلفة وذلك حسب رغبة الباحثع وعنرد 
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بلررى  Addاننتهرراء مررن تحديررد الفترررة أو القيمررة السررابقة وتحديررد ةيمررة الترميررز الجديررد يررتم النقررر علررى زر 
د.  وعنررد اننتهرراء مررن بلررافة جميررع الفتررراتع يررتم النقررر علررى زر وذلررك لقبررول الترميررز الجديرر OldNewةائمررة 

Continue  م،OK .ليتم بذلك تكوين المت ير الجديد ومشا دة المت ير الجديد في ورةة عارض البيانات 

 
 


