
com.psyeducVp.  
حة

صف
ال

1
 

تشمل عمليات التعامل مع البيانات على العديد من األوامر  والترال ي يم رن الت رد  عرن اميعلرا بالتولريل  ول رن 
 يواد بعض األوام  التال يم ن ايستوادة منلا فال ت وين ملوات بيانات بالش ل التال تناسب الت ليل.

Sorting Cases

عررادة ع مررلا بي ي ررت ت بررس الت ليررل  ويم ررن بواسرريت ت مررن ميميررت ت ت يررب ال ررايت ب نلررا وسرريلت لعرر ض البيانررات واب
ت تيررب ال ررايت بنرراق علررى ررريس مت يرر  مو عرردة مت يرر ات  فعلررى سرربيل الم ررال  يم ررن ت تيررب  Sort Casesاألمرر  

 ررايت األرررل و نررا  فررال   ورررد ي ررون الت تيررب تلرراعدياظ ب يرر  ت لرر  ال"weight"اليرر ب باسررت داس مت يرر  الررو ن 
البدايت وال ايت األ  ر  و نرا  فرال النلايرت  مو ت تيرب ال رايت تنا ليراظ ب ير  ت لر  ال رايت األ  ر  و نراظ فرال البدايرت 
واألرل و نا  فال النلايت.   ذلك فإنه يم ن ت تيب البيانات بناق على م    مرن مت ير   مأ من البا ر  يسرت دس م  ر  

 يت.من معيا  لت تيب ال ا
 

لنو ض من لدينا ال غبت فال ت تيب ال ايت المواودة فال ملف الي ب وذلك تبعاظ لل رس الارامعال للير ب  نسرت دس 
 من رابمت البيانات  وعنديا ي ل  م بع ال وا  التالال. Sort Casesاألم    

 
اعديت مو تنا ليرت  وبعررد  ررس ن ترا  ي ي ررت الت تيرب وذلررك  مرا تلرر "id_num"ومرن رابمررت المت ير ات ن تررا  المت ير  

   ت ل  لنا البيانات م تبت ب ب ال رس الاامعال لليالب.OKالن   على 
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الت لص  س المعردل الت ا مرال  نتبرع نورخ ال يروات السراب ت على لنو ض من لدينا ال غبت فال ت تيب ال ايت بناق 

  وبذلك ت ل  لنرا البيانرات علرى  لى رابمت المت ي ات المست دمت فال الت تيب "gpa" س  "major" ي مننا نميف 
 الن و التالال.

 
للذا  "major" ان األول فال الت تيب وذلك بسبب من ريمت المت ي   "marketing"وي    من ت لص 

 ."economics"لت لص  3وال يمت  "finance"لت لص  2وال يمت  1الت لص يو 
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Selecting Cases

ي تيا  ماموعت ا بيت من ال ايت وذلك ليتس است داس ال ايت الم تا ة ف ي فال  Select Casesيست دس األم  
( علررس psyعلررس الررنوخ  الت ليررل. لنورر ض من لرردينا ال غبررت فررال  سرراب ريمررت متوسرري عمرر  اليرر ب فررال ت للررات 

   نتبع ال يوات التاليت:(educالت بيت  
 التالال. من رابمت البيانات ي ل  لنا م بع ال وا  Select Casesبالن   على األم  

 
ويتوف  فال م بع ال وا  السابق عدة ي ابق ي تيا  ال ايت  ي  يم ن من ي ون اي تيا  تبعاظ لش وي م ددة مو 
ا تيا  عينت عشوابيت مو ي ون اي تيا  تبعاظ لت تيب ال ايت مو ي ون اي تيا  باست داس مت ي  لتلرويت البيانرات.  

 والن   على: If condition is satisfiedوبا تيا  

 
 ي ل  لنا م بع ال وا  التالال.
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ويم ن فال م بع ال وا  السابق ت ديد الش ي المناسب باست داس م د المت ي ات المواودة فال رابمت المت ير ات  وررد 

يررو من ت ررون ريمررت  (educ( علررس الت بيررت  psyعلررس الررنوخ   رران الشرر ي المناسررب ي تيررا  اليرر ب المت للررين 
( علرس psyفال ملونا يال علرس الرنوخ  لت للات  "major"س المت ي     ي  من ري3ارل من  "major"المت ي  
نشررايد البيانررات ورررد تررس اسررتبعاد  Ok ررس  Continueعلررى الترروالال.  وعنررد الن رر  علررى  2و  1يررال (educالت بيررت  

 .اي يوفونيا الي ب المت للين 

 
.  وعند  ساب متوسي عمر  (educ( علس الت بيت  psyعلس النوخ  وبذلك فإن الت ليل التالال سيشمل ف ي ي ب 

مررن رابمررت الت ليررل   Descriptive Statisticsسررت داس األمرر  با (educ( علررس الت بيررت  psyعلررس الررنوخ  يرر ب 
 سنت. 2112تج من متوسي عم  الي ب يو ن
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Data Description 

ولف المت ي ات ايسميت وال ميت يال عمليت تل يص المت ي ات ب ي  بتس ال لول على ريس عدديرت تعبر  عرن مو 
البيانرات.  ويم رن من ت رون يرذم المل لرات تعرداداظ لل رايت  سرب مت ير  تلرنيوال مو  سرب تلف ال ايت فرال 
  مو رد ت ون يذم المل لات م ياخ لدالت   لابيت مو  ياميت معينت م ل الوسي ال سرابال تعدة مت ي ات تلنيوي

مت يرر ات ايسررميت مو الوسرريي مو اين رر اف المعيررا أ.  وسرريتس فررال يررذا الولررل التعرر ف علررى عرردة ي ابررق لولررف ال
   و ذلك التوسع فال الع ض البيانال لتم يل المل لات بيانياظ.SPSSوال ميت باست داس 

للرذا ال ر ض  ويرو م رد ملورات البيانرات الترال تر تال اراي ة عنرد ت ميرل الب نرامج   Cars.savسيتس است داس بيانرات 
 السيا ات  سب المت ي ات التاليت.وي توأ يذا الملف على مت ي ات تلف ماموعت من 

 
  mpgوم بررررع مت يرررر ات  ميررررت ويررررال  Cylinderو  Originويواررررد فررررال يررررذا الملررررف مت يرررر ين تلررررنيويين ويمررررا 

engine  horse  وweight. 
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Qualitative Variables 

البيانات ايسميت يرال اميرع المت ير ات التلرنيويت والترال تم رل  رل ريمرت مرن ريملرا مسرتوت مرن مسرتويات التلرنيف 
نمرا يرال رريس عدديرت تم رن البا ر   الم تلوت   ي منه ياب التنبيه  لى من ريس التلرنيف لريخ للرا معنرى ب رد ذاتلرا واب

ل فررإن لارررنخ اليالررب مسرررتويين ويمررا  ذ رررو   مررن فلررل ال رررايت تبعرراظ لمسرررتويات التلررنيف.  فعلرررى سرربيل الم رررا
عنردما ي رون ارنخ اليالرب  1 نا (  وبذلك فإنه يم ن تلنيف الير ب  لرى مسرتويين ب ير  ت رون ريمرت المت ير  

تم رررل المسرررتويات  2و  1عنررردما ي رررون ارررنخ اليالرررب من رررى.  وبرررذلك فرررإن األعرررداد  2 ذ ررر ( وت رررون ريمرررت الت يررر  
نخ ولرريخ للررا مرردلول   يمررت عدديررت.  وتشررمل عمليررت ولررف المت يرر ات ايسررميت الم تلوررت للمت يرر  التلررنيوال الارر

ال لول على ت  ا  ألعداد ال ايت  سب التلنيف مو ال لول على اداول ارت ان ب ي  يتس تلنيف ال ايت 
 تبعاظ لمت ي ين تلنيويين مو م   .

 
 العديد من ايستوسا ات عن السيا ات.وفيما يلال  سن وس بتل يص يذم البيانات وذلك عن ي يق اإلاابت على 

 ايستوسا  األول: مع فت عدد السيا ات ملنوت  سب بلد التلنيع  ويتس ذلك با تيا  األم  

 
 لي ل  م بع ال وا  التالال.

 
   ت ل  النتابج فال شاشت عا ض النتابج.OKوبت ديد المت ي  المناسب  س الن   على 
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سرربت عردد السريا ات  لررى العردد ال لررال وذلرك  سرب مسررتويات المت ير  التلررنيوال ويومر  الاردول معررداد السريا ات ون

Origin   والررذأ ي ترروأ علررى  رر   مسررتويات.  ويرروف  األمررFrequencies  م انيررت تم يررل معررداد السرريا ات مو 
  س ا تيا  نوع ال سس المناسب. Chartsنسب السيا ات بيانياظ وذلك بالن   على 

ت عرردد السرريا ات ذات األ بررع اسرريوانات ملررنوت  سررب بلررد التلررنيع  ويم ررن عمررل ذلررك ايستوسررا  ال ررانال: مع فرر
.  ول رررن ربرررل تنويرررذ األمررر   يارررب ا تيرررا  Frequenciesبإتبررراع نورررخ ال يررروات السررراب ت وذلرررك باسرررت داس األمررر  

ويرتس ذلرك ماموعت ا بيت من البيانات ب ي  ت ون اميع السريا ات الم ترا ة يرال سريا ات ذات األ برع اسريوانات.  
 رس ومررع الشر ي المناسرب ويررو ا تيرا  السريا ات ذوات األ بررع  Dataمررن رابمرت  Select Casesباسرت داس األمر  

 اسيوانات.

 
وبررذلك ت ررون البيانررات ارراي ة لىاابررت علررى ايستوسررا  ال ررانال  يرر  تررس اسررتبعاد اميررع السرريا ات التررال ت ررون عرردد 

يرررتس تلرررنيف السررريا ات  سرررب بلرررد  Frequencies داس األمررر  اسررريواناتلا ت تلرررف عرررن األ برررع اسررريوانات  وباسرررت
 التلنيع.
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   ذلك يبين الاردول تو يرع يرذم 111ويوم  الادول السابق من العدد ال لال للسيا ات ذوات األ بع اسيوانات يو 

 السيا ات  سب بلد التلنيع.

 رس  Dataمرن رابمرت  Select Casesوياب التنبيه ينا  لى منه ياب  عادة تممين اميع البيانات وذلرك با تيرا  
 وذلك إلل اق عمليت ا تيا  ماموعت ا بيت من البيانات. Resetالن   على 

ايستوسرا  ال الرر  يررو مع فرت معررداد السرريا ات ملرنوت  سررب بلررد التلرنيع وعرردد ايسرريوانات  مأ منره سرريتس ت رروين 
 .  وباست داس األم Cylinderو  Originا ادول ارت ان ب ي  يتس تلنيف السيا ات تبعاظ لمت ي ين تلنيويين يم

 
 وبذلك ي ل  م بع ال وا  التالال.

 
 ي ل  لنا ادول ايرت ان الذأ يوم  عدد السيا ات بعد تلنيولا. OKى لوبالن   ع
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وي  ررر  من اميرررع السررريا ات ذوات ال مانيرررت اسررريوانات يرررال سررريا ات مم ي يرررت ومن اميرررع السررريا ات ذوات ال مرررخ 

يا ات مو وبيرررت ومن اميرررع السرريا ات ذوات الررر    اسرريوانات يرررال سررريا ات يابانيررت   رررذلك يم رررن اسرريوانات يرررال سرر
اإلاابررت علررى ايستوسررا  ال ررانال وذلررك بررالن    لررى السرري  ال ررانال والررذأ يلررنف السرريا ات ذوات األ بررع اسرريوانات 

  سب بلد التلنيع. 
انيررا وذلررك با تيررا  ماموعررت ا بيررت مررن البيانررات  ويم ررن تم يررل معررداد السرريا ات ذوات األ بررع والسررتت اسرريوانات بي

 .Select Casesباست داس األم  

 
 رس  Summaries for groups of casesو  Clustered رس ا تيرا   Graphsمرن رابمرت  Barوبا تيرا  األمر  

   ي ل  م بع ال وا  التالال.Defineالن   على 
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 اشت عا ض النتابج.ي ل  ال سس البيانال التالال على ش OKوبالن   على 

 
 


