
 

 .بيانات الطالب تحليل إحصائي مبسط على
ويتم ذلك .  لنفرض أن لدينا الرغبة في معرفة متوسط المعدل التراكمي للطالب والطالبات مع عرض النتائج بيانيا  

 :بالنقر على النحو التالي

 
 :وبذلك يظهر مربع الحوار التالي

 
، نضرع المتييررر (أنثرىذكرر أو )ونظررا  نن الهرده  رو معرفرة متوسرط المعردل التراكمري وذلرك حسرب برن  الطالرب 

gpa   فرررري ةائمررررة المتييرررررات التابعررررةDependent List  ونضررررعgender  فرررري ةائمررررة المييرررررات المسررررتقلة
Independent List  المباورة لكل ةائمة وذلك بالنقر على. 



 

 
 .تظهر لنا النتائج التالية في شاشة عارض النتائج OKوبالنقر على 

 
 



 

 التعامل والتحكم في البيانات
Data Manipulation 

 مقدمة
وسرريتم .  يتطلررب التحليررل ائحصررائي المقرردرة علررى التعامررل مررع البيانررات وذلررك لوضررعها بالصررورة المناسرربة للتحليررل

خررالل  ررذا الفصررل القيررام بعمليررات تهررده إلررى تعررديل البيانررات لررتالئم التحليررل، وتشررمل عمليررات إضررافة أو حررذه 
ة من البيانات أو مبموعة بزئية من المتييرات، البحث عن متييرات أو متييرات أو حانت، اختيار مبموعة بزئي

 .حانت، إعادة ترميز ةيم متييرات أو تكوين متييرات بديدة باستخدام متييرات متوفرة حاليا  
 

 Insert and Delete إضافة وحذه متييرات وحانت

ضررافة حررانت بديرردة، ففرري بعررض الحررانت تبرررز الحابررة دائمررا إلررى إضررافة متييرررات بديرردة إلررى ملرره بيانررات أو إ
كذلك فإنه ةد تحتاج إلى إضافة .  يتطلب التحليل إضافة متييرات بديدة أو يتم انستيناء عن متييرات غير مفيدة

مشررا دات بديررد للمتييرررات الموبررودة حاليررا  فرري ملرره البيانررات وذلررك بسرربب نسرريانها سررهوا  أو بسرربب ترروفر بيانررات 
 .بديدة

 نتإضافة وحذه حا
مرن  Insert Casesمرن شرريط اودوات، أو باختيرار  يتم إضافة حالة بديرد، برالنقر علرى أيقونرة إضرافة حالرة 

 .ةائمة البيانات

 



 

ويمكن حذه حالة ما وذلك بالنقر بواسطة زر .  وبذلك يتم إضافة حالة بديدة تقع إلى اوعلى من الخلية المختارة
أو باختيرار الصره التري تقرع فيره الحالرة ثرم الضريط علرى  Clearها ثرم اختيرار الفارة اويمن على الحالة المراد حذف

 .من لوحة المفاتيح Deleteزر 
 

 إضافة وحذه متييرات
لنفرض أن لديك الرغبة في إضافة متيير بديد يمثل وزن الطالب في مله البيانرات، ويرتم ذلرك برالنقر علرى أيقونرة 

ويقررروم البرنرررامج .  مرررن ةائمرررة البيانرررات Insert Variableار مرررن شرررريط اودوات، أو باختيررر إضرررافة متييرررر 
 .بحيث يقع إلى اليسار من الخلية المختارة VAR0001بإضافة عمود بديد باسم 

 
وبعرد إضرافة المتييرر البديررد يتطلرب اومرر إبررراء العديرد مرن التعررديالت علرى ملره البيانررات مثرل تعرديل خصررائ  

ضافة البيانات المقابلة   .لكل حالةالمتيير وا 

 



 

أو  Clearويمكررن حررذه أغ متييررر وذلررك بررالنقر بواسررطة زر الفررارة اويمررن علررى المتييررر المررراد حذفرره ثررم اختيررار 
 .من لوحة المفاتيح Deleteباختيار العمود الذغ يقع فيه المتيير ثم الضيط على زر 

 
 حساب ةيم بديدة لمتيير أو إعادة ترميز متيير

اوحيرران إلررى تحويررل بعررض المتييررر إلررى متييرررات بديررد تحمررل ةرريم مرتبطررة بررالمتيير تبرررز الحابررة فرري الكثيررر مررن 
كذلك ةد نحتراج إلرى إعرادة ترميرز متييرر بحيرث تكرون القريم .  السابق أو استخدام عدة متييرات ئنشاء متيير بديد

 0تحمرل الررةم  01مرن وأةرل  01في المتيير البديد والقريم التري برين  0في متيير ما تحمل الرةم  01التي أةل من 
 .في المتيير البديد و كذا

 
 حساب ةيم بديدة لمتيير

 Computeترتم عمليررة حسرراب ةرريم بديررد لمتييررر بنرراء علرى ةرريم مترروفرة لمتييررر أو متييرررات أخررر  باسررتخدام اومررر 
 .والذغ يمكن الباحث من استخدام العديد من الدوال الرياضية وائحصائية ئبراء الحسابات الالزمة

برررين عمرررر  توالرررذغ يمثرررل الفروةرررا "diff"نفررررض أن لرررد  الباحرررث الرغبرررة فررري تكررروين متييرررر بديرررد يحمرررل ائسرررم ل
أو  Transformمررن ةائمررة  Computeوللقيررام بررذلك نسررتخدم اومررر .  الطالررب ومتوسررط اوعمررار لبميررع الطررالب

 .بعد إضافتها إلى شريط اودوات Computeبالنقر على أيقونة 

 
 .لنا مربع الحوار التالي وعند ذلك يظهر



 

 
ويوضرررح الشررركل .  نقررروم بطررررط متوسرررط عمررر الطرررالب مرررن عمررر الطالرررب "diff"ولحسرراب القررريم البديررردة للمتييررر 

ويررتم وضررع اسررم .  السررابق ةائمررة الرردوال ائحصررائية المترروفر والترري يمكررن اسررتخدامها لحسرراب ةرريم المتييررر البديررد
، كرذلك برتم تحديرد بعرض خصرائ  المتييرر Target Variableكلمرة المتيير البديرد فري المربرع الرذغ يقرع أسرفل 

، ثررررم يررررتم وضررررع العبررررارة المسررررتخدمة لحسرررراب ةرررريم المتييررررر البديررررد فرررري مربررررع Type&Labelبالضرررريط علررررى زر 
Numeric Expression  . وبالضيط على زرOK يظهر لنا المتيير البديد كما في الشكل التالي. 

 

 حصائيةاستخدام الدوال الرياضية وائ



 

حصرائية وبعرض الردوال اوخرر   01يوبد في ةائمة الدوال مبموعة كبيرة من الدوال والتري تتبراوز  دالرة رياضرية وا 
وتعتبر  ذه الدوال أداة لحساب ةيمرة المتييرر البديرد بانعتمراد علرى ,  التي تساعد على حساب ةيم متييرات بديدة

لحسرراب القيمررة  ABS(numexpr)سرربيل المثررال فإنرره اسررتخدام دالررة فعلررى .  القرريم المقابلررة للمتييررر المترروفر حاليررا  
 المطلقررة للفرررق بررين عمررر الطالبررة ومتوسررط أعمررار الطررالب، ويررتم ذلررك باختيررار الدالررة ثررم الضرريط علررى زر 

ثررم إضررافة العبررارة السررابقة لحسرراب ةيمررة المتييررر  Numeric Expressionوذلررك لرفررع الدالررة المختررارة إلررى مربررع 
 .ا  و موضح في الشكل التاليالبديد كم

 
 .أصبحت موببة "diff"، نشا د أن بميع ةيم المتيير البديد OKوبعد الضيط على زر 

 

 إعادة ترميز وتصنيه المتييرات
إعررادة ترميررز المتييرررات  رري عمليررة تكرروين متييررر بديررد مرررتبط بمتييررر موبررود حاليررا  فرري ملرره البيانررات بحيررث يررتم 

أمررا .  Nominal Variableإلررى متييرررات وصررفية  Scale Variableةابلررة للقيررا  تحويررل متييرررات كميررة أغ 
تصنيه المتييرات فهي عملية مشابهة لعملية إعادة ترميرز المتييررات إن أن المتييرر البديرد يعكر  عردد مسرتويات 

 .التصنيه ويتم تصنيه المتيير على فترات متساوية الطول



 

 
 Recodeإعادة ترميز المتييرات 

لتكوين متيير بديد بحيث تكون ةيم المتيير عبارة عن مستويات للتصنيه أو عبارة عن  Recodeدم اومر يستخ
مررررن ةائمررررة  Recodeويررررتم ذلررررك باختيررررار اومررررر .  ةرررريم محرررردد ليررررتم تحويررررل المتييررررر الكمرررري إلررررى متييررررر وصررررفي

Transform كما في الشكل التالي. 

 
يمكرن بواسرطة الخيرار اوول وضرع الترميرز البديرد فري نفر  المتييرر ويشمل أمر إعادة الترميز إلى خيرارين، حيرث 

لنفررض أن لردينا .  السابق، في حين يتم وضرع ةريم الترميرز البديردة باسرم متييرر بديرد عنرد اسرتخدام الخيرار الثراني
 الرغبة في تكوين متيير تصنيفي لوزن الطالب بحيث تكون ةيمة المتيير البديد بحسب الفئات التالية

 ةيم المتيير السابق المتيير البديدةيم 
0 50 60 
0 61 70 
3 71 

 Intoوأختيررار  Transformمررن ةائمرررة  Recodeوبررالنقر علرررى .  "w_code"وسرريكون اسررم المتييرررر البديررد 

Different Variable لييظهر مربع الحوار التا. 



 

 
ويتم من خالل مربع الحوار السابق تحديد المتيير المستهده في عملية إعادة الترميز وتحديرد اسرم المتييرر البديرد 

، Old and New Valuesولتحديررد ةرريم المتييررر البديررد، يررتم النقررر علررى زر .  ووضررع وصرره للمتييررر البديررد
 .وبذلك يظهر لنا مربع الحوار التالي

 
الحرروار السررابق تحديررد ةرريم محرردد أو فترررات محررددة للمتييررر السررابق وكررذلك تحديررد ةرريم الترميررز ويررتم مررن خررالل مربررع 
ويمكن إضافة العدد المناسب من الفترات بأطوال مختلفة وذلك حسب رغبة الباحث، وعنرد .  البديد للمتيير البديد

إلرررى ةائمرررة  Addتم النقرررر علرررى زر اننتهررراء مرررن تحديرررد الفتررررة أو القيمرررة السرررابقة وتحديرررد ةيمرررة الترميرررز البديرررد يررر
OldNew وعنررررد اننتهرررراء مررررن إضررررافة بميررررع الفترررررات، يررررتم النقررررر علررررى زر .  وذلررررك لقبررررول الترميررررز البديررررد

Continue  ثمOK ليتم بذلك تكوين المتيير البديد ومشا دة المتيير البديد في ورةة عارض البيانات. 



 

 


