
 

 ترتيب واختيار الحاالت
تشمل عمليات التعامل مع البيانات على العديد من األوامرر والترال ال يم رن التحردث عرن اميعلرا بالتولريل  ول رن 

 يواد بعض األوامر التال يم ن االستوادة منلا فال ت وين ملوات بيانات بالش ل التال تناسب التحليل.
 

 Sorting Casesترتيب الحاالت 
عررادة عرمررلا بيري ررت ت بررم التحليررل  ويم ررن بواسرريت ت مررن ميميررت ترت يررب الحرراالت ب نلررا وسرريلت لعرررض البيانررات واب

ترتيررب الحرراالت بنرراق علررى ررريم مت يررر مو عرردة مت يرررات  فعلررى سرربيل الم ررال  يم ررن ترتيررب  Sort Casesاألمررر 
حرراالت األرررل وزنررا  فررال   ورررد ي ررون الترتيررب تلرراعدياظ بحيررث ت لررر ال"weight"اليرر ب باسررتخدام مت يررر الرروزن 

البدايت والحاالت األ  رر وزنرا  فرال النلايرت  مو ترتيرب الحراالت تنازليراظ بحيرث ت لرر الحراالت األ  رر وزنراظ فرال البدايرت 
واألرل وزنا  فال النلايت.   ذلك فإنه يم ن ترتيب البيانات بناق على م  ر مرن مت يرر  مأ من الباحرث يسرتخدم م  رر 

 الت.من معيار لترتيب الحا
 

لنورض من لدينا الرغبت فال ترتيب الحاالت المواودة فال ملف الي ب وذلك تبعاظ للررم الارامعال للير ب  نسرتخدم 
 من رابمت البيانات  وعنديا ي لر مربع الحوار التالال. Sort Casesاألمر   

 
اعديت مو تنازليرت  وبعررد  ررم نخترار يري ررت الترتيرب وذلررك  مرا تلرر "id_num"ومرن رابمررت المت يررات نختررار المت يرر 

   ت لر لنا البيانات مرتبت بحب الررم الاامعال لليالب.OKالن ر على 



 

 
لنوررض من لردينا الرغبرت فرال ترتيرب الحراالت بنراق التخلرع  رم المعردل الترا مرال  نتبرع نورس الخيروات السرراب ت  ال 

  وبررذلك ت لررر لنررا البيانررات علررى  لررى رابمررت المت يرررات المسررتخدمت فررال الترتيررب "gpa" ررم  "major"مننررا نمرريف 
 النحو التالال.

 
للذا  "major" ان األول فال الترتيب وذلك بسبب من ريمت المت ير  "marketing"وي ح  من تخلع 

 ."economics"لتخلع  3وال يمت  "finance"لتخلع  2وال يمت  1التخلع يو 
 



 

 Selecting Casesاختيار الحاالت 
الختيار ماموعت ازبيت من الحاالت وذلك ليتم استخدام الحاالت المختارة ف ي فال  Select Casesيستخدم األمر 

التحليررل. لنورررض من لرردينا الرغبررت فررال حسرراب ريمررت متوسرري عمررر اليرر ب فررال تخللررات التسرروي  والماليررت  نتبررع 
 الخيوات التاليت:
 التالال. من رابمت البيانات ي لر لنا مربع الحوار Select Casesبالن ر على األمر 

 
ويتوفر فال مربع الحوار الساب  عدة يراب  الختيار الحاالت حيث يم ن من ي ون االختيار تبعاظ لشروي محددة مو 
اختيار عينت عشوابيت مو ي ون االختيار تبعاظ لترتيب الحاالت مو ي ون االختيار باستخدام مت ير لتلرويت البيانرات.  

 والن ر على: If condition is satisfiedوباختيار 

 
 ي لر لنا مربع الحوار التالال.



 

 
ويم ن فال مربع الحوار الساب  تحديد الشري المناسب باستخدام محد المت يرات المواودة فال رابمت المت يررات  وررد 

اررل مرن  "major" ان الشري المناسب الختيار الي ب المتخللين تسوي  وماليت يرو من ت رون ريمرت المت يرر 
علررى الترروالال.  وعنررد الن ررر علررى  2و  1لتخللررات التسرروي  والماليررت يررال  "major"م المت يررر   حيررث من ررري3

Continue  م Ok .نشايد البيانات ورد تم استبعاد الي ب المتخللين ارتلاد 

 
وبرررذلك فرررإن التحليرررل الترررالال سيشرررمل ف ررري يررر ب التسررروي  والماليرررت.  وعنرررد حسررراب متوسررري عمرررر يررر ب التسررروي  

 2112مرن رابمرت التحليرل  نرت  من متوسري عمرر الير ب يرو  Descriptive Statisticsستخدام األمر والماليت با
 سنت.

 



 

 ولف المت يرات االسميت وال ميت
Data Description 

 م دمت
ولف المت يرات االسميت وال ميت يال عمليت تلخيع المت يرات بحيث بتم الحلول على ريم عدديرت تعبرر عرن مو 

للحراالت حسرب مت يرر تلرنيوال مو حسرب  تلف الحاالت فرال البيانرات.  ويم رن من ت رون يرذل الملخلرات تعرداداظ 
عدة مت يرات تلنيوال  مو رد ت ون يذل الملخلات م ياس لدالت  حلابيت مو رياميت معينت م ل الوسري الحسرابال 
مو الوسرريي مو االنحررراف المعيررارأ.  وسرريتم فررال يررذا الولررل التعرررف علررى عرردة يرابرر  لولررف المت يرررات االسررميت 

 التوسع فال العرض البيانال لتم يل الملخلات بيانياظ.  و ذلك SPSSوال ميت باستخدام 

 البيانات المستخدمة
للرذا ال ررض  ويرو محرد ملورات البيانرات الترال تر تال ارايزة عنرد تحميرل البرنرام    Cars.savسيتم استخدام بيانرات 

 ويحتوأ يذا الملف على مت يرات تلف ماموعت من السيارات حسب المت يرات التاليت.

 
  mpgومربررررع مت يرررررات  ميررررت ويررررال  Cylinderو  Originا الملررررف مت يرررررين تلررررنيويين ويمررررا ويواررررد فررررال يررررذ

engine  horse  وweight. 



 

 Qualitative Variables البيانات االسمية

البيانات االسميت يرال اميرع المت يررات التلرنيويت والترال تم رل  رل ريمرت مرن ريملرا مسرتوت مرن مسرتويات التلرنيف 
نمرا يرال رريم عدديرت تم رن الباحرث المختلوت   ال منه  ياب التنبيه  لى من ريم التلرنيف لريس للرا معنرى بحرد ذاتلرا واب

مررن فلررل الحررراالت تبعرراظ لمسرررتويات التلررنيف.  فعلرررى سرربيل الم رررال فررإن لارررنس اليالررب مسرررتويين ويمررا  ذ رررور  
ي رون ارنس اليالرب  عنردما 1 ناث(  وبذلك فإنه يم ن تلنيف الير ب  لرى مسرتويين بحيرث ت رون ريمرت المت يرر 

تم رررل المسرررتويات  2و  1عنررردما ي رررون ارررنس اليالرررب من رررى.  وبرررذلك فرررإن األعرررداد  2 ذ رررر( وت رررون ريمرررت الت يرررر 
المختلوررت للمت يررر التلررنيوال الاررنس ولرريس للررا مرردلول   يمررت عدديررت.  وتشررمل عمليررت ولررف المت يرررات االسررميت 

لول على اداول ارتران بحيث يتم تلنيف الحاالت الحلول على ت رار ألعداد الحاالت حسب التلنيف مو الح
 تبعاظ لمت يرين تلنيويين مو م  ر.

 
 وفيما يلال  سن وم بتلخيع يذل البيانات وذلك عن يري  اإلاابت على العديد من االستوسارات عن السيارات.

  االستوسار األول: معرفت عدد السيارات ملنوت حسب بلد التلنيع  ويتم ذلك باختيار األمر

 
 لي لر مربع الحوار التالال.

 
   ت لر النتاب  فال شاشت عارض النتاب .OKوبتحديد المت ير المناسب  م الن ر على 



 

 
ويومررا الارردول معررداد السرريارات ونسرربت عرردد السرريارات  لررى العرردد ال لررال وذلررك حسررب مسررتويات المت يررر التلررنيوال 

Origin والررذأ يحتررروأ علررى  ررر ث مسرررتويات.  ويرروفر األمرررر Frequencies  م انيرررت تم يررل معرررداد السررريارات مو 
  م اختيار نوع الرسم المناسب. Chartsنسب السيارات بيانياظ وذلك بالن ر على 

االستوسررار ال ررانال: معرفررت عرردد السرريارات ذات األربررع اسرريوانات ملررنوت حسررب بلررد التلررنيع  ويم ررن عمررل ذلررك 
.  ول رررن ربرررل تنويرررذ األمرررر  يارررب اختيرررار Frequenciesمرررر بإتبررراع نورررس الخيررروات السررراب ت وذلرررك باسرررتخدام األ

ماموعت ازبيت من البيانات بحيث ت ون اميع السريارات المخترارة يرال سريارات ذات األربرع اسريوانات.  ويرتم ذلرك 
 رم ومررع الشرري المناسرب ويررو اختيرار السريارات ذوات األربررع  Dataمررن رابمرت  Select Casesباسرتخدام األمرر 

 اسيوانات.

 
وبررذلك ت ررون البيانررات اررايزة لىاابررت علررى االستوسررار ال ررانال حيررث تررم اسررتبعاد اميررع السرريارات التررال ت ررون عرردد 

يرررتم تلرررنيف السررريارات حسرررب بلرررد  Frequenciesاسررريواناتلا تختلرررف عرررن األربرررع اسررريوانات  وباسرررتخدام األمرررر 
 التلنيع.



 

 
   ذلك يبين الاردول توزيرع يرذل 111اسيوانات يو  ويوما الادول الساب  من العدد ال لال للسيارات ذوات األربع

 السيارات حسب بلد التلنيع.

 رم  Dataمرن رابمرت  Select Casesوياب التنبيه ينا  لى منه ياب  عادة تممين اميرع البيانرات وذلرك باختيرار 
 وذلك إلل اق عمليت اختيار ماموعت ازبيت من البيانات. Resetالن ر على 

معرفررت معررداد السرريارات ملررنوت حسررب بلررد التلررنيع وعرردد االسرريوانات  مأ منرره سرريتم ت رروين االستوسررار ال الررث يررو 
 .  وباستخدام األمرCylinderو  Originادول ارتران بحيث يتم تلنيف السيارات تبعاظ لمت يرين تلنيويين يما 

 
 وبذلك ي لر مربع الحوار التالال.

 
 يوما عدد السيارات بعد تلنيولا.ي لر لنا ادول االرتران الذأ  OKوبالن ر على 



 

 
وي حررر  من اميرررع السررريارات ذوات ال مانيرررت اسررريوانات يرررال سررريارات ممري يرررت ومن اميرررع السررريارات ذوات الخمرررس 
اسرريوانات يرررال سرريارات موروبيرررت ومن اميرررع السرريارات ذوات الررر  ث اسرريوانات يرررال سررريارات يابانيررت   رررذلك يم رررن 

بررالن ر  لررى السررير ال ررانال والررذأ يلررنف السرريارات ذوات األربررع اسرريوانات اإلاابررت علررى االستوسررار ال ررانال وذلررك 
حسررب بلررد التلررنيع.  ويم ررن تم يررل معررداد السرريارات ذوات األربررع والسررتت اسرريوانات بيانيررا وذلررك باختيررار ماموعررت 

 .Select Casesازبيت من البيانات  باستخدام األمر 

 
 رم  Summaries for groups of casesو  Clusteredيرار  رم اخت Graphsمرن رابمرت  Barوباختيرار األمرر 

   ي لر مربع الحوار التالال.Defineالن ر على 



 

 
 ي لر الرسم البيانال التالال على شاشت عارض النتاب . OKوبالن ر على 

 


