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 التعامل والتحكم في البيانات
Data Manipulation 

 مقدمة
يتطلب التحليل اإلحصائي المقدرة على التعامل مع البيانات وذلك لوضعيا بالصورة 

وسيتم القيام بعمليات تيدف إلى تعديل البيانات لتالئم التحليل، .  المناسبة للتحليل
وتشمل عمليات إضافة أو حذف متغيرات أو حاالت، اختيار مجموعة جزئية من 
البيانات أو مجموعة جزئية من المتغيرات، البحث عن متغيرات أو حاالت، إعادة 

 .ترميز  يم متغيرات أو تتوين متغيرات جديدة باستخدام متغيرات متوفرة حالياً 
 

 Insert and Deleteإضافة وحذف متغيرات وحاالت 

تبرز الحاجة دائما إلى إضافة متغيرات جديدة إلى ملف بيانات أو إضافة حاالت 
جديدة، ففي بعض الحاالت يتطلب التحليل إضافة متغيرات جديدة أو يتم االستغناء 

تذلك فإنو  د تحتاج إلى إضافة مشاىدات جديد للمتغيرات .  عن متغيرات غير مفيدة
الموجودة حاليًا في ملف البيانات وذلك بسبب نسيانيا سيوًا أو بسبب توفر بيانات 

 .جديدة
 casesإضافة وحذف حاالت  

 من شريط األدوات، أو يتم إضافة حالة جديد، بالنقر على أيقونة إضافة حالة 
 (.edit ائمة تحرير ) من جزء البيانات Insert Casesباختيار 
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ويمتن حذف .  وبذلك يتم إضافة حالة جديدة تقع إلى األعلى من الخلية المختارة

حالة ما وذلك بالنقر بواسطة زر الفارة األيمن على الحالة المراد حذفيا ثم اختيار 
Clear أو باختيار الصف التي تقع فيو الحالة ثم الضغط على زر Delete من 

 .لوحة المفاتيح
 

 إضافة وحذف متغيرات
لنفرض أن لديك الرغبة في إضافة متغير جديد يمثل وزن الطالب في ملف البيانات، 

 من شريط األدوات، أو باختيار ويتم ذلك بالنقر على أيقونة إضافة متغير 
Insert Variable من  ائمة التحرير edit  . ويقوم البرنامج بإضافة عمود جديد

 . بحيث يقع إلى اليسار من الخلية المختارةVAR0001باسم 
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وبعد إضافة المتغير الجديد يتطلب األمر إجراء العديد من التعديالت على ملف 

ضافة البيانات variable view المتغير من خصائصالبيانات مثل تعديل   وا 
 .المقابلة لتل حالة

 
ويمتن حذف أي متغير وذلك بالنقر بواسطة زر الفارة األيمن على المتغير المراد 

 أو باختيار العمود الذي يقع فيو المتغير ثم الضغط على زر Clearحذفو ثم اختيار 
Deleteمن لوحة المفاتيح . 
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 حساب قيم جديدة لمتغير أو إعادة ترميز متغير
تبرز الحاجة في التثير من األحيان إلى تحويل بعض المتغير إلى متغيرات جديد 
.  تحمل  يم مرتبطة بالمتغير السابق أو استخدام عدة متغيرات إلنشاء متغير جديد

 في 10تذلك  د نحتاج إلى إعادة ترميز متغير بحيث تتون القيم التي أ ل من 
 تحمل 20 وأ ل من 10 في المتغير الجديد والقيم التي بين 1متغير ما تحمل الر م 

 . في المتغير الجديد وىتذا2الر م 
 

 حساب قيم جديدة لمتغير
تتم عملية حساب  يم جديد لمتغير بناء على  يم متوفرة لمتغير أو متغيرات أخرى 

 والذي يمتن الباحث من استخدام العديد من الدوال Computeباستخدام األمر 
 .الرياضية واإلحصائية إلجراء الحسابات الالزمة

 والذي "diff"لنفرض أن لدى الباحث الرغبة في تتوين متغير جديد يحمل اإلسم 
وللقيام بذلك .   بين عمر الطالب ومتوسط األعمار لجميع الطالبتيمثل الفرو ا

 أو بالنقر على أيقونة Transform من  ائمة Computeنستخدم األمر 
Computeبعد إضافتيا إلى شريط األدوات . 

 
 .وعند ذلك يظير لنا مربع الحوار التالي
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 نقوم بطرح متوسط عمر الطالب من عمر "diff"ولحساب القيم الجديدة للمتغير 

ويوضح الشتل السابق  ائمة الدوال اإلحصائية المتوفر والتي يمتن .  الطالب
ويتم وضع اسم المتغير الجديد في المربع .  استخداميا لحساب  يم المتغير الجديد

، تذلك بتم تحديد بعض خصائص المتغير Target Variableالذي يقع أسفل تلمة 
، ثم يتم وضع العبارة المستخدمة لحساب  يم Type&Labelبالضغط على زر 

 OKوبالضغط على زر .  Numeric Expressionالمتغير الجديد في مربع 
 .يظير لنا المتغير الجديد تما في الشتل التالي
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 استخدام الدوال الرياضية واإلحصائية

 دالة رياضية 70يوجد في  ائمة الدوال مجموعة تبيرة من الدوال والتي تتجاوز 
حصائية وبعض الدوال األخرى التي تساعد على حساب  يم متغيرات جديدة ،  وا 

وتعتبر ىذه الدوال أداة لحساب  يمة المتغير الجديد باالعتماد على القيم المقابلة 
 ABS(numexpr)فعلى سبيل المثال فإنو استخدام دالة .  للمتغير المتوفر حالياُا 

لحساب القيمة المطلقة للفرق بين عمر الطالبة ومتوسط أعمار الطالب، ويتم ذلك 
 وذلك لرفع الدالة المختارة إلى مربع باختيار الدالة ثم الضغط على زر 

Numeric Expression ثم إضافة العبارة السابقة لحساب  يمة المتغير الجديد 
 .تما ىو موضح في الشتل التالي
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 أصبحت "diff"، نشاىد أن جميع  يم المتغير الجديد OKوبعد الضغط على زر 
 .موجبة

 
 إعادة ترميز المتغيرات

 المتغيرات ىي عملية تتوين متغير جديد مرتبط بمتغير موجود حاليًا في إعادة ترميز
 Scale Variableملف البيانات بحيث يتم تحويل متغيرات تمية أي  ابلة للقياس 

  .Nominal Variableإلى متغيرات وصفية 
 لتتوين متغير جديد بحيث تتون  يم المتغير عبارة عن Recodeيستخدم األمر و

مستويات للتصنيف أو عبارة عن  يم محدد ليتم تحويل المتغير التمي إلى متغير 
 تما في الشتل Transform من  ائمة Recodeويتم ذلك باختيار األمر .  وصفي
 .التالي
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ويشمل أمر إعادة الترميز إلى خيارين، حيث يمتن بواسطة الخيار األول وضع 
الترميز الجديد في نفس المتغير السابق، في حين يتم وضع  يم الترميز الجديدة باسم 

لنفرض أن لدينا الرغبة في تتوين متغير .  متغير جديد عند استخدام الخيار الثاني
 تصنيفي لوزن الطالب بحيث تتون  يمة المتغير الجديد بحسب الفئات التالية

 يم المتغير 
 الجديد

 يم المتغير 
 السابق

1 50 60 
2 61 70 
3 71 

 من  ائمة Recodeوبالنقر على .  "w_code"وسيتون اسم المتغير الجديد 
Transform وأختيار Into Different Variableيظير مربع الحوار التالي . 

 
 في عملية (weight)ويتم من خالل مربع الحوار السابق تحديد المتغير المستيدف

 ووضع وصف للمتغير الجديد (w_code)إعادة الترميز وتحديد اسم المتغير الجديد 
 Old andولتحديد  يم المتغير الجديد، يتم النقر على زر .  changeونضغط 

New Valuesوبذلك يظير لنا مربع الحوار التالي ،. 
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 أو فترات محددة valueويتم من خالل مربع الحوار السابق تحديد  يم محدده من 

.  وتذلك تحديد  يم الترميز الجديد للمتغير الجديد مثال  rangeللمتغير السابق من 
ويمتن إضافة العدد المناسب من الفترات بأطوال مختلفة وذلك حسب رغبة الباحث، 
وعند االنتياء من تحديد الفترة أو القيمة السابقة وتحديد  يمة الترميز الجديد يتم النقر 

وعند االنتياء .   وذلك لقبول الترميز الجديدOldNew إلى  ائمة Addعلى زر 
 ليتم بذلك تتوين OK ثم Continueمن إضافة جميع الفترات، يتم النقر على زر 

 .المتغير الجديد ومشاىدة المتغير الجديد في ور ة عارض البيانات
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 Sorting Casesترتيب الحاالت 
عادة عرضيا بطريقة تالئم  تتمن أىمية ترتيب الحاالت بأنيا وسيلة لعرض البيانات وا 

 ترتيب الحاالت بناء على  يم متغير أو Sort Casesالتحليل، ويمتن بواسطة األمر 
عدة متغيرات، فعلى سبيل المثال، يمتن ترتيب الطالب في باستخدام متغير الوزن 

"weight" و د يتون الترتيب تصاعديًا بحيث تظير الحاالت األ ل وزناُا في البداية ،
والحاالت األتثر وزناُا في النياية، أو ترتيب الحاالت تنازليًا بحيث تظير الحاالت 

تذلك فإنو يمتن ترتيب البيانات بناء .  األتثر وزنًا في البداية واأل ل وزناُا في النياية
 .على أتثر من متغير، أي أن الباحث يستخدم أتثر من معيار لترتيب الحاالت

 
لنفرض أن لدينا الرغبة في ترتيب الحاالت الموجودة في ملف الطالب وذلك تبعًا 

 من  ائمة البيانات، وعندىا Sort Casesللر م الجامعي للطالب، نستخدم األمر ٍ  
 .يظير مربع الحوار التالي

 
 ثم نختار طريقة الترتيب وذلك إما "id_num"ومن  ائمة المتغيرات نختار المتغير 

، تظير لنا البيانات مرتبة بحب الر م OKتصاعدية أو تنازلية، وبعد النقر على 
 .الجامعي للطالب
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لنفرض أن لدينا الرغبة في ترتيب الحاالت بناء التخصص ثم المعدل التراتمي، نتبع 

 إلى  ائمة المتغيرات "gpa" ثم "major"نفس الخطوات السابقة إال أننا نضيف 
 .المستخدمة في الترتيب، وبذلك تظير لنا البيانات على النحو التالي

 
 تان األول في الترتيب وذلك بسبب أن  يمة "marketing"ويالحظ أن تخصص 

 والقيمة "finance" لتخصص 2 والقيمة 1 ليذا التخصص ىو "major"المتغير 
 ."economics" لتخصص 3
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 Selecting Casesاختيار الحاالت 
 الختيار مجموعة جزئية من الحاالت وذلك ليتم Select Casesيستخدم األمر 

لنفرض أن لدينا الرغبة في حساب  يمة . استخدام الحاالت المختارة فقط في التحليل
 :متوسط عمر الطالب في تخصصات التسويق والمالية، نتبع الخطوات التالية

 يظير لنا مربع الحوار data من  ائمة البيانات Select Casesبالنقر على األمر 
 .التالي

 
ويتوفر في مربع الحوار السابق عدة طرائق الختيار الحاالت حيث يمتن أن يتون 

االختيار تبعًا لشروط محددة أو اختيار عينة عشوائية أو يتون االختيار تبعًا لترتيب 
 Ifوباختيار .  الحاالت أو يتون االختيار باستخدام متغير لتصفية البيانات

condition is satisfiedوالنقر على : 

 
 .يظير لنا مربع الحوار التالي
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ويمتن في مربع الحوار السابق تحديد الشرط المناسب باستخدام أحد المتغيرات 

الموجودة في  ائمة المتغيرات، و د تان الشرط المناسب الختيار الطالب 
، حيث 3 ا ل من "major"المتخصصين تسويق ومالية ىو أن تتون  يمة المتغير 

.   على التوالي2 و 1 لتخصصات التسويق والمالية ىي "major"أن  يم المتغير 
 نشاىد البيانات و د تم استبعاد الطالب Ok ثم Continueوعند النقر على 

 .المتخصصين ا تصاد

 
وعند حساب .  وبذلك فإن التحليل التالي سيشمل فقط طالب التسويق والمالية

 Descriptive Statisticsمتوسط عمر طالب التسويق والمالية باستخدام األمر 
، نتج أن متوسط عمر الطالب meanونحدد frequencies من  ائمة التحليل ثم 

 . سنة21.6ىو 
 


