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 SPSSًسحبًالعيناتًباستخدامًبرنامجً(ًاولًا

a.  األمريمكن سحب عينة عشوائية بسيطة من خالل Select Cases  

 4حاالت فقط كما هو موضح ادناه، ونريد سحب عينة مكونة من  10لنفرض ان لدينا ملف بيانات صغير يحتوي على 

 n=4و  N=10ان  أي، حاالت فقط

 

 Sampleثم  Select Casesثم   Data  إلىيتم الذهاب 



 

 

  



 

يتم وضع حجم   cases from the firstوفي المربع الذي يليه  exactlyفي المربع  المطلوبثم يتم وضع حجم العينة 

Approximately  40%ويمكن وضع النسبة بدال من العدد وذلك في المربع ، المجتمع

 



 

وحدات  4العمر والوزن في العينة التي تحتوي على ويمكن احتساب متوسط ر في الشكل التالي العينة التي حصلنا عليها، هويظ

 وحدات 10ومقارنته بمتوسط العمر والوزن في الملف الكلي الذي يحتوي على 

 

  



b. ًًًاألمرسحبًالعيناتًباستخدامcomplex sample 

وسيقوم البرنامج بشكل تلقائي ببدء    ...Analyze > Complex Samples > Select a Sample  خاللويتم الوصول لهذا األمر من 

 كما يلي: Sampling Wizardالعمل من خالل 

 

كان سيتم  إذا لكل العينات التي يراد سحبها، أساسي، وسيكون هذا الملف للعينة سحب العينة ينبغي تجهيز ملف التصميممن اجل 

وكتابة اسم ملف التصميم ومكان  Browseومن ثم يتم الضغط على   Design a sampleمرة يتم النقر على  ألولتصميم العينة 

 تخزينه على الكمبيوتر

 



 

 



 

 والطبقية.ينات العنقودية تصميم الع ومنها يبدأ تصميم العينات المعقدة مثلالصفحة التالية هامة جدا في تصميم العينة 

 

 

، وفي ما يلي سنبدأ بتصميم مجموعة من العينات المستخدمة كثيراً تصميمهاالمراد هذه الشاشة هي التي تحدد مواصفات العينة 

 اإلحصائيفي التحليل 

هنا يتم وضع متغير الطبقة 

 سواء كان متغيرا واحدا او

 عدة متغيرات

الذي متغير الهنا يتم وضع 

 يدل على العنقود

الوزن هنا يتم وضع 

اذا كان ملف االطار 

هو عينة من اطار 

اشمل واكبر، يتم 

 وضع متغير الوزن

يمكن تسمية هذه 

اسم  بأيالمرحلة 

يختاره المستخدم 

 وهو اختياري



 إرجاعالعينةًالعشوائيةًالبسيطةًبدونً (1

ب عينة عشوائية ويراد سحوحدات  10حيث يحتوي على  example1والمسمى سيتم استخدام إطار العينة السابق 

 .وحدات 4مقدارها  إرجاعبسيطة بدون 

 تصميم العينة كما في الشكل السابق إلىوبعدها  Plan0ملف  وإعدادسيتم تنفيذ الخطوات السابقة 

 

مدخالت في الشاشة السابقة ويتم الضغط  أيفال يلزم تحديد  إرجاعبدون بما أننا ننوي تصميم عينة عشوائية بسيطة 

 فستظهر لنا الشاشة التالية: nextعلى التالي 

 

 من هنا يتم تحديد نوع العينة التي سيتم سحبها

 

هنا يتم اختيار فيما اذا كانت العينة 

 مع االرجاع او بدون االرجاع

يمكن على هذا المربع  النقرعند 

بالتحليل اعتبار العينة مع اإلرجاع 

بالرغم من أن طريقة السحب هي 

 بدون اإلرجاع



 

من proportion يمكن تحديد النسبة  أو، countة التالية سيتم تحديد حجم العينة، ويمكن تحديد الحجم كعدد في الشاش

  اإلطارمجموع 

 

 nextثم الضغط على  في المكان المخصص كما يظهر في الشاشة التالية 4حجم العينة = تم تحديد 

 

  

هنا يتم تحديد آلية اختيار حجم العينة 

 سواء كانت عدد أم نسبة مئوية 

 

وحدات  4حجم العينة هو 

 10الكلي  اإلطارمن 



هذه الشاشة توضح المتغيرات التي سيتم تخزينها على الملف الرئيسي او ملف العينة، حيث هناك متغيرات تتولد بشكل تلقائي 

الكلي فيما الوزن وهو  Cumulative weight والوزن التراكمي Inclusion probabilitiesوهي: احتماالت االختيار للعينة 

، وهو الوزن النهائي لوحدات Final Sampling Weight. وكذلك الوزن النهائي العينةاذا كان هناك اكثر من مرحلة الختيار 

  المعاينة

 Sample، ونسبة المعاينة Population size تقدير حجم المجتمعوهي هناك بعض المتغيرات يمكن تخزينها بشكل اختياري 

proportion ، وحجم العينةSample size  ووزن العينةSample weight لكل مرحلة 

 مقلوب احتمال اختيار العينة. بأنهيعرف الوزن لوحدة العينة 

 

 

العينة من تصميم  إذا كان

مرحلة واحدة يتم النقر 

 على هذا االختيار



 

 

 

 

عندما يراد سحب العينة مباشرة 

وليس االقتصار على تصميمها 

 فقط

الطريقة العشوائية التلقائية من البرنامج 

في اختيار األرقام العشوائية أو 

باإلمكان وضع بداية عشوائية 

 وتخصيصها

الخيارات االضافية فيما يتعلق بادارة بعض 

البيانات، وهنا يمكن ترتيب البيانات حسب 

 الطبقات

يمكن اختيار ان تكون العينة على نفس 

 ملف خاص منفصلملف االطار، او على 



 

ينة التي تم سحبها وهي العناصر التي تم سحبها بشكل عشوائي ويمكن تمييزها على ملف اإلطار، العويظهر فيما يلي 

  واالحتماالت.حيث يتوفر فيها الوزن 

 

 

 بنفس المواصفات والخصائص. أخرىيمكن الحصول على عينة  اإلطارالسحب من نفس  وبإعادة

 العينةيظهر الجدول التالي والذي يحتوي على ملخص تصميم الناتج من تنفيذ سحب العينة   Outputفي ملف المخرجات 

 

ميم وسحب تخزين التصيتم االختيار هنا بين 

ملف سنتاكس بدال من سحب  إنشاءالعينة وبين 

 العينة مباشرة.

عناصر تشكل  10عناصر من  4العينة مكونة من 

، ويمكن تمييز العينة بوجود احتماالت الكليالملف 

 كما هو موضح في الشاشة اختيار لها



 

Summary 

 Stage 1 

Sample Information Selection Method Simple random 

sampling without 

replacement 

Number of Units Sampled 4 

Variables Created or 

Modified 

Stagewise Inclusion 

(Selection) Probability 

InclusionProbability_1

_ 

Stagewise Cumulative 

Sample Weight 

SampleWeightCumula

tive_1_ 

Analysis Information Estimator Assumption Equal probability 

sampling without 

replacement 

Inclusion Probability Obtained from 

variable 

InclusionProbability_1

_ 

  

 

 

 

Summary for Stage 1 

Number of Units Sampled Proportion of Units Sampled 

Requested Actual Requested Actual 

4 4 40.0% 40.0% 

 

 

  



 (:1تمرين )

 % من مجموع المجتمع.50، وحجمها اإلرجاعالسابق يتم تصميم عينة عشوائية بسيطة مع  اإلطارعلى نفس 

 على ملف منفصل وال يتخزن على نفس ملف االطار. يكونيرجى مالحظة أن سحب العينة العشوائية البسيطة مع اإلرجاع 

 


