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Merge Files 



Merge Files   دمج الملفات 

 فيمكن . فقط واحد ملف فى حفظها ونريد البيانات من كبيرة مجموعة لدينا كانت اذا

 ادخال من انتهاؤهم وبعد مختلفة ملفات فى البيانات هذه ادخال األشخاص من لمجموعة

 : بطريقتين الدمج عملية وتتم فقط واحد ملف فى معا الملفات جميع دمج يمكن البيانات

  Add Variables متغيرات بإضافة الدمج . 1

  Add Cases حاالت بإضافة الدمج 2. 

  المراد الملفات كان اذا االولى الطريقة نستخدم

 نستخدم الملفين فى واحده المتغيرات كانت اذا لكن المتغيرات نفس على تحتوى ال دمجها

 . حاالت بإضافة الدمج وهى الثانيه الطريقه

 



Add Cases حاالت بإضافة الذمج  

 

 

 وفس علً يحتىي مىهما كلا  أن حيثemp1.sav, emp2.sav  الملفيه لذمج

 Add Cases وستخذم سىف لذا المتغيزات

   emp1.sav الملف بفتح وقىم 1. 

   Merge Files وختار Data قائمة مه  2.

   وختار شاشه تظهز  Add Cases علً وضغط  3.

  emp2.savالملف مىها

 الشاشه تظهز Open   وضغط الملف اختيار بعذ  4.  

 … Add cases from بعىىان 

   اضافة وقذ emp1.sav للملف وعىد Ok وباختيار 5.

  emp1.savبياوات بعذ  emp2.savالملف بياوات

 

 





Add Cases حاالت باضافة الذمج  



Add Cases حاالت بإضافة الذمج  
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Add Variable الملفات دمج  

 على يحتوى منهما كال أن حيث emp2.sav, emp1.sav  الملفين لدمج

 Add Variables نستخدم سوف لذا المختلفة المتغيرات بعض

 emp1.sav الملف بفتح نقوم1. 

 Merge Files نختار  Dataقائمة من .2

 جديدة شاشه تظهر  Add Variables على نضغط3. 

 Open نضغط ثم emp2.sav  الملف منها نختار .4

  الملف من المتغيرات اضاف وقد emp1.sav للملف نعودOk  نضغط 5.

emp2.sav الملف متغيرات بعد emp1.sav 
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Add Variable الملفات دمج  
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Add Variable الملفات دمج  
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Aggregate الحاالت تلخيص  

فى بعض األحيان نريد حساب مقاييس احصائية لبيانات الملف النشط طبقا 

 .لقيم احد المتغيرات فى الملف

حساب متوسط الدخل لإلناث emp.sav نريد على سبيل المثال فى ملف 

 .والذكور كال على حده 

   emp.sav نفتح الملف   1.

   Aggregate نختار  Data من قائمة .  2
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Aggregate الحاالت تلخيص  
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Aggregate الحاالت تلخيص  
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Multiple Response 
  

 



 




