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مقدمة عامة عن برنامج الستاتا 

مكونات الشاشة/اصداراته/سلبياته/مميزاته/
الرئيسية للبرنامج

بعض االوامر المستخدمة في 
تنظيف البيانات ومعالجتها

بعض االوامر المستخدمة في 
عرض النتائج 

2021/8/19اليوم الثاني 

مراجعة سريعة لليوم االول
اتكيفية استيراد وتصدير البيان

Do file ماهو ال
تطبيق عملي شامل للمادة 



 من قبل 1985حزمة برامج إحصائية لألغراض العامة تم إنشاؤها في عام هيStataCorp.

 يوي وعلم معظم مستخدميها في البحوث، وال سيما في مجاالت االقتصاد وعلم االجتماع والعلوم السياسية والطب الحيعمل
.ستاتا قدرات تشمل إدارة البيانات ، والتحليل اإلحصائي ، والرسومات ، والمحاكاة ، وتحليل االنحدار ول. األوبئة

Stataاختصار لكلمتي االحصاءات والبياناتيه.

:من مميزاتها

يمكن التعامل مع ملفات البيانات الكبيرة

يمكن اجراء عمليات التحليل اما بكتابة االوامر او من خالل القوائم

يعتبر برنامج مميز ومتفوق في اجراء تحليل االنحدار المتقدم

:من سلبياته

االخرى يعتبر برنامج صعب في التعلم مقارنة مع البرامج 



Max.Number of 
Variables

Max.Number of 
Independent 

Variables

Memory 
Requirements

Stata/MP Stata/SE Stata/IC

120,000 32767 2048

10998 10998 798

4GB 2GB 1GB



Stataمكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج

(Variables)المتغيرات    1
المراجعة 2

(Review)

(Command)األوامر 3

(Results)النتائج 4



Stataفتح ملفات بصيغة 
.dta

  يتم فتح ملف البيانات:

.ابحث عن الملف المراد فتحهثم   openنختار fileمن قائمة •

.مرتين النقر على اسم الملف •

.األوامرشاشة كتابة في useكتابة أمر  •

use  "E:\Stata_Training\hh.dta", clear



Stataتخزين ملفات بصيغة 

  يتم تخزين ملف البيانات:

:يتم تخزين ملف جديد عن طريق االمر •

:يتم تخزين ملف مخزن مسبقا عن طريق االمر •

save "E:\Stata_Training\hh.dta”, replace

save "E:\Stata_Training\hh.dta”



change directoryتثبيت مسار العمل 
cd command

بمعنى أخر  ,عليهنستطيع من خالل هذا االمر قراءة  او فتح الملفات بطريقة مختصرة  من خالل تثبيت المكان المراد فتح او تخزين الملفات•

.الملفيستطيع المستخدم فتح الملف من المكان دون كتابة العنوان كامال في كل مرة وانما يكتفي باسم 

dirعرض محتويات الملفات داخل المجلد عن طريق االمر ل•

cd "E:\Stata_Training“

use " individual.dta “

save " ind.dta "

dir



browse command

التعرف على البيانات وخصائصها



browse command

التعرف على البيانات وخصائصها



describe command

التعرف على البيانات وخصائصها



sum command

التعرف على البيانات وخصائصها



codebook command

التعرف على البيانات وخصائصها



keep command

تحضير البيانات



keep command

تحضير البيانات



keep command

تحضير البيانات



generate command

تحضير البيانات

يستخدم هذا االمر النشاء متغير جديد ويمكن ان يكون انشاءه معتمد على متغير اخر في ملف البيانات.

gen x =1

gen r =1 if gov==11

gen var1 = q201 if gov==11



replace command

تحضير البيانات

ط إلى هذا األمرهو الستبدال قيم البيانات سواء كانت متغيرات جديدة أو متغيرات موجودة من قبل وهو مرتب
.generateحٍد  كبير مع األمر 

gen x=.

replace x =1  if idcode<3

replace x =2  if  idcode>3 & idcode<8

replace x =3 if idcode>8



egen command

تحضير البيانات

 موجودعلى احصاء معين لمتغير آخر متغير جديد يعتمد يستخدم هذا األمر النشاء.

 عند استخدام امرegen  معrowtotal وكانrow  جميع قيمه تساويmissing   عندها تكون اجابة

m,نضع مع االمر  missingصفر،في حال اردنا ان تبقى نتيجة 

egen mean_month1= mean (month1)

egen max_month= max (month1)

egen min_month= min(month1)

egen min_wage= rowmin (month1 month2 month3)

egen total_wage= rowtotal (month1 month2 month3)

egen mean_wage= rowmean (month1 month2 month3)

egen total_wage= rowtotal (month1 month2 month3),m



recode command

تحضير البيانات

 لى نفس ععلى مجموعات أو فئات باالعتماد متغير جديد او نفس المتغير يحتوي انشاء هذا االمرعلى يعمل

.اخرمتغير المتغير اوعلى 

recode sex (1=0) (2=1)

recode sex (1=0) (2=1), gen gender          

recode educ_stat (1 2 = 1) (3 = 2) (4/9= 3), gen(cat_edu)

recode educ_stat (1 2 = 1 "Illiterate") (3/6 = 2 "diploma and less") (7/9 = 3 "Bachelor and above"), gen(cat_edu)



collapse command

تحضير البيانات

 األمر شبيه تماماً باألمر هذاaggregate  في برنامجspss الملف الواحد على مستوى مجّمعتجميع وهو عملية

collapse (sum)  month3, by(group)

collapse (count) idcode, by(hhid)



append command

 يستخدم هذا االمر لدمج الحاالت(cases )من ملفات مختلفة داخل ملف واحد  .

gov Tot of male

21 40000

22 15000

23 8000

24 3000

gov Tot of male

11 50000

12 20000

13 10000

14 5000

Middle.dtanorth.dta

 يتم اوال فتح احد الملفات  ودمجه على الملف االخر المغلق. 

  هو المفتو middle ولنفرض ان ملف ال 

Gov Tot of male

11 50000

12 20000

13 10000

14 5000

21 40000

22 15000

23 8000

24 3000

append using  north



merge command

يستخدم هذا االمر لدمج الملفات على مستويات معينة وينقسم الى االنواع التالية:

Merge 1:1 merge one to one

وهو دمج ملف على مستوى واحد مع ملف اخر من نفس المستوى اي ملف اسر مع ملف اسر او ملف افراد مع ملف 

.افراد

Merge 1:mmerge  one to many

Merge m:1merge many to one



merge command

 Merge 1:1 --merge one to one



merge command

 Merge 1:1 --merge one to one



merge command

 Merge 1:m --merge  one to many

Name of file: hh

Type of file:one



merge command

 Merge 1:m --merge  one to many

Name of file: indv_m

Type of file:many



merge command

 Merge 1:m --merge  one  to many



merge command

 Merge 1:m --merge  one to many

use hh.dta
merge 1:m hhid using indv_m
save indv_hh.dta,replace 



reshape command

يستخدم هذا االمر لتحويل البيانات من افقي الى عمودي او العكس وهو نوعان:

1) wide reshape: from long to wide

1) long reshape: from wide to long

reshape wide {list of variables to reshape} , i(i) j(j)

Id variable(s) variable(s)

reshape long {variable without id of item} , i(i) j(j)

Id variable new variable



Wide reshape command
(from long to wide)

reshape wide {list of variables to reshape} , i(i) j(j)

hhid amount1 nb_mths1 amount2 nb_mths2 amount3 nb_mths3 amount4 nb_mths4

1 1001 11 1002 12 1003 13 1004 14

2 2001 21 2002 22 2003 23 2004 24

3 3001 31 3002 32 3003 33 3004 34

4 4001 41 4002 42 4003 43 4004 44

5 5001 51 5002 52 5003 53 5004 54

long wide

{list of variables}?

{id variable}? hhid

{var}? Type_exp

reshape wide amount nb_mths, i( hhid ) j( type_exp )

amount and nb_mths



Long reshape command

(from wide to long)

32

reshape long {variable without id of item} , i(i) j(j)

Id variable(s)

longwide

{id variable}? hhid
{new_var}? item

reshape long qty_ , i(hhid) j(item)

new variable

hhid item qty

1 1 1001

1 2 1002

1 3 1003

1 4 1004

2 1 2001

2 2 2002

2 3 2003

2 4 2004

3 1 3001

3 2 3002

3 3 3003

3 4 3004

4 1 4001

4 2 4002

4 3 4003

4 4 4004

5 1 5001

5 2 5002

5 3 5003

5 4 5004

{variable used to create the long form} qty_



Tabulation

النتائج

Tab1: يه حيث يظهر لنا عدد التكرارات الخاصة بهذا المتغير وهو شبالتكرارية، لعمل الجداول هو أمرمهم

.spssفي برنامج  frequencyتماماً باألمر 

(لعمل جدول تكراري لمتغير واحد او أكثر نستخدم هذا االمر)

tab1 q522

tab1 q522, m  المفقودة الحاالت لظهور).(

tab1 q522, nolabel  بدون وصف قيم السؤالخيارات السؤال لظهور

tab1 q522 if gov==11  شرط معين بوجود

tab1 sex, gen(new_sex)                        

bys sex: tab1 q502

tab1 q522 sex q502 q506



Tabulation

النتائج

Tab: بين متغيرين فقط  التقاطعات لمعرفة يستخدم(cross tabulation)

tab q522 sex

tab q522 sex , m              ظهور الحاالت المفقودة

tab q522 q502, nolabel  (ارقام)خيارات السؤال  بدون تعريف ظهور

tab q522 sex  if gov==32  معين                              شرط بوجود

tab q522 sex, nofreq ظهور النسب فقط بدون عدد الحاالت

tab q522 sex, row nofreq                               ظهور النسب افقي

tab q522 sex, col nofreq ظهور النسب عمودي

bys sex: tab q502 sex              مجزأعرض التكرارات بشكل تفصيلي



Tabulation

النتائج

Tabulate, Summarize أمر يدمج بين هوfrequency and summarize   جدول يحتوي على فينتج

ة الجداول وتكرارات المتغيرات المختارة وهو يستخدم لمتغير واحد أو متغيرين فقط من ناحيوصف احصائي 
.مختلفوصف احصائي لمتغير التكرارية ويستخدم المتغير الثالث في انتاج 

tab sex q506, sum (incom)

tab sex q513  , sum ( age ) nolabel nofreq



Tabulation

:table التقاطعات بين اكثرمن متغيرينيستخدم لمعرفة أمر وهو

(cross tabulation)

 متواصل لمتغير .. المتوسط او الوسيط لمعرفة(Continuous ) متغيرات مصنفة مع(categories  ) باستخدام   االمر المساعد يتم ذلكcontents

table q201, contents(mean hh_size)

table q201 q204, contents(mean hh_size median hh_size) 

table q201 q204 q308 

table q201 q204 q308, by(urban)



Tabulation

( (sub categoriesاستخدام يمكن 

table q201 q204, contents(mean hh_size median hh_size) by(urban)

اضافة المجموع عمودي وافقي يمكن 

table q201 q204, contents(mean hh_size median hh_size) by(urban) row col

للنتيجةمناسب Formatيمكن وضع ال 

table q201 q204, contents(mean hh_size median hh_size) by(urban) row col  format(%9.2f)



Tabulation

النتائج

:tabstat يستخدم لعرض ملخص لعدة متغيرات رقمية وهو امر(Continuous  ) متواصل في جدول واحد ويستخدم لعرض نتيجة

((categoriesحسب متغيرات مصنغة (  Continuous)متغيرات 

tabstat month3            يعطي متوسط القيم مباشرة

tabstat month3, by(group)  مصنفاذا اردنا التحليل حسب متغير subgroup  اضافة

tabstat month1 month2 month3, by(group) stat(mean median)



Tabulation

 لعمل جدول تكراري لمتغير او اكثر سواء بشرط  او ال نستخدم االمرtab1

tab1 sex  gov q529



Tabulation

 لعمل جدول متقاطع لمتغيرين  نستخدم االمرtab

tab q502 sex



Tabulation

 لعمل جدول متقاطع الكثر من متغيرين  نستخدم االمرtable

table q502 sex urban



Tabulation

 نستخدم االمر ... لعمل جدول يحتوي على الوسيط والمتوسط وtable

table q502 sex, contents(mean age median age)



Tabulation

جدول يوضح متوسط انفاق االسرة مع جنس رب االسرة.



Tabulation

جدول يوضح نسبة االسر التي تستخدم مصدر للتدفئة حسب المحافظة.



Tabulation

 المحافظةتمتلك سيارة خاصة حسب االسر التي عدد جدول يوضح.



استيراد البيانات وتصديرها وكيفية التعامل معها

 الستيراد ملف اكسل الىStata (Import: )

: االتية ثم تظهر الشاشة excel spreadsheetثم نختار  importنختار fileمن قائمة  •

يتم اوال تحديد موقع

ملف االكسل المراد 

تحويله الى ستاتا

في حال عدم استيراد

يد الملف كامال يتم تحد

مدى البيانات المراد 

استيرادها

ل الستيراد السطر االو

من ملف اكسل وهو 

عادة اسماء المتغيرات

في الملف
يتم عرض ملف اكسل

في هذه المنطقة

import excel "E:\Stata_Training\Train1.xls", sheet("Sheet1") firstrow clear



استيراد البيانات وتصديرها وكيفية التعامل معها

 الستيراد ملفspss  ستاتا الى:

و يتم تخزين الملف باسم معين ومن Stataثم نختار  exportنختار fileقائمة  و من spssعلى برنامج . spssيتم فتح الملف  •

.ثم فتح الملف على ستاتا



تصدير ملفات ستاتا الى ملف إكسل 

 للتصدير ملفStata  الى اكسل(export: )

المراد تحويله الى اكسل dta.يتم فتح الملف •

: ثم تظهر الشاشة االتية excel spreadsheetثم نختار  exportنختار fileمن قائمة  •

export excel using "E:\Stata_Training\hh_excel.xls", firstrow(variables) replace

دير تترك فارغة في حال تص

.جميع المتغيرات

مراد يتم اختيار المتغيرات ال

تصديرها من خالل 

الضغط على السهم 

الموجود على اليمين 

في حال النريد جميع 

.المتغيرات

من في حال تصدير الملف ض

ه شرط معين يتم تحديد

ifفي تاب 

يتم كتابة اسم 

الملف المراد 

تخزينه بصيغة

اكسل



 spssتصدير ملف ستاتا الى ملف

 للتصدير ملفStata  الىspss:

spssالمراد تحويله الى  dta.يتم فتح الملف •

.من دون فتح الملفspssرؤية خصائص ملف  Stataلبرنامج يمكن•

use "E:\Stata_Training\f1.dta"

savespss "E:\Stata_Training\f1.sav"

desspss using "E:\Stata_Training\f1.sav"



Log file

 ائج ومن النتنافذةتكمن أهمية هذه الملف في أنه يخزن جميع األوامر والنتائج والجداول االحصائية التي تظهر على
.(smcl)هذا الملف عند فتحه أنه يخزن اوتوماتيكياً بدون أن نعمل حفظ في كل مرة خصائص 

 فتح ويمكنlog من قائمةfile  ثم نختارlog ثم نختارbeginومن ثم تظهر شاشة لتحديد المكان المراد تخزينه فيه او

.االدواتيمكن فتحه من خالل النقر على األيقونة الموجودة في شريط 



do file

 هذا الملف هو شبيه تماماً بsyntax في برنامجspss وهذه النافذة تستخدم لتخزين جميع األوامر التي تم ،

.(do)ستاتاتنفيذها والتي ستنفذ الحقاً ويمكن استخدامه بدال من نافذة األوامر الموجودة في برنامج 

 فتح يمكنdo file  خالل النقر على األيقونة الموجودة في شريط االدوات او من قائمة منWindow  ثم نختار

do file editor ثم نختارnew do file  كتابة االمر اوdoedit.



تثبيت . 1directory  ثم عرض محتوياته( حسب جهازك)المراد فتح او تخزين الملفات عليه

فتح ملف بيانات االفراد . 2individual.dtaواظهارها.

اظهر وصف . .لكافة المتغيرات الموجود في ملف االفراد على شاشة النتائج3

اظهر وصف للحقول. والجنس العمر : 4

اوجد عدد االفراد في . الملف5

اوجد عدد االفراد االردنيين االناث. 6

do fileانشاء ملف 



انشىء متغير جديد باسم . 1q506_new اذا كانت قيمة سؤال 1بحيث تكون قيمه هيq506 اذا كانت 2وتكون قيمته هي 1هي
.1اكبر من q506قيمة سؤال 

انشىء متغير . 2max_age يحتوي على  اكبر عمر فرد في كل اسرة.

انشىء متغير. 3hh_size اسرةيحتوي على عدد افراد االسرة لكل.

انشئ . hh_size)يحتوي على اسر صغيرة fam_typeمتغير جديد  4 hh_size))واسر متوسطة ( 1-3 واسر كبيرة من 4-7
(hh_size>7)

اعد . Q530 1021ترميز سؤال 5

do fileانشاء ملف 



استخراج جدول تكراري للمتغير العالقة برب االسرة . 1q502.

استخرج عدد تكرارت الذكور واالناث حسب الجنسيات. 2.

استخرج . .جدول متقاطع بين متغير االلتحاق بالتعليم ومتغير الجنس3

استخرج  جدول تكراري من الحقل . 4q502  الى الحقلexp فقطلالردنيين.

استخرج الوسيط الحسابي واالنحراف المعياري واعلى واقل قيمة للمتغير . 5q506.

استخرج المتوسط الحسابي للمتغير العمر حسب الجنس. 1.

do fileانشاء ملف 



استخرج جدول يبين نسبة الذكور واالناث . حسب الجنسية1

استخرج المتوسط والوسيط للمتغيرات العمر ودخل الفرد حسب المحافظة. 2

استخرج متوسط العمر للذكور واالناث في كل . .محافظة3

ادمج . allومن ثم تخزين الملف باسم q2,q3مع بيانات ملفين  q1البيانات الموجودة في ملف 4

من الملف . 5all ه السابق قم بانشاء ملف مجمع العداد السكان على مستوى كل المحافظة ومن ثم تخزين
all_aggباسم 

do fileانشاء ملف 



q1.dta + q2.dta + =q3.dta all.dta



من ملف االفراد قم بانشاء ملف لخصائص رب . ودمجه مع ملف ( اسرة لها رب اسرة واحدكل )االسرة1
hh_headباسم وتخزينه hhاالسر 

ادمج حقل المحافظة وحقل الحضر والريف . 2urban  ملف االفراد معindividual

احفظ . ثم قم بتحويل بيانات كل اسرة ind_longبملف جديد   q308-q329وhhidبيانات االسئلة3
.البياناتبشكل طولي ثم قم بعرض 

قم  . وحول البيانات بشكل طولي ومن ثم استعرض البياناتincome_yearly.dtaبفتح ملف 4

do fileانشاء ملف 



Graph

 رسم بياني يمثل متوسط دخل وانفاق الفرد حسب الحضر والريف اعرض

use individual,clear
#delim ;
graph bar exp incom ,over(urban) 
legend(label(1 "income of HH") label(2 "EXP of HH")) 
bargap(-30) 
ytitle("mean")
title("Average income and expinditure HH 2019")
note("Source: DOS/ household income and expinditure survey 2019")
blabel(bar, position(inside) format(%9.1f) color(white))
ylabel(100(200)1100); 



Graph



Map

Mapالنتائج

اعرض خريطة تمثل نسبة حجم االسر في المحافظات

spmap hh_size using jor_coor_shap.dta, id(id)

spmap hh_size using "jor_coor_shap.dta", id(id) label(xcoord(_X) ycoord(_Y) 
label(hh_size))



Map




