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 االحصبء

(Statistics) االحصبء  :  

 ٔٔصفٓا ٔػشظٓا انثٛاَاخ نعًغ انؼهًٛح تانطشق ٚٓرى ػهى ْٕ اإلحصاء

 تانٕصف انذساعح يشكهح ذفغٛش فٙ اعرخذايٓا ٚرى َرائط إنٗ نهٕصٕل ٔذحهٛهٓا

 .انًُاعثح انمشاساخ اذخار شى ٔيٍ انًماسَح أٔ

(The Statistical Unit)   الوحدة اإلحصائٌة:  

 انظاْشج تاخرالف ذخرهف انٕحذج ْٔزِ انثٛاَاخ يُّ َعًغ انز٘ انعضء ْٙ

 يٍ يغكٍ أٔ لشٚح فٙ أسض لطؼح أٔ ظايؼح فٙ غانة ذكٌٕ فمذ انًذسٔعح

 .انًعرًغ أعش يٍ أعشج أٔ انًغاكٍ
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Statistical Methods :انطرق اإلحصبئية 

 :ْٔٙ انطشق انًغرخذيح فٙ ذحهٛم انثٛاَاخ ْٔٙ فشػٍٛ

(Descriptive Statistics)   :   االحصبء انوصفي. 1

 انشعٕو) تٛاَٛا   انًؼهٕياخ ػشض غشٚك ػٍ انثٛاَاخ ػُاصش يٍ يعًٕػح ٚصف أٔ ًٚٛض

 اٌ ذحأل انرٙ انًماٚٛظ ْٔٙ) انًشكضٚح انُضػح يماٚٛظ تاعرخذاو ٔصفٓا أٔ (ٔانعذأل

 (...،انًُٕال ،انٕعٛػ ،انحغاتٙ انٕعػ يصم انثٛاَاخ ذعًغ َمطح ذصف

(Inferential Statistics)  :   االسحدالني/ االحصبء أالسحىحبجي . 2

 اعرخذاو غشٚك ػٍ دساعرّ انًشاد انًعرًغ ػٍ انًؼهٕياخ اعرذالل أٔ اعرُراض ػًهٛح ْٔٙ

 انرٕلغ، انُظشٚاخ، فحص) انًعرًغ يٍ ػُٛاخ أخز غشٚك ػٍ ظًؼٓا ذى انرٙ انًؼهٕياخ

 (...انخطٙ، االَحذاس
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 طرق عرض انجيبوبت

ْٔٙ ػًهٛح ذهخٛص انثٛاَاخ ٔذغٓٛم ػًهٛح لشاءذٓا تطشق يخرهفح يٍ خالل 

انعذأل ٔانشعٕياخ ٔتزنك ذصثح أكصش ذشذٛثا ٔذُظًٛا يًا ٚغاػذ انًحهم 

 :ػهٗ اعرُراض انًؼهٕياخ يُٓا ٔيٍ اْى انطشق انًغرخذيح

Frequency Tables 1 .غشق انعذأل انركشاسٚح  

 Graphs 2 .غشق انشعٕو انثٛاَٛح تإَٔاػٓا  

 ,Mean, Median)غشق حغاب يماٚٛظ انُضػح  انًشكضٚح ٔانرشرد . 3 

Deviation…(  
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Data Description وصف انجيبوبت 

 .احصائٛا انثٛاَاخ ػشض انٗ رنك تؼذ َُرمم انًحشس شاشح انٗ ٔإدخانٓا انثٛاَاخ ظًغ تؼذ

 ٔٔصفٓا انثٛاَاخ ذُظٛى نهثٛاَاخ انٕصفٗ االحصاء أ االحصائٗ انؼشض ٔٚرعًٍ

ذعؼهٓا تطشٚمح .نهًغرخذو اكصش يفٕٓيح   

 ذهخٛص ًٔٚكٍ انثٛاَاخ نٕصف انًغرخذيح انطشٚمح ذحذد لٛاعٓا ٔٔحذج انثٛاَاخ فُٕع

: اٜذٗ فٗ االحصائٗ انؼشض غشق  

1 Tabulation انجيبوبت جدونة .  شكم ٔٚخرهف احصائٗ ظذٔل فٗ انثٛاَاخ ٔظغ ْٕٔ 

.يغرًشج أٔ يرمطؼح كًّٛ أٔ ٔصفٛح انثٛاَاخ َٕع حغة االحصائٗ انعذٔل  

2 ثيبويب انجيبوبت جمثيم .  Graphical Representation ْٕٔ تشكم انثٛاَاخ ػٍ انرؼثٛش 

  .انثٛاَاخ غثٛؼح يغ ٚرالءو تٛاَٗ

حسبة ثعط انمقبييس االحصبئية. 3 :Statistical Measures    ًٍٚكٍ انرؼثٛش ػ

:انثٛاَاخ االحصائٛح تحغاب يمٛاط احصائٗ أٔ اكصش نٓا ٔذٕظذ ػذج يماٚٛظ احصائٛح ْٗ  
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Central Tendency مقبييس انىسعة انمركسية 

 ْٔٙ يعًٕػح يٍ انًماٚٛظ ذغرخذو نًؼشفح يذٖ ذٕظّ انثٛاَاخ َحٕ يكاٌ 

 :ذًشكضْا ْٕٔ عثة ذغًٛرٓا تٓزا االعى، يٕظحح كًا ٚهٙ

Mean :  انوسط انحسبثي. 1  

 ٚغرخذو نهثٛاَاخ انًرصهح فمػ يصم انؼًش ٔانذخم ٔغٛشْا ْٕٔ انًؼذل  

 أٔ انًرٕعػ انحغاتٙ نًعًٕػح يٍ انثٛاَاخ تأخز يعًٕػٓا ٔلغًرّ ػهٗ

 :ػذد ْزِ انثٛاَاخ كًا ٚهٙ 
X =  

x1 + x2 + ⋯+ xn

n
 

 ْٕٔ ٔحٛذ ٔٚرأشش تانمًٛح انشارج
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Central Tendency مقبييس انىسعة انمركسية 

:Median    انوسيط .2

انٗ َصفٍٛ ٔرنك تؼذ أٌ ٚرى ( انثٛاَاخ)ْٔٙ انًشاْذج انرٙ ذمغى انًشاْذاخ 

ذشذٛة انثٛاَاخ ذصاػذٚا أٔ ذُاصنٛا، ٚغرخذو نهثٛاَاخ انًرصهح فمػ يصم انؼًش 

 ..ْٕٔ ٔحٛذ ٔال ٚرأشش تانمٛى انشارجٔانذخم ٔغٛشْا 

   2(/1+ٌ)ٚكٌٕ انٕعٛػ انًشاْذج انرٙ ذمغ فٙ انًكاٌ : ػذد انثٛاَاخ فشد٘. أ

ٚكٌٕ انٕعٛػ ْٕ انٕعػ انحغاتٙ نهًشاْذذٍٛ : ػذد انثٛاَاخ صٔظٙ. ب

 (2/ٌ)ٔ ( 1+2/ٌ)انٕالؼرٍٛ فٙ انًكاٍَٛ 
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 :Mode انمىوال .3

 ال لذ أ ٔحٛذ ٚكٌٕ ال لذ نكُّ انشارج تانمٛى ٚرأشش ٔال ذكشاسا األكصش انمًٛح 

 .يٕظٕد ٚكٌٕ
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Central Tendency مقبييس انىسعة انمركسية 



 تؼعٓا ػٍ انثٛاَاخ ٔذشرد (ذعاَظ) ذماسب نًذٖ ذفغٛش ػٍ ػثاسج ْٕٔ

 :يُٓا يماٚٛظ ػذج انرشرد نمٛاط ٔذغرخذو انثؼط

 ػٍ انمٛى ذشرد يمذاس Standard Deviation  انمعيبري االوحراف•

 .َفغٓا انًرغٛش تٕحذاخ يماعا انحغاتٙ ٔعطٓا

 نهرًٛٛض ظذا يٓى يمٛاط ْٕٔ انًؼٛاس٘ االَحشاف يشتغ Variance انحجبيه•

 يٍ فٛٓى ذشررا األكصش ًَٛض ٔتزنك انحغاتٙ انٕعػ َفظ نٓى ػُٛرٍٛ تٍٛ

  .خالنّ

 لهٛهح انثٛاَاخ فٙ لًٛح، ٔاصغش لًٛح اكثش تٍٛ انفشق Range انمدى•

   .انًشاْذاخ ْزِ ذشرد يذٖ ػٍ ظٛذ يًصم انًذٖ ٚكٌٕ انًشاْذاخ

 Dispersionمقبييس انحشحث 
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 Dispersionمقبييس انحشحث 

 Minimum قيمة اقم•

  Maximum قيمة اكجر•

 انًٕظٕد انخطأ يمذاس  S.E.mean انمعيبري انخطأ•

 انٕعػ دلح ػهٗ دالنح ْٕٔ انحغاتٙ انٕعػ فٙ

 .انًعرًغ نٕعػ كرمذٚش انحغاتٙ

 



 Distributionشكم انحوزيع  

 ذمغٛى انثٛاَاخ إنٗ أستؼح أستاع Quartilesانرثيعيبت •

 يائح يٍ أظضاء انثٛاَاخ ذمغٛى  Percentile(s) انمئيىبت•
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Frequencies 



 طريقة انجداول انحكرارية

ْٔٙ غشٚمح يٍ خالنٓا َحصم ػهٗ ظذٔل ٚثٍٛ انركشاس، انركشاس انُغثٙ، انركشاس انفؼهٙ 

 ٙ  :نهثٛاَاخ حٛس ذؼشف كم يُٓا كًا ٚهٙٔانركشاس انرشاكً

(انًرغٛش)ْٕٔ ػذد يشاخ ذكشاس انثٛاَاخ فٙ انؼًٕد انٕاحذ   :Frequency انركشاس . 1  

.ْٕٔ انركشاس يمغٕو ػهٗ ػذد انثٛاَاخ انكهٙ  :Percent 2 .ٙانركشاس انُغث  

. ْٕٔ َغثح انركشاس تذٌٔ حغاب انثٛاَاخ انًفمٕدج  :Valid Percent 3 .ٙانركشاس انفؼه  

ْٕٔ انركشاس انُغثٙ يعًٕع انّٛ انُغة  :Cumulative Percent انركشاس انرشاكًٛح . 4

.انغاتمح  

 %.100يعًٕع انركشاس انُغثٙ دائًا  -

 .كم ظذٔل ذكشاس٘ ًٚصم تٛاَاخ يرغٛش ٔاحذ فمػ ٔٚظٓش اعًّ أػهٗ انعذٔل -
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ٌمكن اجراء العرض االحصائى  Frequenciesباستخدام األمر 

 :للبٌانات عن طرٌق

 جدوله البٌانات1.

 التمثٌل البٌانى2.

 تعٌن بعض المقاٌٌس االحصائٌة للبٌانات3.

Analyze         Descriptive Statistics         

Frequencies          Lesson data4.sav  

 

 Frequenciesاسحخداو االمر 



 Frequenciesاسحخداو االمر 

مؤشرات 

 احصائٌة

ٌعرض الجدول 

التكراري عند 

تأشٌر المربع 

 المجاور له

لعرض 

االشكال 

 البٌانٌة



 Frequenciesاسحخداو االمر 

لترتٌب المشاهدات 

تصاعدٌاُ او تنازلٌاُ 

  Valuesحسب القٌم

او التكرارات 

Count 

إلخفاء الجدول التكراري 

للمتغٌرات التً ٌزٌد عدد فئاتها 

 عن العدد المحدد من قبل المستفٌد



 Frequenciesاسحخداو االمر 
ٌستخدم فً حالة 

وجود اكثر من 

 متغٌر فً القائمة

لعرض 

المؤشرات 

االحصائٌة 

للمتغٌرات كافة 

 فً جدول واحد

لعرض مؤشرات 

كل متغٌر فً 

 جدول



 Frequenciesاستخدام االمر 

 اسم المتغٌر 

ً أن  تعن

هناك قٌم 

مفقودة فً 
 البٌانات

النسبة المئوٌة  عمود التكرارات
 لكل تكرار

النسب المئوٌة لكل تكرار 
بإهمال تكرار البٌانات المفقودة  

النسب المئوٌة 

لكل تكرار بإهمال 

تكرار البٌانات 
 المفقودة

 قٌم المتغٌر



 Descriptivesاسحخداو االمر 

 مقاٌٌس عرض فً االمر هذا ٌفٌد  

 من لمجموعة الوصفً االحصاء

 وهى واحد جدول فً المتغٌرات

 منها كثٌرة تحلٌالت فى مفٌدة

 مقارنة المتعدد، االنحدار

 فى وتستخدم مختلفٌن مجتمعٌن

 الشاذة القٌم من البٌانات تنقٌة

 Z-score. وتسمى



 Descriptivesاسحخداو االمر 

اضافة  

المتغٌرات 

 المعٌارٌة

المتغٌرات 

العددٌة 

 فقط

 الخٌارات



 Descriptivesاسحخداو االمر 

ترتبً عرض المقاٌٌس 

الوصفٌة حسب احد 

 :الخٌارات التالٌة

 

حسب تسلسل المتغٌرات فً 

 variablesخانة 

 

 حسب الترتٌب االلف بائً

 

حسب الترتٌب التصاعدي 

 لألوساط الحسابٌة للمتغٌرات

 

 ً حسب الترتٌب التنازل

 لألوساط الحسابٌة للمتغٌرات



 Frequencies , Descriptivesمقبروة ثيه االمريه 

 االحصائٌة المقاٌٌس بتعٌٌن االمرٌن من كلا  ٌقوم•

  االمر دون المعٌارٌة القٌم Descriptives االمر ٌعٌن•

Frequencies 

  األمر دون للبٌانات البٌانى التمثٌل  Frequenciesاالمر ٌقدم •

Descriptives 

  األمر دون البٌانات طبٌعٌة الختبار  Frequenciesاألمر ستخدمٌ•

Descriptive   



 انجداول انمحقبطعة



 



 



 انجداول انمحقبطعة

 



Custom Tables 
•    

 





 





 DATA قبئمة 



انجيبوبت جرجيت  



انمهف ججسئة  

 اَظش



انمهف ججسئة  

 دون البٌانات جمٌع مع التعامل

 الفصل عملٌه اجراء

 الفصل بعد مقارنات اجراء

 معٌن متغٌر باستخدام

 بالنسبه الملف بٌانات ترتٌب

 معٌن لمتغٌر



(انرفع معبمالت) انحبالت وزن  

 اَظش



معيىة حبالت اخحيبر  

 



 

 شكرا  


