
 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�

 

 �2023جانفي،�5العدد�
1 

�  

  

  �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"

  �2خديجة�إكرام��شار��،2لي���ب��ن�ش�،2إيمان�ب��اج،��1وثر�سعد�هللا
  أستاذة�بقسم�الر�اضيات،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة1

  الر�اضيات،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبةبقسم�طالبة�سنة�خامسة�(تخرج)�2
kaouthar.sadallah@g.ens-kouba.dz 

  

،�و�و�برنامج�مت�امل�ُ�ستعمل�بوجھ�خاص� �Stataس����ذا�املقال�إ���تقديم�ال��نامج�املعلوما�ي�اإلحصا�ي�"ستاتا"

�طوّ  �وقد �والبيولوجيا. �والطب �األو�ئة �وعلم �القيا��� �االقتصاد ��� �"ستاتا�ورب" �شركة �مطلع��StataCorpرتھ ��� األم��يكة

.�يتعلق�William Gouldع���يد�و�ليام�غولد���1985عد�أن�رأت����تھ�األو���النور�عام��،ال�سعي�يات�من�القرن�املا���

ا��اجة.��حسبوسر�ع�األداء؛�ولھ�إم�انية�ال��مجة�ال���ت�يح�للمستخدم�ن�إضافة�قدرات�أك����عمالاألمر�ب��نامج�س�ل�االست

��افة� �تقر�با �تلّ�� �مت�املة �برامج �حزمة �ع�� �و�توفره �بالدقة �اإلحصائية �ال��امج �من �غ��ه �ف�و�يتم���عن �ذلك، �عن وفضال

  االحتياجات�املتعلقة�بالبيانات.�
  

  إصدارات�"ستاتا"�.��1

  يتوفر��ذا�ال��نامج�ع���عدة�إصدارات���:

  Stata /IC، 

 Stata /SE، 

 Stata /MP.� 

� �تقتصر�ع�� �وال�� �الذاكرة، ��� ���ا �املسموح �املتغ��ات ��و�عدد �اإلصدارات ��ذه �ب�ن �الرئ���� �إصدار��204والفرق ��� متغ��ا

Stata/ICصدار�ن�إل متغ��ا����ا�32766،�ب�نما�يصل��ذا�العدد�إ��� Stata /SE أو�Stata/MP�"توفر��افة�إصدارات�"ستاتا�.

  مجموعة�من�امل��ات،�نذكر�من�بي��ا:�

 ِدفصفحة�بصيغة�بِ �600تضمن�مجموعة��املة�من�الكت�بات�تب�ن�كيفية�التعامل�مع�ال��نامج�(أك���من�ي.( 

 يمكن�تخز�ن�ملفات�البيانات�الثنائية�لل��نامج�ع���خادم�و�ب�(خادم�httpوفتح�ا�ع���أي�ج�از�مع�إم�انية��(

 الوصول�إ����ذا�ا��ادم.�

�منھ ����ة �باختيار�أي �ال��نامج �التعديالت��غ���أنھ�نحّمل �أحدث �من �لالستفادة �آخر����ة �تحميل �األفضل من

  :ت�ون ت�ن��ا�فيمكن�أن���ستطيعأنظمة�ال�شغيل�ال���أما��.واإلضافات

 Windows 11، 

 Windows 10 ، 

 Windows 8 ، 

 Windows Server 2019, 2016, 2012 ، 

 Mac، 

 Linux. 
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ھ�نبحث�داخلھ�عن�أيقونة�ال�شغيل.�ليالضغط�ع�بمجرد�تحميل�امللف�وفّك �:ال��نامج�ال�يحتاج�إ���تث�يتنالحظ�أن�

 bit 32 ���.�أما�إذا��انت�نواة�ال�شغيل�ا��اصة�بناStata-64.exeنبحث�عن�األيقونة�،�Stata 12إذا�قمنا�بتحميل��،فمثال

  .Stata SE.exeفنضغط�ع���األيقونة�

من�موارد�ذاكرة�النظام�الستخدام�ا��MB100أو��MB50صيص�عند��شغيل�ال��نامج،�وقبل�إعطائھ�أي�أمر�نقوم�بتخ

من�موارد�الذاكرة��MB100الذي�يقوم�بتحو�ل��""���set memory 100 mعمليات�التحليل�اإلحصا�ي.�و�تم��ذا�من�خالل�األمر�

  � ووضع�ا�تحت�تصرف�ال��نامج.

  

  مكونات�الشاشة�الرئ�سية�لل��نامج  .2 
  

  
  الشاشة�الرئ�سية�لل��مجة�.1الش�ل�

  

  �و��:�،أقسام�خمسةتنقسم�الشاشة�الرئ�سية�لل��مجة�إ���

1. Command�:مساحة�خاصة�بكتابة�األوامر�وتلقي��ا�لل��نامج�من�أجل�تنفيذ�ا.�وت�ون�كتابة�األوامر�باستعمال�

  ا��روف�الصغ��ة.

2. Output screen�:.مساحة�خاصة�بإظ�ار�نتائج�ومخرجات�األوامر  

3. Review�: ظ�ر
ُ
  �ذه�القائمة�آخر�أوامر�تمت�كتاب��ا�وتنفيذ�ا�حيث�ت�تقل�األوامر�املنفذة�إ���تلك�القائمة.�ت

4. Variables�: ظ�ر
ُ
جدت����قاعدة�البيانات�ال���تم��ذه�القائمة�مجموعة�من�املتغ��ات�ال���تم��عر�ف�ا�أو�ال���وُ �ت

���األو���لل��نامج�(ح���ال���ة�
ُ
ملتغ���فقط،�ب�نما�يظ�ر����ال����ا��ديثة�اسم�)�يظ�ر�اسم�ا9فتح�ا.�و���ال�

 املتغ���ونوعھ.

  �شمل�تقر�با��ل�امل�ام�ال����ستطيع�ال��نامج�القيام���ا�وال���سنو���ا�فيما�ي��::�ط�األدوات�ر  .5

 

 
  شر�ط�األدوات�.2الش�ل�
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 Break�:(توقف)إعطائھ�آخر�أمر.يقوم�بإيقاف�ال��نامج�عن�تنفيذ�األمر�ا��ا���وإعادتھ�إ���ما�قبل�� 

 Clear - more – condition��.(استكمال):�عند�تنفيذ�أمر�ما�فإن�املخرجات�قد�ت�ون�أك���من�سعة�الشاشة

�صغ���( �بخط �و�كتب �الشاشة �ع�� �املخرجات ��عرض �ال��نامج �سيقوم �عندئذ��،)moreلذلك �أكمل. أي

 ابق�الذكر.الستكمال�مشا�دة�بقية�املخرجات�أو�البيانات،�يجب�الضغط�ع���الزر�س

 Data browser(متصفح�البيانات):�يفتح�محرر�البيانات����نمط�التصفح.�فعند�الضغط�عليھ�يظ�ر�جدول��

 يمكن�من�خاللھ�رؤ�ة�البيانات�املدخلة�دون�القدرة�ع����عديل�ا�أو��غي���ا.

 Data editorالقدرة��ع�إعطاء(محرر�البيانات):�يفتح�محرر�البيانات�للتحر�ر،�ف�و�ش�يھ�بمتصفح�البيانات�م�

 ع����غي���قيم�البيانات�و�عديل�ا.

  Do file editorملف�األوامر�الذي��سمح��محرر �ا�ف�(محرر�ملف�األوامر):�عند�الضغط�عليھ�تظ�ر�شاشة��

 ).do fileبالتعديل�ع���ملف�األوامر�(

 Graph�.(رسم):�يقوم�بإظ�ار�نافذة�الرسم�البيا�ي 

 Variable Manager�(مدير�املتغ��ات):ع���� �سر�عة ��غي��ات �نافذة��،املتغ��ات�إلجراء �استخدام يمكن

ولكن�إلدارة�مئات�أو�آالف�املتغ��ات�وأسما��ا�و�سميا��ا��الواج�ة�الرئ�سية�أو����محرر�البيانات. املتغ��ات���

���حال��أداة�مخصصة�للعمل�،�و��Variable Managerومالحظا��ا�وأنواع�ا،�سنحتاج�إ���االستفادة�من�

 املتغ��ات.�ك��ة

 Viewer�:(العارض)العارض��و�امل�ان�الذي�ُ�ستخدم�فيھ�نظام�مساعدة�"ستاتا".�ف�و��عمل�مثل�نافذة��

املساعدة����معظم�التطبيقات.�ولديھ��عض�امل��ات�ا��اصة�للمساعدة�ع���العمل�بكفاءة�أك��.�ع���س�يل�

لعثور�ع���إضافات�مجانية�جديدة�وتث�ي��ا.�يمنح�العارض�املثال،�يوفر�واج�ة�مل��ات�اإلن��نت����"ستاتا"�ل

�سر�ًعا�إ���مر�عات�ا��وار.
ً
 أيًضا�وصوال

 ) logذا�للبدء�أو�اإل��اء�أو�االستمرار����ملف�متا�عة�أو�ملف�ال��ل�(): ال��ل�log fileو�و�الذي�يقوم��،(

 ال��نامج�بتخز�ن�جميع�العمليات�بداخلھ.

  Print Resultsيقوم�بطباعة�املحتو�ات����النافذة�املفّعلة.:�) (طباعة 

 Save�.(حفظ):���فظ�قاعدة�بيانات�أو�ملف 

 Open�:(فتح)�.لفتح�قاعدة�بيانات�أو�ملف 
 

  األوامر�التالية:�تضمن�تف�األوامر �ةقائمأما�

  

  
  قوائم�األوامر�.3الش�ل�

  

 Fileمثل�فتح�امللفات�وقواعد�البيانات�وحفظ�ا�واست��اد��،األوامر�العامة�تتضمن(ملف):�و���القائمة�ال����

 لطباعة�وإغالق�ال��نامج.��ا�إوتصدير�قواعد�البيانات�باإلضافة�

 Edit��:(تحر�ر)أوامر�القص�واللصق�وخيارا��ا.��تتضمن 
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 Data�� �البيانات�تتضمن(بيانات): �بقواعد �و �األوامر�ا��اصة ��سمية �إعادة �ومالحظات�من �وتص�يف دمج

 من�ا��يارات�األخرى.وغ���ا�

 Graphics��:(الرسومات)األوامر�ال���تخص�الرسومات�البيانية.�تتضمن 

 Statistics��:(إحصائيات)أ�م�األوامر�اإلحصائية�والتطبيقات�امل�مة�إلجراء�التحليالت�اإلحصائية.�تتضمن 

 User��:(مستخدم)تفضيالت�املستخدم�من�طر�قة�عرض�الصور�واأللوان�وغ���ا.�تتضمن 

 Window��:(نافذة)النوافذ�ال���يتم�التحكم����ظ�ور�ا�أو�عدمھ،�حيث�يمكن�إظ�ار�نافذة�األوامر��تتضمن

 إخفا��ا.�أو�املتغ��ات�ال���تم�توضيح�ا�سابقا�أو�

 Help��:(املساعدة)أوامر�املساعدة�واملصادر�اإللك��ونية�ال����ساعد����ف�م�ال��نامج�و�علم�ا.�تتضمن 

 
  البياناتالتعامل�مع�محرر��.3

و�و�عبارة�عن�جدول�ش�يھ�بجداول�البيانات��،)Data editorع���ما��س���بمحرر�البيانات�(�"ستاتا"تحتوي�برمجية����

  .���commandقائمة�����editشر�ط�األدوات�أو�بكتابة�األمر��،�و�مكن�فتحھ�بواسطة�الزر��Excelإكسل����برمجية

  
  "ستاتا"�نامجمحرر�البيانات����بر �.4الش�ل�

  

  �إدخال�البيانات  .1.3

  إدخال�البيانات�يدو�ا�

  األول�والثا�ي:��نطلبة�خالل�االمتحان�5 لتوضيح�طر�قة�إدخال�البيانات،��ستعرض�املثال�التا���الذي�يقدم�نتائج

  طلبة�خالل�االمتحان�األول�والثا�ي.�5يقدم�نتائج��.1ا��دول�

 2االمتحان�  1االمتحان�  األسماء

 10.5 16 محمد

  19 15.5  إيمان

  13.5  14.5  خديجة

  9.5  11  ع��

  18.5  11.5  لي��
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  خطوات�إدخال�بيانات�ا��دول 

 .4نفتح�نافذة�تحر�ر�البيانات�املب�نة����الش�ل� .1

،�فيقوم�ال��نامج�تلقائيا�بوضع�أسماء�Entrerنقوم�بكتابة�قيم�املتغ��ات����ا��اليا،�ون�بع�ا�بالضغط�ع���مفتاح� .2

،�var1).����املثال�السابق�العمود�األول�الذي�يحتوي�ع���بيانات�األسماء��س���var1،var2،…،varnللمتغ��ات�(

�2،�العمود�الثالث�الذي�يحتوي�ع���بيانات�االمتحان��2varس����1العمود�الثا�ي�الذي�يحتوي�ع���بيانات�االمتحان

 ،�فنتحّصل�ع���ا��دول�التا���3varس���

  
  السابق.نتائج�املثال��.5الش�ل�

  

  )paste)�لصق�(copyإ�شاء�ملف�بيانات�جديد�باستخدام�����(

ونر�د�تحليل�ا�باستخدام�برنامج�"ستاتا"�علينا�اتباع�ا��طوات��،إذا��انت�البيانات�موجودة����برنامج�آخر�مثال�"إكسل"

  التالية:�

 البيانات.�يتضمننفتح�ملف�إكسل�الذي�  

 حدد�البيانات�ثم�ن����ا.ن 

 نفتح�محرر�البيانات����برنامج�"ستاتا"،�ونحدد�األمر�Edit،ثم��paste�.للصق�البيانات  

  بتطبيق��ذه�ا��طوات�ع���املثال�السابق:

 1بيانات�ا��دول��يتضمننفتح�ملف�إكسل�الذي�. 

 .نحدد�ا��دول�ون���ھ 

  نحدد�األمر�paste6كما����الش�ل��. 

  
  Pasteطر�قة�تحديد�األمر��.6الش�ل�
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  .7عند�إتمام�ا��طوات�السابقة�تظ�ر�البيانات����ال��نامج�كما����الش�ل�

  
  "����لصق"ن�يجة�إدخال�بيانات�املثال�باستخدام��.7الش�ل�

  

  دمج�ملف�ن�"ستاتا"�أو�أك��

  يمكننا�دمج�ملف�ن�"ستاتا"�من�خالل�األمر�ن�التالي�ن:

 append�:ن��ذا�األمر�من�إضافة�����حالة�توفر�بيانات
ّ

 بيانات�جديدة�أسفل�ا.يمك

 merge:ن��ذا�األمر�من�إضافة�بيانات�جديدة�ع���يم�ن�الورقة،�و�ذا��ع���إضافة�متغ��ات�����حالة�توفر�بيانات�
ّ

يمك

 جديدة.�
 

  إعادة��سمية�املتغ��ات .2.3

  تتم�إعادة��سمية�املتغ��ات�بإتباع�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�التاليت�ن:�

 بالفأرة� �مرت�ن �اسمھ �ع�� �و �نضغط �وتبديلھ �االف��ا��� �االسم �م�� �يمكننا �خالل�ا �من �وصفتظ�ر�نافذة ف�إعطاء

ن����ب�ّ كما��و�م�،حيث��ساعد�ع���ف�م�مع���املتغ���أو�البيانات�ال���يحتو��ا�،للمتغ��،�و�و�اختياري�ول�س�إجبار�ا

  .8الش�ل�

  
  طر�قة��غي���اسم�املتغ��ات�.8الش�ل�

  

 يمكن�تبديل�اسم�املتغ��ات�عن�طر�ق�األمر�rename� واألمر�labelvariableيل�املثال:�إذا�أردنا�تبديل�اسم.�ع����س��

   rename var2     1اإلختباراملتغ���الثا�ي����املثال�السابق�نكتب�األمر�التا��:�

علينا�سوى�إغالق�معا���البيانات�وستظ�ر�املتغ��ات�ا��ديدة����قائمة�املتغ��ات��التغي��ات�فما���فظأما�بال�سبة����

  .Variablesع����سار�شاشة�ال��نامج�تحت�قائمة�
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  حفظ�امللف� .3.3

  حفظ�ملف�جديد  .أ
  عدة�طرق��سمح�بحفظ�ملف�جديد،�و��:��ناك

 الضغط�ع���الزر�ن�Ctrl+S �.لوحة�املفاتيح��� 

 شر�ط�األدوات.��الضغط�ع���الرمز����  

 �:كتابة�األمر. save, replace �  

 ختيار�القائمة�ملف�اFileثم�األمر��،Save. 

  .9عندئذ�تظ�ر�النافذة�املب�نة����الش�ل�

 
  طر�قة�حفظ�امللف�.9الش�ل�

  

  حفظ�ملف�موجود�مسبقا  .ب

ملف�مع��غي���م�ان�ا��فظ�ونوع�امللف�إن�أمكن.����فظ�Fileاملتواجد����قائمة�ملف��Save Asاألمر��ستخدم�ُ ���

  .�و��ذا�يمكننا�اختيار�اسم�جديد�وم�ان�مختلف���فظ�امللف.9عند�الضغط�عليھ�تظ�ر�نفس�النافذة����الش�ل�ف

�  

 .�البيانات�و�عديل�النتائج�4.3

  فتح�امللف  .أ

  :،�و��Fileيتم�فتح�امللف�عن�طر�ق��عض�األوامر�املتواجدة����القائمة�

 األمر�Openلفتح�ملف�قاعدة�تم�إ�شاؤه�وتخز�نھ�سابقا،�أو�تم�ا��صول�عليھ�من�مصدر�آخر،�و�ذا�األمر��:

 .dtaيفتح�فقط�البيانات�ال���ت�ون�بصيغة�امتداد�

 األمر�Open Graph ُ��:.ستخدم�لفتح�ملفات�الرسوم�البيانية 

 األمر�Open Recent ُ��: شر�الفأرة�عليھ�يفتح�قائمة�فرعية�ستخدم�لفتح�آخر�ملفات�تم�فتح�ا،�عند�وضع�مؤ

 تو���آخر�مجموعة�من�امللفات�تم�فتح�ا.
 

  التعامل�مع�املخرجات�  .ب

  :اتحرك�ضمن�النتائج�و�عديل�ا�وحفظ�إم�انية�الي�يح�برنامج�"ستاتا"�



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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 �:ي�يح�ال��نامج�طلب�معلومات�عن�املتغ��ات�من�خالل�نافذة�طلب�معلومات�عن�املتغ��اتVariables.  

 � �املتغ��ات: �قيم �ال�عديل �ي�يح �متغ��ات���نامج �وإ�شاء �و�عديل�ا، �لتغي���البيانات �الطرق �من �العديد أيضا

  �ذه�الطرق:�ع���قيم�املتغ��ات�املوجودة�سابقا،�ومن�أ�ّم جديدة�اعتمادا�

 .إل�شاء�متغ��ات�جديدة�)generateأمر�اإل�شاء�(�-

  .املتغ��ات�ا��اليةلتغي���قيم�)�replace( أمر�االس�بدال�-

� �باسم �متغ���جديد �إ�شاء �يمكننا �املثال، �س�يل �للمتغ����Xع�� �الطبي�� �اللوغار�تم �دالة��Yو�و��ساوي �باستخدام وذلك

  .��generate X = ln(Y)كما�ي��:��،�generateمع�األمر �lnاللوغار�تم�الطبي���
  

  �Graphsالبيانية��الرسومات.�4

نقاط�القوة����برنامج�"ستاتا"،�والس�ب�أن��ناك�العديد�من�ا��يارات�ال���ي�يح�ا��عت���الرسومات�البيانية�إحدى�

  �كما�أن�الرسومات�دقيقة�مع�وجود�العديد�من�األدوات�وا��يارات.�.ال��نامج،�وال�توجد����ال��امج�اإلحصائية�األخرى 
  

 املدرج�التكراري �1.4 

  ي��:�تباع�مااب يتم�إ�شاء�مدرج�تكراري�ع���برنامج�"ستاتا"

 نكتب�األمر�histogram�.واسم�املتغ�� 

 أو

 ننقر����قائمة�األوامر�ع���Graphicsونختار��histogram. 

 وتمكننا�من�إدخال�املتغ��.�10تظ�ر�النافذة�املب�نة����الش�ل� 
 نضغط�ع����submit. 

  

  
  وطر�قة�إدخال�املتغ���histogramنافذة��.10الش�ل����������������

 
.�و���قائمة�النتائج�11عند�إتمام�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�السابقت�ن�يظ�ر�الرسم�البيا�ي�كما����الش�ل�

 
ُ
  ).widthوعرض�املستطيالت�(�(start))�قيمة�البداية�binظ�ر�تلقائيا�عدد�املستطيالت�(ت

  

  



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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  ش�ل�املدرج�التكراري�ع���برنامج�"ستاتا"�.11الش�ل�����������

 

  الدائرة�ال�س�ية��.����2.4

  باتباع�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�التاليت�ن: "ستاتا" يتم�إ�شاء�الدائرة�ال�س�ية�ع���برنامج

 كتابة�األمر�graph pie،�.ثم�اسم�املتغ��  

  أو�

 ننقر����قائمة�األوامر�ع���األمر�Graphics،ونختار��Pie chart. 

 ال���تمكننا�من�إدخال�املتغ��.�12تظ�ر�النافذة�املب�نة����الش�ل� 
 ع���ننقر�submit�.فيظ�ر�الرسم�البيا�ي 

  

  
  وطر�قة�استعمال�ا�graph pieنافذة��.12الش�ل�

  

  .13عند�إتمام�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�السابقت�ن�يظ�ر�الرسم�البيا�ي����ال��نامج�كما����الش�ل�

  

  



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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  يب�ن�ش�ل�الدائرة�ال�س�ية�ع���برنامج�"ستاتا".�.13الش�ل�

  

  الصندوق �.3.4

  باتباع�ما�ي��: "ستاتا" يتم�إ�شاء�الصندوق�ع���برنامج

 كتابة�األمر�graph box�.واسم�املتغ��   

  أو�

 ننقر����قائمة�األوامر�ع���األمر�Graphics،ونختار��Box plot.  

 واختيار�طبيعة�الش�ل�(عمودي�أو�أفقي). تمكننا�من�إدخال�املتغ���ال�� 14تظ�ر�النافذة�املب�نة����الش�ل� 
 ننقر�ع���submit. 

 

  
  وطر�قة�استعمال�ا�Box plotنافذة��.14الش�ل�������������

  

  .15عند�إتمام�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�السابقت�ن�يظ�ر�الرسم�البيا�ي����ال��نامج�كما����الش�ل�

  



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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  ش�ل�الصندوق�ع���برنامج�"ستاتا"�.15الش�ل�

  

  ش�ل�االن�شار�.4.4

أداة�لدراسة�العالقة�ب�ن�اثن�ن�و�و� ،�twowayو�جزء�من�عدد�كب���من�الرسومات�البيانية�ال����س����االن�شار ش�ل�

  وإل�شاء�ش�ل�االن�شار�ن�بع�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�التاليت�ن:�.�Yو �Xمن�املتغ��ات�

 نكتب�األمر�Graph twoway scatter Y X�.  

   أو

 ننقر����قائمة�األوامر�ع���األمر�Graphicsونختار�Twoway graph. 

 تظ�ر�نافذة�ننقر�من�خالل�ا�ع���Create. 

 �1تظ�ر�نافذة�أخرى��س��plotيمكن�من�خالل�ا�اختيار�نوع�الش�ل�البيا�ي�وإدخال�املتغ��ات��Xو�Yكما��،

 .�16و�مب�ن����الش�ل�
 ننقر�ع���� submit. 

  

  
  وطر�قة�استعمال�ا�1plotنافذة��.16الش�ل��

  

  .17عند�إتمام�خطوات�إحدى�الطر�قت�ن�السابقت�ن�يظ�ر�الرسم�البيا�ي����ال��نامج�كما����الش�ل�

  



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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  ش�ل�االن�شار�ع���برنامج�"ستاتا"�.�17الش�ل

  

 االن�شار�نكتب�األمر�التا��:وإذا�أردنا�إ�شاء�مستقيم��شمل�أغلب�النقاط�(خط�معادلة�االنحدار)����ش�ل�
��  " twoway scatter Y X || lfit Y X "   

  

 

  .�الرسومات�البيانية�ا��طية�وا��طية�املتصلة��5.4

�قة�نو���طر .�و�مكن�تركي��ما�ودمج�ما����رسم�بيا�ي�واحد�،�ذه�األش�ال�ل�ا�استخدامات�أك���من�ش�ل�االن�شار

  �إ�شاء�ا�فيما�ي��:

���رسومات�بيانية�لش�ل�االن�شار�تم�وصل�نقاط�ا�بخطوط،�يمكن�إ�شاؤ�ا�الرسومات�البيانية�ا��طية�املتصلة:�  .أ

  مع�كتابة�اسم�املتغ��ين.�� graph twoway connectباستعمال�األمر

���رسومات�بيانية�لش�ل�االن�شار�تم�وصل�نقاط�ا�بخطوط�دون�ظ�ور��ذه�النقاط�الرسومات�البيانية�ا��طية:�  .ب

  مع�كتابة�اسم�املتغ��ين.��graph twoway lineع���الش�ل.�يمكن�إ�شاؤ�ا�باستعمال�األمر�
  

 

  .�تحليل�البيانات�باستعمال�برنامج�"ستاتا"5
  

  مقاي�س�ال��عة�املركز�ة�وال�ش�ت�والش�ل��.1.5

  املقاي�س�املألوفة�نقوم�بما�ي��:إليجاد�    ���

 نكتب����قائمة�command�:األمر�التا�� 
col(stat) �mean median max min sd skewness kurtosis)�, stat(�3X2 X1  tabstat X   

  و�مكننا�إضافة�متغ��ات�أخرى�حسب�ا��اجة.�.املتغ��ات���� 3X،2X ،1Xحيث�

 نضغط�ع���Enterفيظ�ر�لنا�ا��دول�التا��� 

  

 
 



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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  نافذة�من�برنامج�"ستاتا"�تب�ن�مقاي�س�ال��عة�املركز�ة.�.18الش�ل�  

  

  االرتباط�واالنحدار�.2.5

  �إذا�أردنا�أن�نجد�معامل�االرتباط�مثال�باستعمال�برنامج�"ستاتا"�ن�بع�ا��طوات�التالية:

 نكتب����قائمة�commandالتا��:�األمر��, star (.01)3X 2 X1  X pwcorr�������  

 نضغط�ع���Enterفيظ�ر�لنا�ا��دول�التا��� 

 

  
  "،�قائمة�نتائج�إدخال�األمر����برنامج�"ستاتا�.19الش�ل�

  ال���نقرأ�من�خالل�ا�معامل�االرتباط�ب�ن�متغ��ات. و���القائمة

  

فيظ�ر�"�2X 1reg X"����قائمة�األوامر�األمر�التا��:�ندخل�2Xواملتغ���املستقل��1Xوإليجاد�االنحدار�ب�ن�املتغ���التا�ع�

  جدول��التا��

  

  

 
X1  

X2  

X

مكان ظھور قیم المقاییس التي نرید 
 تعیینھا

 X1  

X2  

 X3 

 X1              X2             

 X1    X2    X3    

�نا�مثال�معامل�االرتباط�ب�ن�املتغ��ين�

1 X2و��X  1نقطة�تقاطع�العمود��.�انظرX�

،�و�كذا�بال�سبة�ل�ل�خانة�2Xالسطر�و 

  .يتقاطع�ف��ا�سطر�وعمود



 

 

 كوثر�سعد�هللا�وآخرون �Stataال��نامج�املعلوما�ي�"ستاتا"�

  ،�املدرسة�العليا�لألساتذة،�القبة�شائر�العلوممجلة�
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 االنحدار.قائمة�نتائج�إدخال�األمر����برنامج�"ستاتا"�الذي�نقرأ�منھ�معامالت�معادلة��.20الش�ل�

****  

 

"�Stataاإلحصاء�وتطبيقاتھ�ع���برنامج�"�التخرج�مذكرة�ذا�املقال�بناء�عما�ورد����الفصل�الثا�ي�من�ُحّرر�

�الثانوي  �التعليم �أستاذ �ش�ادة �الطالباتأعّد �،لنيل ����ا �ب��اج �و إيمان �ب��ن�ش ��شار�و لي�� �إكرام �السخديجة نة�خالل

 .األستاذة��وثر�سعد�هللاتحت�إشراف��2022-2021ا��امعية�

 

  

  
                                                                    

 
 

مكان ظھور معامالت معادلة 
 االنحدار


