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 الهدف

 البيانات تحليل تقنيات خصائص بعض التعرف المحاضرات هذه من الغرض
 بيانات على العمل وتسهل تساعد قد التى األلى الحاسب تطبيقات باستخدام
 .دورياً  تنفيذها يتم التى والحصر األبحاث

 
 

 



 الغرض من تحليل البيانات

 .واضحووصف أو تلخيص البيانات في شكل •
 .عالقات بين البياناتلبحث عن أنماط ثابتة أو •
 .بكتمكنك من اإلجابة على أسئلة البحث الخاص •
 

 



 لماذا نستخدم األحصاء ؟

هي أدوات قوية التي تساعد الناس على فهم الظواهر المثيرة اإلحصاءات •
 .لالهتمام

العالم من حولك، مهتم بفهم كنت طالب أو باحث أو مجرد مواطن سواء “•
بالبيئة ذيادة احساسك اإلحصاءات يمكن أن توفر أسلوب واحد لمساعدتك في 

 ).2001يوردان، (" التى حولك
 



 خيارات لحساب التحليل اإلحصائي

الحصول البيانات سهل إحصائيات التقدم التكنولوجي جعلت عملية تحليل •
 .على النتائج بالنسبة لغير اإلحصائيين

تمثل سهولة وتوافر هناك العديد من برامج التحليل اإلحصائي المتوفرة، بينما •
على حساب التحليل اإلحصائي القدره   Microsoft Excelالعمل على  

 .البسيط والمتقدم منها
 

 



 األنشطة العملية

تحليل أمثلة لكيفية اتجاهات من خالل  في الشرائح التي تتبع، سيكون لديك •
 . Microsoft Excelباستخدامالبيانات الخاصة بك 

على شكل تمرين يتطلب دراسته وايجاد sheet Excel مرفق بكل مثال •
 .نتيجة التمرين مع مالحظة ان التمارين مختلفة عن بعضها للمثال الواحد

 
 
 



 أنواع التحليل اإلحصائي

 Statistics علم األحصاء  
 The branch of mathematics that transforms data 

into useful information for decision makers.  
 

Descriptive Statistics 
 

Collecting, summarizing, and 
describing data 
 

Inferential Statistics 
 

Drawing conclusions and/or 
making decisions concerning a 
population based only on sample 
data 



 األنواع الشائعة من إحصائيات وصفية

 Collect data 
 ex. Survey 

 Present data 
 ex. Tables and graphs 

 Characterize data 
 ex. Sample mean =  iX

n
∑



 األستنتاجية األنواع الشائعة من إالحصائيات

 Estimation 
 ex. Estimate the population 

mean weight using the 
sample mean weight 

 Hypothesis testing 
 ex. Test the claim that the 

population mean weight is 
120 Kg 

Drawing conclusions and/or making decisions 
concerning a population based on sample results. 



 األحصائيات الوصفية

• Conditional Statistics. 
Running statsitics on a certain codition. 

• Percentage (and usually the Frequency) 
The number per 100 individuals who achieved a certain 
score. 

• Mean  
The arithmetic average of a distribution of scores 

• Standard Deviation 
The average deviation between the individual scores in 
the distribution and the mean for the distribution 



 قاعدة عامة

ضع سؤال البحث ، استناداً على نشاط األستبيان المقرر بجهة •
 .عملك

 
افراد كحد اقصى معهم واحد او اثنين  4كل مجموعة مكونة من 

 .جهاز حاسب الى 
 

باستخدام  scallingمعايير، مقياس /مطلوب عمل استبيان ، محددات
MS Excel 2010  اسئلة 5مع مراعاة ان عدد األسئلة اليتجاوز. 

 



 اشهر الوظائف المتخصصة فى األحصاء الشرطى

 

• Max.&Min. 
• Count/Countif 
• Sum/Sumif 
• Average/Average if 
• If Condition 

 



Max. & Min. 

=MAX(D8:D29) 

=MIN(D8:D29) 



Raw Data 

 ...................جمعية  
 ....................محافظة................... مشروع الحد من األمية بمزارعى مركز 

 1قرية 
 عدد األبناء الحالة األجتماعية العمر األسم

 غير متزوج 18 احمد ابراهيم
 6 متزوج ويعول 61 سامى جبران
 ارمله/ارمل 39 توحيده السيد 

 0 متزوج ولم يعول 28 ابراهيم الدرش
 3 ارمله/ارمل 16 عثمان الدالى
 2 متزوج ويعول 63 تهانى محمود
 ارمله/ارمل 71 طلعت اسحق

 غير متزوج 38 صوفى عبد الرحمن
 8 متزوج ويعول 47 صفوت عبد ربه

 متزوج ولم يعول 70 رجب ابو ريه
 5 ارمله/ارمل 38 علوان عبد هللا

 5 ارمله/ارمل 52 زكى الطرابيشى
 2 متزوج ويعول 37 مروان سكر

 متزوج ولم يعول 58 مهاب عبد الجليل
 ارمله/ارمل 62 منى تودرى

 متزوج ولم يعول 19 مجدى رياض
 5 متزوج ويعول 64 محمود هنداوى

 ارمله/ارمل 38 محمد صابر
 متزوج ولم يعول 75 عالء السيد 

 4 متزوج ويعول 64 اشرف دسوقى
 متزوج ولم يعول 38 عصام الصغير

 3 متزوج ويعول 34 مروان محمد



Sumif 

=SUMIF(E7:F29,E9,F7) 



Countif 

=COUNTIF(C7:D29,"<25") 



Countif between range 

=COUNTIF(C7:D29,">=25")-COUNTIF(C7:D29,">35") 



Averageif 

=AVERAGEIF(E8:E29,E8,D8:D29) 



If Condition 

=IF(C5= ")غير مستحق السفر","مستحق السفر","متزوجغير (  

=IF(D5>4,200,50) 

=IF(F7>100,F7*0.05,F7*0.01) 
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 فى األكسيلFrequancyفى طريقة حساب مدى التردد 

•Click in the cell where you want the percentage to be displayed. 
 

•Click the fx to open up the Functions box. 
 

•Select ALL from the SELECT a CATEGORY Dropdown Menu 
 

•Select SUM from the SELECT a FUNCTION list (list is in 
alphabetical order) 

 
•Select the cells you want to include in the sum calculation. 

 
•Click OK. 

 



 فى األكسيلpercentageطريقة حساب مدى المئوية 

•Click in the cell where you want the percentage to be displayed. 
 

•Click the (=frequancy cell/N*100). 
 

 B$3$: مثال . N Cellفى  $اذا كنت ترغب فى التكرار ، ضع عالمة •
 :النتيجة كاألتى •
 
 

 Q1 
N 21 

 لم يعرف معنى السؤال اساساً  ذهبت فى الماضى لم اذهب  اطالقاً  ذهبت

Frequancy 2 9 5 5 

Percentage 9.5 42.9 23.8 23.8 



 اضف الرسم البيانى كاألتى
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 معلومة هامة

هذا النوع من األستبيان، فستجدها ليست مناسبة نظرا لطبيعة 
فاألنسب استخدام حساب .المعياريالمتوسط أو االنحراف الستخدام 

 .الترددات والنسب المئوية
 
 



 امثلة على ايجاد الوسيط –األحصائيات الوصفية 

 :منطوق غرض البحث•
  

منظمتك تقوم بتقديم مساعدات اجتماعية عينية للسيدات األرامل باحدى 
وترغب المنظمه فى .عام35محافظات الصعيد من الفئة العمرية مادون 

دراسة تأثير ميكنة الحياكة على سيدات األرامل وبيان مدى استطاعة 
 .كل ارملة على تعظيم مواردها بعد التدريب

 
 :H1فرضية البحث •
 

 تطبيق ميكنة الحياكة سيؤدى الى زيادة موارد 
 .عام 35األرامل فى الفئة العمرية مادون 

 



 امثلة على ايجاد الوسيط –األحصائيات الوصفية 

 :منهجية البحث•
 بعدى سيتم تصميمة لمعرفة مدى تحسن ايراد / اختبار قبلى

 .األرامل
 ارملة من مجموع المستفيدين البالغ  15اخذ عينة من عدد

ارملة واجراء اختبار قبلى لهم لقياس ايرادهم  31عددهم 
 .بالريف فقط) الشهرى(الحالى 

 اسابيع بمعدل  6يوم تدريبى على مدار 18تنفيذ التدريب لمدة
 .اسبوع/يوم 3
 تبعاً )الشهرى(ايرادهم الحالى اجراء اختبار بعدى لقياس

 .لمجموعات ايرادية محدده سلفاً 
 

  
 



 امثلة على ايجاد الوسيط واألنحراف المعيارى –األحصائيات الوصفية 

 :  لماذا نستخدم الوسيط واألنحراف المعيارى•
 

مستوى األداء، او األداء النموذجي تحديد متوسط عندما نريد 1.
 .لمجموعة ما

 .Hypothesisما عندما نريد تأكيد تحقق او عدم تحقق فرضية 2.
 

 
  
 



 فى األكسيلMean,SDطريقة حساب الوسيط 

PRT POT 
Monthly Base Monthly Base 

W1 355 199 
W2 302 351 
W3 627 621 
W4 108 428 
W5 214 91 
W6 97 192 
W7 75 176 
W8 69 68 
W9 309 200 
W10 110 368 
W11 73 94 
W12 69 241 
W13 368 607 
W14 502 307 
W15 188 207 



 األكسيلفى Mean,SDطريقة حساب الوسيط 

PRT POT 
Monthly Base Monthly Base 

W1 355 199 
W2 302 351 
W3 627 621 
W4 108 428 
W5 214 91 
W6 97 192 
W7 75 176 
W8 69 68 
W9 309 200 
W10 110 368 
W11 73 94 
W12 69 241 
W13 368 607 
W14 502 307 
W15 188 207 
Mean 231.1 276.7 
STD 22.8 



 األكسيلفى Mean,SDطريقة حساب الوسيط 

ايجابىالفرض : النتيجة   



   Inferential Statisticsاألحصائات األستنتاجية 

  Correlation Coefficientمعامل األرتباط 

 يستخدم الختبار العالقة بين متغيرين او اكثر لنفس العنصر•
 تمثل العالقة القوية بـــ•

 )تكون العالقة اكثر قوة 1+او 1- كلما تكون النتيجة قريبة من (•
 انواع العالقات•

 عالقة ايجابية•
 عالقة سلبية•
 اليوجد عالقة•



  Correlation Coefficientمعامل األرتباط 

 :مثال عملى
 

جمعيتك ترغب فى دراسة العالقة بين المستوى التعليمى للسيدات 
 .2011وعدد مرات مشاركتهم فى العملية األنتخابية خالل عام 

 
 :سيده ، وتمثل فيها المستويات التعليمية كما يلى  46العينة تشمل 

 
 المستوى التعليمى 

 دكتوراه ماجيستير بكالوريوس دبلومات فوق متوسطة دبلومات متوسطة ثانوى اعدادى ابتدائى غير متعلم

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



  Correlation Coefficientمعامل األرتباط 

 :مثال عملى
 

جمعيتك ترغب فى دراسة العالقة بين المستوى التعليمى للسيدات 
 .2011وعدد مرات مشاركتهم فى العملية األنتخابية خالل عام 

 
 :سيده ، وتمثل فيها المستويات التعليمية كما يلى  46العينة تشمل 

 
 



  Correlation Coefficientمعامل األرتباط 

Raw Data 
 
 
 

 عدد مرات المشاركة المستوى التعليمى
 2 2 1السيده 
 2 2 2السيده 
 0 2 3السيده 
 3 5 4السيده 
 2 4 5السيده 
 3 7 6السيده 
 2 1 7السيده 
 1 0 8السيده 
 2 4 9السيده 
 3 3 10السيده 
 3 1 11السيده 
 4 6 12السيده 
 4 6 13السيده 
 4 8 14السيده 
 2 3 15السيده 
 1 2 16السيده 
 2 3 17السيده 
 3 1 18السيده 
 3 5 19السيده 



  Correlation Coefficientمعامل األرتباط 

 متوسط ايجابى: قوة العالقة 
 
 

 ارتباط متوسط 0.612294659 معامل األرتباط
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