
   Charts االشكال البیانیة
  

وھي احدى وسائل عرض البیانات التي یتم اعتمادھا لتوضیح طبیعة البیانات وتوزیعھا ، 
  : االیعازات االتیة  ویتضمن
None  : لعدم رسم اي شكل من االشكال البیانیة.  

Bar Charts  : ویستخدم لرسم التكرارات او النسب المؤیة.  
Pie Charts  :ویستخدم لرسم الدائرة البیانیة للتكرارات او النسب المئویة .  

Histograms  :ویستخدم لرسم المدرج التكراري للتكرارات او النسب المئویة ، ویتضمن ایعاز 
)With normal curve ( یستخدم في حالة الرغبة برسم منحنى التوزیع الطبیعي مع المدرج والذي

  .التكراري 
  ) :4-4(مثال 

  :یأتي  ارسم ما) 1-4(باالعتماد على بیانات المثال   
  .لمتغیر المھنة االعمدة البیانیة والدائرة البیانیة  - 1
حالة المدرج التكراري بدون المنحنى الطبیعي والمدرج التكراري مع المنحنى الطبیعي لمتغیر ال - 2

  . االجتماعیة
  :الحل 

  :المطلوب االول 
  ) .Frequencies(لحین الحصول على شاشة الحوار ) 1- 4(المثال تكرار نفس الخطوات في  - 1
  .على السھم الوسطي الختیار متغیر المھنة فقط  یتم النقر - 2
لرسم االعمدة البیانیة ، ثم اختیار ایعاز ) Bar charts(اختیار ایعاز  ثم) Charts(اختیار ایعاز  - 3
)Continue ( فیتم الرجوع الى شاشة الحوار)Frequencies ( ثم یتم اختیار ایعاز)ok(  فیظھر رسم

  .االعمدة البیانیة 
بدال  )Pie charts(ولرسم الدائرة البیانیة تكرر نفس الخطوات  السابقة ولكن یتم اختیار ایعاز 

  . )Bar charts(من 
  :المطلوب الثاني 

  . ر متغیر الحالة االجتماعیة  فقط یتم النقرعلى السھم الوسطي الختیا - 1
، فیتم اختیار ایعاز )  Charts :Frequencies( فتظھر شاشة حوار ) Charts(اختیار ایعاز  -2
)Histograms(  لرسم المدرج التكراري ، وفي حالة رسم المدرج التكراري مع المنحنى الطبیعي یتم

 ) .With normal curve(النقر على ایعاز 
ثم یتم اختیار ایعاز ) Frequencies(شاشة الحوار  فیتم الرجوع الى) Continue(اختیار ایعاز  -3
)ok ( المدرج التكراري لمتغیر الحالة االجتماعیة بدون المنحنى الطبیعي ومع المنحنى فیظھر رسم

  .الطبیعي 
  

  : Descriptivesاالمر 
یصح  عددیة ، وال) فئات(یستخدم ھذا االمر في حالة المتغیرات الكمیة والتي تكون ذات قیم   

  :یستخدم ھذا االمر في ایجاد مقاییس االحصاء الوصفیة االتیة . استخدام المتغیرات االسمیة معھ 



ویتضمن المقاییس ) Dispersion(مقاییس التشتت  ، )Sum(المجموع  ،) Mean(الوسط الحسابي  
  :االتیة 

 ) .Std. deviation(االنحراف المعیاري 
 ) .Variance(التباین 
 ) .Range(المدى 

 ) .Minimum(الحد االدنى 
 ) .Maximum(الحد االعلى 

  ) .S.E. Mean( وسط الخطأ المعیاري
  :ولحساب المقاییس االحصائیة یتم اتباع االتي 

   .)Descriptives(ثم ایعاز ) Descriptive Statistics(یتم اختیار ایعاز ) Analyze(من قائمة  - 1
المراد حساب المقاییس (ستظھر شاشة حوار ، یتم النقر على السھم الوسطي لنقل المتغیرات   -2

   .، وفي ھذا المثال سیتم اختیار كل المتغیرات ) variables(الى حقل ) االحصائیة لھا 
، فیتم تحدید كافة ) Descriptives Options(فتظھر شاشة حوار ) Options(اختیار ایعاز  - 3

  . االحصائیة المطلوبةالمقاییس 
 
 


