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 Data Presentationعرض البيانات 

 - :مقدمة

بعد جمع البيانات يكون من الصعب دراستها وفهمها دون تنظيمها وجدولتها وعرضها بشكل يسهل على الباحث الوصول الى النتائج      

صاااااان او الع  ة المطلوبة وكثيرا ما يكون هدف الباحث من عرض البيانات هو جذب انتباه القارئ نحو اتجاه هذه البيانات بالزيادة او النق

 بين المتغيرات التي يدرسها او المقارنة بين المجاميع من البيانات لذا يقوم الباحث بتبسيطها وذلك بعرضها بأشكال معبرة وهادفة.

 Methods of Data Presentationطرق عرض البيانات *

 -دة طرق لعرض البيانات منها: ناك عه    

 (Tabular Presentationالعرض الجدولي )أوال( 

شكل أعمدة   (table)يعرف الجدول  سية وصفوف افقية حسب عدد الفئات المطلوبة بانه طريقة منظمة لعرض البيانات العددية ب را

في تصاانيف البيانات ويعبر الجدول عن الكثير من المعلومات الت يمكن م حظتها مباشاارة وع داعي لتكرارها في النل اللغو  بل 

ى الجدول ونوع البيانات التي يتضااااامنها وعبد ان يتوفر في الجدول الوضاااااود من حيث عدد الصااااافوف يكتفي باإلشاااااارة الى محتو

واععمدة ونوع البيانات والرموز المساااات دمة فيه وكذلك كتابة عناوين راسااااية تحدد نوع البيانات في كل عمود وكذلك كتابة عناوين 

ن هناك اكثر من ن رئيساااي فوق او تحت الجدول وتر يم الجدول ان كاتحدد نوع البيانات في كل صاااف افقي فضاااافة الى كتابة عنوا

 -من الجداول هي:  رئيسيان جدول. وهناك نوعان

 (simple tableالجدول البسيط ) -1

أنواع الجداول بدائية وسهولة اذ يحتو  فيها الجدول على عمودين حيث يمثل العمود األول تقسيمات الصفة  أكثرتعتبر هذه الجداول 

العمود الثاني عدد المفردات الثابتة لكل فئة او مجموعة ذات الع  ة بكل مفردة او ظاهرة او األسااماء او المفردات او العناصاار ويبين او ال

 عنصر. مث  جدول يبين درجات الطلبة او تصنيف دول العالم حسب عدد سكانها وهكذا...

 ة معينة حسب اوزانهم مدرس صف معين في ( طالب في100جدول يمثل توزيع ) (1ثال )م

 فئات الوزن عدد الطلبة

5 50-52 

15 53-55 

45 56-58 

27 59-61 

8 62-64 

 المجموع 100
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 (Complex Tableالجدول المركب ) -2

هو نوع من الجداول تأتي فيه البيانات حساب صافتين او ظاهرتين او أكثر في نفا الو ت. ويتألف الجدول المركب من صافتين 

 من: 

 تمثل فئات او مجاميع احدى الصفتين. -: الصفوف 

  :تمثل فئات او مجاميع الصفة األ رى. -االعمدة 

فال  يا التي تقابل الصاافوف واععمدة تمثل عدد المفردات او التكرارات المشااتركة بين الفئات او المجاميع لك  الصاافتين 

 -: في مدرسة معينةوزانهم الذ  يمثل الع  ة بين طول الط ب وا دول اعتيجمثال على ذلك ال

 60-51 70-61 80-71 المجموع
 الوزن كغم  

 الطول سم           

30 4 6 20 121-140 

52 40 2 10 141-160 

18 10 6 2 161-180 

 المجموع 32 14 54 100

 

 (frequency distribution tableجدول التوزيع التكراري )*

 -هو جدول بسيط يتكون من عمودين حيث: 

 :العمود األول - ( يقسم فيه  يم المتغير الى ا سام او مجموعات تدعى الفئاتclasses) 

 :العمود الثاني - (يبين اعداد كل فئة متكررة ويسمى بالتكرارfrequency) 

باتات واطوالهن. لذ  يمثل الع  ة بين عدد الن تالي ا جدول ال جدول أدناه توزيع تكرار   ومثال على ذلك ال ألطوال حيث يمثل ال

 ( نباتا من القطن بالسنتمترات.80)

 فئات الطول )سم( التكرار )عدد النباتات(

1 31-40 

2 41-50 

5 51-60 

15 61-70 

25 71-80 

20 81-90 
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 بعض التعاريف المهمة*

 (ungrouped dataالمبوبة ) البيانات غير -1

 وزيع تكرار .هي البيانات األولية او اعصلية التي جمعت ولم توضع في جدول ت

 (grouped dataالبيانات المبوبة ) -2

 هي البيانات التي نظمت في جدول توزيع تكرار .

 -(: classesالفئات ) -3

 التي  سمت اليها  يم المتغير حيث كل فئة تأ ذ مدى معين من  يم المتغير. او المديات تفتراهي ال

 -(: class limitsحدود الفئات ) -4

 ( وحد اعلى للفئةlower class limitلكل فئة من الفئات. حيث لكل فئة حد أدنى للفئة ) نهايتهنقطة بداية المدى وهي نقطة 

(upper class limit.) 

 -(: true class limit) الحدود الحقيقية للفئات -5

 .(upper class boundary( وحد اعلى حقيقي )lower class boundaryلكل فئة حدان حقيقيان، حد أدنى حقيقي )

 -(: class lengthطول الفئة ) -6

 هو مقدار المدى بين حد  الفئة األعلى واعدنى ويفضل ان تكون اطوال الفئات متساوية لتسهيل العملية الحسابية.

 -(: class mid-pointمركز الفئة ) -7

 لكل فئة مركز وهو عبارة عن منصف المدى بين حد  الفئة األعلى واعدنى.

 -(: class frequencyتكرار الفئة ) -8

وان مجموع التكرارات يجب ان يكون  ( if )هي عدد المفردات او القيم التي تقع ضااااااامن مدى تلك الفئة ويرمز لها بالرمز 

 مساويا دائما للعدد الفعلي لقيم الظاهرة او المتغير او المفردة.

 حساب طول الفئة *

 عندما تكون حدود الفئات اعداد صحيحة فقط اوال(

(L)  طول الفئة حد األعلى للفئةال =  1 + الحد األدنى للفئة – 

 هوفان طول الفئة   70-61  كانت لدينا الفئة التالية  فذامث  

 10 = 1 + 61 – 70 = طول الفئة     

 عندما تكون حدود الفئات اعداد حقيقية  ثانيا(

(L)  طول الفئة األعلى للفئة الحقيقي الحد = للفئة الحقيقي الحد األدنى –    

 فان طول الفئة هو  70.5 - 60.5  ا كانت لدينا الفئة التالية مث  فذ

 10 = 60.5 – 70.5 = طول الفئة              
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 طول الفئة = الفرق بين الحدين األدنى او الحدين األعلى لفئتين متتاليتين: ثالثا(

 60 – 51   -كانت لدينا الفئتين المتتاليتين:  فذامث  

61 – 70            

(L) او   10 = 51 – 61 = طول الفئة (L) 10 = 60 – 70= طول الفئة 

 رابعا( طول الفئة = الفرق بين الحدين الحقيقيين األدنى او الحدين الحقيقيين األعلى لفئتين متتاليتين:

 50.5 – 40.5   -مث  فذا كانت لدينا الفئتين المتتاليتين: 

         50.5 – 60.5 

(L) او   10 = 40.5 – 50.5 = طول الفئة (L) 10 = 50.5 – 60.5 = طول الفئة 

 = الفرق بين مركز  فئتين متتاليتين ( طول الفئةخامسا

 75.5  -مث  لتكن مركز  فئتين متتاليتين كاعتي: 

      85.5 

 طول الفئة L = 85.5 - 75.5 = 10   فان طول الفئة يحسب كالتالي: 

 

 -: حساب الحدود الحقيقية ألي فئة*

 -ود الحقيقية أل  فئة بطرق عدة منها: يمكن حساب الحد

فئة  أليالحد األدنى الحقيقي  مركز تلك الفئة =  -    (طول تلك الفئة) ½

 او

+  مركز تلك الفئة = الحد االعلى الحقيقي ألي فئة    (طول تلك الفئة) ½

 او

 
 الحد االعلى للفئة السابقة + الحد االدنى تلك الفئة

𝟐
 ألي فئة = الحد األدنى الحقيقي 

 او

 الحد االدنى للفئة التالية + الحد االعلى تلك الفئة

𝟐
 = الحد األعلى الحقيقي ألي فئة 

 للفئة الثالثةفي الجدول التالي احسب الحد األدنى والحد األعلى وطول الفئة  / مثال

 الفئات  التكرار 

5 31-40 

21 41-50 

12 51-60 

17 61-70 
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 الحل /

(L)   الثالثةطول الفئة  1 + الحد األدنى للفئة الثالثة – الحد األعلى للفئة الثالثة =

L (3) = 60 -  51 +1 =10 

 الحد االعلى للفئة الثانية + الحد االدنى الفئة الثالثة

𝟐
 للفئة الثالثة= الحد األدنى الحقيقي  

      = 
 51+50

2
  = 50.5 

 الحد االدنى الفئة الرابعة + الحد االعلى الفئة الثالثة

𝟐
 للفئة الثالثة= الحد األعلى الحقيقي  

      =
𝟔𝟎+𝟔𝟏

𝟐
  = 60.5 

 60.5 – 50.5  -اذن الحد األدنى واالعلى الحقيقيان للفئة الثالثة هما: 

 

 .تكراريالجدول اعد صياغة الاوجد الحدود الدنيا والعليا لباقي الفئات و -: واجب

 

 *حساب مركز الفئة

 =  مركز الفئة -1
الحد االعلى للفئة + الحد االدنى للفئة

𝟐
 

 

 = مركز الفئة  -2
الحد االعلى الحقيقي للفئة + الحد االدنى الحقيقي للفئة 

𝟐
 

 

 ؟/ في الجدول السابق اوجد مركز الفئة الثالثة مثال

 

 

الثالثةمركز الفئة   = 
الحد االعلى للفئة الثالثة  + الحد االدنى للفئة الثالثة 

𝟐
 

              =
𝟓𝟏 + 𝟔𝟎 

𝟐
         = 55.5 

 او

 =  الثالثة مركز الفئة
الحد االعلى الحقيقي للفئة الثالثة + الحد االدنى الحقيقي للفئة الثالثة

𝟐
 

              = 
𝟓𝟎.𝟓 + 𝟔𝟎.𝟓 

𝟐
   = 55.5 

فهذا يعني ان  80 - 60هي والفئة  (15)فاذا كان تكرار الفئة  الفئة،تكرار الفئة يعني جميع قيم المتغير الواقعة في مدى  - :الحظةم*

 .80 – 60قيمة من قيم المتغير واقعة في المدى  (15)هناك 
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 -: (Relative Frequency Distributionالتوزيع التكراري النسبي ) *

 

 -كاعتي: ب التكرار النسبي لكل فئة احسيتم ولكل فئة من الفئات النسبية  األهميةزيع هذا التويبين و

 

النسبي ألي فئة التكرار   = 
𝒇𝒊 تكرار تلك الفئة

𝜺 المجموع الكلي للتكرارات
 

 

  الرابعة؟جد التكرار النسبي للفئة او (،15)تكرار الفئة الرابعة  وان( 80)هو ر  كانت مجموع التكرارات في جدول تكرا فذا /مثال 

 - الحل:

 =  لفئة الرابعةلالنسبي التكرار 
تكرار الفئة الرابعة

𝜺 المجموع الكلي للتكرارات
 

  = 
𝟏𝟓

𝟖𝟎
 = 0.1875 

 

 -: ح في الجدول التاليوكما هو موض % 100بـ ضرب التكرار النسبي وذلك ب كنسبة مئويةيوضع التكرار النسبي وعادة 

 الفئات (fi)لتكرار ا (R.fiالنسبي )  التكرار  النسبي المئو  %التكرار 

1.25 
2.50 
6.25 

18.75 
31.25 

25 
15 

0.0125 
0.025 

0.0625 
0.1875 
0.3125 

0.25 
0.15 

1 
2 
5 

15 
25 
20 
12 

31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 
71 – 80 
81 – 90 

91 – 100 

100% 1 80  

 

 % (100) =ئوي مال رصحيح، والتكراعدد  (1) =يجب ان يكون مجموع التكرار النسبي لجميع الفئات  - :مالحظة


