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 وعرضها البيانات : أساليب تنظيمالثالثة والرابعة تينضر احملا
 

 :مقدمة
ختلفة البد من تنظيمها وعرضها بصورة ملخصة يسهل ممن مصادر القيام بعملية جمع البيانات بعد 

 فهمها وقراءتها ومن ثم تحليلها واستخراج النتائج.
ة منها الجداول أو التوزيعات التكرارية ومنها األشكال والرسوم يأخذ أشكااًل عدم البيانات هذه وتنظي
 .سالي كل من هذه األتوضيح وسيتم في هذا الفصل  البيانية.

  :النوعية )الوصفية( المتغيراتبيانات  تبويبأساليب -ولا أ
 .ضع البيانات اإلحصائية في جداولهو و  :(Tabulaion) التبويب
يمكن أن تكون و التصنيفية تصنيف األفراد أو األشياء في فئات أو أصناف، المتغيرات النوعية أو يتم في 

هذه المتغيرات ترتيبية )كالمؤهل العلمي أو الصف الدراسي( ويمكن أن تكون غير ترتيبية )الجنس، المحافظة، 
 ويتم عرض المتغيرات النوعية وفق: ،الحالة االجتماعية(

 : للمتغيرات النوعية أو التوزيعات التكرارية الجداول-1
يعني العرض الجدولي للبيانات تنظيم هذه البيانات في صورة جداول تسمى بالجداول التكرارية، وهذه 

ين ظاهرت الجداول قد تكون جداول بسيطة إذا تناولت ظاهرة واحدة، وقد تكون جداول "مزدوجة" إذا تناولت
أو قد تكون الجداول "مركبة" إذا تناولت أكثر من ظاهرتين، وتفيد هذه  ،دراسة العالقة بين ظاهرتين أو

ية لتعرف خصائص البيانات وتكون المنطلق واألساس للعمطة أو المزدوجة أو المركبة( في الجداول )البسي
 .ية المختلفة للبياناتاإلحصائ

ل مود األول قائمة بتصنيفات المتغير، والثاني بتكرار كمن عمودين: الع البسيط يتألف الجدول التكراري
 لبيانات.لتصنيف من تصنيفات المتغير، ويمكن إضافة عمود ثالث يمثل النسبة المئوية لألوجه المختلفة 

 فردًا: 03بالحالة االجتماعية )متغير نوعي غير ترتيبي( لـــ ي جدول أتفيما ي :(1) مثال
 فرداا  03 من لعينة الجتماعيةالحالة ( 1الجدول )

    أعز  أعز  أعز  أعز  أعز  أعز  أعز  أعز  أعز 
       مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق
          أرمل أرمل أرمل
 متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج متزوج

  السابق وفق اآلتي:ويتم إنشاء جدول تكراري لبيانات المتغير 
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 فرداا  03متغير الحالة الجتماعية ل توزيع عينة من األفراد وفق  (2الجدول )
الحالة 

 الجتماعية
 اإلشارات

 (التكرار)عدد األفراد 
Frequency 

 النسبة %
Percentage 

 %03= 033× 9/03 9 //// //// أعزب

 %03 6 //// / مطلق

 %03 0 /// أرمل

 %03 00 //  //// //// متزوج
 %033 03  المجموع

 

 :فرداً  03لعينة من  (متغير نوعي ترتيبي) ميتعليي جدول بالمستوى الأتفيما ي :(2) مثال
 فرداا  03 من لعينة بالمستوى التعليمي ( جدول0الجدول )

           دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه
         ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير
     إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة إجازة
 معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد معهد
    ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي ثانوي

 
 فرداا  03ل  المؤهل التعليميمتغير توزيع عينة من األفراد وفق  (4جدول )ال

 المستوى التعليمي
 (التكرار)عدد األفراد 

Frequency 
النسبة % 

Percentage 
 %03 0 دكتوراه
 %00 7 ماجستير
 %00 00 إجازة
 %03 00 معهد
 %00 00 ثانوي

 %033 03 المجموع
 السابق لإلشارات للجدولمالحظة: يمكن إضافة عمود 

 :Graphical Presentationالنوعية العرض البياني للمتغيرات -2
لبياني وسيلة تعد أسالي  العرض ايقصد بالعرض البياني استخدام الرسوم للتعبير عن البيانات العددية، 

إذ يساعد العرض البياني في إعطاء صورة  ،إضافية في وصف المتغيرات إلى جان  الجداول التكرارية
 ن أسالي  عرض المتغيرات النوعية بيانيًا:وم ،سريعة أقر  إلى الذهن والتذكر عن الظاهرة المدروسة

 :Bar Chart البيانية طريقة األعمدة-أ

 النسبة المئوية =

 𝟏𝟎𝟎 × 
عدد األفراد

العدد الكلي لألفراد
 

تشير إلى فرد  /كل إشارة 
وعندما يبلغ عدد 

نشكل منها  0اإلشارات 
حزمة بوضع اإلشارة 
الخامسة بشكل مائل 

، وعدد اإلشارات هو ////
عدد األفراد في عمود 

 التكرارات
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مثل البيانات باستخدام األعمدة برسم محورين متعامدين المحور األفقي والمحور العمودي، وتوضع ت  
  .العموديعلى المحور  )أو النس  المئوية( فئات المتغير على المحور األفقي والتكرارات

 . (0الذي ذكر في المثال ) الحالة االجتماعيةيمثل رسمًا بيانيًا لمتغير  اآلتيوالشكل 

 
 )الحالة الجتماعية( لبيانات نوعيةالبيانية  التمثيل البياني وفق طريقة األعمدة( 1الشكل )

لى أن ونظرًا إ بقية األفراد عددأكبر من  األفراد المتزوجين عددمن الشكل البياني السابق يالحظ أن 
 . ت نوعية فهناك فجوات بين األعمدةالبيانا
 : Circle Chart طريقة الدوائر-ب

يث تمثل حتوزيع الظاهرة والمقارنة بينها،  نسبالبياني من أجل إظهار  للعرضتستخدم طريقة الدوائر 
الظاهرة بدائرة وتقسم إلى قطاعات تتناس  مساحتها مع حجم األجزاء المكونة للظاهرة، وتلون القطاعات 

 ويتم تحديد مساحة كل جزء عن طريق تقسيم الزوايا المركزية ،بألوان مختلفة لتمييزها عن بعضها بعضاً 
، وبالتناس  نستطيع حسا  063أجزاء الظاهرة يساوي درجة إلى أجزاء، حيث مجموع  063للدائرة والبالغة 

، ويمكن تحديد (0المثال )في فمثاًل يمكن إنشاء رسم بياني بطريقة الدوائر للبيانات الواردة ، قطاعزاوية كل 
(، وعدد األفراد 063فردًا، ومجموع الزوايا )( 03عدد األفراد ككل )ساحة كل جزء أو كل فئة وفق اآلتي: م

 : نحس  زاوية فئة الدكتوراه ( أفراد ومنه0في فئة الدكتوراه )
 063تقابل   03
  Xتقابل     0

X  =360×5ومنه 

50
 درجة. 06=   

 .كلها درجة( وهكذا نحس  الزوايا 06أي أن زاوية القطاع الممثل لفئة الدكتوراه تبلغ )
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المحور األفقي: 
فئات المتغير 

 )الحالة الجتماعية(

: العموديالمحور 
التكرارات أو النسب 

 المئوية
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  سمها(.تحديد زاوية ر ويتم تمثيل األجزاء بشكل مئوي )أي ذكر النسبة المئوية المقابلة لك فئة بعد 

 
 )المؤهل التعليمي( لبيانات نوعيةالتمثيل البياني وفق طريقة الدوائر ( 2الشكل )

 

  :الكمية المتغيراتبيانات  تبويبأساليب -ثانياا 
 الحالة األولى: في حال المتغيرات الكمية المنفصلة:

خدام قابلة للعد وال يمكن استقيمه أرقامًا صحيحة  تأخذفالمتغير الكمي المنفصل هو المتغير الذي 
 الكسور فيها مثل عدد الطال ، عدد أفراد األسرة، عدد أيام الغيا ...إلخ.

ية وفق أسلوبي المتغيرات النوعبيانات ويتم عرض بيانات المتغيرات الكمية المنفصلة بنفس طريقة عرض 
 الجداول التكرارية والرسوم البيانية.

ي جدول تكراري بسيط لمتغير كمي منفصل وهو عدد أيام الغيا  لمجموعة من أتفيما ي: (0مثال )
 .( موظفاً 003وعددهم ) الموظفين

 عدد أيام الغياب اليوميمتغير توزيع عينة من األفراد وفق  (4جدول )ال

 (التكرار)عدد األفراد  أيام الغيابعدد 
Frequency 

النسبة % 
Percentage 

 %00.00 03 يوم
 %03 03 يومان

 %06.67 00 ثالثة أيام
 %03 00 أربعة أيام
 %03 03 خمسة أيام
 %033 003 المجموع

 السابقة وفق طريقة األعمدة ووفق طريق الدوائر:ويمكن تمثيل البيانات 

دكتوراه
10%

ماجستير
14%

إجازة
22%

معهد
30%

ثانوي
24%

دكتوراه ماجستير إجازة معهد ثانوي

 قياس الزاوية لفئة المعهد
𝟑𝟔𝟎×𝟏𝟓

𝟓𝟎
 درجة 131=   
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 (الغياب أيام عدد) منفصل كمي لمتغيرالتمثيل البياني وفق طريقة األعمدة البيانية ( 0الشكل )

 

 
 (الغياب أيام عدد) منفصل كمي لمتغيرالتمثيل البياني وفق طريقة الدوائر ( 2الشكل )

 

 :المتصلة: في حال المتغيرات الكمية الثانيةالحالة 
مًا قيمًا ال نهائية من القيم المحتملة، وتأخذ أرقاالتي تأخذ فالمتغيرات الكمية المتصلة هي المتغيرات 

يدًا من أكثر تعق هذه المتغيراتعد تبوي  صحيحة أو كسرية مثل: الطول، الوزن، العمر، الزمن...إلخ. وي
ول تكراري يمكن إنشاء جدو  التي سوف يأخذها المتغير غير محدود،عدد القيم ف، الكمية المنفصلة المتغيرات

لمتغير كمي متصل بالطريقة نفسها التي يتم فيها إنشاء جدول تكراري لمتغير نوعي أو كمي منفصل عندما 
يكون عدد البيانات قليل، أما إذا كان عدد البيانات كبيرًا فإنه يلزم تجميع المفردات ضمن فئات والتعامل 

  .لبياناتابداًل من التعامل معها مفردة وذلك لتسهيل العمليات اإلحصائية، ومن أجل تبسيط عرض  معها
  ( كغ.03-70العبًا من ) 03أوزان وهو  متصلي جدول تكراري بسيط لمتغير كمي أتفيما ي: (4مثال )
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يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام خمسة أيام

يوم
33.33%

يومان
20%

ثالثة أيام
16.67%

أربعة أيام
10%

خمسة أيام
20%

يوم

يومان

ثالثة أيام

أربعة أيام

خمسة أيام
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 الوزنمتغير توزيع عينة من األفراد وفق  (4جدول )ال

 (التكرار)عدد األفراد  الوزن
Frequency 

النسبة % 
Percentage 

 %06.67 0 كغ 50
 %00.00 03 كغ 57
 %06.67 0 كغ 55
 %00.00 0 كغ 51
 %03 0 كغ 57
 %03 0 كغ 13

 %033 03 المجموع
 

 ووفق طريق الدوائر:ويمكن تمثيل البيانات السابقة وفق طريقة األعمدة 

 
 (الوزن) متصل كمي لمتغيرالتمثيل البياني وفق طريقة األعمدة البيانية ( 0الشكل )

 

 
 متصل )الوزن( كمي لمتغيرالتمثيل البياني وفق طريقة الدوائر ( 2الشكل )
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حظ أن عدد ل
بيانات متغير 
 )الوزن( قليلة 
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كغ، ولكن  13كغ إلى  50في المثال السابق كان عدد بيانات المتغير الكمي المتصل قليالا من وزن 
يلزم  كغ فإنه 133كغ إلى  53في حال كان عدد بيانات المتغير الكمي المتصل كبيراا مثالا من وزن 

 .لتسهيل العمليات اإلحصائيةتجميع المفردات ضمن فئات والتعامل معها بدلا من التعامل معها مفردة 
 : للفئات التكرارية الجداول-1

 .من فئات القيم إضافة إلى عمود التكراراتللفئات يتكون الجدول التكراري 
 )/(اإلشارة : ويمثل األرقام الواقعة ضمن الفئة ونرمز لها بتفريغ البيانات

ًا يج  أن يكون حاصل التكرارات مساويأرقام، و تفريغ البيانات إلى  عمود: نحول اإلشارات في التكرارات
ال كان هناك   خلل.حجم العينة وا 

  :تكراري للفئاتنشاء جدول ي تلخيص لخطوات إأتوفيما ي
وسهولة تفريغ  ،مفردة تعرف أكبر مفردة وأصغروذلك لسهولة  :نرت  البيانات الخام تصاعديًا أو تنازلياً  -0

 .البيانات
 :آلتيةاقيمة وأصغر قيمة للبيانات، وذلك وفق العالقة  أكبروهو الفرق بين  :حسا  المدى الكلي -0

 أصغر قيمة –المدى = أكبر قيمة 
 ( فئة.00يزيد عن ) وأال( 0يقل العدد عن ) أالتحديد عدد الفئات المناسبة لعرض البيانات، ويفضل  -0
  :تحديد طول الفئة وفق العالقة -0

المدى الكليطول الفئة = 
عدد الفئات

 

 Cويرمز لطول الفئة بـ 
 كسريًا.ويجري التقري  إلى األعلى عندما يكون الناتج عددًا 

بعد تحديد الحد األدنى للفئة األولى والذي يمثل أصغر قيمة من قيم المفردات، نحدد الحد األعلى للفئة  -0
وذلك بإضافة طول الفئة إلى الحد األدنى، والحد األعلى للفئة األولى هو حد أدنى للفئة التي  األولى

 .نىبين الحدين األعلى واألدطول الفئة أنه الفرق تليها وهكذا لباقي الفئات وبهذا يمكن تعريف 
( Frequenciesإيجاد عدد القيم في كل فئة من فئات الجدول التكراري ويسمى هذا العدد بالتكرارات ) -6

. نقوم بعملية العد، ومجموع التكرارات  ومجموع التكرارات يساوي عدد البيانات ويرمز للتكرار بـ
العمود الخاص باإلشارات ونسجل عدد اإلشارات نضع إشارة هكذا )/( في  مفردةوفي كل مرة نصادف 

 ة.فئواألرقام في عمود التكرار تظهر لنا كم مرة تكررت المفردات داخل كل  التكرار،في عمود 
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 :مالحظات
يزيد  وأال( فئات 0يقل هذا العدد عن ) أالتحديد عدد الفئات المناسبة لعرض البيانات، ويفضل يج   -

 ( فئة.00عن )
 فجوات.يج  أن تكون الفئات شاملة وغير متداخلة وال توجد بينها  -
 متساوية.يستحسن أن يكون أطوال الفئات  -
الفئة األولى أو ) ينبغي االبتعاد عن استخدام الفئات المفتوحة وتعني الفئات المفتوحة الفئات الحدية -

أو  00مثل القول عن الفئة األولى أقل من  ،التي يكون حدها األعلى أو األدنى مجهوالً  (الفئة األخيرة
 .األخيرة( للفئة 00أكثر من )

يمثل تلك الفئة، ومركز الفئة يحس  بجمع الحد األدنى للفئة  الفئةن مركز إيحس  مركز كل فئة، إذ  -
 0والحد األعلى للفئة نفسها وقسمة المجموع على 

الحد األدنى+الحد األعلىمركز الفئة = 
𝟐

 
 

 ، والمطلو  إنشاء جدولتالميذ صف سادس في مادة اللغة العربيةي بيانات لدرجات أتفيما ي(: 0) مثال
 (0توزيع تكراري ذو فئات متساوية عددها )

00 00 06 00 03 00 00 09 00 03 
06 06 03 63 00 00 03 00 00 00 

 نرت  البيانات الخام تصاعديًا:-0
00 00 00 03 00 00 09 06 00 03 
63 00 00 03 03 00 00 06 06 00 

 03=  03 – 63= أصغر قيمة  –نحس  المدى الكلي = أكبر قيمة -0
 فئات. 0وهو  تحديد عدد الفئات المناسبة لعرض البيانات-0

المدى الكلي=  (C) نحس  طول الفئة-0
عدد الفئات
  =50

5
  =03 

نحس  ومن ثم  ،أصغر قيمة موجودة في البيانات و( وه03يساوي )و نحدد الحد األدنى للفئة األولى -0
يبدأ و  .(03الحد األعلى )( إلى الحد األدنى ليصبح 03الحد األعلى للفئة األولى وذلك بإضافة طول الفئة )
 .فئات 0حتى نحصل على  وهكذا لبقية الفئات (03) الحد األدنى للفئة الثانية بالحد األعلى للفئة األولى

نحس  التكرارات، عن طريق وضع إشارة )/( لكل درجة في العمود الخاص باإلشارات ونسجل عدد -6
 اإلشارات في العمود الخاص بالتكرار. 
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مركز الفئة =  :اآلتية  مراكز الفئات من خالل العالقة هذا يمكن حسا-7
الحد األدنى+الحد األعلى

2
 

20+10وبذلك يكون مركز الفئة األولى  

2
  = 00 

 ويبين الجدول اآلتي الجدول التكراري للفئات 
 للفئاتتكراري الجدول ال (0الجدول )

 مركز الفئة
 

 التكرار
 

 اإلشارات
 الفئات

00 0 //// 03-10 
00 0 /// 03-03 
00 6 ////  / 03-03 
00 0 //// 03-03 
00 3 /// 63-03 

  03=   

 فئة. 10فئات ول يزيد عن  0مالحظة: عدد الفئات يفرضه الباحث على أل يقل عن 
 

 والتوزيع غير المنتظم:التوزيع المنتظم 
ما في ك عندما تكون أطوال الفئات متساوية فإنه يدعى التوزيع التكراري في هذه الحالة توزيعًا منتظمًا،

يمكن أن تكون هناك فئات فارغة ولكن في بعض الحاالت  ،03المثال السابق فأطوال جميع الفئات كان 
من المفردات أو قليلة المفردات فندمجها مع بعضها، فنحصل على جدول بأطوال فئات غير متساوية 

وبهذه الحالة يدعى التوزيع غير المنتظم. ويفضل أن تكون أطوال الفئات متساوية لتسهيل الحسابات الطول، 
 .وتسهيل التمثيل البياني للتوزيع

 الجدول المغلق والجدول المفتوح:
جدول أما إذا وجد في ال إذا علمت حدود كل فئاته، كما في الجدول السابق. الجدول التكراري مغلقاً يدعى 

التكراري أن الفئة األولى بال حد أدنى فإنه يدعى بالجدول المفتوح من األدنى، ويدعى الجدول مفتوحًا من 
الفئة األولى األعلى إذا كانت آخر فئة بدون حد أعلى، ويدعى الجدول مفتوحًا من الطرفين إذا كانت 

 .واألخيرة مفتوحتين
 ة ألحد السببين:يترك الباحث الفئة مفتوح

 البيانات.المحافظة على سرية  -0

 الحد األدنى للفئة األولى

 للفئة األولى األعلىالحد 

الحد األدنى للفئة 
الثانية هو نفسه الحد 

 األعلى للفئة األولى

مركز الفئة = 
الحد األدنى+الحد األعلى

𝟐
 

 

  مجموع :
التكرارات ويساوي 

 عدد البيانات
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 .أن الدراسة لم تنته بعد وأ -0
ومن عيو  الجداول التكرارية المفتوحة هو أننا ال نستطيع إيجاد بعض المقاييس اإلحصائية، كما ال 

 .نستطيع إيجاد التمثيل البياني للتوزيع
 :أو التجميعية متجمعةالتكرارية الجداول ال

يبين الجدول التكراري عدد المفردات في كل فئة، ولكن إذا رغبنا بمعرفة عدد المفردات التي تقل عن حد 
و التكرار أ معين أو عدد المفردات التي تزيد عن حد معين، فإننا نحصل على هذا بإيجاد التكرار التجميعي

 تجميعي صاعد وتكرار تجميعي هابط.رار ك، وهناك تالمتجمع
لكل فئة،  األعلىيعرف بأنه عدد المفردات في التوزيع التي تقل عن الحد : فالتكرار التجميعي الصاعد-

 بالمجموع وتنتهي ئةف أول بتكرار تبدأ، بحيث ونحصل عليه بإضافة تكرار الفئات إلى بعضها على التتالي
 .للتكرارات الكلي

لحد األدنى ا قيمها أكبر أو تساوي: يعرف بأنه عدد المفردات في التوزيع التي التكرار التجميعي الهابطأما -
لمتجمعة إذ تبدأ التكرارات ا كل فئة في المجموع بدءًا من أول فئة.تكرار  بطرحلكل فئة، ونحصل عليه 

 لهابطة بالمجموع الكلي للتكرارات ثم نطرح منه التكرار الذي يقابله.ا
 ،كل فئةل األعلى: يعطي نسبة المفردات التي تقل قيمتها عن الحد التكرار التجميعي الصاعد النسبي-

  :ونحصل عليه من قسمة

100 × 
التكرار المتجمع الصاعد

مجموع التكرارات
 

لحد األدنى اتساوي أو أكبر من : يعطي نسبة المفردات التي قيمتها أما التكرار التجميعي الهابط النسبي-
 ونحصل عليه من قسمة: ، لكل فئة

100 ×  
التكرار المتجمع الهابط
مجموع التكرارات

 

بير عنه بشكل عوهو يعطي نسبة المفردات التي قيمها تنتمي إلى كل فئة، ويمكن الت :التكرار النسبي-
 بقسمة  التكرار النسبينحصل على و  ،033من خالل ضر  التكرار النسبي بـــ  %عشري أو بشكل مئوي

100 × 
تكرار كل فئة

مجموع التكرارات
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والتكرار  الصاعد والهابطالنسبي والتكرار التجميعي  الصاعد والهابطالتجميعي ويمكن حسا  التكرار 
 النسبي، من خالل العودة إلى المثال السابق:

 والتكرار النسبي النسبي الصاعد التجميعي والتكرار الصاعد التجميعي التكرار (7الجدول )
التكرار المجتمع  %

 النسبي الصاعد
التكرار  

 التكرار النسبي% المجتمع الصاعد
 التكرار
 

 الفئات

03 =033  ×4

20
 0 03 =033  ×4

20
 0 03-10 

00 =033  ×7

20
 4 + 3 = 7 00 =033  ×3

20
 0 03-03 

60 =033  ×13

20
 7 + 6 = 13 03 =033  ×6

20
 6 03-03 

00 =033  ×17

20
 13 + 4 =17 03 =033  ×4

20
 0 03-03 

033 =033  ×20

20
 17 + 3 = 20 00 =033  ×3

20
 3 63-03 

   03=
  

 
 
 
 
 

  النسبي الهابط التجميعي والتكرار الهابط التجميعي التكرار (5الجدول )
 التكرار المتجمع الهابط

   %النسبي 
 التكرار المتجمع الهابط

 الفئات  التكرار 

033 =033  ×20

20
 03 0 03-10 

03 =033  ×16

20
 20 – 4 =16 0 03-03 

60 =033  ×13

20
 16 – 3 = 13 6 03-03 

00 =033  ×7

20
 13 – 6 =7 0 03-03 

00 =033  ×3

20
 7 – 4 = 3 3 63-03 

  03=  
 
 
 
 

التكرار النسبي = 
تكرار كل فئة

مجموع التكرارات
  ×133 

 

التكرارات المتجمعة ّن إ
الصاعدة تبدأ بتكرار أول 
فئة وتنتهي بالمجموع 

 الكلي للتكرارات
 

التكرار المتجمع الصاعد النسبي 
 = 

𝟏𝟎𝟎 ×  
التكرار المتجمع الصاعد

مجموع التكرارات
 

التكرارات المتجمعة ّن إ
 بالمجموعتبدأ  الهابطة

 حنطر  ثم للتكرارات الكلي
 يقابله الذي التكرار منه

النسبي  الهابطالتكرار المتجمع 
 = 

𝟏𝟎𝟎 × 
التكرار المتجمع الهابط
مجموع التكرارات
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 : )المتغيرات الكمية المتصلة( التمثيل البياني للفئات-2
 :Frequency Histogramالمدرج التكراري -أ

 ويمكن إتباع الخطوات، المدرج التكراري هو عرض بيانات الجدول التكراري على المحاور اإلحداثية
 : التكراري في رسم المدرج اآلتية
فئة على المحور األفقي، في حين تمثل التكرارات على كل مثل حدود نرسم محورين متعامدين بحيث ت -0

 المحور العمودي.
ضع حدود الفئات على المحور األفقي بحيث تكون الفئات متالصقة وال مسافات بينها والمسافات ن -0

 .رة واحدةم بل يكت لكل فئة األدنى الحقيقي و وال حاجة لتكرار الحد األعلى الفئات، متساوية داخل 
إلى أجزاء مناسبة باستخدام مقياس رسم مناس ، فإذا كان  التكرارات(حور العمودي )محور نقسم الم -0

 .03إلى  ...0، 0، 0أو  03، 00، 03، 0( فإنه يمكن أن نقسم المحور إلى 03أعلى تكرار هو )
ساويًا مفردات بحيث يكون عرض المستطيل نرسم المستقيم الخاص بالفئة التي لها أكبر تكرار للم -0

 .خرىاألارتفاعه متناس  مع تكرار الفئة، ثم نرسم باقي المستطيالت للفئات و الفئة لطول 
 .وهكذا نحصل على مجموعة مستطيالت متالصقة تشبه الدرج

بيانات ل( والتي تمثل فئات 0لو أخذنا البيانات السابقة من الجدول ) :على رسم المدرج التكراري مثال
نضع و  نبدأ برسم المحورين األفقي والعمودي،أواًل فإننا تالميذ صف سادس في مادة اللغة العربية، درجات 

وعلى المحور العمودي التكرارات، ثم نرسم المستطيالت التي عرضها  األفقي حدود الفئات على المحور
 يمثل طول الفئات وارتفاعها يمثل تكرار الفئات وفق الشكل اآلتي:

 
 

 متصل(  كمي )متغيرفي فئات تالميذاا  23 لدرجات التمثيل البياني وفق طريقة المدرج للتكراري( 0) الشكل
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نرسم -1
األفقي المحورين 

ضع حدود ن-2 والعمودي
الفئات على 
 المحور األفقي

 

نقسم المحور -0
العمودي )محور 

إلى  التكرارات(
 أجزاء مناسبة

 

نرسم -4
 اتالمستقيم

 اتبالفئ ةالخاص

رات
تكرا

 ال

 الفئات
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 : Frequency Polygonالمضلع التكراري -ب
مكن أن ، ويعلى المحور األفقي لرسم المضلع التكراري نستخدم مراكز الفئات بداًل من حدود الفئات

بتنصيف األضالع العلوية للمستطيالت في المدرج التكراري ثم وصل  أيضاً  على المضلع التكرارينحصل 
هذه النقاط بعضها مع بعض بقطع مستقيمة، وإلغالق الفئات نفترض وجود فئتين على األطراف واحدة إلى 

 .الصفرأقصى اليسار وأخرى إلى أقصى اليمين بحيث يكون تكرار كل فئة مساويًا 
ل نقاطع ، ووصتمثيل مراكز الفئات بدالً من حدود الفئات على المحور األفقي ن خاللمالحالة األولى: -

 :وذلك اعتمادًا على المثال السابق ، وفق الشكل اآلتيتقاطع كل مركز فئة مع التكرار المقابل لها

 
 متصل(  كمي )متغيرمبوبة في فئات تالميذاا  23 لدرجات للتكراري المضلعالتمثيل البياني وفق طريقة ( 4) الشكل

لمدرج بتنصيف األضالع العلوية للمستطيالت في ا أيضاً  على المضلع التكراريالحالة الثانية: نحصل -
 ، وفق الشكل اآلتي:التكراري ثم وصل هذه النقاط بعضها مع بعض بقطع مستقيمة

 
 

 متصل(  كمي )متغيرمبوبة في فئات تالميذاا  23 لدرجات للتكراري المضلعالتمثيل البياني وفق طريقة ( 0) الشكل
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رات
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تنصيف األضالع 
العلوية للمستطيالت 
والوصل بينها بقطع 

 مستقيمة 
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 :Frequency Curveالمنحنى التكراري -ج
المنحنى التكراري بتسوية خطوط المضلع التكراري، ويفيد المنحنى التكراري في الدراسات نحصل على 

االستداللية أكثر من الوصفية، وذلك لالستدالل على شكل التوزيع في المجتمع الذي أخذت منه عينة 
 .الدراسة

 
 

 متصل(  كمي )متغيرمبوبة في فئات تالميذاا  23 لدرجات للتكراري المنحنيالتمثيل البياني وفق طريقة ( 7) الشكل
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تم تسوية خطوط المضلع 
التكراري لنحصل على 

 المنحني التكراري
 


