
دولة قطر
جھاز التخطيط واإلحصاء

إدارة اإلحصاءات

العرض التصويري للبيانات اإلحصائية 



)الهيلك(احملتوى 

تعريف ومزايا العرض التصويري للبيانات اإلحصائية: أوال   

اإلحصائية ومراحلھادورة حياة البيانات : ثانيا

اإلحصائية البياناتوجدولة تصنيف وتبويب : ثالثا

الرسومات البيانيةالعرض التصويري و: رابعا

 أمثلة على إنشاء الرسومات البيانات: خامسا

العرض التصويري للبيانات في الوقت الحاضر : سادسا



  تعريف العرض التصويري للبيانات
  

 

 : تعاريف

ياانت وحتليل البياانت، جمال تصوير البياانت ؤاحد اجملاالت اليت تتفرع من عمل الب   .ٔاحضى جمال عمل البياانت من اجملاالت ذات الطلب العايل عامليًا ٔالمهيهتا وتأثريها يف عامل أالعامل وأالحباث

 .مجيل الشلك ومنسق اللون وواحض املعامل  فين  بأسلوب  البياانت  تقدمي  ٔاو التصوير البياين بأنه  يعرف تصوير البياانت يف هذا اجملالو . وعرضها

 وأالرقام املعلومات جعل خالهل من كنمي فن وهو .أالولية البياانت يف مرئية غري ٔامناط عن الفور عىل ويكشف البياانت ٔامهية عن يعرب رسويم متثيل هو للبياانت التصويري العرض  .١

 .للفهم قابلية ٔاكرث والقياسات

   .وغريمه املتخصصني  وفضول  اهامتم  ٕالاثرة ر،املظه من ٔاكرث ابحملتوى هتمت اليت العلمية التقدمي وسائل خبالف املعامل، وواحض اللون ومنسق الشلك مجيل  فين  بأسلوب  البياانت  تقدمي.٢

   .مفيدة املعلومات جيعل مما ومعاجلهتا، فهمها يسهل حبيث البياانت، متثيل فن هو للمعلومات التصويري العرض ٔان التعريفني من نسـتخلص

   .البياانت حول أالفاكر ودمع البياانت يف عالقات عىل العثور يف املساعدة خالل من للمعلومات مفيًدا التصوير يكون ٔان وميكن

 .ورسيعة سهةل بطريقة القرار متخذ ٕاىل وٕايصالها املعقدة النتاجئ تبسـيط عىل القدرة يعطي للبياانت التصويري والعرض



 مزااي العرض  التصويري للبياانت إالحصائية 

ا يقدم نتاجئ مت اسـتخراهج  تصوير البياانت. يف قدرته عىل تبسـيط النتاجئ املعقدة وٕايصالها ٕاىل متخذ القرار بطريقة سهةل ورسيعة  ٔامهية تصوير البياانت  تمكن

ٔاو لوحة معلومات  (infographic)البياانت، سواًء اكن رسامً بيانيًا مسـتقًال ٔاو مدجمًا مع رسوم بيانية ٔاخرى مت تصمميها مكخطط معلومات  من

 (Dashboard).تفاعلية

.اهات وتقلبات البياانت يف حملةميكن للمسـتخدمني فهم السامت الرئيسـية والاجت. يسمح لنا بتقدمي البياانت إالحصائية بطريقة جذابة مقارنة ابجلداول)١

.الرمس البياين يوفر الوقت)٢

.يسمح للمشاهد مبقارنة البياانت املتعلقة بفرتتني زمنيتني ٔاو منطقتني خمتلفتني)٣

.ال يتطلب من املشاهد معرفة مسـبقة ابلرايضيات ٔاو إالحصاء لفهم الرمس البياين)٤

.ميكننا اسـتخدام الرمس البياين لتحديد قمي الوضع والوسـيط واملتوسط للبياانت)٥

.ٕانه مفيد يف التنبؤ والاستيفاء واسـتقراء البياانت)٦



 )  مخس مراحل(دورة حياة البياانت مراحل 

   :يه مراحل خبمس البياانت حياة دورة متر

   البياانت جلب.١

   البياانت تنظيف.٢

 هياعل ابلتعرف وذكل البياانت اسـتكشاف.٣

 تخالصالسـ  الامنذج وتطبيق  البياانت حتليل.٤

  املفيدة املعلومات

.البياانت )عرض( تصوير يمت أالخرية املرحةل يف.٥



تصنيف وتبويب البيانات

شكال والرسومات ألا
البيانية

الرسوم للبيانات غير 
المبوبة

شكال البيانيةاأل

المستطيالت البيانية

األشرطة البيانية

الدوائر البيانية

الخطوط البيانية

الرسوم التصويرية

رسوم متفاوتة 
القياس

رسوم متماثلة 
القياس

الرسم البياني للبيانات 
المبوبة

المدرج 
التكراري

المضلع 
التكراري

المنحنى 
التكراري

الجداول

الجداول البسيطة

الجداول المركبة

الجداول المزدوجة



 اعتبارات هممة عند تصنيف البياانت 

:الاعتبار بعض املالحظات عند تصنيفه للبياانت ويه  يضع يفن عىل الباحث أ •

 .ٔان تكون البياانت متجانسة ومتشابه.١

ٔان تكون البياانت صاحلة للتصنيف، مثل البياانت المكية اكجور العامل ؤاعامرمه .٢

. تعديل ال و أ ٕالضافة  لٔان يكون التصنيف شامًال للك البياانت دون اسـتثناء و مران يتسع .٣

. ٔان يكون هناك ٔاسس موحدة يتبعها الباحث يف التصنيف .٤

. ٔان يمت حتديد املقاييس ادلاةل عىل تصنيف املفردات مثال فاملقياس للعمر هو السـنة .٥

. ٔان يمت حتديد معاين ومفاهمي لٔالصناف والفئات املطلوبة التصنيف مبوجهبا .٦

. و ابلعكس أ  أان يتبع الباحث نظامًا منطقيًا ابلتصنيف فميكن ٔان يبدٔا ابلعام مث يضيف ٕاىل اخلاص تدرجيي.٧



الناتج المحلي السنة 
١٠٠٠٠٠ ٢٠٠١
٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٢
٣٣٤٤٤٥ ٢٠٠٣
٢٣٤٥٦٦ ٢٠٠٤

 : البسيطة الجداول



 المركبة الجداول


 : المزدوجة الجداول


الجداول -١أدوات التصنيف

المجموع 
المستفيدون  من الكتب 

 الكتب المتوفرة
األساتذة الطالب

٣٠ ٦ ٢٤ كتب رقمية
٥٢ ٢٤ ٢٨ كتب مطوعة 
٨٢ ٣٠ ٥٢ الجموع 

النوع
السنة

ناثإ ذكور
٣٤٢ ٢٣٤ ٢٠٠٢
٢٣٤ ٢٢٢ ٢٠٠٣
٢١٢ ٢٢٣ ٢٠٠٤



 القواعد العامة لتقدمي العرض الرسويم للبياانت

:وفعال ويه عىل النحو التايل ، وفامي ييل بعض إالرشادات ينبغي اتباعها لتقدمي عرض بياين جذاب، جيب مراعاة عدد من املتطلبات)رسومات بيانية(عند ٕانشاء تصوير بياين 

.تأكد من ٕاعطاء عنوان مناسب للرمس البياين يشري بوضوح ٕاىل املوضوع اذلي تقدمه من ٔاجهل :عنوان مناسب.١

.اذكر بوضوح وحدة القياس ٔاسفل العنوان :وحدة القياس.٢

.اخرت مقياًسا مناسـًبا حبيث ميكنك متثيل البياانت ابلاكمل بطريقة دقيقة :مقياس مناسب.٣

مق ٔايًضا . رمس البياينمق بتضمني فهرس موجز يوحض أاللوان والظالل واخلطوط والتصماميت اخملتلفة اليت اسـتخدمهتا يف ال: )Legend  or Index(ِفهرس ٔاو عنوان تفسريي.٤

.بتضمني مقياس التفسري لفهم ٔافضل

.حيامث ٔامكن، مق بتضمني مصادر املعلومات يف ٔاسفل الرمس البياين :مصادر البياانت.٥

.فهمه) بدون التعرض يف جماالت إالحصاء ٔاو الرايضيات(جيب ٔان تنشئ رًمسا بيانًيا يسـتطيع حىت الشخص العادي : حافظ عىل البساطة.٦

الصحيحة واخلطوط وأاللوان  اخرت احلجم املناسب واحلروف. ذلكل، جيب ٔان حتافظ علهيا ٔانيقة وجذابة. الرمس البياين هو ٔاداة مساعدة مرئية لعرض البياانت واملعلومات:  ٔانيق.٧

.وإالشارات املناسـبة وما ٕاىل ذكل



4.3

2.5

3.5

4.5

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

انات المبوبة برسم بياني بحسب طبيعة البيانات من جھة وھدف الباحث من جھة أخرى، وھناك عدة طرق لتبويب البي) التبويب إلى فئات(وتمثل البيانات المبوبة 
:  وعرضھا وھي 

:  المدرج التكراري: أوالً 

دتھا فتمثل ما قاع، أوتمثل البيانات في ھذا الشكل بمجموعة من المستطيالت على شكل أعمدة متالصقة، بحيث يكون ارتفاع كل منھا يمثل مقدار الفئة أو تكرارھا
.  طول الفئة، ويستعمل المدرج التكراري للمقارنة بين تكرارات الظواھر المراد دراستھا، وذلك على أساس مقارنة مساحة األعمدة لكل منھا 

 ً :  المضلع التكراري : ثانيا

معين على المحور فاعوتمثل الظواھر المراد دراستھا بھذا الشكل بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط متعددة بتعدد الفئات، وتمثل كل منھا تكراراً لفئة معينة بارت  

 ً :  المنحنى التكراري : ثالثا
نه بدالً من إيصال النقاط بخطوط مستقيمة، يتم إيصالھا بمنحنى يمر بھذه النقاطأھو مشابه للمضلع التكراري عدا و  

 الرسومات البيانية -٢
:الرسم البياني للبيانات المبوبة 
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:بة الرسم البياني للبيانات الغير المبو

:الرسوم التصويرية : أوالً 
 موضوع الظاهرة عن جمعت التي البيانات لتمثيل التصويرية الرسوم وتستعمل
 ذهه وتستعمل تمثيلها، المطلوب الكمية مع حجمها يتناسب بحيث الدراسة،
 ما أو عالسل من المصانع تنتجه ما مثل الدول أو الشركات بين للمقارنة الطريقة
منتجات من الدول تملكه

  : نوعين إلى التصويرية الرسوم وتقسم
 نوعو طبيعة على تدل وھي : القياس المتفاوتة التصويرية الرسوم) أ

. تمثلھا يالت البيانات مع قياسھا يتناسب بحيث متفاوتة بمقاسات وتكون الظاھرة
ً  وتسمى : القياس متماثلة التصويرية الرسوم) ب  )وغرافبااليدي( أيضا

 بحيث رةالمصو المواضيع وعلى والقياس الشكل متماثلة الصور فيھا تكون والتي
 .تمثلھا التي األرقام مع الصور ھذه تكرار يتناسب



نرسم محورين أحدھما أفقي واآلخر عمودي:  مخطط األعمدة
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المستوى التعليمي 

فردا حسب المستوى التعليمي  ٥٠ألفراد عينة من (%) مثل التوزيع النسبي : الشكل 
)مخطط األعمدة(

دورة تدريبية حول العرض التصويري للبيانات



  متثيل البياانت السابقة عىل خمطط القرص

يقرأ ويكتب يمثل بقطاع زاوية•
•)°٦/٥٠*٣٦٠  =٤٣٫٢α) = ١

٢ = (١٠/٥٠α*٣٦٠  =٧٢°(ابتدائي •

٣ = (١٢/٥٠α*٣٦٠  =٨٦٫٤°(إعدادي •

  ٤ ١٥/٥٠α*٣٦٠  =١٠٨°(ثانوي •
° ٥ = ٥٠/٥α*٣٦٠  =٣٦(جامعي •
°١٤٫٤=  ٣٦٠*٥٠/٢= جامعي فما فوق •

١٢%

٢٠%

٢٤%

٣٠%

١٠%

٤%
عليم لمستوى الت(%)  مخطط قرص دائري يبين التوزيع النسبي : الشكل 

 يقرٔا و يكتب

 ابتدايئ

 ٕاعدادي

 اثنوي

 جامعي

ٔاعىل من 
 جامعي



 ابسـتخدام ٔاكسل) )Pareto Chartخمطط ابريتو: مثال

 

   .ويمت اسـتخدامه الختيار عدد حمدود من املهام اليت لها تأثري كبري عىل النتاجئ اللكية•

 ).٪ ٢٠(تنتج عن ٔاسـباب رئيسـية قليةل ) ٪ ٨٠(، فٕان ٔاغلبية كبرية من املشالك ٔاو حل مشلكة ما منظور حتسني اجلودة مثال من•

 .من املشالك% ٨٠ٕاذا حلت تكل املشالك القليةل مت التغلب عىل   •

:سـبع خطوات لتحديد أالسـباب الهامة ابسـتخدام حتليل ابريتو

.مع ذكر ترددها كنسـبة مئويةاملشلكة ٔالسـباب  شلك جدوالن  . ١

.برتتيب أالسـباب تنازليا حسب ٔامهية أالسـباب، ٔاي السبب االٔكرث ٔامهية ٔاوالنقوم . ٢

.ابضافة معود ٕاىل اجلدول يبني النسـبة الرتامكية نقوم.  ٣

والنسـبة الرتامكية عىل ) x-axis(بوضع نقاط تعرب عن النسـبة املئوية الرتامكية عىل خمطط يكون فهيا أالسـباب عىل احملور أالفقينقوم . ٤

)y-axis(احملور العمودي

.بتوصيل النقاط السابقة لتشكيل منحىن نقوم.  ٥

.متثل أالسـباب لك عىل حدة) عىل نفس الرمس البياين(برمس ٔامعدة نقوم .  ٦

لهامة مث ٔاسقط خط عند نقطة تقاطع هذا اخلط العمودي بفصل أالسـباب ا) x-axis(برمس خط ٔافقي مواز للمحور أالفقيمث نقوم . ٧

.أالسـباب غري الهامة     عن 



 ابسـتخدام ٔاكسل: الرشح) (Pareto Chartخمطط ابريتورمس 

 

 
ل كام ٔاسـباب الوصول املتأخر ٕاىل وقت العم: اجلدول 

.جسلت دلى مؤسسة افرتاضية

السبب 
نسـبة 

التأخر

ية النسـبة الرتامك 

للتأخر

62.062.0زمحة  املرور 

18.080.0رعاية أالطفال

12.092.0النقل العمويم

5.097.0حاةل اجلو

2.099.0ممنوم ٔاكرث من الالز 

1.0100.0حاالت طارئة



)٢٠١٩ - ٢٠١٠(معدالت اخلصوبة التفصيلية للقطرايت خالل الفرتة  املنحىن التكراري

 كونتت منحنية خطوط هو :التكراري املنحىن

 اكزمر ( ٕاحداثياهتا اليت النقاط توصيل من

 صوبةاخل منحىن مثال يف )التكرارات الفئات،

 - ٢٠١٠( الفرتة خالل للقطرايت التفصيلية

٢٠١٩(.  
 

0

50

100

150

200

250

١٩-١٥ ٢٤-٢٠ ٢٩-٢٥ ٣٤-٣٠ ٣٩-٣٥ ٤٤-٤٠ ٤٩-٤٥

املعدل ٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٩

فئة عمر األم  ٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٩
١٩-١٥ ١٠٫٣ ٧٫٤ ٢٫٨
٢٤-٢٠ ١١٤٫٩ ٩٤٫٩ ٦٧٫٠
٢٩-٢٥ ١٩٢٫١ ١٧٧٫٥ ١٤٤٫٦
٣٤-٣٠ ١٩٦٫٩ ١٨١٫١ ١٥٠٫٦
٣٩-٣٥ ١٣٧٫٨ ١٣٣٫٣ ١١٠٫٠
٤٤-٤٠ ٥٩٫٤ ٤٩٫٢ ٤٥٫٥
٤٩-٤٥ ٦٫٢ ٤٫١ ٣٫٢



العرض التصويري للبياانت يف الوقت احلارض 

 .  لقد ٔاصبح العرض التصويري للبياانت بواسطة الرسومات البيانية تفاعليا وديناميكيا عايل ادلقة•

ة جملموعة حت تتوفر ٔادوات برجميمفنذ الربع أالخري من القرن العرشين، ازدهر تصوير البياانت بطريقة حبثية انجضة وحيوية ومتعددة التخصصات، كام ٔاصب•
 .واسعة من ٔاساليب التصوير ؤانواع البياانت عىل سطح مكتب لك حاسوب

 :وهذا التطور احلاصل نتيجة عدة عوامل مهنا•

ندسة برجميات ٕاحصائية ورسومية تلهتا ه  و اكنت يف البداية، ٔانظمة مدفوعة ابٔالوامر وقابةل للربجمة مبارشة؛. تطوير ٔانظمة حوسـبة ٕاحصائية تفاعلية للغاية. ١
 .و غري ذكلSPSS،SAS   ،STATA  ،EXCEL ،Harvard Graphicsواسعة النطاق مثال 

.تقنيات رسومية للبياانت املتقطعة والفئوية) ٔاو ٕاعادة اخرتاع(اخرتاع . ٢
تطبيق ٔاساليب التصور عىل مجموعة دامئة التوسع من املشالك اجلوهرية وهيالك البياانت؛. ٣

 .زايدة الاهامتم ابجلوانب املعرفية وإالدراكية لعرض البياانت. ٤

).ك..... اجلغرافية / نية خطية معممة الامنذج والامنذج اخملتلطة ومناذج البياانت املاك(امتدادات المنذجة إالحصائية اخلطية الالكسـيكية ٕاىل جماالت ٔاوسع  . ٥

 .زايدة رسعة وقدرة معاجلة المكبيوتر بشلك كبري، مما يسمح ابحلساابت املكثفة. ٦

.ويسـمتر التقدم يف هذا اجملال يف الضغط من ٔاجل ٔاساليب التصور اجلديدة 



شكرًا لحسن 
إصغائكم


