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مقدمة:
هناك ت�سابه بني حتليل اجلداول وحتليل الأ�سكال البيانية 

املخلقة  البيانية  الأ�سكال  لأن  ذلك   ، بت�سميمها  نقوم  التي 

هو  ما  بيان  اىل  تهدف  اعدادها  �سبق  جداول  بوا�سطة 

على  القدرة  البياين  لل�سكل  فان  الواقع  فى  بيانه،  مطلوب 

فهمها  للعقل  وميكن  و�سوحا  اأكرث  ب�سكل  املعلومات  اظهار 

وفاعلة  �سريعة  مقارنات  اجراء  طريق  عن  وا�ستيعابها، 

وتنظري تغريات العنا�سر املمثلة واجتاهاتها.

حتليل  مرحلة  وهى  النهائية  املرحلة  اإىل  الو�سول  وقبل 

لتحرير  والإ�ستدلل  الإ�ستقراء  مرحلة  اأى  البيانى  ال�سكل 

الن�ص العلمى ال�سارح الدال على الإ�سكالت العلمية امل�ستنتجة 

التى  اأو اخلطوات  باملراحل  التفكري  يجب  ال�سكل،   من هذا 

يجب اتباعها لت�سميم ال�سكل البيانى والتى بدورها،  تقت�سى 

من الباحث اأن يفكر بالعوامل املحددة لهذا الت�سميم ،  بغية 

الو�سول اىل تطوير �سكل بيانى متكامل وعاىل الو�سوح وعلى 

قدر كبري من العلمية والعبقرية.  وكما نعلم فان هناك اأربعة 

جمموعات من الطرق العلمية اجلغرافية التى ت�ستخدم فى 

�سياغة منهجية الباحث فى بحثه، وت�ساعده فى تقدمي عمل 

يت�سم بالأ�سالة والإبداع، باإعتبار اأن التعريف العلمى املقبول 

تطوير  فى  الباحث  عبقرية  كونها  على  يوؤكد  للمنهجية، 

خمتلف  اإ�ستخدام  مبوجب  والإ�ستدلل  الإ�ستقراء  عمليات 

للو�سول اىل  تتابعها  النوعية ح�سب  والكيفية  الكمية  الطرق 

الأهداف املحددة. 

ومن �أهم �لطرق �خلا�سة مبعاجلة �لبيانات �جلغر�فية 

الكارتوجرافية؛  املعاجلة  طرق  �لتالية:  �ملجموعات  نذكر 

)بوا�سطة  املكانية:  التحليالت  طرق  الكمية؛  املعاجلة  طرق 

نظم املعلومات اجلغرافية ونظم ال�ست�سعار عن بعد(؛ طرق 

املعاجلة البيانية. وطرق املعاجلة البيانية هي التي تهمنا فى 

هذا  فى  ودرا�ستها  عليها  الرتكيز  �سيتم  والتى  املقام،  هذا 

البحث. 

Graphic tables in GeoGraphy 
and ways of analysis: 

basics and foundations
dr.prof. Jehad Kerbe *

 Umm AlQurra University- Geography Dept. 

Abstract:
There is a resemblance of the analysis of tables 

with the graphs produced by the researcher. The 
reason is that: graphs are products of tables previously 
prepared. Graphs are powerful in presenting the data 
more clearly that could be easily understood; they 
can easily be compared. They are ready to enable the 
studier to conceptualize the changes in the valuables 
as well as their direction.

Before coming out with the final analysis of 
the graph, and before reaching the inductions or 
inference, or presenting the scientific illumination 
of the problems, we have to take into consideration 
the stages and the steps that should be followed in 
designing the graph.  They, by definition, encourage 
the researcher to think about the basics of graphs 
designing so that it comes complete, very clear and 
closer to perfect and closer scientific product.

As it is well known, there are four groups 
of scientific ways in designing the researcher 
methodology and help him presenting original and 
good work. Methodology is described as the full 
capability of the researcher of using different chained 
scientific ways to reach specified goals. 

The ways related to geographic data analysis are:  
Cartographic analysis, Statistical analysis, Spatial 
analysis (GIS & RS), Graphic analysis.

The present research is designed to study the 
graphic analysis. It is very important to add to interest 
this vital topic for it has been largely ignored in our 
Arab university geography departments, and to the 
fact that so many researcher in earth sciences badly 
need to know about the concepts and the ways to use 
them in their researches and keep them perfect and 
acceptable.

* Dr. Prof. KERBE J.، Professor Geogr.depart.، Umm Al-Qurra Univ. Email، j.kerbe@live.fr
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القيمة العلمية للمعالجة البيانية وإشكالية البحث:
ويجب اأن ن�ست�سعر اأهمية هذا املو�سوع بحد ذاته،  ذلك لأن 

كافة طرق الإخراج اأو الت�سميم البيانى اأى املعاجلة البيانية 

العربية،  املنطقة  العلوم اجلغرافية فى  اأق�سام  تدر�ص فى  ل 

كما اأن عدد كبري من الباحثني فى علوم الأر�ص وخا�سة فى 

العلوم اجلغرافية، هم بحاجة ما�سة للتعرف على  املفاهيم 

اأبحاثهم  لتطوير  وا�ستخدامها،   البيانية  باملعاجلة  املتعلقة 

واأكرث  كمال  اأكرث  امل�ستخدمة  منهجيتهم  وجلعل  العلمية 

و�سوحا، خا�سة بعد التطور الكبري املالحظ فى تنفيذ معظم 

الربجميات  باإ�ستخدام  اجلغرافية  البيانات  معاجلة  طرق 

اخلا�سة بها بوا�سطة اأجهزة احلا�سب الآىل.

ت�سكل  لأنها  لي�ص  ق�سوى  اأهمية  املعاجلة  طرق  لكافة 

اأدوات  تعترب  ولأنها  بل  فقط  املنهجية  مفردات  اأو  عنا�سر 

لتهيئة واعداد م�سارات البحث لتحقيق اأهدافه، ويجب النظر 

فى مو�سوع القيمة العلمية اخلا�سة بطرق املعاجلة البيانية 

هذه  اإمكانات  �سرح  فى  مبالغة  هناك  تكون  اأن  دون  بحذر 

البيانات،  اإ�ستقراء  فى  البيانية  املعاجلة  وا�ستطاعة  الطرق 

ودور الأ�سكال البيانية الناجتة فى الإ�ستدلل عن الإ�سكاليات 

وامل�سائل العلمية التي يجب اأن تف�سر لحقا.  ونعتقد فى نف�ص 

اأ�ساليب  اأية  اأهمية عن  تقل  ل  البيانية  املعاجلة  باأن  الوقت، 

املتزايدة  لأهمينه  نتيجة  البيانات،  مبعاجلة  تتعلق  اأخرى 

وتلقائية اإ�ستخدامها من قبل الباحثني.

البيانية،  املعاجلة  باأن  القول  اىل  يوؤدى  الإعتقاد  وهذا    

تتطلب جهودا كبرية من قبل الباحثني فى العلوم اجلغرافيا 

لتوؤخذ على حممل ل يقل م�ستواه عن اجلهود املبذولة من قبل 

للتعمق فى فهم باقي طرق املعاجلة اجلغرافية  اجلغرافيني 

واخللفية  ت�سميمها  وقدرة  البيانية  الطرق  وفهم  للبيانات. 

اجلداول  ت�سميم  ميادين  فى  تتطلبها  التي  امل�سبقة  العلمية 

واجلدولة الآلية، لتعميق مو�سوع الت�سميم العلمى لالأ�سكال 

البيانية، هو اأ�سا�سي فى التكوين اجلغرافى للطلبة وللباحثني 

ول يجب اأن يرتك اأمرها ملا تقدمه الآلة ) احلا�سب الآىل( 

على غرار اأمناط الأ�سكال البيانية التي نراها تزين البحوث 

العلمية احلالية التي تت�سم بقبول املتاح وبالتايل فهي تت�سم 

بالنمطية والتجان�ص وبعيدة عن الإبداع.

ومن ناحية اأخرى جند اأن هناك نق�سًا حادًا فى اإمكانية 

حتليل الأ�سكال البيانية واجلداول التي ولدتها لي�ص فقط فى 

ر�سائل  خمتلف  فى  لالأ�سف  وامنا  املن�سورة  العلمية  البحوث 

وجود  تعك�ص  والدكتوراه،  املاج�ستري  فى  العلمية  البحوث 

فجوة علمية فى تعليم وتدريب الباحث، فهل اأ�ستطيع القول 

ذوي  واأن  الباحثني  لنا�سئة  اأ�ساًل  معد  هو  البحث  هذا  اأن: 

اخلربة والمكانات العلمية �سيجدون به نوع من الب�ساطة غري 

املعهودة بالرغم من تطوير عدد من النقاط الأ�سيلة فى هذا 

البحث مل جند لها اأية مرجعية فى الكتب واملراجع العربية 

فيما  وخا�سة  الكمية،  بالطرق  اخلا�سة  م�سمياتها  مبختلف 

يتعلق بت�سنيف اجلداول اجلغرافى غري الريا�سي واملفاهيم 

املرتبطة بت�سميمها ومعاجلتها بيانيا وكميا، هذا بال�سافة 

باملعاجلة  اخلا�سة  واملراجع  الكتب  فى  وا�سح  غياب  اىل 

بالنقاط  بالهتمام  البحث  هذا  قارئ  فليتف�سل  البيانية، 

الأ�سيلة وليرتك مو�سوع كيفية التحليل البياين للنا�سئة من 

الباحثني.   

الو�سائل احلا�سوبية عدم تدخل  اإ�ستخدام   ويالحظ حني 

عن  بعيدا  العلمية  باأغرا�سه  تفى  اأ�سكال  لإخراج  الباحث 

النمطية وقبوله باملتاح اأى باملخرجة التى اأ�سدرها النظام، 

م�سار  تطوير  اأو  تغيري  فى  الرغبة  عدم  عن  ناجت  وذلك 

اأ�سبح  البيانية  الأعمال  تنفيذ  اأن  باعتبار  الآيل،  الت�سميم 

للتنفيذ  املحددة  بال�سروط  يقبل  الباحث  وبات  اآليا،   تنفيذا 

الآيل وكاأنها طبيعية،  ويقوم بتكييف عمله على �سوء حمددات 

الربجميات امل�ستخدمة للتنفيذ. وتتجلى اإ�سكالية هذا البحث 

فى اأنه يحاول معاجلة هذا الإهمال الكبري املالحظ للمفاهيم 

املتعلقة بت�سميم اجلداول والعالقة العلمية القوية بينها وبني 

واجلداول  لها،  الكمية  والإح�سائية  البيانية  املعاجلة  طرق 

ريا�سيا هى كما نعلم م�سفوفة رقمية وبالتايل ما ت�سمح به 

وتتيحه اإحدى امل�سفوفات من طرق للتعامل واملعاجلة معها 

ل ت�سمح به اأو تتيحه م�سفوفة اأخرى. 

يعنى  العلمى  للبحث  البيانية  املعاجلة  ب�سرورة  والإقرار   

باأن  كذلك  ويعني  واأهدافها،  الت�سميم  طرائق  فهم  قبول 

الباحث ل يكتفى بالتنفيذ التلقائي، خا�سة واأن كيفية  ت�سميم 

الباحث  حتكم  مبقدار  تتعلق  البيانية  والأ�سكال  الر�سوم 

بالربجميات املتاحة وامل�ستخدمة من قبله وهي تدر�ص داخل 

اجلامعات الكربى بالإ�سافة اإىل الطرق اخلا�سة بتحليل هذه 

الر�سوم البيانية واجلداول املتعلقة بها.

يتعلق  فيما  اأي  الكارتوجرافى  العمل  فى  احلال  هو  وكما 

بداأ  قد  فاإن اجلغرافى  بتنفيذ اخلرائط،   املتعلقة  بالأعمال 

احلديثة  والربجميات  احلا�سوبية  الطرق  باإ�ستخدام  حاليًا 
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الذي  اليدوي  للعمل  يلجاأ  يعد  ومل  ا�ص،  اأي  اجلي  نظم  مثل 

يتطلب مهارات فنية خا�سة جدا"،  وباتت املعاجلة البيانية 

مثل  بها  اخلا�سة  والربجميات  احلا�سوب  ت�ستخدم  بدورها 

والتحكم  اجلدولة  برجميات  من  وغريه  الإك�سل  برنامج 

البياين،  ومل يعد تنفيذ العمل البياين يدويا، و�سار اعتماد 

حتى   ال�سرورات،  من  البيانية  الر�سوم  برامج  على  الباحث 

بع�ص  عن  كثرية  اأحيانا  الباحث  تخلي  ذلك  عن  ن�ساأ  ولو 

اليجابيات املتعلقة بالتنفيذ ب�سكل اأكرث تطورا اأو اأكرث علمية، 

اأي التخلي عن العمليات املعقدة ن�سبيا التي ت�سمح له بتطويع 

املخرجات من الر�سوم البيانية لتقدمي اأعمال اأ�سيلة خدمة 

لأغرا�ص بحثه .

ال�ساعة  املتاحة حتى  الآلية  النظم  ت�ستطيع  ل  الواقع  وفى 

اأن تفى بخيال الباحث لت�سميم مرغوب به خا�سة فى حالت 

وهذا  املتغريات،  اأو  العنا�سر  واملتعددة  املركبة  الأ�سكال 

يعرفه  البيانية  لالأ�سكال  الآيل  بالتنفيذ  يعترب ق�سور خا�ص 

التنفيذ الآيل، يعني  الناجت عن  املتمر�ص، والقبول بالق�سور 

المكانات  على  التام  التعرف  �سرورة  من  الباحث  هروب 

احلقيقية املتاحة فى معاجلة البيانات من داخل اأي برنامج 

من  الرفع  وبالتايل  الق�سور  هذا  لتقلي�ص  لذلك  خم�س�ص 

الذي  العلمي  امل�ستوى  ينا�سب  مبا  البيانية  املعاجلة  م�ستوى 

يحدده الباحث لنف�سه. 

ونتفق جميعا باأن العمل البياين بات عمال اآليًا ومل نعد جند 

اأى عمل بيانى ينفذ يدويًا كما فى املا�سي القريب، واجلميع 

ل�ستخدامه  توؤدى  هامة  ايجابيات  العلمي  للتنفيذ  باأن  يقبل 

تكمن فى توفري الوقت، بل والأهم من ذلك فى الدقة العالية 

والأمثل فى التنفيذ، ويبقى على الباحث �سرورة التاأكد من 

البيانية وقادر على حتليلها  اأ�سكاله  كونه قادر على ت�سميم 

ب�سكل فعال يعك�ص اأهداف البحث. 

الدراسات السابقة:
اأدخلت ميكرو�سوفت منذ قيامها بتطوير براجمها املكتبية، 

ثورة فى عامل الدارة والتنظيم وال�سيطرة والتخطيط، وذلك 

بف�سل نظم ادارة قواعد البيانات التى حتولت اىل برجميات 

هنا  الأمر  ويتعلق  الوقت،  نف�ص  فى  واملعاجلة  للجدولة 

بربجميات الك�سل التي ت�سمح بالإ�سافة اىل تنظيم البيانات 

وجدولتها، معاجلتها بيانيا وريا�سيا،  وكذلك القيام بتطوير 

برجميات توؤدي اأعمال اأخرى غري تلقائية اأو غري مقدمة من 

قبل احلزم نف�سها.

والذي يهمنا فى هذا ال�سدد هو هذا الكم الكبري حقيقة 

والذي يتطور �سنويًا من الكتب واملراجع باللغات الجنليزية 

هذه،   اجلدولة  برامج  مع  التعامل  اأ�سول  ل�سرح  والعربية 

وت�سرح فى نف�ص الوقت كيفية امتام خمتلف الطرق الريا�سية 

هذه  داخل  املتوفرة  البيانية  الطرق  وخمتلف  والإح�سائية 

التي  اأوالرقمية  الح�سائية  اجلداول  على  لتطبيقها  احلزم 

مت ال�سيطرة عليها مبوجب هذه الربجميات، لأغرا�ص كافة 

اأنواع امل�ستخدمني.

البيانات  على  ال�سيطرة  فى  الرائعة  المكانات  وهذه 

لأخرى،  برجمية  من  وتتميز  تتنوع  وبيانيا  كميا  ومعاجلتها 

الأك�سل  لربجميات  احلايل  الوقت  فى  املالحظ  التطور  ومع 

هذه،  الك�سل  لربجميات  الريادة  تطورت  مليكرو�سوفت 

وبالتايل ريادة اأو �سيطرة للمفردات العلمية واللغوية اخلا�سة 

والإح�سائية  البيانية  حتليالتها  وطرق  وجداولها  بالبيانات 

الريا�سية لنظام الأك�سل، وهكذا نف�سر ن�سوء وتطور العديد 

التعامل  فى  تكون متخ�س�سة  تكاد  النرتنت  فى  املواقع  من 

مع البيانات بوا�سطة الأك�سل وتقدم خمتلف الأ�ساليب الذكية 

لإيجاد اأن�سب احللول ملعاجلة البيانات.

كان  اجلدولة  برجميات  اأول  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

يدعى بالفيزيكالك* الذي ولد من برنامج فيزيفايل، الذى 

امللفات دون احلاجة ل�سياغة برنامج لكل  خ�س�ص ملعاجلة 

 Dan واحد منها. ويجب العودة اىل موؤلفه وهو دان بريكلن

Bricklin، 1979  الذي قام بت�سميمه لأجهزة الآبل والذي 
 ،Bob Frankston متت فيما بعد عمليات  تطويره من قبل

و�سوق بعد ذلك من قبل �سركة �سوفتوير اآرت، التي مكنت من 

والنتاج ل ميكن  للعمل  اأدوات  الكمبيوتر اىل  اأجهزة  حتويل 

اخرتاع  �سهادات  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن  عنها،  ال�ستغناء 

وهي  م   1982 عام  اىل  بتاريخها  تعود  اجلدولة  برجميات 

جميعا م�سجلة فى الوليات املتحدة الأمريكية وتتمتع بحماية 

فكرية خا�سة بال�سركات املطورة. 

الهامة  الربجميات  من  عدد  ظهور  يالحظ  ذلك  وبعد 

* http://www.excelabo.net/،  http://www.quantcast.com/excelabo.net، 

    http://www.tagmantic.com/sites/excelabo-astuces-et-exemples-excel-et-php/14584،

* هناك العديد من املواقع فى �سبكة الإنرتنت التى ت�سرد تاريخ الربجمة والربجميات نود ذكر اأهمها واملتعلق بالك�سل حتديدا:
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جدا فى اجلدولة منها على �سبيل املثال ل احل�سر، برنامج 

تدخل  وهى   Quattro، Javellin، Boing-Calc…etc
ال�سوق  فى  متاحة  هى  الربامج  وهذه  الثالث،  البعد  مفهوم 

وبطرز حديثة، ال اأن الهيمنة ومنذ عام 1993 تبقى لربنامج 

الك�سل، وهو حاليا بطراز 12 ويدعى بالك�سل 2007، وهناك 

الطراز الأكرث حداثة ياأتي مع حزمة برجميات مكرو�سوفت 

بكرثة  امل�ستخدم  الطراز  عن  كثريا  يختلف  ل  ولكنه   2010

بني الباحثني وهو اك�سل 2007،)انظر مقال فرانك�ستون فى 

املوقع املذكور اأعاله(.

وبالعودة اىل خمتلف امل�سادر واملراجع جند باأن برجميات 

اجلدولة واملرتبة ح�سب درجة الإ�ستخدام هى:

• ميكرو�سوفت اأك�سل التابع ملجموعة ميكرو�سوفت اأوفي�ص
اأوفي�ص �ستار  ملجموعة  التابع  كالك  اأوفي�ص  �ستار  • �سن 

اأوفي�ص اأوبن  ملجموعة  التابع  كالك  • اأوبن 
�سويت �سمارت  ملجموعة  التابع  لوت�ص  اأم  بي  • اأي 
برفكت وورد  ملجموعو  التابع  برو  كواترو  • كوريل 

لينوك�ص نظام  حتت  كاأوفي�ص  ملجموعة  التابع  • ك�سربيد 
الوا�سع بكافة لغات العامل  العلمى  الن�سر  اإدراك  ون�ستطيع 

لربامج اجلدولة  واملطورة  املنتجة  ال�سركات  به  قامت  الذي 

التعامل مع برجمياتها  كيفية  ت�سرح  ورقمية  ورقية  كتب  من 

الر�سوم  بوا�سطة  اجلداول  اظهار  وطرق  اجلدولة  واأ�ساليب 

هذا  فى  ويهمنا  وريا�سيا.  اح�سائيا  ومعاجلتها  البيانية 

واملن�سورة  الأك�سل  بربجميات  املتعلقة  الدرا�سات  ال�سدد 

باللغة العربية ب�سبب ما مت ذكره عن هيمنة هذه الأخرية فى 

اإ�ستخدامها املو�سع من قبل كافة املتخ�س�سني.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه املوؤلفات ت�سرح كيفية اإدخال 

الإح�سائية  والطرق  الر�سوم  بوا�سطة  ومعاجلتها  البيانات 

الواردة فى هذا العمل  والريا�سية ولكنها ل تعنى باملفاهيم 

واخلا�سة بكيفية حتليل اجلداول والأ�سكال البيانية الناجتة 

واملو�سحة لها، ول تخرب عن اأنواع اجلداول وت�سنيفها وطرق 

اجلدولة الأن�سب للتحليالت البيانية والح�سائية.

العربية  باللغة  الح�سائية  والدرا�سات  الكتب  عن  وماذا 

مو�سوع هذا البحث؟

كذلك احلال، فاإن املتتبع لالأعمال املن�سورة يجد اأنها قلما 

تقدمي حتليل  وكيفية  البيانية  التحليالت  اأهمية  تتحدث عن 

* النجار، عبد اهلل و حنفي، ا�سامة، 2010م، مبادئ الح�ساء للعلوم الإن�سانية، موؤ�س�سة �سبكة البيانات، الهفوف، اململكة العربية ال�سعودية

ونكاد  البيانية،  لالأ�سكال  اأو  املجدولة  للوثائق  جيد  جغرايف 

مما  اجلوانب  هذه  يتناول  علمى  من�سور  توفر  بعدم  جنزم 

اأ�سالة هذا املو�سوع و�سرورته لتغطية جوانب النق�ص  يوؤكد 

فى املكتبة واأدبياتها العربية، ونكرر باأن مو�سوعات اجلغرافيا 

الإح�ساء مل  واأ�س�ص  الكمية  الأ�ساليب  كتب  الكمية وخمتلف 

تتناول هذا املو�سوع بخالف ما ميكن اأن يبدو للقارئ ال�سريع 

لهذا العمل اأو لغري ذوي الهتمام باإخراج بحوثهم اجلغرافية 

ب�سكل لئق.

التي قامت جلنتها فى الرتجمة  اأن دار �سعاع  املوؤكد  ومن 

فى  والدالت  ال�سيغ  بعنوان،  مميز  كتاب  بن�سر  والتاأليف 

اأهم  من  يعترب  �سوريا،  حلب،   ،2008 الطبعة   ،2007 اك�سل 

الكتب ال�سادرة باللغة العربية، وخا�سة بالن�سبة للجغرافيني 

بحيث جند باأن الأجزاء الرابع واخلام�ص وال�ساد�ص من هذا 

والدالت  ال�سيغ  ملفهوم  م�ستفي�ص  ب�سكل  �سارحة  الكتاب، 

وكيفية تطبيقها بربجميات الك�سل، وقامت دار �سعاع موؤخرا 

من  الالحق  اجلديد  الطراز  �سدور  بعد  اآخر  كتاب  بن�سر 

مبهارة،  ال�ستخدام  دليل   ،2010 الك�سل  بعنوان،  الك�سل 

وهو من ترجمة واإعداد املهند�ص ماهر حممد ح�سام الدين 

واملعاجلة  الآلية  اآليات اجلدولة  �سرح  يتناول  وهو  اخلطيب، 

املاأخذ  اأن  اإل  رائع،  ب�سكل  والبيانية  واملحا�سبية  الإح�سائية 

الن�ص  �سيغة  خالل  من  يبدو  املوؤلفني،  هذين  على  الكبري 

الذي تطغى عليها ب�سكل فاقع عملية الرتجمة.

وقام ) جنار، عبد اهلل و حنفي، اأ�سامة، 2010م( *، بن�سر 

الإن�سانية مع تطبيقات  للعلوم  الإح�ساء  تناول مبادئ  كتاب 

حا�سوبية، يكاد يكون هو الكتاب الوحيد الذي تطرق ملو�سوع 

باأن  واأقر  الثالث،  الف�سل  فى  للبيانات  اجلدويل  العر�ص 

هناك اأهمية كبرية للجدولة عرب عنها بالنقاط التالية:

اأهميتها واكت�ساف  الكمية  احلقائق  عن  اجلداول  • تعرب 
العدد كثرية  الرقمية  املعلومات  • تلخي�ص 

املو�سوعات  من  كبري  عدد  • اإ�ستيعاب 
و�سوح  باأكرب  البيانات  اظهار  على  اجلداول  ت�ساعد   •

واأ�سغر حيز

يدعو  ب�سكل  اجلداول،  اأنواع  الف�سل  اإ�ستعر�ص  ثم  ومن 

للجدل، ومن ثم انتقل للعر�ص البياين للمعلومات م�ستندا اىل 

ما هو م�ستخدم فى خمتلف النظم الربجمية الآلية وخا�سة 

الطرق البيانية فى الجغرافيا وكيفية التحليل: األسس والقواعد                اأ.د. جهاد حممد قربة
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بالأعمدة  البيانية  الر�سوم  باأن  لنا  ويظهر  الك�سل،  منها 

حيث  املوؤلف  انتباه  ا�سرتعت  التي  هي  واملزدوجة  الب�سيطة 

اإهمال  مع  و79   61 ال�سفحات  بني  واف  �سرح  بتقدمي  قام 

واأنواعها مع �سرحه  البيانية  املعاجلة  باقى طرق  اإ�ستعرا�ص 

الكتاب  التى دعيت فى  بيانية باخلط،  لكيفية اخراج ر�سوم 

بر�سوم املنحنى اأو اخلط البيانى. 

بي  الإك�ص  باإ�ستخدام  الإح�سائى  التحليل  كتاب  وياأتى 

م�سطفى  حممود،  و  ابراهيم  ربه،  عبد   ( ملوؤلفيه  اأك�سل 

التي ركزت على كيفية  اأهم الأعمال  2006م(* من  ماجد، 

البيانية،  باملعاجلة  اهتماما  توىل  ومل  الح�سائية  املعاجلة 

اأو  عام  ب�سكل  اجلدول  اأن�ساء  لكيفية  تعر�سها  من  بالرغم 

التهيئة والتنظيم اخلا�سة بها  واأعمال   Spread Sheets الـ 

اأنه  الكتاب  هذا  وميزة  بينها.  والنتقال  امللفات  ومعاجلة 

موؤلف ولي�ص مرتجم و�سع به الكاتب جهدًا كبريا فى اإي�سال 

براعة  تعك�ص  مبدعة  اأ�سيلة  وب�سياغة  عربية  بلغة  املعلومة 

املوؤلف فى ح�سن اإ�ستخدام اللغة العربية يف ميدان اجلدولة 

الآلية وطرق املعاجلة اخلا�سة بها.

ولي�ص احلال باأكرث جودة فى كتاب ) غدير، با�سم 2003م(، 

التى  البيانات*  حتليل  واآلية  الرقمي  بالعامل  اخلا�ص 

اإ�ستعر�ست كيفية اإن�ساء اجلداول واإدخالها وتعريفها بوا�سطة 

دون   SPSS الأك�سل وطرق تعريف ملفات الأك�سل بوا�سطة الـ

بينها  والعالقة  اجلدولة  نوعية  فى  الأهم  للمو�سوع  التطرق 

وبني خمتلف طرق املعاجلة البيانية والح�سائية.

اأما موؤلف  ) اإبراهيم، عي�سى، 1999(* ، بعنوان الأ�ساليب 

املعرفة  دار  قبل  من  املن�سور  واجلغرافيا،  الإح�سائية 

الأ�سكال  جيد  ب�سكل  تناول  فقد  الأ�سكندرية،  اجلامعية، 

وكيفية  الح�سائية  الطرق  عن  والناجتة  املرتبطة  البيانية 

للعمل  املوؤلفة اجليدة  الكتب  ا�ستقرائها وتف�سريها، وهو من 

اجلغرافى.

ومن اأهم الدرا�سات العلمية التي �سبقت هذا البحث والتي 

تتناول اإحدى عنا�سر اإ�سكاليات املعاجلة البيانية والتي تتعلق 

البيانية، من  الر�سوم  واإمكانية حتليل  اإدراك وفهم  مب�ستوى 

قبل الطلبة والباحثني قدمت من قبل ) عبد الكرمي، ح�سن، 

2001م(* ، جامعة بريزيت، كلية الدرا�سات العليا، بعنوان، 

طلبة  لدى  العلمي  البياين  الر�سم  معاجلة  مهارات  م�ستوى 

جامعة بريزيت، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل تدين م�ستوى 

فى  �سعوبات  هناك  واأن  البياين  الر�سم  معاجلة  يف  الطلبة 

ال�سكاليات  اأو  امل�سائل  وا�ستخراج  البياين  الر�سم  قراءة 

العلمية منه وخا�سة فيما يتعلق برتجمة الر�سم البياين اإىل 

�سعف  عن  مالحظاتنا  يوؤكد  ما  وهذا  وبالعك�ص،  علمية  لغة 

الباحث العربي يف ت�سميم وا�ستقراء العمل البياين من خالل 

م�ساركتنا يف عدد كبري من جلان احلكم واملناق�سة لر�سائل 

املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات العربية .

الراهن، وخا�سة  الو�سع  باأن حقيقة  بالذكر  ومن اجلدير 

لدى طلبة الدرا�سات العليا، تنعك�ص يف كون ان�ساء وت�سميم 

الأعمال  من  تعترب  البيانية  والر�سوم  اجلداول  ومعاجلة 

تقدم  اأن  نتائج علمية طيبة دون  تثمر عن  والتي ل  ال�سعبة 

م�ساعدات كبرية وجهود م�سنية لهم.

اجلغرافية  العلمية  الأدبيات  يف  الفقر  هذا  واأمام  واأخريا 

كتاب  اىل  ال�سارة  نود  العربية،  باللغة  وخا�سة  عام  ب�سكل 

الإح�ساء  فى   ،  * 1990م(  هندي،  اهلل،  عبد  عمة،  اأبو   (

التطبيقي، املن�سور من قبل جامعة امللك �سعود، عمادة �سوؤون 

املكتبات، الريا�ص، الذي يوؤكد على اأهمية نتائج اأو خمرجات 

العمليات الإح�سائية البيانية وطرق حتليلها ولكنه يبتعد عن 

والطرق  الآلية  باجلدولة  تتعلق  التي  احلديثة  املفاهيم  كافة 

اخلا�سة بها.

* عبد ربه، اإبراهيم و حممود، م�سطفى ماجد، 2006م، التحليل الإح�سائى باإ�ستخدام اك�سل اك�ص بي، الدر اجلامعية، ال�سكندرية، م�سر.
* غدير، با�سم، 2003م، العامل الرقمى واآلية حتليل البيانات، �سل�سلة ر�سا للمعلومات، دار الر�سا للن�سر، دم�سق، �سوريا.

* اإبراهيم، عي�سى على، 1999، الأ�ساليب الح�سائية واجلغرافيا، دار املعرفة اجلامعية، الإ�سكندرية، م�سر
* عبد الكرمي، ح�سن حممود، 2001، م�ستوى مهارات معاجلة الر�سم البيانى العلمى لدى طلبة جامعة بريزيت، جامعة بريزيت، كلية الدرا�سات 

العليا.

* اأبو عمة، عبد اهلل، هندى، 1990م ، الح�ساء التطبيقى، جامعة امللك �سعود، عمادة �سوؤون املكتبات، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية.
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التصنيف الوظيفى لألشكال البيانية:
وميكن ت�سنيف الطرق البيانية علميًا كما ميكن ت�سنيفها 

لنمكن  الت�سنيف  هذا  منوذجي  على  التعرف  ويجب  بيانيًا 

ت�سميم  فى  ي�ساعدهم  جغرافى  فكر  تكوين  من  الباحثني 

اأعمالهم البيانية : واملق�سود بالت�سنيف العلمي هو ت�سنيف 

التي  املهمة  ح�سب  اأية  وظيفتها  ح�سب  البيانية  الأ�سكال 

تدري�سنا  ثمار  من  هو  هنا  �سيقدم  وما  اأجلها،  من  �سممت 

امل�ستمر ل�سنوات طوال للعمل البيانى، مما ميكن من تقدمي 

ما يلي:

  1- �لتمثيل �لبياين �خلا�ص بالتغري�ت �لزمنية : وفى 

فاإن  املعتمد،   البيانى  الت�سميم  كان  ومهما  الأ�سكال  هذه 

ال�سيني  الإحداثى  على  دومًا  يقع  اأن  يجب  الزمن  عن�سر 

�لأ�سكال  باإ�ستخد�م  ون�ستطيع  الأفقي،  الإحداثي  على  اأي 

�لبيانية �لتى تتعلق بالزمن بيان �لتعبري عما يلى:

1. التغريات ال�سنوية  

2. التغريات ال�سهرية

3. التغريات اليومية

بيـــــــان  امل�ستقبلى:  التطور  لتحديد  البيانى  التمثيل   .4

الإ�سقاط الزمنى

5. �سعات التغري بالن�سب املئوية اأو باملعدلت 

6. مدى التغري ح�سب الفوا�سل الزمنية املختارة

التتابع اخلا�ص بالوحدات الزمنية  اأن يكون  وي�سرتط هنا 

تتابع حقيقي اأي كرونولوجي، كما ن�ستطيع يف هذا النوع من 

اإظهار  اإىل  تهدف  عن�سرية  اأ�سكال  ت�سميم  البياين  العمل 

التغريات الزمنية  لعن�سر اأو متغري واحد،  اأو اأن تكون هذه 

ا�ستخدام  طريق  عن  واأهمية  وعلمية  تطورًا  اأكرث  الأ�سكال 

عدد من املتغريات ذات العالقات املتبادلة فيما بينها والتي 

ميكن ا�ستخدامها لتف�سري التغريات الزمنية لبع�سها البع�ص،  

التغريات  بدللة  العنا�سر   باأحد  اخلا�ص  التغري  تف�سري  اأي 

وهذا  املحاور،  نف�ص  على  املتخذة  املتغريات  لباقي  الزمنية 

النوع من التمثيل البيانى الأكرث كماًل يدعى بالتنمثيل متعدد 

املتغريات مهما كانت طريقة الت�سميم اأو نوعيته البيانية.

2- �لتمثيل �لبيانى لتحديد �لتغري�ت �ملكانية:  اأي ملقارنة 

عليه  كان  ومهما  الأ�سكال  هذه  وفى  الأفراد،  قيم  تغريات 

يخ�س�ص  ال�سينى  الإحداثى  فاإن  املعتمد،  البيانى  النموذج 

لالأفراد اأى اأن مكان وقوع الأفراد هو دوما الإحداثى الأفقى ، 

وباإ�ستخد�م هذه �لأ�سكال �لبيانية ميكن �لتعبري عما يلى:

مثال  الن�سبية:  اأو  اخلام  بالقيم  املكانية  التغريات   •
مقارنة اأحجام �سكان قرى منطقة ما.

• التغري املقارن ل�سل�سلتني من البيانات اخلا�سة مبجتمع 
وح�سب  ما  ملنطقة  القرى  �سكان  مقارنة  مثال   : ما  درا�سي 

اجلن�ص ذكور واإناث.

متغريين  بني  العالقة  لبيان  اخلا�ص  البيانى  التمثيل   •
اأو اأكرث

متغريين  بني  الإنحدار:  حتليل  قي  البياين  التمثيل   •
والنتيجة،  ال�سبب  عالقة   اأي  منطقية  عالقة  تربطهما 

ولتف�سري تغريات عن�سر ما بتغريات املتغري الأول اأو امل�ستقل 

املمثل من قبل ملحور ال�سينات.

اأو  اخلام  الإرتباط  ببيان  اخلا�ص  البيانى  التمثيل   •
اأو فئات  املح�سوب بني متغريين وذلك باإعتماد القيم اخلام 

هذين املتغريين.

الفئوى. البيانى  • التمثيل 
للزمن  احلقيقي  التتابع  اإهمال  مع  البيانى  التمثيل   •
للقيم  لورنز  منحنى  اأمثلته  اأهم  ومن  الرتبى،  التمثيل  اأو 

املرتبة. 

التصنيف الشكلى للرسوم البيانية :
البيانى  العن�سر  نوعية  على  الت�سنيف  هذا  ويعتمد 

امل�ستخدم فى ت�سميم ال�سكل البيانى وهنا ن�ستطيع �أن منيز 

بني �أهم �لنماذج �لبيانية �مل�ستخدمة كما يلى:

1- النماذج البيانية باإ�ستخدام الأعمدة.

2- التمثيل البياين للمجموعات.

3- النماذج البيانية باإ�ستخدام اخلطوط مبختلف اأنواعها. 

4- النماذج البيانية امل�ساحية مبختلف اأنواعها.

5- النماذج البيانية احلجمية. 

6- النماذج البيانية باإ�ستخدام ال�سبكة.

7- النماذج البيانية باإ�ستخدام التبعرث اأو النقاط.

هناك ت�سابه بني حتليل اجلداول وحتليل الأ�سكال البيانية، 

امل�سفوفة  اأو  اجلدول  عن  ناجت  البيانى  ال�سكل  اأن  ذلك 

اأى التى �سبق اعدادها لتبني ما هو مطلوب متثيله اأو  املعدة 

حتويله اىل �سكل بياين. ال�سكل البيانى له القدرة على اإظهار 

املعلومات الرقمية  ب�سكل اأكرث فاعلية وو�سوح وميّكن العقل 

والفاعلة  ال�سريعة  املقارنات  اإجراء  وبالتاىل  اإدراكها،  من 

وتنظري تغريات العنا�سر املمثلة واإجتاهات تغرياتها.

الطرق البيانية فى الجغرافيا وكيفية التحليل: األسس والقواعد                اأ.د. جهاد حممد قربة
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 Béguin Michelle، Pumain Denise،( ويرى 

2003(، باأن العمل البياين املنظم للبيانات اأي اجلدولة من 
الأعمال التي يحتم القيام بها قبل ال�سروع فى العمل البيانى، 

وقبل الو�سول اىل املرحلة النهائية وهي مرحلة حتليل ال�سكل 

الن�ص  وكتابة   والإ�ستدلل  الإ�ستقراء  مرحلة  اأى  البياين 

اإ�ستقراء  توثيق  اإىل  الهادف  عنها  الدال  العلمي  ال�سارح 

بامل�سائل  يتعلق  ما  كل  وحترير  علمى،  بن�ص  البياين  ال�سكل 

فى  ونعتقد  ال�سكل.  هذا  من  امل�ستنتجة  وتف�سرياتها  العلمية 

هذا ال�سدد اأن تفهم الباحث لكيفية قيام الربجميات التى 

�ست�ستخدم لتحويل الأرقام اىل ر�سوم بيانية، يوؤدى اىل قيام 

الباحث بت�سميم اجلدول املنا�سب، وبالتاىل �أن يوؤخذ بعني 

�لإعتبار ثالوث �ملحدد�ت ح�سب �لرتتيب �لتاىل :

العمل  اأداء  فل�سفة  اأى  الآىل  البيانى  الت�سميم  كيفية   •
الربجمي امل�ستخدم

كيفية  اأو  فل�سفة  ح�سب  اجلداول  ت�سميم  اأي  • اجلدولة 
قيام الربنامج بالتمثيل البيانى  

مهمته لأداء  الباحث  يعتمده  الذي  البياين  • الت�سميم 
يجب  التى  اخلطوات  اأو  باملراحل  التفكري  يجب  وهكذا    

تقت�سى  بدورها   والتى  البيانى  ال�سكل  لت�سميم  اإتباعها 

ال�سكل  ت�سميم  فى  املحددة  بالعوامل  يفكر  اأن  الباحث  من 

الو�سوح  و�سديد  متكامل  ت�سميم  اىل  الو�سول  بغية  البيانى 

�سيوؤدى  الأمر  وهذا  والعبقرية،  العلمية  من  كبري  قدر  وعلى 

بال�سرورة اإىل عك�ص علمية الباحث لدى القارئ اأو امل�ستخدم 

لنتائج البحث.

العوامل المحددة فى تصميم الشكل البيانى:
هناك بال�سرورة عدد من �لعو�مل �لتي توؤثر فى �لعمل 

�لبيانى وهى: 

بيانيًا:  متثيلها  املرغوب  العنا�سر  اأو  املتغريات  عدد   -1

العنا�سر  من  عددًا  اأو  واحدًا  عن�سرًا  ال�سكل  �سيحمل  هل 

املن�سجمة مع بع�سها والتي تتميز بقدرة تف�سري بع�سها الآخر، 

اأو اأن بينها عالقات اإرتباطية قوية حتتم اإعتمادها على نف�ص 

امل�ستطاع  قدر  البتعاد  يجب  الواقع  وفى  البيانية.  املحاور 

هذه  لكون  ذلك  العن�سرية،  البيانية  الر�سوم  اإ�ستخدام  عن 

الأ�سكال ل ت�سمح باحل�سول على اإ�ستقراء علمى جيد اأو ذى 

اإل م�سائل علمية �سيقة  الوقت ل تبني  نف�ص  �ساأن، وهى فى 

الأفق، فما هو الطائل من متثيل قيم الأمطار ال�سهرية ل�سنة 

ما من ال�سنوات ب�سكل متفرد دون اأن ميثل معها عدد الأيام 

املطرية لكل �سهر على نف�ص الحداثيات، والأمثلة كثرية فى 

هذا ال�سدد. 

2- املهمة املنوطة بال�سكل البياين اأي وظيفة هذا ال�سكل اأو 

الر�سالة التى �سيوؤديها: هل املراد اإظهار التوزيعات اأم التطور 

اأم التبعرث اأم التغري اأم املقارنة....الخ

3-  �سدة الو�سوح البياين للعمل و�سرورة اأن تكون الر�سالة 

التي يحملها فى غاية الو�سوح وبعيدة عن اأن ت�سمح للقارئ 

بالوقوع يف اللب�ص اأو اخلطاأ.

فى  مدخلة  تكون  واأن  للتنفيذ  املطلوبة  البيانات  توفر   -4

م�سفوفة داخل احلا�سب متكن الربنامج امل�ستخدم من تنفيذ 

�سكل  اأن  باإعتبار  املطلوب  الت�سميم  ح�سب  البيانى  العمل 

اإدخال واعداد امل�سفوفة وطريقة ترتيب البيانات فىاجلدول 

يحدد اإخراج الت�سميم البيانى.

ولفهم املطلوب �سننفذ �سكاًل بيانيًا خا�سًا بتغري اإ�ستهالك 

احلليب ال�سنوي للفرد من ال�سكان فى كيبك من عام 1991 

بداية  يجب  البيانية،  للتحليالت  مب�سط  كمثال   ،2001 اىل 

حتديد ما �سيمثله حمور ال�سينات وما �سيمثله حمور ال�ساد 

ال�سكل  نوعية  فى  التفكري  بعد  وذلك   ، العامودى  املحور  اأو 

الر�سا�ص  بالقلم  �سريع  �سكيت�ص  عمل  ويف�سل  البياين، 

الرئي�سة  اخلطوط  عليها  ن�سع  عادية  ميليمرتية  ورقة  على 

الناجت  م�سمون  ملعرفة  الآىل  التنفيذ  قبل  البيانى  للت�سميم 

التي  املحتملة  العلمية  وال�ستنتاجات  البيانية  املخرجة  اأو 

قبل  احلروف،  على  النقاط  لو�سع  وكذلك  عليها  �سنح�سل 

بدء اأية حماولة تنفيذ لإعتماد ال�سكل البيانى خا�سة بالن�سبة 

للمبتدئني من الطلبة اأو الباحثني.
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كمية �حلليب �مل�ستهلكة من قبل �لفرد �لو�حد فى 

�إقليم كيبك بكند� للمدة من 1991 �ىل 2001

احلليب امل�ستهلك من قبل 

الفرد باللرت
ال�سنوات

98،01991

95،41992

90،81993

93،81994

94،01995

92،51996

92،01997

91،91998

88،31999

88،22000

85،42001

اجلدول 1: جدول بيانات زمنية 

) الإ�ستهالك ال�سنوى للفرد من احلليب فى كيبك كندا(

ال�سكل 1: بنية املحاور فى الر�سوم البيانية الب�سيطة، 

كيفية ت�سميم �سكيت�ص اأوىل

حمور  كان  اإذا  اأنه  ال�سكت�ص  اإعداد  اأثناء  نعلم  اأن  ويجب 

)�ص(عادة ما يخ�س�ص لالأفراد فاإن املحور العامودي )�ص(، 

تطورها،   اأو  تغريها  بيان  املراد  املتغريات  قيم  تدرج  يحمل 

كانت  اإذا  للزمن  مطلق  ب�سكل  ال�سينات  حمور  ويخ�س�ص 

تنفيذه  املزمع  البياين  الت�سميم  اأ�س�ص  من  الزمنية  املركبة 

ل  ولكنها  مب�سطة  قاعدة  تقدمي  ون�ستطيع  ذكره.  �سبق  كما 

ت�سلح فى كل حالت التمثيل، وهي اأن نقول باأن حمور ال�ساد 

ال�سينات هو  واأن حمور  قيا�سه،  الذي مت  العن�سر  هو حمور 

الأمر  اإن كان  القيا�ص  ا�ستخدم  لأ�سا�ص  الذى  املتغري  حمور 

يتعلق بالزمان اأو باملكان اأي �سيئ اآخر.واجلدول اأعاله يبني 

اأن العن�سر املقا�ص وهو الإا�ستهالك الفردى اليومى للحليب 

اأما اأ�سا�ص القيا�ص هو ال�سنوات فال�سنوات متثل على املحور 

الأفقى والإ�ستهالك على املحور العامودى.

فى  اأى  البيانى  ال�سكل  منوذج  فى  التفكري  يجب  هذا  بعد 

ذلك... اأوغري  خطوط،   ، اأعمدة  للتمثيل:  البيانية  الطريقة 

الخ

ال�سنوات    حمور �ص

الإ�ستهالك    حمور �ص
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ال�سكل 2: اتخاذ الوحدات الزمنية موقعها على حمور ال�سينات فى الر�سوم البيانية.

الر�سم  مقيا�ص  فى  الإهتمام  يعد  مل  الآىل  التنفيذ  وفى 

واردا،   به  الإهتمام  يعد  ومل  البياين  للعمل  حتد  اأى  ي�سكل 

كما مل يعد الباحث كثري الإهتمام بق�سايا الوحدات وكيفية 

العمل  فى  امل�ستخدمة  احلا�سبات  اأن  ذلك  املحاور  تق�سيم 

فى  اآليا  ذلك  ت�ستدرك  واأ�سبحت  الدور،  هذا  توؤدي  البياين 

برجمياتها املتطورة واملتخ�س�سة. 

التاأكد  يجب  البياين  ال�سكل  تنفيذ  من  الإنتهاء  وبعد 

بعني  اأخذا  �سحيحة  تنفيذها  مت  التى  البيانية  املعاجلة  باأن 

الإعتبار ما يلي:

1- هل املحاور هى مدرجة ومق�سمة ب�سكل �سحيح، 

2- هل ال�سكل ميثل كافة القيم املراد معاجلتها بيانيا،

الو�سول  التى نريد  الر�سالة  البياين  ال�سكل  3- هل يحمل 

اليها، 

4- هل مت تعريف املحاور بالن�ص الالزم،

5- هل عنوان ال�سكل يعرب عن وظيفة ال�سكل اأو الهدف منه 

ب�سكل عايل الدقة والأمانه والو�سوح،

متثيل  فى  البيانية  الطرق  اأن�سب  اإ�ستخدام  مت  هل   -6

متعدد  البيانى  التمثيل  املتغريات خا�سة فى حالة  اأو  املتغري 

املتغريات،

اإ�ستخدام  لقواعد  تخ�سع  امل�ستخدمة  الألوان  هل   -7

الألوان،

8- هل يت�سف ال�سكل البيانى بال�سفة العلمية التى نرغب 

اإخراجها به.

لق�سايا  ننتقل  منه  والتاأكد  البيانى  العمل  اإعتماد  وبعد 

�لتحليل �أى لعمليات �لإ�ستقر�ء و�لإ�ستدلل التى يجب اأن 

تطبق والتى و�سع ال�سكل البيانى من اأجل تنفيذها واإمتامها.

دور الجدولة وأهميتها:
من  كبري  عدد  على  اأحيانا  الح�سائية  املجتمعات  حتتوى 

العمل احلقلي  الناجتة عن  الح�سائية  الوحدات  اأو  الأفراد 

قواعد  عن  ال�سادرة  اأو  ال�ستبيان  كنتائج  مبا�سر،  ب�سكل 

قرى  ب�سكان  اخلا�سة  الرقمية  املعلومات  مثل  البيانات 

وهنا   ، البيانات  من  غريها  اأو  الأقاليم  اأحد  وم�ستوطنات 

وتنظيمها،  البيانات  بهذه  التحكم  احلالة  هذه  فى  يتوجب 

العمليات  اأي عمليات اجلدولة هي  ويعترب ت�سميم اجلداول 

اأو  الكمية  املعاجلة  طرق  من  طرق  اأية  لتطبيق  الرئي�سة 

النوعية اأو التحليالت املكانية املتوفرة اأو التي ميكن تطويرها 

اخلا�سة  العمليات  هي  اجلدولة  فعمليات  الباحث.  قبل  من 

تكون  اأن  الثناء  هذه  فى  يجب  ل  الذي  وبالتنظيم  بالتحكم 

التي  املعاجلة  تهدف اىل خدمة طرق  بل  اإعتباطية  عمليات 

�ست�ستخدم لحقا.

الو�سائل  اأنواعها  مبختلف  الإح�سائية  اجلداول  وت�سكل 

والأدوات التى ل ميكن الإ�ستغناء عنها اأو ا�ستخدام بديل لها 

من اأجل ت�سنيف البيانات وتقدميها ب�سكل علمي وهي عبارة 

عن النوافذ الإح�سائية التى تلقى ال�سوء على البيانات ب�سكل 

فاعل.
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من  يبدو  كما  النماذج  من  عدد  الإح�سائية  وللجداول 

ون�ستطيع  املجال،  هذا  فى  الإح�سائية  والأبحاث  الدرا�سات 

اأن منيز بني اجلداول ح�سب الوظيفة املنوطة بها من وجهة 

نظر التخ�س�ص اأو من وجهة النظر الإح�سائية.

ومن اأجل اإظهار التخالف والتباين بني اأنواع اجلداول يجب 

اإعتماد معيار البنية اأو معيار الإ�ستخدام الإح�سائى �سريطة 

اأو الباحث عارف بالعنا�سر املكونة للبنية  اأن يكون امل�سمم 

التى  والأعمدة  ال�سفوف  من  كل  ودور  للجداول  العمرانية 

ت�سكل مداخل اجلدول ومعرفاته.

على  تتفق  وكلها  كثرية  هى  للجداول  املقدمة  التعاريف 

اأهمية اجلدولة العلمية و�سرورة الإهتمام بها فى تطوير اأداء 

فى  التعريفات  اأهم  ومن  منهجيته.  تطبيق  وح�سن  الباحث 

وزميله  ربه  عبد  اإبراهيم  الدكتور  به  قدمه  ما  ال�سدد  هذا 

املهند�ص م�سطفى ماجد حممود فى كتابهما بعنوان التحليل 

الإح�سائى باإ�ستخدام اإك�سل اك�ص بى، 2006، فى ال�سفحة 

واأ�سبحت اجلدولة  موحد  ب�سكل  17، حيث عرفت اجلداول 

التى   Spread Sheets الــ  ان�ساء  اأو  �سياغة  على  قائمة 

لل�سفوف  خاليا  من  تتكون  والتي  احل�سابية  اجلداول  تعني 

باأنه  علمي  ب�سكل  اجلدول  تعريف  وميكن    .* والأعمدة 

الأداة ال�سرورية لتنظيم وت�سنيف وتقدمي البيانات اخلا�سة 

 ،  *)Tisserant، A. 1991 اإح�سائى ما، )  باأفراد جمتمع 

ويتفق مع هذا التعريف العلمي عدد من الأدبيات فى جمال 

احلا�سر  الوقت  فى  اأنه  اإل  الإح�سائى،  والتحليل  الإح�ساء 

ولأغرا�ص �سبق ذكرها تتعلق بطبيعة الإ�ستخدام املو�سع الآىل 

لطرق املعاجلة البيانية فلم يعد التعريف املنت�سر للجداول اإل 

القائمني على تطوير  املقدم من  للجداول  املعياري  التعريف 

تعريف  يكون  وكاد  البيـــــانات  وقواعد  اجلدولة  برجميـــــات 

الـــ Spread Sheets هو التعريف ال�سائد للجداول.

* مل تعد عمليات اجلدولة تنفذ ب�سكل يدوي كما كان احلال عليه قبل اإ�ستخدام احلا�سبات الآلية وتطور برجميات اجلدولة التى تدعى بربجميات 
وب�سكل مو�سع هى برجميات  الوقت احلا�سر  امل�ستخدمة فى  اأهم برجميات اجلدولة  ومن  الفرن�سية  باللغة   Tableurs الــ  اأو   Tabulation الــ 

ميكرو�سوفت اك�سل وبرجميات اأوبن اأورغ اأوفي�ص التي تدعىبال OOO وهى جمانية وتت�سم باإمكانات ل تقل عن الإك�سل وذات اأهمية فى ان�ساء 

بع�ص الر�سوم البيانية املميزة.

* النجار، عبد اهلل، و حنفي، ا�سامة، 2010م، مبادئ الح�ساء للعلوم الن�سانية مع تطبيقات حا�سوبية، الطبعة الأوىل، موؤ�س�سة �سركة البيانات، 
الهفوف، اململكة العربية ال�سعودية.

وفى عدد كبري من الأدبيات الإح�سائية باللغات الإجنليزية 

والفرن�ســيــــــــة وخا�ســــة تلك املاأخــــوذة مـــــن حما�ســـــرات 

)Benzekri، 1990(، وهى حما�سرات غري من�سورة جلامعة 

باريز الثالثة، فى التحليل متعدد املتغريات والأبعاد، نالحظ 

باأن هناك تاأثريًا مبا�سرًا لنوعية اجلدول وطريقة اإعداده فى 

النتائج اأو املخرجات املتح�سل عليها. 

أنواع الجداول:
يف الف�سل الثالث من كتاب ) النجار و حنفي، 2010م(* 

، مت ت�سنيف اجلداول تبعا لدرجة تعقيدها اإىل:

1( جداول ب�سيطة

2( جداول التوزيع التكراري

3( اجلداول املزدوجة اأو املركبة

4( جداول التوزيع التكراري املتجمع

والأكرث  للجداول  املتاحة  الت�سنيفات  اأن�سب  باأن  ونعتقد 

واقعية وهي متثل يف نف�ص الوقت ما هو متفق علية يف الأدبيات 

اجلدولة  ملو�سوع  تتعر�ص  التي  امل�سادر  وخمتلف  العاملية، 

كاأداة لتنظيم البيانات وال�سيطرة عليها هي كما يلي  :

البيانات. • جداول 
التوزيع. • جداول 

التقاطع. • جداول 

* Tisserant، A. )1991(، cours de programmation Excel، Ecole des Mines de Nancy، 

    Document، http://www.mines.inpl-nancy.fr
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جداول البيانات:
تنظيمها  يتم  التى  وهى  اإنت�سارًا،  الأكرث  اجلداول  وهى 

الأم،  باجلداول  عادة  تدعى  اأن  ميكن  والتى  بدء  ذى  بادئ 

وذلك لأنها ت�سمح با�ستقاق جداول فرعية منها تلبى اأغرا�ص 

يزمع  التى  للمعاجلة  املختلفة  البيانية  والطرق  الباحث 

اإتباعها.

وت�ستخدم هذه اجلداول حل�سر وتنظيم البيانات ويالحظ 

اجلدول 2: بنية جداول البيانات، مثال عنها جداول تفريغ ال�ستبيانات احلقلية

اجلدول 3: مثال اآخر عن بنية جداول البيانات، جداول البيانات الزمنية

�ملدخل �لثانى) مفتاح �خل�سائ�ص �أو �ملتغري�ت(

�ل�سوؤ�ل �لأول�ل�سوؤ�ل �لثانى

�جلن�ص�لعمر

�لأ�سماء 

�أو رقم 

�حلالة
مو�فق

غري 

مو�فق
مو�فقل �أعلم

غري 

مو�فق
ل �أعلم

XXF1

�ملدخل 

�لأول 

مفتاح 

�لأفر�د

XXF2

XXM3

XXF4

XXM5

خ�سائ�ص �أفر�د �لوحد�ت �لزمنية

�لرطوبة �لن�سبية
جمموع كمية 

�لأمطار

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى �لو�سطى

درجة �حلر�رة 

�لعظمى �لو�سطى

�لأفر�د وهي هنا �أي وحدة زمنية 

�أيام، �أ�سهر، �سنو�ت

X41X31X21X11يناير

X42X32X22X12فرب�ير

X43X33X23X13مار�ص

X44X34X24X14بريل�

X45X35X25X15مايو

X46X36X26X16جون

X47X37X27X17جولي

باأن عدد الأفراد ي�ساوى بها عدد ال�سفوف وكل خلية فى هذا 

اأو نوعية للفرد الإح�سائى،  اجلدول تعرب عن خا�سية كمية 

هذه  متثله  الذي  الإح�سائي  املجتمع  اأفراد  وجمموعة 

امل�سفوفة البيانية تظهر فى ال�سفوف اأى ) ال�سطور( اأى اأن 

لكل فرد �سف ) �سطر ( خا�ص به وبالتاىل فاإن العمود الأول 

يبني اأ�سماء اأفراد هذا املجتمع الإح�سائى الذى يتم التحكم 

به بوا�سطة هذا اجلدول من البيانات. 
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اجلدول 4: مثال عن النوع الأخريمن بنية جداول البيانات، جداول البيانات املكانية.

اجلدول 5: بنية جداول التوزيعات، توزيع متغري واحد ح�سب فئاته

�خل�سائ�ص �ملكانية للأفر�د  

متو�سط �لرطوبة 
جمموع كمية 

�لأمطار �ل�سهرية

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى �لو�سطية 

�ل�سهرية

درجة �حلر�رة 

�لعظمى �لو�سطية 

�ل�سهرية

�لأفر�د وهي هنا �أي وحدة زمنية 

�أيام، �أ�سهر، �سنو�ت

X4
1

X3
1

X2
1

X1
1

�لريا�ص

X4
2

X3
2

X2
2

X1
2

مكة �ملكرمة

X4
3

X3
3

X2
3

X1
3

جدة

X4
4

X3
4

X2
4

X1
4

�لطائف

X4
5

X3
5

X2
5

X1
5

�أبها

X4
6

X3
6

X2
6

X1
6

�لباحة

X4
7

X3
7

X2
7

X1
7

جيز�ن

اأ�سا�سية  جداول  هي  البيانات  جداول  اأن  جند  وهكذا 

اأ�سيلة ت�سمح بتنظيم املعلومات والتحكم بها بل واإخ�ساعها 

للمعاجلة البيانية وهي عبارة عن �سبكة من اخلاليا تنتظم 

اأنها جداول تظهر عدد من  اأي  الأولية،  البيانات اخلام  بها 

املتغريات ولي�ص متغري واحد ملجتمع اإح�سائي، وهي بالتايل 

تقدم املهام التالية:

- اإ�ستك�ساف اأويل و�سريع للبيانات اخلام اأو املعاجلة ب�سكل اأوىل،

�لنظر  بو��سطة  وذلك  �لأفر�د  بني  مقارنات  �إجر�ء   -

خملق  �لبيانات  جدول  كان  �إذ�  �لآلية  �حللول  باإعتماد  �أو 

بو��سطة برجميات �جلدولة �أو �لربجميات �لإح�سائية. 

�إ�سكالية علمية  �أوىل ل�سذوذ �لقيم يربز توفر  - حتديد 

تتطلب �حلل �أو �لتدخل �أو �أنها جمرد �أخطاء يف �لقيا�سات 

�أو �لبيانات.        

جداول التوزيعات اإلحصائية:
وعادة ما ت�ستخدم هذه اجلداول لبيان التوزيعات الداخلية 

م�ستقل  جدول  داخل  التوزيعات  هذه  وتو�سع  واحد،  ملتغري 

لكونها تت�سم باأهمية خا�سة نابعة من اأهمية املتغري املدرو�ص 

�سكل  على  تكون  ما  غالبًا  التي  توزيعاته  بيان  اأهمية  من  اأو 

فئات يقوم على ت�سميمها الباحث.

ومن اجلدير بالذكر باأن ح�ساب الفئات مل يعد يتم بطريقة 

يدوية وخا�سة فيما يتعلق بالبيانات اجلغرافية لكرب حجمها، 

من  الآلية  الربجميات  ل�ستخدام  الباحث  يلجاأ  ما  وغالبًا 

اأجل ذلك اأي الربجميات املتخ�س�سة يف التحليل الح�سائي 

ا�ستخدامها حاليًا  يعد  والتي  العربية  ال�ساحة  امل�سهورة على 

.SPSS من الأمور العادية، ومنها نظام الــ

�أ�سماء �ملناطق

فئات �حلجم �ل�سكاين

�ملجموع ن400-500ن300-400ن200-300ن200-100

1626181070�حلدود �ل�سمالية

111331762�لو�سط �لغربي

1621191268�ملنطقة �لغربية
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قيم �لتكر�ر
�أقل من 5 درجة 

مئوية

�أقل من 10 درجة 

مئوية

�أقل من15 درجة 

مئوية

�أقل من 20 درجة 

مئوية

X1�لريا�ص
1

X2
1

X3
1

X4
1

X1مكة �ملكرمة
2

X2
2

X3
2

X4
2

X1جدة
3

X2
3

X3
3

X4
3

X1�لطائف
4

X2
4

X3
4

X4
4

X1�أبها
5

X2
5

X3
5

X4
5

X1خمي�ص
6

X2
6

X3
6

X4
6

عايل �لرطوبة�لفئات
متو�سط 

�لرطوبة
عاىلجافقليل �جلفاف

X1بارد ن�سبى
1

X2
1

X3
1

X4
1

X5
1

X1ربيعى
2

X2
2

X3
2

X4
2

X5
2

X1د�فئ
3

X2
3

X3
3

X4
3

X5
3

X1حار
4

X2
4

X3
4

X4
4

X5
4

X1حار جد�
5

X2
5

X3
5

X4
5

X5
5

ح�سب  املتغري  توزيعات  قيم  نالحظ  اجلدول  هذا  ومن 

حل�ساب  العلمية  الأ�سول  باتباع  حتديدها  مت  التي  الفئات 

اأحد  توزيعات  درا�سة  عند  بها  التقيد  يجب  التي  الفئات*، 

املتغريات عند عتباته الهامة. وهذا النوع من اجلداول يدعى 

التوزيعات  على  التعرف  اإىل  تهدف  التي  التطابق  بجداول 

الداخلية ملتغري ما التي ميكن اأن تتحول اإىل قيم تكرارية بدل 

عن الفئات التى مت ذكرها �سابقا. 

اجلدول 6: بنية جدول التوزيعات التكرارية ملتغري ما ح�سب قيم حمددة.

اجلدول 7: بنية جداول التقاطع ح�سب عتبات التوزيعات اخلا�سة بفئات كل منها.

*  انظر كتاب بري، عدنان، مبادئ الح�ساء والحتمالت، مطابع جامعة امللك �سعود، الريا�ص

جداول التقاطع:
عتبات  بني  تقاطع  اإن�ساء  طريق  عن  اجلداول  هذه  وتنتج 

توزيعات متغرين قيد الدرا�سة من اأجل حتديد مناذج تردد اأو 

حتقق عنا�سر هذين املتغريين بدليل عتبات بع�سهما البع�ص 

التي غالبا ما ي�ستخدم لأجلها الفئات.
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الدرا�سات  يف  فقط  لي�ص  اجلداول  هذه  بكرثة  وت�ستخدم 

فى  وكذلك  بل  الب�سرية،  اجلغرافية  وفى  الجتماعية 

الإرتباطات  بيان  اإىل  تهدف  وهى  الطبيعية،  اجلغرافية 

اإذا مت حتويل  الع�سوية فى توزيعات هذين املتغريين خا�سة 

امكانية  بالذكر  اجلدير  ومن  مئوية.  ن�سب  اإىل  اخلاليا 

تنفيذ هذه اجلداول ب�سكل اآيل بعد ادخال البيانات بوا�سطة 

حجوم  كانت  مهما  اإ�ستخداما  الأكرث  الح�ساء  برجميات 

املخلقة  امل�سفوفة  �سفوف  عدد  اأو  امل�ستخدمة  البيانات 

احلزم  اأو  برجميات  راأ�سها  وعلى  الربجميات  هذه  بوا�سطة 

SPSS، وميكن تطوير  �سرح  للعلوم الجتماعية  الإح�سائية 

جداول التقاطع وتقدمي اأمثلة اأكرث للدللة عن اأهميتها العلمية 

املفيد  من  ولكن  العلمى،  البحث  فى  اإ�ستخدامها  وميادين 

با�ستقرائها  ت�سمح  التى  النتائج  اإىل  بالإ�سافة  اأنه  نذكر  اأن 

هذه  فاإن  الأولية،  اخلام  �سيغتها  على  منها  وا�ستخراجها 

اجلداول ت�سمح بتطبيق طرق كمية هامة توؤدى اإىل اآفاق قيمة 

فى البحث العلمى وهى على �سبيل املثال ل احل�سر:

حتليالت  للتطابق،  العاملى  التحليل  كاى،  مربع  اإختبار 

مناذج اللوغارمتية اخلطية.  

تحليل األشكال البيانية:
وحتليل  البيانية  الأ�سكال  حتليل  بني  كبري  ت�سابه  هناك 

اجلداول ويجب بداية اعتماد خطوات حمددة لتحليل الأ�سكال 

البيانية ، وقبل البدء بتحليل اأي �سكل بياين يجب النظر اإليه 

طريق  عن  معمق  ب�سكل  ودرا�سته  مفهومه  وا�ستيعاب  مطول 

التي  والنتائج  املعلومات  ماهية  الأ�سئلة حول  من  طرح عدد 

�سيكون الباحث قادرا على ا�ستخال�سها منه ، ثم فهم كيفية 

ترتيب املعلومات والنتائج الكثرية التي يعرب عنها هذا ال�سكل 

البياين ، وبعد ذلك يت�ساءل الباحث عن كيفية ال�سيطرة على 

هذه املعلومات امل�ستنتجة وتقدميها باأ�سلوب علمي راق و�سيق 

خلدمة اأهداف البحث:

ال�سكل  اإذا كان  التمثيل امل�ستخدمة وفيما  1- �سرح كيفية 

اأو متعدد املتغريات و�سرورة  عن�سري اأي ميثل متغري واحد 

اإفهام القارئ باأن الطريقة املتبعة هي الأمثل.

اإىل  بالنظر  وذلك  البياين  ال�سكل  ميثله  مبا  الهتمام   -2

عنوان ال�سكل نف�سه، و�سرح املدة الزمنية اخلا�سة به والتي 

حتدد مقدار �سحة النتائج واأهميتها.

حالة  يف  املتغريات  هذه  متثيل  اعتماد  اأ�سباب  ذكر   -3

التمثيل املتعدد.

يقوم  وكيف  البياين  العمل  من  الرئي�ص  الهدف  �سرح   -4

هذا ال�سكل بالو�سول اإليه. 

التي  العالقات  اأو  التغريات  ب�سرح  ذلك  بعد  نبداأ  ثم   -6

يعرب عنها ال�سكل، معتمدين على القاعدة التى تقول بوجوب 

املعطيات  نحو  الكبرية  املعطيات  من  الإنطالق  اأو  الإنتقال 

الأكرث  اأو  العام نحو اخلا�ص  اأى من  الأكرث �سغرا،  اخلا�سة 

دقة بتفا�سيله.

7- يجب التاأكيد على بيان اإجتاه التغري هبوطًا اأو �سعودًا 

نظام  وجود  وتلم�ص  التغري  اأمناط  اأو  منط  حتديد  وحماولة 

قائد لها من عدمه. 

امليول وحماولة  وتغري  الهامة  النقطاع  8- حتديد فرتات 

باأ�ص  ول  وجدت،   اإن  الإنقطاعات  هذه  متثله  ما  اإ�ستنتاج 

احلديثة  الريا�سية  الأدوات  اإ�ستخدام  من  املرحلة  هذه  فى 

على املعلومات امل�ستقراأة من ال�سكل لزيادة اإي�ساحها وذلك 

ب�سياغته  وجيد  ح�سن  وا�سح  جغرافى  علمى  ن�ص  بوا�سطة 

اللغوية.

يكون  اأن  يجب  املتغريات  متعددة  الأ�سكال  حالة  فى   -9

التحليل من�سبا على مقارنة التغريات بني العنا�سر املمثلة فى 

ال�سكاليات  اأو  الإ�سكالية  اإ�ستنتاج  وحماولة  البيانى،  ال�سكل 

العلمية املالحظة من هذه الدرا�سة املقارنة.

القواعد المنظمة لتصميم األشكال البيانية:
هناك عدد من �لقو�عد �لأ�سا�سية �لتي يجب �لتقيد بها 

بيانى  �سكل  لأى  �حلا�سوب  بو��سطة  �لآىل  �لتنفيذ  �أثناء 

ندرجها كما يلى:

1- التاأكد من عنوان ال�سكل امل�ستخدم وهل يقوم بتحقيق 

البيانى،   ال�سكل  م�سمون  يعك�ص  وهل  منه،  العلمي  الهدف 

اأن تتم  �سياغة العنوان ب�سكل جزل ومعرب وقوى ودون  على 

اأى  خطاأ لغوى ، كما يجب اأن يت�سف بالعلمية.

2- التاأكد من كتابة م�سدر البيانات وتاريخها. 

امل�ستخدمة  والتدرجات  التق�سيمات  �سحة  من  التاأكد   -3

اأن  للمحاور املختلفة يف ال�سكل واأن القارئ ي�ستطيع ب�سهولة 

يحدد تابعية كل متغري ملحوره.

ب�سكل  امل�ستخدمة  املحاور  كافة  تعريف  من  التاأكد   -4

وا�سح.

اإذا  وفيما  البياين  للعمل  النهائي  الإخراج  من  التاأكد   -5
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كان ي�سح ا�ستخدام اأحد القوالب املتوفرة دون ت�سويه ر�سالة 

العمل اأي �سرورة النحياز نحو امل�سمون قبل الزخرفة.

6- يجب اأن يتنا�سب نوع التمثيل البياين امل�ستخدم مع نوع 

احلرارة  درجات  اأما  بالأعمدة  الأمطار  متثل  مثال  املتغري، 

فهي متثل عادة  باخلطوط .

7- الـتاأكد من �سماكة اخلطوط كما يلي:

-   املحاور بخط مليء رفيع 0،1 ملم اأو 0،2 ملم ويف�سل اأن 

تكون اإ�سارات التق�سيم نحو اخلارج

  -  ل يجب حتميل عدد كبري من التدرجات اأو املفردات 

لأن ذلك يوؤدي اإىل طم�ص معامل الر�سم البياين وت�سغري دقته 

وعلميته.

الألوان  اإ�ستخدام  قواعد  تطبيق  ح�سن  من  التاأكد   -8

وخ�سائ�سها وهنا نذكر ما يلي:

البيانية  العنا�سر  لكافة  اللون  اإ�ستخدام  يجب   -1

امل�ستخدمة لتمثيل املتغريات.

املتغري،  طبيعة  مع  متنا�سب  اللون  يكون  اأن  يجب   -2

والأزرق  احلرارة  ملنحنيات  الأحمر  اللون  كا�ستخدام 

الزهر  ولون  الوفيات،  ملعدلت  الغامق  والبني  للرطوبة، 

ملعدلت اخل�سوبة...الخ

يجب  املتغريات  متعدد  امل�ساحي  التمثيل  حالة  وفى   -3

ي�سوه  ثالثًا  لونًا  يعطي  ذلك  لأن  الألوان  تراكب  اإىل  الإنتباه 

العمل البيانى.

4- الإنتباه اجليد للخا�سية ال�سرتيو ب�سرية لالألوان التى 

تقول باأن اللون الغامق تراه العني متقدمًا اإىل الأمام بالن�سبة 

واألوان   %20 الفاحتة  الألوان  ت�ستخدم  لذلك  الفاحت،  للون 

البا�ستيل كخلفية لونية.

ب�سكل  لونيا  تعبئ  اأن  ويجب  فارغة  الأعمدة  ترتك  ل   -5

متنا�سق مع طبيعة املتغري.

6- فى الأعمال العلمية يخ�س�ص اللون الأ�سود للن�سو�ص.

الأ�سكال  لتنفيذ  الكارتوجرافية  القواعد  اأهم  هى  هذه 

البيانية، ويجب اأن نعلم باأن الذوق والفنية واأعمال التنهية،  

والنظرة ال�ساملة لكل عمل بيانى،  هى من الأ�سياء ال�سرورية 

اأوىل وغري  وهى الفي�سل بني عمل ناجح وعمل يت�سم بكونه 

علمى.

النتائج والتوصيات:
البيانية  باملعاجلة  اخلا�سة  والأبحاث  الدرا�سات  تعترب 

التى تهدف  العلمية احلديثة  الدرا�سات  اأهم  للمعلومات من 

علوم  خمتلف  يف  وال�ستدلل  ال�ستقراء  طرق  تطوير  اىل 

الأر�ص وخا�سة منها العلوم اجلغرافية، التي ت�سكل البيانات 

الرقمية العمود الفقرى للبحث العلمى بها وهى بذلك تعتمد 

اإعتمادًا مبا�سرًا عليها.

البيانات  على  ال�سيطرة  ق�سية  بقوة  يطرح  املو�سوع  وهذا 

اأجل  من  وكذلك  بل  التنظيم  عمليات  اأجل  من  فقط  لي�ص 

عمليات املعاجلة الكمية والنوعية كاإن�ساء قواعد للبيانات من 

   Access اأجل نظم املعلومات اجلغرافية باإ�ستخدام نظم الــ

ونظم الــ Excel،  مما يحتم على اجلغرافى التعرف وب�سكل 

من  وهى  البيانية،  واملعاجلة  اجلدولة  اأ�سا�سيات  على  جيد 

على  اجلامعى  العمل  فى  الكثري  تالقى  مل  التي  املو�سوعات 

نطاقي البحث والتدري�ص.

تقدمي  �سرورة  امليدان  هذا  فى  العمل  جراء  من  وتبني 

التو�سيات التالية:

البيانات  - تطوير الإ�ستفادة من العمل الآىل فى معاجلة 

وذلك من حيث اجلدولة واملعاجلة البيانية.

فى  املختلفة  الربجميات  اإ�ستخدام  على  الطلبة  ت�سجيع   -

تقدمي واجبات اأو بحوث �سغرية تتعلق مبو�سوع املقررات التى 

تدر�ص لهم.

مقررات  من  التدري�سية  ال�ساعات  من  عدد  تخ�سي�ص   -

واأنواع  اجلدولة  ملو�سوع  وتخ�سي�سها  الكمية  الأ�ساليب 

التى  الكمية  والطرق  اجلدول  نوع  بني  والعالقة  اجلداول 

والأ�ساليب  اجلدول  بنية  بني  العالقة  حتديد  اأى  �ستطبق، 

الكمية التى �ستجرى عليه.

املعاجلة  فى  اخلا�سة  والأ�ساليب  النظم  تدري�ص  تطوير   -

من  اأو  الكارتوجرافية  مقررات  خالل  من  الآلية  البيانية 

العلوم  اأق�سام  فى  الأ�ساليب  لهذه  يعتمد  خا�ص  مقرر  خالل 

اجلغرافية.
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