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 السنة الخامسة – كمية الهندسة الزراعية                                               االقتصاد القياسي التطبيقي

 مدخل إلى عمم اإلحصاء
Introduction to Statistics 

ىو أحد فروع الرياضيات الياّمة ذات التطبيقات الواسعة سواًء في العموم الطبيعية أو  :Statisticsعمم اإلحصاء 
االجتماعية أو غيرىا .. بحيث ييتّم ىذا العمم بشكٍل أساسي بجمع وتنظيم وتمخيص وعرض وتحميل وتفسير ونشر 

 البيانات اإلحصائية.

 : ينقسم عمم اإلحصاء إلى قسمين أساسيين

مل جمع وتبويب البيانات اإلحصائية. والطرق الوصفية تحتوي عمى توزيعات تكرارية، اإلحصاء الوصفي: يش .1
 .ورسوم بيانية، وطرق حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومختمف القياسات األخرى

 .اإلحصاء االستقرائي أو االستداللي: يبحث في تحميل البيانات واستقراء النتائج واتخاذ القرارات .2

ىي عبارة عن معمومات تكون مرتّبة ومنّظمة ومخّزنة بطريقة سيمة التداول والفيم والتفسير ومدّعمة : Dataيانات الب
 باألرقام.

 من أين نحصل عمى البيانات ؟

 .من مشاىدة ومراقبة الظواىر الموجودة في الطبيعة 
 الرياح..مثل: كمّية األمطار الياطمة في مكان معّين، أو درجات الحرارة، أو سرعة 

 .من خالل إجراء االختبارات أو التجارب 
مثل: تجربة كمّيات مختمفة من السماد أو كمّيات مختمفة من مياه الري لموصول إلى الكمّية الُمثَمى التي تعطي 

 أفضل إنتاج من نوع نباتي معّين.
 .من خالل إجراء الدراسات واألبحاث والمقابالت 

انات حول الوضع االجتماعي واالقتصادي لممزارعين في منطقة معّينة، أو مثل: إجراء دراسة ميدانية لجمع بي
إجراء مقابالت مع العاممين في شركة معّينة ألخذ بيانات حول ظروف العمل في الشركة ومدى رضاىم عن 

 العمل بما يمكن أن يساىم في تحسين ظروف العمل في الشركة وبالتالي إنتاجية العمال.

 ن تصنيف البيانات بشكٍل عام إلى نوعين رئيسيين:يمكتصنيف البيانات: 

 أو الوصفية أو الكيفية البيانات النوعّية Qualitive Data:وتنقسم بدورىا إلى نوعين : 
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جراء العمميات Nominal Dataالبيانات اإلسمية  - : تكون في صورة غير عددية أي ال يمكن قياسيا وا 
( أو لون بتالت 2، 1ل فئة. مثل الجنس )ذكور، إناث( )الحسابية عمييا، ولكن باإلمكان عّد أفراد ك

 (.0، 1( أو سؤال إجابتو نعم أم ال )3، برتقالي2، وردي1األزىار )أحمر
: تكون في صورة غير عددية وال يمكن إجراء العمميات الحسابية Ordinal Dataالبيانات الترتيبية  -

المفاضمة والترتيب بين فئات أو رتب المتغير عمييا والفرق بينيا وبين البيانات اإلسمية ىي عممية 
، إعدادي 1ولكن ليس شرطًا تساوي المسافات بين الرتب المتجاورة مثل المستوى التعميمي )ابتدائي 

 .(4، جامعي 3، ثانوي 2
  البيانات الكمّيةQuantitative Data: 

مميات الحسابية عمييا مثل تكون في صورة عددية ويمكن إجراء الع :Data  Intervalالبيانات الفترية -
المتوّسط الحسابي واالنحراف المعياري وغير ذلك.. وتمتاز ىذه البيانات بتساوي المسافات بين الرتب 
نَّما صفر افتراضي ال يعني انعدام الخاصّية  المتجاورة كما أّنو في ىذه البيانات ال يوجد صفر حقيقي وا 

 يعرف شيئًا في المقرر، ومن أمثمة ىذه البيانات فدرجة طالب تساوي صفر مثاًل ال يعني أّنو ال
 التواريخ ودرجات الحرارة.

: ىي بيانات ذات مستوى أعمى من البيانات السابقة حيث تمتاز Rational Dataالبيانات النسبية  -
بالتصنيف )مثل البيانات االسمية( والترتيب )مثل البيانات الترتيبية( والمسافات المتساوية )مثل 

ات الفترية( وخاصّية النسبية التي تعني أّن لمصفر خاصّية انعدام الظاىرة )مثل أّن سرعة سيارة البيان
 تساوي الصفر تعني أن السيارة متوّقفة( أي أّن الصفر ىنا صفر حقيقي.

قراءات األجيزة واألدوات العممية المستخدمة في  يتّم الحصول عمى البيانات الكمّية غالبًا من خالل
كقياسات األوزان واألطوال والحجوم واألعمار والزمن والسعة والمسافات ودرجات الحرارة والدخل  ،األبحاث

االستفتاءات الميدانية واالستبانات خالل  يمكن أن يتم ذلك منكما  .. يرىا من أنواع البيانات الكميةوغ
  والجداول االحصائية الرسمية وغير الرسمية.

 اإلحصائية:مصادر جمع البيانات 

 ىي البيانات التي يجمعيا الباحث بنفسو من عّينات البحث، وىو أكثر )المباشرة أو الميدانية( المصادر األولية :
 دّقة من المصدر اآلخر لكنو يستيمك الكثير من الجيد والوقت والمال.

 ييا بشكٍل غير مباشر من : ىي البيانات التي يتّم الحصول عم)غير المباشرة أو التاريخية( المصادر الثانوية
 جيات معّينة كاستخدام الدراسات السابقة وىو أقّل دّقة لكنو يوّفر الوقت والجيد والمال.
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عدد ال نيائي من األفراد والعناصر التي تتعايش مع بعضيا البعض وتتمّيز بخصائص : Populationالمجتمع 
 خصائص ومميزات تمّيزه عن المجتمعات األخرى. ومواصفات تمّيزىا عن بقّية المجتمعات حيث أّنو لكل مجتمع

% من عدد أفراد المجتمع، وىي  10 – 2ىي جزء من المجتمع يجب أالَّ يقّل عدد أفرادىا عن : Sampleالعّينة 
 ُتؤَخذ بطريقة عشوائية.

 أساليب جمع البيانات:

 استثناءات ممَّا يجعمو  في ىذا األسموب دراسة كل فرد خاضع لمبحث من دون : يتمّ أسموب الحصر الشامل
 دقيقًا جدًا وواقعي لكنو يحتاج لمكثير من الوقت والجيد والمال.

 ة: يتّم في ىذا األسموب دراسة مجموعة صغيرة مختارة بأسس عممية ثّم تعميم النتائج عمى أسموب المعاين
 المجتمع ككل ممَّا يجعمو غير دقيق ولكنو يوفر الوقت والجيد والمال.

 :البيانات جمع أدوات

 :التاليين األسموبين أحد اريختا يمكنو المباشر، المصدر من البيانات جمع طريقة الباحث ختارا إذا

 بعناصر عنو ينوب من أو لمباحث المباشر االتصال األسموب ىذا بويتطمّ : المباشر الميداني األسموب 
 ...المالحظة المقابمة، االستبيان،: األسموب ىذا يستخدميا التي األدوات ومن العينة، أفراد أو المجتمع

 لعناصر المجتمع أو أفراد العينة من  ستمارةاإل رسالإ األسموب ىذا بيتطمّ : المباشر غير المراسمة أسموب
 .…نترنتاإل أو الفاكس أو الياتف أو البريدخالل 

 :البيانات مراجعة وتدقيق

متأكد من مطابقتيا لممراجعة وتدقيق البيانات  يجب أن تتمّ تمام عممية جمع البيانات وفق الوسيمة المناسبة لذلك إعند 
 بات الدراسة فعمى سبيل المثال لو كانت الوسيمة المستخدمة في جمع البيانات ىي االستبيان عندئذٍ وتكامميا مع متطمّ 

ل و دقيق وعز أو واضح أمعيا واستبعاد ما ىو غير متكامل ج لتي تمّ حصائية استمارات اإلب مراجعة وتدقيق اإليتوجّ 
التركيز عمييا في ىذه العممية  التي يتمّ من األمور و  يا غير مطابقة لما ىو مطموب.نّ أاالستمارات التي يعتقد الباحث 

 ما يمي:

  ُى اجابتو.مغَ ر تُ في حالة التعذّ ع المبحوث لالستيضاح و راجَ عدم وضوح الكتابة، في ىذه الحالة ي 

  ّاالجابات النمطيةو ظ ذلك من خالل التعارض في االجابة، الحَ يُ ة من المبحوث في اجابتو، و ي الدقّ مدى توخ 
 ….إلخ

  جابةن اترك بعض األسئمة دو. 
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 السنة الخامسة – كمية الهندسة الزراعية                                               االقتصاد القياسي التطبيقي

 طرائق عرض البيانات اإلحصائية
Methods of graphical data view 

بعد االنتياء من جمع البيانات ُتستخَدم طرق عديدة لعرضيا منيا البسيطة ومنيا المعّقدة، ىذه الطرق سنقوم بذكرىا 
 فيما يمي:

 : عند استخدام ىذا النوع من الجداول يجب مراعاة ما يمي:الجداول البسيطة .1
 حيث ُيخصَّص لكل جدول رقم خاص بو يختمف عن الرقم الذي يسبقو وعن الرقم الذي رقم الجدول :

 يميو .. مع مراعاة أن تكون أرقام ىذه الجداول مرتّبة بشكل تسمسمي تصاعدي.
  نة في ح بشكٍل مختصر طبيعة المعمومات الُمدوَّ عنوان الجدول: حيث ُيخصَّص لكل جدول عنوان يوضِّ

 الجدول.
 :يجب أن ُتوَضع الوحدات التي تَُقاس بيا المعمومات المدونة في الجدول سواًء أعمى أو  وحدة القياس

 أسفل الجدول.
 .المصدر: يتّم ذكر المصدر الذي ُأِخَذت منو المعمومات ويتّم وضعو أسفل الجدول عادًة 
 ا صحيحة تقريب األرقام: يجب أن تكون األرقام الموضوعة في الجدول من طراٍز واحد كأن تكون كّمي

 إن أمكن أو مقرَّبة لرقمين بعد الفاصمة أو ثالثة.. إلخ، وذلك حسب الحاجة ونوع المعمومات.  

 مثال عمى الجداول البسيطة:
Table (1): Development of Arable & Cultivated Lands in Syria during (2007 - 2014). 

.(7002 - 7002خالل الفترة ) في سورية ةستثمر  ر األراضي القابمة لمزراعة والم  تطوّ (: 1الجدول )  

Area: 1000 Hec                                                                   ألف هيكتار المساحة: 

Cultivated Lands 

 أراضي م ستثمر ة
Arable Lands 

 أراضي قابمة لمزراعة
Years  

 السنوات
2867 6039 2007 

2888 6024 2008 

2882 6012 2009 

2868 6045 2010 

2208 6068 2011 

2270 8026 2012 

2277 8067 2013 

2277 8060 2014 

 المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية.
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بة( الجداول التكرارية .2 ىي جداول خاّصة ليا أىمية كبيرة في اإلحصاء، وتعتبر أفضل من  :)الفئوية أو المبوَّ
الجداول حيث تعطينا معمومات أكثر وضوحًا وتعبيرًا عن البيانات المدرجة فييا. وىي تتألَّف  النوع السابق من

 من عدد من األسطر واألعمدة. تشمل األعمدة ما يمي:
 العمود األول يمّثل الحدود العميا والدنيا لمفئات. -
 مراكز الفئات. لالعمود الثاني يمثّ  -
 العمود الثالث يمّثل تكرارات الفئات. -
 عمود الرابع يمّثل التكرارات المتجّمعة الصاعدة لمفئات.ال -
 العمود الخامس يمّثل التكرارات المتجّمعة اليابطة لمفئات. -
 العمود السادس يمّثل أّية معمومات توضيحية إضافية يراىا الباحث مناسبة. -

وطول يختمف تبعًا ىي عبارة عن أعمدة أفقية أو عمودية ذات عرض واحد األعمدة )األشرطة( البيانية:  .3
 مّثمو، وتنقسم ىذه األشرطة البيانية إلى مجموعتين:تلممتغّير الذي 

األشرطة البيانية البسيطة: ىذا النوع من األشكال البيانية يستخدم لمتمثيل البياني عندما تحتوي البيانات  . أ
 متغير واحد مع الزمان أو المكان، كما في المثال التالي:

  م. 7007 - 0622بين عامي  في سورية نسبة المشتغمين بالزراعة(: تغّير 1المخطط )

 

األشرطة البيانية المرّكبة: ىذا النوع من األشكال البيانية يستخدم لمتمثيل البياني عندما تحتوي البيانات  . ب
 أكثر من متغير مع الزمان أو المكان، كما في المثال التالي:

.( م7002 – 7002خالل الفترة ) به في سورية والمساحات المزروعة: تطّور كل من إنتاج القمح (2)مخطط ال  
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ىو عبارة عن خط يمّثل العالقة بين أحد المتغيرات مع  المنحنيات البيانية )المضمع والمنحني التكراري(: .4
 متغير آخر مثل الزمن أو المكان. كما في المثال التالي:

 الثابتة/مميون ليرة سورّية. 7000بأسعار عام  في سورية والحيوانياإلنتاج النباتي قيمة : تطّور (3المخطط )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىي إحدى طرق العرض البياني شائعة االستخدام، حيث يتّم فييا تمثيل البيانات الرسوم البيانية القطاعية:  .5
اإلحصائية باستخدام دائرة تمّثل المجموع الكمي لمبيانات، ومن ثّم تُقَسم الدائرة إلى أجزاء أو شطائر تمّثل نسبة 

 لمبيانات اإلحصائية كنسبة مئوية.كل قيمة من القيم اإلحصائية إلى المجموع الكمي 
 نسبة أعداد الطالب في األقسام المختمفة من كمية الهندسة الزراعية في إحدى السنوات إلى العدد الكمي. (:4)مخطط ال
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 نسبة المشتغلين بالزراعة
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: ىي عبارة عن أشكال ىندسية مثل المربع أو المستطيل وغيرىما.. بحيث تستخدم الرسوم البيانية المساحية .8
ويتّم حساب مساحة الشكل اليندسي من خالل حساب طول مساحة ىذه األشكال لتمثيل قيم المتغير المدروس، 

 الضمع، وذلك حسب الشكل اليندسي وفقًا لمدستور الرياضي المناسب.

ا.. بحيث ىغير المخروط و و  االسطوانةو  المكّعبىي عبارة عن أشكال ىندسية مثل الرسوم البيانية الحجمية:  .7
الشكل اليندسي من خالل حساب  حجمويتّم حساب ىذه األشكال لتمثيل قيم المتغير المدروس،  حجمستخدم ي

 وفقًا لمدستور الرياضي المناسب، كما في المخطط التالي: طول الضمع، وذلك حسب الشكل اليندسي

  م. 7007 - 0622بين عامي  في سورية (: تغّير نسبة المشتغمين بالزراعة5المخطط )

 
 
 
 

 

وىي عبارة عن خرائط جغرافية من حيث المبدأ تستخدم أشكال أو رموز مختمفة لمتعبير عن  الخرائط البيانية: .8
 قيم المتغير.
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 السنة الخامسة – كمية الهندسة الزراعية                                               االقتصاد القياسي التطبيقي

 مقاييس النزعة المركزية

Measures of Central Tendency 

 تسمك الظواىر الطبيعية سموكًا محددًا من حيث توّزع أفرادىا، حيث نالحظ أن عددًا كبيرًا من القيم يميل إلى القيمة

  Central Tendencyالنزعة المركزية. ىذه الظاىرة ُتسمَّى Central Value الوسط أو ما يمكن أن نسميو المركز

وتعني نزوع األفراد في كل مجتمع من المجتمعات الطبيعية إلى التجّمع حول  وىي مّيزة تمّيز كل المجتمعات الطبيعية

المركز. ولمتعرف أكثر عمى خصائص ىذه الظاىرة البدَّ من توافر معايير أو مقاييس معينة تعطينا فكرة بسيطة عن 

 .ةعايير ستكون موضوع جمستنا العمميالظاىرة المدروسة. وىذه الم

ُيعرَّف المتوسط الحسابي بأنو عبارة عن حاصل قسمة : Arithmetic Main المتوّسط الحسابي .1

وُيحَسب . x_bar وتُقَرأ̅   مجموع عناصر العينة عمى عدد عناصر ىذه العينة. وُيرَمز لممتوّسط عادًة بالرمز

 المتوسط الحسابي عادًة بالطريقة اآلتية:

 هي خالل تطثيق الدستور العام: يُحَسة الوتوسط الحساتي، عندما تكون عناصر العينة غير مكررة . أ

 
∑    

   

 
 = ̅ 

X1+X2+….Xn)/N= ) ̅ 

والتي تمّثل عدد األزىار عمى نبات الورد الجوري بحيث تضّم ىذه العينة  = X 3}، 5، 6، 9، 21{ لدينا العينةمثال: 

المتوسط الحسابي ليذه خمس نباتات مختارة بشكل عشوائي من إحدى الحدائق في مدينة سممية. والمطموب حساب 

 العينة بالطريقة المباشرة.

 : نطّبق الدستور المذكور أعاله فيكون لدينا:الحل

3+5+6+9+12)/5= 35/5=7= ) ̅ 



الجزء العملي – التطبيقي القياسي االقتصاد                                                                                                                   9 
 

فإن المتوسط الحسابي يحسب  ،عندما يكون واحد من عناصر العينة عمى األقل مكّررًا أكثر من مرة في العينة . ب

 من خالل تطبيق الدستور اآلتي:

∑      
   

∑    
   

 = ̅ 

يعّرف الوسيط بأّنو القيمة من العينة المدروسة التي تقع في الوسط بعد ترتيب عناصر  :Median الوسيط .2
العينة ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا. وىذا يعني أّن الوسيط ىو تمك القيمة التي يكون عدد القيم التي يسبقيا مساٍو 

بعد ترتيب عناصر العينة ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا. ويتّم عادًة حساب الوسيط لعدد القيم التي تمييا وذلك 
 طبقًا إلحدى الحالتين: لمعينة المدروسة

  ًوفي ىذه الحالة تكون قيمة الوسيط مساوية لقيمة العنصر الواقع في عندما يكون عدد عناصر العينة فرديا :
 عد ترتيب عناصر العينة ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا.( بN+1)/2المكان الوسط أي العنصر ذو الترتيب 

 إذا كانت لدينا العينة اإلحصائية اآلتية:مثال: 
X= {3, 5, 1, 9, 2, 7, 4} 

 والمطموب حساب الوسيط لمعينة المدروسة.
 نرّتب عناصر العينة ترتيبًا تصاعديًا فتصبح عمى الشكل اآلتي:

X: 1 2 3 4 5 7 9 
أي القيمة ذات الترتيب الرابع بعد ترتيب عناصر العينة  4=1(/2+7) القيمة ذات الترتيبفيكون الوسيط ىو 

 ترتيبًا تصاعديًا.
  ًفي ىذه الحالة تكون قيمة الوسيط مساوية لمتوّسط قيمتي العنصرين عندما يكون عدد عناصر العينة زوجيا :

 والعنصر ذو الترتيب N ذو الترتيب
 

 
 تيبًا تصاعديًا أو تنازليًا.ر ت بعد ترتيب عناصر العينة   

 إذا كانت لدينا العينة اإلحصائية اآلتية:مثال: 
X= {3, 5, 6, 4, 2, 9} 

 والمطموب حساب الوسيط لمعينة المدروسة.
 فتصبح عمى الشكل اآلتي: تنازلياً نرّتب عناصر العينة ترتيبًا 

X: 9 6 5 4 3 2  
 العنصر ذو الترتيبأّها  4هو الرقن   N/1 ذو الترتيبالعنصر 

 

 
وتالتالي الوتوسط الحساتي  5هو الرقن    

 4.5إذًا الوسيط لمعينة المدروسة ىو  (4+5/)1= 4.5لكال القيوتيي هو 



الجزء العملي – التطبيقي القياسي االقتصاد                                                                                                                   10 
 

ف المنوال بأنو القيمة األكثر تكرارًا من بين عناصر العينة أو المجتمع رَّ عيُ : Modeالمنوال )القّمة(  .3
في الحالة الخاصة التي تحصل عندما يكون لدينا عينة قيد الدراسة تحوي المدروس. وتجدر المالحظة ىنا أّنو 

 مجموعة من العناصر غير المتكررة فإّن المنوال في ىذه الحالة يعتبر غير موجود.
 عينة غير موزعة في جدول تكراري: في لحساب المنوال لمعينة المدروسة 

 العناصر ىي التالية:: لدينا عينة قيد الدراسة تحوي مجموعة من مثال

X= {3, 5, 6, 11, 9, 11, 12, 21} 

 والمطموب حساب المنوال لمعينة المذكورة.

ألّنيا القيمة األكثر تكرارًا بين  11: إذا دققنا النظر في عناصر العينة قيد الدراسة نجد أن المنوال ىو القيمة الحل
 عناصر العينة المدروسة.

 تحوي مجموعة من العناصر ىي التالية:: لدينا عينة قيد الدراسة مثال

X= {3, 5, 6, 9, 11, 12, 21} 

 والمطموب حساب المنوال لمعينة المذكورة.

: إذا دققنا النظر في عناصر العينة قيد الدراسة نستنتج عدم وجود منوال بسبب عدم وجود عنصر متكرر الحل
 تحوي منوال. أكثر من مرة وبالتالي نقول أن ىذه العينة ال
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 السنة الخامسة – كمية الهندسة الزراعية                                               االقتصاد القياسي التطبيقي

 مقاييس التشّتت واالختالف

Measures of Dispersion and Variation 

تعطينا فكرة جيدة ووافية عن عناصر العينة ة السابقة بدراسة مقاييس النزعة المركزية ووجدنا أنيا قمنا في الجمسة العممي

المدروسة ومدى نزعتيا لمتجمع حول المتوسط، لكن في حالة تساوي قيمة المتوسط لعينتين بالرغم من اختالفيما من 

حيث قيم العناصر نحتاج لكي نفرق بين العينتين إلى وجود مؤشرات خاصة الستخداميا في حال تساوي قيمة المتوسط 

 ثر ىذه المؤشرات استخدامًا ىي مقاييس التشتت واالختالف.لعينتين وأك

ىو الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في العينة المدروسة، وفي جدول التوزيع التكراري يتّم حساب : Range المدى. 1

 .المدى عمى أنو الفرق بين الحد األعمى لمفئة األخيرة والحد األدنى لمفئة األولى

Range = Max (X) – Min (X) 

: يعتبر التباين أىم مقياس من مقاييس التشتت والمستخدمة عمى نطاق واسع جدًا خاصة Variance. التباين 2

 في تحميل البيانات التجريبية لالختبارات والتجارب الزراعية، وىو ُيعَطى بالعالقة التالية:

   =
∑      ̅   

   

   
 

 بطريقة أخرى يطمق عمييا طريقة تربيع القيم، وىي كما يمي: Varianceكما يمكن حساب التباين 

   =
 ∑     

(∑    
   )

 

 
 
   

   
 

 ومن الجدير بالذكر أن الطريقة األخيرة )طريقة تربيع القيم( تستخدم عندما تكون قيم العينة قيم كسرية.

 أّما إذا أردنا حساب التباين في جدول توزيع تكراري:
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   = 
∑        ̅   

   

   
 

 : ىو مركز الفئة.Xiحيث: 

Fi.ىو تكرار الفئة : 

N.ىو مجموع التكرارات : 

 : أوجد التشّتت أو التباين واالنحراف المعياري لمعينة التالية باستخدام الطريقة المناسبة:مثال

X= {5, 6, 7, 1, 3, 2} 

 الذكر، ولكن من أجل ذلك عمينا إنشاء الجدول المبّسط التالي: : يمكن االستعانة بإحدى العالقتين السابقتين آنفتيالحل

        ̅        ̅  X 

15 2 2 5 

66 4 1 6 

49 9 6 7 

2 9 - 6 2 

9 2 - 2 6 

4 4 - 1 1 

214 12 0 14 

 

 اآلن يمكننا تطبيق إحدى العالقتين السابقتين لمحصول عمى التباين كما يمي:

   
  

   
     

 ىو يساوي: لمعينة فيو سيل الحساب باعتباره الجذر الموجب لمتباين، فإذاً  االنحراف المعياري. 3أّما 

   √    √         
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 ير بالذكر أنو يمكن المالحظة بسيولة أن الفرق بسيط بين قانون تباين العينة وقانون تباين المجتمع.دمن الج

كأساس لممقارنة بين عينتين أو أكثر شرط أن تكون العينات  عند تساوي المتوسطات يستخدم عادًة االنحراف المعياري

مأخوذة من مجتمع واحد، وبالتالي فالعينة ذات االنحراف المعياري األقل ىي التي تكون أكثر استقرارًا من غيرىا 

 وعناصرىا أقل تبعثرًا وأكثر تجانسًا.

ات مأخوذة من مجتمع واحد فإّن االنحراف المعياري ال أمَّا إذا لم يتحقق الشرط المذكور آنفًا أي عندما ال تكون العين

 يمكن اتخاذه كأساس لممقارنة بين عينتين أو أكثر.

 C. Vُيرَمز لو بـِ  :Coefficient of Variationعامل االختالف . 4م عادًة مقياس آخر يطمق عميو ستخدَ ويُ 

وىو يعرف بأّنو أحد مقاييس التشتت أو التباين اليامة والذي يستخدم بشكل عام لممقارنة بين عينتين أو أكثر عندما ال 

 تكون العينات المأخوذة من مجتمع معين بل من مجتمعات مختمفة، وىو أي عامل االختالف ُيعَطى بالعالقة:

C. V= 
 

 ̅
     

C. V :.عامل االختالف 

 االنحراف المعياري.  :

 متوّسط العينة.: ̅ 

أصغر كمما دّل ذلك عمى ثبات العينة وتجانس أفرادىا  C. Vمن الجدير بالذكر أّنو كمما كانت قيمة عامل االختالف 

 وكمما كانت عناصرىا أقّل تبعثرًا مقارنًة بالعينة األخرى األكبر بقيمة عامل االختالف.
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 الخامسةالسنة  – كمية الهندسة الزراعية                                               االقتصاد القياسي التطبيقي

 Correlation االرتباط

و: بأّنو تالزم صفتين تالزمًا كميًا بحيث أن تغّير الصفة األولى يؤدي إلى فلغويًا يعني التالزم، ويمكن تعري االرتباط
وال يعدُّ وجود ارتباط بين المتغيرين مؤّشرًا عمى أن  بالطبع بالزيادة أو النقصان.تغير الصفة الثانية، ويكون التغير 

أحدىما يحدث نتيجًة لتأثير المتغير اآلخر، وال يحدث إاّل في وجوده أو بسببو، حيث يمكن أن تكون ىناك عوامل تؤّثر 
 ير الذي حدث في المتغير الثاني.عمى المتغيرين معًا فتجعل التغير الذي يحدث في أحدىما كأنو ناتج من التغ

 من تعريف االرتباط نالحظ وجود عدة احتماالت:

فة أو الظاىرة الثانية، وبالتالي نقول أن لدينا عالقة ارتباط زيادة الصفة أو الظاىرة األولى تقود إلى زيادة الص .1
 زيادة الصفة الثانية.أّدت إلى األولى  رتباط موجب أي أن زيادة الصفةأن االو طردية بين الظاىرتين 

 رتباط موجب.اال: زيادة كمية السماد المضافة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وبالتالي لدينا عالقة طردية و مثال

 : زيادة كمية مياه الري تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وبالتالي لدينا عالقة طردية وارتباط موجب.أو

الصفة أو الظاىرة الثانية، وبالتالي نقول أن لدينا عالقة ارتباط  زيادة الصفة أو الظاىرة األولى تقود إلى نقصان .2
 أّدت إلى نقصان الصفة الثانية.األولى رتباط سالب أي أن زيادة الصفة عكسية بين الظاىرتين وأن اال

 لب.عكسية واالرتباط ساعالقة زيادة اإلصابة باألمراض والحشرات تؤدي إلى نقصان اإلنتاجية وبالتي لدينا : مثال

نقصان الصفة أو الظاىرة األولى تقود إلى نقصان الصفة أو الظاىرة الثانية، وبالتالي نقول أن لدينا عالقة  .3
أّدت إلى نقصان الصفة األولى صفة ارتباط طردية بين الظاىرتين وأن االرتباط موجب أي أن نقصان ال

 الثانية.

 وبالتالي لدينا عالقة طردية واالرتباط موجب.: نقصان كمّية البذار تؤدي إلى نقصان اإلنتاجية مثال

نقصان كمية األعالف المقدمة لمحيوانات الزراعية تؤدي إلى نقصان اإلنتاجية وبالتالي لدينا عالقة طردية  :أو
 واالرتباط موجب.

عالقة ارتباط نقصان الصفة أو الظاىرة األولى تقود إلى زيادة الصفة أو الظاىرة الثانية، وبالتالي نقول أن لدينا  .4
 أّدت إلى زيادة الصفة الثانية.األولى رتباط سالب أي أن نقصان الصفة عكسية بين الظاىرتين وأن اال
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 ب.: نقصان تكاليف اإلنتاج تؤدي إلى زيادة الربح وبالتالي لدينا عالقة عكسية واالرتباط سالمثال

حيث ندرس العالقة بين متغيرين فقط، وىو  Simple Correlationكل ما تكّممنا عنو سابقُا يدعى االرتباط البسيط 
 ما سنرّكز عميو في دراستنا ألىميتو وبساطتو مقارنًة بأنواع االرتباط األخرى.

 تشمل ما يمي:أنواع االرتباط: 

 يستخدم االرتباط البسيط لدراسة العالقة بين متغيرين احتماليين فقط. :االرتباط البسيط .1
ارتباط الرتب لدراسة العالقة بين المتغيرات االحتمالية عندما تكون بيانات ىذه العوامل : يستخدم ارتباط الرتب .2

 مرتّبة أو يمكن ترتيبيا في رتب معينة.
عدة لدينا يستخدم االرتباط الجزئي لدراسة العالقة بين المتغيرات االحتمالية عندما يكون  :االرتباط الجزئي .3

 متغيرين محددين عممًا بأن االرتباط مع بقية المتغيرات معمومة.متغيرات ونرغب بحساب االرتباط بين 
عدة لدينا يستخدم االرتباط المتعدد لدراسة العالقة بين المتغيرات االحتمالية عندما يكون  :االرتباط المتعدد .4

 متغيرات ونرغب بحساب االرتباط بين متغير محدد مع بقية المتغيرات.
 

حيث قّوتيا، فإذا كان تغير أحد ىذين المتغيرين يعتمد كميًا عمى تغير اآلخر نقول أن تختمف العالقة بين متغيرين من 
مثل العالقة بين مساحة الدائرة ونصف قطرىا، أّما إذا كان االرتباط  Perfect Correlationاالرتباط بينيما كامل 

فنقول بأن االرتباط ىو ارتباط غير تام  بين المتغيرات غير كامل أي أن تغير أحدىما ال يعتمد كميًا عمى تغير اآلخر،
 ، وبين التحصيل العممي وعدد ساعات الدراسة.ومثل العالقة بين وزن الفرد وطول
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 :  االرتباطمعامل 

إاّل إذا أراد الباحث أن يرمز لمعامل االرتباط   معامل االرتباط ىو قيمة عددية تقيس شدة االرتباط وُيرَمز لو بالرمز 
 عمى االرتباط ىل ىو جيد أو سيء أو قوي أو ضعيف.نحكم ندرس معامل االرتباط لكي  . برمز آخر غير 

      [     ]  

 زيادتيافإّن العالقة طردية ألن القيمة موجبة واالرتباط موجب تام. أي أّن الظاىرة األولى عند  r = +1فإذا كان: 
 الظاىرة الثانية وبنفس النسبة. تزيدسوف 

 نقصانياتام. أي أّن الظاىرة األولى عند  سالبواالرتباط  ةسالبفإّن العالقة عكسية ألن القيمة  r = -1أّما إذا كان: 
 نادرتا الحدوث. السابقتين إّن ىاتين الحالتينالظاىرة الثانية وبنفس النسبة.  تزيدسوف 

 فإّن العالقة معدومة أي أن االرتباط معدوم وال توجد عالقة بين المتغيرين المدروسين. r = 0 كان: إذا

 اآلتي: (2) تتحّدد نوعية االرتباط باالعتماد عمى الجدول

 أنواع االرتباط اعتمادًا عمى قيم معامل االرتباط.(: 2) الجدول

 نوع االرتباط قيمة معامل االرتباط
 ارتباط طردي تام 1+

 ارتباط طردي قوي [1,7[
 ارتباط طردي متوسط [7,4[
 ارتباط طردي ضعيف ]4,0[

 ارتباط معدوم 0
 ارتباط عكسي ضعيف ]0.4-,0[

 ارتباط عكسي متوسط ]0.7-,0.4-]
 ارتباط عكسي قوي ]1-,0.7-]

 ارتباط عكسي تام 1-
بوجٍو خاص ال يمكن أن تصل قيمتو إلى عامل االرتباط لمظواىر الطبيعية بوجٍو عام والزراعية مأن الجدير بالذكر 

 الواحد بالقيمة المطمقة.

خطيًا أو غير خطي، ويكون خطيًا عندما يقترب شكل االنتشار الذي قد يكون االرتباط البسيط يجدر بالذكر أيضًا أن 
شكل االنتشار من يرين محّل البحث من الخط المستقيم، وتكون قيمة معامل االرتباط أكبر كمما اقترب يمّثل قيم المتغ
 الخط المستقيم.
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ي، كما هو ( اعتمادًا عمى الرسم البياني في المستو   ، يمكننا أن نحّدد شكل االرتباط بين ظاهرتين أو صفتين )
 اآلتي: (6) مبّين في المخطط

 .في المستوي( اعتمادًا عمى الرسم البياني   ، بين ظاهرتين أو صفتين ) المختمفة االرتباط أشكال(: 6المخطط )

 

فإذا كان اتجاه الشكل الذي يحوي النقاط باتجاه الربع األول ولألعمى بشكٍل تام نقول أّنو لدينا ارتباط موجب حيث تزداد 
 ( وكّمما ضاق المجال كّمما كان االرتباط أقوى. ، قيمة )

ٍل تام نقول أّنو لدينا ارتباط سالب حيث أّما إذا كان اتجاه الشكل الذي يحوي النقاط باتجاه الربع الثاني ولألعمى بشك
 ( وكّمما ضاق المجال كّمما كان االرتباط أقوى. ، تتناقص قيمة )

 معامل االرتباط:حساب 

 ُيحَسب من العالقة اآلتية:   فإنّ    و   ميما تكن

  
∑      ̅       ̅  

   

√∑      ̅   ∑      ̅   
   

 
   

 

 االرتباط؟: ماذا نستفيد من معامل تساؤل

عن طريق تربيع  يفيدنا معامل االرتباط في حساب النسب المئوية التي تؤّثر بيا إحدى الظاىرتين عمى األخرى، وذلك
 معامل االرتباط.

 بمعامل التحديد. Bوُيسمَّى المعامل     = B. حيث أّن:    Bُيرمز لمربع معامل االرتباط بـ 
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 الخامسةالسنة  – كمية الهندسة الزراعية                                             االقتصاد القياسي التطبيقي

 Regression االنحدار  

 

يمكن تعريفو بأّنو عالقة رياضية تربط بين متحولين أو متغيرين أحدىما متغير  معادلة االنحدار أو نموذج االنحدار
 يدعى متغير مستقل يكون في الطرف األيمن من المعادلة. تابع يكون في الطرف األيسر من المعادلة واآلخر

ُيعدُّ االنحدار أحد أىم األساليب اإلحصائية ويختّص بقياس العالقة بين متغير يسّمى المتغير التابع ومتغير آخر أو 
 مجموعة متغيرات تسّمى المتغيرات المستقمة.

 يجدر بالذكر أن نماذج االنحدار تُقَسم إلى:

 : )والذي سنقوم بالتركيز عميو ألىميتو وسيولة تقديره(.بسيطانحدار خطي  . أ
       

 :انحدار خطي متعدد . ب
                   

 :انحدار غير خطي بسيط . ج
        

 :انحدار غير خطي متعدد . د
             

      
  

ت معّين، بحيث يتأثر ىذا اإلنتاج بمجموعة من عندما أريد دراسة ظاىرة أو صفة معينة )متغير تابع( كإنتاج نبا
العوامل أو المتغّيرات المستقّمة المتفاوتة في تأثيرىا عمى اإلنتاج مثل كمية مياه الري، أو كمية السماد أو عدد العمال 

بين  أو كمية اإلصابات الحشرية واألمراض النباتية...إلخ. نقوم من أجل تسييل الدراسة وتبسيطيا بدراسة العالقة
الصفة المدروسة )المتغّير التابع( وأىم العوامل المذكورة مثاًل )المتغّير المستقل( وليكن كمية مياه الري عمى سبيل 

 المثال. وبالتالي يمكن تمثيل ما سبق بالعالقة اآلتية:

       

 فتمّثل كمية المياه المستخدمة في الري.  كمّية اإلنتاج من نبات معين، أّما   حيث تمّثل 
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 :Simple Linear Regressionاالنحدار الخّطي البسيط 

       : الشكل العام لمعادلتو )عالقة االنحدار الخطي(ىو أبسط أنواع االنحدار، و 

 : عامل مستقل.         : االنحدار الخطي البسيط أو العامل أو المتغير. 

 معامل ثابت )ثابت االنحدار(: ىو رقم ثابت، وىو الجزء المقطوع الذي يختمف حسب الداّلة.  

 مثاًل: في دالة اإلنتاج: يمّثل الحّد األدنى من اإلنتاج عندما تكون كمية المياه أو السماد المضاف تساوي الصفر.

 صفرًا. الحّد األدنى من الكمية المعروضة لو كان السعريمّثل في دالة العرض: 

 الحد األعمى من الكمية المطموبة لو كان السعر صفرًا.يمّثل في دالة الطمب: 

 .تمّثل المعامل الحّديو : وتمّثل ميل الخط المستقيم الممّثل لمعالقة، (المعممة االنحدارية: معامل االنحدار ) 

، فكمما تغّير العامل   نتيجة التغّير بمقدار وحدة واحدة من المتغير المستقل   وتشير لمقدار التغّير في المتغير التابع 
 بمقدار وحدة كاممة، وقد يكون التغّير إّما بالزيادة أو بالنقصان.  بمقدار وحدة كاممة يتغّير العامل   

 ىذا يعني أن العامل المستقل يؤثر إيجابًا عمى العامل التابع. موجب   عندما

 ىذا يعني أن العامل المستقل يؤثر سمبًا عل العامل التابع. سالب  عٌدها 

 والذي ىو معامل االنحدار.  تتغير توقدار   بمقدار وحدة كاممة فإّن قيمة   غّير قيمة تعند ت

 عممًا بأّن:

   ]     [ 

     ]     [ 

 والصحيحة.لبة والموجبة والكسرية تأخذان جميع القيم السا  و   أي أّن 

 : االنحدارمعامل قوانين 

  
∑      ̅       ̅  

   

∑      ̅   
   

 

   ̅    ̅ 
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 . إاّل بعد حساب قيمة   أّنو ال يمكن حساب قيمة  الثاني نستنتج من القانون

التنّبؤ بمتوسط : ىو كل طريقة إحصائية يتّم فييا Regression Analysisتحميل االنحدار وبالتالي ىناك ما ندعوه 
 متغير عشوائي أو عّدة متغيرات عشوائية اعتمادًا عمى قيم وقياسات متغيرات عشوائية أخرى.

إّن تحميل االنحدار ىو أكثر من عممية مالئمة منحنى )أي اختيار المنحنى األكثر مالئمة لمجموعة نقاط بيانية 
واعتباطية )المكونات الحتمية ُتدَعى المتنبئات أّما  ُمعَطاة( فيو يتضّمن مالئمة نموذج باستخدام مكّونات حتمية

 المكونات االعتباطية ُتدَعى الخطأ(.

 الفرق بين االنحدار واالرتباط:

 من االرتباط نحصل عمى مؤّشر يصف العالقة الخطية بين متغيرين ومدى قّوتيا، أّما في االنحدار يمكننا التنّبؤ
 .yلتوقع قيمة المتغير التابع  x المستقل المتغيرقيمة ستخدام بالعالقة بين أكثر من متغيرين، ويمكن ا

 .xمن  yاالرتباط يقيس مدى ارتباط متغيرين وال يناسب خط، أّما االنحدار الخّطي يجد الخط األمثل الذي يتوّقع 

معامل االرتباط  ى، حيث ستحصل عمyوأي المتغيرين ندعوه  xمع االرتباط ال ييّم التفكير في أي المتغيرين ندعوه 
 عمى خط مختمف إذا بّدلت اإلثنين.نين، أّما في االنحدار فذلك ييّم، حيث ستحصل نفسو إذا قمت بمبادلة اإلث

كما أن االنحدار يفترض وجود عالقة سببية بين المتغيرين ويوّضح أييما التابع وأييما المستقل، أّما االرتباط فيحّدد 
 يحّدد وجود أي عالقة تابعية أي أييما تابع وأييما مستقل.درجة اقتران المتغيرين دون أن 

، حيث يتّفق معامال االنحدار واالرتباط باإلشارة فإذا كان أحدىما سالب فاآلخر حتمًا ينحصر التشابو في اإلشارة
ذ ساوى معامل االنحدار الصفر يكون معامل االرتباط مساويًا لمصفر كذلك.  سالب، وا 
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 ن عمر النبات مقدرًا باألسبوع وطول النبات مقدرًا بالسنتيمتر.معمومات التالية التي تبيّ : لدينا المثال

 طولالتي تعّين العالقة بين والمطموب: حساب كل من معامل االرتباط، ومعامل التحديد، وتشكيل معادلة االنحدار 
 وعمر النبات: النبات

     ̅        ̅        ̅       ̅      ̅     ̅       

662 9 57 -29 -6 5 2 

212 4 11 -22 -1 26 1 

64 2 2 -2 -2 26 6 

2 0 0 -2 0 16 4 

22 2 9 9 2 66 5 

296 4 12 24 1 62 6 

156 9 42 26 6 40 7 

2020 12 271 0 0 262 12 

 14 4 

 

 حساب معامل االرتباط:

  
∑      ̅       ̅  

   

√∑      ̅   ∑      ̅   
   

 
   

 

  
   

√       
      

لدينا عالقة طردية بين عمر النبات وطول النبات ولدينا ارتباط موجب قوي حيث أّن زيادة عمر النبات  ونستنتج أنّ 
 تؤّثر وبشكل قوي عمى زيادة طول النبات.

 في المثال السابق لدينا:

B =               
 ًستٌتج هي ذلك أّى:

 % هي أسثاب زيادج طول الٌثاخ تعود للسيادج في عور الٌثاخ.92    

ا   % هي أسثاب زيادج طول الٌثاخ تعود إلي أسثاب أخرى غير هدروسح.1أهَّ
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 ر، كما يمي:التي تعّين العالقة بين الطول والعم معادلة االنحدارنقوم بتشكيل 

  
∑      ̅       ̅  

   

∑      ̅   
   

 

  
   

  
      

 ، كما يمي: aنقوم بحساب قيمة  bبعد أن قمنا بحساب قيمة 

   ̅    ̅ 
                  

 معادلة االنحدار: نشّكل (  و  بعد استنتاج )

              

 أي أّن زيادة العمر تؤدي إلى زيادة الطول.  يؤّثر إيجابًا عمى العامل   : موجب، وىذا يعني أّن العامل المستقل  

أو بكالم آخر نقول أّن  6.14= كمما زاد العمر بمقدار وحدة كاممة يزداد طول النبات بمقدار وحدة كاممة والتي ىي 
 سم. 6.14طول النبات يزداد أسبوعيًا بمقدار 

 ؟ أيام 4يزداد طول النبات إذا كان عمر النبات  : كمتساؤل

  بمقدار يساوييزداد 

 
 سم 3.51        


