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 وتفسٌر وتحلٌل وعرض وتنظٌم تجمٌع علم هو :Statistic اإلحصاء
 .العددٌة البٌانات

 

 

 اإلحصاء

رٌاضًإحصاء  تطبٌقًإحصاء    

 علم نظري 

 ٌشتغل به علماء الرٌاضٌات 

 المتخصصٌن فً اإلحصاء

 ٌشتغل به متخصصٌن 

 على دراٌة بالرٌاضٌات 

 وعلم اإلحصاء

 ومجال تطبٌقه
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 باإلحصاء المشتغلٌن فإن متعدد التطبٌق مجال أن وحٌث :التطبٌقً اإلحصاء
 والمهندسٌن واألطباء الزراعٌٌن فمنهم أٌضا   صورهم تتعدد التطبٌقً

 واالستٌراد السكانٌة بالدراسات والمهتمٌن واالقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن
 إلخ...والتصدٌر

فٌها ٌطبق التً التخصصات جمٌع فً خبٌر واحد شخص ٌوجد ال 
 اإلحصاء

البٌولوجٌة العلوم فً المستخدمة األساسٌة اإلحصائٌة المبادئ 
 التتغٌر واالجتماعٌة واالقتصادٌة

اآلخر الفرع دون العلوم من فرع فً معٌنة طرق استعمال ٌمكن       
 واإلحصاء االقتصادي كاإلحصاء اإلحصاء لعلوم كثٌرة فروع نشوء

 إلخ...االجتماعً

(التطبٌقً) التجرٌبً اإلحصاء دراسة الزراعٌة العلوم مجال فً وٌهمنا 
 الزراعٌة التجارب وتحلٌل وتصمٌم
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 البد اتباعها من البد معٌنة خطوات :Scientific method العلمٌة الطرٌقة
 .مكان كل فً العلماء بها وٌأخذ علمٌة دراسة أي فً اتباعها من

   :العلمٌة الطرٌقة خطوات

 Definition and Objectives وأهدافه البحث موضوع تحدٌد1.

 Null Hypothesis :(العدم فرضٌة) الفرضٌة النظرٌة بناء2.

 Experimental Design الفرض الختبار التجربة تصمٌم3.

 Execution  التجربة بتنفٌذ القٌم4.

 Analysis النتائج تحلٌل5.

 فً منها لإلفادة التجربة من علٌها المتحصل بالنتائج ملخص كتابة6.
        Conclusion  المستقبلٌة التجارب
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 أو واألشٌاء المفردات أو األفراد من مجموعة هو :Population المجتمع  
 ٌكون وقد أكثر أو واحدة متغٌرة فةص فً بٌنها فٌما تشترك القٌاسات

 .(األسماك) محدود غٌر أو (مثل   السكان) محدود عدده

 غٌر المجتمعات أما كله المجتمع دراسة ٌمكن المحدودة المجتمعات
 فً العٌنة سوى أمامنا فلٌس مفرداتها جمٌع دراسة ٌستحٌل المحدودة
 .دراستها

 لتمثٌل معٌنة بطرٌقة ٌؤخذ المجتمع من صغٌر جزء :Sample العٌنة  
   .دقتها زادت كلما العٌنة حجم كبر كلما عام وبشكل المجتمع

 :ٌجب أن تتصف العٌنة بما ٌلً  

  Representative تمثل المجتمع بشكل جٌد1.

  Random أن تؤخذ بشكل عشوائ2ً.

  Convenience أن تؤخذ بعدة مكررات3.
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 أفراد من آلخر فرد من الكم أو النوع فً للتغٌر القابلة الصفة هً :Variables المتغٌرات
 :ٌلً بما المتغٌرات هذه تتصف وعادة ،المجتمع أو العٌنة

 إمكانٌة قٌاسها1.

 متغٌرة2.

 بٌاناتها غٌر كسرٌة3.

 
    Variables 

Dependent/Response Independent/Predictor 

من الصعب التحكم به خالل تنفٌذ  •

 (مثل الغلّة)التجربة 

 Factorٌسمى أٌضاً •

حٌث ٌتم التحكم به من 

( المعاملة)خالل التجربة 

 (مثل معدالت السماد)
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 المجتمع، أفراد من فرد كل تخص التً المتغٌر قٌمة هً :Variate اإلحصائٌة القٌمة
 وتقرأ Xi بالرمز اإلحصائٌة للقٌمة ٌرمز واحد اتجاه فً مرتبة المتغٌرات قٌم تكون وعندما

X-subi : أن أي X  آلخر فرد من مختلفة قٌم تأخذ. 

 :فتكتب Ʃ الرمز ٌرفق المتغٌرة القٌم هذه جمع أردنا وإذا

n 

ƩXi=X1+X2+……….+Xn 

i=1 

 Summation of Xi وتقرأ

 n إلى i= 1 حٌث

 Xn إلى X1 من هً جمعها المطلوب القٌم أن على وتدل
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 اإلحصائٌة للقٌمة ٌرمز (وأعمدة صفوف) اتجاهٌن فً مرتبة المتغٌرات قٌم تكون عندما أما
 Xij بالرمز

   .القٌمة به توجد الذي العمود رقم على j وٌدل الصف، رقم على i ٌدل

 الثانً والعمود األول الصف فً القٌمة على تدل X12 :مثال

 :فتكتب المتغٌرة القٌم هذه جمع أردنا وإذا

3   2 

Ʃ ƩXi=X1+X2+……….+Xn 

i=1 j=1 

 
j 

i 
1 2 Total 

1 5 9 X1.=14 

2 8 10 X2.=18 

3 7 12 X3.=19 

Total X.1=20 X.2 X..=51 



Measures of Central Tendency     مقاٌٌس النزعة المركزٌة 

 Arithmetic meanالوسط الحسابً 

أكثر المتوسطات استعماالً وأسهلها فهماً لعامة الناس حٌث 

 ٌطلقون علٌه المتوسط

 

X = Ʃ Xi/n 
- 



Measures of Central Tendency     مقاٌٌس النزعة المركزٌة 

 خواص الوسط الحسابً

 ًصفر= مجموع انحرافات المفردات عن الوسط الحساب 

 Ʃ X-X=0 
- 

 نحرافات للمفردات عن الوسط مربعات االمجموع

 أقل ما ٌمكن= الحسابً 

Ʃ (X-X)2=Minimum 
- 



Measures of Central Tendency     مقاٌٌس النزعة المركزٌة 

 عٌوب الوسط الحسابً

 

 ٌتعذر حساب الوسط الحسابً إذا كان الجدول التكراري

 مفتوحاً 

 إذا وجدت بالعٌنة قٌم متطرفة أو شاذة فإن قٌمة الوسط

 تمثٌالً سلٌماً  الحسابً ال تمثل البٌانات

فً حالة المتغٌرات الوصفٌة أو النوعٌة ال ٌصلح 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 رقم المتقدم
الكالسٌوم كمٌة  

 مغ
 المتوسط المجموع

1 4 4  4  4  4 20 4 

2 1  11  3  2  3 20 4 

3 3  5  3  4  5 20 4 

تم . أشخاص لشغل الوظٌفة 3أعلنت شركة عن حاجتها إلى وظٌفة كٌمٌائً فتقدم 

 :عٌنات لتقدٌر نسبة الكالسٌوم به وكانت النتائج 5اختبارهم بإعطاء كل منهم 

 :مثال



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

هو الدرجة التً تتجه بها البٌانات الرقمٌة للمفردات : التشتت

 لالنتشار حول المتوسط

 

 :أهم مقاٌٌس التشتت 

الخطأ  –االنحراف المعٌاري  –االنحراف المتوسط  –المدى 

 معامل االختالف  –المعٌاري 

 

 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Rangeالمدى 

 انطباع غٌر < ==تتأثر قٌمته بالقٌم المتطرفة أو الشاذة

 سلٌم؟؟؟

لٌس على كل )ألنه ٌعتمد على أكبر مفردة وأصغر مفردة 

 (المفردات

 ال ٌمكن حسابه من الجداول التكرارٌة المفتوحة 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Mean of Absolute Deviationاالنحراف المتوسط   

متوسط االنحرافات المطلقة لقٌم المفردات عن وسطها  هو

 MDالحسابً وٌرمز له بالرمز 

      n       _ 

MD = Ʃ| Xi-X |/n 

i=1 
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 :مثال

 Cالمتقدم  Bالمتقدم  A المتقدم

samples Ca /mg |Xi-X| Ca /mg |Xi-X| Ca /mg |Xi-X| 

1 4 0 1 3 3 1 

2 4 0 11 7 5 1 

3 4 0 3 1 3 1 

4 4 0 2 2 4 0 

5 4 0 3 1 5 1 

 4 20 14 20 0 20 المجموع

 0.8 4 2.8 4 0 4 المتوسط

- - - 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Mean of Absolute Deviationاالنحراف المتوسط   

تتأثر قٌمته بالقٌم المتطرفة أو الشاذة 

ال ٌمكن حسابه من الجداول التكرارٌة المفتوحة 

ٌمكن التعامل معه جبرٌاً نظراً إلهمال اإلشارات ال  



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Standard Deviationاالنحراف المعٌاري 

 من أكثر مقاٌٌس التشتت شٌوعاً واستخداماً 

 Ơبالرمز  للمجتمعلالنحراف المعٌاري  ٌرمز

 Sبالرمز  للعٌنةٌرمز  بٌنما

 نظراً ألن االنحراف المتوسط ال ٌخضع للعملٌات الجبرٌة 

ونظراً إلمكانٌة التخلص من اإلشارات السالبة عن طرٌق تربٌع 
 االنحرافات، نشأت فكرة االنحراف المعٌاري



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Ơ2حساب تباٌن المجتمع 

 µحساب الوسط الحسابً للمجتمع 1.

 انحرافات مفردات المجتمع عن الوسط الحساب2ً.

 (مربع االنحرافات عن الوسط الحسابً) 2تربٌع الفقرة 3.

 أي( مجموع مربع االنحرافات عن الوسط الحسابً) 3مجموع الفقرة 4.

Sum of Squares of Deviation  وتختصرSS 

n 

SS=Ʃ(Xi-µ)2 

i=1 

 Mean Sum ofمتوسط مجموع االنحرافات <= Nعلى عدد مفردات المجتمع  SSتقسٌم  .5

Squares (MS ) أي( التباٌنVariance) 

n 

Ơ2=Ʃ(Xi-µ)2/N 

i=1 

 

 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 S2حساب تباٌن العٌنة 

 Xحساب الوسط الحسابً للعٌنة 1.

 انحرافات مفردات العٌنةعن الوسط الحساب2ً.

 (مربع االنحرافات عن الوسط الحسابً) 2تربٌع الفقرة 3.

 أي( مجموع مربع االنحرافات عن الوسط الحسابً) 3مجموع الفقرة 4.

Sum of Squares of Deviation  وتختصرSS 

n 

SS=Ʃ(Xi-X)2 

i=1 

 Mean Sum ofمتوسط مجموع االنحرافات <= nعلى عدد مفردات العٌنة  SSتقسٌم  .5

Squares (MS ) أي( التباٌنVariance) 

n 

S2=Ʃ(Xi-µ)2/n-1 

i=1 

 

 

- 

- 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 بأخذ الجذر التربٌعً للتباٌن

 ( 5الفقرة )

 االنحراف المعٌاري

 Standard Deviation 

S=√S2 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Standard Deviationاالنحراف المعٌاري 

ال ٌستخدم االنحراف المعٌاري فً مقارنة 
 عٌنتان تختلفان فً وحدات القٌاس

مقٌاس للتغلب على هذه الصعوبة نستخدم 
 نسبً للتشتت



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Coefficient of variationمعامل االختالف 

 هو تحوٌل االنحراف المعٌاري إلى نسبة مئوٌة من الوسط

 CVوٌرمز له  الحسابً لنفس البٌانات

هو مقٌاس مطلق غٌر ممٌز بوحدات قٌاس وٌحسب: 

CV=(S/X)*100 
- 



Measures of Dispersion        مقاٌٌس التشتت 

 Coefficient of variationمعامل االختالف 

قارن بٌن التشتت فً عٌنتٌن األولى من الكتاكٌت واألخرى 

من النباتات حٌث قّدر فً األولى الوزن وفً الثانٌة 

 :علماً بأن الطول،

X1=150, S1=15, X2= 70, S2=10 

 :تمرٌن

- - 


