
 

 الفصل الثاني

قصي العمر . د : إعداد 

مقاييس النزعة المركزية 
Measures of central tendency 

 : مقدمة 

مقاييس موقع ، حيث تعطينا قيمة تمثل البيانات أكثر من أو المتوسطات تمثل مقاييس النزعة المركزية     
وىذه المقاييس شائعة باقي القيم ، وسميت كذلك ألن جميع البيانات تنزع أن تتمركز حول ىذه القيمة ، 

االستخدام في كثير من مجاالت الحياة ، وييتم بدراستيا المشتغمين في ىذه المجاالت ، فيي تيم واضعي 
ية واإلنتاجية وذلك لمتعرف عمى معدل الزيادة في السكان مثاًل ، أو متوسط إنتاج الدونم من البرامج االقتصاد

وىي مقاييس متعددة ومتنوعة ، ومن أشير ىذه . الخ ......المحاصيل المختمفة أو متوسط دخل الفرد 
 .المتوسط أو الوسط الحسابي ، الوسيط ، والمنوال : المقاييس 

 The arithmetic mean:  المتوسط الحسابي

ويستخدم إلعطاء فكرة سريعة عن  ويعتبر من أهم مقاييس النزعة المركزية وأكثرها استخدامًا ،
. العينة واألرقام الموجودة فيها

 . مقسومًا عمى عددىا القيممجموع :  ويعرف المتوسط بأنه 

  : بالعالقة التالية ويمكن التعبير عن هها التعريف ريااياً 
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 : ومن مزايا المتوسط ما يمي 

 . سيل الحساب وسيل التعريف  -1
 . وحيد لمجموعة من البيانات  -2
 . يدخل في االعتبار عند حسابو جميع البيانات  -3
 . مجموع انحرافات القيم عن متوسطيا الحسابي يساوي الصفر  -4



 : ومن عيوب المتوسط الحسابي ما يمي 

 . تأثره الشديد بالقيم الشاذة أو المتطرفة  -1
 .الخ ......ال يمكن حسابو لبيانات نوعية مثل نوع الترب ، لون العيون ، زمر الدم  -2

 

 The Median :الوسيط 

يعتبر الوسيط أحد مقاييس النزعة المركزية وىو يعتبر متوسط مكاني حيث يكون عدد األفراد التي قيمتيا    
الوسيط لمجموعة من األعداد المرتبة ترتيبا تصاعديا أو أقل منو مساوي لتمك التي قيمتيا أكبر منو ، ويعرف 

وسط الحسابي لمعددين األوسطين إذا كان عددىا وىو ال، العدد األوسط منيا إذا كان عددىا فرديا بأنوتنازليا 
 .زوجيا
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 The Mode :المنوال 

ولهها يطمق  شيوعاأو القيمة األكثر تكرارا أو ، القيمة التي تتكرر أكثر من غيرىا في المفردات اإلحصائية ىو و
ويعتبر المنوال من أسهل مقاييس النزعة المركزية ألن الحصول عميه يتم  . عميه أحيانا الشائع أو القيمة الشائعة

 . بالنظر أكثر مما يتم بالحساب 

. أو قد ال يوجد لها منوال أكثر من منوالوقد يكون لممجموعة منوال واحد أو 

  : (1) مثال 

 . 30، 15، 20، 28، 20، 25: أوجد المنوال لألعداد التالية

 :الحل

يكون المنوال ليذه المجموعة  اً تتكرر أكثر من غيرىا و بناء عمى تعريف المنوال إذ( 20) بما أن القيمة  
 (.20) يساوي 

: ( 2) مثال 

 ؟72، 72، 49، 34، 72، 56، 56، 40، 56: ما المنوال لمجموعة األعداد التالية 

  :الحل

 .ألن كال منيما يتكرر بنفس عدد المرات التي يتكرر فييا اآلخر 72، 56: يوجد ليذه المجموعة منواالن ىما

:  (3) مثال 

 ؟38، 84، 9، 24، 16، 21: ما المنوال لمجموعة األعداد 

 .ال يوجد منوال ليذه المجموعة ألن كال منيا يتكرر مرة واحدة :الحل

 

 



 

 لثالفصل الثا

قصي العمر . د : إعداد 

 

 أو االختالف مقاييس التشتت

Measures of Dispersion 

 : مقدمة

فربما يكون لدينا ظاىرتان ،  إن مقاييس النزعة المركزية غير كافية لتحديد صفات البيانات اإلحصائية  
. إال أنيما مختمفتان والوسيط متساويتان في الوسط الحسابي

فيكون معدل  10، 19،  21 ,28، 22:  فمثاًل إذا كانت درجات الحرارة في بمد ما خالل الميل و النيار ىي 
 . 20درجات الحرارة أو متوسط 

ذا كانت درجات الحرارة في بمد آخر ىي  أو متوسطفيكون معدل  10، 16، 21، 29، 24: وا 

 .أيضًا  20درجات الحرارة فييا 

إال أنو بالنظر إلى مفردات البيانات في كل من ،  وىذا يعني أن معدل درجات الحرارة في البمدين متساوي 
 .وىذا يعني أن الوسط الحسابي ال يكفي لوصف البيانات أو لمحكم عمى تشابييا،  البمدين نجد اختالفًا بينيما

انات ا كان التغير صغيرًا اعتبرت البيوكمم، ويقاس التباعد بدرجة انتشار البيانات حول معدل أو وسط 
وعمى ما تقدم فإننا بحاجة إلى مقاييس  .متغايرة متباعدة أو اعتبرت البيانات وكمما كبر التغير، متجانسة 

توضح مقدار تشتت أو تبعثر أو اختالف البيانات عن بعضيا البعض الكتمال صورة وصف البيانات ، وتقوم 
 .  مقاييس التشتت بيذا الدور 

الخطأ القياسي  -4المعياري  االنحراف -3 لتباينا -2  المطمق المدى -1: ما يمي  ىذه المقاييس أىم ومن
 معامل االختالف  -5

 . وفيما يمي شرح مبسط عن كل واحد من ىذه المقاييس



 

 

 The range :المطمق  المدى

 . يعرف المدى لمبيانات بأنو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة

R = X max – X min 

ويستخدم المدى عادًة إلعطاء فكرة سريعة أولية عن طبيعة توزيع المفردات اإلحصائية ألنو يمتاز ببساطتو  
 .لكنو ال يعكس أثر جميع المشاىدات ألنو يعتمد عمى أكبر وأصغر قيمتين فقط، وسيولة حسابو

 

                                           

     

B        1 , 2 , 5 , 10 , 15 , 18 , 19

A       5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15

Range = 15-5 =10 

Range = 19 -1 =18 

 

 

 

 

 



 

  Standard Deviation  Variance and  المعيارياالنحراف التباين و

مقاييس  أدق ما منو ه، الدرجات عن المتوسط الحسابي  مدى تقارب أو تباعد يوضح ىذان المقياسانو   
متوسط مربعات انحرافات القيم عن متوسطيا و يرمز لو : التباين بأنو  ، ويعرفاستعماال  وأكثرىاالتشتت 

الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم  يالجذر التربيع: االنحراف المعياري بأنو  بينما يعرف ( .S2)بالرمز 

 :  ويمكن التعبير عن التعريفين رياضيًا بالصيغتين التاليتين ( .S)عن متوسطيا و يرمز لو بالرمز 
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 Standard Error :الخطأ القياسي 

يعبر الخطأ القياسي عن مقياس يمكن التعرف بواسطته عن مدى تشتت المتوسطات لعدد من العينات    
ها كانت قيمته صغيرة  المأخوهة من نفس المجتمع ، فإها كانت قيمته كبيرة دل هلك عمى تبعثر المتوسطات ، وا 

وقد اعتاد االحصائيون الستخراج قيمة الخطأ . ع اعتبر هلك دلياًل عمى تركيز المتوسطات حول متوسط المجتم
القياسي بحسابه من العينة التي يعمل في إطارها معتمدًا في هلك عمى قيمة االنحراف القياسي لمعينة وفق 

 : المعادلة التالية   

SX = S / √n 
SX : الخطأ القياسي  
S  : االنحراف القياسي لمعينة  
n : عدد أفراد العينة  
 

 



  Coefficient of Variability:  االختالفمعامل 
وىو أحد مقاييس التشتت النسبية ، ويستخدم لمقارنة المجتمعات أو العينات المختمفة ، وذلك عن طريق    

التعبير عن االنحراف القياسي لمعينة أو المجتمع في صورة نسبة مئوية من المتوسط الحسابي ، وىو مقياس 
ساللة الشعير مقيسة بوحدات من مجرد من وحدة قياس البيانات ، إذ يمكن مقارنة تشتت أطوال النباتات في 

 . السنتمترات بتشتت أوزان محصول من نفس الساللة مقدرًا بالكيموغرام 

 : ويمكن التعبير رياضيًا عن ىذا المقياس وفق المعادلة التالية 

C.V =S / X * 100 
C.v  : معامل االختالف 

S  : االنحراف المعياري 

X  : المتوسط الحسابي 

 ارب :  *

 مقسومًا عمى: / 

 : مثال 

، كما بمغ متوسط أوزان عينة من   9وانحراف معياري  90cmالشعير  اتنبات عينة من  بمغ متوسط أطوال
 أي العينتين أكثر اختالفًا أو تغيرًا ؟: ، والمطموب    2وانحراف معياري  kilogram 30نباتات الشعير 

 

 : الحل 

، بحيث يكون ( األوزان ) ومعامل االختالف لمعينة الثانية ( األطوال ) نحسب معامل االختالف لمعينة األولى 
 .المعامل األكبر هو األكثر اختالفًا 

 

 



C.V 1 = 9 / 90 * 100 = 10 % 

C.V 2 = 2 / 30 * 100 = 6.67 %   

 .أي أن العينة األولى أكثر اختالفا من العينة الثانية 

 

 

       

             
Parametric

              
Statistic

                           )µ

                          
                         

              

                          
                               

                

 

 

 


