
  مقاییس النزعة المركزیة

إن األس��لوب البی��اني ف��ي تحلی��ل ودراس��ة الظ��واھر لتحدی��د الخ��صائص واالتجاھ��ات والعالق��ات ،       
ا تختل�ف الخ�صائص م�ن رس�م إل�ى آخ�ر       یعتمد في دقتھ عل�ى دق�ة التمثی�ل البی�اني نف�سھ وب�ذلك ربم�           

لنفس الظاھرة، وعلی�ھ فإن�ھ م�ن األف�ضل اللج�وء إل�ى ط�رق القی�اس الكم�ي، حی�ث ی�ستخدم الباح�ث                     
  .یقة الریاضیة في القیاسالطر

فالھدف األساسي من استخدام مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت ھ�و تلخ�یص البیان�ات ف�ي       
ع��رف عل��ى مركزھ��ا ومق��دار ت��شتت البیان��ات ح��ول ھ��ذا       محاول��ة أخ��رى لوص��فھا ع��ن طری��ق الت   

وم��ن خ��الل ھ��ذین المؤش��رین ی��تمكن الباح��ث م��ن فھ��م أبع��اد         ) درج��ة تج��انس البیان��ات  (المرك��ز 
  .الظاھرة قید الدراسة

وس��ط الح��سابي والوس��یط   ال بالدراس��ة إلیھ��ا س��نتعرض الت��يوم��ن أھ��م مق��اییس النزع��ة المركزی��ة    
وم��ن ) الغی��ر مبوب��ة(م��ن البیان��ات المف��ردة ساب ك��ل م��نھم والمن��وال ، كم��ا س��نتعرض بالدراس��ة لح��

  .البیانات المبوبة 

  )المتوسط (الحسابيالوسط : أوًال 
الوسط الحسابي لمجموعة من القیم ھو القیمة التى لو أعطیت لك�ل مف�ردة ف�ى المجموع�ة لك�ان مجم�وع         

   .ةقیم المفردات الجدیدة مساِو لمجموع قیم المتغیرات األصلی
  بالرمز  أو )/س( لھ بالرمز  یرمزویضا بأنھ مجموع قیم المشاھدات مقسومًا على عددھا ویعرف أ

  )م (
  )المفردة (  من البیانات الغیر مبوبة الحسابيحساب الوسط 

           
  : من البیانات الغیر مبوبة من العالقة التالیةالحسابيیحسب المتوسط 

  مجـ س               
  ـــــــــــــ= م    =   /س

  ن              
  -:حیث 

  الحسابيالوسط = م  = /س
  مجموع= مجـ 
  القیمة= س 
  عدد األفراد= ن 

  -:مثال 
   :كالتالي والتي كان بیاناتھم اإلحصاء مادة في طالب 8 لدرجات الحسابياحسب الوسط 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9  
  

  :الحل 
           
          2+3+5+6+7+8+8+9       48   

   درجات6=  ـــــــ=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = /س
8 8  
  
  
  



   حساب الوسط احلسابى من البيانات املبوبة 

  

    بطريقة مراكز الفئاتاحلسابي الوسط -1

  -:حیث 
  الحسابيالوسط  = /س

  مجموع= مجـ 
  2) / بدایة الفئة التالیة + بدایة الفئة = ( مركز الفئة = س 
  التكرار= ك 
  
  

  :مثال 
 یوضح العالقة بین فئات الدخل بأحد المصانع وعدد العم�ال والمطل�وب م�ن واق�ع بیان�ات          التاليالجدول  

  . ة مراكز الفئات  بطریقالحسابيالجدول حساب الوسط 
فئات 
  الدخل

100 -  200 -  300 -  400 -  500 -  600 -  700 -800  

عدد 
  العمال

10  12  20  28  16  8  6  

  :الحل 
   :التالينكون الجدول 

  
  ك× س   س  ك  ف
100 -  10  150  1500  
200 -  12  250  3000  
300 -  20  350  7000  
400 -  28  450  12600  
500 -  16  550  8800  
600 -  8  650  5200  

700 -800  6  750  4500  
  42600  مج  100  مج

  
              
            42600  

   جنیھ426=   ــــــــــ = /س
  



  
  


