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 (Measures of Central Tendencyأوال( مقاييس النزعة المركزية )

بعد عملية جمع البيانات وتبويبها وعرضههههها دا جداوا بيانية ديجد بعدرا دراصههههة بيههههاوا البيانات واصههههتب ا 

تمرير او النتاوج باصهههههههتبداة مجموعة مي الممايي  ومنها النرعة المريرية ورا تعنا ميا الموردات او المنهههههههاردات ن و ال

وبالتالا داي رذه الميمة التا تتمرير  ولها البيانات تيوي ممثلة لباقا  التجمع  وا قيمة رقمية معينة دا التوريع التيراري

 المية ووصيلة لويف البيانات وإلظهار البياوا المهمة للظاررة المريودة مي قبا البا ث. 

نات  وا اال داث او الظوارر وديما يأتا ارة رذه الممايي  مي  يث رناك عدة ممايي  بايهههههههة بميا  النرعة المريرية للبيا

 -بياويها وطريمة  صابها: 

 (The Mathematician Meanالوسط الحسابي ) -1

ال صابا ورو ايثر أنواع الممايي  اصتبداما ويعرف على انه متوصط المية لمتغير ما ورا الميمة ويصمى أيضا بالمتوصط 

( ورناك طرق ل صابه  صد نوع البيانات اكس بارويمرا)  �̅�المية على عددرا ويرمر له بالرمر الناتجة مي قصمة مجموع 

 -ورا: 

 -( داي الوصط ال صابا لها رو: Xn,…. , 3,X2,X1X( مي المية او المناردات )n: اذا ياي لدينا )البيانات غير المبوبة -أ

�̅�  = 
∑ 𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
        ……………………………… (1) 

المتوصط ال صابا ألعمار المعلميي  وما ر 35 ,30 ,23 ,22 ,20دا مدرصة معينة ياالتا  اعمار معلميييانت  إذا مثال /

 دا تلك المدرصة؟

 -ال ا: 

�̅�  = 
∑ 𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
        = 

∑ 𝑿𝒊𝟓
𝒊=𝟏

𝟓
      = 

𝟐𝟎+𝟐𝟐+𝟐𝟑+𝟑𝟎+𝟑𝟓

𝟓
      = 

𝟏𝟑𝟎

𝟓
          = 26  

 .سنة 26 اعمار المعلمين في تلك المدرسة هو توسطأي ان م

 -ورا على نوعيي: البيانات المبوبة:  -ب

  وت صد مي المانوي التالا: بيانات مبوبة حسب القيم وتكراراتها- 

�̅�  = 
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒇𝒊𝒏
𝒊=𝟏

      = 
𝒇𝟏𝑿𝟏+𝒇𝟐𝑿𝟐+⋯+𝒇𝒏 𝑿𝒏

𝒇𝟏+𝒇𝟐+⋯+𝒇𝒏
      ……………………………… (2) 
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 -حيث ان: 

= ∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊𝒏
𝒊=𝟏 .هو مجموع حاصل ضرب القيمة في تكرارها 

 ∑ 𝒇𝒊𝒏
𝒊=𝟏 = .مجموع التكرارات 

 جد الوسط الحسابي للقيم في الجدول التالي مثال/

 (Xi) القيم (fi)تكرارها

2 10 

5 15 

3 20 

1 30 

 

 -الحل: 

تيراررا ونضههههعها دا عمود يضههههاف للجدوا ونوجد مجموع التيرارات ومجموع نوجد  ايهههها ضههههرد الميمة دا 

 -الميمة دا تيراررا ونضعها دا نهاية الجدوا ويما مبيي ياالتا: 

fi * Xi تكرارها(fi) القيم (Xi) 

2×10= 20 2 10 

5×15= 75 5 15 

3×20= 60 3 20 

1×30= 30 1 30 

 المجموع 11 185

 

 -نعوض دا المانوي: 

 

�̅�  = 
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒇𝒊𝒏
𝒊=𝟏

      = 
𝟏𝟖𝟓

𝟏𝟏
  = 16.8 
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 ل صاد الوصط ال صابا دا رذه ال الة نتبع االتا:  ابيانات مبوبة حسب الفئات وتكراراته- 

 نحسب ونحدد مراكز الفئات. -1

 ضرب كل مركز فئة بمقدار تكرارها. -2

 ى )مجموع التكرارات(.تقسيم )حاصل ضرب مركز كل فئة في تكرارها( عل -3

 جد الوصط ال صابا للمية دا الجدوا االتا: مثال/ 

 الووات fiالتيرار 

1 31 – 40 

2 41 – 50 

5 51 – 60 

15 61 – 70 

25 71 – 80  

20 81 – 90 

12 91 – 100 

 -: الحل

 ارات.نوجد مجموع التير -

نوجد مراير الووات  صد المانوي التالا مرير الووة = -
ال د االعلى+ال د االدنى 

2
بالنصبة لهذا الجدوا ونضعها دا عمود  

 يضاف للجدوا.

 نوجد  ايا ضرد مراير الووات دا تيراراتها ون صد مجموعها ونضعها دا عمود يضاف للجدوا -

 الووات fiالتيرار  مراير الووات التيرار ×مرير الووة 

35.5 35.5 1 31 – 40 

91 45.5 2 41 – 50 

277.5 55.5 5 51 – 60 

982.5 65.5 15 61 – 70 

1887.5 75.5 25 71 – 80 

1710 85.5 20 81 – 90 

1146 95.5 12 91 – 100 

∑ 𝒇𝒊 
 𝑿𝒊 =6130  ∑ 𝒇𝒊 

 المجموع 80 = 
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 -ن صد الوصط ال صابا مي المانوي االتا: 

�̅�  = 
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒇𝒊𝒏
𝒊=𝟏

      = 
𝟔𝟏𝟑𝟎

𝟖𝟎
  = 76.62 

-خواص الوسط الحسابي:   

قيمة الوصط ال صابا تتأثر بنيا يبير بمية المناردات المتطرف اليبيرة منها واليغيرة وبالتالا داي الوصط  -1

 ال صابا قد ال ييوي معبرا بنيا  ميما عي متوصط قية المناردات بصبد المية المتطردة.

 ورا.مجموع ان رادات المية عي توصطها ال صابا يصاوي ي -2

 -أي اي: 

 بالنسبة للبيانات غير مبوبة :- 

∑(𝑋𝑖 −  �̅�) = 0 

 بالنسبة للبيانات المبوبة :- 

∑ 𝑓𝑖(𝑋𝑖 −  �̅�) = 0 

الوسط الحسابي الى يا قيمة مي قية المناردات داي الوصط ال صابا للمية الجديدة يصاوي  (Kإذا اضفنا عدد ثابت ) -3

مي يا قيمة مي قية المناردات داي الوصط  (Kطرحنا عدد ثابت )إذا . اما (Kللقيم االصلية + العدد الثابت )

 (.Kالعدد الثابت ) -الوسط الحسابي للقيم االصلية ال صابا للمية الجديدة يصاوي 

 فان الوسط الحسابي   Xi= 8, 3, 2, 12, 10    مثاا/ اذا ياي لدينا المية التالية

𝑿𝟏̅̅ ̅̅   = 
∑ 𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
        = 

∑ 𝑿𝒊𝟓
𝒊=𝟏

𝟓
      = 

𝟖+𝟑+𝟐+𝟏𝟐+𝟏𝟎

𝟓
      = 

𝟑𝟓

𝟓
          = 7 

 فان الوسط الحسابي   Xi= 11, 6, 5, 15, 13 يعدد ثابت للمية االيلية للمجتمع تيبح      3اضونا فاذا  

𝑿𝟐̅̅ ̅̅   = 
∑ 𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
        = 

∑ 𝑿𝒊𝟓
𝒊=𝟏

𝟓
      = 

𝟏𝟏+𝟔+𝟓+𝟏𝟓+𝟏𝟑

𝟓
      = 

𝟓𝟎

𝟓
          = 10 

  -بدوي المياة بعملية ال صاد ويما يلا:  3رقم  القاعدةويميي  صاد الوصط ال صابا مبانرة مي 

𝑿𝟐̅̅ ̅̅   =  𝑿𝟏̅̅ ̅̅   + k = 7 + 3 = 10 
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الوسط الحسابي ي دا يا قيمة مي قية المناردات داي الوصط ال صابا للمية الجديدة يصاو (Kإذا ضربنا عدد ثابت ) -4

مي يا قيمة مي قية المناردات داي الوصط  (Kقسمنا عدد ثابت ). اما إذا (Kالعدد الثابت )× للقيم االصلية 

 (.Kالعدد الثابت ) ÷الوسط الحسابي للقيم االصلية ال صابا للمية الجديدة يصاوي 

 رييالوصط ال صابا لمجموع قية متغيريي = مجموع الوصطيي ال صابييي للمتغي -5

�̅� = �̅�+ �̅� 

إذا ياي ليا قيمة مي المناردات )( وري يتناصد مع أرميتها داذا رمرنا لهذه الوري بالرمر )( داي الوصط ال صابا  -6

 -الموروي لهذه المية رو: 

�̅�  = 
∑ 𝒘𝒊𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒘𝒊𝒏
𝒊=𝟏

  ……………………. (3) 

الطلبة ألربعة أعواة دا يلية التربية االصاصية علما اي ليا نتيجة ال د  ليا الدرو  المية التالية تمثا النتاوج النهاويةمثال/ 

 اوجد الوصط ال صابا الموروي لنتيجة رذا الطالد لألعواة األربعة. .ورنا وارمية او نصبة معينة

 سنة النتيجة (Xi) النهائية معدل النتيجة (Wi) األهمية النسبية

 المر لة االولى 70 10%

 يةالمر لة الثان 60 20%

 المر لة الثالثة 75 30%

 المر لة الرابعة 55 40%

 

 ليا صنة مي الصنوات. ونضعها دا عمود ضرب معدل النتيجة النهائية في أهميتها النسبيةنوجد  ايا  (1   -الحل: 

 .ومجموع األهمية النسبيةالنصبية  مجموع حاصل ضرب معدل النتيجة النهائية في أهميتهانوجد  (2

Wi × Xi سبيةاألهمية الن (Wi)%  النهائية معدل النتيجة (Xi) سنة النتيجة 

 المر لة االولى 70 10% 700

 المر لة الثانية 60 20% 1200

 المر لة الثالثة 75 30% 2250

 المر لة الرابعة 55 40% 2200

 المجموع  100% 6350

 -رو:  سنوات ألربع الوسط الحسابي او معدل الطالباذي 

�̅�  = 
∑ 𝒘𝒊𝑿𝒊𝒏

𝒊=𝟏

∑ 𝒘𝒊𝒏
𝒊=𝟏

 =  
𝟔𝟑𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
    = 63.5% 


