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يةاستخدام مقاييس الوصف اإلحصائية يف حتديد سلوك الظاهرة اجلغراف(: 1)املوضوع 

Central tendency measurementsمقاييس النزعة املركزية 



أهداف التعليم والتعلم

:بعد هذه احملاضرة يتوقع أن تتمكن الطالبة من

تعريف مقاييس النزعة املركزية. 1.

كلمات مفتاحية. 2 .Key words

حصر وحتديد مقاييس النزعة. 3.

صيغ معادالت حساب قيم النزعة املركزية. 4.

الوظيفة. 5.

املراجع. 6
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تعريف مقاييس النزعة املركزية-أواًل

Statisticians refer to the mean and

median as measures of central

tendency.

The mean and the median are

summary measures used to describe

the most "typical" value in a set of

values.
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Key wordsكلمات مفتاحية -ثانيًا

Central tendency 
measurements.

Mean.

Median.

Mode.

Sample.

Population.

Typical value.

Central value.

Formulas
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مقاييس النزعة املركزية-ثالثًا

 املتوسط احلسابيMean

  الوسيطMedian

 املنوالMode
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املعادالت-رابعًا

تنبيه
.العينة•

.مبوبةبيانات غري •
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األنشطة

ي  
ي  حسات  ق 

ة  ف  مطلوب 
دمي  المعادلات  ال

خ  عة  است  ز  س الن  ي  اي  م مق 
ة   ي  ات  العي  ان  ي  م ب  ي 

ة  لق  .المزكز ب 
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Meanاملتوسط احلسابي -4-1

في حالة العينة
بةبيانات غير مبو
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1نشاط 

Sample Question:
Find the sample mean for the following set of numbers:

12, 13, 14, 16, 17, 40, 43, 55, 56, 67, 78, 78, 79, 80, 81, 90, 99,

101, 102, 304, 306, 400, 401, 403, 404, 405.

M= 144
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Medianالوسيط -4-2

It is the midpoint of a distribution.

(50% of the data up and 50%

down).
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2نشاط 

Find the median for the following set of numbers: 

12, 13, 14, 16, 17, 40, 43, 55, 56, 67, 78, 78, 79, 80, 81, 

90, 99, 101, 102, 304, 306, 400, 401, 403, 404, 405

N= 26

Md= 79.5
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3نشاط 

Find the median for the following set of numbers: 

16, 17, 40, 43, 55, 56, 67, 78, 78, 79, 80, 81, 90, 99, 101, 

102, 304, 306, 400, 401, 403, 404, 405

N= 23

Md= 81
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Modeاملنوال -4-3

:  التعريف

 توزيع هو القيمة األكثر انتشار بني: يف حالة البيانات غري املبوبة# 

.مفردات عينة الدراسة

ر تكرارًا، هي الفئة اليت تضم القيم األكث: يف حالة البيانات املبوبة#

. املنواليةيطلق عليها الفئة 
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4نشاط 

Find the sample mode for the following set of numbers:

12, 13, 14, 16, 17, 40, 43, 55, 56, 67, 78, 78, 79, 80, 81, 

90, 99, 101, 102, 304, 306, 400, 401, 403, 404, 405.

Mode= 78
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وظيفة مقاييس النزعة املركزية-خامسًا
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ماذا بعد حساب قيم املتوسطات احلسابية؟ -5-1

أجييب، بعد أن مت حساب قيم املتوسطات احلسابية يف املرحلة السابقة من التعلم

:على التساؤالت اآلتية

هل مفردات العينة متجانسة؟ # 

أجزم بوجود هذا التجانسهل أستطيع بناء على قيم املتوسطات احلسابية أن # 

يف مفردات الظاهرة؟ 
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ي؟أستفيد من قيم املتوسطات يف البحث العلمكيف -5-2

:سجلي هنا قيم املتوسطات احلسابية اليت مت حسابها يف املرحلة السابقة من التعلم-2-1

اجلواب

=املتوسط

=  الوسيط

=املنوال

اهرة؟ بناًء على هذه القيم صفي السلوك العام للظاهرة املدروسة، هل كان مثة جتانس بني مفردات هذه الظ-2-2

اجلواب
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هل مت التوصل إىل اإلجابة السديدة؟-5-3

رح  إذا مل يكن يف ما تقدمت به الطالبات أثناء النقاش صوابًا، نط

:التساؤل اآلتي

عتوزيجتانسعلىللحكمكافيةاملركزيةالنزعةمقاييستكنملإذا

ف؟اهلدهذالتحقيقاإلحصائيةالوسيلةهيمااملدروسة،العينةمفردات
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املراجع   

 http://onlinestatbook.com/2/summarizing_distributions/what_is_ct.html

 https://statistics.laerd.com/statistical-guides/measures-central-tendency-

mean-mode-median.php

 http://www.statisticshowto.com/sample-mean/

 http://onlinestatbook.com/2/summarizing_distributions/comparing_measur

es.html

 http://onlinestatbook.com/2/summarizing_distributions/measuresM.html
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