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 مقاييس النزعة المركزية والتشتت
باستخداـ مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، فية صئية الو عالجة اإلحصاتتـ الم

وعمى ىذا األساس فإننا سنتناوؿ موضوعيف: األوؿ يوضح مقاييس النزعة المركزية والثاني يوضح 
 مقاييس التشتت.

 أواًل / مقاييس النزعة المركزية
، تمثؿ نقطة معظـ المشاىدات حوؿ قيمة متوسطة ىو تجمع :المقصود بالنزعة المركزية

  .المنواؿيا، كالمتوسط الحسابي والوسيط و مركز ثقمرتكاز تمؾ المشاىدات أو بؤرتيا و ا
 لييا أكبر عدد ممكف مف ، فإنيا تجذب إت تمؾ القيمة تمثؿ مركز ثقؿ فعميكمما كان

كانت تمؾ القيمة اكثر قدرة عمى قياس النزعة المركزية لممشاىدات مثؿ المشاىدات، و 
  .االستوائيةاألمطار 

 يصبح مف د كبيرة مف المشاىدات بعيدة عنيا، و ، إذا كانت أعداتفقد تمؾ القيمة أىميتيا
 .اييس أخرى مثؿ األمطار الصحراويةالضروري استخداـ مق

 

وىو مف أبسط مقاييس النزعة المركزية وأكثرىا شيوعًا في االستخداـ،  المتوسط الحسابي :( 1
خاصة التي ترصد وتحمؿ الفروؽ بيف المجموعات في صفة معينة أو وتعتمد عميو مقاييس متعددة 

 ويتميز بـ : سموؾ معيف.
  .يعرؼ بأنو القيمة التي تساوي مجموع المشاىدات مقسومًا عمى عددىا •
 .ر مقاييس النزعة المركزية شيوعاً ىو أكث •
السكانية، : متوسط الزيادة مثؿيستخدـ في الجغرافيا في وصؼ كثير مف الظواىر الجغرافية  •

  .، متوسط انتاجية األرضاألسرة ـمتوسط حج
 

 ادـتعـماالت المـعـدل ) المتودط الحدابي ( : 
 -يستخدم المعدل في وصف النزعة المركزية عند توفر الشروط االتية :

 . عندما تكوف القيـ موزعة بصورة متماثمة تقريبا 
 . عندما يتطمب البحث وصؼ النزعة المركزية لمقيـ 
  تكوف قيـ النزعة المركزية اساس لتحميؿ احصائي الحؽ .عندما 
 . عند البحث عف الصمة بيف العينة و مجتمعيا ، و تقدير خصائص المجتمع 

 

 : توسط الحسابيخصائص الم
 انو النقطة التي يكوف مجموع القيـ المنحرفة عنيا مساويا لمصفر .  -1
 تكاز و توازف( انو النقطة التي تتوازف حوليا مجموعة القيـ )نقطة ار   -2
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اف مجموع مربع انحراؼ القيـ عف وسطيا الحسابي ىو األقؿ في مجموع تربيع انحراؼ   -3
 القيـ عف أية قيمة أخرى عدا معدؿ المتغير نفسو .

نحرافات القيـ عنو ىو قياس لمنزعة المركزية الذي يكوف مجموع تربيع ا المتوسط الحسابي:  -4
، وعند رسـ المنحنيات كبيرة في الطرائؽ االحصائيةىمية ، وليذه الخاصية أفي حده األدنى

 البيانية عمى وجو الخصوص . 
  المتوسط الحسابي حساس جدا لمقيـ المتطرفة .  -5
 نو الوحيد الذي تعتمد قيمتو عمى قيـ البيانات جميعيا دوف استثناء، لذا فانو يتأثر بيا.أ  -6
، أي اعادة توزيع المشاىدات عمى التكراريند اعادة تنظيـ التوزيع ع ال تتأثر قيمتو كثيراً   -7

  .فئات جديدة مغايرة في اطواليا لمفئات االصمية
ال يصمح الوسط الحسابي لتمثيؿ البيانات االحصائية المجدولة والتي تتوزع قيميا دوف   -8

انتظاـ عمى الفئات المختمفة . أي اف البيانات االحصائية التي يكوف معظميا متجمع في 
الداللة عمى نزعتيا بالمتوسط ثيميا و التوزيع دوف سواه يحسف عدـ تم طرؼ واحد مف

والشيء نفسو يصدؽ عمى البيانات التي  ،الحسابي ليا ألف في ذلؾ تشويو لحقيقة أمرىا 
 تتجمع غالبيتيا في فئات متباعدة عف بعضيا البعض نسبيا .

 

 الفرق بين مقاييس النزعة المركزية واألشكال والجداول: 
 

 

فئات 
 المسكف

عدد المساكن 
 في الضاحيةأ 

عدد المساكن 
 في الضاحيةب

3 – 4 8 0 
5 – 6 27 8 
7 – 8 30 27 
9 – 10 16 30 

11 – 12 0 16 
  81 81 المجموع

 

 مالحظة عمى الشكل السابق: 
 شكؿ المنحنييف التكرارييف المذيف يمثالف ىذيف التوزيعيف متشابياف  
 لعدد غرؼ المسكف في الضاحيتيف مختمؼ تماماً لكف المتوسط الحسابي  

 غرفة  6.88فيو يساوي في الحالة األولى :  •
 غرفة  8.83ويساوي في الحالة الثانية :  •
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 : الودـيـط( 2 
وىو المقياس الثاني بعد المتوسط الحسابي، وىو القيمة التي تتوسط القيـ بعد ترتيبيا تصاعديًا 
أو تنازليًا، بحيث يكوف عدد القيـ الموجودة قبميا مساويًا لعدد القيـ بعدىا، ويمكف حسابو مف 

ستخداـ البيانات الخاـ مباشرة، كما يمكف حسابو مف البيانات المبوبة، وكذلؾ يمكف حسابو با
 المنحنى التكراري. 

ومف خصائص الوسيط أنو ال يتأثر بالقيـ المتطرفة، فيو يتـ حسابو مف البيانات بغض 
النظر عف ىذه القيـ، كما أنو ال يتأثر بالفئات المفتوحة، ويفيد الوسيط في رصد متوسط ظاىرة 

يعتمد عمى التكرارات عبر فترة زمنية معينة، كما أف الوسيط ال يعتمد عمى مراكز الفئات، بؿ 
فقط، ولذلؾ فيو يستخدـ دوف غيره في الفئات المفتوحة، كما يصمح عندما يكوف توزيع 

 التكرارات ممتويًا، داللة عمى تطرؼ البيانات وانحيازىا في اتجاه معيف.
 

 -: استعماالت الوسيط 
 .عندما يتطمب البحث معرفة النقطة الوسيطة في التوزيع  
 .عندما تؤثر القيـ المتطرفة عمى قيمة المعدؿ  
 .عند معالجة التوزيعات الشاذة لمقيـ )المتطرفة(  
 .مع البيانات التراتبية  بشكؿ خاصيستعمؿ  

 

 

 : الـمنـوال( 3
، أما في البيانات التكرارية فيو رارًا وشيوعًا في البيانات الخاـالمنواؿ ىو القيمة األكثر تك

 تكرارًا .مركز الفئة األكبر 
 خصائص المنوال :

 داوؿ التكرارية أـ الرسـ، سواء أكاف استخراجو عف طريؽ الجيؿ الحساب وال يقبؿ الخطأس 
 .البياني

  .ال يتأثر بالقيـ المتطرفة  
أو المشكالت التي يتصدى الجغرافي  ة عند دراسة تكرار حدوث الظواىرلو أىمية خاص  

 لدراستيا وتحميؿ اسبابيا المكانية. 
كف عند تبويب ، ولزعة المركزية في كثير مف الحاالت، مثؿ تساقط المطرال يصمح لوصؼ الن 

 .القيـ يمكف اعتماده
، ولكف قد يكوف فييا أكثر مف وسط حسابي واحد، و ، وسيط واحدموعة القيـ مدى واحدولمج 

 . متمحورة حوؿ أكثر مف نقطة واحدة ، أوواؿ واحد عندما تكوف غير متجانسةمن



5 

 

 ة بين مقاييس النزعة المركزية :مقارن
  .احصائية أكثر عمقاً  اتتطبيق يستخدـ فينظاـ رياضي  جزء مفىو  المتوسط الحسابي 
 .اف انحراؼ القيـ عف الوسيط ذي تطبيقات محدودة في الطرائؽ االحصائية المتقدمة 
 .فاعمية مف غيره مف مقاييس النزعة المركزية المتوسط الحسابي أكثر استقرارية و  
، بعبارة كوف أقؿ تذبذبا مف قيـ الوسيط والمنواؿعند أخذ عينات مف المجتمع نفسو فاف معدالتيا ت 

 .اخرى ، يوفر المعدؿ افضؿ تقدير لخصائص المجتمع 
 

 مقاييـس التـشـتت
 التشتت ىو درجة تبعثر البيانات أو انتشارىا حوؿ متوسطيا الحسابي أو حوؿ الوسيط،

فمقاييس النزعة المركزية تدؿ عمى تجمع البيانات حوؿ قيمة متوسطة ليا، غير أف ذلؾ ال يعتبر 
كافيًا لوصؼ البيانات بدقة، فقد يتساوى الوسط الحسابي لمجموعتيف مف البيانات، رغـ وجود فروؽ 

 كبيرة في القيـ الخاصة بيا:
  9ىو  24،  2،  1والوسط الحسابي لمقيـ :        9ىو   12،  9،  6فالوسط الحسابي لمقيـ : 

أي أف قيمة الوسط الحسابي ىي نفسيا في المجموعتيف رغـ وجود اختالفات واضحة في 
أعداد كؿ مجموعة، وبالتالي فالوسط الحسابي ال يوضح االختالؼ بيف المجموعتيف، ويتعيف استخداـ 

يس التشتت كالمدى، واالنحراؼ مقاييس إضافية لموصوؿ إلى وصؼ دقيؽ لمبيانات، مثؿ مقاي
 المعياري، والتبايف، ومعامؿ االختالؼ، ومعامؿ اإللتواء وغيرىا.

 

 Range The  المـدى (1
 اييس درجة ، فالمدى أحد مقفي مجموعة البيانات قيد التحميؿ المسافة بيف أكبر وأصغر قيمة ىو

 قيمة في مجموعة قيـ المتغير.  المدى ىو الفرؽ بيف أعمى وأقؿإذف ، التطرؼ في مجموعة قيـ
  مثؿ: المدى الحراري لقياس  الظواهر الطبيعيةويستخدمو الجغرافيوف بكثرة عند وصؼ وتحميؿ

القارية والتطرفات المناخية، وعند قياس درجة انحدار السطح تحسب المسافة المكانية الفاصمة 
 سرعة الرياح باختالؼبيف أعمى نقطة وأدناىا )قياس درجة التضرس(. كذلؾ عند تفسير 

درجات الضغط الجوي بيف منطقتيف والمسافة الفاصمة بينيما، كما يستخدـ في الدراسات التي 
 تعنى بتصميـ السدود ومصارؼ مياه األمطار ومشاريع الري والصرؼ ومعالجة الفيضانات. 

 جتماعية، وبيف اال –يعتمد المدى عند المقارنة بيف المجاميع االقتصادية  في الجغرافية البشرية
األقاليـ، وبيف الدوؿ، وىكذا، فيو يعكس حدة التبايف المكاني وأثر العوامؿ المحمية عميو . انو أحد 
أىـ مقاييس التبايف المكاني ألنو يعكس التطرفيف اإلحصائييف والمسافة المكانية الفاصمة بينيما، 

 ويساعد في تفسير ما تمخض عنو مف نتائج .
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 ممثمة د سواء أكانت القيـ مجدولة أـ البقيمتي التطرفيف في قيـ المتغير لذا فانو واح ييتـ المدى ،
انو ال يعطي فكرة عف توزيع القيـ  وال يقيس التشتت بؿ  ،عمى الخارطة بنقاط أـ بوحدات مساحية
 .يساعد في استكماؿ صورة توزيع القيـ 

 -:)المدى( مزايا و عيوب 
 .بعثر و تشتت القيـ سيؿ الحساب لتمقياس بسيط و  
 يعات التكرارية المفتوحة النياية.ال يمكف استخدامو في التوز  
 لقيـ عند وجود تطرفات شاذة فييا .يعطي فكرة خاطئة عف توزيع ا 
، فقد يكوف لممدى ف عدة مجموعات في درجة تباينيا وتشتتياال يستفاد مف المدى لممقارنة بي 

 القيمة نفسيا في كؿ مجموعة ولكف توزيع القيـ مختمؼ كميا . 
 

 االنحراف المتوسط :  (2
ىو يعبر عف انحراؼ القيـ عف معدليا، وىو متوسط مجموع االنحرافات المطمقة لمقيـ عف 

 -:الحسابي ويستخرج بالخطوات اآلتيةمتوسطيا 
 اشتقاؽ المتوسط الحسابي لممشاىدات . 
 حساب انحراؼ المشاىدات عف متوسطيا الحسابي  
 تحويؿ االنحرافات إلى انحرافات مطمقة بإىماؿ اإلشارة الجبرية )السالبة والموجبة(  
 .حساب مجموع االنحرافات المطمقة 
 قسمة نتيجة الخطوة السابقة عمى عدد المشاىدات.  

يعاني مف أوجو قصور مختمفة يعد االنحراؼ المتوسط مف مقاييس التشتت الجيدة، إال انو 
 أدت إلى صعوبة استخدامو في العمميات اإلحصائية االستداللية .

 

   Varianceالـتـبـايــن :   (3
وىو متوسط مجموع مربع االنحرافات عف المتوسط الحسابي، والسبب في تربيع االنحرافات  

اوز عيوب االنحرافات قبؿ استخداميا لحساب قيمة التبايف ىو إف مجموعيا يساوي صفرا. ولتج
وال يعتمد لوحده في  ،المطمقة عمؿ االحصائيوف إلى تربيع الفروقات بداًل مف تحويميا إلى قيـ مطمقة

 .الشتقاؽ قيمة االنحراؼ المعياري ، اال نادرا و ذلؾ ألنو  يشكؿ خطوةالتحميؿ
  

 Standard Deviationاالنحـراف الـمعـياري   (4
تربيعيا، أو  قات إلى وضعيا األصمي بعد أف تـوىو يعيد الفرو  انو الجذر التربيعي لمتبايف،

تكررت بصيغ مختمفة ، فكثرت المعادالت و ميتو فقد تنوعت طرائؽ حساب قيمتوألىتربيع القيـ ذاتيا. و 
 تؤدي الغرض نفسو مبنية وفؽ المنطؽ نفسو .
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 Variation Coefficient معامل االختالف :  (5
واألكثر استعمااًل في الدراسات الجغرافية حيث يستخدـ في ىو أحد المقاييس الميمة 

يستخدـ معامؿ االختالؼ لممقارنة بيف  غرافية خاصة المختمفة المقياس.المقارنات بيف الظواىر الج
توزيعيف مف حيث التشتت، مثاًل مقارنة التشتت بيف إقميميف مناخييف مف حيث األمطار ودرجات 

ت الحرارة قد يتساوى بيف إقميميف ولكف معامؿ االختالؼ يكوف الحرارة، فنجد أف متوسط درجا
 مختمفًا مما يعني أف التشتت بينيما مختمؼ. 

 

 معامل الميالن :  (6
، فالبيانات افية تتبع التوزيع الطبيعي أـ اليستخدـ في معرفة ما إذا كانت البيانات الجغر  

، أو ذات ميالف توزيع طبيعي، أو بيانات ذات ميالف موجب الجغرافية إما أف تكوف بيانات ذات
 ، ويعرؼ معامؿ الميالف بمعامؿ اإللتواء (  3-إلى  3سالب وىي محصورة بيف ) +

 

 مةثأم
 : 1مثاؿ 
 كمية األمطار  السنة  كمية األمطار  السنة  كمية األمطار  السنة  كمية األمطار  السنة

1970 534.8  1980 684.1  1990 401.5  2000 551.9 
1971 729.6  1981 369.6  1991 949.5  2001 538.7 
1972 421.9  1982 618.4  1992 874.4  2002 612.1 
1973 531.0  1983 730.3  1993 386.0  2003 674.0 
1974 790.6  1984 450.1  1994 761.5  2004 464.5 
1975 498.5  1985 479.5  1995 266.6  2005 571.7 
1976 467.8  1986 718.4  1996 510.2  2006 474.8 
1977 687.4  1987 490.1  1997 652.9  2007 491.8 
1978 384.8  1988 664.1  1998 325.2  2008 295.9 
1979 663.3  1989 358.5  1999 223.0  2009 378.9 

         2010 393.1 
 المطموب : 

 أوجد مقاييس النزعة المركزية والتشتت  (1
 كوف جدوؿ تكراري لمبيانات السابقة  (2

 
 
 



8 

 

  22071سنة =  41الحؿ : مجموع كميات األمطار خالؿ 
 سنة  n  =41عدد السنوات         

 الوسط الحسابي  -1

 ̅  
∑ 

 
  
     

  
       

 الوسيط : -2 
 ترتيب األرقاـ تصاعديًا بالشكؿ التالي : 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرتبة

 393.1 386 384.8 378.9 369.6 358.5 325.2 295.9 266.6 223 الرقم
           

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 الرتبة

 498.5 491.8 490.1 479.5 474.8 467.8 464.5 436 436 401.5 الرقم
           

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 الرتبة

 663.3 652.9 618.4 612.1 571.7 551.9 538.7 534.8 531 510.2 الرقم
           

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 الرتبة

 874.4 790.6 761.5 730.3 729.6 718.4 687.4 684.1 674 664.1 الرقم
           

          41 الرتبة

          949.5 الرقم
 

 رتبة الوسيط : 
 2( /  1= )عدد المشاىدات +  رتبة الوسيط إذا كاف عدد المشاىدات فردي فيكوف القانوف  

 أما إذا كاف عدد المشاىدات زوجيًا فيكوف :
 

 1( + 2= )عدد المشاىدات / رتبة الوسيط الثاني ،  2= عدد المشاىدات /  رتبة الوسيط األول
 لقانوف األوؿ ، فإننا نستخدـ ا 41بما أف عدد المشاىدات فردي = 

 
 21=  2( / 42= ) 2( / 1+  41= ) 2( /  1= )عدد المشاىدات +  رتبة الوسيط 

 510.2إذف الوسيط ىو الرقـ : 
 

 436المنواؿ = القيمة األكثر تكرارًا =  -3
 

 726.5=  223 – 949.5أقؿ قيمة  =  –المدى = أكبر قيمة  -4
 

 ثانيًا مقاييس التشتت : 
  726.5=  223 – 949.5أقؿ قيمة =  –المدى = أكبر قيمة  (1
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 جدول الحل : 
 2(̅   ) |̅   | (xاألمطبر) السنة

1970 534.8 3.5 12.25 

1971 729.6 191.3 36595.69 

1972 421.9 116.4 13548.96 

1973 531.0 7.3 53.29 

1974 790.6 252.3 63655.29 

1975 498.5 39.8 1584.54 

1976 467.8 75.5 4975.25 

1977 687.4 149.1 22235.81 

1978 384.8 153.5 23562.25 

1979 663.3 125.5 15625.55 

1980 684.1 145.8 21257.64 

1981 369.6 168.7 28459.69 

1982 618.4 85.1 6416.51 

1983 730.3 192.5 36864.55 

1984 450.1 88.2 7779.24 

1985 479.5 58.8 3457.44 

1986 718.4 185.1 32436.51 

1987 490.1 48.2 2323.24 

1988 664.1 125.8 15825.64 

1989 358.5 179.8 32328.54 

1990 401.5 136.8 18714.24 

1991 949.5 411.2 169585.44 

1992 874.4 336.1 112963.21 

1993 386.0 152.3 23195.29 

1994 761.5 223.2 49818.24 

1995 266.6 271.7 73825.89 

1996 510.2 28.1 789.61 

1997 652.9 114.6 13133.16 

1998 325.2 213.1 45411.61 

1999 223.0 315.3 99414.59 

2000 551.9 13.6 184.96 

2001 538.7 5.4 5.16 

2002 612.1 73.8 5446.44 

2003 674.0 135.7 18414.49 

2004 464.5 73.8 5446.44 

2005 571.7 33.4 1115.56 

2006 474.8 63.5 4532.25 

2007 491.8 46.5 2162.25 

2008 295.9 242.4 58757.76 

2009 378.9 159.4 25458.36 

2010 393.1 145.2 21583.54 
    

 2222537572 6655.. 77022 المجموع
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 االنحراف المتوسط :  -2

    
∑|   ̅|

 
 
      

  
        

 االنحراف المعياري :  -3

  √
∑(   ̅) 

 
  √

          

  
 √               

ممـ، كمما كبرت قيمة االنحراؼ المعياري مقارنة  165.1نجد أف قيمة االنحراؼ المعياري = 
بالمتوسط الحسابي، تعطي داللة عمى عدـ تجانس البيانات، وفي ىذا المثاؿ نجد أف البيانات 

 165.1 ±متجانسة حيث أف قيمة االنحراؼ المعياري 
 

 27253.22=  2(165.1= ) 2( = ) التباين -4
 

 100× =  )االنحراؼ المعياري / المتوسط الحسابي (  معامل االختالف -5
    ( =165.1  /538.3 × )100  =0.306  ×100  =30.6  % 

: كمما كبرت قيمة معامؿ االختالؼ كمما كانت البيانات غير متجانسة، ىنا البيانات  التفسير
 متجانسة بشكؿ كبير .

 الوسيط ( / االنحراؼ المعياري  –= ) المتوسط  معامل الميالن  -6
                  ( =538.3 – 510.2 / )165.1 =28.1  /165.1  =0.17  

يو توزيع أقرب ، فإذا كاف محصورًا بينيما ف 3 -،  3: معامؿ الميالف يكوف بيف +  التفسير 
 ( ، أما غير ذلؾ فيكوف توزيع غير الطبيعي. لممعتدؿ ) الطبيعي

 

 بعد إدخاؿ البيانات بالحاسوب بالشكؿ التالي : بالحاسوب : الحؿ 
 القٌمة المقاٌٌس الوصفٌة

Mean ً538.317 المتوسط الحساب 

Median 510.200 الوسٌط 

Mode 223.0 المنوال
a
 

Std. Deviation 167.1363 االنحراف المعٌاري 

Variance 27934.556 التباٌن 

Skewness 0.356 معامل اإللتواء 

Std. Error of Skewness 0.369 الخطأ المعٌاري إللتواء 

Range 726.5 المدى 

Minimum 223.0 أقل قٌمة 

Maximum  949.5 قٌمةأعلى 

Sum 22071.0 المجموع 
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 خطوات استخراج مقاييس النزعة المركزية والتشتت

 
 
 

 

 

 
 

 

 القٌمة المقاٌٌس الوصفٌة

Mean ً538.317 المتوسط الحساب 

Median 510.200 الوسٌط 

Mode 223.0 المنوال
a
 

Std. Deviation 167.1363 االنحراف المعٌاري 

Variance 27934.556 التباٌن 

Skewness 0.356 معامل اإللتواء 

Std. Error of Skewness 0.369 الخطأ المعٌاري إللتواء 

Range 726.5 المدى 

Minimum 223.0 أقل قٌمة 

Maximum 949.5 أعلى قٌمة 

Sum 22071.0 المجموع 
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 :  2مثاؿ 
،  7،  6،  7،  7،  12،  11يناير: البيانات التالية لدرجات الحرارة في األسبوع األوؿ مف شير 

 درجة مئوية. المطموب: أوجد مقاييس النزعة المركزية والتشتت لدرجات الحرارة. 6
(   ̅)2 |   )̅̅  الترتيب X التصاعدي |̅

4 2 6 11 1- 
4 2 6 12 2- 
1 1 7 7 3- 
1 1 7 7 4- 
1 1 7 6 5- 
9 3 11 7 6- 
16 4 12 6 7- 
 المجموع  56 14 36

 

 :الحؿ 
 أواًل / مقاييس النزعة المركزية 

 المتوسط الحسابي : 

 ̅  
∑ 

 
  
  

 
   

 درجات مئوية  8 قيمة المتوسط الحسابي =
 ..... فردي  7: عدد المشاىدات =  الوسيط

 4=  2/  8=  2( /  1+  7= ) 2( /  1رتبة الوسيط = ) عدد المشاىدات + 
  7ىي =  4المشاىدة التي تقابؿ الرتبة الوسيط = 

  7: ىو القيمة األكثر تكرارًا =  المنوال
 

 ثانيًا / مقاييس التشتت : 
  6=  6 – 12أقؿ قيمة  =  –المدى = أكبر قيمة  -1

 
 االنحراؼ المتوسط :  -2

    
∑|   ̅|
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 االنحراؼ المعياري :  -3

  √
∑(   ̅) 

 
  √

  

 
 √          

درجة مئوية، كمما كبرت قيمة االنحراؼ المعياري  2.27نجد أف قيمة االنحراؼ المعياري = 
مقارنة بالمتوسط الحسابي ، تعطي داللة عمى عدـ تجانس البيانات ، وفي ىذا المثاؿ نجد أف 

 2.27 ±البيانات متجانسة حيث أف قيمة االنحراؼ المعياري 
 5.14=  2(2.27= ) 2( التبايف = ) -4
 
 100× معامؿ االختالؼ =  )االنحراؼ المعياري / المتوسط الحسابي (  -5

    ( =2.27  /8 × )100  =0.284  ×100  =28.4  % 
: كمما كبرت قيمة معامؿ االختالؼ كمما كانت البيانات غير متجانسة، ىنا البيانات  التفسير

 متجانسة بشكؿ كبير .
 2.27( / 7 - 8يط ( / االنحراؼ المعياري = )الوس –معامؿ الميالف  = ) المتوسط   -6

    =1  /2.27  =0.44  
، فإذا كاف محصورًا بينيما فيو توزيع أقرب  3 -،  3: معامؿ الميالف يكوف بيف +  التفسير 

 لممعتدؿ ) الطبيعي ( ، أما غير ذلؾ فيكوف توزيع غير الطبيعي. 
 

 ة السابقة نحصؿ عمى الجدوؿ التالي : الحؿ بالحاسوب : بعد إدخاؿ البيانات بنفس الطريق
بالحاسوب القٌمة المقاٌٌس الوصفٌة  القٌمة بالحل الٌدوي 

Mean ً8 8 المتوسط الحساب 

Median 7 7 الوسٌط 

Mode 7 7 المنوال 

Std. Deviation 2.27 2.449 االنحراف المعٌاري 

Variance 5.14 6.000 التباٌن 

Skewness 0.44 1.143 معامل اإللتواء 

Std. Error of Skewness 0.794 الخطأ المعٌاري إللتواء - 

Range 6 6 المدى 

Minimum 6 6 أقل قٌمة 

Maximum 12 12 أعلى قٌمة 

Sum 56 56 المجموع 

 
سوب يتعامؿ مع القانوف : االختالؼ في قيـ االنحراؼ المعياري والتبايف سببو ، أف الحا مالحظة

 وبالتالي تكوف النتائج مختمفة  n – 1نحراؼ المعياري وىو الثاني لال
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 :  3مثال 
،  7،  6،  7،  7،  12،  11البيانات التالية لدرجات الحرارة في األسبوع األوؿ مف شير يناير: 

 درجة مئوية. المطموب: أوجد مقاييس النزعة المركزية والتشتت لدرجات الحرارة. 6
(   ̅)2 |   )̅̅  X الرتبة التصاعدي |̅

4 2 6 1 11 
4 2 6 2 12 
1 1 7 3 7 
1 1 7 4 7 
1 1 7 5 6 
9 3 11 6 7 
16 4 12 7 6 
49 7 16 8 16 
 المجموع 72 21 85

 

 الحؿ :
 أواًل / مقاييس النزعة المركزية 

 المتوسط الحسابي : ( 1

 ̅  
∑ 

 
  
  

 
   

 درجات مئوية  9 قيمة المتوسط الحسابي =
 
  زوجي.....  8: عدد المشاىدات =  الوسيط( 2

 7........ تقابؿ القيمة  4=  2( / 8= ) 2) عدد المشاىدات( /  = األول رتبة الوسيط
 7.... تقابؿ القيمة  5= 1+ 4= 1( +2÷ 8= )1( + 2÷ عدد المشاىدات رتبة الوسيط الثاني=
 7=  14/2= 2( / 7+  7)= 2/) قيمة الوسيط األول + قيمة الوسيط الثاني (إذن قيمة الوسيط= 

 

  7: ىو القيمة األكثر تكرارًا =  المنوال
 

 ثانيًا / مقاييس التشتت : 
  10=  6 – 16أقؿ قيمة  =  –المدى = أكبر قيمة  -1
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 االنحراؼ المتوسط :  -2

    
∑|   ̅|

 
 
  

 
   

 االنحراؼ المعياري :  -3

  √
∑(   ̅) 

 
  √

  

 
 √            

ياري مقارنة درجة مئوية، كمما كبرت قيمة االنحراؼ المع 3.26= المعياري نجد أف قيمة االنحراؼ
، وفي ىذا المثاؿ نجد أف البيانات طي داللة عمى عدـ تجانس البيانات، تعبالمتوسط الحسابي

 3.26 ±حيث أف قيمة االنحراؼ المعياري إلى حد ما ، متجانسة 
 
 10.625=  2(3026= ) 2( التبايف = ) -4
 

 100× معامؿ االختالؼ =  )االنحراؼ المعياري / المتوسط الحسابي (  -5
    ( =3.26  /9 × )100  =0.362  ×100  =36.2  % 
: كمما كبرت قيمة معامؿ االختالؼ كمما كانت البيانات غير متجانسة، ىنا البيانات  التفسير

 متجانسة بشكؿ كبير .
 3.26( / 7 - 9الوسيط ( / االنحراؼ المعياري = ) –معامؿ الميالف  = ) المتوسط   -6

    =2  /3.26  =0.613  
أقرب  ، فإذا كاف محصورًا بينيما فيو توزيع 3 -،  3: معامؿ الميالف يكوف بيف +  التفسير 

  لممعتدؿ ) الطبيعي ( .
 

بالحاسوب القٌمة المقاٌٌس الوصفٌة  القٌمة بالحل الٌدوي 

Mean ً9 9 المتوسط الحساب 

Median 7 7 الوسٌط 

Mode 7 7 المنوال 

Std. Deviation 62.3 3.625 االنحراف المعٌاري 

Variance 5223.1 13.143 التباٌن 

Skewness 22356 1.199 معامل اإللتواء 

Std. Error of Skewness 7522. الخطأ المعٌاري إللتواء - 

Range 52 10 المدى 

Minimum 3 6 أقل قٌمة 

Maximum 53 16 أعلى قٌمة 

Sum 7 72 المجموع. 
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 :ثانيًا / البيانات المبوبة 
كثيرة المشاىدات، يمجأ عامؿ مع البيانات اإلحصائية الجغرافية تأجؿ تسييؿ المف  

 اإلحصائيوف إلى اختصارىا في جداوؿ، ثـ معاممتيا بالقوانيف اإلحصائية المختمفة.
  

 : يدويًا  خطوات عمل جدول تكراري - أ
  41عدد المشاىدات = تحديد  -1
 726.5=  223 – 949.5أقؿ قيمة =   –= أكبر قيمة  المدى  -2
  6.61=  1.61+  5=  41+ لو  N  =5+ لو  5عدد الفئات =   -3

 10وال يزيد عف  5ويجب أف ال يقؿ عدد الفئات عف ( فئات 7 - 6إذن عدد الفئات من )
 فئات 

  109.9=  6.61/  726.5طول الفئة = المدى / عدد الفئات =  -4
  100إذن يستحسن أن يكون طول الفئة = 

 200إذن نبدأ الفئات برقم صحيح =  223بما أن أقل مشاهدة =  -5
 

 :الجدول التكراري يكون بالشكل التالي 
 

 الفئات  التكرار f التكرار  (X) مركز الفئة التراكمي 
3 250 3 /// 300 – 200 
10 350 7 ////  // 400 – 300  
20 450 10 ////  //// 500 – 400 
26 550 6 ////  / 600 – 500 
34 650 8 ////  /// 700 – 600 
39 750 5 //// 800- 700 
40 850 1 / 900 – 800 
41 950 1 / 1000- 900 

  41   
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 كيفية عمل جدول تكراري بالحاسوب :  - ب
 : األمطار السابؽ( حيث يوجد بو متغير واحد ىو األمطارنفتح ) ممؼ 

  Recode into Different Variableثـ األمر  Transformالخطوة األولى : نفتح نافذة 
 

  
 نحصؿ عمى النافذة التالية : 

 
الخطوة الثانية: نقـو بتسمية المتغير الجديد الذي نريد إنشاؤه ونسميو )الفئات( وتكوف ىذه 
الفئات كما في المثاؿ السابؽ ولكف نعطييا أرقامًا متسمساًل لكؿ فئة مف الفئات، فالفئة األولى 

 2نعطييا الرقـ  400 – 300، والفئة الثانية مف 1نعطييا الرقـ  300 – 200والتي ىي مف 
 وىكذا حتى الفئة الثامنة. 

ولكف حينما نكتب الفئة يجب أف يكوف الحد األعمى فييا أقؿ مف القيمة الموجودة في الفئة ، 
 وىكذا . 300أي أقؿ مف  299.9 – 200، تكتب مف  300 – 200فمثاًل الفئة مف 
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 Oldالقائمة فئات مف خالؿ ( ونقـو بإدخاؿ الOld and new Valueثـ نضغط عمى األمر ) 
value   في الفراغ المقابؿ لكممة  200، وفييا ندخؿ الرقـRange   299.9، وندخؿ الرقـ 

 . throughلمفراغ المقابؿ لكممة 
وىو يعبر عف الفئة  1ندخؿ الرقـ  New valueثـ في النصؼ الثاني مف النافذة ) اليميف( 

 دخاؿ الفئة وترتيبيا ، وىكذا مع باقي المجموعات.، فيتـ إ addاألولى ، ثـ نضغط عمى الزر 

 
 

 فنحصؿ عمى النتائج التالية :  okثـ  continueالخطة األخيرة : نضغط عمى 
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 األمطبر فئبت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent الفئبت

Valid 1 3 7.3 7.3 7.3 

2 7 17.1 17.1 24.4 

3 10 24.4 24.4 48.8 

4 6 14.6 14.6 63.4 

5 8 19.5 19.5 82.9 

6 5 12.2 12.2 95.1 

7 1 2.4 2.4 97.6 

8 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 ( إلى فئات نقوـ بما يمي :  8إلى  1حتى نحوؿ األرقاـ الرتبية ) 
 ونقـو بإدخاؿ الفئات كما في الشكؿ التالي: ،  Valueثـ نذىب لألمر Variable View نفتح نافذة/ أوالً 

 
 

  ، فنحصؿ عمى الشكؿ المقابؿ  Okوبعد ذلؾ نضغط عمى 
 

 الثانية / نعيد نفس الخطوات في حساب التكرارات لمفئات فنحصؿ عمى الجدوؿ التالي: الخطوة 
 

 األمطبر فئبت

 Frequency Percent% Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 200 - 300 3 7.3 7.3 7.3 

300 - 400 7 17.1 17.1 24.4 

400 - 500 10 24.4 24.4 48.8 

500 - 600 6 14.6 14.6 63.4 

600 - 700 8 19.5 19.5 82.9 

700 - 800 5 12.2 12.2 95.1 

800 - 900 1 2.4 2.4 97.6 

900 - 1000 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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 : 1مثاؿ 
 تمثؿ البيانات التالية كميات األمطار الساقطة عمى غزة حسب الجدوؿ التكراري :

 (   ̅)2  |   ̅ | |   )̅̅  (f. X) التراكمي |̅
 مركز الفئة

(X) 
التكرار 

 f 
 الفئات

236040.75 841.5 280.5 3 750 250 3 300 – 200  
228061.75 1263.5 180.5 10 2450 350 7 400 – 300  
6480.25 805 80.5 20 4500 450 10 500 – 400  
2281.5 117 19.5 26 3300 550 6 500 – 600 
114242 956 119.5 34 5200 650 8 700 – 600  

236950.25 1079.5 219.5 39 3750 750 5 800- 700  
102080.25 319.5 319.5 40 850 850 1 900 – 800  
175980.25 419.5 419.5 41 950 950 1 1000- 900  
1102117 5801.5 5801.5  21750  41  

 
 أوجد مقاييس النزعة المركزية والتشتت 

 أواًل / مقاييس النزعة المركزية 
 المتوسط الحسابي :  -1

 ̅  
∑   

∑ 
  
     

  
       

  ممـ  530.5 قيمة المتوسط الحسابي =
 :   الوسيط/ 2

رتبة الوسٌط     
∑ 

 
  
  

 
      

تحديد فئة الوسيط : نجد أف فئة الوسيط ىي التي يقابميا التراكمي الصاعد الذي بو الرقـ  -2
 500 – 600، وىو يقابؿ الفئة  26المساوي لرتبة الوسيط أو أكبر منو ، وىنا الرقـ التراكمي 

 500الحد األدنى لفئة الوسيط =  -3
  20التراكمي السابؽ لفئة الوسيط =  -4
  6تكرار فئة الوسيط =  -5
 100=  500 – 600لفئة الوسيط =  الحد األدنى – طوؿ فئة الوسيط = الحد األعمى -6
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 قيمة الوسيط =
 طول الفئة × التراكمً السابق لفئة الوسٌط(/ تكرار فئة الوسٌط[  –الحد األدنى لفئة الوسٌط + ]) رتبة الوسٌط  

 =500 ( [ +20.5 – 20  /)6  × ]100  

 =500 [ +0.5  /6 × ]100  

 =500 [ +0.083 × ]100 

 ملم  508.3إذن قٌمة الوسٌط للبٌانات السابقة =  508.3=  8.3+  500= 
 

 10ممـ ، وىو يقابؿ التكرار األكبر المساوي  450: ىو مركز الفئة األكبر تكرارًا = المنوال/  3
 

 ثانيًا / مقاييس التشتت : 
 ممـ   800=  200 – 1000أقؿ قيمة  =  –المدى = أكبر قيمة  -1

 

 االنحراؼ المتوسط :  -2

    
∑ |   ̅|

∑ 
 
      

  
       

 : اؼ المعيارياالنحر  -3

  √
∑ (   ̅) 

∑  
  √

       

  
 √              

ممـ، كمما كبرت قيمة االنحراؼ المعياري مقارنة  163.9نجد أف قيمة االنحراؼ المعياري = 
بالمتوسط الحسابي ، تعطي داللة عمى عدـ تجانس البيانات ، وفي ىذا المثاؿ نجد أف البيانات 

 163.9 ±متجانسة حيث أف قيمة االنحراؼ المعياري 
 26880.9=  2(163.9= ) 2( التبايف = ) -4

 

 100× معامؿ االختالؼ =  )االنحراؼ المعياري / المتوسط الحسابي (  -5
    ( =163.9  /530.5 × )100  =0.309  ×100  =30.9  % 
: كمما كبرت قيمة معامؿ االختالؼ كمما كانت البيانات غير متجانسة، ىنا البيانات  التفسير

 متجانسة بشكؿ كبير .
 لوسيط ( / االنحراؼ المعياري ا –= ) المتوسط   معامل الميالن -6

        ( =530.5 – 508.3 / )163.9 =   22.2  /163.9  =0.13  
، فإذا كاف محصورًا بينيما فيو توزيع أقرب  3 -،  3: معامؿ الميالف يكوف بيف +  التفسير 

  .لممعتدؿ ) الطبيعي ( ، أما غير ذلؾ فيكوف توزيع غير الطبيعي



22 

 

 : 2مثاؿ 
فػي دراسػة حػوؿ ظػػاىرة الصػقيع فػي قطػاع غػػزة ، قػاـ أحػد البػاحثيف بجمػػع بيانػات حػوؿ ىػػذه 

 الظاىرة في المنطقة ، كما ىو موضح في : 
 

 م  7000-م 2402جدول : حدوث ظاهرة الصقيع بشهر مارس في قطاع غزة من 

 السنة
عدد مرات 

 السنة  حدوث الظاهرة 
عدد مرات 

 السنة  حدوث الظاهرة
عدد مرات 

 السنة  حدوث الظاهرة
عدد مرات 

 حدوث الظاهرة
2402 5  2476 5  24.2 1  2426 5 

2407 1  2472 1  24.7 1  2422 2 

2405 2  2473 5  24.5 1  2423 1 

2401 5  2474 5  24.1 2  2424 5 

240. 4  2450 5  24.. 1  2430 3 

2406 5  2452 1  24.6 3  2432 5 

2402 5  2457 2  24.2 5  2437 4 

2403 6  2455 3  24.3 2  2435 1 

2404 1  2451 5  24.4 2  2431 5 

2420 2  245. 4  2460 5  243. 1 

2422 1  2456 5  2462 1  2436 2 

2427 5  2452 6  2467 2  2432 5 

2425 1  2453 5  2465 5  2433 2 

2421 1  2454 1  2461 2  2434 1 

242. 5  2410 1  246. 1  2440 5 

2426 5  2412 1  2466 5  2442 2 

2422 2  2417 5  2462 2  2447 5 

2423 3  2415 1  2463 1  2445 5 

2424 1  2411 1  2464 3  2441 6 

2470 5  241. 2  2420 5  244. 5 

2472 1  2416 5  2422 2  2446 7 

2477 5  2412 1  2427 5  2442 1 

2475 1  2413 3  2425 3  2443 5 

2471 5  2414 5  2421 5  2444 1 

247. 5  24.0 1  242. 3  7000 5 

 
 المطموب :  تحميل البيانات السابقة إحصائيًا ، و تمثيمها بيانيًا ما أمكن . 
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 خطوات الحؿ : 
 عمؿ جدوؿ تكراري  -1

 (   ̅)2  |   ̅ | |   )̅̅ ̅| (f. X) التكرار التكرار التراكميf X 
71.57 50.05 1.43 0 35 35 0 
5.55 12.9 0.43 30 65 30 1 
5.2 9.12 0.57 32 81 16 2 

19.72 12.56 1.57 24 89 8 3 
19.81 7.71 2.57 12 92 3 4 
50.98 14.28 3.57 20 96 4 5 
62.65 13.71 4.57 18 99 3 6 
31.02 5.57 5.57 7 100 1 7 

 المجموع 100  143  125.9 266.51
 

 أواًل / مقاييس النزعة المركزية 
 المتوسط الحسابي :  -1

 ̅  
∑   

∑ 
  
   

   
      

  مرة 1.43قيمة المتوسط الحسابي = 
 :   الوسيط/ 2

رتبة الوسٌط     
∑ 

 
  
   

 
    

تحديد فئة الوسيط : نجد أف فئة الوسيط ىي التي يقابميا التراكمي الصاعد الذي بو الرقـ  
 1، وىو يقابؿ الفئة =  65المساوي لرتبة الوسيط أو أكبر منو ، وىنا الرقـ التراكمي 

 مرة 1قيمة الوسيط = 
 

 35األكبر المساوي مرة ، وىو يقابؿ التكرار  0: ىو مركز الفئة األكبر تكرارًا = المنوال/  3
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 ثانيًا / مقاييس التشتت : 
   7= 0 – 7أقؿ قيمة  =  –المدى = أكبر قيمة  -2
 

 االنحراؼ المتوسط :  -2

    
∑ |   ̅|

∑ 
 
     

   
       

 االنحراؼ المعياري :  -3

  √
∑ (   ̅) 

∑  
  √

      

   
 √           

مرة، كمما كبرت قيمة االنحراؼ المعياري مقارنة  1.63نجد أف قيمة االنحراؼ المعياري = 
بالمتوسط الحسابي ، تعطي داللة عمى عدـ تجانس البيانات ، وفي ىذا المثاؿ نجد أف البيانات 

 1.63 ±غير متجانسة حيث أف قيمة االنحراؼ المعياري 
 2.665=  2(1.63= ) 2( التبايف = ) -4
 

 100× معامؿ االختالؼ =  )االنحراؼ المعياري / المتوسط الحسابي (  -5
    ( =1.63  /1.43 × )100  =1.1416  ×100  =114.16  % 
: كمما كبرت قيمة معامؿ االختالؼ كمما كانت البيانات غير متجانسة، ىنا البيانات غير  التفسير

 متجانسة بشكؿ كبير .
   معامل الميالن -6

 1.63( / 1 – 1.43الوسيط ( / االنحراؼ المعياري = ) –= ) المتوسط 
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  0.26=  1.63/  0.43=    

، فإذا كاف محصورًا بينيما فيو توزيع أقرب  3 -،  3: معامؿ الميالف يكوف بيف +  التفسير 
 بيعي لممعتدؿ ) الطبيعي ( ، أما غير ذلؾ فيكوف توزيع غير الط

 
 كيفية حل السؤال السابق بالحاسوب : 

  Analyzeثـ نقـو باستخداـ األمر   Data Viewأواًل / نقوـ بإدخاؿ البيانات السابقة في نافذة 
 Frequncyثف األمر   Discriptiveثـ األمر 
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 نحصؿ عمى الجدوؿ التالي :   Okيعد أف ندخؿ التكرار ونضغط 
 

 التكرار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 35 35.0 35.0 35.0 

1 30 30.0 30.0 65.0 

2 16 16.0 16.0 81.0 

3 8 8.0 8.0 89.0 

4 3 3.0 3.0 92.0 

5 4 4.0 4.0 96.0 

6 3 3.0 3.0 99.0 

7 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 كما نحصؿ عمى الجدوؿ التالي لممقاييس الوصفية : 
 

Mean 1.43 

Median 1.00 

Mode 0 

Std. Deviation 1.641 

Variance 2.692 

Skewness 1.450 

Std. Error of Skewness .241 

Range 7 

Maximum 7 

Sum 143 
 

 انتيت المحاضرة


