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  :الكشف عن إعتدالية البيانات

ذلك التوز�ع الذي يأخذ ش�ل املنح�� �عتدا�� الذي ي�سم بالتماثل حول أنھ " مأمون البناء"�ش�� 

  )1( .ا��ط الرأ��� الساقط من أع�� نقطة فيھ من ا��ور �فقي

أنھ بمالحظة �سيطة للبحوث والدراسات واملذكرات و�طروحات، نرى عدم  :التمي�� وداود:و�ش��     

إ�تمام �ا�� يإجراء التوز�ع الطبي�� للبيانات، من أجل معرفة نوع التحليل �حصا�ي املناسب، وإن تم �ذا 

لنوع التوز�ع �اف إلعطاء تقدير جيد وممتاز �جراء فاإلختبار �حصا�ي املستعمل �� كث�� من �حيان غ�� 

  )2(  .الطبي�� للبيانات

 :خصائص التوز�ع الطبي��

  :و�تم�� التوز�ع الطبي�� بخصائص ��

  =Md u =Moاملنوال �ساوي الوسيط �ساوي املتوسط  -1

  .التوز�ع متناظر حول املتوسط ا��سا�ي-2

-ع�� �عد  inflexionللمنح�� نقطت�ن لإلنحناء  -3
+ ó 3( .من املتوسط(  
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  یبین ش�ل منحنى) 03(ش�ل رقم 

 .التوز�ع الطب�عي والمدبب والمفرطح 

  یبین النسب الخاصة لكل مستو� ) 02(ش�ل رقم 

 مع�ار� من مستو�ات التوز�ع الطب�عي

  یبین منحنى ) 01(ش�ل رقم 

 غوص ثالثي األ�عاد
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ا��تلفة يجب الشروع �� ف�م طبيعة البيانات، �ل ت�بع التوز�ع  قبل الشروع �� تطبيق �ختبارات

الطبي�� أم ال، فإذا �انت ت�بع التوز�ع الطبي�� فإن �ختبارات املعلمية سوف �ستخدم وتطبق، أما إذا �انت 

  )1( .ال ت�بع التوز�ع الطبي�� فإن �ختبارات غ�� املعلمية سوف �ستخدم

  :املعياري ومستو�ات الداللة �حصائية املنح�� �عتدا��    

إختبار ت، : �عض املقاي�س �حصائية �ش��ط إعتدالية توز�ع بيانات املتغ��ات ال�� �عا���ا مثل

� �عتدا�� التعرف ع�� �حنوتحليل التباين ومعامل إرتباط ب��سون وتحليل �نحدار، كما يمكن عن طر�ق امل

عن �صول ال�لية ال�� أشتقت م��ا، وعن طر�ق املنح�� �عتدا�� يمكن  أخطاء العينات ومدى إنحراف�ا

التعرف ع�� مدى الداللة �حصائية مثل ال�سبة ا��رجة و�ل من إختبار ت، وإختبار مان و�ت�� وإختبار 

نقال عن ��اج غانم أن ) 2004(و�ل�وكسون وغ���ا من املقاي�س، و�� �ذا الصد �ش�� صالح الدين عالم 

نح�� �عتدا�� بما يتم�� بھ من خصائص م�مة �عد العمود الفقري لإلحصاء �ستدال�� وم�ونة رئ�سية من امل

   .م�ونات إتخاذ القرار

�� الواقع �ناك طرق عديدة للتحقق من : ولكن السؤال امل�م �و كيف نتحقق من إعتدالية التوز�ع؟

، ولعل أش�ر طر�قة رقمية للتحقق من إعتدالية التوز�ع إعتدالية التوز�ع م��ا ما �و بيا�ي وم��ا ما �و رق��

-املدى  وقوع�ما ضمن  ع��ومعامل التفلطح، حيث �عتمد �و إستخدام معامل �لتواء، 
+1.  

 ، ومقياس  chapiro-wilkعتمد ع�� مقاي�س معينة ل��كم ع�� �عتدالية وم��ا مقياس � كما يمكن أن 

kolmogrov-smirnov،  و�مكن �� �ذا الصدد عرض إحدى �ذه �راء حيث أو�� �ل منMorgan 

نقال عن ��اج غانم، أنھ يمكن التحقق من إعتدالية التوز�ع بواسطة إحصائ�ت�ن  Griego (1998)و

�ع التكراري بوجود ذيل طو�ل ناحية ز وصفيت�ن �ما �لتواء والتفرطح، و �لتواء �ع�� نقص التماثل �� التو 

أو ال�سار للمنح�� و�سميان إلتواء موجب وسالب ع�� ال��ت�ب، أما التفرطح فيق�س ارتفاع �ضبة اليم�ن 

  )2( .نح�� �عتدا�� وكذلك �طرافالتوز�ع �ل �� أقصر أم أطول من امل

 )بارام��ي (معل�� {نظرا أل�مية التوز�ع الطبي�� للبيانات �� عملية إختيار التحليل �حصا�ي املناسب 

عامل �لتواء ومعامل م، ونظرا للتباين و�ختالف �� حسابھ، فإنھ تقرر �عتماد ع�� })ال بارم��ي (وال معل�� 

ل�ي �عت�� البيانات إما متبعة التوز�ع الطبي�� أم ال، حيث �حصاء البارام��ي �� حالة �عتدالية،  جالتفلط

  :أو�حصاء الالبارم��ي �� حالة عدم �عتدالية
                                                           

  .323ص ،2016، عمان  ،مركز الكتاب ��ادي�� ،�SPSSحصاء ا��يوي بإستخدام برنامج  ،جاسم دمحم التمي��، وسام مالك داود  (1)

  .92-90 ص ص ،2008 ،، القا�رةعالم الكتب ،�spssحصاء ال��بوي يدو�ا و�إستخدام  ،��اج غانم  (2)
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+ألك�� من  ، أنھ عندما تصل قيمة معامل �لتواء "إ��اب حامد ال��اوي "ى ير 
ي�ون التوز�ع شديد  1-

+�لتواء، وأن معامل �لتواء يمتد باملنح�� �عتدا�� ح��
+، أما عندما تقل قيمة معامل �لتواء عن  3- 

-1 

التفلطح، و�التا�� فقرار التوز�ع  وكذلك �مر نفسھ مع معامل. فمع�� ذلك أن التوز�ع أقرب لإلعتدالية

  )1().طح معالأي معامل �لتواء والتف(الطبي�� البد أن يتحقق مع�ما معا 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .203ص. 2006، املكتبة العصر�ة ، املنصورة، �حصاء التطبيقي �� ال��بية الر�اضيةإ��اب حامد ال��اوي، مباديء   (1)




