
 أنواع التوزيعات اإلحصائية

 

 اعتدالي  (1

 ملتو لليمين  (2

 ملتو لليسار  (3

 متفرطح (4

 

 

 عتدالي(:االالطبيعي ) ( التوزيع1
وفيه تتساوى قمية مقاييس الزنعة  اجلريس(،) الاعتدايلهو اذلي يأ خذ شلك املنحىن  الاعتدايلالتوزيع 

ومعامل  ،صفرمعامل الالتواء هل =  ويمتزي هذا املنحىن بأ ن املنوال( الوس يط، للبياانت )املتوسط،املركزية 

ينبئـان عن  3وابلتايل فلك معامل التواء يقرتب من الصفر، ولك معامل تفرطح يقرتب من  ،3التفلطح = 

 اعتدايل.توزيع 

 لشلك التايل:وميثهل ا

 

 تتساوى فيه القمي الثالث )املتوسط والوس يط واملنوال(. توزيع الاعتدال الطبيعي

 

 

 

 

 

 ملتو لليسار  اعتدالي اعتدالي

 ملتو لليمين
 متفرطح

 اليوجد متوسط 

الوسط   والوسيط 

 المنوالو



 

ىل  التوزيع( 2  موجب الالتواء(:الميني )امللتوي ا 

يوصف  (،الميني)أ ي حنو  املرتفعةاملنحىن انحية القمي  ذيل وميلعند احنراف التوزيع عن الصورة الاعتـدالية 

ومعىن الالتواء املوجب )هجة الميني( أ ن غالبية أ فراد العينة حصلوا عىل درجات  الالتواء،بأ نه موجب 

ذا  اذليلفتكون مقة املنحىن يف اليسار ويتجه  منخفضة، ىل الميني. )يكون منحىن التوزيع ملتواي حنو الميني ا  ا 

 ىل الوسط احلسايب وتتجه به حنو الميني(اكنت القمي املتطرفة حنو الميني تؤثر ع

 املتوسط أ كرب من الوس يط واملنوال.وفيه يكون 

 وميثهل الشلك التايل:

 

 سالب االلتواء(:)اليسار الملتوي إلى  عالتوزي (3

فتكون مقة املنحىن يف  وفيه يكون التوزيع ملتو هجة اليسار أ ي أ ن غالبية أ فراد العينة حصلوا عىل درجات مرتفعة

ىل اليسار( اليسار. )أ يالميني ويلتوي حنو   تكون القمي املتطرفة حنو اليسار فتؤثر عىل الوسط احلسايب وتتجه به ا 

 ويكون املتوسط أ صغر من الوس يط واملنوال.

 وميثهل الشلك التايل:

 

 

 

 

 

 

 



 المفلطح: عالتوزي (4

قمة المنحنى مقارنة بقمة منحنى  في االنخفاض( أو )االرتفاعيقصد بالتفلطح مقدار التدبب  
 .الطبيعيالتوزيع 

 . المعياري الطبيعيحالة التوزيع  فيوتكون قيمة معامل التفلطح صفر 
 

 ألعلى كمايكون المنحنى مدبب  3من  األصلية أكبرحالة ما يكون معامل التفلطح للبيانات  ففي
 بالشكل التالي: 

 
يعنى ذلك أن المنحنى  3حالة ما يكون معامل التفلطح للبيانات األصلية أقل من  فيأما 

 مفلطح كما يتضح من الشكل التالي: 

 
ويكون يكون المنحنى متوسط التفلطح  التفلطح يساوى ثالثةحالة ما يكون معامل  فيأما 

  التالي: بالشكل

 

 

 



 ألنفسنا لتحديد مقدار الخطأ.هي قيمة نضعها و )ألفا( αالداللة اإلحصائية: 

 دالة( )غير )دالة( أو40...وقد يكون الناتج لدينا  0...مستوى الداللة 

من مستوى  قرب القيموفي الحالتين القرار يكون مختلف بالرغم من  01...

  الداللة.

 

 

 

  الفرضية:الاختبارات  

 ابلطريقة احلديثةهل يوجد فرق بني اجملموعة اليت تدرس  اكن: والسؤال α=0.05 لو وضعنا مس توى دالةل  

  التقليدية؟لطريقة اب واليت تدرس 

  الصفري( )الفرضنفرض أ نه ال يوجد فرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0.05 دالة  غير دالة 

 ليس دالة  αأكبر من مستوى الداللة 

 دالة. α مستوى الداللةوأصغر من 

 منطقة الرفض 

0.025  0.025  

 منطقة الرفض 

 اختبار ذو اتجاهين 

0.05  

 اختبار ذو اتجاه واحد  

 منطقة الرفض 

لو كنت متأكد أنه يوجد فرق ايجابي أو سلبي تكون 

 حددت الجزء الذي نضع فيه االختبار 

وهذا في البحوث القوية التي تكون مشبعة بدراسات 

   سابقة.



 

 أنواع األخطاء اإلحصائية

 

 خطأ النوع الثاني[ –خطأ النوع األول ] اإلحصائيأنواع اخلطأ 
 الصائبة عند قبول الفرض أ و رفضه: القراراتوفامي ييل أ نواع 

ننا نقبهل ويكون القرار سلامي.أ ن يكون الفرض الصفري حصيحا،  -  وتأ يت نتاجئ العينة تؤيد حصته فا 

ننا نرفضه ويكون القرار سلامي. -  أ ن يكون الفرض خاطئ، وتأ يت نتاجئ العينة تؤيد خطأ ه فا 

 

 وفامي ييل أ نواع اخلطأ  اال حصايئ يف قبول الفرض أ و رفضه:

 

ننا نقبهل ويكون القرار خاطئا ويسمى خطأ   تؤيدأ ن يكون الفرض الصفري خاطئا، وتأ يت نتاجئ العينة  - حصته، فا 

 ([ ويعين قبول الفرض الصفري بيامن هو يف واقع ال مر خاطئ.2]بيتا[ أ و ]خطأ  النوع الثاين )

ننا نرفضه ويكون القرار خاطئا، ويسمى خطأ   - أ و  ]أ لفا[أ ن يكون الفرض الصفري حصيحا، وتأ يت العينة ال تؤيده، فا 

 ويعين رفض الفرض الصفري بيامن هو يف واقع ال مر حصيح. ([1النوع ال ول ) ]خطأ  

 

 جدول يوحض أ نواع اخلطأ  اال حصايئ يف قبول الفرض أ و رفضه.

 

 القرار املتخذ

 الفرضية الصفرية

 خاطئة حصيحة

 βمن النوع الثاين خطأ   صواب القبول

 "[بيتا" تنطق]

 αمن النوع ال ول خطأ   الرفض

 "[أ لفا" ]تنطق

 صواب

 

 

 



 مثال لتوزيع ملتٍو نحو اليمين )الذيل األطول ناحية اليمين(
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وهنا يكون المتوسط أكبر مقاييس النزعة المركزية والمنوال أصغرها والوسيط في المنتصف. وهذا يعني أن أكثر القيم 

 تقع تحت المتوسط.

 مثال للتوزيع الطبيعي

80726456484032

Median

Mean

50.0049.7549.5049.2549.0048.7548.50

1st Q uartile 42.499

Median 49.219

3rd Q uartile 55.590

Maximum 83.725

48.716 49.933

48.368 49.927

9.401 10.263

A -Squared 0.99

P-V alue 0.013

Mean 49.324

StDev 9.813

V ariance 96.292

Skewness 0.318430

Kurtosis 0.145914

N 1000

Minimum 25.537

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for C2

 وهنا التوزيع قريب جدا من التوزيع الطبيعي وتتساوى فيه قيم المتوسط والوسيط والمنوال

 



24201612840

Median

Mean

5.45.25.04.84.64.44.2

1st Q uartile 2.7170

Median 4.4671

3rd Q uartile 6.9201

Maximum 24.0915

4.9576 5.3611

4.2525 4.7355

3.1142 3.3998

A -Squared 17.06

P-V alue < 0.005

Mean 5.1593

StDev 3.2507

V ariance 10.5669

Skewness 1.31730

Kurtosis 2.95187

N 1000

Minimum 0.2706

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for C1

 


