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Abstract 

Through studying numerical summaries and graph of data 

movement, to achieveproper and suitable type of data distribution, in 

simple, clear and minimizing errors, in the same time the graphs and 

summaries illustrate the possibility of unavailing of available distribution 

that we have, and the possibility of create data distribution in the case of 

disadvantages of identification to available data distribution. 

 
 المستلخص
 حاولن اناتالعددية والرسومات التوضيحية لحركة البي لملخصاتا ةخالل دراس من

 وقد .للخطأ احتمالا للبيانات بشكل واضح وسهل وأقل  المناسب عنوع التوزي إلى التوصل
المتوفرة لدينا  زيعاتتفيد مجموعة التو  أوضحت لنا الرسومات والملخصات أنه من الممكن أن ل

توزيع للبيانات في حالة عدم النتفاع بمطابقة البيانات للتوزيعات  ابتكارلممكن وانه من ا
 .المعروفة

 
 المقدمة

الصحيح  لنموذجالوصول الى ا يمكنفعن طريقها  ،النمذجة اللبنة الساسية لفهم البيانات دتع
لتنبؤ أو والباقي هو تطبيق هذا النموذج للوصول الى ما يبغيه الباحث من ا،للبيانات مثلالم

 .أختبار فرضية معينة
العديد من النماذج الحصائية التي بنيت على مدار السنين يستطيع الباحث  وهنالك

إذا كانت تتبع  معالجةولكن يجب التأكد من البيانات قيد ال ،أستخدامها وهي التوزيعات الحتمالية
جاهزة مباشرة قد تؤدي الى النماذج ال ستخدامهذا النموذج أو ذاك بنسبة عالية وبخالفه فأن إ
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 بالضافة الى أن هنالك بعض الحالت من البيانات التي ل إغفال عنصر مهم في تحديد مساره،
 .مهمة جداا  مسألةفإيجاد النموذج المالئم لها ،لذاتتتبع نموذج معين با

قرة من التقليدية الجاهزة الموجودة في العديد من المصادر تتعامل مع العناصر المست النماذج
ولكن دراسة الدالة الكمية للبيانات تعطينا  .معينةعليها النموذج بتحديد عالقة  يالبيانات وتبن

في تحديد النموذج المالئم أخذين  اعدناسبعض الحيان أوضح للبيانات وت فيمنظور جديد و 
 .النموذج بناءالعنصرين )المستقر والعشوائي( وتحديد منظور جديد ل عتباربنظر ال

والمهمة في دراسة البيانات وفهم طبيعتها  األساسية الوسائلإحدى  اإلحصائيةالختبارات  دتع
أن  ممكناليوجد إختبار أمثل فلكل إختبار نسبة من الخطأ الذي من  ل .والتوزيع المناسب لها
وكذلك  .والثاني األولالخطأ من النوع  اإلحصائيوالذي نسميه بالتعبير  ،ريقع أثناء إتخاذنا للقرا

أن تطبيق عدة إختبارات لغرض معين  علماا  .لكل إختبار ميزاته وعيوبه التي تميزه عن الخر
لكن في نفس  ،يعني أنها ستؤدي الى نفس النتيجة ل ،مثل إختبار إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي

 صل إليها.الوقت عندما تكون نتائج الختبارات متطابقة فهذا سوف يعزز النتيجة التي تم التو 
 

 ومصطلحات تعاريف
 وهي: ،على الرسومات التي سوف تحدد طبيعة البيانات سوف نستخدم بعض الدوال للتعرف
 Cumulative Distribution Function(1)(CDF)الدالة التراكمية  ❖

 فأننا نعرف الدالة  ،Xمتغير عشوائي ألي
 

 ،تسمى الدالة التراكمية )أو دالة التوزيع(   لدالةا فأن ،حقيقي عدد هو  أن  حيث
وبالتالي فأن  ،الكبير للدللة على المتغير العشوائي والحرف الصغير لقيمة محددة ألحرفويرمز ب

 أنهاومن أهم خصائصها  .معطاة قيمة يساوي  أو أقل  الدالة هي إحتمال أن يكون المتغير
 . و  متزايدة

 

 probability Density Function (PDF(2)( الكثافة االحتمالية دالة ❖
 وتحدد بالصيغة التوزيعبوسيلة أخرى لتعريف  ودناوهي تز  ، لها عادة ويرمز

 
  أنو  .قعمستمر لشيوع الدوال الحتمالية للمتغيرات المستمرة في الوا كمتغير xأنه تم دراسة  حيث
dx  ـمدى صغير بشكل متناهي ل  x  حيث أن ،لمنحنىللمساحة تحت ا:  

)(Pr)( dxinnobservatioobabilitydxxf =  
                )(( xFdxxF −+=  

)(

)(
)(

xd

xdf
xf =  

 QF)Quantile Function ((2)الكمية  الدالة ❖
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 Pلقيم الكمية للمتغير العشوائي المقابلة لالحتمال أنه تمثل ا حيث ،Q(P) بـلها  ويرمز
 

           = xp  

 حيث  .الدالة الكمية هي الدالة العكسية للدالة التراكمية أن أي

 
Q(P)=F-1(X) 

يتم  ما وغالباا  تمثل الحتمال المتراكم )قيمة الدالة التراكمية(  Pوأن  أن  حيث
 وكذلك Q(1/2). فالوسيط هو عبارة عن تبدأ من الصفر لتنتهي بالواحد تصاعدياا ترتيب قيمه 

هذه الدالة حيث  علىالتوزيع الطبيعي أبسط مثال  جداول وتعتبر .Q(1/4) ، Q(3/4) عينالربي
 .مالية متراكمة معيننستطيع الحصول على قيمة المتغير لقيمة إحت

 ور)كمدخالت على المح P راكمالدالة عن الطريق الرسم نحتاج الى الحتمال المت ولتمثيل
 .على المحور الصادي( كمدخالت)  xالسيني( مقابل قيم

 
 Quantile Density Function(QDF)(3)دالة الكثافة الكمية  ❖

من الدالة التراكمية فأننا من مشتقة  الطريقة التي نشتق فيها دالة الكثافة الحتمالية بنفس
 .(QDF) يةالدالة الكمية نحصل على دالة الكثافة الكم

    
المحور  على المحور السيني مقابل  Pيتم رسم الحتمال المتراكم  ،لتمثيل هذه البيانات وعليه

 .الصادي
غير  يكون أيضاا  ا يتبعه أن الميل هي دالة غير متناقصة فهذ أن  وبما

 .متناقص على القل للفترة  
 
 Density Quantile Function (P – PDF)(3)للكثافة  ةالكمي الدالة ❖

 أن إل ،الحتمالية  الكثافةتشبه دالة  احتماليةمقلوب دالة الكثافة الكمية وتمثل  وهي
  أن وبما .P المتراكم الحتمال هي مدخالتها

 
 

  فان الشتقاق تعريف ومن ،(x , p)زوج من قيم  ألي
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)(

1
)(

pq
Xf =                                                                                       p المدخالت لـ 

 -:وبذلك يمكن القول بأن pf(P)أي يعاد ترميزها للرمز  ، pبدللة   إذن تكتب الدالة 

)(

1
)(

pq
Pf p =  

 
 المنحنى شكل

 :تقسيم أشكال المنحنيات الى نستطيع
أي أنها تكون  التي تنطبق أو تشابه الدالة توهي المنحنيا ،متماثلة منحنيات (1

 .على خط  تدةمم
 أطرافتتراكم البيانات في أحد  عندما وهي .غير المتماثلة أي الملتوية، المنحنيات (2

أو  ،كان الذيل جهة اليمين تسمى موجبة اللتواء فإذا .اآلخرالمنحنى وذيل في الطرف 
 الذيل نحو اليسار وفي هذه الحالة سالبة اللتواء.

التكرارات عالية في أطراف مدى المتغير  ن تكو وفي هذه الحالة  .Uعلى شكل  المنحنيات (3
 .والدنيا ياالعل

)أي على شكل   ( أو  J positiveوممكن أن تكون  .Jعلى شكل  المنحنيات (4
Jnegative  (على الشكل أي       (. 

( وكذلك مدى إمتداد الذيل Skewness) لتواءللتقصي شكل البيانات نحتاج الى معرفة أ وعليه
 .(Kurtosisله عالقة بما يسمى التفلطح ) في التوزيع والذي

 
 الشكل مقاييس

 Skewness االلتواء .1
للبيانات يدل على  األيمناو  األيسرفأن تراكم التكرارات حول الطرف  سابقاا  شرناأ كما 
( Median,mالوسيط ) وهي الى بعض المقاييس الحصائية. حتاجولتقصي ذلك ن ،اللتواء
( والمعروفة طريقة Upperquartile,uq( والربيع الثالث )Lowerquartile,lq) األولوالربيع 
 (3)وهي .ومنه ستظهر بعض مقاييس اللتواء ،حسابها

 
 

 :هو بينهما والفرق 
Quartile difference (qd) = uqd – lqd 
                                       = (uq – m) – (m – lq) = lq + uq – 2m 
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قيمته كبيرة وموجبة فهذا يدل  ن وعندما تكو  ،( تساوي صفرqdفأن ) يع متماثالا يكون التوز  فعندما
 .صحيح لعكسعلى ذيل طويل نحو اليمين )ألتواء موجب( وا

 الى مقياس بسيط أخر يدل على مدى أنتشار البيانات هو بالضافة
 

 يسمى والذي القياس وحدات من خالي مقياس على وللحصول
Galton'sskewnesscoefficient (g) 

 
وتمثل القيم طرفين أيسر وأيمن يحسبان بالشكل  .(1-,1حيث ان معامل كالتون تقع بين )

 :(3)التالي
 

  لدينا فيكون  ، qـب( p -1) ـل رمزنا وإذا
m - (q)Q̂  ud(p) , deviantion  pUpper =  

 نستخدم التطبيقية ولألغراض
 

r)-1(nr X  )(qQ̂ +=  
 عن الستعاضة الممكن من فانه  وليس  X مع نتعامل العملية الدراسات في أنه وبما

r)-1(nX بـ  و  بـ   .r التسلسل ذات المشاهدة تمثل  حيث  ،+
  مستقيم خط على نحصل سوف Deviation نسميه والذي lq(p) مقابل ud(p) رسم عند
 وتسمى) inter p-range لتعريف منها الستفادة يمكن وكذلك .تماماا  المتماثل البياني الشكل في

 حيث p- difference و( .quasi-range H, spread fun أيضاا 
 

 
 .متماثل التوزيع يكون  عندما صفر القيمة هذه تكون 

 أو  (iqr)على بقسمتها القياسية الحالة الى pd(p) نحول لاللتواء مقياس على وللحصول
ipr(p)  لنا ينتج وهذا ،المقاييس من للتخلص 

 

 

 
 (1-,1)  مابين قيمتها تتراوح كذلك
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 Kurtosisالتفلطح  .2

 او قمة وجود مدى مع متزامن وهو التفلطح وهو، النموذج شكل يحدد أخر مقياس يوجد
 فوجود.الذيل مع التوزيع مركز في تفلطحها أو قمةال وجود يتزامن حيث ،التوزيع مركز تسطح

 أو تحدب قياس ويمكن .طويل ذيل مع المفلطحة والقمة ،قصير ذيل معها يتزامن عالية قمة
 الحالة الى تحويلها تم والتيinter p-range[ipr(p)] هي حداهاأ طرق، بعدة التوزيع تفلطح

 shape index,t(p)ـب يعرف ما لدينا ن ويكو  ، interquartile range(irq)بأعتماد القياسية

 
 أو) التوزيع إمتداد قيمة على طريقها عن نحصل   عند الدالة هذه ترسم حيث

 ،(0.5) من القريب الحتمال منتصف في تمركزها ومدى p من الصغيرة للقيم (الذيل يسمى ما
 t(p) لديها يكون  أن تميل عالية قمة لديها التي فالتوزيعات( 0.5) من قريبة p تكون  فعندما
 من القريبة أي  p من الصغيرة للقيم وبعكسه. أقل قمتها التي التوزيعات من أصغر
 t(p) قيم تكون  عليها وإعتماداا  كبيرة ipr(p) لدينا سيكون  الطويلة الذيول ذات فالتوزيعات.الذيل

 .توزيع من أكثر بين ةللمقارن نسبياا  مقياساا  المقياس هذا أعتبار يمكن أنه كبيرة،حيث
 على  الذيل نقيس أن المفيد من المتماثلة غير والتوزيعات المتماثلة للتوزيعات المقياس يستخدم

 .باستخدام وذلك حدى

 

lqd

ld(p)
  lt(p)=  

  
 :Q-Q(7) الشكل
نموذج  ىإلتحويل البيانات من مجرد أرقام عشوائية  إلى اإلحصائيةمعظم الدراسات  تهدف 

البيانات وهذا ما يسمى بعملية النمذجة  عإحصائي تتمثل بدالة يتم من خاللها فهم توزي
رسم  يتم الشكل هذا ففي. Q-Qفي النمذجة هي الشكل  المستخدمةالطرق  أهم نوم .اإلحصائية

مقابل لمجموعة من البيانات  الكمية الدالةالدالة الكمية للعينة مقابل الدالة الكمية للمجتمع أو 
الدالة الكمية لمجموعة ثانية.من أهم خواص هذا الرسم أنه إذا كان الرسم على شكل خط مستقيم 

ولكن  على المجتمع. منطبقة العينةتكون  ،األصل( ويمر خالل نقطة 1) يساوي بمعامل إنحدار 
فأن التوزيعين هي نفس ( ولكن ليمر من نقطة الصل 1خط مستقيم بأنحدار ) شكلإذا كان ال

يساوي الواحد  ل رالشكل البياني خط بأنحدا انأما إذا ك .معين بثابت يرالتوزيعات ولكن بتغ
 فوعليه فأن إنحرا حد ما. إلىفان التوزيعين متطابقين  ،األصليمر خالل نقطة  الصحيح ول

 ير عن المتغير الخر.يعتبر مقياس بياني يبين إنحراف المتغ ستقيمالشكل البياني عن الخط الم
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 فعليه ،فأن الخط غير المستقيم يعطينا مدلول أن العينة والمجتمع قد يكون متطابقين في مكان ما
الكمية  الدالةفعندما نرسم  .عندما يكون لدينا خط منحني مختلفعندما يكون الشكل مستقيم 

متماثل في تلك النقطة  لتوزيعافأن نقاط التطابق تعني أن  ،الدالة الكمية للتوزيع قابلللبيانات م
إذا  فمثالا  .تبين إختالفها في الذيول فأنها اإلطراف فيوأبتعاده يبين إختالفه وخاصة إذا كانت 

 .معناها أن توزيع المجتمع له ذيل أعلى من العينة األسفلللعينة متجه نحو  لكميةكانت الدالة ا
 

 عمليال الجانب
ومنذ ألقاء  اا أذ أننا مبدئي اإلحصائيةللدراسات  اساألساللبنة  اإلحصائيةالنمذجة  دتع

تفهم هذه البيانات  ،يجبعلى البيانات يجب علينا أن نجري عليها الدراسة األولىالنظرة 
في القمم أو الذيول ولفهم  كثيف شكلب ةالبيانات ضمن مديات معين اجدوطبيعتها من ناحية تو 

للدوال الكمية  ورسومات قيم تم ذكره سابقاا هذه النقاط فأننا نحتاج إلى إيجاد ملخصات لل
 والحتمالية.

أكسل تتوزع توزيع منتظم  مجفي برنا RUNDتم توليد بيانات باستخدام دالة  بداية
هذه المشاهدات أساس  عتبارأ  يمكن ،مشاهدة 500متكونة من  ترتيبها a=0 , b=1)) قياسي

مية معروفة. كما أن هذه المشاهدات في للتحويل الى العديد من التوزيعات التي تمتلك دالة ك
تبدأ بالتزايد من الصفر الى الواحد وهي بهذه الصفة   Pنالحظ أن  القيم تصاعدياا  ترتيبحال 

. تم تطبيق الدوال والرسومات المطروحة في P=F(X)تشابه الدالة التراكمية ولذلك تم التعريف 
من  كثرالبحث بحاجة إلى أ ألنبيانات من الواقع  وليس نموذج محاكاةهذا البحث عن نموذج 

التي يوجها الباحث أثناء بناء  المشاكل ولحلالتوزيعات  بين الفرق  لستنتاجنموذج بيانات 
 .النموذج

التطبيقي محاكاة البيانات المولدة حسب التوزيع المنتظم القياسي لتحويلها  جانبفي ال يتم
 :طريق الدالة الكمية عن   لمةالى متغيرات عشوائية تتوزع أسي بمع

u)-(1ln    Q(P) −=  

 . nu~U  ( 0,1)أنه     حيث
 :(3)الدالة الكمية التالية وفقتوزيع ويبل  إلى قياسيكما تم تحويل بيانات التوزيع المنتظم ال    

 
 .في الدالة الكمية المشار إليها أنفاا   و   1بـ   تم التعويض عن قيمة  حيث

تم تصنيف البيانات األصـلية حسـب مقاديرهـا ورتبـت بشـكل تصـاعدي فـي عمـود أهطلـق عليـه 
. هذه الخطـوة األولـى واألساسـية لكـل التحلـيالت. بعـد ذلـك تـم تخصـيص عمـود  خـر يمثـل xاسم 

 .تمثل تسلسل المشاهدة rرض أن . لنفxاحتمال كل قيمة من قيم المتغير 
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ــــــي بــــــأن  rx المقابــــــل للقيمــــــة  ولحســــــاب قيمــــــة  ــــــث أن ، نفــــــرض كقــــــدير أول  حي
r=1,2,…,n  ولكـــن المشـــكلة أن القـــيم الحتماليـــة تكـــون غيـــر  وبـــذلك تكـــون قيمـــة

 متماثلة ولتحويلها إلى التماثل سنستخدم الصيغة:

 
         العــــــدد الكلــــــي للمشــــــاهدات nو ، r =1,……,500 تسلســــــل المشــــــاهدة rحيــــــث تمثــــــل 

n=500   وبذلك تكون القيم المحسوبة لـP  متماثلة ومتناسبة مع الترتيب التصـاعدي لقـيم x  أي
كميـة الحتمـال  xالحتمـال ويمثـل P(، حيث يمثل rP،rxأصبح لدينا زوج من البيانات متمثل بـ )

P للعينـــة (sample p-quantile.) مشـــاهدة تمثـــل مجتمـــع التوزيـــع  500وبـــذلك تكـــون هـــذه الــــ
 صـيغتينال اسـتخدامويبـل للمجتمـع تـم  وزيـعوت المنتظم القياسي، ولتحويـل التوزيـع الـى توزيـع أسـي

 :التاليتين
P)-(1ln    Q(P) −=  

 
 األولتـم ترميـز العمـود  مشـاهدة.  500أعمـدة نهائيـة كـل عـامود يتكـون مـن 4وبذلك أصـبح لـدينا 

 X على أنه
 

 . ةمشاهد 500بتوزيع أسي لعينة حجمها  المتمثل
 مشاهدة( 500فرض  علىالمتمثل بتوزيع أسي للمجتمع )  Iو

 
 مشاهدة   500بتوزيع ويبل للعينة حجمها  المتمثل  Yو

 
 ( مشاهدة 500ويبل للمجتمع )على فرض  يعبتوز  المتمثل  Hو

 
بيانات للتوزيع اللوجستي الناتج من جمع التوزيع السي مع التوزيع اننا حاكينا  كما

 :السي العكسي كما في الصيغة
u)-ln(1 - (u)ln   Q(P)C ==  

  :هيالكمية للتوزيع للمجتمع  والدالة
P)-ln(1 - (P)ln   Q(P)E ==  

تطبيق أختبار  تم عرضها في الجانب النظري حاولنا التي الخمسةوقبل رسم الدوال    
كولموجروف سميروف ومربع  أختبار ،أختبار أندرسون  حسبقة البيانات للتوزيع الطبيعي مطاب

 .3,2,1 األشكالفي  وتم عرض بعض النتائجكاي  
( المتعلق بمطابقة البيانات التوزيع اللوجستي مع بيانات المجتمع الطبيعي 2)من الشكل  نالحظ

هذا خلل كبير لذلك وجب العودة الى و  .أن التوزيع اللوجستي أنطبق على التوزيع الطبيعي
 قالرسومات والملخصات لتقدير نوع التوزيع المناسب قبل التسرع والحكم عليه عن طري

Normality test. 
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 -:تيلكل توزيع مع عينة وكانت النتائج كاآل  ـأنه تم أختبار المطابقة ب كما
 

 عينة ()مجتمع توزيع ـالمحسوبة ل القيمة
  أسي  أسي 7600.912

  ويبل  ويبل 61.62
 

أنها تعبر عن وجود فروق معنوية بين القيمة المتوقعة وقيم  أي كبيرة   أن قيم نالحظ
 تتوزع لذيالتوزيع الحقيقي ا فأنه من الممكن أن يبعدنا هذا الختبار عن وبذلك .قيةالمجتمع الحقي

أننا حاكينا  تنتمي إليه علماا  السي ل معالمأخوذة من المجت العينةحيث أنه أعتبر  تفيه البيانا
 .كذلك بالنسبة لتوزيع ويبل أسياا 

 
 للجدول السابق Q-Q شكلي يبين: (1) شكل

 

 
 

 Cللمتغير  اإلحصائيةمقاييس والمنحنى التكراري إضافة إختبار أندرسن وبعض ال المدرج :(2) شكل
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 Xللمتغير  اإلحصائيةالمدرج والمنحنى التكراري إضافة إختبار أندرسن وبعض المقاييس  :(3) شكل

 
 

 Yللمتغير  اإلحصائيةالتكراري إضافة إختبار أندرسن وبعض المقاييس  حنىوالمن المدرج: (4) شكل

 
 
لها الهندسية يجب أن يكون قبل إجراء نالحظ أن تدقيق في حركة البيانات وأشكا سبق مما

 من مختلفة أنواع على الطبيعي وأختبار  لختبارتطبيق  وقد تم .اإلحصائيةالختبارات 
 في كما) اليمن الذيل واحادية( العكسي السي في كما) األيسر الذيل أحادية منها البيانات
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 في كما الذليلين وذوات(( 0,1) المنتظم التوزيع في كما) ومنتهية( ويبل وتوزيع السي التوزيع
 الذيل ذوات للتوزيعات شكل 15 رسم تم .الملتوي  واللوجستي المتماثل واللوجستي الطبيعي التوزيع
 -:أدناه المدرجة األشكال بعض انتقاء تم كثيرة الرسومات ولكون  ويبل لالسي األيمن

 
 ةالبياني األشكال

• General shape 
Fig Sample function (Y) (X) Remarks 

5 Quantile ,  (P)   دالة غير متناقصة 
6 CDF,     دالة غير متناقصة 
7 Quantile density,  

 
Mid-   

 p-PDF,  
 

Mid-   

 PDF,  
 

Mid-   

 

• Skewnes 
Fig Plot (Y) (X) Remarks 

8 Deviations 
 

(r)X-m 

الشكل  )ثنائي الذيل( فأن متماثالا  إذا كان التوزيع
 يكون على شكل خط متناظر يمر بنقطة الصل

بينما التوزيعات أحادية الذيل تكون  ،بزاوية
 .متماثلة حول الخط أشكال متناظرة ولكنها غير

 )(P*g 
 

/  )()1( rrn XX −−+   

يحصل تذبذب لبيانات العينة في الوسط بسبب 
زيادة الفروقات في المنتصف أي عندما يقترب 

(r ( من )n+1-r).  أما رسومات المجتمع فال
تحصل هذه الحالة ألن الزيادة في قيم )الحتمال 

أي بوتيرة ( تكون زيادة )Xالمستخدم في توليد  
 جع رسم اللوجستي مجتمع()يرا (،متماثلة

 

• Tail shape 
Fig. Plot (Y) (X) Remarks 

 
Upper shape index, ut(P) 

5.00 )(  rp 
   muqmX rn −−−+ /)1(

 
 

يعتبر الشكالن مقعران 
)في حالة  قريبان للتناظر

له ذيل أيسر  كون التوزيع
 يكون الشكل  محدب(

 
Lower shape index, lt(P) 

5.00 )(  rp 
   lqmXm r −− /)(

 
 

 (5) شكل



 

 .اإلحصائية النمذجة عمليةيانية في الب استخدام األشكال

153 

 
 

     
 

 
 

 

 (6) شكل
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 (7شكل )
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 (8) شكل
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 والتوصيات االستنتاجات
تكفي للتعبير عن التوزيع  لمن ضمنها أختبار مربع كاي  الالمعلمية ختباراتلإ إن (1

 المتوقع للبيانات.
تمحيص البيانات بدراسة مداها وملخصاتها ورسم الدوال لفهم ميزات البيانات من  يجب (2

 .تحدب أو تقعر ونقاطهم وأللتواء قبل الحكم عليها أو قبل ترشيح التوزيع الالزم
مات والملخصات فأنه فهم الرسو  حالةالبيانات مع توزيع محدد وبذلك وفي  ناسبتت ل قد (3

 .من الممكن صياغة توزيع مناسب لها
الموضوع تم تطبيقه على العديد من العينات المختلفة التوزيع لفهم واقع  اذكرنا فأن هذ كما (4

توضع رسومات قياسية  وياحبذا لو .الرسومات وتحديد ألية أنتقاء التوزيع المناسب لها
قارنة مو  نتهللباحث رسم بيانات عي ىى يتسنحت اإلحصائيةللتوزيعات المشهورة كالجداول 

 .الرسومات مع رسومات المجتمع
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