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في هره املحاضسة سيتم التعسق لـ
بعض التوشيعات إلاحتمالية املستمسة Some continuous probability distributions
 ثوشيع كاي مسبع .Chi squares distribution ثوشيع فيشس .Fisher distributionمفهوم الاحتمال الشسظي ونظسية :Bayes
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مفاهيم إحصائية مهمة :مفهوم دزجات الحسية :Degrees of freedom
ّ
ّ
ًمنً جبظُط مفهىم دزحاث الحسٍت بأهه مسجبط بحجم الػُىت و باطخقاللُت مفسداث هره الػُىت .أي أهه ٌػبر غً غدد
ً
اإلافسداث أو اإلاشاهداث اإلاظخقلت التي جم اطخخدامها لحظاب اإلاؤشس ؤلاخصائي (مخىطط مشاهداث الػُىت مثال).
ماذا يعني استقاللية مفسدات العينة؟
ً
فسطا إذا مان لدًىا  5مفسداث في غُىت ما وهي  4 3 2 1 :؟ ومان مخىطط هره اإلافسداث هى  ،3مً الىاضح ّ
أن اإلافسدة
ً
الخامظت اإلافقىدة ال ًمنً أن جبقى ّ
خسة بل ًمنً القىى أن اإلافسدة الخامظت هي خخما  5لهي ًبقى اإلاخىطط هى ،3
الحسٍت باخخُاز اإلافسدة الخامظت .أي ّ
بمػنى آخس ّأهىا ال هملو ّ
أن دزحت الحسٍت صفس.
بِىما إذا مان لدًىا مفسدجان مفقىدجان  3 2 1؟ ؟ ومان اإلاخىطط هى  5هىا هالخظ اهىا هملو مامل الحسٍت الخخُاز اإلافسدة
السابػت اإلافقىدة ،ولنً بػد جددًدها طىهىن مجبرًً لقُمت واخدة فقط وػطيها للمفسدة الخامظت لهي ًبقى اإلاخىطط
هى  ،5أي ّ
أن دزحت الحسٍت هي دزحت ّ
خسة واخدة.
ّ
ّ
ووظخمس إذا مان لدًىا زالر قُم مفقىد هالخظ أهه لدًىا مامل الحسٍت الخخُاز مفسدجين مظخقلخين ،أي أهه لُدها  2دزحت
خسٍت ،وهنرا إلى أن هصل إلى خالت وحىد  5قُم مفقىدة غىدها ًهىن لدًىا أزبؼ قُم مفقىدة .وبخػمُم هرا اإلاثاى هالخظ
ّ
ان دزحاث الحسٍت ٌظاوي غدد القُم هاقص واخد .هىا قمىا بطسح واخد ألهه لدًىا مؤشس إخصائي واخد هقىم بدظابه.
ولنً إذا مان لدًىا ألثر مً مؤشس إخصائي مثل خالت همىذج الاهدداز ،هقىم بطسح غدد مػامالث الاهدداز (أو
ً
بالبازمتراث) في هرا الىمىذج .مثال إذا مان لدًىا همىذج اهدداز بثالر مػامالث جهىن دزحت الحسٍت هي غدد اإلاشاهداث
هاقص .3
ً
في هفع الظُاق غىد خظاب اإلاخىطط الحظابي للػُىت وفقا للصُغت:
∑
̅

ّ
فئن هىاك مشاهدة ّ
خسة لحظاب هره الصُغت.
ّأما لحظاب صُغت الخباًً للػُىت:
̅

∑

ّ
فئن غدد اإلاشاهداث (أو القُم) ّ
الحسة اإلاظخخدمت لحظاب هره الصُغت هى
القُمت لحظاب اإلاخىطط وبػد ذلو ّ
جم اطخخدام هرا اإلاخىطط لحظاب الخباًً .أي بمػنى آخس للحفاظ غلى قُمت
ولِع

اإلاخىطط ̅ هىاك

 ،إذ ّ
جم اطخخدام

خسة بِىما جبقى إلاشاهدة أو القُمت ألاخيرة ّ
قُمت ّ
مقُدة:
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∑
̅

ملاذا مفهوم دزجة الحسية مهم؟
ً
ّ
إن مفهىم دزحاث الحسٍت هى مفهىم مهم حدا ًؤزس غلى مىزىقُت الخدلُل ؤلاخصائي وغلى قىة الاخخبازاث اإلاظخخدمت
لدزاطت داللت الخقدًساث ؤلاخصائُت .لرلو ًلػب مفهىم دزحت ّ
الحسٍت في جددًد غدد اإلاقدزاث التي ًمنً جقدًسها ،خُث
ال ًمنً جقدًس غدد لبيرة مً املجاهُل باطخخدام غدد قلُل مً دزحاث الحسٍت.
مما طبق ًخضح أهمُت وحىد حجم لبير للػُىت اإلادزوطتّ ،
ألن لبر حجم الػُىت ٌظاغد في شٍادة دزحاث الحسٍت وبالخالي
هملو اإلاىزىقُت لػمُم الىخائج اإلاظخخلصت مً الػُىت غلى املجخمؼ الهامل ،وباإلاقابل ال ًمنً حػمُم جقدًس مظخمد مً
غدد قلُل مً دزحاث ّ
الحسٍت غلى مجخمؼ مامل.
 -4-2-2-9ثوشيع كاي مسبع : Chi squares
لُنً
لُنً

ّ
فئن

مخغير خاطؼ
…..،

،

ًخظؼ جىشَؼ ماي مسبؼ بـ  1دزحت خسٍت.

 ،مخغير غشىائي خاطؼ للخىشَؼ الطبُعي اإلاػُازي

ًخظؼ لخىشَؼ ماي مسبؼ

مؼ

 ،بالخالي :

دزحت خسٍت .degrees of freedom

والري ٌُػطى في الشهل آلاحي:

مً خىاص جىشَؼ ماي مسبؼ:
 -1إحمالي اإلاظاخت جدذ اإلاىدنى ؤلاخخمالي حظاوي .1
ً -2بدأ اإلاىدنى مً القُمت لصفس وٍمخد باججاه الالنهاًت وٍقترب مً املحىز ألافقي دون أن ًالمظه.
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 -3مىدنى جىشَؼ ماي مسبؼ ملخى هدى الُمين.

ً
 -4غىدما جصداد دزحاث الحسٍت ًصبذ جىشَؼ ماي مسبؼ مشابها للخىشَؼ الطبُعي.
 -5-2-2-9ثوشيع فيشس : Fisher distribution
إذا مان

و

مخغيران خاطػان للخىشَؼ ماي مسبؼ مؼ

و

دحت خسٍت غلى الترجِبّ .
فئن اإلاقداز :

ًخظؼ لخىشَؼ فِشس بدزحتي خسٍت ،دزحت خسٍت للبظط و دزحت خسٍت للمقام .
والشهل آلاحي ًىضح اإلاىدنى ؤلاخخمالي لخىشَؼ فِشس.

مً خىاص جىشَؼ فِشس :
ً -1أخر القُم اإلاىحبت فقط مً  0إلى الالنهاًت.
 -2جىشَؼ فِشس ملخى هدى الُمين ،right skewed
ّ -3ملما اشدادث قُمت جىشَؼ فِشس هدى قُم لبيرة ّ
فئن الخىشَؼ ؤلاخخمالي ًقترب هدى املحىز ألافقي دون أن ًالمظه.
مفاهيم إحصائية مهمة :نظسية النهاية املسكصية :Central limit theorem
جىص هظسٍت النهاًت اإلاسلصٍت غلى ّ
أن مجمىع غدد لبير مً اإلاخغيراث الػشىائُت اإلاظخقلت غً بػظها والخاطػت لىفع
ً
الخىشَؼ ؤلاخخمالي جقترب هدى الخىشَؼ الطبُعي ،وبشهل ألثر جددًدا:
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بفسض

…..،

،

مخغير غشىائي مظخقلت غً بػظها وجخظؼ لىفع الخىشَؼ ؤلاخخمالي ولها مخىطط  μوجباًً

ّ
فئن جىشَؼ اإلاقداز،

μ

ًخظؼ للخىشَؼ الطبُعي

 ،بالخالي إن جىشَؼ اإلاقداز :

μ
√

ولرلو ّ
إن اإلاقداز

̅

μ

ًخظؼ للخىشَؼ الطبُعي

 ،أي:

̅ μ
√

مثاى :
ٌػخقد اإلاهىدطىن اإلادهُىن أن مقداز الىشن (بىخداث  1000زطل) ٌػبر غً مقداز الىشن الري ًمنً أن جخدمله
ً
مظافت مػُىت مً الجظس دون خدور أطساز هُهلُت ً ،خم جىشَػه غادة بمخىطط  400واهدساف مػُازي  .40ومؼ افتراض
ّ
أن الىشن (في وخدة  1000زطل) مً الظُازة مخغير غشىائي بمخىطط  3واهدساف مػُازي  0.3فنم غدد الظُازاث التي
ًجب أن جهىن غلى طىى الجظس ختى ًخجاوش اخخماى الظسز الهُنلي 0.1؟
بفسض أن وشن الظُازة الىاخدة هى مخغير غشىائي
)

 ،بالخالي ّ
إن الاخخماى :
∑(

∑(

)
ٌػبر غً اخخماى خدور أطساز هُهلُت في الجظس،
ّ
وأن

ً
∑ وفقا لىظسٍت النهاًت اإلاسلصٍت ًخظؼ لخىشَؼ طبُعي بمخىطط

ولرلو اإلاقداز

وجباًً ، 0.09n
 ،وجباًً

∑ ًخظؼ للخىشَؼ الطبُعي بمخىطط :

بالخالي :
∑

)

√

)

√

√

(

(
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ً
بدُث ّ
أن جخظؼ للخىشَؼ الطبُعي اإلاػُازي  ،ووفقا إلاػطُاث اإلاظألت،
)

(

√

ومً حدوى الخىشَؼ الطبُعي اإلاػُازي  :إن القُمت التي اخخمالها  0.1هي القُمت ،1.28
أي ّ
ان

√

ً
أي ّ
ان جقسٍبا  .117بالخالي غىد ججاوش غدد الظُازاث  117هىاك فسصت  0.1ألن ًددر طسز هُنلي في الجظس.
مثاى :
قسز غالم فلو قُاض اإلاظافت بين مسصده و هجم بػُد .ولنً بظبب ألاخىاى الجىٍت  ،فئن أي قُاض لً ٌػطي اإلاظافت
الدقُقت  .هدُجت لرلو  ،قسز الفلهي إحساء طلظلت مً القُاطاث زم اطخخدام قُمت اإلاخىطط لخقدًس للمظافت
الفػلُت بين اإلاسصد والىجم البػُد .إذا مان الفلهي ٌػخقد أن قُم القُاطاث اإلاخخالُت هي مخغيراث غشىائُت مظخقلت
ً
بمخىطط طىت طىئُت واهدساف مػُازي لظيخين طىئِخين  ،فنم غدد القُاطاث التي ًجب أن ًجػله مخألدا بيظبت
 ٪95غلى ألاقل مً أن دقت جقدًسه في خدود  0.5 ±طىت طىئُت؟
الحل :
غلى فسض أن القُاطاث اإلاأخىذ للمظافت هي مخغيراث غشىائُت مظخقلت

 ،بالخالي ّ
إن ̅ ًخظؼ للخىشَؼ الطبُعي

بمخىطط وجباًً
̅
)

̅
√

√

√

(

√

ومً مػطُاث اإلاظألت :
√
√

في الخىشَؼ الطبُعي اإلاػُازي
بالخالي

√

أي غلى ألاقل ًجب ان ًهىن غدد القُاطاث  62قُاض للحصىى غلى الدقت اإلاطلىبت.
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 -3-2-9الاحتمال الشسظي :Conditional probability
ً
الاخخماى الشسطي ٌظاغد أوال غلى جظمين اإلاػلىمت اإلاخىفسة غً هدُجت الخجسبت (ختى لى ماهذ زاهىٍت) في خظاب الاخخماى
ً
اإلاسغىب ،وزاهُا في إغادة خظاب الاخخماى في خاى جىفس مػلىمت حدًدة غً خدر آخس زاهىي مسافق للحدر السئِس ي.
ولخىطُذ مفهىم الاخخماى الشسطي طِخم إًساد اإلاثاى آلاحي:
مثال :
غىد دزاطت أداء  10زوبىجاث ذلُت ّ
جم فدص مل مً مهىن وخدة الخدنم  conrollerو مهىن اإلاظدشػساث Sensors
وماهذ الىدُجت ممثلت في الجدوى آلاحي:
Controller
7
3
10

Defective
3
1
4

Non defective
4
2
6

Non defective controller

Sensors
Non defective
Defective

Non defective Sensor

لحظاب اخخماى وحىد غُب في اإلاظدشػساث )DS( Sensors
،
اخخماى غدم وحىد غُب في اإلاظدشػساث )NS( Sensors

أما اخخماى وحىد غُب في وخد الخدنم ،)DC( Controller
8
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أما اخخماى وحىد غُب في وخد الخدنم ،)NC( Controller

ًخم خظاب هره الاخخماالث غير الشسظية دون اللجىء إلى مػلىماث إطافُت أو مػلىماث مظبقت حظاغد في جدظين
الخيبؤ بىحىد غُب طىاء في اإلاظدشػساث أو وخدة الخدنم.
ً
مثال الجدوى أو السطم ٌ Vennظمذ بدظاب اخخماالث مشترلت :joint probability
اخخماى غدم وحىد غطل في وخدة الخدنم واإلاظدشػساث (اللىن الاخظس) :

اخخماى غدم وحىد غطل في وخدة الخدنم مؼ وحىد غطل في اإلاظدشػساث (اللىن الاخمس) :

اخخماى وحىد غطل في وخدة الخدنم مؼ غدم وحىد غطل في اإلاظدشػساث (اللىن ألاشزق) :

اخخماى أن وحىد غطل في وخدة الخدنم واإلاظدشػساث (اللىن ألاطىد) :

ً
ولنً غىد أخر مػلىماث إطافُت بػين الاغخباز ،مثال ،اخخماى أن ًىحد غطل في اإلاظدشػساث مؼ الػلم بػدم وحىد
غطل في وخدة الخدنم ،أي

:

هىا ًُالخظ جدظً اخخماى وحىد غُب في اإلاظدشػساث مؼ أخر بػين الاغخباز مػلىمت " عدم وجود ععل في وحدة
التحكم".
لرلو غىد خظاب اخخماى وحىد غطل في اإلاظدشػساث ووخدة الخدنم مؼ الػلم اإلاظبق بىحىد غطل في لىخت الخدنم:

ً
أًظا ًُالخظ وحىد جدظً في الاخخماى غىد اطخخدام مػلىمت " وجود ععل في لوحة التحكم"
9
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ً
وإلطفاء مصٍد مً الىطىح غلى مفهىم الاخخماى الشسطي ،طِخم أخر الاخخماى وإحساء القلُل مً الخػدًالث ،مثال قظمت
البظط واإلاقام غلى  10لُصبذ:

بالخالي ًُالخظ أن اخخماى وحىد غطل في اإلاظدشػساث ووخدة الخدنم بشسط بوجود ععل في لوحة التحكم :

ً
أي هى الاخخماى غير الشسطي لىحىد غطل في اإلاظدشػساث ولىخت الخدنم مقظىما غلى الاخخماى غير الشسطي لىحىد
غطل في لىخت الخدنم.
بىفع ألاطلىب ًمنً خظاب الاخخماى الشسطي لىحىد غطل في اإلاظدشػساث و وحىد غطل في لىخت الخدنم بشسط
عدم وجود ععل في لوحة التحكم

أي ّ
أن اخخماى وحىد غطل في اإلاظدشػساث مؼ وحىد غطل في لىخت الخدنم مؼ الػلم اإلاظبق بىحىد غطل في
اإلاظدشػساث هى .0.33
ً
مفهوم الاحتمال وفقا لبايص:Bayes’s probability
لشسح مفهىم الاخخماى الباًصي بظهىلت طِخم الػىدة للمثاى الظابق:
خُث جم إًجاد اخخماى غطل في اإلاظدشػساث مؼ وحىد غطل في لىخت الخدنم بشسط (مؼ الػلم اإلاظبق) بىحىد غطل في
لىخت الخدنم

لرلو ّ
جم خظاب الاخخماى الشسطي لػدم وحىد غطل في اإلاظدشػساث ووحىد غطل في لىخت الخدنم بشسط وحىد غطل
في لىخت الخدنم

الظؤاى اإلاطسوح هىا ،هل ًمنً إًجاد أخد الاخخمالين الظابقين (الشسطُين) مً دون مػسفت الاخخماى غير الشسطي
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بئصالح الصُغخين الظابقخين:

بما ّ
إن الطسف ألاٌظس هى هفظه:

بالخالي:

ّ
ًالخظ هىا إهه أمنً خظاب الاخخماى الشسطي مً دون الحاحت إلى الاخخماى غير الشسطي

.

وهرا ما ًدعي بىظسٍت بايص.Bayes’s theorem
أي ّ
أن الاخخماى الشسطي لىحىد غطل في اإلاظدشػساث ووخدة الخدنم وبشسط (بالػلم اإلاظبق) لىحىد غطل في وخدة
الخدنم ًمنً اشخقاقه مً الاخخماى الشسطي

واإلاسجنص غلى الػلم بىحىد غطل في

اإلاظدشػساث.
ولخػمُم الػالقت :

أي الاخخماى الشسطي مؼ الػلم بىحىد مػلىمت غً الحدر ًمنً اشخقاقه غً طسٍق مػسفت مػلىمت أخسي غً هرا
الحدر .بػبازة اخسي ًمنً جظمين اإلاػلىماث التي وػسفها في خظاب الاخخماى اإلاسغىب.
ً
وجظهس أهمُت هره الصُغت غىد غدم امخالك اإلاػلىماث الهاملت غً الحدر اإلادزوض ،فمثال في اإلاثاى الظابق ًمنً
خظاب الاخخماى الشسطي لىحىد غطل في اإلاظدشػساث ووخدة الخدنم مؼ الػلم اإلاظبق بىحىد غطل في لىخت الخدنم
غً طسٍق جقدًس الاخخماى غير الشسطي لىحىد غطل في لىخت الخدنم ،والاخخماى الغير الشسطي لىحىد غطل
اإلاظدشػساث ،إطافت لالخخماى الشسطي لىحىد غطل في اإلاظدشػساث ولىخت الخدنم بشسط وحىد غطل في
اإلاظدشػساث.
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