
الملخص العربى

 التنب�ؤ ه�و أح�د أه�م القض�ايا ف�ى الس�تدلل الحص�ائى – وم�ن المواض��يع ال�تى 
 يس��تخدم فيه��ا التنب��ؤ للتط��بيق ه��ى الرص��اد الجوي��ة والط��ب والقتص��اد والمالي��ة
 والهندسة والسياس�ة والتعلي�م .  وللتنب�ؤ لمش�اهدات عين�ة مس�تقبلية يق�وم الش�خص
 باس��تخدام معلوم��ات م��ن عين��ة س��ابقة م��ن نف��س المجتم��ع باحتم��ال مح��دد وهن��اك
 طريقة واحدة للقيام بذلك وهى انش�اء ف�ترة تحت�وى عل�ى القي�م المس�تقبلية وتس�مى
 هذه الفترة بفترة التنبؤ. فترات التنبؤ لها اش�كال مختلف�ة منه�ا تنب�ؤ العين�ة الواح�دة

.  والعينتان والعينات المتعددة

 من الشائع فى تجارب اختبارات الحياة والموثوقية ان بعض الوح�دات التجريبي�ة
 اما تفقد او يتم ازالتها من التجربة قبل فشلها فقد يحدث هذا الفقدان بغير قص�د او

 . وف�ى ه�ذه الحال�ة س�يتم الحص�ول عل�ى ج�زءانه قد تم تصميمه فى تل�ك الدراس�ة
 فقط من معلومات العينة. البيانات التى تم الحصول عليها من مث�ل ه�ذه التج�ارب
 تس��مى البيان��ات المراقب��ة. البيان��ات المراقب��ة تج��دها دائم��ا ف��ى نظري��ة الموثوقي��ة

وتحليل البقاء على قيد الحياة والتجارب السريرية.

 وف��ى ه��ذه الرس��الة ت��م مناقش��ة ف��ترات التنب��ؤ ال��بييزى عل��ى اش��كال مختلف��ة م��نا
البيانات المراقبة وهى

بيانات المراقبة من اليمين من النوع الثانيال)1(
بيانات المراقبة المتعددة من النوع الثانىال)2(
بيانات المراقبة التدريجية من النوع الثانىال)3(
 ولبيانات المراقبة المختلطة من النوع الال)4(
. الثانىبيانات المراقبة المختلطة من النوع ال)5(

  للتوزي��ع مح��ل الدراس��ةوف��ى ك��ل م��ن ه��ذه الح��الت الخم��س نس��تخدم ش��كل ع��ام
 وش��كل ع��ام للدال��ة القبلي��ة المتقارن��ة لوض��ع طريق��ة عام��ة لحس��اب ف��ترات التنب��ؤ



  للمش�اهدات المس�تقبلية. ث�م نطب�ق ه�ذه النت�ائجوالعينت�ان العين�ة الواح�دة  ال�بييزى
 على بع�ض التوزيع�ات المس�تمرة كأمثل�ة توض�يحية. أخي�را نق�وم ب�إجراء دراس�ة

محاكاة لتقييم أداء جميع طرق التنبؤ المستخدمة هنا. 

:-تحتوى هذه الرسالة على سبعة  أبواب نجملها فيما يلى 
 ، ويحت�وى عل�ى التع�اريف والرم�وز ، والحق�ائقول ه�و مقدم�ة للرس�الةالباب ال

 الساسية وبعض الخصائص المعروفة والنتائج التي سوف يتم اس��تخدامها خلل
 الرس��الة. نس��تعرض ف��ى ه��ذا الب��اب أيض��ا مف��اهيم الحص��اءات المرتب��ة العادي��ة،
 ط��رق المراقب��ة، الحص��اءات المرتب��ة التسلس��لية، القي��م المس��جلة، والحص��اءات
 المرتبة المعممة، والتنبؤ الكلسيكي، والتنبؤ بايزي، وطريقة مون�تي ك�ارلو. ف�ي
نهاية هذا الباب ، نقدم لمحة عامة عن التطورات الخيرة لمسالة فترات التنبؤ. 

  نس�تخدم الش�كل الع�ام الس�ي للتوزي�ع مح�لب�واب  الث�انى والث�الث والراب�عفي ال
الداراسة والشكل العام للدالة القبلية المتقارنة، المقترحه بواسطة الحسيني 

) 1999b العين�ة الواح�دة وال�بييزى) لوضع طريقة عام�ة لحس�اب ف�ترات التنب�ؤ  
 بيان��اتال) 1 للمشاهدات المستقبلية عندما تكون البيانات المشاهدة هي (والعينتان

 بيان�ات المراقب�ة المختلط�ة م�ن الن�وعال) 2المراقبة التدريجية م�ن الن�وع الث�انى (
 ، عل��ى ال��ترتيب. ث��مالث��انىبيان��ات المراقب��ة المختلط��ة م��ن الن��وع ال) 3 و (ولال

 نسعترض نتائج التوزي�ع الس�ي وتوزي�ع ب�اريتو كأمثل�ة توض�يحية. وأخي�را نق�دم
بعض النتائج العددية لهذه الحالت الخاصة. 

 نس�تخدم الش�كل الع�ام الس�ي للتوزي�ع مح�ل الداراس�ة والش�كلامس في الباب الخ�
 العام للدالة القبلية المتقارنة مرة أخرى لوضع طريقة عامة لحساب فترات التنبؤ

  للحص�اءات المرتب�ة المعمم�ة م�ن عين�ة مس�تقبلية عن�دما تك�ونالعينت�ان البييزى
 العينة الول�ى ه�ى عين�ة متع�ددة المراقب�ة م�ن الن�وع الث�انى.  ث�م نس�عترض نت�ائج
 التوزي��ع الس��ي وتوزي��ع ب��اريتو كأمثل��ة توض��يحية. وأخي��را نق��دم بع��ض النت��ائج

العددية لفترات التنبؤ لحصاءات المرتبة التسلسلية.  



  نقدم شكل عاما جديدا للتوزيع محل الدراسة وهو الشكل الع��امادسفي الباب الس
 ستخدمه مع الشكل العام للدال�ة القبلي�ة المتقارن�ة لوض�ع طريق�ةسى العكسى ونال

  للحص��اءات المرتب��ة م��ن عين��ةالعينت��ان ال��بييزىعام��ة لحس��اب ف��ترات التنب��ؤ 
 مستقبلية عندما تكون العينة الولى هى عينة مراقبة من اليمين من النوع الث�انى.
 ث��م نس��عترض نت��ائج التوزي��ع الس��ي العكس��ى وتوزي��ع رايلي��ه العكس��ى و وايب��ل
 العكس��ى كأمثل��ة توض��يحية. وأخي��را  نق��دم بع��ض النت��ائج العددي��ة له��ذه الح��الت

الخاصة.

 ونق�دم أيض��اس��تنتاجية  نس�تعرض بع�ض الملحظ�ات الابعأخي�را ف�ي الب�اب الس�
بعض الفكار والمسائل لبحاث مستقبلية محتملة.

:تم استخلص بعض البحاث من هذه الرساله كالتى
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