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 الملخص
 

يمكـن تميـيه ىــدف البحـث بدراسـة مواصــفات اسـاليل تقمـيه التبــاين والمقارنـة بينيــا  
ضــمن نطــاق معــين مــن التطبيقــات التجريبيــة ناــرا الســتحالة المقارنــة بــين ىــذه األســاليل 
بشكل عام وذلك بسبل العدد الالنيائي من النماذج التي تعطي نتائج تيتمف من حالة الى 

وجود المعيار الناري الذي يتيح ذلك عـالوة عمـى ان تحديـد تطبيقـات ايرى او بسبل عدم 
قميمة يتيح الفرصة لسبر اغوار التفاصيل العميقة في المسألة ويمكن من ايجاد حمول جديدة 
او تعــديل لــبعط الطرائــق المعروفــة لجعميــا تتناســل اكرــر مــع مــا يايــره الواقــع التجريبــي 

 ع العممي ما ينااره ومنو تتأتى اىميتو.المدروس، عمى ان لكل تطبيق في الواق
اشــتمل التطبيــق االول عمــى وتــم فــي الجانــل التجريبــي دراســة رــالث تطبيقــات، اذ  

 df1ودرجـات حريـة  الالمركزي بمعممة الالمركزية  Fحسال االحتماالت الياصة بتوزيع 
عمــى دراســة انمــوذج تقــدير المعوليــة  التطبيــق الرــاني فقــد اشــتملعمــى التــوالي، امــا  df2و 

بمعالم ميتمفة وبرالث طرائق لمتقدير ىي طريقة  Lognormalلمتوزيع الطبيعي الموغارتمي 
 UMVUEاالمكـــان االعاـــم وطريقـــة المقـــدر غيـــر المتحيـــز ذو التبـــاين االصـــ ر بانتاـــام 
عمميـة رسـو  وطريقة بيز، و اشتمل التطبيق الرالث عمى مقارنة اسـاليل تقمـيه التبـاين فـي

 AR(1)االيتيـــار عمـــى انمـــوذج االنحـــدار الـــذاتي مـــن الدرجـــة االولـــى  انمـــوذج مـــاركوف  
 باستيدام معيار اكياكي.

والجــــل دراســــة اســــاليل تقمــــيه التبــــاين فــــي ىــــذه التطبيقــــات ايتيــــر بعــــط مــــن ىــــذه  
ل االساليل وىي اسمول االرقام العشوائية المشتركة واسمول المعاينة حسـل االىميـة واسـمو 

المت يــرات المتضــادة واســمول المعاينــة المجزئــة واييــرا اســمول مت يــرات الســيطرة والــذي تــم 
اقتــراح تعــديل لــو يــتم عمــى اساســو اســتيدام ىــذا االســمول بشــكل اليحتــاج معــو الــى دراســة 
 معمقة في االساس الناـري لممسـألة كمـا يـادي التعـديل المـذكور الـى تقمـيه التبـاين بشـكل
كبيـــر كمـــا ىـــو اـــاىر فـــي ىـــذه التطبيقـــات ويمكـــن ليـــذا التعـــديل  ايضـــا مـــن تحســـين اداء 
المقــدرات االحصــائية وزيــادة كفاءتيــا عــن طريـــق ايجــاد تعــديل لممقــدر االصــمي ينــتج عـــن 

 محاكاة اولية لممسألة المدروسة.
 


