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 الممخص

شيد العقد االخير من القرن العشرين اىتماما كبيرا بنموذج بواسون , الذي يعد احد نماذج العد التي     
نموذج شبو بواسون ونموذج ذي الحدين السالب  حقتر أُ تتعامل مع المتغير متقطع بوصفو متغيرًا معتمدًا. 

بوصفيا نماذج بديمة لنموذج بواسون , بوجود مشكمة فرط التشتت. وبما ان توزيع بواسون اشتق من توزيع 
ذي الحدين , فالسؤال الذي يمكن طرحو ىنا , ىل ىناك تأثير لمعممة الشكل عمى احصائة فرط التشتت 

 سون , ذي الحدين السالب(؟ الختيار احد النموذجين )شبو بوا
الى دراسة تأثير معممة الشكل عمى احصاءة فرط التشتت بوجود  ى ىذا البحثعمى ما تقدم سع بناءً 

المشاىدات المؤثرة والمتغيرات الزائدة , من خالل المقارنة بين نموذج بواسون الكامل و نموذج بواسون بعد 
شبو بواسون وذي الحدين السالب بعد اختيار افضل حذف عدد من المتغيرات غير الميمة , مع نموذج 

عدد من دراسات المحاكاة. وقد وضعنا بعض المعايير الختيار افضمية  المتغيرات , تم تنفيذ ذلك من خالل
, ىذه المعايير استخدمت في المحاكاة                         نموذج عمى اخر , وىم كل من 

 .(MSEباالضافة الى متوسط مربعات الخطا )
,  معيار معمومات اكايكيبواسون , شبو بواسون , ذي الحدين السالب , فرط التشتت ,  :الكممات المفتاحية

 .متوسط مربعات الخطأ,  معيار المعمومات البيزية
Abstract 

    The last decade of the twentieth century witnessed a great interest in Poisson's 

models, which is one of the counting models that deal with the discrete variable 

as a dependent variable. The quasi-Poisson model and the negative binomial 

model have been proposed as alternative models to the Poisson model, with the 

presence of the problem of over-dispersion. Since the Poisson distribution is 

derived from the binomial distribution, the question that can be asked here is, is 

there an effect of the shape parameter on the hyper scattering statistic for 

choosing one of the two models (quasi Poisson, negative binomial)?  

Based on the foregoing, this Research sought to study the effect of the shape 

parameter on the over-dispersion statistic in the presence of influential 

observations and extra variables, by comparing the full Poisson model with the 

Poisson model after deleting a number of unimportant variables, with the quasi 

Poisson and negative binomial model after choosing the best Variables, this was 

implemented through the data of thalassemia patients and a number of 



simulation studies. We have set some criteria for choosing the preference of one 

model over another, and they are                        , these criteria were 

used in the simulation in addition to the mean squares error (MSE). 

Keyword: Poisson , Quasi-Poisson , Negative Binomial , Overdispersion , AIC , BIC , 

MSE. 

 :المقدمة

 اواًل: موضوع البحث

, من ىذه  حجم ذلك التشتتعند وجود حاالت فرط التشتت وباالعتماد عمى يمكن استخدام نماذج العد 
النماذج , نموذج شبو بواسون لمحاالت خفيفة التشتت و نموذج ذي الحدين عندما يكون التشتت شديدا. 

تناولنا نموذج بواسون مع وجود مشكمة فرط خدم مع حاالت نقص التشتت. في ىذا البحث وىناك نماذج تست
ون قبل حذف بعض المتغيرات )النموذج الكامل( ومن ثم لجأنا الى المقارنة بين نموذج بواسالتشتت , 

ونموذج بواسون بعد حذف المتغيرات , باإلضافة الى المقارنة مع نموذجي شبو بواسون وذي الحدين السالب 
, اذ اخذنا بنظر االعتبار حجم تأثير معممة الشكل عمى احصاءة التشتت بوجود مشكمة اساسية في بيانات 

( او النقاط الرافعة Influential Observationمن المشاىدات المؤثرة )العدد , اال وىي ظيور عدد 
(Leverage Point.في ىذا النوع من البيانات بعد اخذ الموغاريتم لمدالة االسية ) 
 

 البحثمشكمة  ثانيًا:

 ان اخذ الموغاريتم الطبيعي لتحويل نموذج بواسون من نموذج ال خطي الى نموذج خطي , قد يؤدي الى
 ظيور بعض المشاىدات المؤثرة , التي بدورىا تؤدي الى ظيور حالة فرط التشتت.

وبما ان توزيع بواسون مشتق من توزيع ذي الحدين , يتبادر الى ذىن الباحث السؤال االتي , ىل ان ىناك 
 تأثيرًا لحجم معممة الشكل في توزيع ذي الحدين السالب عمى معممة توزيع بواسون؟

 البحث أهداف ثالثًا:

باستخدام معايير  )بواسون وشبو بواسون و ذو الحدين السالب ( اختيار افضل نموذج من النماذج .1
, اذا ان افضل نموذج ىو من تتفق عميو كل                          المعمومات

 المعايير بأن تكون اقل القيم.



في توزيع ذي الحدين السالب عمى اختيار النموذج استخدام المحاكاة لمعرفة تأثير معممة الشكل  .2
 المناسب لواقع البيانات بوجود مشكمة فرط التشتت والمشاىدات المؤثرة والمتغيرات الزائدة.

 المبحث االول
 المفاهيم النظرية

 بيانات العدديةالنماذج  اواًل:
وىي نماذج خطية يكون نوع متغير االستجابة فييا عدديًا متقطعًا )أعداد صحيحة غير سالبة( تتبع غالبا 
توزيع بواسون , الذي يستخدم لمعالجة األحداث النادرة خالل فترة زمنية معينة. تستخدم نماذج البيانات 

لبيانات العددية إلى النماذج الخطية تنتمي معظم نماذج االعددية في مختمف الدراسات العممية واالقتصادية, 
 وكاالتي  :  Kasyoki.et.al, (2016) ( ,GLMالمعممة )

 
                                                  

 
 إذ أن :

    : متجو متغير االستجابة ذو الرتبة    
        : مصفوفة المتغيرات التوضيحية ذات الرتبة   
        : متجو معممات االنحدار ذو الرتبة  

 : ε تمثل حد الخطأ العشوائي , وىي تتبع توزيع العائمة األسية في النماذج الخطية المعممة. اذا كان حد
ىو متغير متقطع يتبع توزيع بواسون , وان النموذج اعاله    الخطأ العشوائي يتوزع توزيع بواسون بحيث ان 

 يعد نموذج بواسون .
  ندما يكون لالنحدار الخطي أكثر من متغير تفسيري , فقد تتم كتابتو من خالل إعطاء قيمة منفصمة لـ  ع
 وكالتالي:   Hilbe, (2014) ,, لكل متغير تفسيري   و 

                                        (1-2) 
( إلى معادلة يكون الجانب األيسر ىو القيمة المتنبئ بيا او 2-1يقوم اإلحصائيون عادًة بتحويل المعادلة )

 قيمة المتوسط المتوقعة لالستجابة , بناًء عمى مجموع المتغيرات التفسيرية  والمعامالت:

 ̂                                      (1-3) 
 أو



 ̂                                      (1-4) 
 عدد المتغيرات التوضيحية:  

 أصبح جزًءا من متوسط االستجابة المتوقعة أو المتوقعة.  الحظ أن 
 

 (Poisson Distributionتوزيع بواسون         ) ثانيًا:
يعد توزيع بواسون من التوزيعات المتقطعة الميمة جدا في الكثير من التطبيقات اإلحصائية وكان اكتشافو 
مثمرا ومؤسفًا في الوقت نفسو. لقد كان مثمرًا ؛ ألنو يسمح بنمذجة األحداث النادرة ولكن مؤسفًا ؛ ألن 

 طبق فقط عمى األحداث النادرة.الطريقة التي تم بيا اكتشافو تسببت في اعتقاد خاطئ بأن التوزيع ين

( ىو متغير عشوائي يشير الى عدد االوقات لحصول حدث معين خالل فترة زمنية معينة لذا  لنفرض ان )
 (, شكل توزيع بواسون ىو: ( يتوزع بواسون بمعممة قدرىا ) فأن )

 
       

     

  
                   (1-5) 

 (0 <  ذات قيمة موجبة ): تمثل معممة التوزيع وىي  
 ( وىو متوسط عدد شيء ما لكل وحدة زمنية أو مساحة. المعممة األساسية لتوزيع بواسون ىي المتوسط )

 في حالة وجود أحداث نادرة , أي عندما تكون تقريبًا لتوزيع ذي الحدين, اقترح بواسون استخدام ىذا التوزيع 
كبيرة , عمى سبيل المثال قد يكون احتمال اإلصابة  n))حجم العينة  ( منخفضة جدًا وp) نسبة النجاح

بمرض نادر منخفضًا )واحد من كل ألف( وعدد السكان كبيرًا جدًا )عمى سبيل المثال , عشرات الماليين من 
االشخاص( , بحيث يكون عدد األشخاص الذين يصابون بالمرض سنويًا )أو في فترة معينة من الوقت( نادرا 

يمكن وصفيا بشكل مفيد من خالل توزيع بواسون. عندئذ يكون توزيع ىذه الظاىرة منحرفًا بسبب وجود , ف
  احتمال كبير لعدم اإلصابة بالمرض وىو غير سمبي ألن األعداد ال يمكن أن تكون أقل من الصفر.

 :يعد توزيع بواسون مناسًبا لالستخدام إذا تم استيفاء االفتراضات األربعة االتية

. عدد األحداث يمكن عدىا. نفترض أنو يمكن حساب عدد "األحداث" التي يمكن أن تحدث خالل فترة 1
 ., ... إلخ 3,  2,  1,  0زمنية معينة , يمكن أن تأخذ قيم 

 . المشاىدات مستقمة عن بعضيا بعض.2



(. mu)  ( أو lambda) 𝜆. يكون التوزيع متقطعا وذا معممة واحدة وىي المتوسط  ويرمز لو بالرمز 3
يعرف المتوسط عمى أنو معممة المعدل , وىو العدد المتوقع لعدد مرات حدوث حدث معين خالل فترة زمنية 

 معينة.

 أو قريبان جدا من التماثل. متوسط وتباين النموذج متطابقان. 4 

( عندما تكون 1)(. تنتج القيمة 1( ليا قيمة تقترب من )    personمعممة التشتت بيرسون مربع كاي ). 5
 .الفروق المالحظة والمتوقعة لالستجابة ىي نفسيا

    model  Quasi-Poissonنموذج شبه بواسون               ثالثًا:

ىو نموذج يمكنو التعامل مع مشكمة التشتت المفرط , إذ يولي ىذا النموذج االنتباه إلى معامل التشتت الذي 
 Wedderburnيتسبب في عدم تساوي تباين البيانات مع المتوسط. تم تطوير ىذا النموذج بواسطة 

ير االستجابة الشكل من طرق تقدير شبو االحتمال.  في تقدير االحتمالية , يجب أن يتبع متغ (1974)
التوزيعي بينما يتطمب تقدير شبو االحتمال فقط العالقة بين المتوسط والتباين. وفضال عن ذلك , فإن نموذج 

 شبو بواسون يقدر قيمة احصاءة التشتت بينما لم ينتبو نموذج بواسون ليذه القيمة.

 Ver Hoef andاسون )نموذج شبو بواسون يتكون من نماذج خطية معممة مع افتراضات تشبو بو 
Boveng  ,2007 .)ن المتوسط والتباين لممتغير العشوائي إy ع توزيع شبو بواسون يكون كاالتي:الذي يتب 

       
       α       α                                     

,  إلى معممة التشتت التي سيتم تقديرىا من البيانات αو تشير  Yتشير إلى متوسط متغير االستجابة  μإذ 
 يتكون لدينا تشتت مفرط.  α     عندما تكون 

 
 (Negative Binomial Model)   نموذج ذي الحدين السالب  رابعا:
, وىو نموذج  يصور عدد النجاحات في سمسمة من تجارب  بديل لنمذجة البيانات العددية مفرطة التشتتيعد 

برنولي المستقمة والموزعة بشكل متماثل , مشتق من خميط بواسون و كاما. وغالبًا ما يستخدم لنمذجة بيانات 
. ينشأ كتوزيع لعدد حاالت الفشل Amaliana and Wardhani,(2017بواسون شديدة التشتت وفقا لـ )

(Y( قبل )r من حاالت ) النجاح في التجارب المستقمة , مع احتمالية النجاحp) ( في كل تجربة , وبالتالي )



 Lindén(. في مثل ىذه الحالة يمكن التعبير عن دالة الكتمة االحتمالية بما يأتي       و    
and Mäntyniemi (2011) : 

                 (
     

   
)                                  

 ىو احتمال النجاح ,  pىو عدد حاالت الفشل , و  kىو عدد حاالت النجاح ,  rو 

      )في ىذه الصيغة , المتوسط ىو 

 
      والتباين ىو  (

  
 . 

 الكمية الموجودة بين قوسين ىي المعامل ذو الحدين وتساوي:

(     
   

)  
        

          
 

                  

    
 

      

       
                     

 .ترمز لدالة كاما     Γ حيث 

 يمكن كتابة دالة الكتمة االحتمالية بشكل اخر , وكما يأتي:

                 
      

       
                           

 
 Overdisperision     فرط التشتت خامسًا:

يبدو أن جاذبية نماذج انحدار بواسون لتحميل البيانات العددية التي تحتوي عمى أعداد صحيحة غير سالبة 
السبب في ذلك إلى أن  (1992)في  Deanموثقة عمى نطاق واسع في األدبيات االقتصادية والطبية. وضح 

انحدار بواسون لنموذج العدد أساسي , ومتغير االستجابة يكون متقطعا. يتعامل بواسون جيًدا مع البيانات 
 Frome et المتقطعة ويفترض أن المتوسط الشرطي لمتغير االستجابة يساوي التشتت الشرطي لذلك المتغير

al, (1973)) و(Frome and Checkoway (1985)  واقعا ليس من السيل العثور عمى مثل ىذا .
الشرط في البيانات الحقيقية , والسيما البيانات المتقطعة التي ربما تخمق مشكمة عدم التجانس. ومع ذلك , 
عندما يتجاوز التشتت الشرطي في البيانات التشتت األساس في ظل نموذج مفترض , تحدث ىذه الظاىرة , 

 لتشتت المفرط. التي أصبحت ُتعرف باسم ا

عدم التجانس غير الممحوظ في البيانات ليس ىو السبب الوحيد لمتشتت المفرط , ربما بسبب ظيور القيم 
الشاذة , او تأثير المتغيرات األخرى التي تؤدي إلى االعتمادية بين حدثين احتماليين أو أكثر , او قد تم 



لمفرط إلى . قد يؤدي وجود التشتت اHilbe, (2014)تضخيم متغير االستجابة بواسطة األصفار الزائدة 
 استنتاجات غير صحيحة.

التشتت المفرط إلى نوعين حقيقي وظاىري. مصدر التشتت الحقيقي ىو إما تضخم  Hilbe, (2014)صنف 
صفري أو ارتباط , في حين أن القيم الشاذة , والمتغيرات التوضيحية المفقودة ودوال االرتباط غير المناسبة 

 Dean).و   Hilbe and Hardin, (2007)التشتت المفرط الظاىر )لمزيد من التفاصيل انظر: تسبب 
and Lundy, (2014)  لذلك فإن تركيز الباحثين في األدبيات اإلحصائية يميل إلى تعديل النموذج ليناسب

نات يعتمد عمى أي نوع من أنواع التشتت المفرط. من الواضح أن قرار تعديل نموذج بواسون لمالءمة البيا
 حدوث نقص في التشتت أو فرط في التشتت.

 المبحث الثاني

 طرق اختيار المتغيرات

  VARIABLE SELECTIONاختيار المتغيرات          مفهوم
إذ إنيا ُتستخدم لمتعرف عمى أفضل  ُتعد عممية اختيار المتغيرات عممية ميمة جًدا في بناء نموذج االنحدار؛

. ان ىدف Forster (2000)مجموعة فرعية من بين العديد من المتغيرات التي يجب تضمينيا في النموذج 
عطاء فيم  طرق اختيار المتغير ىو تحسين أداء تنبؤ النموذج , وتوفير نماذج اسرع , وذات تكمفة أقل , وا 

والتعدد   over fittingغير الضرورية عمى زيادة الضوضاء و  جيد لمجموعة البيانات. ستعمل المتغيرات
الخطي لتقدير معممات النموذج. يمكن أن يؤدي اختيار المتغيرات التفسيرية الميمة الموجودة في النموذج إلى 

. إن المجموعة الفرعية Konishi and Kitagawa (2008)تحسين دقة التنبؤ بالنموذج كما عبر عنيا 
لمتغيرات التفسيرية تجعل تفسير النتائج أسيل. لذلك نحتاج إلى توضيح البيانات بطريقة ربما الصغيرة من ا

تكون بسيطة , إذ نحدد مجموعات فرعية من مجموعة المتغيرات األصمية لمحصول عمى أصغر مجموعة 
ئدة عن الحاجة. يمكن فرعية يمكن استخداميا لمنمذجة وتقميل التكمفة. لذلك تجب إزالة المتغيرات التفسيرية الزا

 .Snipes and Taylor (2014) أن يساعدنا استبعاد ىذه المتغيرات الزائدة عن الحاجة في توفير الوقت 
 Stone (1979)  ,Lancelotُأقترح العديد من طرق اختيار المتغيرات لتحقيق األىداف المذكورة. وفضل )

and McDermott (2002)ومعيار المعمومات البيزية ( استخدام معيار معمومات اكايكي (BIC). 
 
 



    Akaike Information criterion(AIC)ِ   اكايكيمعيار معمومات  اواًل:

الجودة النسبية لمنماذج اإلحصائية لمجموعة معينة من البيانات. تم Akaike (AIC) ُيقدر معيار معمومات 
( قيمة جودة كل (AIC. تقدر 1973في عام  Hirotsugu  Akaikeاكتشافو من قبل اإلحصائي الياباني 

( يوفر وسيمة (AICنموذج بالنسبة لمنماذج األخرى بالنظر إلى مجموعة من نماذج البيانات , وبالتالي فإن 
لالختيار من بين نموذجين متنافسين أو أكثر. يمثل النموذج AIC) الختيار النموذج. تُستخدم استراتيجية )

 Burnham and( و Mutua,1994نموذج الحقيقي )انظـر)افضل تقريب لم AICالذي يمتمك اقل 
Anderson,(2004)) ُيعد ىذا النموذج صاحب أصغر خسارة متوقعة لممعمومات عندما ُتستبدل القيم , )

 ( ىي:(AIC. صيغة MLEالمعيارية الحقيقية في النموذج بتقديرات 
                                   (2-1) 

 (.MLEىي دالة االمكان االعظم لمنموذج المقدر )  فإن: 
 ىو عدد المتغيرات التفسيرية     
بوصفو مصطمحًا جزائيًا , والذي يتم تعديمو وفًقا ألبعاد النموذج. بالنظر إلى أن إضافة المزيد  2kُيشار إلى 

من المعممات إلى النموذج يجعل البيانات أكثر احتمالية , فعندما نقوم بزيادة عدد المتغيرات التفسيرية , 
مالي لمتكيف مع ىذا التحيز إلى الموغاريتم االحت 2kأصغر ؛ لذا ُتضاف العقوبة          يصبح 

 المحتمل.

 (    )ِ   اكايكي المقسم عمى حجم العينةمعيار معمومات  ثانيًا:

 وىو عدد المشاىدات في النموذج. nىناك نسخو اخرى من القانون  لكن مقسمة عمى حجم العينة 

     
         

 
                                   

( تقسم المصطمحات الرئيسة 40-2. المعادلة )      كبيرة تؤثر أيًضا عمى إحصائية   n عندما تكون 
. مع تساوي جميع الشروط األخرى , عند مقارنة النماذج فإن النموذج األفضل لديو أصغر  nعمى  AICفي 

 (.2-2( و )1-2المعادلتين ). وال يوجد فرق بيذا الخصوص بين AICإحصاءة 

 

 

 



 Bayesian Information criterion(                BICمعيار المعمومات البيزية ) ثالثًا:

. عمى عكس 1791في عام  Gideon Schwarz( ألول مرة من BICصيغ معيار المعمومات البيزية )
لنموذجين متنافسين ,  Bayesضمن إطار بيزي تقديرًا لعامل  BIC, يتم اشتقاق  Akaikeمعايير معمومات 

 وتمت صياغتو بالطريقة االتية:

                                         (2-3) 
 (.MLEاالعظم لمنموذج المقدر ) : ىي دالة االمكان فإن      

 ىو عدد المتغيرات التفسيرية :     
 ىو عدد المشاىدات في النموذج           :

.  ُتختار النماذج التي nفقط في الشطر الثاني والذي يعتمد عمى حجم العينة  AICعن  BICظاىرًيا يختمف 
لمعثور عمى النموذج األكثر احتمالية في   BICتقمل من معايير المعمومات البايزية من منظور بايزي. ُصمم 

 .Neath and Cavanaugh (2012)و   Acquah, (2010)ضوء البيانات )انظر 

( ؛ 1-2في معادلة رقم ) AIC( , مقارنة بإحصاءة (k * log (n)( وزنًا أعمى لمـ 3-2رقم ) تعطي معادلة
التي ىي ضعف دالة لوغاريتم االحتمال لمنموذج , بناًء عمى ىذا          فقط لضبط  k2إذ يستخدم 

 ,Kuhaالتقميدي , ولكن وفقا لـ  AICعمى  Schwarz BICالحساب يفضل العديد من اإلحصائيين 
عداد  AICفإنو عموما يستخدم  (2004) بشكل متكرر من قبل المحممين عند اختبار الدراسات البحثية وا 

 تقارير عنيا.

 (     معيار المعمومات البيزية حنان وكوين ) رابعًا:

 وصيغتيا ىي: BICمعممات أخرى لـ  Hannan and Quinn (1979طورت )

      
                

 
                             

( لمعظم الحاالت. إذا اختمفت القيم اختالًفا 2-2في المعادلة ) AIC / nوالذي يحتوي عمى نتائج تقريبية لمـ 
جوىرًيا , فيذا مؤشر عمى أن النموذج ضعيف ومن المحتمل أن يكون ُحدد بشكل خاطئ. ىذا االختبار ليس 

 . متشابية      و  AIC / nن ذلك ؛ نظًرا ألن العديد من النماذج الضعيفة ليا قيم محدًدا عمى الرغم م

 



 المبحث الثالث
 المحاكاةدراسة 

ُتستخدم المحاكاة لتقييم أداء طريقة ما عندما يكون ىناك نقص في الخمفية النظرية. باستخدام المحاكاة يعرف 
اليدف من ىذه المحاكاة ىو توليد بيانات لنموذج بواسون مختمط , وعميو  اإلحصائي الحقيقة ويتحكم فييا. ان

الذي معممة الشكل  من بواسون و كاماتم توليدىا من نموذج ذي الحدين السالب , لكونو يعد توزيعًا مختمطًا 
 ( , قيمتيا ستكون حاسمة في معرفة إحصاءة فرط التشتت. 𝜃لو نرمز ليا بالرمز )

 متغيرًا مستقاًل من توزيع منتظم لبناء نموذج انحدار خطي: (13قمنا بتوليد )
 

                                    
 :  اذ ان
 لقد تولدت المتغيرات التوضيحية من توزيع عشوائي طبيعي قياسي. .1

 
 ىو عدد المتغيرات ,   ,            إذ ان   
 .{           }  : حجم العينة التي تساوي           

 إذ ان   احتساب المتجو  .2
     

 ومن ثم ايجاد
                                      

 
 إذ ان            ( من خالل توزيع بواسون المختمط و كاالتي:  ايجاد المتجو ) .3

      [      𝜃  𝜃] .وذلك لمراعاة حجم تاثير معممة الشكل عمى نوع التوزيع , 
𝜃( التي تساوي  إذ ان معممة الشكل )  والتي تم استخداميا لحساب فرط التشتت.  {        } 

عينة محاكاة عشوائية ؛ وذلك لمعرفة تأثير معممة  5000مرة لمحصول عمى  5000تكررت الخطوات اعاله 
 الشكل عمى فرط التشتت لكل من النماذج االتية:

 Poisson Full Model( P.F.M.) نموذج بواسون لكامل المتغيرات  .1
 Poisson Model (P.M.)نموذج بواسون لممتغيرات المختارة  .2
 Quasi Poisson Model (Q.P.M.)نموذج شبو بواسون لممتغيرات المختارة  .3



 Negative Binomial Model (NB.M.)نموذج ذي الحدين السالب لممتغيرات المختارة  .4
 عمى كل عينة من عينات المحاكاة , ومن ثم ُأِخَذ المعدل لكل من المعايير االتية: وطبقت النماذج اعاله

i. ( معيار معمومات اكايكيAIC  الذي سوف يكتب )   ̅̅ ̅̅ ̅ 
ii.  الذي سيكتب  ⁄           معيار معمومات اكايكي المقسم عمى حجم العينة    

̅̅ ̅̅ ̅̅ 
iii. ( الذي سوف يكتب    معيار المعمومات البيزي )    ̅̅ ̅̅ ̅ 
iv. ( الذي سوف يكتب       معيار المعمومات البيزي حنان وكوين )     

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 
 (RMSEلكل نموذج والذي سيكتب ) MSEفضال عن 

( ىو RMSEإذ ان النموذج الذي يحظى بأقل معيار ىو النموذج االفضل , والنموذج الذي يحظى بأعمى )
 النموذج االفضل.

 

عينة محاكاة ,  5000( يعرض متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 1جدول )
الختيار افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين 

𝜃السالب( عندما معممة الشكل لتوزيع كاما )   ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.512045 451.2045 4.918932 485.0717 1.929831 
P.M 4.393732 439.3732 4.389102 445.0171 2.012670 

Q.P.M 4.403321 440.3321 4.398691 445.9760 2.012670 

NB.M 4.383357 438.3357 4.378726 443.9795 2.012969 

150 

P.F.M 4.474679 671.2018 4.745937 710.3401 1.967770 
P.M 4.398479 659.7718 4.397125 666.7902 2.023491 
Q.P.M 4.405172 660.7758 4.403819 667.7942 2.023491 
NB.M 4.383082 657.4623 4.381728 664.4806 2.023631 

200 
P.F.M 4.461194 892.2387 4.664637 935.1169 1.991722 
P.M 4.405653 881.1306 4.406000 889.3414 2.033400 
Q.P.M 4.411009 882.2018 4.411356 890.4126 2.033400 



NB.M 4.387220 877.4441 4.387567 885.6549 2.033496 
 

𝜃( عندما 1من النتائج المعروضة في جدول رقم ) ( , نالحظ ان قيم معايير المعمومات لنموذج    
     معيار , فقيمة      ( ىي اعمى قيم العينة  P.F.Mبواسون الكامل )

̅̅ ̅̅ ( , 4.512045ىي ) ̅̅
̅̅   وقيمة معيار  ̅̅      ( , وقيمة معيار 451.2045ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.918932ىي ) ̅̅ ̅̅ ̅ 
( فقد P.Mوىذا دليل عمى ضعف ىذا النموذج. اما في نموذج بواسون االعتيادي )( , 485.0717ىي )

ظيرت لدينا نتيجة افضل من نموذج بواسون الكامل , بسبب انخفاض كل القيم في ىذا النموذج عما كانت 
     معيار قيمةنموذج بواسون الكامل فكانت عميو في 

̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , وقيمة معيار 4.393732ىي ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , وقيمة معيار 439.3732)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.389102ىي ) ̅̅ ̅̅ ,  ( 445.0171ىي ) ̅
ىذا يدل عمى وجود تحسن في اداء ىذا النموذج , التحسن باالداء معناه ان تأثير استخدام طرق اختيار 

( و قيم نموذج P.F.Mنموذج بواسون الكامل )المتغيرات واضح جدا عمى النموذجين )الفرق في القيم بين 
( فنالحظ ان جميع قيمو ارتفعت Q.P.Mبواسون )((. اما بالنسبة لنموذج شبو P.Mبواسون االعتيادي )

     معيار قيمةاذ ان ( P.Mبالنسبو لنموذج بواسون )
̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , وقيمة معيار 4.403321ىي ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅

     ( , وقيمة معيار 440.3321)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.398691ىي ) ̅̅ ̅̅ ,  (445.9760ىي ) ̅

ىو االفضل لحد االن. عند مقارنة قيم نموذج ذي الحدين السالب  (P.Mوىذا دليل عمى ان نموذج بواسون )
(NB.Mبقيم بقية النماذج نجد ان قيمو اقل من قيم البقية , فقيمة ) معيار     

̅̅ ̅̅ ( , 4.383357ىي ) ̅̅
̅̅   وقيمة معيار  ̅̅      ( , وقيمة معيار 438.3357ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.378726ىي ) ̅̅ ̅̅ ̅ 
𝜃, ومن ىنا ُيعد نموذج ذي الحدين السالب افضل من بقية النماذج عندما تكون ( 443.9795ىي )    

 .      , وعندما يكون حجم العينة 

فنجد ان الشرح في اعاله نفسو ينطبق عمى قيم معايير حجم ىذه        اما عندما يكون حجم العينة 
𝜃فضل بين بقية النماذج عندما ( ىو االNB.Mالعينة وان نموذج ذي الحدين السالب )  قيمة( ؛ إذ ان    

     معيار
̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.383082ىي ) ̅̅ ̅̅      ( , وقيمة معيار 657.4623ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅
̅̅   ( , و قيمة معيار 4.381728) ̅̅  (.664.4806ىي ) ̅

, وانو ما زالت قيم معايير       الكالم يطبق عمى حجم العينة التي تساوي  ىذانالحظ ىنا ان 
     معيار( ىي اعمى القيم , فP.F.Mالمعمومات لنموذج بواسون الكامل )

̅̅ ̅̅ ( , 4.461194قيمتو ىي ) ̅̅
̅̅   ومعيار  ̅̅      ( , وقيمة معيار 892.2387قيمتو ىي ) ̅

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.664637ىي ) ̅̅ ̅̅ ̅ 



وان نموذج ذي الحدين السالب  , ه ضعيفاؤ ىذا النموذج ما يزال ادا ( , بمعنى ان935.1169ىي )
(NB.Mىو االفضل ايضا من بين النماذج الباقية )  اقل القيم عند حجم ىذه العينة ,  ُتعدالن قيم معاييره

     معيار قيمة فإن
̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.387220ىي ) ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة معيار 877.4441ىي ) ̅

     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.387567ىي ) ̅̅ ̅̅  (.885.6549ىي ) ̅

( , فنجد ان قيمة متوسط مربع الخطأ RMSEلقيم العمود االخير وىو متوسط مربعات الخطأ )اما بالنسبة 
العينات لنموذج بواسون الكامل ىي اقل من قيم النماذج الباقية عند استخدام طرق اختيار  عند كل احجام

المتغيرات , ومن ىنا فإن ىذا المعيار ال يمكن االعتماد عميو لقياس افضمية النموذج ؛ الن التبادل بين 
الخطأ لو اقل مايمكن ؛  التحيز والتباين دائما ما يعطي نتيجة ان النموذج الكامل تكون قيمة متوسط مربعات

ولذلك عند استخدام طرق اختيار المتغيرات تكون قيمة متوسط مربعات الخطا مرتفعة , مقارنة بعدم استعمال 
( ىي أنو كمما زاد حجم العينة ازداد متوسط مربعات 1ىناك مالحظة اخرى في جدول رقم ) ىذه الطرق.

 ( ولو بنسبة بسيطة.RMSEالخطا )

𝜃ا الجدول عندما من المالحظ في ىذ ̅̅   ان معيار     ̅̅ ( مع زيادة NB.M) لنموذج ذي الحدين السالب ̅
̅̅   ( , لكن نجد ان قيمة معيار 4.3حجم العينات تقريبا حافظ عمى استقرار قيمتو , وىي تقريبا عند ) ̅̅ ̅ 

 ( تبدأ باالنخفاض كمما ازداد حجم العينة.P.F.Mلنموذج بواسون الكامل )

عينة محاكاة , الختيار  5000عايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ (: متوسط م2جدول )
افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين السالب( عندما 

𝜃معممة الشكل لتوزيع كاما )   ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.513152 451.3152 4.920039 485.1825 1.877509 
P.M 4.390194 439.0194 4.382434 444.2173 1.981526 

Q.P.M 4.387735 438.7735 4.379974 443.9713 1.981526 

NB.M 4.408231 440.8231 4.400470 446.0209 1.981550 

150 
P.F.M 4.470729 670.6093 4.741987 709.7476 1.923387 
P.M 4.393616 659.0425 4.391729 665.9597 1.993765 



Q.P.M 4.391664 658.7496 4.389776 665.6668 1.993765 
NB.M 4.405899 660.8848 4.404011 667.8021 1.993776 

200 

P.F.M 4.447390 889.4779 4.650833 932.3561 1.944216 
P.M 4.392637 878.5274 4.394180 887.2218 1.996817 
Q.P.M 4.390873 878.1745 4.392415 886.8689 1.996817 
NB.M 4.401957 880.3915 4.403500 889.0859 1.996823 

 

𝜃( عندما )2نالحظ في جدول رقم ) ( ما زال محتفظا بأعمى قيم P.F.M( ان نموذج بواسون الكامل )  
     معيار قيمةاذ ان  ؛      العينة 

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.513152ىي ) ̅̅ ̅̅ ىي  ̅
     ( , وقيمة معيار 451.3152)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.920039ىي ) ̅̅ ̅̅ ( , 485.1825ىي ) ̅
ىذا االمر يتكرر عند كل احجام العينات الباقية ليذا الجدول , اي بمعنى ان اداء ىذا النموذج اليزال 

 قيمة(  فP.F.Mنجد ان قيمو اقل من نموذج بواسون الكامل )( فP.Mضعيفا. اما في نموذج بواسون )
     معيار

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.390194ىي ) ̅̅ ̅̅      ( , وقيمة معيار 439.0194ىي ) ̅
̅̅ ̅̅ ̅̅ ىي  ̅̅

̅̅   ( , و قيمة معيار 4.382434) ̅̅ قد تحسن في ىذا النموذج  (, ومن ىنا فأن االداء444.2173ىي ) ̅
( Q.P.Mكما قمنا سابقا بسبب استخدام طرق اختيار المتغيرات. لكن عند التدقيق في نموذج شبو بواسون )

     معيار قيمةنرى بوضوح ان قيم ىذا النموذج ُتعد اقل القيم الموجودة عند ىذه العينة فمو نظرنا الى 
̅̅ ̅̅ ̅̅ 

̅̅    وقيمة معيار ( , 4.387735التي تساوي ) ̅̅      ( , وقيمة معيار 438.7735التي تساوي ) ̅
̅̅ ̅̅ ̅̅ التي  ̅̅

̅̅   ( , و قيمة معيار 4.379974تساوي ) ̅̅ ( , اي بمعنى ان نموذج شبو 443.9713التي تساوي ) ̅
 ( ُيعد افضل نموذج.Q.P.Mبواسون )

؛ اذ ان ىو االفضل بين بقية النماذج ( Q.P.Mشبو بواسون )نجد ان نموذج        عند حجم عينة 
     معيار قيمة

̅̅ ̅̅ ̅̅   وقيمة معيار  ( , 4.391664لو تساوي ) ̅̅ ̅̅ ( , وقيمة معيار 658.7496تساوي ) ̅
     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.389776ىي ) ̅̅ ̅̅  (.665.6668ىي ) ̅

 انو ما زالت قيم معايير المعمومات لنموذج بواسون الكاملنالحظ ىنا ,       عندما يكون حجم العينة 
(P.F.Mىي اعمى القيم , ف )معيار     

̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , ومعيار 4.447390قيمتو تبمغ ) ̅̅ ̅̅ قيمتو تبمغ  ̅
     ( , وقيمة معيار 889.4779)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.650833ىي ) ̅̅ ̅̅ ( , 932.3561تبمغ ) ̅



 من بقية النماذج ىو االفضل ايضا( Q.P.Mشبو بواسون )وان نموذج  , اي ان اداء ىذا النموذج ضعيف
     معيار قيمةالن قيم معاييره ىي اقل القيم ؛ اذ تبمغ  

̅̅ ̅̅ ̅̅   وتبمغ قيمة معيار  ( , 4.390873) ̅̅ ̅̅ ̅ 
     ( , اما قيمة معيار 878.1745)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ( , و قيمة معيار 4.392415فتبمغ ) ̅̅ ̅̅  (.886.8689ىي ) ̅

ضمية النموذج , من نموذج ذي الحدين السالب ان ما يثير االىتمام في ىذا الجدول ىو التحول في اف
(NB.M عندما كانت معممة الشكل )𝜃 ( الى ان يكون نموذج شبو بواسون 1في جدول رقم )    
(Q.P.M ىو االفضل في االداء عندما اصبحت )𝜃 , في ىذا الجدول , ُيعد ىذا دلياًل عمى انو اي    

 لى اختالف في النموذج االفضل.تغير في معممة الشكل حتى لو كان بسيطا سيؤدي ا

( , نجد ان قيمة متوسط مربع الخطأ RMSEلقيم العمود االخير وىو متوسط مربعات الخطأ )اما بالنسبة 
( ىي اقل من قيم النماذج الباقية , وىي بذلك باقية P.F.Mعند كل احجام العينات لنموذج بواسون الكامل )

عمى حاليا وال يمكن االعتماد عمييا لمقارنة افضمية النموذج ؛ لالسباب التي تم شرحيا سابقًا في جدول رقم 
(1.) 

 

عينة محاكاة , الختيار  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 3جدول )
ج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين السالب( عندما افضل نموذ

𝜃معممة الشكل لتوزيع كاما  )   ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.395466 439.5466 4.802353 493.4131 1.682212 
P.M 4.268737 426.8737 4.259684 431.8960 1.812992 

Q.P.M 4.256095 425.6095 4.247042 430.6318 1.812992 

NB.M 4.288742 428.8742 4.279689 433.8964 1.812992 

150 

P.F.M 4.337287 650.5931 4.608545 689.7313 1.720704 
P.M 4.259467 638.9200 4.259721 646.4376 1.806618 

Q.P.M 4.248242 637.2363 4.248496 644.7538 1.806618 
NB.M 4.272814 640.9221 4.273068 648.4397 1.806618 



200 

P.F.M 4.312266 862.4532 4.515709 905.3313 1.744839 
P.M 4.255928 851.1855 4.261122 861.1379 1.804760 

Q.P.M 4.245605 849.1210 4.250799 859.0734 1.804760 
NB.M 4.265942 853.1884 4.271136 863.1407 1.804760 

 

عينة محاكاة , الختيار  5000(: متوسط معايير اختيار افضل نموذج و متوسط مربعات الخطأ لـ 4جدول )
افضل نموذج من النماذج المقارنة )بواسون الكامل و بواسون و شبو بواسون و ثنائي الحدين السالب( عندما 

𝜃معممة الشكل لتوزيع كاما  )    ) 

n Method     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅      

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ RMSE 

100 

P.F.M 4.333837 433.3837 4.740724 467.2509 1.553414 
P.M 4.206466 420.6466 4.197645 425.7262 1.700663 

Q.P.M 4.189218 418.9218 4.180397 424.0014 1.700663 

NB.M 4.226481 422.6481 4.217659 427.7276 1.700663 

150 

P.F.M 4.269092 640.3638 4.540350 679.5020 1.586045 
P.M 4.189860 628.4790 4.192119 636.5306 1.678207 

Q.P.M 4.173498 626.0247 4.175758 634.0763 1.678207 
NB.M 4.203208 630.4812 4.205468 638.5328 1.678207 

200 

P.F.M 4.236336 847.2673 4.439780 890.1454 1.604211 
P.M 4.178810 835.7619 4.187895 846.8885 1.665077 

Q.P.M 4.163055 832.6110 4.172140 843.7375 1.665077 
NB.M 4.188825 837.7649 4.197910 848.8915 1.665077 

 

𝜃عندما تكون  قيم نالحظ ان  , (4( , )3في الجداول المرقمة )      عند حجم عينة  {    } 
اما نموذج  ؛ أي ان أداءه ضعيف. ( تمتمك اعمى القيمP.F.Mمعايير المعمومات لنموذج بواسون الكامل )



( لكنيا اعمى من قيم بقية النماذج P.F.M)( فقيمو اقل من قيم معايير نموذج بواسون الكامل P.Mبواسون )
( يمتمك اقل القيم لذا فيو النموذج االفضل ؛ Q.P.M. نموذج شبو بواسون )؛ لذلك ُيعد اداؤه ضعيفًا ايضا

( بدأ يضعف أداؤه كمما ارتفعت قيمة معممة الشكل لتوزيع NB.Mما يعني ان نموذج ذي الحدين السالب )
 (.θكاما )

𝜃اما عندما  , نجد ان نموذج ( 4( , )3في الجداول المرقمة ) 150, وحجم العينة يساوي  {    } 
( ما يزال إداؤه ضعيفا ؛ لكونو يمتمك اعمى القيم , مقارنة بأداء نموذج شبو بواسون P.F.M)بواسون الكامل 

(Q.P.Mالقوي الذي ) .ليس ىذا فقط  يمتمك اقل قيم لممعايير ؛ لذا يعد ىو االفضل من بين بقية النماذج
ة الشكل ( بدأت باالنخفاض كمما زادت قيمة معممQ.P.M)نموذج شبو بواسون وانما نرى بوضوح ان قيم 

(  في الجداول اعاله , سنجد ان Q.P.M, فمو قارنا بين قيم معايير نموذج شبو بواسون )  θ لتوزيع كاما 
                     ىناك انخفاضًا بسيطًا في قيمة المعيار, لكنو دليل عمى تحسن اداء النموذج

𝜃حينما تكون ( , 4( , )3في الجداول المرقمة ) نالحظ ان  200, عند حجم عينة مساٍو  {    } 
نموذج شبو ( يمتمك اعمى القيم ؛ مما يدل عمى ضعف ىذا النموذج , وان P.F.Mنموذج بواسون الكامل )

 اقل قيم لممعايير و ىو افضل نموذج يمكن اختياره مقارنة بالنماذج الباقية. (  صاحبQ.P.M)بواسون 

𝜃دما تكون عن( 4( , )3)لو الحظنا الجداول المرقمة  واحجام العينات  {    } 
شبو ( و P.Mبواسون )لنماذج  (RMSEان قيم متوسط مربعات الخطأ ) نرى,  {           }  

( لنموذج بواسون RMSE)متشابية جدا , وان قيمة ( NB.M( و ذي الحدين السالب )Q.P.Mبواسون )
الكامل ىي اقل من قيم النماذج الباقية. يظير لنا بشكل واضح انو ال يمكن االعتماد عمى ىذا االختبار 

 لقياس افضمية النموذج.

دلياًل عمى أفضمية النموذج في كل الجداول , بدليل ان   RMSEوكما ذكرنا سابقا , اليمكن عد اقل قيمة لمـ 
ستخدمت طرق اختيار المتغيرات )بواسون وشبو بواسون وذي الحدين السالب( لمنماذج التي ا RMSEقيمة 

 ىي نفسيا, اي بمعنى أنو ال يوجد نموذج مفضل بينيا.

 الخاتمة:
, وىي  اليياالتي توصمنا  االستنتاجاتممزمون بذكر اىم  اننانماذج بيانات العد نجد بعد ان انتيينا من بحث 

 كاالتي:



 االستنتاجات
من النتائج المتحققة الحظنا ان ىناك تأثيرًا واضحًا لقيمة معممة الشكل في توزيع ذي الحدين عمى اختيار 
النموذج المناسب لواقع البيانات والتي بينت من خالل المحاكاة ان معممة الشكل اذا كانت تساوي الواحد 

ذي الحدين السالب ىو النموذج الصحيح فإنيا تؤدي الى تضخم احصاءة فرط التشتت , مما يجعل توزيع 
المناسب لمبيانات , اما اذا كانت معممة الشكل اكبر من الواحد الصحيح فأن احصاءة التشتت سوف تنخفض 

 نموذج شبو بواسون ىو االفضل.بشكل كبير مما يجعل 
تُبنى فقط عمى حجم  عمى الرغم من وجود المشاىدات المؤثرة اال ان اختيار افضمية نموذج عمى اخر

احصاءة فرط التشتت , اذ ان وجود فرط التشتت قد اثر بشكل واضح عمى نموذج بواسون سواء قبل اختيار 
  المتغيرات الميمة او بعد اختيار المتغيرات الميمة.
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