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  Tتوزيع 
                   م وعــرف هــذا التوزيــع باالســم1908 عــام W. S. Gossetقــد اشــتق هــذا التوزيــع العــالم االيرلنــدي 

Student T distribution ويسمى اختصار باسم توزيع T.  
  

  Tخصائص توزيع 

 درجـات الحريـة   والتي يمكن التعرف على كل منها باستخدام واحدة من           Tيوجد عدد غير محدود من توزيعات        -1

m.  

متصل وبالتالي فإن منحناه يكون ممهداً ولذلك يمكن حساب االحتماالت بإيجاد المـساحات تحـت هـذا                  Tتوزيع   -2

  .المنحنى

شكل الجرس وهو متماثل حول الصفر حيث أن وسطه يـساوي صـفر أي أن                Tيشبه التوزيع االحتمالي لتوزيع      -3

( ) 0TE ∞−T وكذلك = < < ∞.  

 كلما نقصت قيمة التباين وكانت      m، وكلما زادت درجات الحرية      T شكل منحنى توزيع     mتحدد درجات الحرية     -4

  .قيم المتغير أكثر تجانساً

مـن التوزيـع الطبيعـي       Tن من الواحد الصحيح واقترب توزيـع         اقترب التباي  mكلما زادت درجات الحرية      -5

 وفي هذه الحالة يزداد ارتفاع المنحنى ويصبح أكثر مدبباً أي أقل تشتتاً وفي النهاية ينطبـق علـى منحنـى                     المعياري

  .المعياريالتوزيع الطبيعي 

)حول العمود المقام على الصفر فإن Tبسبب تماثل منحنى توزيع  ) ( ); 1 ;t m t mα α= − − 

  )1(مثال 

  :أوجد قيمة كل مما يلي

) )أ( )10;05.0t  )ب( ( )20;025.0t  

  :الحـــل

10mعند تقاطع الصف  T بالبحث في جدول )أ( ) نجد أن α=05.0 والعمود = ) 812.110;05.0 =t  

)أن  بنفس الطريقة السابقة نجد )ب( ) 086.220;025.0 =t  
  

  )2(مثال 

   في كل مما يليαأوجد قيمة 

) )أ( ) 708.125; =αt  )ب( ( ) 528.220; −=αt  

  :الحـــل

25mعند تقـاطع الـصف       T بالبحث في جدول     )أ(  فنجـد أنهـا     1.708 عـن القيمـة      α مـع جميـع قـيم        =

  .α=05.0تقابل

   بنفس الطريقة السابقة نجد أن )ب(

( ) 528.220; −=αt   01.01 =−⇒ α   99.0=⇒α  
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  توزيع مربع كاي
امه فـي الكثيـر مـن    يعتبر توزيع مربع كاي من التوزيعات االحتمالية المهمة في التطبيقات العملية حيث يمكن استخد         

  .الدراسات اإلحصائية

  خواص توزيع مربع كاي

  . موجب دائماً وبذلك فإن جميع منحنيات مربع كاي يقع على اليمين من المحور الرأسي2χالمتغير  -1

ت يوجد عدد النهائي من توزيعات مربع كاي تختلف باختالف عدد درجات الحرية، وتوزيع مربع كـاي بـدرجا                  -2

) يرمز له بالرمزmحرية  )
2
mχ.  

توزيع مربع كاي توزيع متصل وبالتالي فإن منحناه االحتمالي ممهداً ولذلك يمكن حـساب االحتمـاالت بإيجـاد                   -3

  .المساحات تحت هذا المنحنى

  .المنحنى االحتمالي لتوزيع مربع كاي غير متماثل وملتو ناحية اليمين -4

  
كلما زادت درجات الحرية كلما زاد المتوسط والتباين وبالتالي تزداد درجة تفرطح منحنى توزيع مربع كاي ويقتـرب                  

  .شكله من منحنى التوزيع الطبيعي

  

  )3(مثال 

)أوجد قيمة  )20,05.02χ  

  :الحـــل

20mبدرجات حرية    2χالمطلوب هو إيجاد قيمة       وبالبحث  α=05.0 والتي تقع على يمينها مساحة قدرها        =

20mفي جدول توزيع مربع كاي في الصفوف مقابل     فنجد أنα=05.0 والعمود =

( ) 41.3120,05.0
2 =χ 

  

  )4(مثال 

20m متغير عشوائي له توزيع مربع كاي بدرجات حرية 2χإذا كان   :ما يلي فأوجد قيمة =

)) أ( )2 0.005;15χ       )ب( ( )2 0.05;15χ  

  :الحـــل

20m عند تقاطع الصف 2χفي جدولبالبحث  )أ( )نجد أن α=005.0 والعمود = ) 801.3215,005.0
2 =χ  

  

20m عنــد تقــاطع الــصف   2χفــي جــدول بالبحــث  )ب( 0.05α والعمــود =  نجــد أن =

( ) 996.2415;05.0
2 =χ.  
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  Fتوزيع 
ت العملية حيث يمكن استخدامه في الكثير من الدراسـات           من التوزيعات االحتمالية المهمة في التطبيقا      Fويعتبر توزيع   

 يشبه المنحنى االحتمالي لتوزيع مربع كاي، وقد توصل إلى دالة كثافة هـذا              Fاإلحصائية، والمنحنى االحتمالي لتوزيع     

  .Ronald Fisherالتوزيع العالم 
  

  Fخواص توزيع 

)استخدام معلمتين هما درجات الحرية       يمكن التعرف على كل منها ب      Fيوجد عدد النهائي من توزيعات       -1 )1 2,m m 

) بدرجات حرية Fويرمز لتوزيع  )1 2,m mبالرمز ( )1 2,F m m.  

 توزيع متصل وبالتالي فإن منحناه االحتمالي يكون ممهداً، ولذلك يمكـن حـساب االحتمـاالت بإيجـاد                  Fتوزيع   -2

  .حنىالمساحات تحت هذا المن

) ملتو ناحية اليمين ويعتمد في شكله على درجات الحرية           Fالمنحنى االحتمالي لتوزيع     )1 2,m m      ًويأخذ دائمـاً قيمـا 

0موجبة، أي أن  F≤ < ∞  

) بدرجات حرية Fقيم  )1 2,m mوالتي يوجد على يمينها مساحة قدرها ،α يرمز لها بالرمز ( )1 2; ,F m mα  

  :مالحظة

 F، وفي مثل هذه الحاالت نستخدم عالقة هامة تربط توزيعـات  Fغير موجودة في جداول توزيع  αهناك بعض قيم 

  بعضها ببعض وهي أنه

( ) ( )1 2
2 1

1; ,
1 ; ,

F m m
F m m

α
α

=
−

  

  )5(مثال 

  :أوجد قيمة كل مما يلي

)) أ( )0.05;4,10F     )ب (( )0.01;4,10F  

)) ج( )0.95;7, 20F     )د (( )0.99;5,15F  

  :الحل

  : نجد أنFبالبحث في جدول 

)) أ( )0.05;4,10 3.48F =      

)) ب( )0.01;4,10 5.99F =  

)  )ج( ) ( )
1 10.95;7, 20 0.2907

0.05;20,7 3.44
F

F
= = =  

) )د( ) ( )
1 10.99;5,15 0.1029

0.01;15,5 9.72
F

F
= = =  
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  )6(مثال 

  :كل مما يليفي  α أوجد قيمة Fفي توزيع 

] ) أ( ];3,10 6.55F α ] )ب(             = ] 3.05,10; =αF  

  :الحـــل

1درجات حرية   ند   ع F بالبحث في جدول     )أ( 23, 10m m=  فنجـد أنهـا     6.55يمـة    عـن الق   α مع جميع قيم     =

0.01αتقابل =.  
 
   )ب(

[ ] [ ]
1 1;10,5 0.3

1 ;5,10 3.33
F

F
α

α
= = =

−
 

1درجات حرية ند  عFبالبحث في جدول  25, 10m m=  فنجد أنها 3.33 عن القيمة α مع جميع قيم =

1تقابل 0.05α− 0.95α ومنها = = 


