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االحتمـاالت وتطبيقاتها
Probabilities and its Applications

مقــدمة
كلمة "احتمال" هي كلمة ينطق بها الكثير من الناس ،فبعض خبراء األرصاد الجوية يقولون من المحتمل سقوط أمطار اليوم،
احتمال ارتفاع في درجات الحرارة ،وبعض خبراء البورصة يقولون احتمال ارتفاع قيمة األسهم المتداولة في سوق المال لشركة
معينة ،خالل هذا اليوم ،واحتمال نجاح طالب ،واحتمال إصابة نوع معين من الفاكهة بنوع من البكتريا ،وهكذا ،يكثر نطق
األفراد بها وربما يجهلون معناها .فماذا تعني كلمة احتمال؟
يقصد بهذه الكلمة فرصة حدوث أو وقوع حادثة معينة ،وتستخدم االحتماالت في كثير من النواحي التطبيقية ،مثل المجاالت
االقتصادية ،والتجارية ،والزراعية ،والطبية ،والسلوكية ،وغيرها ،خاصة عند اتخاذ القرار في دراسات الجدوى ،والتنبؤ بسلوك
الظواهر المختلفة ،ولكي يمكن فهم موضوع االحتمال ،وأهميته في النواحي التطبيقية ،نقوم بعرض بعض المفاهيم الخاصة
باالحتماالت.

 2/7بعض المفاهيم الخاصة باالحتمال
 التجربة العشوائية

Randomized Experiment

هي أي عملية تتم يمكن تحديد كل النتائج الممكنة لها ،ولكن ال يمكن مسبقا تحديد النتيجة التي ستظهر أو تحدث ،ومثال
على ذلك عند إلقاء قطعة عملة معدنية مرة واحدة ،فإن النتائج الممكنة لها نتيجتان هما" :ظهور الصورة" ويرمز لها بالرمز
 ، Hأو "ظهور الكتابة" ويرمز لها بالرمز  ، Tأي أن النتائج الممكنة هي:

}  ، {H , Tوقبل إلقاء القطعة  ،ال يمكن تحديد

أي من النتيجتين سوف تظهر.

 فراغ العينة

Sample Space

هي مجموعة النتائج الممكنة للتجربة ،ويرمز لها بالرمز  ، Sويرمز لعدد النتائج المكونة لفراغ العينة بالرمز )  ، n(Sومن األمثلة
على ذلك:

 -1عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرة واحدة ،نجد أن فراغ العينة هو ، S:{H , T } :وعدد النتائج هيn( S )  2 :
.

 -2عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرتين (إلقاء قطعتين مرة واحدة ) ،فإن فراغ العينة يمكن الحصول عليه من خالل
شجرة االحتماالت كما يلي:
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أي أن n( S )  4
 -3ع ن ــد رم ــي ره ــرة ن ــرد غ ي ــر متح ي ــزة م ــرة وا ح ــدة ،ف ــإن ف ــراغ العي ن ــة ه ــو مجموع ــة ع ــدد الن ق ــاط ال ت ــي تظ ه ــر ع ل ــى الوج ــه،

وهي ، S:{1, 2, 3, 4, 5, 6} :أي أن . n( S )  6 :

 -4عند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة عدد من المرات حتى نحصل على الصورة مرة واحدة ،ن جـد أن التجربـة هـي عـدد مـن
المحاوالت يتم إيقافها عندما نحصل على الصورة مرة واحدة  ،إذا فراغ العينة هو :

} ، S:{H, TH, TTH, TTTH,…….ويكون . n(S )   :

 -5عند سحب كـرتين بـدون إرجـاع مـن كـيخ بـه خ مـخ كـرات ح مـراء ) ، (redثـالث كـرات ررقـاء ) ، (blueوكرتـان خ رـراء
) ، (greenنجد أن فراغ العينة هو:

أي أن ( ، n( S )  (10  9)  90 :ألنها حاالت غير متزنة).

 -6ع نــد فــرر صــندوق بــه خ مــخ وحــدات مــن ســلعة معي نــة ،ي كــون فــراغ العي نــة ل عــدد الوحــدات المعي بــة هــو  .........وا جــب
منزلي

 الحادث

Event

هــو ف ــة جزئ يــة مــن الن تــائج المكونــة ل فــراغ العي نــة ،ويرمــز لل حــادث ب حــرف مــن ال حــروف الهجائ يــة ] ، […,C ,B ,Aوينق ســم
الحادث إلي نوعين هما:
-1
-2

حادث بسيط  : Simple Eventوهو الذي يحتوي على نتيجة واحدة من النتائج المكونة لفراغ العينة.

ح ــادث مرك ــب Event

 : Componentوي ش ــمل نتيج ت ــين أو أك ث ــر م ــن الن ت ــائج المكون ــة ل ف ــراغ العي ن ــة ،أي أن

الحادث المركب يمكن تقسيمه إلى حوادث بسيطة.
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ويرمز لعدد النتائج المكونة للحادث بالرمز ) ..., n( B) , n( Aوهكذا .
فعند إلقاء قطعة عملة غير متحيزة مرتين  ،وعرف الحادث  Aبأنه ظهور الصورة مرتين  ،وال حـادث  Bظ هـور ال صـورة مـرة وا حـدة
ع لـى األ قـل  ،ن جـد أن فـراغ العي نــة فـي هـذه الحا لـة هـي } ، S:{HH, HT, TH, TTوبالن سـبة لل حـادث  Aف هـو حــادث

بسيط  ،يشمل نتيجة واحدة هي } ، A:{HHأي أن  ، n(A)=1أما الحادث  Bفهو حادث مركب يشمل ثـالث ن تـائج هـي

} ، B:{HT, TH, HHأي أن  ، n(B)=3وهذا الحادث يمكن تقسيمه إلى أحداث بسيطة .

 االتحاد ( ) 

Union

يع بــر ات حــاد الحاد ثــان  B , Aعــن وقــوع أ حــدها ع لــى األ قــل ،وبمع نــى ل خــر وقــوع األول أو ال ثــاني أو كاله مــا ،ويع بــر عــن ذ لــك





رياضيا   A Bأو  ، A or Bويمكن االستعانة بشكل "فن"  Ven. Diagramكما يلي:
شكل ( ) 1 -7

وم ثــال ع لــى ذ لــك  ،ع نــد إل قــاء رهــرة نــرد متزنــة مــرة وا حــدة  ،وعــرف ال حــادث

 Aبأ نــه ظ هــور وجــه يق بــل الق ســمة ع لــى ، 3

والحادث  Bبأنه ظهور عدد فردي ،يالحظ أن:

} ، B:{1,3,5}, A:{3,6}, S:{1,2,3,4,5,6وي كـون ات حـاد الحاد ثـان  B , Aهـو ، A  B: 1,3,5,6 :ويع بـر عـن

ذلك في شكل  Venكما يلي:

 التقاطع ( ) 

A  B: 1,3,5,6
Intersection

يع بـر ت قـاطع الحاد ثـان  B , Aعـن وقـوع االث نـان فـي لن وا حـد  ،وي شـمل كـل الن تـائج الم شـتركة بـين ال حـادثين ،ويع بـر عـن ذ لـك

رياضيا  A Bأو A and B

 ،ويظهر ذلك في شكل "فن" كما يلي :
شكل ( ) 2 -7
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ففي المثال السابق  ،نجد أن

 األحداث المتنافية

}A  B: {3

.

Mutually Exclusive evens

يقال أن الحادثان  B, Aمتنافيان ،إذا كان وقوع أحده ا ينفي وقوع الحدث اآلخر ،بمعنى استحالة وقوعهما فـي لن وا حـد ،ومـن

ثــم ي كــون نتي جــة ت قــاطع الحاد ثــان المتناف يــان هــي الف ــة الخال يــة ويرمــز ل هــا بــالرمز 

أي أن  ، A  B  ويم كــن تمثيل هــا

بشكل " فن " كما يلي:
شكل ( ) 3 -7

ال توجد نتائج مشتركة  A  B  

 الحادث المكمل

Compliment Event

الحادث المكمل للحادث  Aهو الذي ين فـي وقوعـه ،بمع نـى ل خـر هـو ال حـادث ا لـذي ي شـمل كـل ن تـائج التجربـة با سـتثناء الن تـائج
المكونــة لل حــادث  ، Aويرمــز لل حــادث المك مــل بــالرمز  ، Aومــن ثــم ن ســتنتج أن :
كما هو مبين بالشكل التالي:

 A  A   



,

 A  A   S



شكل ( ) 4 -7

مثــال ( ) 1 -7
ألقيت قطعة عملة غير متحيزة ثالث مرات ،وعرفت األحداث التالية:
الحادث  Aظهور الصورة مرتين.
الحادث  Bظهور الصورة مرة واحدة.
الحادث  Cظهور الصورة في الرمية األولى.
والمطلوب:
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: إيجاد األحداث الخاصة باالتحاد-1

A B , AC , B C , A B C
: إيجاد األحداث الخاصة بالتقاطعات-2

A B , AC , B C , A B C

B  أوجد الحادث-3

الحـــل
: فراغ العينة لهذه التجربة هو

n( S )  8
: وأما األحداث هي
A:{HHT,HTH,THH}, B:{HTT,THT,TTH}, C:{HHH,HHT,HTH,HTT}
n( A)  3
n( B)  3

n(C )  4

: األحداث الخاصة باالتحاد-1

 A  B : HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH , n( A  B)  6
 A  C  : HHT, HTH , THH, HHH, HTT , n( A  C )  5
B  C  : HHH, HHT, HTH , HTT, THT, TTH , n( B  C )  6
 A  B  C  : HHH, HHT, HTH, HTT, THT, TTH, THH, n( A  B  C)  7

 A  B :  , n( A  B)  0
 A  C  : HHT, HTH , n( A  C )  2
B  C  : HTT , n( B  C )  1
 A  B  C  :  , n( A  B  C )  0

B  : HHH, HHT, HTH, THH, TTT n( B )  5
,

11  من1 صفحة
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 3/7طرق حساب االحتماالت
يعتمد حساب االحتمال من الناحية النظرية على أسخ وقواعد الرياضيات ،ويعت بـر هـذا ال نـوع مـن االحت مـال هـو العن صـر
األسا ســي فــي اال ســتدالل ا،ح صــائي ،ول كــن فــي الم جــال التجري بــي تعت مــد االحت مــاالت ع لــى الن تــائج الفعل يــة لم شــاهدات التجربــة،
وع لــى ت كــرار ال حــادث م حــل االهت مــام ،فــإذا رمزنــا الحت مــال وقــوع ال حــادث  Aبــالرمز ) ، P(Aفــإن طري قــة ح س ـ اب هــذا االحت مــال
تتحدد وفقا لنوع االحتمال ،وهما نوعان:



االحتمال

التجريبي  : Empirical probabilityويعبر عنه بالتكرار النسبي ،ويحسب بتطبيق المعادلة التالية:

حيث أن n :هو مجموع التكرارات( العدد الكلي للمشاهدات) : f (A) ،هو تكرار الحادث ، A
فإذا تم إلقاء قطعة عملة غير متحيزة  500مرة ،وتم مالحظة عدد مرات ظهور كل وجه ،ولخصت كالتالي:
SUM

T

H

500

240

260

الوجه )(Face
عدد مرات ظهور الوجه

وإذا كـان المط لـوب ح سـاب احت مـال ظ هـور ال صـورة  ، Hيم كـن تطب يـق المعاد لـة رقـم (  ،) 1 -7وال تـي تعت مـد ع لـى الت كـرار الن سـبي،
أي أن :



االحتمال النظري

f ( H ) 260

 0.52
n
500

P( H ) 

 : Theoretical Probabilityوهو الذي يعتمد في حسابه على أ سـخ وقوا عـد الريا ضـيات ،وال تـي

تستخدم في تحديد عدد النتائج الممك نـة للتجربـة ،وعـدد الن تـائج الممك نـة لوقـوع ال حـادث ،ومـن ثـم يح سـب هـذا ال نـوع مـن
االحتمال  ،بتطبيق المعادلة التالية:

حيث أن n (S) :هو عدد الن تـائج الممك نـة للتجربـة n (A) ،هـو عـدد الن تـائج الممك نـة لوقـوع ال حـادث  ، Aفع نـد إل قـاء قط عـة عم لـة
غير متحيزة مرة واحدة  ،نجد أن فراغ العينة هو ، S:{H, T} :أي أن عدد النتائج الممكنة هـي ، n (S) =(2) 1 = 2 :وإذا كـان

ال حــادث  Aهــو ظ هــور صــورة  ،ن جــد أن } ، A:{Hأي أن عــدد الن تــائج المكونــة لل حــادث  Aهــي ، n( A)  1 :وي كــون احت مــال
وقوع الحادث  Aهو:
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n( A) 1
  0.5
n(S ) 2


P( A) 

العال قــة بــين االحت مــال التجري بــي و االحت مــال الن ظــري :

ع نــد ريــادة عــدد الم حــاوالت  nيق تــرب االحت مــال

التجريبي من االحتمال النظري ،أي أن:

فعند ريادة عدد مرات رمـي قط عـة العم لـة ،فـإن الت كـرار الن سـبي لل صـورة سـوف يق تـرب مـن القي مـة ) ، (0.5وهـي
قيمة االحتمال النظري لظهور الصورة عند رمي قطعة العملة مرة واحدة.



النتائج المت شـابهة :

إذا أجريـت تجربـة ،وكا نـت كـل نتي جـة مـن الن تـائج الممك نـة للتجربـة ل هـا ن فـخ الفرصـة فـي الظ هـور،

بمعنى أن كـل نتي جـة ل هـا احت مـال هـو  ، 1 n( S ) ت سـمى هـذه الن تـائج بالن تـائج المتماث لـة أو المت شـابهة ،فع نـد إل قـاء رهـرة نـرد

متزنة مرة واحدة ،نجد أن فراغ العينة هو } ، S:{1,2,3,4,5,6واحتمال كل نتي جـة هـو ) ، (1/6وع نـد إل قـاء الزهـرة مـرتين

نجد أن عدد نتائج فراغ العينة هو n (S) =6 2 =36 :نتيجة ،وهي:
6
)(1,6
)(2,6
)(3,6
)(4,6
)(5,6
)(6,6

5
)(1,5
)(2,5
)(3,5
)(4,5
)(5,5
)(6,5

4
)(1,4
)(2,4
)(3,4
)(4,4
)(5,4
)(6,4

3
)(1,3
)(2,3
)(3,3
)(4,3
)(5,3
)(6,3

2
)(1,2
)(2,2
)(3,2
)(4,2
)(5,2
)(6,2

1
)(1,1
)(2,1
)(3,1
)(4,1
)(5,1
)(6,1

1
2
3
4
5
6

وهذه النتائج متماثلة ،واحتمال كل نتيجة هو ). (1/36



الن تــائج غ يــر المتماث لــة:

هــي الن تــائج ال تــي ت حــدث ع نــد ت كــرار محاولــة ،بح يــث أن احت مــاالت ن تــائج كــل محاولــة غ يــر

متساوي ،ومن ثـم ال تت سـاوى احت مـاالت ن تـائج التجربـة ،فع نـد سـحب كـرتين مـع ا،رجـاع بطري قـة ع شـوائية مـن كـيخ بـه ثـالث
كرات حمراء ) ، (Rوكرتان تحمالن اللون األبيض ) ، (Wنجد أنه في كل سحب يكون احت مـال ظ هـور كـرة ح مـراء هـو ، 3/5
واحتمال ظهور كرة بيراء هو  ، 2/5ومن ثم يكون نتائج فراغ العينة ،واحتمال كل نتيجة في حالة سحب كرتين هو:
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يالحظ أن احتمال كل نتيجة يختلف عن  ، 1 4فهذه الحاالت غير متزنة.

 4/7بعض قوانين االحتماالت

Probability Laws

هناك بعض القوانين التي يمكن تطبيقها لحساب االحتماالت المختلفة ،وهي:



قانون جمع االحتماالت

Addition Law

إذا كان لدينا الحادثان  ، B , Aفإن االحتمال ) ، P( A  Bيمكن استنتاج معادلته كما يلي:

) n( A  B
) n( S
)n( A)  n( B)  n( A  B

) n( S
) n( A) n( B) n( A  B



) n( S ) n( S
) n( S
) P( A)  P( B)  P( A  B

P( A  B) 

إذا:

وفي حالة ثالث أحداث  ، C , B , Aيمكن استنتاج معادلة االتحاد  ، P A  B  C وهي:

وعندما تكون األحداث متنافية ،فإن احتماالت التقاطعات تساوي أصفار ،ويكون:
Email: zaherabdo@hotmail.com
http://zmils.com/
Tel: +9 0539 681 28 21 Turkey

صفحة  9من 11

زاهر بشري العبدو

4102

كاتب – باحث – مدرب متقدم معتمد يف االدارة و متخصص بالدراسات والبحوث التسويقية و إعداد دراسات اجلدوى

مثــال( ) 2 -7
عند إلقاء رهرة نرد غير متحيزة مرتين ،فأوجد ما يلي:
 -1احتمال ظهور وجهين متشابهين.

 -2احتمال ظهور وجهين مجموع نقاطهما . 10

 -3احتمال ظهور وجهين متشابهين أو مجموع نقاطهما . 10
 -4احتمال ظهور وجهين مجموع نقاطهما  7أو . 10

الحــــل:
نتائج فراغ العينة هي:
6
)(1,6
)(2,6
)(3,6
)(4,6
)(5,6
)(6,6

5
)(1,5
)(2,5
)(3,5
)(4,5
)(5,5
)(6,5

S
3
4
)(1,3) (1,4
)(2,3) (2,4
)(3,3) (3,4
)(4,3) (4,4
)(5,3) (5,4
)(6,3) (6,4
n (S) =36

2
)(1,2
)(2,2
)(3,2
)(4,2
)(5,2
)(6,2

1
)(1,1
)(2,1
)(3,1
)(4,1
)(5,1
)(6,1

1
2
3
4
5
6

 -1بفرض أن الحادث  Aهو حادث ظهور وجهين متشابهين ،فإن:
A:{(1,1) (2,2) (3,3) (4,4) (5,5) (6.6)}, n (A) =6

ويكون احتمال ظهور وجهين متشابهين هو:

n( A) 6 1


n( S ) 36 6

P( A) 

 -2بفرض أن الحادث  Bهو حادث ظهور وجهين مجموع نقاطهما  ، 10فإن :
B:{(4,6) (5,5) (6,4)}, n (B) =3
ويكون احتمال ظهور وجهين متشابهين هو :

n( B ) 3 1


n( S ) 36 12

P( B) 

 -3لحساب احتمال ظهور وجهين متشابهين أو ) (orمجموع نقاطهما  ، 10تستخدم المعادلة (  ،) 3 -7حيث أن:
P( A)  1 , P( B)  1
6
12
وأما التقاطع ) ( A  Bفيعبر عن ظهور وجهين متشابهين و مجموعهما  10يمكن حسابه كما يلي:
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 A  B  : (5,5) , n A  B   1
n A  B  1
P A  B  

36

ومن ثم:

) n( S

)P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B

1 1
1
8
2




6 12 36 36 9
 -4بفرض أن الحادث  Cهو حادث ظهور وجهين مجموع نقاطهما  ، 7والحادث  Bهـو حـادث ظ هـور وج هـين مج مـوع نقاطه مـا


 ، 10نجد أن:

})B:{(4,6) (5,5) (6,4)} , C:{(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1
n (B) =3
n (C) =6
،
P( B)  3 36
P(C )  6 36

يال حــظ أن ال حــادثين  C, Bحــادثين مت نــافيين ،لــذا ت ســتخدم المعاد لــة (  ) 5 -7فــي ح ســاب االحت مــال المط لــوب ك مــا
يلي:
3
6

36 36

P( B  C )  P( B)  P(C ) 
9
1

36 4



قانون االحتمال الشرطي



Conditional probability

يستند هذا االحتمال على فرصة وقوع حادث ،إذا تـوافرت معلومـات عـن وقـوع حـادث ل خـر لـه عال قـة بال حـادث األول ،كاحت مـال
ن جــاح الطا لــب فــي مــادة ا،ح صــاء إذا ع لــم أ نــه مــن ال نــاجحين فــي مــادة االقت صــاد ،وكاحت مــال ا ســتخدام المزرعــة ل نــوع م عــين مــن
السماد ،إذا علم أنه ي قـوم بزرا عـة مح صـول م عـين ،وكاحت مـال أن الخري جـي يع مـل بالق طـاع ال خـام ،إذا ع لـم أ نـه م مـن تخرجـوا مـن
قسم معين من أقسام كلية الزراعة ،واألم ثلة على ذلك كثيرة.
فـإذا كــان ال حـادث  حــادث مع لـوم ،وال حــادث  حــادث ل خـر يــراد ح سـاب احت مــال وقوعـه ،بمعلوم يــة ال حــادث ، 
فإن هذا االحتمال يحسب بتطبيق المعادلة التالية:

وي عــرف االحت مــال ) p( A | Bب قــانون االحت مــال ال شــرطي ،وي قــرأ "احت مــال وقــوع ال حــادث  Aبمعلوم يــة ال حــادث  ،" Bأو ي قــرأ
"احتمال وقوع الحادث  Aبشرط وقوع الحادث  ،" Bكما يمكن حساب احتمال وقـوع ال حـادث  Bبمعلوم يـة ال حـادث  ، Aوذ لـك
بتطبيق المعادلة التالية:
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ومن المعادلة (  ) 7 -7 ( ،) 6 -7يالحظ أن االحتمال الشرطي هو نسبة حادث التقاطع بين إلى الحادث المعلوم ،حيث أن :

مثــال ( ) 3 -7
فيما يلي توريع تكراري لعينة عشوائية حجمها  100من خريجي الكلية في العامين الماضيين ،حسب التخصص ،ونوع
المهنة:
عمل حر

Sum
30
35
35
100

10
10
13
33

قطاع خام
5
17
10
32

عمل حكومي

المهنة
اقتصاد رراعي
علوم أغذية
علوم تربة

15
8
12
35

التخصص

Sum

فإذا اختير أحد الخريجين بطريقة عشوائية ،احسب االحتماالت التالية:
 -1ما احتمال أن يكون من خريجي قسم االقتصاد و يعمل بالقطاع الخام.
 -2ما احتمال أن يكون ممن يعملون بالحكومة أو من خريجي قسم علوم األغذية.
 -3ما احتمال أن يكون من خريجي قسم علوم األغذية أو من قسم علوم التربة.
 -4إذا ع لم أن الفرد من خريجي قسم عوم األغذية ،ما احتمال أن يكون ممن يعملون عمال حرا.

الحل:

أوال :نرمز لنوع المهنة بالرمو  ، Aولنوع التخصص بالرمز  ، Bكما هو مبين بالجدول التالي:
عمل حر

قطاع خام

عمل حكومي

A3

A2

A1

30

10

5

15

35

10

17

8

35

13

10

12

100

33

32

35

Sum

المهنة
التخصص

B1
B2
B3

اقتصاد رراعي
علوم أغذية
علوم تربة
Sum

ثانيا  :التكرار في كل خلية يعبر عن عدد الخريجين الذين ينتمون لقسم معين و يعملون في مهنة معينة ،أي يعبر عن عدد
تكرارات حوادث التقاطع الممكنة . A  B
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 -1حساب احتمال أن يكون من خريجي قسم االقتصاد و يعمل بالقطاع الخام.

f ( B1  A2 ) 5

 0.05
n
100

P( B1  A2 ) 

 -2حساب احتمال أن يكون ممن يعملون بالحكومة أو من خريجي قسم علوم األغذية.

) P( A1  B2 )  p( A1 )  P( B2 )  P( A1  B2

35 35
8
62



 0.62
100 100 100 100



 -3حساب احتمال أن يكون من خريجي قسم علوم األغذية أو من قسم علوم التربة.
هذان حادثان متنافيان ،ألن تخرج الفرد من أحد األقسام ينفي تخرجه من األقسام اآلخرى ،وبمعنى لخر استحالة أن الفرد
تخرج من قسمين في لن واحد ،لذا يكون احتمال اتحادهما هو:

) P( B2  B3 )  p( B2 )  P( B3

35 35
70


 0.70
100 100 100



 -4إذا ع لــم أن ال فــرد م ــن خري جــي ق س ــم عــوم األغذ يــة ،م ــا احت مــال أن ي ك ــون م مــن يعم لــون ع م ــال حــرا ،ه ــذا احت مــال شــرطي،
المطلوب هنا " حساب احتمال أن الفرد ممن يعملون ع مـال حـرا  A3ب شـرط أ نـه مـن خري جـي ق سـم ع لـوم أغذ يـة  ، B2أي أن
االحتمال المطلوب هو:
 10 


p( A3  B2 )  100  10
p( A3 | B2 ) 


) p ( B2
 35  35


 100 

واجب منزلي:
الجــدول التــالي يبــين عــدد الوحــدات الســليمة ،والتالفــة مــن الخبــز العربــي بعــد ثــالث أيــام مــن تــاري ا،نتــاج فــي أحــد مراكــز
التموين التي تتعامل مع ثالث مخابز هي . (C , B , A) :
خمبز A

عدد الوحدات السليمة

عدد الوحدات التالفة

اإلمجايل

36

24

60

60

63

123

54

33

87

150

120

270

خمبز B

خمبز C

اإلمجايل

إذا اختيرت وحدة من الخبز بطريقة عشوائية ،فأوجد اآلتي:

 -1ما احتمال أن تكون من إنتاج المخبز B؟
 -2ما احتمال أن تكون تالفة ؟

 -3إذا كانت الوحدة سليمة  ،ما احتمال أن تكون من إنتاج المخبز  C؟
 -4ما احتمال أن تكون الوحدة من إنتاج المخبز  Aأو تكون تالفة ؟
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 -5إذا كانت الوحدة من إنتاج المخبز  ، Aما احتمال أن تكون تالفة ؟


قانون ضرب االحتماالت

Probability Multiplying Law

ويعكــخ هــذا القــانون احتمــال وقــوع األحــداث معــا ،أي احتمــال التقاطعــات ،فــإذا كــان  ، B , Aحادثــان يمكــن وقوعهمــا معــا ،فــإن
االحتمال ) P( A  Bيمكن حسابه كحاصل ضرب احتمالين ،هما:

مثــال ()4 -7
إذا كان ــت نسـ ــبة م ــزارع الخرـ ــروات الت ــي تسـ ــتخدم أسـ ــلوب مع ــين للتسـ ــميد  ، 60%وإذا ك ــان نسـ ــبة المبيع ــات مـــن إنتـــاج
الخر ــروات المسـ ــمد  ، 70%بينمـ ــا نس ــبة المبيعـ ــات مـ ــن الخرـ ــروات غي ــر المسـ ــمدة  ، 80%إذا اختيـ ــرت أح ــد المـــزارع التـــي تنـــتج
الخرروات عشوائيا  ،فأوجد اآلتي:
 -1ما احتمال أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد؟
 -2إذا علم أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد ،ما احتمال أن تبيع إنتاجها؟
 -3ما احتمال أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد وتبيع إنتاجها؟
 -4ما احتمال أن هذه المزرعة ممن ال يستخدمون أسلوب التسميد و تبيع إنتاجها؟

الحــل
إذا فحصنا حال المزرعة المسحوبة ،نجد أننا نتعامل مع نتيجتين متعاقبتين هما:
النتيجة األولي ولها حالتان } :المزرعة تستخدم طريقة التسميد )  (A1أو المزرعة ال تستخدم ) { (A2
النتيجة الثانية ولها حالتان } :المزرعة تبيع ا،نتاج )  ، (B1أو المزرعة ال تبيع ا،نتاج ) { (B2

لذا يمكن استنتاج شجرة االحتماالت للحصول على النتائج الكلية كالتالي:
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وفيما يلي حساب االحتماالت:
 -1احتمال أن المزرعة تستخدم أسلوب التسميد هو:

P( A1 )  0.6

 -2إذا علم أن هذه المزرعة تستخدم أسلوب التسميد ،فإن احتمال أن تبيع إنتاجهاهو:
PB1 A1   0.7

 -3احتمــال أن هــذه المزرعــة تســتخدم أســلوب التســميد وتبيــع إنتاجهــا عبــارة عــن احتمــال وقــوع حادثتــان معــا )  ، (B1 and A 1لــذا
يحسب هذا االحتمال بتطبيق المعادلة ( ) 8 -7كما يلي:

P( A1  B1 )  P( A1 ) PB1 A1 

 0.60.7   0.42

 -4احتمال أن المزرعة ال تستخدم أسلوب التسميد وتبيع إنتاجها هو:

P( A2  B1 )  P( A2 ) PB1 A2 
 0.40.8  0.32



األحداث المستقلة

Independent Events

إذا كانــت الحادثتــان  B , Aيمكــن وقوعهمــا معــا ،ولكــن وقــوع أحــدهما لــيخ لــه عالقــة بوقــوع أو عــدم وقــوع الحــادث اآلخــر ،فــإن
االحتمال ) P( A  Bيمكن التعبير عنه كالتالي:

وفي هذه الحالة يقال أن الحاثتان  B , Aمستقلتان.

مث ــال( )5 -7
إذا كــان نس ــبة المــزارع الت ــي تن ــتج خرــروات  ، 60%ونس ــبة المــزارع الت ــي تن ــتج فاكهــه  ، 75%ونس ــبة المــزارع التــي تنــتج
الخرروات و الفاكهة  ، 50%أوجد اآلتي:
 -1ما احتمال أن مزرعة ما تنتج فاكهة أو خرروات؟
 -2ما احتمال أال تنتج المزرعة الفاكهة ؟
 -3هل انتاج المزرعة للفاكهة مستقل عن إنتاجها للخرروات؟

الحـل:
بفرض أن  Aح ادث يعبر عن "المزرعة تنتج خرروات " B ،هو حادث يعبر عن " المزرعة تنتج فاكهة" ،فإن:
P( A)  0.6 , P( B)  0.75 , P( A  B)  0.5

ويكون:
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زاهر بشري العبدو
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كاتب – باحث – مدرب متقدم معتمد يف االدارة و متخصص بالدراسات والبحوث التسويقية و إعداد دراسات اجلدوى

 -1احتمال أن مزرعة ما تنتج فاكهة أو خرروات هو:
P( A  B)  P( A)  P( B)  P A  B 
 0.6  0.75  0.5  0.85

 -2احتمال أال تنتج المزرعة الفاكهة هو:
P( B )  1  P( B)  1  0.75  0.25

 -3لمعرفة ما إذا كان إنتاج المزرعة للفاكهة مستقل عن إنتاجها للخرروات يمكن تطبيق المعادلة ()9 -7
P( A) P( B)  (0.6)(0.75)  0.45

,

P( A  B)  0.5

وحيث أن  ، P( A  B)  P( A) P( B) :فإن إنتاج المزرعة للفاكهة ) ، (Aغير مستقل عن إنتاجها للخرروات ).(B

مث ــال( )6 -7
إذا كان الحادثان  B , Aحادثان مستقالن  ،وكان  ، P( B)  0.5 , P( A)  0.6فأوجد االحتمال ). P( A  B

الح ــل:
بما أن الحادثان  B, Aمستقالن ،إذا:
)P( A  B)  P( A) P( B
 (0.6)(0.5)  0.3

ويكون احتمال ) P( A  Bهو:
)P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B
 0.6  0.5  0.3  0.8

المصدر :جامعة الملك سعود
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