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 قسم اإلحصاء -كلية اإلدارة واإلقتصاد -الجامعة المستنصرية 

 
    المستخلص

وبيد   معلمة القياس لتوزيع لينددل  برريقتد  اإلمنداأل ام  دم  بتقدير البحث يهتم

القياسية , ومن ثم المقارنة بين مقدري الردريقتين باإل تمداد  لدت متوسدب مربعداط ال رد  

من خالل تجارب المحاكاة الم تلفة  المفترضة, وقد أثبتت النتائج أفضلية  طريقة بيد  فد  

أحجدددان العينددداط المتوسدددرة حالدددة أحجدددان العينددداط الصدددصيرة والعنددد   دددحي  فددد  حالدددة 

قاط اإلنت ار لعمدالء مصدر  ار المقدر امفضل ف  دراسة وتحليل أو, وتم إستثموالنبيرة

 الجامعة المستنصرية . / الرشيد

عظم، طريقة يي،، تقري  ليندلي ، طريقة االمكان االتوزيع ليندلي  الكلمات المفتاحية:

 أوقات االنتظار.و

 المقدمة ومشكلة البحث .1

ف  المن ماط والمؤسساط  يعتبر الوقت هو امساس ف   تحقيق المي ة التنافسية

الم تلفة, ومن المالحظ أأل المؤسساط بصورة  امة  ومن ضمنها المصار  ال تعر  

  وقت اإلنت ار امهمية النافية لتحسين فا لية العمل المرلوب. إأل أوقاط اإلنت ار الت

ن /الجامعة المستنصرية تتوزع  لت مرحلتين رئيسيتييقضيها ال بائن ف  مصر  الرشيد

: المرحلة امولت ه  أوقاط إنت ار يقضيها ال بوأل راحل العمل اإلداري للمصر من م

انية ط التوفير, والمرحلة الثاف  إكمال  ملية التسجيل إلجراءاط سحب الصنوك أو حساب

. هذا البحث يدرس و ف وتحليل أوقاط اإلنت ار غير يقضيها ال بوأل أمان الصندوق

, وكما هو معرو  الرشيد/ الجامعة المستنصرية المتجانسة ف  العمل اإلداري لمصر 

 لف امن مة الت  تت اإلحتمالية ت تلف بإختال  طبيعة فإأل المجاالط التربيقية  للتوزيعاط

فمنها أن مة بسيرة تتنوأل من مجتمعاط لها توزيعاط  ,منها تلك المجتمعاط المدروسة

وغيرمتجانسة تفرض  لت الباحثين ف  هذا الجانب  مالية منفردة, ومنها أن مة معقدةإحت

إستعمال توزيعاط إحتمالية تتوافق مع سلوك تلك المتصيراط العشوائية الت  تت لف منها 

, (Generalized Distributions) , وه  التوزيعاط العامةامن مة مجتمعاط تلك

 (.Mixed Distributionsوالتوزيعاط الم تلرة  )

( أحد التوزيعاط الم تلرة Lindley Distributionل  )يعد توزيع ليند  

المستمرة المهمة الت  تمتاز بإمنانية كبيرة ف  تمثيل امن مة الم تلفة الت  تت لف من 

 .الية لهذا التوزيع كإنموذج للفشلمجتمعاط مركبة وغير متجانسة وكذلك المرونة الع
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 هدف البحث .2

المقارنة بين مقدري طريقة اإلمناأل يهد  هذا البحث ف  جانبه الن ري الت 

ام  م وطريقة بي  القياسية بدالة أولية غير معلوماتية ودالة ال سارة التربيعية ف  تقدير 

, م تلفة معلمة القياس لتوزيع ليندل  الم تلب وذلك من خالل توظيف تجارب محاكاة

وإستثماره ف  ومن ثم تم إختيار المقدر امفضل الذي يعر  أقل متوسب مربعاط خر  

 الجانب التربيق  بهد  و ف وتحليل اموقاط الت  يقضيها العمالء ف  مصر 

 الجامعة المستنصرية . الرشيد/

  الجان  النظري .3
 (Lindley Distribution)  توزيع ليندلي     .3.1

توزيع ليندل  أحد التوزيعاط الم تلرة المستمرة الناتجة من خلب متصيرين 

, واالخر يتبع توزيع كاما بمعلمت  (θالتوزيع امس  بمعلمة قياس) شوائيين أحدهما يتبع 

 : [P 504 : 6] وفقاً لصيصة ال لب االتية ,(  لت التوال  2( و )θقياس وشنل )

𝑓(𝑥; 𝜃) = 𝜎𝑓1(𝑥; 𝜃) + (1 − 𝜎)𝑓2(𝑥; 𝜃)     , 𝜎 =
𝜃

1+𝜃
  , 𝜎, 𝜃 > 0       (1)  

الذي يتبع توزيع ليندل  تنوأل له دالة كثافة احتمالية  (𝑋)لذا ف أل المتصير العشوائ   

(p.d.f) : وفق الصيصة االتية 

 𝑓(𝑥; 𝜃) =
𝜃

2

(1+𝜃 )
(1 + 𝑥)𝑒−𝜃𝑥           , 𝑥 > 0 , 𝜃 > 0              (2) 

 :االتية   (c.d.f)وله دالة النثافة التراكمية

 𝐹(𝑥; 𝜃) = 1 − {1 +
𝜃

(1+𝜃)
𝑥} 𝑒−𝜃𝑥           , 𝑥 > 0, 𝜃 > 0      (3)  

 . ] 1 [يمنن اإلطالع  لت م يد من ال صائص لتوزيع ليندل  ف  المصدر

  طرائق تقدير معلمة توزيع ليندلي .3.2

 طريقة اإلمكان االعظم .3.2.1

 (ML)   (Maximum Likelihood method)  

طريقة اإلمناأل ام  م من طرائق التقدير الت  تهد  الت جعل دالة اإلمناأل            

Function) Likelihood )فاذا كانت , ف  نهايتها الصصرى    ( 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) تمثل

فإأل دالة  (𝜽) ينة  شوائية مستقلة لمشاهداط متصيريتبع توزيع ليندل  بمعلمة قياس 

 اإلمناأل لمشاهداط المتصيرالعشوائ  تنوأل:
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𝐿(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛|𝜃) =
𝜃2𝑛

(1+𝜃)𝑛
 ∏ (1 + 𝑥𝑖) 𝑛

𝑖=1 𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1        (4) 

 ( :4اللوغريتم الربيع  للمعادلة )ب خذ 

ln 𝐿(𝜃; 𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛) = 

2𝑛 ln 𝜃 − 𝑛 𝑙𝑛(1 + 𝜃) + ln ∏ (1 + 𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 − 𝜃 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1        (5) 

 :  (𝜃)بالنسبة الت المعلمة (5)باإلشتقاق الج ئ  لررف  المعادلة  

𝜕𝑙𝑛 𝐿(𝜃; 𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛)

𝜕𝜃
=  

2𝑛

𝜃
 −  

𝑛

(1 + 𝜃)
−  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

                                         =
2𝑛(𝜃+1)−𝑛𝜃−𝜃(𝜃+1) ∑ 𝑥𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝜃(𝜃+1)
         (6) 

 : nوقسمة الناتج  لت  بالصفر (6)بمساواة المعادلة 

2 (1 + 𝜃) − 𝜃 − 𝜃 (1 + 𝜃)�̅�  = 0 

. 

. 

. 

𝑥 ̅𝜃2 + (�̅� − 1)𝜃 − 2 = 0            (7) 

 : (θ)( نحصل  لت مقدرطريقة اإلمناأل ام  م للمعلمة 7وبحل المعادلة )

𝜃𝑀𝐿 =  
−(1−�̅�)+√(�̅�−1)2+8�̅� 

2�̅�
         ,   �̅� > 0        (8)                                                                                  

             

 طريقة يي، القياسية .3.2.2

Standard Bayes Method (SB)  

تعتبر طريقة بي  القياسية من الررائق الشائعة اإلست دان والت  يتم بموجبها 

 Posterior Probability Density )إيجاد دالة  النثافة اإلحتمالية  الالحقة 

Function)  ,حيث تمثل كل المعلوماط امولية والحالية حول المعلماط المراد تقديرها
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 (Bayes Inversion Formula )عنسية ومن خالل إستعمال مايعر   يصة بي ال

 و يصتها ه  :

𝑃(𝜃|𝑥) =  
𝐿(𝑥|𝜃)𝜋 (𝜃)

∫ 𝐿(𝑥|𝜃)𝜋 (𝜃)𝑑𝜃∀𝜃

           (9) 

 :إذ إن 

 L(x|θ)   تمثل دالة االمكان لعينة بحجم :(n)   من مشاهدات المتغير العشوائيX . 

π (θ)      تمثل دالة الكثافة االحتمالية االولية للمعلمة :(θ) . 

P(θ|x)   تمثل دالة الكثافة االولية الالحقة للمعلمة :(θ) . 

 

 دالة الكثافة االحتمالية األولية غير المعلوماتية .3.2.3

(Non- Informative P.d.f) 

ف  حالة  دن توفر معلوماط أولية كافية حول المعلمة المراد تقديرها أو دن 

 (Jeffery)توفرها نهائياً فإأل إختيار دالة النثافة اإلحتمالية امولية يتم إستناداً الت  يصة  

ولما كاأل مجال المعلمة هو مجاالً  (θ)باإل تماد  لت مجال المعلمة المراد تقديرها 

ً اإلحتمالية امولية  دالة النثافة , فإأل(∞,0)موجباً  , أي إأل تتبع توزيعاً لوغاريتميا منت ما

[3] : 

𝜋(𝜃) ∝
1

𝜃
 =  

𝐶

𝜃
                          𝐶 , 𝜃 > 0       (10) 

 .هو ثابت التناسب Cإذ أأل 

     (Loss Functions) دالة الخسارة  .3.2.4

دالة ال سارة ه  مقياس لمقدار ال سارة الناتج من إت اذ قرار بي  ف  تقدير 

المعلمة ف  حين إأل القرار الصائب هو القيمة الحقيقية للمعلمة. يمنن إيجاد مقدر بي  من 

,𝐿(𝜃والت  يرم  لها بالرم   (Loss Functions)خالل إستعمال دوال ال سارة  𝜃)  ,

 Risk) لة ال سارة والذي يسمت بدالة الم اطرة حيث أأل التوقع الرياض  لدا

Function) :يحسب وفق الصيصة التالية 

𝑅𝑖𝑠𝑘(𝜃, 𝜃) = 𝑅(𝜃, 𝜃) = 𝐸{𝐿(𝜃, 𝜃)} =  ∫ 𝐿(𝜃, 𝜃)𝑃(𝜃|𝑥)𝑑𝜃
∀𝜃

   (11) 

هو مقدر  )أي أقل ما يمنن  (وإأل المقدار الذي يجعل دالة الم اطرة ف  نهايتها الصصرى 

 .  (θ)بي  القياس  للمعلمة  

ً لمعيار التماثل الت  هنالك أنواع  ديدة من دوال ال سارة يمنن تقسيمها وفقا

 (Symmetric Loss Functions)  نو ين رئيسيين هما دوال ال سارة المتماثلة

, وسيتم ف  البحث (Asymmetric Loss Functions)ودوال ال سارة غير المتماثلة 
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 Squared Loss)بيعية إستعمال دالة خسارة مثماثلة وه  دالة ال سارة التر

Function)  . 
 

 مقدر طريقة يي، القياسية لمعلمة توزيع ليندلي .3.2.3

إليجاد  يصة مقدرطريقة بي  بتوظيف دالة النثافة اإلحتمالية امولية غير 

البد من إيجاد دالة النثافة االحتمالية الالحقة للمعلمة  المعلوماتية ودالة ال سارة التربيعية

(𝜃)  وذلك بتعويض دالة اإلمناأل اإل  م ودالة النثافة االحتمالية امولية المشار اليهما

( 9(  لت التوال  ف   يصة بي  العنسية المشار اليها بالمعادلة )10( و )4بالمعادلتين )

 :   وكما ي ت 

𝑃(𝜃|𝑥) =
  

1
𝜃(1 + 𝜃)𝑛 ∏(1 + 𝑥𝑖) 𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∏(1 + 𝑥𝑖) ∫
1

𝜃(1 + 𝜃)𝑛 𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑑𝜃

∞

0

                                          

𝑃(𝜃|𝑥) =  
  

1

𝜃(1+𝜃)𝑛  𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∫
1

𝜃(1+𝜃)𝑛   𝑒
−𝜃 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   𝑑𝜃

∞
0

        (12) 

دالة النثافة االحتمالية الالحقة إأل مقدر بي  بإستعمال دالة ال سارة التربيعية هو توقع 

 ويمنن إثباط ذلك  لت النحو التال  :  (θ)للمعلمة 

𝑅(𝜃, 𝜃 ) = 𝐸(𝜃 ̂ − 𝜃 )
2

     

𝑅(𝜃 ̂, 𝜃 )     = ∫  (𝜃 ̂ − 𝜃 )
2

∀𝜃

 𝑃 (𝜃 | 𝑥) 𝑑𝜃     

 𝑅(𝜃 ̂, 𝜃 )  = 𝜃 ̂ 2 − 2𝜃 ̂𝐸(𝜃 | 𝑥) + 𝐸(𝜃 2 | 𝑥)      (13) 

ومساواة الناتج بالصفر (𝜃)  الت بالنسبة (13)وب خذ االشتقاق الج ئ  لررف  المعادلة 

  :نحصل  لت

2𝜃 ̂ − 2 𝐸(𝜃 | 𝑥) = 0 

 :و ليه فإأل
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𝜃𝐵 = 𝐸(𝜃 | 𝑥)             (14) 

 ( تنوأل :𝜃) التبالنسبة  (14)واأل المشتقة الج ئية الثانية لررف  المعادلة 

𝜕2𝑅(𝜃 , 𝜃 )

𝜕 𝜃 ̂2
= 2 > 0 

 ستعمال دالة ال سارة التربيعية ه  :إب (𝜃)أي إأل  يصة مقدر بي  للمعلمة 

𝜃𝐵 = ∫ 𝜃 𝑃 (𝜃 | 𝑥)
∀𝜃

 𝑑𝜃         (15) 

𝑃(𝜃|𝑥) =  
  ∫

1

𝜃(1+𝜃)𝑛  𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∞
0

∫
1

𝜃(1+𝜃)𝑛   𝑒−𝜃 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1   𝑑𝜃

∞
0

        (16) 

ف  إيجاد حل للتنامل  [7] (Lindley Approximation)يمنن إستعمال تقريب ليندل  

 كما ي ت  : (16)ف  المعادلة 

𝐼(𝑥) = 𝐸[ℎ(𝜃)] =  
∫ ℎ(𝜃) 𝑒𝑥𝑝[𝐿 (𝜃, 𝑥) + 𝑔(𝜃)] 𝑑𝜃

∀𝜃

∫ 𝑒𝑥𝑝[𝐿 (𝜃, 𝑥) + 𝑔(𝜃)] 𝑑𝜃
∀𝜃

 

 إذ أأل :

  𝐼(𝑥) .  الناتج التقريب  لتنامل مقدر بي : 

ℎ(𝜃)    دالة بالمعلمة :𝜃 . 

𝐿 (𝜃, 𝑥)   . لوغاريتم دالة اإلمناأل ام  م : 

 𝑔(𝜃) . لوغاريتم دالة النثافة امحتمالية امولية : 

 وإأل ناتج التنامل التقريب  وفقا تقريب ليندل  ينوأل حسب الصيصة التالية : 

𝐼(𝑥) =

ℎ(𝜃) + 0.5 [(ℎ̂𝜃𝜃 + 2ℎ̂𝜃  �̂�𝜃) �̂�𝜃𝜃] + 0.5[(ℎ̂𝜃 . �̂�𝜃𝜃 )(�̂�𝜃𝜃𝜃 . �̂�𝜃𝜃 ) ] (17) 

 إذ أن : 
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ℎ̂𝜃 =
𝜕 ℎ (𝜃)

𝜕 𝜃
 , ℎ̂𝜃𝜃 =

𝜕2 ℎ (𝜃)

𝜕 𝜃2
,            �̂�𝜃 =  

𝜕 𝑔 (𝜃)

𝜕 𝜃
, 

  �̂�𝜃𝜃 =  
𝜕2 𝐿 (𝜃)

𝜕 𝜃2
 , �̂�𝜃𝜃 = −

1

�̂�𝜃𝜃

  , �̂�𝜃𝜃𝜃 =
𝜕3 𝐿 (𝜃)

𝜕 𝜃3
 

 لذلك فإأل:

ℎ(𝜃) =  
1

𝜃
       , ℎ̂(𝜃) =  −

1

𝜃2 
      ,   ℎ̂𝜃𝜃 =  

2

𝜃3
 

𝐿 (𝜃, 𝑥) = 𝑙𝑛 𝐿 (𝜃; 𝑥)

= 2𝑛 𝑙𝑛 𝜃 − 𝑛 𝑙𝑛(1 + 𝜃) − 𝜃 ∑ 𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑙𝑛(1 + 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

ℎ(𝜃) =  − 𝑙𝑛 𝜃 , �̂�𝜃 =  −
1

𝜃
  , �̂�𝜃𝜃 =  

−2𝑛

𝜃2
  +   

𝑛

(1 + 𝜃)2
  , 

�̂�𝜃𝜃 =  
𝜃2(1 + 𝜃)2

2𝑛(1 + 𝜃)2 − 𝑛𝜃2
   

 :فإأل ( 17وبالتعويض ف  المعادلة )

𝐼(𝑥) =  −
1

𝜃2 
+ 0.5 [(

2

𝜃3
+ 2 −

1

𝜃2 
−

1

𝜃 
)  

𝜃2(1 + 𝜃)2

2𝑛(1 + 𝜃)2 − 𝑛𝜃2
 ] 

+0.5 [(−
1

𝜃2 
 

𝜃2(1 + 𝜃)2

2𝑛(1 + 𝜃)2 − 𝑛𝜃2
 ) ((

4𝑛

𝜃3
−  

2𝑛

(1 + 𝜃)3
)  

𝜃2(1 + 𝜃)2

2𝑛(1 + 𝜃)2 − 𝑛𝜃2
)] 

 هو : (𝜃)وإأل مقدر بي  للمعلمة  

𝜃𝐵 = 𝐼(𝑥) = −
1

𝜃2 
+ 0.5 [

4

𝜃3
  

𝜃2(1 + 𝜃)2

2𝑛(1 + 𝜃)2 − 𝑛𝜃2
 ] 

+0.5 [
−(1+𝜃)2

2𝑛(1+𝜃)2−𝑛𝜃2  (
4𝑛(1+𝜃)3−2𝑛𝜃3

2𝑛𝜃(1+𝜃)3−𝑛𝜃3(1+𝜃)
)]      (18) 
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 (  (Simulationتجارب المحاكاة .4

لتقدير معلمة  (Monte Carlo)تم إستعمال المحاكاة برريقة مونت كارلو 

 وبال رواط التالية: (Mathematica10)القياس لتوزيع ليندل  باإل تماد  لت برنامج 

بحيث تنوأل قيمها قريبة من قيم  (𝜃)إختيار القيم اإلفتراضية لمعلمة التوزيع    .1

 . ( 3 ,2.5 , 2 , 1.5 ,1 ,0.5 ) المعلمة للبياناط الحقيقية وه  

وه    (X)إختيار أحجان العيناط اإلفتراضية لمشاهداط المتصير العشوائ    .2

n=10,20,30,50,100 )  (  . 

, وذلك (θ)الذي يتبع توزيع ليندل  بالمعلمة  (X)توليد بياناط المتصير العشوائ    .3

إ تماداً  لت قيم المعلماط وحجون العيناط المفترضة ف  المرحلة االولت ووفقاً 

 : وكما ي ت  Accept-Reject))[4]وبإسلوب  (Monte Carlo)لرريقة 
 

   توليد المتصير العشوائUi  أي  ,  (0,1)الذي يتوزع توزيعاً منت ماً بالفترة

 :األ 

Ui~Uniform(0,1)    , i = 1,2, … . , n 

  توليد المتصيرين  العشوائيين,Wi  Vi  , : إذ أأل 

Vi~Exponential(θ)    ,           i = 1,2, … . , n 

Wi~Gamma(2, θ)         , i = 1,2, … . , n 

 فإذا كاألUi ≤ σ =
θ

θ+1
xi, فإأل        = vi   لذلك فإأل ً  , وخالفا

xi = wi . 

وذلك  (θ̂Bj)طريقة بي  القياسية و (θ̂𝑀𝐿𝑖)إيجاد  مقدراط طريقة اإلمناأل ام  م  .4

 لت التوال  وبياناط العينة  (18) و (8)من خالل المعادلتين 

  (x1, x2, … , xn ) ( 3الت  تم توليدها ف  ال روة.) 

 .(k=1000 )من المراط   k( 5-1تنرار ال رواط ) .3

 كما ي ت  : (θ̂B)ومقدر طريقة بي   (θ̂ML)إيجاد مقدر طريقة اإلمناأل ام  م  .6

θ̂ML =
∑  θ̂MLi

K
i=1

K
        ,        θ̂B =

∑  θ̂Bj
K
j=1

K
            

 للمقدراط وفق الصيغ التالية : (MSE)حساب متوسب مربعاط ال ر   .7

MSE(θ̂ML) =
∑ (θ̂i − θ )

2K
i=1

K
     ,     MSE(θ̂B) =

∑ (θ̂j − θ )
2K

j=1

K
 

 ( .1وقد تم وضع نتائج تجارب المحاكاة ف  جدول رقم )
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لكافة الطرائق  (𝐌𝐒𝐄)وقيم  ( 𝛉)تقديرات المعلمة  يبين: (1جدول )

 والنماذج وحجوم العينات

θ n θ̂ML θ̂B MSE(θ̂ML) MSE(θ̂B) Best 

0.5 

 

10 0.545478 0.528776 0.002168248 0.000927974 Bayes 

20 0.464425 0.531242 0.001365581 0.001076206 Bayes 

30 0.526153 0.526394 0.000783979 0.00079668 MLE 

50 0.522543 0.554325 0.000608187 0.003051206 MLE 

100 0.522004 0.435459 0.000584176 0.004265541 MLE 

 

1 

10 0.938845 0.969590 0.003839934 0.001024768 Bayes 

20 1.043121 1.026679 0.001959421 0.000811748 Bayes 

30 1.035211 1.040744 0.001339815 0.001760074 MLE 

50 1.024150 1.046123 0.000683222 0.002227331 MLE 

100 1.010474 1.055955 0.000209705 0.00323094 MLE 

 

1.5 

10 1.569687 1.519965 0.004956335 0.000498601 Bayes 

20 1.551054 1.526041 0.002706537 0.000778144 Bayes 

30 1.559126 1.438540 0.003595825 0.003877332 MLE 

50 1.473050 1.541243 0.000826303 0.001800985 MLE 

100 1.486101 1.553457 0.00029317 0.002957651 MLE 

 

2 

10 2.082226 2.015153 0.006861115 0.000329613 Bayes 

20 2.075413 2.024187 0.005787075 0.000685033 Bayes 

30 2.051545 2.05689 0.002756887 0.003336472 MLE 

50 2.025786 1.965787 0.000764918 0.001270529 MLE 

100 1.989879 2.050866 0.000202441 0.002687309 MLE 

 

2.5 

10 2.417524 2.508036 0.006902241 0.000164577 Bayes 

20 2.566089 2.522653 0.004467782 0.000613145 Bayes 

30 2.521313 2.454032 0.000554253 0.002213057 MLE 

50 2.485204 2.531444 0.000318922 0.001088725 MLE 

100 2.511915 2.464710 0.000241955 0.001345384 MLE 

 

3 

10 3.059348 3.004216 0.00362224 0.000117777 Bayes 

20 3.045987 3.021666 0.002214842 0.000569424 Bayes 

30 2.979016 2.955784 0.000540349 0.002055046 MLE 

50 3.011561 2.969647 0.000233652 0.001021305 MLE 

100 3.010224 3.031135 0.000204531 0.001069363 MLE 
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  مناقشة نتائج المحاكاة .3

من خالل نتائج تجارب المحاكاة لمقارنة تقديراط معلمة القياس لتوزيع ليندل  ف  

 الت اإلستنتاجاط التالية : ( تم التو ل1الجدول رقم )

لنافة التجارب جاءط القيم التقديرية لمعلمة القياس لتوزيع ليندل  للرريقتين  .1

 قريبة من القيم المفترضة ف  تجارب المحاكاة .

تفوقت طريقة بي  القياسية بدالة أولية غير معلوماتية ودالة ال سارة التربيعية  .2

إذ أ رت متوسب مربعاط   (n=10,20) لت طريقة اإلمناأل ام  م  ندما 

, ف  حين أ رت قدير معلمة القياس لتوزيع ليندل خر  أقل ولنافة التجارب ف  ت

طريقة اإلمناأل ام  م متوسراط مربعاط خر  أقل من طريقة بي  القياسية 

 . (n=30,50,100) ندما 

 الجان  التطبيقي .6

اموقاط الت  يقضيها تم تربيق الدراسة الن رية لهذا البحث ف  دراسة وتحليل 

تنصرية لعينة العمالء الذين يمتلنوأل حساباط جارية  لدى مصر  الرشيد / الجامعة المس

, إذ تم تسجيل اموقاط الت  يقيضيها العميل لصرض إتمان خرواط (  ميل50مؤلفة من )

, ومن ثم ء المعلوماط ال ا ة بعملية السحبسحب الصنوك والت  تبدأ بمرحلة إ را

ين أوقاط يب  (2. والجدول رقم )ستالن مبالغ تلك الصنوك من أمين الصندوقمرحلة إ

 .اإلنت ار لعمالء المصر 

 ( يوضح األوقات )يالساعات( التي يقضيها ال،يائن في المصرف2جدول )

 األوقات األوقات األوقات األوقات األوقات

0.46 1.58 0.52 0.83 2.3 

0.57 0.96 0.75 0.45 1.2 

0.75 1.1 0.31 1.38 1.28 

0.9 1.55 0.54 0.67 0.73 

0.27 0.98 1.9 0.47 1.07 

1.25 1.05 0.7 0.73 1.55 

1.26 1 0.34 0.5 0.98 

1.02 0.92 3 1.36 1.05 

0.67 0.8 1.65 0.36 1.01 

1.34 1.86 0.55 0.27 0.93 

 

( ب ست دان البرنامج Goodness of Fitتم إجراء إختباراط حسن المرابقة )

(Mathematica10 )   لصرض معرفة فيما إذا كانت البياناط ال ا ة ب وقاط اإلنت ارف

و  ( Kolmogorov Smirnov)المصر  تتبع توزيع ليندل  بإستعمال إختباري 
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(Anderson Darling )  ( 0.05وبمستوى المعنوية) وكانت النتائج كما ف  الجدول ,

 ( : 3رقم )

  الخاصة بأوقات اإلنتظار طابقة للبياناتحسن الم يبين إختبارات (3جدول )

Kolmogorov Smirnov p-value Anderson Darling p-value 

0.122876 0.565221 0.473204 0.451242 
 

من خالل ماتم التو ل اليه ف  تجارب المحاكاة يتم تقدير معلمة القياس لتوزيع 

المستنصرية بإستعمل طريقة ليندل  موقاط اإلنت ار لعمالء مصر  الرشيد / الجامعة 

( وكما 8 تماد  لت معادلة )( وباإل50اإلمناأل ام  م كونها امفضل  ند حجم  ينة )

 :ي ت 

𝜃𝑀𝐿 =
−(1 − 0.9934) + √(0.9934 − 1)2 + 8(0.9934) 

2(0.9934)
= 1.42788  

 اإلستنتاجات والتوصيات .7

أظهرط طريقة بي  القياسية أفضلية واضحة ف  تقدير معلمة القياس لتوزيع 

ليندل   ند أحجان العيناط الصصيرة ولنافة تجارب المحاكاة المفترضة , فين حين كانت 

 امفضلية لرريقة اإلمناأل ام  م  ند أحجان العيناط المتوسرة والنبيرة .

إأل إستعمال تقريب ليندل  ف  إيجاد مقدر طريقة بي  القياسية تمي  بنتائج دقيقة   .1

 معلماط المفترضة .فقد كانت النتائج قريبة من قيم ال

كلما إزدادط قيمة معلمة القياس لتوزيع ليندل  إقتربت القيم التقديرية من القيم  .2

 اإلفتراضية ولنافة التجارب .

يو   الباحث بإجراء دراسة ف  توظيف توزيع ليندل  ف  تقدير دوال المعولية  .3

 والبقاء لألن مة غير المتجانسة .

  الرشيد / الجامعة المستنصرية يمنن إأل اموقاط الت  يقضيها  مالء مصر .4

تقليصها من خالل تقليل الحلقاط اإلدارية بهد  تروير  مل المصر  وتسهيل 

 تقديم ال دماط المصرفية للعمالء .
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Abstract: 

        This research  deals with estimating  the scale parameter for 

Lindley distribution by using the maximum likelihood method (ML) 

and standard Bayes method (SB), then a comparison  was done 

between these estimators depending on the mean square error 

(MSE) criteria which  depends on different simulation experiments . 

The results proved the priority of Bayes estimator when the samples 

sizes was small , vice versa in the case of medium and large 

samples size. The best estimator was invested for studying and 

analyzing the waiting time for AL-Rasheed Bank / AL- 

Mustansiriya University clients . 
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