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املس تخوػػػػػػط
ًياكش امححث موضوع امتعور امتبرخيي متـرًف الاحامتل وامه احملاوالث اميت كام هبا ؿوامء االإحعاء مثل
(  ... ) Russell , Savageجلـل امتـرًف صام ًال مث ًـرح امححث اىل ظرخ وهجػ هؼػر امحاحػث وامػيت
تتوخط ترضورت اإؿادت اميؼر تتـرًف الاحامتل وفق مٌؼور فوسفي .

Abstract
The study is concerned with discussing the historical development of the
definition of probability . In addition , it tackles the important attempts carried
out by statisticians ( e.g Savage , Russell ) to make the definition more
comprehensive . The work also introduces the researchers view point which
briefly reads that the definition of probability should be reconsidered from a
philosophical perspective .

.1امــملدم :
اإن هؼرً الاحامتل تـد احدى امراكئز امرئُس َ اميت تدمع امتعحَلاث امـموَ خملتوف امـووم اكمعحَ وامِيدس َ
واالإدارً وامزراؾَ واميفس َ …اىل غري ذكل من امـووم  .و امتجارة امـومَ ميكن تلس ميِا ؿىل هوؿني :اميوع الول ٌس ّمى
ابمتجارة احملددت  Deterministic Experimentsاميت تزودان ابميتاجئ هفسِا ؾيدما ىكرر امتجرت  Nمن املراث
وثرشوط مـَي ,بما اميوع امثاين فُس ّمى ابمتجارة امـضوائَ  , Random Experimentsتكل امتجارة اميت تزودان
تًتاجئ خمتوف ؾيد تكرار امتجرت  Nمن املراث وثرشوط مـَي  ,وًعوق ؿوهيا بًضا ابمتجارة الاحامتمَ .
اإن تـرًف الاحامتل مر مبراحل تعور ,س يـرض مِا مؽ االإصارت اإىل وكف حتتاح اإىل تبمل ومراحـ نوتـرًف.
.2تػػعور فــكرت الاحــامتل:
ترحؽ فكرت الاحامتل اإىل املرن امساتؽ ؾرش  1653حني حاول لك من  Pascalو  Fermatاإجياد احلوول محـغ
املسائل اميت تـمتد ؿىل املعادف مثل ريم كعـ هلود بو ريم زُرت ىرد ...اإىل غري ذكل  .و ُياك مدخالن بو تعيَفان
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ملياكض تـرًف الاحامتل ,الول ًدؾى تػػ الاحامتل امِديف  objective prob.وامثاين ًدؾى تػػ الاحامتل املوضوؾي.
.subjective prob
 .1-2الاحامتل امِديف:objective prob.

اإن الحامتل امِديف ًلسم ؿىل الاحامتل امالكس َيك Classical prob .والاحامتل امتجرًيب.Empirical prob .
 .1-1-2الاحامتل امالكس َيكClassical prob .
يف ؿام  1812ورش  Pierr simon de Laplaceنتاتَ امضِري '' '' Analytical Theory of
Probabilityاذلي ؾرض فَِ متـرًف الاحامتل اذلي ًعوق ؿوََ ابمتـرًف امالكس َيك مالحامتل The Classical
 Definitionو ُو ؾحارت ؾن ؿدد اميتاجئ املس تحعةل (اميجاخ) بو مبـىن بخر ؿدد املراث املوافل نويتِج ملسوما ؿىل
امـدد املكي نويتاجئ (اميتاجئ املمكٌ ) بو وس ح ؿدد اميتاجئ املس تحعةل(اميجاخ) اىل امـدد املكي نويتاجئ.
وًفرتض ُذا امتـرًف اإن فرظ ػِور بً هتِج متساوً ( متاكفئ ) , equally likelyو اإن ؿدد مراث تكرار
امتجرت ؿدد مٌت ٍَ .
مبـىن بخر مو فرضيا اإن احلدج  (Event A ) Aحيدج تعرق خمتوف ؿددُا ) (nمن امـدد املكي نوعرق ) ,(Nؿىل
اإن ملك مهنا فرظ متاكفئ يف احلدوج فبن احامتل حدوج احلدج  -Aاذلي ٌسمى احامتل اميجاخُ -و ؾحارت ؾن وس ح
ؿدد مراث حدوج احلدج ( Aؿدد مراث اميجاخ ) اإىل امـدد املكي نوعرق.
مثال ذكل ريم كعـ اميلود مرت واحدت
= = )P (A
بو ؿدت مراث ,فبهيا هفرض يف مجَؽ امتجارة اإن كعـ اميلود متاكمةل امتوازن وًرتتة ؿىل ذكل اإن فرص ػِور امعورت
وفرص ػِور بمكتات متساوً ؾيد اإملاء كعـ اميلود همام تكررث امتجرت  .وتذكل ٍكون احامتل لك مهنا يف امؼِور ٌساوي
اميعف
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))واميشء هفسَ ًلال ؾيد ريم زُرت امرند فاإن احامتل ػِور اي وخَ ٌساوي(  ) /6ونذا احلال ؾيد حسة

ورك واحدت من مجموؿ بوراق انوـة فاإن احامتل لك مهنا يف امؼِور ٌساوي (

).

اإن امتـرًف امالكس َيك واخَ اؿرتاضني ُام -:
الول :اإن امتجرت حمدودت امتكرار ,وميثل ُذا كِد ًا ؿىل تـغ امتجارة وامتعحَلاث امـومَ .
امثاين :اإن تـرًف  Laplaceدائري  Circularالهَ ًـرف الاحامتل تػػ الاحامتل هفسَ وذكل انجت من تضاتَ ؾحارت امفرص
املتاكفئ  equally likelyمؽ ؾحارت تساوي الاحامتالث equally prob.
 .2-1-2الاحامتل امتجرًيب.Empirical prob .
تـد تـرًف  Laplaceوضؽ  Jerzy Neymanؿام  1937تـرًف ًا اخر مالحامتل ًدؾى تػػ الاحامتل امتجرًيب وميكن
بن ًعوق ؿوََ تػػ الاحامتل ؿىل بساس امتكراراث امًسخِ . relative frequencies
وًـرف الاحامتل تبهَ حاظل كسم ؿدد مراث تكرار ػِور احلدج  Aؿىل امـدد املكي نوحوادج املمكٌ احلدوج اإي :
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= )P (A
اإن الك امتـرًفني امالكس َيك وامتجرًيب ًفِان ابمحدهي َّاث امثالج اميت ؾرضِا (هوملو َنػروف) Andrey Nikolyevich
 Kolmogorovؿام  1933ويه -:
1-P (A) ≥0
2-P ( ) =1
)3-P (A or B) = P (A) + P (B
اإذا اكن احلداثن  Aو  Bمتيافِني ومتحادمنيMutually exclusive events
اإن امتـرًف امتجرًيب ًتخوط من الاؿرتاضاث بهف اذلهر اميت خاهبت امتـرًف امالكس َيك ...اإال اهَ واخَ اؿرتاض ًا بخر
ٍمتثل ابفرتاضيا اجلِل تًس ح امتكراراث ,نام اهَ الخيوو من امعـوابث امرايضَ اإذ ًتـذر بحِاان حساة هناً حمدودت
نوتكرار امًس يب.

 .2-2الاحامتل املوضوؾيsubjective prob.
يف ؿام  1950ؾرض  L.J Savageمسامه كمي اإىل ماٌسمى تػػ الاحامتل املوضوؾي ذكل الاحامتل اذلي ًـاجل
مضلك امتجارة اميت جنِل تكرارُا بو امتجارة اندرت احلدوج بو اميت مل حتدج ساتلا بو مُس دلًيا مـووماث مس حل
ؾن احلدج وامتجرت  .ذلا فاإن كمي الاحامتل حتدد ُيا حبسة امتلدٍر املوضوؾي  ,وُذا امتلومي املوضوؾي املس تحعل
من خالل اخلربت بو املـووماث اذلاتَ ميكٌيا من اختاذ كرار حول الاحامتل املوضوؾي .مبـىن بخر اإن ُذا الاحامتل
الًـمتد ؿىل امتكرار لً جترت .
اإن مسامه  Savageيف اموكت اذلي ختوعت فَِ من لك الاؿرتاضاث اميت خاهبت امتـرًفني امساتلني و جرمغ اإًفاهئا
نوحدهي َّاث امثالج اميت وضـِا هوملو َنػروف  ,اإال بهنا مل حتغ تلدول واسؽ محن االإحعائَني املتخععني.
وحاول رسل  Russellيف نتاتَ املـرف االإوساهَ بن ًثخت تبن تـرًف الاحامتل امساتق ٌضمل امتجارة اميت
الهـرف تكرارُا ثرشط بن وسمل مس حل ًا مبحدب الاس تلراء .بي املحدب اذلي ٌسوغ تـممي احلمك ؿىل الفراد واجملموؿاث غري
املس تلربت.
 .3مـــضلك امححث:
وابمرمغ من حماوالث  Savageوحماوالث  Russellفاإن تـرًف الاحامتل مازال ًواخَ اؿرتاضا ٍمكن يف ؿدم
مشوهل دلَؽ اجملاالث اميت ميكن مالحامتل امراييض اإن ميتد اإههيا ,وابمتايل فبن امتـرًف ًـد انكع ًا مامل ٌضمل ُذٍ
اجملاالث.
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.4اجلاهة اميؼري:
 .1-4وهج هؼر-:
مغرض توضَح وهج هؼران ومٌاكض ربي الس تاذ  , Russellدؾيا وسوق املثال الايت:
ميفرض دلًيا امـحارتني التَتني:
امـحارت الوىل:
اإذا اخرتان-ؾضوائَا -بس تاذا من خامـ امكوف  ,وال هدري ُل دلًَ اخلربت يف امـمل ؿىل احلاسوة بم ال ؟ فٌلول
من احملمتل تدرخَ مـَيَ ملدارُا( )xبن تكون دلًَ تكل اخلربت.
امـحارت امثاهَ :
هفرتض اس تاذ ًا  ,وهلول اذا اكن من خامـ امكوف مفن احملمتل تدرخ مـَي ملدارُا( )xبن تكون دلًَ اخلربت يف
امـمل ؿىل احلاسوة.
ًتضح من امـحارت الاوىل ان ُياك احامتال واكـَاٍ Actual prob .متثل يف اختَار اس تا ٍذ من خامـ امكوف  ,وصاك
حلِلِا ٍمتثل ابحامتل درخ خربتَ يف امـمل ؿىل احلاسوة .ومن املمكن ازاةل ُذا امضم من خالل مجؽ مـووماث اكفِ
ؾن ذكل الاس تاذ ابدلرخ اميت وس تعَؽ هبا الاخات ؾن درخ خربتَ ابحلاسوة.
وًتضح من امـحارت امثاهَ ان ُياك احامتال افرتاضَا , Postulated Probability .الن ُذا الاس تاذ مُس هل واكؽ
حمدد ,وابمتايل مُس ُياك جمال نوضم احللِلي  ,تل ُياك ًلني يف ظورت صم  ,الن امـحارت تضري اىل وس ح
الاساتذت يف خامـ امكوف من اذلٍن دلهيم اخلربت يف امـمل ؿىل احلاسوة.
وخنوط من امـحارتني بهفيت اذلهر ان ُياك هوؿني من الاحامتالث (واكـي وافرتايض) ,وان تـرًف الاحامتل (موضوع
امححث) اذلي ٌس هتدف الاحامتل امراييض  ,يف احللِل ُو احامتل افرتايض,الإن الاحامتل امراييض ؾحارت ؾن كضَ
مس تخوع من املحادئ امرايضَ تُامن الاحامتل امواكـي ؾحارت ؾن كضَ مضكوك فهيا  ,متودلت من هجويا ابمؼروف
ذاث امعةل  ,الابملحادئ امرايضَ .
ومو دكلٌا اميؼر يف الاحامتل امواكـي مربًيا اهَ ٌض متل ؿىل كضَتني ,فـيدما خنتار اس تاذا مـَيا من خامـ امكوف وهلول
اإن احامتل ان تكون دلًَ خربت ابمـمل ؿىل احلاسوة مبلدار ½ فكمنا هلرر كضَتني الكضَ واحدت:
املضَ الاوىل-:
اإن درخَ احامتل خربت ُذا الاس تاذ تساوي ½ .وُذا الاحامتل احامتل واكـي .
املضَ امثاهَ -:
اإن درخَ احامتل خربت ُذا الاس تاذ تساوي ½ .اذا تساوث درخ امـمل واجلِل ابمؼروف ذاث امعةل ابساتذت
اجلامـ مؽ درحهتا تذكل الاس تاذ املـىن .مبـىن اخر تساوي امفرص او تاكفؤُا  equally likelyوُذا الاحامتل
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احامتل افرتايض والإن املضَتني ؿىل هنج واحد ,فالتد من بن ٌضموِام تـرًف الاحامتل مـا ,والا فاإن امتـرًف
سُدلى تـرًف ًا انكع ًا.
 .2-4ربي الاس تاذ -: Russell
ميكن توضَح حماوةل الاس تاذ  Russellالجحاث مشول تـرًف الاحامتل ؿىل اساس امتكرار دلَؽ اهواع
الاحامتالث  ,من خالل املثال الايت اذلي رسدٍ يف نتاتَ:
اإن ؾحارت((حيمتل اإن زرادصت اكن موحودا)) ٌضموِا تـرًف الاحامتل ابمرمغ من هوهنا تـَدت ؾن فكرت امتكرار ,من
خالل امحَان اليت-:
اإن ُياك تٌُ كامت ؿىل وحود زرادصت  ,ويه اميت بدث اإىل احامتل بن ٍكون موحودا  ,وُذٍ امحٌُ ؾضو يف فئ
امحٌُاث اميت من هوؾِا.
وهفرض بهيا اختربان واس تلربان ؿدد ًا هحري ًا من بؾضاء تكل امفئ من امحٌُاث ,فوخدان اإن وس ح مـَي مهنا ظادك ,
وميفرضِا ½  ,و س يـمم ُذٍ امًس ح ؿىل مجموع بؾضاء تكل امفئ ؿىل بساس الاس تلراء* فٌثخت اس تلرائَ ًا اإن ½ من
مجموع بؾضاء تكل امفئ ًُـد ظادكا  ,وُذا ًـين وحود احامتل تدرخ ½ يف ظاحل امحٌُ ادلاةل ؿىل وحود زرادصت.
وٌس تخوط الس تاذ  Russellمن ذكل اإن لك الاحامتالث املاتةل نولِاس ميكن تفسريُا ؿىل بساس ُذا امتـرًف  ,اإي
توظفِا تكراراث متياَُ ؿىل اإن هفرتض امتسومي مبحدب الاس تلراء  ,وُكذا ًعحح وحود زراصت مٌدرخا يف هعاق
امتـرًف  ,ؿىل رمغ من اإهَ ًحدو تـَدا ؾن فكرت امتكرار.
_____________________________________________________________________________________________________________

* الاس تلراء ُو لك اس تدالل ٌسري من اخلاص اإىل امـام.وادلمَل الاس تلرايئ ًحدب مبالحؼَ ؿدد من احلاالث بو خولِا توسائل امتجرت اميت ميوكِا االإوسان وًخين ؿىل بساسِا
اميتِج امـام اميت تويح هبا تكل املالحؼاث بو امتجارة.

 .3-4ربي ؿىل ربي-:
ميكن مٌاكض ربي الس تاذ  Russellمن خالل احملورٍن التَني-:
احملور الول-:
الميكن حتدًد درخ احامتل وحود زرادصت ؿىل بساس امتكرار ومددب الاس تلراء ,إالن ُذا الاحامتل احامت ٌل
واكـي ال افرتايض وإان حتدًد درخ احامتهل حتتاح اإىل ماذُحيا اإمََ يف املضَ امثاهَ من تساوي امفرص بو تاكفهئا
. equally likely
احملور امثاين-:
اإن الاحامتل الٍرتكز ؿىل الاس تلراء  ,تل خالف ذكل ُو امعحَح  ,ابمرمغ من اإن لك اس تلراء حيتوي ؿىل
تكرار .وُذا ًـين ؿدم رتط حتدًد درخَ الاحامتل ابمتكرار مدارش ًت.
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وميكن املول اإن الاس تلراء ًلرة الاحامتل من احللِل  ,مثوام وس تلرئ امفئ اميت حتتوي ؿىل ؿدد من الؾضاء من
مضهنا امحٌُ ادلاةل ؿىل وحود (زرادصت) وًتخني بهنا ظادك تًس ح مـَي  ,فِكون ُذا الاس تلراء تكرار ًا وٌسِم يف
تلرًة الاحامتل من احللِل .
.6امػػػػػػػخالظػػػػػػ -:
تـد ُذا الاس تـراض ميكن توخَط ربًيا ترضورت اإؿادت اميؼر تتـرًف الاحامتل مُضمل لك اجملاالث اميت مل ٌضموِا
امتـرًف وبؾين تذكل الاحامتل امواكـي  ,Actual Probabilityبخذٍن تيؼر الاؾتحار ماذُحيا اإمََ ؾيد تياول ماَُ
الاحامتل امواكـي ( املضَ امثاهَ )  ,وميكن املول اإن لك تـرًف الٌضمل الاحامتل امواكـي ًـد تـرًف ًا انكع ًا .واؾتلد اإن
املوضوع مازال كامئ ًا نوتبمل ,واجلدل ,واملياكض ...
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