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 المستخلص
ي هذا البحث تم استعمال بعض الطرائق الالمعلمية الحصينة لتقدير أنموذج االنحدار شبه 

ن
ف

-2000المعلمي ومن ثم مقارنة هذه الطرائق باالعتماد عىل نتائج مجموعة البيانات السنوية )
االجماىلي بعد اخذ التحويل  ( المتمثلة باالنفاق االستهالكي وعرض النقد والناتج المحىلي 2019

-M( و)S-NWو) (M-LLS)و( S-LLSبطريقة ) اللوغارتيم الطبيىعي لها وهذه الطرائق تمثلت
NW .) 

( النها تعطي اقل M-LLSكانت هي االفضل تليها طريقة ) (S-LLSواثبتت النتائج ان طريقة )
 . MAPEومعيار المقارنة   MSEقيمة ل  

 الكلمات المفتاحية
، الطرائق الالمعلمية الحصينةانموذج االنح ، Kernel ،M-Estimation، طريقة دار شبه المعلمي

S-Estimation . 

 
The use of  Robust the non-parametric Methods For semi-parametric 

regression models estimation 
Abstract 
In this research, some robust non-parametric methods were used to 
estimate the semi-parametric regression model, and then these methods 
were compared based on simulation results using different sample sizes, 
variance levels and pollution rates. using different methods (SM-LL), (S-
LLS), (M-NW) and (S-NW) and the results proved that the (S-LLS) method 
was the best in the three except for volumes. The (M-LLS) method was 
found to be the best. 
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 المقدمة 
أ (SPR)االنحدار شبه المعلمي  ي يتكون من مركبة معلمية واخرى المعلمية يعتبر

نموذج جزن 
 تطور 

ً
ي حل المشكالت العلمية  وحديثا

ن
ة ف  ويمكن ان يكون له قيمة كبب 

ً
ا  كبب 

ً
ذلك االنموذج تطورا

ها فانها المعقدة حيث يقلل هذا النموذج مجموعات البيانات المعقدة اىل ملخصات يمكننا فهم
ي اتخاذ 

ن
تحتفظ بالسمات االساسية للبيانات مع تجاهل التفاصيل غب  المهمة وبالتاىلي تساعد ف

ات االيجابية  ن ة االساسية لهذا النموذج عىل انه يحتوي كل الممب  ن ي المب 
القرارات السليمة وتأن 

ن المعلمي والالمعلمي اذ انه يعتبر ثمرة التكامل لهما ويمتاز بالمرو  ي لألنموذجي 
ن
نة العالية ف
ي النماذج 

ن
التطبيق مقارنة مع النماذج المعلمية وانه يتخلص من مشكلة تعدد االبعاد الموجودة ف

 . الالمعلمية
 ماتحتوي البيانات عىل القيم الشاذة فلن يكون استخدام طرائق تقدير االنحدار  

ً
ولكن غالبا

 عىل سبيل المثال طريقة المربعات الصغرى وط
ً
ي حل المعلمية مناسبا

ن
ريقة األمكان االعظم ف

ي تحتوي عىل قيم شاذة )
االمر الذي يدعو إىل البحث عن طرائق  (outliers valueالمشكلة  الت 

ي  هدف البحث اىل دراسة و  . بديلة لطرائق التقدير التقليدية أذ أن تلك الطرائق تكون غب  كفؤة
ي وتقديرأنموذج االنحدار شبه المعلمي باستعمال طرائق التقدير ال

ن
حالة وجود قيم  حصينة ف

ي البيانات
ن
 . شاذة ف

 1األنموذج شبه المعلمي 

احد االساليب االحصائية المهمة وهو يحقق خصائص  2يعتبر أنموذج االنحدار شبه المعلمي 
ن اذ ان هذا  ن السابقي   من النوعي 

كل من االنحدار المعلمي والالمعلمي ويتمتع بمرونة اكبر
ن من الن الجزء االول يحتوي عىل معلمات غب  معلومة )مجهولة(  ،ماذجاألنموذج يتكون من جزئي 

ي يقدر بها االنحدار المعلمي مثل طريقة 
او طريقة  olsيتم تقديرها باحدى الطرائق الت 

Mle  ي من النماذج اليحتوي عىل معلمات مجهولة ولكن توجد دالة غب
...الخ اما الجزء الثانن

 . 3ئق الالمعلميةمعلومة يتم تقدير هذا الجزء باحدى الطرا
 ويمكن تمثيل أنموذج االنحدار شبه المعلمي بالصيغة االتية : 

𝑌 = 𝑋𝐵 + 𝑔(𝑧) + 𝜖𝑖           …     (1) 
Y  يمثل متغب  االستجابة من الدرجة :(n*1) . 

X  ( ات التوضيحية من الدرجة  (. n*p: يمثل مصفوفة المتغب 
B ( متجه المعالم من الدرجة:p*1 .) 
z  ي من الدرجة ): متغب  تو

 (. n*1ضيحي ثانن
g(z)( يمثل دالة المعلمية غب  معلومة من الدرجة :n*1 .) 

𝜖𝑖 ( متجه االخطاء من الدرجة :n*1 .) 
 

 

                                                           
. كلية االدارة واالقتصاد . جامعة المستنرصية .  ،طراد  1   2013عالء جابر، " نماذج االنحدار المعلمي وشبه المعلمي )دراسة مقارنة( "،رسالة ماجستت 
 .2000كلية االدارة واالقتصاد . جامعة بغداد.   ة لتقدير دوال االنحدار "،الالمعلمي kernel "مقارنة مقدرات مناف يوسف، حمود، 2

3 Gao, J., & Tong, H. (2002). Nonparametric and semiparametric regression model selection .. 
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 طرائق التقدير الالمعلمية
ممهد : ولتقدير معادلة االنحدار التقديرية تم استعمال طرائق التمهيد الالمعلمية االتية

Nadaraya-Watson  ممهد ؛Local Linear Smoother 

 ممهد  ناداريا واتسون 
ي تقدير نماذج األنحدار الالمعلمي لكن هنا  واتسون( –)ناداريا  مقدر 

ن
 ف
 
اكبر المقدرات استعماال

احه من قبل  سوف يتم اعتباره مقدر شبه معلمي لتقدير نموذج انحدار شبه معلمي  وقد تم اقب 
ن  ي عام  Nadarya – Watsonالباحثي 

ن
و من  اهم  تم االعتماد عىل متسلسة األوزاناذ  1964ف

ي 
ن  سواء كان التصميم ثابت أم عشوان  ي الحالتي 

ن
ات هذا المقدر انه  يتم استعماله ف ن وتكتب  ،ممب 

ي 
 الصيغة العامة لهذا الممهد كاآلن 

�̂�(z) =  ∑
k(

z−𝑧i
h

)yi

∑ k(
z−𝑧i

h
)n

i=1

n
𝑖=1                 (2)                                                        

 𝑧i   .ات التوضيحية ي من المتغب 
ي عشوان 

 :  تمثل متجه افق 
h     تمثل عرض الحزمة :Bandwidth او تسم معلمة التمهيدSmoothing parameter  

 k(
z−𝑧i

h
  kernel function: هي الدالة اللبية   (

              ممهد الخطي الموضعي     

ي حال  Z=zعندما   gالفكرة الرئيسية وراء هذا الممهد هو تقدير غب  حدودي ل 
ن
ويتم استعماله ف

ي او ثابت ويؤدي هذا اىل حل المربعات الصغرى لكن بمزايا مختلفة 
كانت التصميم عشوان 

 سوف نوضح ذلك من خالل متسلسلة تايلر

𝑔(𝑧) = ∑(

𝑝

𝑗=0

𝑧𝑖 − 𝑧)^𝑗 𝐵𝑗 (𝑧) + 𝑂(|𝑧𝑖 − 𝑧|𝑝+1) … (3) 

 عندما 

𝐵𝑗(𝑧) =
𝑔^𝑗(𝑧)

𝑗!
,j=0,1,2…,p 

 عىل فرض ان 
𝐵0(𝑧) =  𝑔(𝑧) 
سوف تقل مشكلة تقدير متعدد الحدود المحلية اىل تقدير معامالت االنحدار المحلية 

𝐵𝑗(𝑧) عن طريق طريقة المربعات الصغرى الموزونة 

𝑄(𝑧) = ∑ [𝑦𝑖 − ∑(𝑧𝑖 − 𝑧)𝑗𝐵𝑗(𝑧)

𝑝

𝑗=0

]

𝑛

𝑖=1

2

𝑊𝑖(𝑧) … (4) 

 

𝑊𝑖 (𝑧) =
1

ℎ
𝑘(

𝑧𝑖 − 𝑧

ℎ
) 

h   : هي المعلمة التمهيدية 
K   تمثل دالة :kernel 

 اىل تقدير دالة االنحدار  𝐵𝑗(𝑧)عند تقدير معامالت االنحدار
ً
 . 𝑔(𝑧)تؤدي تلقائيا
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 حصينةال طرائق التقدير 

 طريقة  M   
ن بديل لطريقة المربعات الصغرى وامتداد لطريقة ) ( وتستخدم MLEوهي مقدر انحدار حصي 

 تقديرات 
ً
 . وتعتبر تقديرات قوية ضد القيم الشاذة (Huber)عىل نطاق واسع وتسم احيانا

ة وتمتلك اقل تباين ويكون مبدأ تقدير  ن هو تقليل  Mوتكون مقدرت هذه الطريقة غب  متحب 
ي لألخطاء

 
  البواف

𝛽µ= min𝑃(𝑒𝑖) 

ي : 
 ويمكن كتابة خطوات هذه الطريقة لتقديرأنموذج االنحدار شبه المعلمي كاألن 

,𝐵10,𝐵20,𝐵30]=نفرض قيمة اولية ل  = I  0نجعل قيمة عداد التكرار  .1 … . 𝐵𝑝0] 𝐵0 

 ( بالصيغة االتية 1يصبح األنموذج) .2

𝑦 − 𝑋B̂ = 𝑔(𝑧) + 휀𝑖       
𝑦∗ = 𝑔(𝑧) + 휀𝑖               … (5)  

  �̂�(𝑧)نفرض قيمة اولية ل   .3
 باستخدام الصيغة   �̂�نقدر  .4

�̂� =
𝑀𝐴𝐷

0.6745
 

 
𝑀𝐴𝐷 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛|𝑒𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑒𝑖)| 

 : 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑒𝑖)  ي
 
 𝑒𝑖وسيط البواف

 : 𝑒𝑖   ي
 
 البواف

ي  𝑤𝑖يمة الموزونة حساب الق .5
 
ي تعتمد عىل البواف

 . حسب دالة توكي والت 
 
   ∗∗𝑌انتاج  بيانات جديدة  تجريبية  .6

𝑌∗∗ =  �̂�(𝑧) + 
𝑤𝑖

2
     

 ( NWباعتماد الممهد الالمعلمي ) �̂�(𝑧)حساب  .7

�̂�(𝑧) =
∑ 𝑘 (

𝑧 − 𝑍𝑖

ℎ
)𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖
∗)

∑ 𝑘(
𝑧 − 𝑍𝑖

ℎ
)𝑛

𝑖=1 + 𝑛−2
 

ي تقدير 7وحت  )    ((3نكرر الخطوات من  .8
ن
    �̂�(𝑧) ( لغاية الحصول عىل ثبات ف

ي  (8) نعوض .9
ن
𝑋𝐵 (1) ف + �̂�(𝑧) +

휀𝑖                                                                                                      Y = 
𝑌 − �̂�(𝑧) = 𝑋𝐵 + 휀𝑖  

�́� = 𝑋𝐵 + 휀𝑖 
  �̂�نفرض قيمة اولية اىل   .10
 بنفس الصيغة السابقة  �̂�يتم حساب ال    .11
 حساب االوزان حسب دالة توكي    .12
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𝑤𝑖 = {[1 − (
  𝑢𝑖   

𝑐
)

2

]
2

,

0

|  𝑢𝑖   | ≤ 𝑐

,   |  𝑢𝑖   | ⋗ 𝑐
   

C=4,685 
 يه وفق الصيغة االت �̂�يتم تقدير حساب  .13

�̂�𝑀 = (𝑋′𝑊𝑋)−1𝑋′𝑊𝑌 

ي تقدير 13( اىل )10نكرر الخطوات من ) .14
ن
  �̂�( لغاية الحصول عىل ثبات ف

ي أنموذج ال  )14نعوض ) .15
ن
 ( 1( ف

𝑌 = 𝑋�̂� + �̂�(𝑧) + 휀𝑖  
 

ي ممهد  Mنتبع نفس الخطوات لتوظيف طريقة 
ن
وتستمر عملية    Local Linear Smootherف

ي  التكرار ليكون
 الممهد الخطي كاألن 

‖�̂�𝐿𝐿𝑆(𝑋)𝐼 − �̂�𝐿𝐿𝑆(𝑋)𝐼−1‖ ≤ 0.0001 

                                                         

  طريقة S 
اذ تم تعميم  النها تعتمد عىل تقدير مقياس االخطاء.  S-estimation  ب هذه الطريقة تمس

( لتقديم هذه الفئة الجديد من Rousseeuw & yahai)طريقة المربعات الصغرى من قبل 
ي اطار االنحدار )

ن
( وتقوم هذه الطريقة بتقليل مجموع االخطاء اىل S-estimationالتقدير ف

ي البيانات(ادنن حد ممكن وهي مقاومة للغاية للق
ن
 . يم الشاذة الموجودة ف

ي االخطاء وتعتمد عىل ب
 
ي طريقة يتم تقدير المعلمات من خالل تقليل بواف

 
                                                               Mواف

�̂� = 𝑚𝑖𝑛𝛽�̂�(𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑛)                       
ي   Sخطوات طريقة 

 لتقدير أنموذج االنحدار شبه المعلمي تكون كاألن 

 قيمة اولية  �̂�نفرض ل   -1
 يصبح النموذج بالصيغة االتية -2

 𝑦 − 𝑋�̂� = 𝑔(𝑧) + 휀𝑖       
𝑦∗ = 𝑔(𝑧) + 휀𝑖               

  �̂�(𝑧)نفرض قيمة اولية ل   -3
 للتقدير االوىلي باستخدام الصيغة   �̂�يتم حساب ال   -4

 �̂� =  
𝑀𝐴𝐷

0.6745
                 

𝑀𝐴𝐷 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛|𝑒𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑒𝑖)| 
 كرار اكبر من واحد حسب الصيغة االتية للت �̂�وحساب ال                

 

          �̂�𝑠 = √
∑ Ѡ𝑖𝑒2

𝑖.
𝑛
𝑖=1

𝑛𝐾
 

=   𝑢𝑖حساب قيمة      -5
𝑒𝑖

�̃�
    

 حسب الصيغة االتية  𝑤𝑖حساب القيمة الموزونة  -6
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  {[1 − (
  𝑢𝑖   

𝑐
)

2

]
2

,

0

|  𝑢𝑖   | ≤ 1.547

,   |  𝑢𝑖   | ⋗ 1.547
   

C=1.547 
 ( NWباعتماد الممهد الالمعلمي ) �̂�(𝑧)حساب  -7

�̂�(𝑧) =
∑ 𝑘 (

𝑧 − 𝑍𝑖

ℎ
)𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖
∗)

∑ 𝑘(
𝑧 − 𝑍𝑖

ℎ
)𝑛

𝑖=1 + 𝑛−2
 

ي تقدير 7وحت  )    ((3نكرر الخطوات من  -8
ن
    �̂�(𝑧) ( لغاية الحصول عىل ثبات ف

)8نعوض) -9 ي
ن
𝑋𝐵 (1(ف + �̂�(𝑧) +

휀𝑖                                                                                                      Y = 
𝑌 − �̂�(𝑧) = 𝑋𝐵 + 휀𝑖                                                              
�́� = 𝑋𝐵 + 휀𝑖 

  �̂�نفرض قيمة اولية اىل   -10
 بنفس الصيغة السابقة  �̂�تم حساب ال   ي -11
 حساب االوزان حسب  -12

  {[1 − (
  𝑢𝑖   

𝑐
)

2

]
2

,

0

|  𝑢𝑖   | ≤ 1.547

,   |  𝑢𝑖   | ⋗ 1.547
   

 وفق الصيغة االتيه  �̂�يتم تقدير حساب  -13

�̂�𝑆 = (𝑋′𝑊𝑋)−1𝑋′𝑊𝑌 
ي تقدير ( ل13( اىل )10نكرر الخطوات من ) -14

ن
  �̂�غاية الحصول عىل ثبات ف

ي أنموذج ال  )14نعوض ) -15
ن
 ( 1( ف

𝑌 = 𝑋�̂� + �̂�(𝑧) + 휀𝑖  
ي ممهد  Sنتبع نفس الخطوات لتوظيف طريقة  -16

ن
   Local Linear Smootherف

ي 
 وتستمر عملية التكرار ليكون الممهد الخطي كاألن 

 ‖�̂�𝐿𝐿𝑆(𝑋)𝐼 − �̂�𝐿𝐿𝑆(𝑋)𝐼−1‖ ≤ 0.0001 

ي نتائج 
 التطبيق 

: تمثل قيمة االنفاق  X، (Yاذ تم اعتبار قيمة الناتج االجماىلي المحىلي هو المتغب  المعتمد )

 ،  : قيمة عرض النقد  Zاالستهالكي
ي 
ي الجداول كاالن 

ن
 علما ان توضيح الرموز الموجودة ف

1- M-NW    هي طريقةM-Estimation Nadarya-Watson Smoothing 
2- M-LLS  هي طريقة     M-Estimation-Local Smoothing  
3- S-NW    هي طريقةS-Estimation Nadarya-Watson Smoothing 
4- S-LLS  هي طريقة     S-Estimation-Local Smoothing  
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ن قيم الجزء المعلمي والالمعلمي حسب كل طريقة1جدول)  ( يبي 
 M-NW S-NW M-LLS S-LLS 

Gzhad 1.2647 1.2647 0.1045 0.0052 

Bhad 10.1418 10.1735 10.1418 10.1735 
 0.0117 0.0083 0.0117 0.0083 

MSe 2.8650 2.7888 0.8500 0.7922 

Mape 0.1557 0.1530 0.0437 0.0426 

 

ن قيم  (2)رقم جدول   المقدرة حسب كل طريقة yيبي 

M-NW S-NW M-LLS S-LLS 

11.5869427601017 11.5660860111615 10.4267325018288 10.3066201418473 

11.5994583704354 11.5749536245987 10.4392481121625 10.3154877552846 

11.6017977368530 11.5766111224375 10.4415874785801 10.3171452531233 

11.6013298635695 11.5762796228697 10.4411196052965 10.3168137535556 

11.4765246651944 11.4878521131733 10.3163144069215 10.2283862438591 

11.6118570124483 11.5837383631440 10.4516467541754 10.3242724938299 

11.6139624422241 11.5852301111989 10.4537521839512 10.3257642418847 

11.6166527136043 11.5871362337134 10.4564424553313 10.3276703643993 

11.6186411750592 11.5885451068764 10.4584309167862 10.3290792375622 

11.6214484147602 11.5905341042828 10.4612381564873 10.3310682349687 

11.6222671930063 11.5911142285264 10.4620569347334 10.3316483592122 

11.4690386926583 11.4825481200894 10.3088284343854 10.2230822507752 

11.6261271475952 11.5938490999603 10.4659168893223 10.3343832306461 

11.6269459258414 11.5944292242039 10.4667356675685 10.3349633548897 

11.6427366491597 11.6056173346153 10.4825263908868 10.3461514653011 

11.6502226216958 11.6109213276993 10.4900123634229 10.3514554583851 

11.6264780525579 11.5940977246361 10.4662677942850 10.3346318553219 

11.6274137991249 11.5947607237716 10.4672035408520 10.3352948544574 

11.6289343872963 11.5958380973668 10.4687241290234 10.3363722280526 

11.6308058804303 11.5971640956378 10.4705956221574 10.3376982263236 
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M-Estimation Nadarya-Watson Smoothing 

 

ن قيم 1رسم ) وممهد ناداريا واتسون بالنسبة للمتغب   Mالمقدرة حسب طريقة ̂ y ( يبي 

ي 
 المعتمد الحقيق 

S-Estimation Nadarya-Watson Smoothing 

 

ن قيم 2رسم ) وممهد الخطي المحىلي بالنسبة للمتغب   Mالمقدرة حسب طريقة ̂ y ( يبي 

ي 
 المعتمد الحقيق 
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S-Estimation Local Linear Smoother             

 

ن قيم  3رسم ) وممهد الخطي المحىلي بالنسبة للمتغب   Sالمقدرة حسب طريقة ̂ y( يبي 

ي 
 المعتمد الحقيق 

Yhad For Each Method 

 

ن قيم 4رسم ) ي ̂ y ( يبي 
 المقدرة حسب  كل طريقة بالنسبة للمتغب  المعتمد الحقيق 

  



 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

60 
 

ي 
 تحليل نتائج التطبيق 

معالم األنموذج شبه المعلمي والدالة الالمعلمية حسب كل طريقة ( يمثل مقدرات 1الجدول )

-Mوطريقة  S-NWعند طريقة  MSEكما نالحظ من خالل النتائج ان قيمة معيار المقارنة 

NW  ما ويقل وفق طريقة 
ً
اذ تعتبر افضل طريقة وفق  S-LLSوطريقة  M-LLSيعتبر عاىلي نوعا

 MAPEاما بالنسبة لمعيار المقارنة  MSEقل قيمة ل  النها تعطي ا S-LLSهذا المعيار هي طريقة 

 . S-LLSمن حيث افضل طريقة وهي طريقة  MSEفانه يعطي نفس نتائج 

ن قيم 2الجدول ) المقدرة حسب كل طريقة من طرائق التقدير ونالحظ تقارب القيم  Y( يبي 

ي الجدول
ن
 . المقدرة من القيم الحقيقية حسب النتائج الموضحة ف

 التوصيات االستنتاجات و 

  االستنتاجات 
ي : 
ي تم استنتاج مايأن 

 باالعتماد عىل نتائج التحليل االحصان 

ن ان افضل طريقة هي  -1  . باالعتماد عىل معايب  المقارنة S-LLSتبي 

ن ان قيمة ال   -2  MAPEوكذلك المؤشر  M-NWتكون عالية عند الطريقة  MSEتبي 

 . S-NWتليها طريقة 

 التوصيات 

 . MSEنها تعطي اقلال  S-LLSاستعمال طريقة   -1

 S-LLSبعد طريقة  MSEالنها تعطي افضل مقدرات واقل   M-LLSاستعمال طريقة  -2

ودوال  Gasser-Muller Kernelغب  مستخدم مثل  kernelاستعمال ممهد  -3

 . Splineالمعلمية اخرى مثل دالة 

ي تقدير  (LTS( و)LMSاستعمال طرائق حصينة غب  مستخدمة مثل طريقة ) -4
ن
ف

 . دار شبه المعلمي أنموذج االنح
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