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ي التقدير الحصينة المربعات الصغرى المشذبة و 
لتقدير  Mاستعمال طريقت 

 معلمات أنموذج االنحدار الخطي باخطاء عشوائية غير متجانسة التباين

طاهرأ.م.د. احمد شاكر محمد   
 الجامعة المستنرصية/ كلية االدارة واالقتصاد

رضا قاسم محمد تميمالباحث   
 الجامعة المستنرصية/ كلية االدارة واالقتصاد

 المستخلص

ي 
ي احدى اهم واكبر المشاكل القياسية الت 

تعتبر مشكلة عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 
ي منها اغلب البيانات االقتصادية والمالية

. ان االعتماد عىل مقدرات المربعات الصغرى تعائ 

ي هذه الحالة تؤدي اىل نتائج مظللة، فبالرغم من بقاء تلك المقدرات غبر  (OLS)االعتيادية 
 
ف

ة لكنها ال تملك اقل تباين. لذا يجب البحث عن طرائق بديلة تكون حصينة ضد مشكلة  متحبر 
ي هذا البح

 
. ف ي

, عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ  ث تم استعمال طريقتير  حصينتير 
, ومن ثم اجراء مقارنة (M), والثانية طريقة (TLS)االوىل هي طريقة المربعات الصغرى المشذبة 

واقعية تمثل الكميات المنتجة والمصدرة من  بير  تلك الطريقتير  من خالل التطبيق عىل بيانات
ي العراق.  افرزت نتائج التقدير لكال الطري

 
قتير  اىل افضلية طريقة المربعات النفط الخام ف

 . (MSE)الصغرى المشذبة باالعتماد عىل  معيار المفاضلة متوسط مربعات الخطأ 
 

Abstract: 
The problem of heterogeneity of the random error terms variance for the 
regression model is one of the most important standard problems that 
most economic and financial data suffer from. The reliance on Ordinary 
Least Squares (OLS) estimators in this case lead to shaded results, 
although these estimators remain unbiased, but they do not have the 
least variance. Therefore, it is necessary to search for alternative 
methods that are robust against to the problem of heterogeneity of the 
variance of the random error terms. In this research, two robust methods 
were used, the first is the Trimmed Least Squares (TLS) method, and the 
second is the (M) method. 
Then a comparison was made between these two methods, through the 
application on realistic data representing the quantities produced and 
exported of crude oil in Iraq. The estimation results for both methods 
resulted in the preference of the trimmed least squares method, based 
on the mean of squared error (MSE) criterion. 

 
طريقة المربعات الصغرى ، عدم تجانس التباين ،االنحدار الخطي البسيط الكلمات االفتتاحية: 

 . Mطريقة  ،المشذبة
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 . المبحث االول: منهجية البحث1

 المقدمة 1-1

من طرائق التقدير المفضلة لتقدير معامالت  (OLS)تعد طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 
أنموذج االنحدار لبساطة فكرتها والن تقديراتها تتصف بانها افضل تقدير خطي غبر متحبر  

(Best Linear Unbiased Estimator (BLUE))  ي حالة تحقق الفرضيات االساسية
 
وذلك ف

ي الواقع العمىلي قد يحدث 
 
. ولكن ف ي

ألنموذج االنحدار ومنها تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 
ي غبر متجانس وهذا ما يعرف بمشكلة 

انتهاك لهذه الفرضية إذ يكون تباين حدود الخطأ العشوائ 
ي تعتبر واحدة من اهم واكبر ، (Heteroscedasticity Problem)عدم تجانس التباين 

والت 
ي هذه الحالة ال يكون من الجيد االعتماد عىل طريقة المربعات الصغرى 

 
المشاكل القياسية. وف

ة لكنها ال تملك اقل تباين. لذا يجب البحث  االعتيادية، فبالرغم من بقاء مقدراتها غبر متحبر 
ة عدم تجانس التباين, من تلك عن طرائق تقدير بديلة ذات كفاءة عالية تكون حصينة لمشكل
اللتان تم استعمالهما لتقدير  (M)الطرائق الحصينة طريقة المربعات الصغرى المشذبة وطريقة 

معامالت أنموذج االنحدار باخطاء عشوائية غبر متجانسة التباين. لغرض اجراء مقارنة بير  
ي تمثل الكمي

ات المنتجة والمصدرة للنفظ هاتير  الطريقتير  تم االعتماد عىل بيانات واقعية الت 
ي العراق. افرزت نتائج تقدير انموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يصف العالقة بير  

 
الخام ف

الكميات المصدرة من النفط الخام والكميات المنتجة منه اىل افضلية طريقة المربعات الصغرى 
 اء. المشذبة وذلك باالعتماد عىل معيار المفاضلة متوسط مربعات االخط

ي 
تضمن البحث ارب  ع مباحث, االول  تضمن عىل المقدمة ومشكلة البحث وهدف البحث، والثائ 

فتضمن الجانب النظري للبحث حيث تم عرض مشكلة عدم تجانس التباين وطريقة المربعات 
ي التقدير موضوع (M)الصغرى المشذبة وطريقة 

، و الثالث تضمن التطبيق العمىلي لطريقت 
ث بالمبحث الرابع الذي شمل عىل  ما تم التوصل اليه من االستنتاجات  البحث، وختم البح

 والتوصيات. 

 مشكلة البحث 1-2

لغرض التوصل اىل تقديرات لمعامالت أنموذج االنحدار تتصف بالخصائص المرغوبة وذات 
اضات التحليل الخاصة بذلك األنموذج. غبر إن ذلك قد 

ض تحقق جميع افب  كفاءة عالية يفب 
اضات او جميعها يكون  ي التطبيق العمىلي إذ قد تحصل خروق لبعض تلك االفب 

 
غبر متحقق ف

، مما يؤدي اىل ان تقديرات المربعات  ي
كعدم تحقق فرضية تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 

الصغرى االعتيادية تكون غبر كفوءة وتؤدي اىل نتائج مظللة، االمر الذي يدعو اىل البحث عن 
لة تمكننا من الحصول عىل تقديرات تتصف بالخصائص المرغوبة وذات كفاءة طرائق تقدير بدي

 عالية. 

 هدف البحث 1-3

ي التقدير الحصينة المربعات الصغرى المشذبة و 
  (M)يهدف البحث اىل استعمال طريقت 

كبديل لطريقة المربعات الصغرى االعتيادية لتقدير معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط 
، واجراء المقارنة بينهما باالعتماد بوجود مشك ي

لة عدم تجانس التباين لحدود الخطأ العشوائ 
 عىل بيانات حقيقية بحجوم عينات مختلفة. 
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ي الجانب النظري2
 
 . المبحث الثان

يتضمن هذا المبحث بعض المفاهيم النظرية المتعلقة بأنموذج االنحدار الخطي البسيط 
ئق الكشف عن وجود هذه المشكلة عالوة عن تقدير ومشكلة عدم تجانس التباين وبعض طرا

 . (M)معلمات أنموذج االنحدار بالطريقتير  الحصينتير  المربعات الصغرى المشذبة و 

   Simple Linear Regressionأنموذج االنحدار الخطي البسيط  2-1
ي تلك العالقة ومن ابسط 

 
ات المؤثرة ف ات يتطلب تحديد المتغبر إن دراسة العالقة بير  المتغبر

ين أحدهما يسىم  ي هي العالقة بير  متغبر
ي التقدير والتحليل االحصائ 

 
وأفضل أنواع العالقات ف

ين  , وتسىم العالقة الخطية بير  هذين المتغبر بمتغبر االستجابة واألخر هو المتغبر التوضيحي
ي تأخذه هذه  simple linear regressionاالنحدار الخطي البسيط ب

, الصيغة الرياضية الت 
 [: 11,][6],[2]العالقة تسىم أنموذج االنحدار الخطي البسيط، ويمكن كتابتها بالصيغة اآلتية,

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜖𝑖                     , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛          … (1) 
,   𝑋𝑖يمثل متغبر االستجابة,   𝑌𝑖اذ إن,   تمثل األخطاء العشوائية لألنموذج,  𝜖𝑖يمثل المتغبر التوضيحي
𝛼, 𝛽  االنموذج ,  معامىلي هيn  .تمثل حجم العينة 

اضات لغرض الحصول عىل تقديرات  أنموذج االنحدار الخطي البسيط يستند  عىل عدة افب 
ء حدود الثقة لمعامالت االنموذج والقيم التنبؤية كفؤة وامكانية اجراء اختبارات المعنوية وبنا 

اضات :  لمتغبر االستجابة وهذه االفب   هي
ي  (Y)متغبر االستجابة  -1 ي يتبع التوزي    ع الطبيعي بوسط حسائر

( وتباين μ)متغبر عشوائ 
(𝜎2) .وقيمه مستقلة إحصائيا الواحدة عن األخرى ، 

 عالقة خطية.  هي العالقة بير  متغبر االستجابة والمتغبر التوضحيحي  -2
ي  (X)قيم المتغبر التوضيحي  -3

 ،ثابتة للعينات المتكررة وغبر مرتبطة بحدود الخطأ العشوائ 
𝐸(𝜖𝑖𝑋𝑖)أي ان  = 0 . 

ي ذات قيم مستقلة وتتبع التوزي    ع الطبيعي  (𝜖𝑖)االخطاء العشوائية  -4
هي متغبر عشوائ 

ي يساوي صفر وتباين ثابت يساوي  ,𝜖𝑖~𝐼𝑁(0أي ان  (𝜎2)بوسط حسائر 𝜎
. وهذه  (2

ي 
  . (Homogeneity)الحالة تسىم بتجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 

 Heteroskedasticمشكلة عدم تجانس تباين االخطاء العشوائية   2-2
دقة المعلمات المقدرة باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية يعتمد اساسا عىل تحقق 

عدم تحقق كل او بعض من هذه الفرضيات يؤثر الفرضيات الخاصة بأنموذج االنحدار، وان 
ي هذه الحالة لغرض اختبار الفرضيات وبناء 

 
ي ال يمكن االعتماد عليها ف

عىل نتائج التقدير الت 
ات الثقة واجراء عملية التنبؤ، ي تقدير معامالت [6][2]فب 

 
ي اعتمدت ف

، وان احدى الفرضيات الت 
ي الواقع العمىلي ال توجد انموذج االنحدار هي فرضية تجانس التباين لأل 

 
خطاء العشوائية. ولكن ف

ضمانات لتحقق هذه الفرضية، مما يؤدي اىل حدوث مشكلة عدم تجانس تباين االخطاء 
ي تعتمد (Heteroskedastic)العشوائية 

. هذه الفرضية قد ال تمثل مشكلة بالنسبة للنماذج الت 

ي الحجم  عىل بيانات السالسل الزمنية الن قيم المتغبر التوضيحي 
 
 ذات رتبة مماثلة ف

ً
تكون عادة

ي نفسه ينطبق عىل قيم المتغبر المعتمد. فعىل سبيل المثال  عند جميع
نقاط المشاهدة، والشر

ة ذو رتبة مماثلة لمستوى  ي السنوات االخبر
 
لدالة االستهالك يكون مستوى االستهالك ف

ون سنة ي الدخل. فما لم، االستهالك قبل عشر
 
ء نفسه يكون ف ي

تكن هناك بعض الظروف  والشر
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ي هذه النماذج يبدو امرا مقبوال. ولكن عندما نتعامل مع 
 
الخاصة فإن فرضية تجانس التباين ف

ي الحجم. مثال عىل ذلك 
 
ي فقد تحتوي عىل مشاهدات مختلفة جوهريا ف

بيانات االقتصاد الجزئ 
ا مقبوال جدا عىل بيانات الدخل واالستهالك لعدة عوائل, ففرضية تجانس التباين هنا ليس امر 

ي مستوى االستهالك للعوائل ذات الدخل المنخفض 
 
اسس مسبقة نظرا الننا نتوقع تباينا اقل ف

ي هذه الحالة والحاالت المشابهة لها فإن النموذج 
مقارنة بالعوائل ذات الدخل المرتفع. فف 

. وان فرضية عدم تجانس  ي
تباين المناسب لها هو عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 

 : ي
 االخطاء العشوائية تكون كاالئ 

 E(ϵ′ϵ) = σi
2 =

[
 
 
 
σ1
2 0 … 0

0 σ2
2 … 0

⋮
0

⋮
0

⋱ 0
… σn

2]
 
 
 
                        … (2)   

ة لكنها   غبر متحبر 
وتحت صحة الفرضية اعاله فان مقدرات المربعات الصغرى االعتيادية تبف 

 . (BLUE)اي انها لن تكون افضل تقدير خطي غبر متحبر   ،ال تمتلك اقل تباين ممكن
ي يؤدي اىل نتائج تقدير مضللة وذلك 

ان حدوث مشكلة عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 
ي لتلك 

ا للتباين الحقيف  بسبب كون تباين معامالت االنحدار المقدر يكون تقديرا متحبر 
المقدرات مما يؤثر عىل اختبار المعنوية وبناء حدود الثقة وكذلك عمل التنبؤات المستقبلية. 

ي ظل االعتقاد الخاط  وهذا 
 
ي اذا قمنا بتحليل االنحدار ف

أي انه ال توجد مشكلة عدم –يعت 
فإن االستدالل حول معامالت المجتمع يكون غبر صحيح، كذلك قد تكون  -تجانس التباين

حدود الثقة او منطقة القبول اضيق و أوسع مما هي عليه فعال. لذا يجب اختبار وجود هذه 
تقدير معامالت أنموذج االنحدار, هناك العديد من االختبارات  المشكلة من عدمها عند 

ي سنتطرق اىل قسما من تلك االختبارات. 
ي الكشف عن هذه المشكلة والت 

 
 المعتمدة ف

ي ا 2-4
 
 لكشف عن مشكلة عدم تجانس التبايناالختبارات المعتمدة ف

ي الكشف عن مشكلة عدم 
 
ي تعتمد ف

تجانس تباين حدود هناك عدد كثبر من االختبارات الت 
 : ي
ي نذكر منها االئ 

 الخطأ العشوائ 

       (Park test) اختبار بارك  -1
    (Goldfeld-Quandt test) كوانت -اختبار غولدفيلد -2
      (Koenker-Bassett test) باسيت -اختبار كوينكر -3
مان  -4     (Spearman Rank Correlation)اختبار ارتباط الرتب لسببر
    (Breusch-Pagan-Godfrey test)  باغان -اختبار بروش -5
      (White's general test) اختبار وايت العام   -6
     (Glejser test) اختبار غليجش  -7

ٍء من التفصيل لكل من اختبار بروش ي
 باغان واختبار وايت العام. -وسنتطرق بشر

 باغان -اختبار بروش 1-4-2

وتتلخص [, 12[, ]10, ]1979( عام Paganو  Breuschوضع هذا االختبار من قبل الباحثير  )
اض وجود أنموذج االنحدار  :  الخطي العام فكرة هذا االختبار بافب  ي

 االئ 
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𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 +⋯⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖 + 𝜖𝑖          … (3) 
اض ان تباين االخطاء العشوائية  𝜎𝑖)بافب 

يمكن وصفها بشكل دالة خطية بمجموعة من  (2
ات غبر العشوائية ولتكن :   (j=1,2,…,m)ان اذ  (Zj) المتغبر ي

 وكاالئ 

𝜎𝑖
2 = 𝛿0 + 𝛿1𝑍1𝑖 +⋯⋯+ 𝛿𝑚𝑍𝑚𝑖              … (4) 

ات العشوائية ات التوضيحية. فإذا كانت  (Zj) المتغبر قد تكون جميع او بعض من المتغبر
(𝛿1 = 𝛿2 = ⋯ = 𝛿𝑚 = 𝜎𝑖)فإن  (0

بمعت  ان تباين  (𝛿0)سوف يساوي القيمة الثابتة  (2
االخطاء العشوائية يكون ثابتا، عىل هذا االساس يمكن اختبار كون تباين االخطاء العشوائية 

 ثابتة من عدمها باختبار الفرضية االتية: 

𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = ⋯⋯ = 𝛿𝑚 = 0  
𝐻1: 𝛿1 ≠ 𝛿2 ≠  …… ≠ 𝛿𝑚 ≠ 0  

 : ي
 وتتلخص خطوات االختبار باالئ 

باستخدام طريقة  (3)يتم تقدير معامالت انموذح االنحدار الخطي المتعدد المبير  بالعالقة 
ي المقدرة   (OLS)المربعات الصغرى االعتيادية 

 
 .  (𝑒𝑖)ثم حساب قيم البواف

ي المقدرة وفق الصيغة التالية 
 
حساب القيمة التقديرية لتباين االخطاء باالعتماد عىل قيم البواف

ي تمثل الص
 : يغة التقديرية وفق طريقة االمكان االعظموالت 

�̃�2 =
∑ �̂�𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
                      … (5) 

ي المقدرة اىل تباين االخطاء  (𝑃𝑖)حساب قيم المتغبر  .1
 
الذي يمثل نسبة مرب  ع قيم البواف

 المقدر بالخطوة الثانية، وفق الصيغة االتية: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑖
2

�̃�2
                             … (6) 

ات التوضيحية  (m)متغبر استجابة عىل  (𝑃𝑖)بناء انموذج انحدار باعتبار المتغبر  .2 من المتغبر
ي تمثل المتغبر 

:  (Zj)الت  ي
ي تم تعريفها سابقا وكاالئ 

 والت 

𝑃𝑖 = 𝛿0 + 𝛿1𝑍1𝑖 +⋯⋯+ 𝛿𝑚𝑍𝑚𝑖 + 𝑣𝑖        … (7) 
ي لألنموذج  (𝑣𝑖)وان 

  (7)حد الخطأ العشوائ 
المعرف  (Θ)، ثم حساب المقدار (7)لألنموذج  (SSR)حساب مجموع مربعات االنحدار  .3

 : ي
 باالئ 

Θ =
1

2
𝑆𝑆𝑅                   … (8) 

اض إن األخطاء العشوائية تتبع التوزي    ع الطبيعي واذا كانت االخطاء العشوائية تتصف  وعىل افب 
ي للمقدار  هو توزي    ع  (Θ)بتجانس التباين ومع ازدياد حجم العينة فإن التوزي    ع االحتماىلي التقريتر

𝑚)بدرجة حرية  (𝜒2)مرب  ع كاي  −  اي ان  (1
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Θ ~
𝑎𝑠𝑦
 𝜒(𝑚−1)
2           

 (𝜒2)اكبر من القيمة الجدولية ل   (Θ)لذا يمكن رفض فرضية العدم إذا كانت القيمة المحسوبة 
ي تتصف بعدم التجانس

 [. 11,]بمعت  ان تباين حدود الخطأ العشوائ 

          اختبار وايت العام 2-4-2

ح هذا االختبار من قبل الباحث  [, ويعد هذا االختبار من 11،](1980)عام  (White)اقب 
اض ان  االختبارات المهمة للكشف عن مشكلة عدم تجانس التباين. والذي ال يعتمد عىل افب 
ض توفر أنموذج  . لتوضيح فكرة هذا االختبار نفب  االخطاء العشوائية تتبع التوزي    ع الطبيعي

ين توضيحيير  وفق الصيغة التالية، ويمكن تعم يم ذلك النموذج انحدار خطي متعدد بمتغبر
ات التوضيحية:  (k)انحدار متعدد بعدد   من المتغبر

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝜖𝑖               … (9) 

 حيث يتم اجراء االختبار وفق الخطوات االتية: 

ي  -1
 
ي المعادلة  (𝑒𝑖)حساب البواف

 
بطريقة المربعات الصغرى  (9)النموذج االنحدار ف

 . (OLS)االعتيادية 
ات  -2 ي المقدرة والمتغبر

 
صياغة أنموذج انحدار مساعد بمتغبر استجابة يمثل مربعات البواف

ات التوضيحية النموذج االنحدار االصىلي   (9)التوضيحية لهذا االنموذج عبارة عن المتغبر
ب  هما، وكما مبير  بالصيغة االتية:   ومربعاتها وحاصل ض 

𝑒𝑖
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝑥𝑖1 + 𝛾2𝑥𝑖2 + 𝛾3𝑥𝑖1

2 + 𝛾4𝑥𝑖2
2 + 𝛾5𝑥𝑖1𝑥𝑖2 + 𝑣𝑖    … (10)   

ي حالة انموذج االنحدار الخطي  (10) انموذج االنحدار وفق الصيغة
 
يمكن صياغته ف

 : ي
 البسيط بالشكل االئ 

𝑒𝑖
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝑋𝑖 + 𝛾2𝑋𝑖

2 + 𝑣𝑖              … (11)         

(، 𝛾0الثابت )ومن الجدير بالمالحظة ان أنموذج االنحدار المساعد يتضمن عىل الحد 
 بغض النظر عما إذا كان االنموذج األصىلي يتضمن معلمة الحد الثابت او ال. 

3-  : ي
 الفرضية المراد اختبارها يمكن صياغتها بالشكل االئ 

𝐻0:   ي
  تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 

𝐻1: ي 
  عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 

ألنموذج االنحدار المساعد، تحت صحة فرضية العدم  )2R(يتم حساب معامل التحديد  -4
ب حجم العينة ) ي معامل التحديد )nفان حاصل ض 

 
ي توزي    ع 2R( ف ( يتبع بشكل تقارئر

ي انموذج االنحدار المساعد 
 
ات التوضيحية ف مرب  ع كاي بدرجة حرية مساوية لعدد المتغبر

 أي أن: 

𝑛. 𝑅2~𝜒(𝑘)
2                                                 … (12) 
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مع القيمة الجدولية لتوزي    ع مرب  ع كاي    )2n.R(بمقارنة القيمة المحسوبة الحصاءة االختبار 
(𝜒2)  عند درجة حرية(k) فاذا كانت القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية يتم رفض فرضية ،

 [. 11[, ]4العدم, ]

     Trimmed Least Squares Method (TLS)طريقة المربعات الصغرى المشذبة   2-5

اح هذه الطريقة من قبل الباحث  ي عام  (Rousseeuw)تم اقب 
 
ي تعد من طرائق  (1984)ف

والت 
التقدير الحصينة لتقدير معلمات أنموذج االنحدار وتتمبر  هذه الطريقة بكفاءة افضل من طريقة 

ي حال عدم تجانس تباين ال (OLS)المربعات الصغرى االعتيادية 
 
ي وكذلك عند ف

خطأ العشوائ 
 ، وتتلخص هذه الطريقة بالخطوات االتية: [9][3]وجود القيم الشاذة،

ي  -1
 
𝑒𝑖)ايجاد مربعات البواف

ألنموذج االنحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى  (2
 . (OLS)االعتيادية 

ي تصاعديا  -2
 
𝑒1يتم ترتيب تلك البواف

2 ≤ 𝑒2
2 ≤ ⋯⋯ ≤ 𝑒𝑛

2  . 
وفق الصيغة  ، (𝜆)( باالعتماد عىل نسبة التشذيب kالجزئية )ايجاد حجم المجموعة  -3

 [: 13[, ]7االتية, ]

𝑘 = 𝑛(1 − 𝜆) +  𝜆(𝑝 + 1)             13) 
ات التوضيحية. p يمثل حجم العينة,  nاذ أن   يمثل عدد المتغبر

ي حال كانت نسبة التشذيب 
 
 (k)فان حجم المجموعة الجزئية  (%50)مساوية اىل  (𝜆)وف

 يحسب وفق الصيغة التالية حيث تبلغ نقطة االنهيار اقىص حد لها عند هذه النسبة: 

𝑘 =  
𝑛+𝑝+1

2
                  … (14) 

ة من المجموع  -4 ي الكببر
 
ي بعد استبعاد مربعات البواف

 
يتم حساب مجموع مربعات البواف

 االتية: للحصول عىل تقدير لمعامالت أنموذج االنحدار من خالل تصغبر دالة الهدف 

�̂�𝐿𝑇𝑆 = arg𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ 𝑒𝑖
2𝑘

𝑖=1         … (15) 
تقوم  (TLS)لكن االختالف يتمثل بإن طريقة  (OLS)تشبه طريقة عمل  (TLS)ان طريقة عمل 

ة قبل البدء بالتقدير. طريقة  ي الكببر
 
يمكن ان تكون كفوءة  (TLS)باستبعاد تأثبر القيم ذات البواف

جدا اذا تم تشذيب البيانات بطريقة صحيحة, حيث تكون مقدرات هذه الطريقة مكافئة 
، وعىل العكس من ذلك اذا كان التشذيب اكبر من المطلوب فقد يتم (OLS)حسابيا لطريقة 

 استبعاد بعض البيانات الجيدة من الحساب وهذا قد يؤثر عىل كفاءة مقدرات هذه الطريقة. 

   M Estimation Method (M)تقدير الطريقة  2-6

[, مجموعة من المقدرات تسىم مقدرات اإلمكان 12, ](1964)عام  (Huber)قدم الباحث 
، (M)ويرمز لها بالمخترص  Maximum Likelihood Type Estimator)األعظم النوعية )

ي بدال 
 
ي البواف

 
ي تعتمد فكرتها عىل تقدير معامالت انموذج االنحدار من خالل تصغبر دالة ف

والت 
ي نفسها اي ان دالة الهدف المعتمدة تكون وفق الصيغة االتية:  

 
 من تصغبر دالة البواف
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�̂�𝑀 = arg𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ 𝜌(𝑢𝑖)
𝑛
𝑖=1                                                             … 

(16) 
ي تتصف بانها متماثلة مع الحد االدئ  عند الصفر. تعتمد طريقة  [𝜌(𝑢𝑖)]إذ ان 

 
هي دالة بالبواف

عىل طريقة المربعات الصغرى معادة الوزن التكرارية لتقدير معامالت أنموذج  (M)التقدير 
ي القياسيةبا (𝑢𝑖)( بالتعويض عن االخطاء العشوائية 16االنحدار. وبحل دالة الهدف )

 
 ,لبواف

[5[ ,]8[ ,]12 :] 

�̂�𝑀 = arg𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ 𝜌 (
𝑒𝑖

�̂�𝑀𝐴𝐷
)𝑛

𝑖=1   =

arg𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ 𝜌 (
𝑌𝑖−∑ 𝑥𝑖𝑗

′ �̂�𝑗
𝑘
𝑗=0

�̂�𝑀𝐴𝐷
)𝑛

𝑖=1              … (17) 

ي  (�̂�𝑀𝐴𝐷)إذ ان 
 
عن وسيطها وتحسب وفق الصيغة  (𝑒𝑖)تمثل وسيط مطلق انحرافات البواف

 االتية: 

 �̂�𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 |𝑒𝑖−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑒𝑖)|

0.6745
               … (18) 

، والثابت )�̂�𝑀𝐴𝐷ان ) ي
 
كيب الخطي للبواف ( 0.6745( هو غالبا ما يكون تقدير القياس من الب 

ا والبيانات تتبع التوزي    ع  (𝜎)تقدير غبر متحبر  تقاربيا ل  (S)يجعل  اذا كان حجم العينة كببر
. الدالة  يبير  بعض من تلك الصيغ، وباشتقاق  (2-1)تأخذ عدة صيغ والجدول  (𝜌)الطبيعي

ي المعادلة 
 
 ومساواتها للصفر نحصل عىل:  (17)دالة الهدف ف

∑ 𝑥𝑖𝑗𝜓(
𝑦𝑖−∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗

𝑘
𝑗=0

�̂�𝑀𝐴𝐷
) = 0    ,   𝑗 = 0,1, … , 𝑘𝑛

𝑖=1               ... (19) 

وان  (j)للمتغبر التوضيحي   (i) المشاهدةهي  (𝑥𝑖𝑗، )(𝜌)هي المشتقة االوىل للدالة  (𝜓)وإن 

(𝑥𝑖0 = ,  (19)( لتضمير  الحد الثابت. وتحل المعادلة 1 ي
باالعتماد عىل االوزان المعرفة باالئ 

[1[ ,]12 :] 

 (𝜌): بعض صيغ الدالة  (1) جدول

قيمة 
 aالثابت 

Weight Function Objective Functions Method 

1.345 {
1            ,          𝑖𝑓 |𝑒| ≤ 𝑎
𝑎

|𝑒|
           ,         𝑖𝑓 |𝑒| > 𝑎

 
{

1

2
𝑒2          , 𝑖𝑓 |𝑒| ≤ 𝑎

𝑎|𝑒| −
1

2
𝑎2       ,        𝑖𝑓 |𝑒| > 𝑎

 Huber 

4.685 {(1 − (
𝑒

𝑎
)
2

)
2

    ,   |𝑒| ≤ 𝑎

0            ,    |𝑒| > 𝑎

 

{
 

 
𝑎2

6
(1 − (

𝑒

𝑎
)
2

)
3

     ,     |𝑒| ≤ 𝑎

1

6
𝑎2             ,        |𝑒| > 𝑎

 
Tukey's 

Bisquare 

 ونستطيع تقدير االوزان وفق الصيغة االتية: 
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 𝑤𝑖 = 𝑤(𝑒𝑖) =
𝜓(

𝑌𝑖−∑ 𝑥𝑖𝑗
′ �̂�𝑘

𝑗=1

�̂�𝑀𝐴𝐷
)

(
𝑌𝑖−∑ 𝑥𝑖𝑗

′ �̂�𝑘
𝑗=1

�̂�𝑀𝐴𝐷
)

                               … (20) 

(19)وب  هذا فإن صيغة المعادلة    : ي
تصبح بالشكل االئ   

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑤𝑖(𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑗�̂�
𝑘
𝑗=0 ) = 0   ,   𝑗 = 0,1, … , 𝑘𝑛

𝑖=1       … (21) 
. باالعتماد عىل قيم معامالت االنحدار (21)يمكن حل المعادلة  (IRLS)وباستعمال طريقة  

باستخدام المصفوفات لنحصل عىل معادلة  (21)، وبإعادة كتابة المعادلة (�̂�0)االبتدائية 

 المربعات الصغرى الموزونة االتية: 

                  
𝑋′𝑊𝑋�̂� = 𝑋′𝑊𝑌                                              … (22) 

:  (M)نحصل عىل تقدير معامالت االنحدار وفق طريقة  (22)وبحل المعادلة  ي
 وكاالئ 

�̂�𝑀 :  (M)نحصل عىل تقدير معامالت االنحدار وفق طريقة  (22)بحل المعادلة و  = ي
 وكاالئ 

(𝑋′𝑊𝑋)−1𝑋′𝑊𝑌                                           … (23) 
𝑛)هي مصفوفة قطرية ذات سعة  (𝑊)و ∗ 𝑛)  وعناض قطرها الرئيشي تمثل االوزان𝑤(𝑒𝑖) .

:  (M)وتتلخص خطوات طريقة  ي
 باالئ 

نقوم بتقدير معامالت االنحدار باستعمال طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  -1

 . (�̂�0)لنحصل عىل تقدير اوىلي للمعلمات ونرمز لها ب 

ي  -2
 
𝑒𝑖)حساب قيم البواف = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖) . 

 . (𝑤(𝑒𝑖))حساب قيم االوزان  -3

باستعمال االوزان  (WLS)باستعمال المربعات الصغرى الموزونة  (�̂�𝑀)نحسب  -4

(𝑤(𝑒𝑖))  (23)ووفق المعادلة . 

 حت  نحصل عىل قيم مقدرات متقاربة جدا.  (4-2) تكرار الخطوات -5

ذات كفاءة عالية، إال إن هذه الطريقة تكون حساسة بوجود القيم الشاذة  (M)إن طريقة تقدير

ي هذه الحالة فإن نقطة االنهيار لها تساوي 
 
ات التوضيحية وف ي المتغبر

 
)ف

1

𝑛
). 

 . المبحث الثالث: 3

ي  3-1
 الجانب التطبيق 

يتضمن هذا المبحث اجراء تطبيق عمىلي عىل بيانات حقيقية خاصة بالكميات المنتجة والكميات 
ي العراق، إذ سيتم االعتماد عىل ثالثة حجوم عينات مختلفة لتقدير 

 
المصدرة من النفط الخام ف

معامالت انموذج االنحدار الذي يصف العالقة بير  الكميات المصدرة للنفط كمتغبر استجابة 
, باستعمال طريقة المربعات الصغرى المشذبة باربعة والكم يات المنتجة منه كمتغبر توضيحي
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ي ) )M(نسب للتشذيب وطريقة تقدير 
(. Huberو  Bisquare  s'Tukeyباالعتماد عىل دالت 

ي التقدير إليجاد افضل طريقة بينهما باستخدام معيار المقارنة 
ومن ثم المقارنة بير  طريقت 

 . (MSE)أ متوسط مربعات الخط

 وصف عينات البحث 3-2

يمثل التطبيق العمىلي لهذا البحث تحليل العالقة بير  الكميات المنتجة من النفط الخام متمثال 
، وقد تم تسجيل القيم (E)والكميات المصدرة من النفط الخام متمثال بالمتغبر  (P)بالمتغبر 

ين. إذ سيتم استعمال ثالثة حجوم عين 𝑛1)ات هي الشهرية لكال المتغبر = 72, 𝑛2 =
120, 𝑛3 = . البيانات تم الحصول عليها من المجموعة االحصائية السنوية الصادرة (144

 من الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط / جمهورية العراق. 

  : ي
 ولغرض تحليل هذه العالقة تم نمذجتها بأنموذج االنحدار الخطي البسيط وكاالئ 

𝐸𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑡 + 𝜖𝑡                                                                       … (24) 

𝑃𝑡الكميات المصدرة من النفط الخام ويمثل متغبر االستجابة,  𝐸𝑡إذ إن  الكميات المنتجة من    
اض ان تباينات حد  𝜖𝑡 النفط الخام وهو المتغبر التوضيح,  ، بافب  ي

يمثل حد الخطأ العشوائ 
ي تكون غبر متجانسة, ال

 معامالت أنموذج االنحدار المطلوب تقديرها.   𝛽و   𝛼خطأ العشوائ 

ي الكشف عن مشكلة عدم تجانس التباين 3-3
 
 االختبارات المعتمدة ف

ي التطبيق  قبل اجراء عملية تقدير معامالت أنموذج االنحدار الذي يمثل العالقة بير  متغبر
ي ألنموذج موضوع البحث تم اجراء اختبار فرض

ية عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 
باغان ووايت العام(. إذ تم اختبار فرضية -االنحدار باستعمال االختبارين االحصائيير  )بروش

ي الجدول )
 
( ولحجوم العينات 2عدم تجانس التباين لكال االختبارين وكانت النتائج كما موضحة ف

 الثالثة. 

. (: نتائج اختبارات الكش2جدول) ي
 ف عن مشكلة عدم تجانس التباين لحدود الخطأ العشوائ 

White Breusch-Pagan حجم العينة 

P-value 𝜒2       P-value Θ       

0.0038 11.15 0.0027 9 𝑛1 = 72 

0.0000 49.77 0.0000 43.24 𝑛2 = 120 

0.0000 72.48 0.0000 63.26 𝑛3 = 144 

باغان و وايت العام( -االختبار لكل من اختبار ) بروشمن الجدول اعاله وبمالحظة قيم احصاءة 
ي ولحجوم 

إذ كانت ذات قيمة معنوية مما يشبر اىل عدم تجانس تباين حدود الخطأ العشوائ 
ي 
العينات الثالث. وبالنظر لعدم تحقق فرضية تجانس التباين تم االعتماد عىل طريقت 

ي 
 
 الجانب النظري لتقدير معامالت التقديرالحصينتير  موضوع البحث اللتان تم توضيحهما ف

 أنموذج االنحدار. 

 بطريقة المربعات الصغرى المشذبة التقدير  3-4
باستعمال طريقة المربعات الصغرى المشذبة تم تقدير معامالت أنموذج االنحدار الخطي 

𝜆1البسيط، إذ تم االعتماد عىل اربعة نسب للتشذيب ) = 5%, 𝜆2 = 10%, 𝜆3 =
20%, 𝜆4 = ( يعرض نتائج التقدير لحجوم العينات الثالثة. اشارت 3(. والجدول )50%
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وان نسبة  ،النتائج اىل معنوية تأثبر الكميات المنتجة من النفط الخام لجميع حجوم العينات
كانت هي االفضل إذ حققت اقل قيمة لمعيار المفاضلة   (72)عند حجم عينة  (%20)التشذيب 

ي  (8.95)نت قيمتها تساوي وكا (MSE)متوسط مربعات الخطأ 
وكانت قيمة المؤشر االحصائ 

)2R(  لها تساوي)هي المثىل  )%50(فكانت نسبة التشذيب  )120(. اما عند حجم عينة )0.958
ية ألنموذج االنحدار  (1.59)لتحقيقها اقل قيمة لمتوسط مربعات الخطأ وتساوي  وبقدرة تفسبر

فقد كانت نسبة  (144)لثالثة ذات حجم . وفيما يخص العينة ا(0.991)المقدر تساوي 
كما كانت قيمة   (0.994)قد حققت قيمة لمعامل التحديد تساوي  (%50)التشذيب المثىل 

 مما يشبر اىل افضلية هذه النسبة.  (1.21)معيار المفاضلة متوسط مربعات الخطأ تساوي 

شذبة(: نتائج تقدير طريقة التقدير الحصينة المربعات الصغرى الم 3جدول )   

 نسبة التشذيب
تقدير  المعلمات

 المعلمات
S.E. t-value P-value R2 MSE 

𝑛1 = 72 

𝜆1 = 5% 
𝛼 1.60 5.15 0.31 0.7566 0.842 23.12 

𝛽 0.78 0.04 18.78 0.0000 

𝜆2 = 10% 
𝛼 0.76 4.74 0.16 0.8726 0.871 17.46 

𝛽 0.79 0.04 20.61 0.0000 

𝜆3 = 20% 
𝛼 1.10 3.92 0.28 0.7801 0.958 8.95 

𝛽 0.78 0.03 24.44 0.0000 

𝜆4 = 50% 
𝛼 0.84 3.36 0.25 0.8044 0.914 10.60 

𝛽 0.79 0.03 28.07 0.0000 

𝑛2 = 120 

𝜆1 = 5% 
𝛼 1.81 1.51 1.20 0.2325 0.964 12.98 

𝛽 0.78 0.01 55.10 0.0000 

𝜆2 = 10% 
𝛼 2.38 1.32 1.80 0.0741 0.973 8.52 

𝛽 0.77 0.01 61.82 0.0000 

𝜆3 = 20% 
𝛼 2.69 1.10 2.46 0.0159 0.982 3.86 

𝛽 0.77 0.01 71.56 0.0000 

𝜆4 = 50% 
𝛼 0.29 0.92 0.31 0.7573 0.991 1.59 

𝛽 0.80 0.01 19.63 0.0000 

𝑛3 = 144 

𝜆1 = 5% 
𝛼 0.77 1.06 0.72 0.4707 0.976 12.30 

𝛽 0.79 0.01 74.02 0.0000 

𝜆2 = 10% 
𝛼 1.21 0.93 1.30 0.1961 0.982 8.56 

𝛽 0.78 0.01 82.35 0.0000 

𝜆3 = 20% 
𝛼 0.68 0.85 0.80 0.4271 0.985 5.66 

𝛽 0.79 0.01 86.97 0.0000 

𝜆4 = 50% 
𝛼 -0.83 0.66 -1.26 0.2119 0.994 1.21 

𝛽 0.81 0.01 105.85 0.0000 

 (M)التقدير بطريقة  3-5
وباالعتماد عىل  (M)تم تقدير معامالت أنموذج االنحدار الخطي البسيط باستعمال طريقة 

ي الوزن )
ي الجدول ) Huberو  Bisquare  s'Tukeyدالت 

 
(. إذ اشارت  4(، والنتائج تم عرضها ف

اىل معنوية تأثبر الكميات المنتجة من النفط الخام لكلتا الدالتير  من خالل االعتماد عىل قيمة 
(t)  ي الوزن تم االعتماد  (0.05)وبمستوى معنوية

ولحجوم العينات الثالثة، وللمقارنة بير  دالت 
أ، اذ اشارت قيمة هذا المعيار اىل افضلية دالة الوزن عىل قيمة معيار متوسط مربعات الخط
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(Huber اذ بلغت قيمة المعيار )MSE  (56.78  ,37.14  ,31.89  لحجوم العينات الثالثة )
 وعىل التتابع. 

 (M)(: نتائج تقدير طريقة التقدير الحصينة  4جدول ) 
تقدير  المعلمات دالة الوزن

 المعلمات
S.E. t-value P-value R2 MSE 

𝑛1 = 72 
M 

(Tukey) 
𝛼 3.47 5.25 0.66 0.5086 0.545 60.02 

𝛽 0.76 0.04 18.07 0.0000 

M 
(Huber) 

𝛼 -0.09 5.49 -0.02 0.9872 0.659 56.78 

𝛽 0.80 0.04 18.07 0.0000 

𝑛2 = 120 
M 

(Tukey) 
𝛼 3.27 1.42 2.31 0.0209 0.774 39.10 

𝛽 0.76 0.01 57.99 0.0000 

M 
(Huber) 

𝛼 2.11 1.51 1.40 0.1608 0.876 37.14 

𝛽 0.78 0.01 55.64 0.0000 

𝑛3 = 144 
M 

(Tukey) 
𝛼 1.94 1.03 1.88 0.0596 0.780 33.91 

𝛽 0.77 0.01 76.14 0.0000 

M 
(Huber) 

𝛼 0.76 1.15 0.66 0.5069 0.896 31.89 

𝛽 0.79 0.01 69.56 0.0000 

 اختيار افضل طريقة تقدير لمعامالت أنموذج االنحدار:  : 3-6
ي التقدير الحصينة موضوع البحث باالعتماد 

تم اجراء مقارنة بير  نتائج التقدير المثىل لطريقت 
ي معامل التفسبر  MSEعىل معيار المفاضلة متوسط مربعات الخطأ 

عالوة عن المؤشر االحصائ 
2R ( يبير  تلك النتائج لحجوم العينات الثالث. واشارت اىل ان طريقة المربعات  5, الجدول  )

𝜆3الصغرى المشذبة بنسبة تشذيب )  = ( 721n=هي االفضل بالنسبة لحجم العينة )(  20%
واكبر قيمة لمعامل  (MSE)لتحقيقها اقل قيمة لمعيار المفاضلة متوسط مربعات الخطأ 

طريقة المربعات الصغرى ( فقد كانت  1202n,144= 3n=بة لحجىمي العينة )التحديد, اما بالنس
𝜆4المشذبة بنسبة تشذيب ) =  هي االفضل. ( 50%

ي التقدير الحصينتير  5جدول )
 (M)و  (TLS)(: نتائج المقارنة بير  طريقت 

MSE R2 حجم العينة طريقة التقدير 

56.78 0.659 M (Huber)  
𝑛1 = 72 8.95 0.958 TLS  ( 𝜆3 = 20% ) 

37.14 0.876 M (Huber)  
𝑛2 = 120 1.89 0.989 TLS ( 𝜆4 = 50% ) 

31.89 0.896 M  (Huber)  
𝑛3 = 144 1.21 0.994 TLS  ( 𝜆4 = 50% ) 
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 . المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات4

 االستنتاجات 4-1
االنحدار الذي يصف العالقة من خالل ما تم التوصل اليه من نتائج فيما يتعلق بتقدير انموذج 

بير  الكميات المصدرة للنفط الخام والكميات المنتجة منه وباالعتماد عىل بيانات عينات 
 البحث، يمكن التوصل اىل االستنتاجات االتية: 

لحجوم  (M)افضل من طريقة التقدير  (TLS)ان طريقة المربعات الصغرى المشذبة  -1
 العينات الثالثة. 

ي طريقة المربعات الصغرى المشذبة بير  حجوم اختالف نسب ا -2
 
لتشذيب المستعملة ف

% بالنسبة لحجم العينة 20العينات المعتمدة, اذ وجد ان افضل نسبة تشذيب هي 
ي حير  كانت نسبة التشذيب  721n=المتوسط ) 

 
% هي االفضل بالنسبة لحجىمي 50( ف

ة )   .  ( n  ,144= 3n 1202=العينة الكببر
ي طريقة التقدير  -3

 
بحجم العينة, اذ وجد ان دالة الوزن  Mلم يتأثر نوع دالة الوزن المعتمدة ف

)Huber(   كانت افضل من دالة الوزن)Bisquare  s'Tukey(  .ولكافة حجوم العينات 

 التوصيات : 4-2
 استعمال طرائق تقدير حصينة اخرى لتقدير معامالت أنموذج االنحدار بوجود مشكلة عدم -1

 تجانس التباين. 
ي حالة عدم  -2

 
استعمال طرائق التقدير الالمعلمية ومقارنتها مع طرائق التقدير الحصينة ف

 تحقق فرضية تجانس تباين االخطاء العشوائية. 
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