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 قارنة بعض طرائق تقدير انموذج سوامي م

عدي طه رحيم  د .م. أ   
المستنرصية/ كلية االدارة واالقتصادالجامعة   

ايالف مجيد حميدة الباحث  
 الجامعة المستنرصية/ كلية االدارة واالقتصاد

 

 مقدمةال 

ي تقدير معلمات انموذج OLS تعتمد طريقة المربعات الصغرى الكالسيكية 
 
طريقة جيدة ف

ة  GLMاالنحدار الخطي العام  ة متحبر  هذا BLUE وتكون مقدراتها افضل مقدرات خطية غبر

ي ظل تحقق الفرضيات الخاصة بها .لكن عندما ال تتحقق فرضية من فرضيات ها او اكبر فأنها 
 
ف

ي حالة 
ي تقدير االنموذج . ومن هذه الفرضيات فرضية ثبات معامالت االنحدار فف 

 
ال تستخدم ف

ي تكون 
ي انموذج االنحدار الخطي العام عدم تحققها فان المعلمات الت 

 
ستصبح  GLMثابتة ف

ي ولها توزي    ع احتماىلي معير  . وان انموذج االنحدار الخطي العام 
ة وتعامل كمتغبر عشوائ  متغبر

(. وبذلك فال نستخدم  سيصبح اسمه انموذج معامالت االنحدار العشوائية )انموذج سوامي

ي تقدير هذا النموذ  OLSطريقة المربعات الصغرى 
 
ي التقدير ف

 
ج بل سنستخدم طرق اخرى ف

 للمعلمات . 

( ظاهرة دمج البيانات السالسل الزمنية  ندرس نماذج المعامالت العشوائية )انموذج سوامي

ي تسىم بالبيانات الطولية 
. وبذلك فان هذه  longitudinal dataوالمقاطع العرضية والت 

ختلفة  ولمقاطع عرضية مختلفة النماذج تسمح لمعامالت االنحدار بالتغبر خالل ازمنة م

ي 
بحيث ان كل المعامالت  تكون لها باإلضافة اىل المتوسط  مركبة محددة للمقطع العرض 

ة الزمنية ولذلك فان عملية التقدير لمعلمات انموذج  سوامي  ستتعامل مع 
وكمية محددة للفب 

ي معلمات االنحدار سيكون عبر المقا
 
طع العرضية لوجود عشوائية المعلمات اي ان التغبر ف

ة الزمنية .   اختالف من مقطع عرض اىل اخر  باإلضافة اىل الفب 

ض بان قيمة  تقدير معادلة االنحدار باستخدام السلسلة الزمنية والمقاطع العرضية. وقد افب 

وزع بمتوسط عبر متجه الوحدة وله نفس مصفوفة التباين تالمعلمات للمقاطع العرضية ي

ك . و  ة والتباين المشب  كذلك ان متجه المعلمات له خاصية االنعكاس وقابل للتحويل خالل الفب 

الزمنية المحددة .وان مقدر المتوسط يكون متسق وكفوء وايضا هو تقدير غبر متحبر  اىل 

ك لمتجه المعلمات . باإلضافة اىل ذلك فقد قام بأجراء بعض  مصفوفة التباين والتباين المشب 

بالنسبة للمتوسطات وكذلك بالنسبة للتباين اىل المعامالت االختبارات الفرضية الخطية 

كة من سنة   -1935وكذلك قام بأجراء تطبيق عمىلي لتحليل بيانات االستثمار اىل احد عشر شر

1954 . 

ي تحليل السالسل 1969درس واالس وحسير  )
 
( استخدام نموذج انحدار مكونات الخطأ ف

التغاير  -ير  لمتجه المعامل بناء عىل مصفوفة التباين الزمنية للمقاطع العرضية وطورا مقدر أيتك

ي تبناها 
اضات الت  ي ظل مجموعة االفب 

 
ي هذا البحث ، أوضحنا أنه ف

 
وط الخطأ . ف المقدرة لشر

، هناك عدد ال حرص له من المقدرين الذين لديهم نفس مصفوفة التباين  واالس وحسير 
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ممكن اختیار مقدر ، عىل أساس الكفاءة حسير  وأيضا أنه غبر ال -المقارب مثل مقدر واالس 

وط الخطأ واستخدمنا  -المقاربة . لقد طورنا مقدرا بديال لمصفوفة التباين  ك لشر التباين المشب 

ي تطوير مقدر نوع 
 
ذي جدوى لمتجه المعامل . لقد اشتقنا بعض “  Aitken” هذا المقذر ف

ة لهذا المقذر وقمنا بمقارنتها مع  تلك الخاصة بالمقدرات األخرى لمتجه خصائص العينة الصغبر

 .المعامل

               مشكلة البحث 

وهي ثبات معامالت  GLMعند عدم تحقق احدى فرضيات انموذج االنحدار الخطي العام 

ي ولها توزي    ع احتماىلي معير  
ة وتعامل كمتغبر عشوائ  االنحدار . فان هذه المعامالت ستكون متغبر

(. وبذلك  ي فيها )انموذج سوامي
ي والت 

والنموذج لها سيسىم نماذج معامالت االنحدار العشوائ 

ي تقدير معلمات  OLSفان طريقة المربعات الصغرى الكالسيكية 
 
هذه النماذج ال تستخدم ف

 . ويجب استخدام طرق اخرى لتقدير هذه النماذج 

 هدف البحث   

 . يهدف البحث اىل تسلط الضوء عىل انموذج انحدار المعامالت العشوائية وهو انموذج سوامي

كما وان اهم اهداف البحث تتمركز بالمقارنة ما بير  طرائق التقدير لتحديد االفضل بينهما 

    باستخدام معيار المقارنة  المناسب.  

) نموذجا  (39()38()1معامالت االنحدار العشوائية ل  سوامي

ي هي  (rx1)يفرض هذا االنموذج بأن متجهات معامالت االنحدار من الرتبة 
ولكل مقطع عرض 

ات متعدد تمثل متجهات عشوائية مسحوبة من نفس التوزي    ع االحتماىلي      لمتوسط المتغبر

    �̅�   ك هي . وان صيغة االنموذج لمعامالت االنحدار  Ωومصفوفة تباين وتباين مشب 

ي است
حها سوامي عام )العشوائية الت 

( وهو يمثل 39()38( )1971( وعام)1970خدمها واقب 

  : ي
 انموذج دمج السالسل الزمنية وبيانات المقاطع العرضية وتعرف صيغته كاالئ 

𝑌𝑖𝑡 =∑ 𝛽𝑘𝑖 ×𝑘𝑖𝑡+ 𝑈𝑖𝑡                 … (2 − 3)   
𝑝

𝑘=0
 

i = 1 , 2 , … N , t = 1 , 2 , …T 

 حيث ان : 

𝑌𝑖𝑡  تمثل المشاهدة :(t)  ي
ي المقطع العرض 

 
  (i)للمتغبر المعتمد ف

 𝑋𝑘𝑖𝑡  ات المستقلة من درجة ( من tمن المقاطع العرضية و ) (i)عند  (k x 1): تمثل موجه المتغبر

 المشاهدات 

 : 𝛽𝑘𝑖   (k x 1)تمثل موجه معامالت االنحدار من رتبة  

𝑈𝑖𝑡   ي
 : تمثل الخطأ العشوائ 
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 (1) معالم انموذج سوامي  تقدير 

ي نموذجه هذا المعروف بأنموذج سوامي بان كل معامالت االنحدار ل 
 
ض سوامي ف

    تعتبر   قد افب 

 . ي
 كمتغبر عشوائ 

ة ما بير  المقاطع العرضية ولكنها تكون ثابتة خالل  ( 𝛽𝑖)بمعت  اخر ان المعامالت    تكون متغبر

 ويعبر عنها بالمعادلة التالية:   الزمن. 

𝛽𝑖 = 𝛽 + 𝜇𝑖                                   … (2 − 5)  

 

 ( 1)(GLS)باستخدام طريقة المربعات الصغرى العامة  𝜷تقدير المعالم 

ي التقدير وتمتاز بانها 
 
تعتبر طريقة المربعات الصغرى العامة من الطرق الواسعة االستخدام ف

ولتقدير   𝛽اىل (MVUE)تعطي مقدر جيد يمتاز بانه افضل تقدير غبر متحبر  ويمتلك اقل تباين 

ي انموذج ) 𝛽معلمات االنحدار 
 
 GLS( باستخدام طريقة المربعات الصغرى العامة 2 - 8ف

 (1م الصيغة التالية : )سنستخد

𝛽
̂
𝐺𝐿𝑆𝑅

= (𝑋′𝛺−1𝑋)−1𝑋′𝛺−1𝑌                       … (2 − 11) 

 : ( بصيغة اخرى هي 2-11ة المعادلة )ويمكن اعادة كتاب

𝛽
̂
𝐺𝐿𝑆𝑅

= (∑𝑋𝑗
′𝛺𝑗𝑗

−1𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

)

−1

(∑𝑋𝑖𝛺𝑖𝑖
−1𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1

)                      … (2 − 12) 

ي ا2-10وبتعويض المعادلة )
 
 التالية.  ( سنحصل عىل الصيغة2-12لمعادلة )( ف

𝛽
̂
𝐺𝐿𝑆𝑅

= [  ∑ 𝑋𝑗
′

𝑁

𝑗=1
 {𝑋𝑗∆𝑋𝑗

′ + 𝜎𝑗𝑗𝐼𝑇}
−1
𝑋𝑗]

−1

[  ∑ 𝑋𝑖
′

𝑁

𝑖=1
{𝑋𝑖∆𝑋𝑖

′ + 𝜎𝑖𝑖𝐼𝑇}
−1𝑦𝑖] . . 2 − 13 

 

 تقدير المعالم ألنموذج سوامي باستخدام طريقة سوامي وارورا 

ضنا التاىلي . وهي ان  
تكون  𝜇𝑖 و𝜆𝑡 و𝑉𝑖𝑡لتقدير معالم انموذج سوامي حسب هذه الطريقة افب 

𝜎𝑣مستقلة واحدة عن االخرى وان  
𝜎𝜆 و 2

𝜎𝜇 و 2
  Xتكون مجهولة . وكذلك فان المصفوفة   2

  فانK تكون رتبتها هي 
ً
𝐸𝜇𝑖 . وايضا = 𝐸𝜇𝑖𝜇𝑗فان    i=jوعندما      0 = 𝜎𝜇

𝐸𝜇𝑖𝜇𝑗وانه   2 =

𝐸𝜆𝑡عدا ذلك  وكذلك فان   0 = 𝐸𝜆𝑡𝜆𝑡فان    ’t=tوعندما    0
′ = 𝜎𝑡

وهو يساوي صفر   2

𝐸𝑉𝑖𝑡عدا  ذلك وايضا  فان   = 𝐸𝑉𝑖𝑡𝑉𝑗𝑡فان     ’t=tو   i=jعندما    0 = 𝜎𝑣
ويساوي صفر    2

ك للخطأ   فهي   Uعدا ذلك  اما مصفوفة التباين والتباين المشب 

𝐸𝑈𝑈′ = 𝜎𝜇
2(𝐼𝑛 × 𝑡𝑇𝑡𝑇

′ ) + 𝜎𝜆
2(𝑡𝑇𝑡𝑇

′ × 𝐼𝑇) + 𝜎𝑣
2𝐼𝑛𝑇   … (2 − 25) 
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 تقديرات المعالم باستخدام طريقة أميما  
ض الباحث بان , 𝑉𝑖𝑡   افب  𝜆𝑡 , 𝜇𝑖ة الواحدة عن االخرى لها متوسطات صفر وانها مستقل

,  𝑆 ,   𝑆2والتباين لها   𝑆1   . عىل التواىلي 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 +∑ 𝛽𝑖𝛼𝑗𝑖𝑡

𝑘

𝑗=1

+ 𝑈𝑖𝑡                          … (2 − 38) 

 

 

𝑈𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝑉𝑖𝑡                                       … (2 − 39) 

 ألنموذج سوامي  اختبار عشوائية المعامالت 
قبل تقدير انموذج سوامي فانه من االفضل اختبار الفرضية هل ان متجهات معامالت المقاطع 

هي متجهات عشوائية أي اختبار هل ان هذه المعامالت هي ثابتة 𝛽𝑖  (i=1,2,…N)العرضية

. متساوية عند كل المقاطع العرضية تكون  𝛽𝑖  لكل المقاطع العرضية وان متجهات المعامالت

 أي اختبار فرضية العدم التالية: 
𝐻𝑜   ∶ 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑁 = 𝛽 

 

العدم تعتبر بان متجهات المعامالت تكون ثابتة ومتساوية فرضية  Ho  ان فرضية االختبار 

 نسة ايضا عند كل المقاطع العرضيةعند كل المقاطع العرضية وان عينات الدراسة تكون متجا

ي بأن  Ho  عندما تكون الفرضية 
من المقدرات غبر  Nتمثل  bi (i=1,… , n)صحيحة فهذا يعت 

ة المستقلة لنفس متجه المعلمات  هو التوزي    ع  (bi   _  βi )وان التوزي    ع اىل  βi   المتحبر 

σii (Xi Xi)الطبيعي بمتوسط صفر وتباين  
−1     

 معايير المفاضلة 
ي الوصول اىل االنموذج االفضل 

 
هناك الكثبر من التطبيقات االحصائية يرغب صانع القرار ف

لألنموذج  بحكم البيانات قيد الدراسة وذلك عن طريق ايجاد افضل طريقة تعد بالنسبة  

 . طرق اىل استعمال المعايبر االتيةوسنت ،المعلىمي للبيانات الطولية لغرض بناء القرار االمثل علية

 اوال: معيار متوسط مربعات االخطاء    
 وصيغته الرياضية هي    (MSEوهو عبارة عن متوسط مربعات االخطاء ويرمز له )

 

𝑀𝑠𝑒 =
𝑠𝑠𝑒

𝑛 − 𝑝
                                             … (2 − 105) 

𝑆𝑠𝑒 =∑(𝑌 − �̂�) 
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 ثانيا : معامل التحديد 
ي المتغبر التابع الذي يمكن التنبؤ به من خالل   𝑅2ويرمز له بالرمز 

 
ويمثل نسبة التباين ف

ات التوضيحية بهدف التنبؤ بالنتائج المستقبلية او اختبار الفرضيات وقيمته بير  ) ( 1-0المتغبر

 وصيغته الرياضية هي 

𝑅2 =
∑ �̂�2

∑𝑌2
                                        … (2 − 106) 

 اذ ان 

 : ∑ �̂�2  ع مربعات القيم التقديرية تمثل مجمو 

 ∑ 𝑌2   تمثل مجموع مربعات القيم الحقيقية : 

 

 االستنتاجات

 عند مقارنة طرق التقدير الثالثة المستخدمة ألنموذج سوامي ظهر بان
وقد امتلكت اقل متوسط مربعات    GLSافضل طريقة تقدير ألنموذج سوامي هي طريقة   -1

𝑅2باإلضافة اىل امتالكها اعىل معامل تحديد        MSE=0.006018االخطاء  = 0.9636     

 عند مقارنة طريقتير  التقدير ألنموذج هسياو ظهر بان

وقد امتلكت اقل متوسط مربعات    GLSافضل طريقة تقدير ألنموذج هسياو هي طريقة  -2

𝑅2 معامل تحديد  باإلضافة اىل امتالكها اعىل MSE= 0.005281االخطاء  = 0.9681 

 انموذج سوامي وانموذج هسياو. حيث كانت قيمة -3
   MSE= 0.005281عند المقارنة ما بير 

. وقد امتلك معامل تحديد  MSE=0.006018اقل من قيمة 𝑅2ألنموذج سوامي =

. وان طرائق التقدير المستخدمة له هي  0.9681 اكبر من معامل التحديد ألنموذج سوامي

GLS    .ألنها االفضل 

 انموذج سوامي وانموذج هسياو نالحظ وجود تقار  -4
 ب قليل من حيث النتائج ما بير 

ظهر كل معامالت االنحدار ألنموذج سوامي عشوائية ولكل الطرق المستخدمة. وكذلك فقد  -5

ي التقدير مما 
 
ظهرت معلمات االنحدار ألنموذج هسياو عشوائية ولكل الطرق المستخدمة ف

بيانات ولوجود فروق قليلة ما بير  معايبر يدل عىل مالئمة هذه النماذج وانها مناسبة لل

 المفاضلة جعل انموذج هسياو هو االفضل. 

من خالل المعادلة التقديرية ألنموذج هسياو . نالحظ بان زيادة وحدة واحدة من المساحة  -6

ي بان العالقة تكون.  𝑋1المزروعة سيؤدي  
ي كمية انتاج الحنطة بمقدار  وهذا يعت 

 
 اىل   ف

من خالل المعادلة التقديرية نالحظ بان زيادة وحدة واحدة من غلة الدونم سيؤدي اىل  -7

 كمية انتاج الحنطة زيادة  

ي عملية الزراعة اذ ان الزراعة   𝑋2يوضح -8
 
الذي يمثل المساحة المزروعة بان هناك خلل ف

 للمساحات هذه تحدث دون تخطيط 

 ان لدينا عدة امور هر بعند التعامل مع كل محافظة )قطاع( بشكل منفرد ظ
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ة اال انها ال تؤدي اىل رفع انتاج الحنطة او  -1 ان هناك محافظات نقوم بزراعة مساحات كثبر

ه تغطي المساحة  زيادته ويعود السبب بذلك اىل سوء التخطيط .وعدم توفر مياه كثبر

 الجديدة وكذلك ... 

الحرب عىل داعش وايضا نالحظ نفس الظاهرة قد حدثت بالنسبة للجنوب ونالحظ بان  -2

ي من اجل الدفاع عن بلدهم . وحماية   بالحشد الشعتر
ادت اىل التحاق العديد من الفالحير 

 ارضهم وكذلك استشهد الكثبر منهم ومنهم مازال لحد االن يقاتل. 

ي الجيش والذي ادى بدوره اىل  -3
 
ادى ذلك اىل ابتعاد هذا القسم المنتج وتحول اىل مقاتل ف

 اج هذا المحصول. قلة الزراعة وقلة انت

ها فقط عىل  -4 ي وواقعي من قبل الدولة وتركبر 
وايضا ان عدم وجود تخطيط سليم حقيف 

اد لالستفادة من العموالت . ادى اىل اهمالها للفالح وعدم دعمه وعدم توفبر اهم  االستبر

ي يحتاجها بل ايضا عدم دفع مستحقات الفالح بعد الحصاد . 
 المستلزمات الت 

ية ادت اىل انخفاض المستوى الزراعي وخصوصا الحنطة .قلة االمطار سوء االحوال الجو  -5

 قيام الدول االسالمية المجاورة للعراق بقطع الماء ادى ذلك اىل انخفاض 

ي انتاج الحنطة بشكل رئيشي خصوصا محافظة نينوى 
 
هناك محافظات مهمة كانت  مساهم ف

ويعود السبب  سلبا عىل انتاج الحنطة القومي الموصل. اال انها لم تعد تنتج وهذا قد اثر ومركزها 

ي هذه المنطقة والدمار الذي فيها منذ عام 
 
وبالتاىلي اعتبار  2014بذلك اىل الحروب المستمرة ف

ي وتصلح للزراعة 
هذه المناطق غبر امنة رغم انها مناطق زراعية مهمة وذات طابع اروائ 

  . هميارضباإلضافة اىل نزوح العديد من العوائل الفالحة وترك 
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