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 طريقة معدلة للكشف عن االرتباطات الذاتية واختبار دقة نموذج االنحدار
 أ.د عبيد محمود محسن الزوبعي

 جمهورية السودان -وزارة التعليم العالي  - عميد كلية الجريف شرق التقنية
 

 الخالصة
لعدة  تنشأ ظاهرة االرتباط الذاتي نتيجة  

عدم الدقة في اختيار نموذج  منهاعوامل 
حدار المناسب بسبب  حذف بعض االن

نتيجة للتشخيص  َأوالمتغيرات المستقلة 
غير الدقيق  للعالقة بين المتغير المعتمد 

قد تكون هناك  َأووالمتغيرات المستقلة، 
عوامل عشوائية تؤثر على القيم المتتالية 
للخطأ، كما أن مشكلة االرتباط الذاتي قد 

ات تظهر نتيجة إلجراء تعديالت على البيان
تقدير بعض المشاهدات  ِإلىاللجوء  َأو

 مشاهدات أخرى.على اعتمادًا 
 تعتمد الطريقة المعدلة على اآللية اآلتية:

تقددددددير معلمدددددات النمدددددوذج ب حددددددى طدددددرق  .1
 التقدير المناسبة.

تقددددير معلمدددات النمدددوذج يدددتم تطبيدددق بعدددد  .2
بعدد إيجداد قيمدة   Box & Liungاختبدار
الدددددة المقددددددرة ومدددددن ثدددددم إيجددددداد د طددددداءاأَلخ

 لها. ACFاالرتباط الذاتي  
 

عند تحقق االختبار يكون النموذج المقترح 
وبهذا  ،من مشكلة االرتباط الذاتي اً خالي

عن اختبار داربن  يكون هذا االختبار بديالً 
 .DWواتسن 

 
وفي حالة عدم تحقق االختبار ف ن ذلك يدل 

وتتم معالجته  ،على وجود االرتباط الذاتي
ة ثم يجرى االختبار مرة وفق الطرق المعروف

 أخرى على النموذج بعد التعديل.
 وبالتالي ف ن هذه الطريقة تساعد في: 

الكشف عن وجود االرتباط الذاتي وهي  .1
 DWاختبار  ِإلىطريقة مضافة  َأوبديلة 

 .p)-(m 2χ  L-BQ   وذلك عندما
 

تكشف عن دقة النموذج وبالتالي  .2  
 وذلك ئاً يكون النموذج المقترح كف

 .p) -(m 2χ<  L-BQعندما 
  

وكانت  ةمثلتم التطبيق على عدد من األَ 
مجموعة  ِإلىالنتائج فعالة وخلص البحث 

 -من االستنتاجات والتوصيات أهمها:
إن الطريقة المعدلة فعالة في تشخيص  -1

وجود مشكلة االرتباط الذاتي كما في 
وتتميز عليه بعدم   DWاختبار   

 وجود مناطق فشل االختبار.
إن الطريقددة المعدلددة فعالددة فددي تحديددد  -2

 دقة وكفاءة النموذج المقترح.
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سددهولة الطريقددة المعدلددة بالمقارنددة مدد   -3
العمليات الحسابية المطولدة فدي حالدة 

 .DWتطبيق اختبار 
الطريقددددة المعدلدددددة توجددددد عالقدددددة بدددددين  -4

طرق تحليل السالسل الزمنيدة وبشدكل 
خدددددداص  مرحلددددددة الفحددددددص والتدددددددقيق 

Diagnostic checking وبدددين )
 طرق تحليل االنحدار.

 

 }[11[، ]21[، ]5]{ مقدمة: 1-1
تنشأ ظاهرة االرتباط الذاتي نتيجدة لعددة 

اختيددار النمددوذج  فدديعوامددل منهددا عدددم الدقددة 
المناسدددددب بسدددددبب حدددددذف بعدددددض المتغيدددددرات 

نتيجدددة للتشدددخيص غيدددر الددددقيق  َأوالمسدددتقلة 
للعالقددددة بددددين المتغيددددر المعتمددددد  والمتغيددددرات 

قد تكون هناك عوامل عشدوائية  وأَ المستقلة، 
تؤثر على القيم المتتاليدة للخطدأ كمدا يحصدل 

حدددددددداالت الحددددددددروب وعدددددددددم االسددددددددتقرار  فددددددددي
ثرهدددا علدددى مشددداهدات أَ والجفددداف حيدددث يمتدددد 

 العينة ولمدى عدة سنوات.
 فددددديوتظهدددددر ظددددداهرة االرتبددددداط الدددددذاتي 

خدددذ شدددكل السالسدددل أغلدددب الدراسدددات التدددي تأَ 
كددذلك ( و Time Series Dateالزمنيددة  

البحدددوث التدددي تعتمدددد علدددى بياندددات مقطعيدددة 
 Cross – Section Date.) 

ن مشددددكلة االرتبدددداط الددددذاتي قددددد تظهددددر أَ كمددددا 
 َأوالبيانددددددات  يجددددددراء تعددددددديالت فددددددإلِ نتيجددددددة 

 تقدير بعدض المشداهدات اعتمداداً  ِإلىاللجوء 
علدددى قددديم مشددداهدات أخدددرى، ولكدددون عمليدددة 

ذ خدأَ الغالدب علدى  فيالتعديل والتقدير تعتمد 
معدالت قيم المشاهدات المتتالية، مما يخلق 
عالقدددددة مدددددا بدددددين أخطددددداء تلدددددك المشددددداهدات، 

ولدذلك  ،وبالتالي التأثير على طبيعدة توزيعهدا
الفرضددديات األساسدددية  فددديتدددتم إعدددادة النظدددر 

تحليل  فيالتي يستند عليها النموذج الخطي 
 االنحدار.

يتضددمن بحثنددا هددذا طريقددة معدلددة للكشددف 
 ِإلددىذاتيددة لتكددون مضددافة عددن االرتباطددات ال

  D.W ) Durbanاختبدار داربدن واتسدن  
Watson  متميددددددزة عليدددددده بأنهددددددا ال تحدددددددو  و

منددداطق فشدددل لالختبدددار، إضدددافة لدددذلك فددد ن 
الطريقة المعدلة تختبر دقدة نمدوذج االنحددار 

ء  وبالتددددالي تبددددين بددددأن النمددددوذج  ويمكددددن ُكددددف 
 االعتماد عليه.

وسددددديتم اسدددددتعراض نمدددددوذج االنحددددددار فدددددي 
شددارة حالدد اختبددار  ِإلددىة وجددود ارتبدداط ذاتددي وا 

D.W   ثددددددم توضدددددديم للطريقددددددة المعدلددددددة مدددددد
تطبيددددددددددددددق عملددددددددددددددي وأهددددددددددددددم االسددددددددددددددتنتاجات 

 والتوصيات.
 

حالووووة وجووووود  فووووينمووووذج االنحوووودار  2-1
 }[12[، ]5[، ]7]{ ارتباط ذاتي:

 في نموذج االنحدار التالي:
(1) -------------- U+  B= XY 
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s=0 

النسددددبة تكددددون إحدددددى الفرضدددديات األساسددددية ب
والتدددي يدددتم االعتمددداد  طددداءاأَلخمتجددده  u ِإلدددى

تقددددددير معلمدددددات النمدددددوذج هدددددي  يعليهدددددا فددددد
 طداءاأَلخفرضية انعدام االرتبداط الدذاتي بدين 

 أ : 
) = 0                      1-t,  u tE ( u

t = 1,2,….,n ----------------(2)  

الحالة التي تكون فيها الظاهرة  فيو 
 ارتباط ذاتي بين  المدروسة متضمنة وجود

 
 ( كما يلي:2تكون المعادلة   طاءاأَلخ

) ≠ 0 1-t, u  tE ( u    
 

 اً بسيط اً خطي اً خذنا نموذجأولو 
 Simple Linear Model  SLM) 
 

 Yt = β0 + β1 Xt +Ut   -------(3) 
 
 فدي(  tu   طداءاأَلخن توزي  أَ   افترضنا ِ ذاف

 عدددداله يتبدددد  االرتبدددداط الددددذاتي مدددددنأَ النمددددوذج 
 لىو الدرجة األَ 

 first order Autoregressive 

scheme  :اي 

(4) --------------- t+ ε 1-tu =t u 
 

Where  

εt ~ N(0. σε),  

E (εt, εt-1) = 0 
 

From(4): 

1-t + ε 2-tu=  1-tu 

  t+  ε1 -tε+  2-tu2=  tu 

-+3-tε3+  2-tε2+ 1 -tε+  t= ε tu

(5)   .....                                   

s-tεs  = ∑ tu 
 

 

 ( نحصل على:5خذ التباين للمعادلة )بِأ  

var.cov(ut,ut-1) 

)6()1( 222   u

 

ن:إِ وبصورة عامة ف
 

 

E(u u′)  = 2

u    

Where..  

 

 

 
 

  
 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 generalized Leastوباسدتخدام طريقددة 

square دير معلمددددات النمددددوذج الخطددددي لتقدددد
 General Linear Modelالعدددددام 

(GLM) ن.. ِ ف 
bGLS = (X′ -1 X)-1 X′ -1 y -- (7) 
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 ِإذابعدددد تقددددير المعلمدددات  يدددتم معرفدددة  فيمدددا 
 BLUE  Bestكانت المعلمات المقدرة 

Linear Unbiased estimators  ومدن )
 ANOVAثم يتم عمل جدول تحليل التبداين 

 ANOVA                         ث..حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المستخرجة م  القيمة النظرية  0Fوبمقارنة 
المقابلددة لهددا بدرجددة حريددة  tF  الجدوليددة ( 
k , n-k-1) ذاداللدة معيندة فد ى( ولمسدتو ِ 

 كانت:
Ft  0F  دل ذلددك علددى معنويددة العالقددة

تغيددددرات الخطيدددة بددددين المتغيدددر المعتمددددد والم
 المستقلة.

 

[،  6[، ]2]{ اختبووار دقووة النموووذج: 1-1
[9] [10]{ 

ن الطرائق المتبعة الختبارات دقة النموذج إِ 
 تتم من خالل:

 فديكد من توفر الشروط الواجبدة أالت -1
( ومعالجدددة teحدددد الخطدددأ العشدددوائي 

حددداالت عددددم تدددوفر بعدددض الشدددروط 
عددم  َأوكوجود االرتباط الذاتي مثاًل 

التعددددددددد  َأوالخطدددددددأ تجدددددددان  تبددددددداين 
 الخطي ....... الخ.

التحقدددق مدددن وجدددود مشدددكلة االرتبددداط  -2
 (.D.Wالذاتي من خالل اختبار   

 .فحص المعلمات المقدرة -3
عمدددل جددددول تحليدددل التبددداين لمعرفدددة  -4

معنوية العالقة بين المتغيدر المعتمدد 
مدن   أَ والمتغيدرات المسدتقلة وحدذف 
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المتغيددددددددرات المسددددددددتقلة ذات التدددددددداثير 
 ى.غير المعنو 

 

الطريقوووووة المعدلوووووة للكشوووووف عوووووون  4-1
 االرتباطات الذاتيوة واختبوار دقوة النمووذج:

[1[ ،]3[ ،]4]، ,[5] ،[10] [6[ ،]8] 
حدددى مراحدددل تحليددل السالسدددل الزمنيدددة إِ ن إِ 

مرحلدددددددددددة فحدددددددددددص مددددددددددددى  هددددددددددديالمهمدددددددددددة 
 ة دددددددددددددددالمالءم

diagnostic checking . ِن االفتددراض إ
النمدوذج هدو  دقة هساسي الذ  تبنى علياألَ 

 بددددديَض أ اً تمثدددددل تشويشددددد te طددددداءاأَلخكدددددون 
white noise ، ِن إِ ذ إ'ste  متغيدددددرات

عشددددوائية لهددددا وسددددط صددددفر وتبدددداين ثابددددت، 
ويددددتم فحددددص وتدددددقيق النمددددوذج مددددن خددددالل 

 المقدددرة طدداءاأَلخالتحليددل الجيددد لسلسددلة  
} t{     وهنداك مجموعدة مدن االختبدارات

 لفحص مدى مالءمة النموذج المقترح.
 

  Bartlett Testاختبار بارتلت  1-4-1
 (C.I)اندا اختبدار حدد  الثقدة َأحيويسدمى 

Confidence Interval Test  ويدددتم
 t{e{خطددداء يجددداد مقددددرات االرتباطدددات لأ ِ ب

والتي غالبًا مدا تكدون مسدتقلة وتتبد  التوزيد  
 n/1الطبيعددددددددددي بوسددددددددددط صددددددددددفر وتبدددددددددداين 

 والصيغة الحسابية لالختبار هي ..
 

 
Where corrk ( )  

 -:تمثل
Autocorrelation Function ACF 
or Partial autocorrelation    

 Function طاءاأَلخدرات ددددددددددددددددددلمق
PACF  

( 11المعادلدددة   فددديتحققدددت المتبايندددة  ِ ذافددد
عشددددوائية معددددامالت  ِإلددددىعدددداله فهددددذا يشددددير أَ 

ن ا ِ المقددددددددرة و  طددددددداءاأَلخاالرتبددددددداط الخاصدددددددة ب
 .فءج المشخص كُ النموذ

 

 :portmanteauاختبار  2-4-1
صيغة الفرضية  ىيعتمد هذا االختبار عل

 : تيةاآل

H0 : k = 0          k= 1,2….,m  

H1 : k ( ) ≠ 0 for some values of k 

                                ….(11) 

H1 : k  

ن معدددددددددامالت االرتبددددددددداط للبدددددددددواقي تتبددددددددد  ا ِ و 
توزيددددد  الطبيعدددددي المتقدددددارب بوسدددددط حسدددددابي ال

 نه:أ     ي، أ n/1  صفر  وتباين

   

k( )  ~ N ( 0 ,        (     

 

K=    1,2, ……, m  ----------(12)    

  

  

يمثل معامالت االرتباط  k ) (حيث 
 هوصيغت طاءاأَلخالذاتي لمقدرات 

 

1 

n 
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t=k+1 t= 1 

m 

K=1 

2
 

(m-p) 

 

(m-p) 

2
 

n 
k( ) = ∑  t  t-k  /   ∑  t

2  … (13)       

 

 k = 1,2,…..,m 

   

( 12على   الخاصية فدي المعادلدة   اً واعتماد
اقتدرح الباحثدان  طداءاأَلخاختبدار عشدوائية  في

Box & pierce  حصددداءة إِ  1791عدددام
( باسددددتخدام معددددامالت 11اختبدددار الفرضددددية  
 طدددددداءاأَلخلمقدددددددرات  ACFاالرتبدددددداط الددددددذاتي 

لبيان مدى كفاءة النموذج المشخص وصديغة 
 -اءة كما يلي:اإِلحص

 

Q B-p = n ∑  k( ) ~  χ        --(14) 

 

 

 عدد المشاهدات  حجم العينة (، n:حيث 
m :  َدزاحة لإِ كبر أ K  ، 
:p  النموذج. فيعدد المعلمات المقدرة  

م   p-BQ قيمة ولغرض االختبار نقارن 
 كان:  ِ ذاف داللة  ىلمستو   p)-(m2χقيمة 

QB-p  < χ2    

 

ن معدددامالت أَ   أَ ،  0Hقبدددول  ىدل ذلدددك علددد
خطددداء المقددددرة لهدددا توزيددد  االرتبددداط الدددذاتي لأَ 

ن النمددددددوذج أَ و  white noiseعشددددددوائي 
 المشخص مالئم.
عدددام  Box & Liungوطدددور الباحثدددان 

اختبددار  ِإلددىعدداله وتوصددال أَ االختبددار  1798
 هكثر كفاءة صيغتأَ 

 
 

(15.....) 

 

بدرجددددة  2χمدددد  قيمددددة  L-BQونقددددارن قيمددددة 
وعنددددددد  داللددددددة  ىومسددددددتو  p)-(mحريددددددة 
 ACFن معدددددددددددامالت أَ يعندددددددددددي  0Hقبدددددددددددول 

ن أَ خطددددددددداء المقددددددددددرة تتدددددددددوز  عشدددددددددوائيا و لأَ 
 النموذج المشخص مالئم.

 تيه:وتعتمد الطريقة المعدلة اآللية اآل
حدددددددى  ِ تقدددددددير معلمددددددات النمددددددوذج ب -1

 طرق التقدير المناسبة.
بعددددد تقدددددير معلمددددات النمددددوذج يددددتم  -2

تطبيدددددددددق معدددددددددايير اختبدددددددددار الدقدددددددددة  
(. 11(،  14( ،  11المعادلددددددددددددددة  

المقددددرة  طددداءاأَلخيجددداد متجددده إِ بعدددد 
يجداد دالدة االرتبداط الدذاتي إومن ثم 

 .ACFلها 
عدددددددداله يكددددددددون أَ وعنددددددددد تحقددددددددق االختبددددددددارات 

رتباط من مشكلة اال ياً لاالنموذج  المقترح خ
 الددذاتي وبالتددالي يكدددون هددذا االختبددار بدددديالً 

 .D.Wعن اختبار 
ن ذلدددك  ِ وفددي حالدددة عدددم تحقدددق االختبددار فددد

يددددددل علدددددى وجدددددود االرتبددددداط الدددددذاتي وتدددددتم 
وفددق الطرائددق المعروفددة ثددم يجددرى  همعالجتدد

خددرى علددى النمددوذج المقدددر أُ االختبددار مددرة 
بعدددددددد معالجدددددددة االرتبددددددداط  َأوبعدددددددد التعدددددددديل 

 الذاتي.

n 

)15.....().........()2( 2

1





  ennQ k

K

m

LB 



 2010العدد الثالث                                                                                        مجلة العلوم اإلحصائية
 

 7 

 : فين الطريقة المعدلة تساعد  تالي فوبال
لكشدددف عدددن وجدددود االرتبددداط الدددذاتي أَ  -1

 ِإلددددىطريقددددة مضددددافة  َأووهددددي بديلددددة 
 L-BQ وذلدك عنددما  DWاختبدار 

p)-(m2χ. 
تكشددددف عددددن دقددددة النمددددوذج وبالتددددالي  -2

وذلددددك  ئدددداً فيكددددون النمددددوذج المقتددددرح كُ 
 .p)-(m2χ<  L-BQعندما 

 

[، 31[ ، ]31} ] الجانببببت القي:ي بببب   - 1

[6}] 

عدة  ىم تطبيق الطريقة المعدلة علت

 اء ـــمثلة وكانت النتائج مطابقة لما جأ  

 نــــونذكر هنا مثالي يبالجانب النظر

   منها فقط: 

 n=15عينةةة عاةةوائية بحجةةم  3-5-3

ومتغيةر متةتقل  tYفيها متغيةر معتمةد 

tX ي:وكما يل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   xِإلى y  مطلوب بناء نموذج انحدار

 تي:تم بناء النموذج اآل ىلو الخطوة األُ 
= 6.65 + 2.75xt ----- (16) 

   المقدرة طاءاأَلخيجاد إِ ومن ثم 
 حيث ...

 =  Yt -  
 D.Wداربدددن واتسدددن   وتدددم حسددداب اختبدددار

 نه:أَ وجد 
D.W= 0.8229 

 %1لمستوى داللة  DWومن جدول 
 نه أَ ( وجد 1,15ودرجة حرية  

  du= 1.366  
    dL = 1.08 ا  ان...

     0 < 0.8229 < 1.08 
رتباط اومن المتباينة أعاله يتضم وجود 

( نستخرج  ≠ ̂0ذاتي موجب  أ  أن 
̂ :كما يلي 

)17(........................................59.0
6775.185

29.110ˆˆ
ˆ

2

1

1 









t

tt

e

ee


 19.....) 
 

وتقدير  بعد ثبوت وجود اإلرتباط الذاتي
نستخدم طريقة  )̂ (0.59 =قيمته 

التكرار لتنقية البيانات من أثر وجود 
 اإلرتباط الذاتي حيث: 
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 ونبني النموذج الجديد حيث: 
 
 

 
 

 

 حيث:  b̂نجد  (OLS)ستخدام أسلوب اوب

   











yxxxb
b

b

10ˆ

1ˆ

ˆ 








n

xt

                     






t

t

x

x2

       







 



t

tt

y

yx  

 
 ويكون النموذج الجديد المقدر كما يلي: 

tt Xy 18928.35009.0ˆ  

 والحد الثابت يجب تعديله بالشكل التالي:

 
22.1

41.0

5009.0

ˆ1

ˆ
ˆ 0

0 







b
b 

ويكون النموذج بعد تنقية البيانات من أثر 
 كما يلي: اإلرتباط الذاتي 

)18.(....................19.322.1ˆ
tt Xy   

 للنموذج أعاله وجد:  D.Wختبار اومن 

1.350 < 1.852 < 2.650 
 D.W = 1.852حيث: 

 

عددداله تعندددي عددددم وجدددود ارتبددداط أَ والمتبايندددة  
ن النمددوذج  ِ بيانددات العينددة وبددذلك فدد فدديذاتددي 

( هو النموذج الذ  18المعادلة   فيالمقدر 
 يعتمد.

 

 دلة:االمع ولغرض تطبيق الطريقة

 فيللنموذج  المقدره  طاءاأَلخمن متجه 
الرتباطات الذاتية ايجاد إتم (16المعادلة  

ACF  ومن ثم إيجادL-BQ  ن :أووجد 
= 27.128L-BQ      

 

χ2
(10) = 18.31 

 

27.182  18.13 

 

وجددددود ارتبدددداط ذاتددددي بددددين  ِإلددددىوذلددددك يشددددير 
غيدددر  لمقددددرة وأن النمدددوذج المقددددرا طددداءاأَلخ
 .فءكُ 

 فيللنموذج  المقدره  طاءاأَلخومن متجه 
يجدداد االرتباطددات الذاتيددة إ( تددم 18المعادلددة  

ACF  يجاد إومن ثمB-LQ  نه: أووجد 
= 12.238L-BQ 

 

(10) = 18.312χ 

 

12.238 < 18.31 

 : ِإلىعاله تشير أ والمتباينة 
عددددددم وجدددددود ارتباطدددددات ذاتيدددددة بدددددين  -1

 رة.المقد طاءاأَلخ
 فءالنمددددددوذج الددددددذ  تددددددم بندددددداؤه ُكدددددد -2

 ويمكن االعتماد عليه.
  

( وجةد 14ونفس الطريقةة بتطبيةق المعادلةة )

 نه..أ  

 ( 18المعادلة ) فيللنموذج  -

= 5.131L-BQ 

 

5.131 < 18.31 

592.1502,6687.458
2

 
ttt yXX
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(12) 

ال توجدددددددد ارتباطدددددددات ذاتيدددددددة بدددددددين  -
 .طاءاأَلخ

 .فءالنموذج المقترح كُ  -
 

 

مةن  للنموذج التالي والةذي تةم بنةا    1-5-3

 n = 17ة بحجمعين

 

 = -9.532 + 0.61x1t + 0.348x2t 

 

 اختبر دقة النموذج.
 

 حيث  نجد 

 =  Yt -  

 حيث  L-BQومن ثم نجد 

QB-L = 10.346 

 

χ2 = 21.03 

 

10.346 <21 .03 

 : هن  أَ نستنتج 
ال توجد ارتباطات ذاتية  بين  -

 لمقدرة.ا طاءاأَلخ
 فءالنموذج المقدر نموذج كُ  -

 .هويمكن اعتماد
 

( %1لمستو  داللة   DWار بوبتطبيق اخت
 نهأَ نجد  (n, k)ودرجة حرية 

 dL = 1.02 , du = 1.5 

 

1.54 < 2.082 < 2.46 

 

Or du < DW < 4 – du 

 نستنتج عدم وجود ارتباط ذاتي.

المثالين  فيوالجدول التالي يلخص النتائج 
 والطريقة المعدلة. DWاختبار وباستخدام 

 

 جدول يمثل ملخص الجانت العمل   

 D.Wطري ة 

 

 

 لوالق دير الأ 

الق دير الجديد بعد 

معالجة االرت:اط 

 الذات 

 = 6.65 + 

275 Xt 

 = 1.22 + 3.19 

xt 

DW = 0.8229 DW = 1.852 

0 < .8229 < 

1.08 
1.350 < 1.852 

عدم وجود ارتباط  تباط ذاتيهناك ار

 ذاتي

 

 اليري ة المعدلة

 = 6.65 + 

275 xt 

 = 1.22 + 

3.19 xt 

= 27.128 = 12.238 

27.128  18.31 12.23 < 18.31 

هناك ارتباط ذاتي، 

 فءكُ النموذج غير 

ال يوجد ارتباط 

 فءكُ ذاتي، النموذج 

 االعتماد عليه يمكنو
 

 D.Wطري ة   2-5-3

 = -9.532 + 0.61 x1t + 0.348x2t 

DW = 2.082 

1.54 < 2.082 <  2.46 

 ال يوجد ارتباط ذاتي
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 اليري ة المعدلة

 = -9.532 + 0.61 x1t + 0.348 x2t 

QB-L = 10.346 

= 21.03 

10.346 < 21.03 

 يوجد ارتباط ذاتي، النموذج المقدر ال

 .هويمكن االعتماد علي فءكُ نموذج 
 

 

 االستنتاجات والتوصيات: 6-1
من خالل العرض النظدرى والتطبيدق العملدي 

هدددددددددددم االسددددددددددددتنتاجات أَ ن نلخددددددددددددص أيمكدددددددددددن 
 والتوصيات بما يلي:

 فددددددددددين الطريقددددددددددة المعدلددددددددددة فعالددددددددددة إِ  -1
تشدددددددخيص وجدددددددود مشدددددددكلة االرتبددددددداط 

 المدروسة. البيانات فيالذاتي 
تحديددد  فددين الطريقددة المعدلددة فعالددة إِ  -2

 حسن وكفاءة النموذج المقترح.
الطريقددددة المعدلددددة لهددددا فعاليددددة مماثلددددة  -3

ومتميدددددزة عليددددده بعددددددم  DWالختبدددددار 
 وجود مناطق فشل االختبار.

ن الطريقدة المعدلدة توجددد عالقدة بددين إِ  -4
طرق تحليل السالسل الزمنيدة وبشدكل 

  مرحلددة الفحددص والتدددقيق(  خدداص
 وبين طرق تحليل االنحدار.

ن تحليددددددل السالسددددددل الزمنيددددددة مبنددددددي إِ  -1
 ن السلسددددلة يجددددب اال  أَ علددددي فرضددددية 

مشددددداهدة وقدددددد  41يقدددددل طولهدددددا عدددددن 
مكانيدة إِ ثبتت اختبدارات دقدة النمدوذج أَ 

التطبيق وفاعليتها فيما يخدص نمداذج 
حالددة كددون حجددم العينددة  فددياالنحدددار 

 .اً صغير 
مددد  سدددهولة الطريقدددة المعدلدددة  مقارندددة  -6

حالدة  فديالعمليات الحسابية المطولدة 
 .DWتطبيق اختبار داربن واتسن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2010العدد الثالث                                                                                        مجلة العلوم اإلحصائية
 

 11 

 لمراجعا

 

[7]  Ljung , GM & Box G.E.P 

(1978) (On a measure of 

lack of fit in time series 

models), Biometrika V01 

(65) No (2) pp (297-303). 

 

[8]  Pierce D.A (1971) (Least 

Square Estimation in the  

Regression Model with 

Auto Regressive- Moving 

Average errors) Biometrika 

v0L (58) No (2) pp (299-

312). 

 

[9]  Richard Gerlach , Charis 

Carter &  Robert Kohn 

(1999) (Diagnostics for 

Time Series Analysis) 

Journal of Time Series 

Analysis v0L (20)  No (3) 

pp 309-330). 

 

[11]  Wei William W.S (1989) 

(Time Series Analysis 

Univariat and Multivariate 

methods) Addison. 

Wesley Publishing 

Compong . 

 

 [11]University of Portsmouth 

;Introduction to 

Econometrics 

:http://userweb.port.ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

[1]  Anderson, T.W (1971) 

 ( The Statistical Analysis 

of Time Series),  John 

Wily, New York. 

 

[2]  Anderson, T.W (1999) 

     ( Goodness of Fit Tests for 

Autoregressive Processes),  

Journal of Time Series 

Analysis, v01.18 No. 4, pp 

(321-339). 

 

[3]  Box Jenkins (1976) (Time  

Series Analysis 

Forecasting & Control), 

Holdon – Dayinlc U.S.A. 

 

[4] Brandon Hodgson  (2006) 

Wikipedia 

“Autocorrelation ;” 

Wikipedia Foundation Ins  

http://en. Wikipedia 

.org/wiki /Autocorrelatio 

Last accessed 14 February 

2006. 

 

  [5] Hamilton(1970) (Multiple 

Time Series) John Wily, 

New York U.S.A. 

 

 [6] Jack  Johnston & John 

Pinardo (1997) 

(Econometric Methods) 4th 

Edition MC Graw – ltill 

Companless Inc. 

 

 



 2010العدد الثالث                                                                                        مجلة العلوم اإلحصائية
 

 12 

 

 

 

[ د. كةةةاأم أمةةةوري هةةةادي ومتةةةلم، 12] 

( ) القيةا  2112باسم شلبية متلم )

االقتصةةةةةةةادي المتقةةةةةةةدم النظريةةةةةةةة 

 –بغةةةةةةداد  –التطبيةةةةةةق( العةةةةةةرا  و

 مطبعة الطيف.

 

[ د. إبةةةةراهيم بتةةةةام يةةةةونس إبةةةةراهيم 13]

( )االقتصةةةةةةةةةاد 2112وآخةةةةةةةةرون )

 -القياسةةةي( عةةةشة للناةةةر والتو يةةة 

 التودان. -الخرطوم

 

 


