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 اخلطي ( التداخل االشرتاك،  االزدواج، ) التعدد: احملور الثاين

 املصفوفة رتبة تكون أن املتعدد لالحندار الكالسيكي النموذج فرضيات إحدى تفضي: اخلطي التعدد طبيعة -1
): أي اتمة ) kXRank  بني اتمة خطية عالقة توجد  ال آخر مبعىن أو تقديرها، املراد املعلمات عدد تساوي أي =

 التفسريية.  املتغريات
 اخلطي  التعدد  أنواع  -2
1الواحد   االرتباط بني متغريين تساوي  معامل  يكون تعدد خطي اتم اذا كان  :اتم  خطي  تعدد  1-2
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) املصفوفة  حمدد ألن النموذج  معلمات تقديرات  على  احلصول  ميكننا  ال احلالة  هذه  يف   )XX   الصفر  يساوي  . 

 التقديرات هذه أن  إال النموذج، ملعلمات تقديرات على احلصول املمكن من :(اتم غري) قوي خطي تعدد 2-2
)    كان  فإذا املرغوبة، ابلصفات تتصف ال ) 10det
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xxrorXX تكون  املعكوسة املصفوفة قيم فإن 
) مرتفعة املعلمات تباين قيم وابلتايل مرتفعة ) ( ) 12

ˆ ˆˆˆ −
== XXV 

 قيم ضعف إىل بدوره يؤدي وهذا  
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ˆ  (  املعلمات  معنوية  عدم إىل  يؤدي  مما   =

 املعلمات وتكون النموذج، ملعلمات تقديرات على احلصول ميكن احلالة هذه يف :ضعيف خطي تعدد 2-3
 .عليه  احلصول  ميكن  ما  أفضل  املقدرة

 اخلطي  التعدد  أسباب  -3
 على الكهرابء ابستهالك اخلاص االحندار يف فمثال العينة، منه أخذت الذي اجملتمع أو النموذج على قيود وجود -

 الدخل
2X3 املنزل وحجمX ما عادة كبري دخل هلا اليت العائالت أن حيث اجملتمع، على عملي قيد  فهناك 

 .حمدود  دخل  هلا اليت  األخرى  العائالت  من وأكرب  كبرية منازهلا  أحجام تكون 
 واالستهالك الدخل يتجه الرواج فرتات ففي الزمن، مرور مع البعض بعضها مع  للتغري االقتصادية املتغريات اجتاه -

 .االنكماش  فرتات  يف  االخنفاض  إىل  متيل  بينما  االرتفاع،  إىل  والعمالة  واالستثمار  واالدخار
 تقديرها.  املراد  املعادلة  يف إبطاء  ذات مستقلة متغريات  استخدام  -
 اخلطي  التعدد  آاثر -4
 للمعلمات املعيارية األخطاء ، لكن تتصف بكرب التباين ومنه تكون BLUE الصغرى املربعات مقدرات تبقى -

  املقدرة  اإلحصائية  املعنوية  اخنفاض  وابلتايل الثقة  فرتات  اتساع  يف يتسبب  مما  جدا  كبرية  املقدرة
 .النظرية  املعارف  أو  واملعلومات  تتوافق  ال  أهنا  أي ،(متوقعة  غري)  متعارضة  املعامل  وإشارات  قيم  -
 . املعامل  وإشارات  قيم من كل يف تغري  إىل يؤدي  البسيطة  البياانت  بعض  حذف  أو فإضافة  مستقرة،  غري نتائج  -
 . جدا  عالية 2R قيمة  تكون   فقد   إحصائيا  معنوية  غري املعلمات  بعض  أن من الرغم  على  -
 اخلطي  التعدد  عن الكشف  اختبارات  -5



 تزيد) كبرية 2R كانت إذا جهة من: معنوي املفسرة املتغريات من  قليل وعدد مرتفع التحديد معامل 1-5
 .منطقي  تعارض  وهذا  معنوية، املعلمات  من  قليل  عدد  وجود أو  وجود  عدم أخرى جهة ومن  ،(  0.8  عن

 الثنائي االرتباط معامل كان إذا اخلطي التعدد مبشكلة هنتم: التفسريية املتغريات بني قوي ثنائي ارتباط 5-2
   .0.8  من أكرب

 بسرعة، املشكلة لتحديد بسيط مؤشر وإمنا ذاته حد  يف اختبار يعد  ال االختبار هذا:  Klein اختبار 5-3
 :التالية  اخلطوات  على  االختبار  هذا  ويعتمد

tkkt: للنموذج  2R التحديد   معامل حساب - XXXY  +++++= .....22110 
 (.االرتباط  مصفوفة)  املفسرة  املتغريات  مجيع   بني  اجلزئي  رتباطاال  حساب -
  اخلطي  التعدد  وجود على  يدل  فهذا  التحديد  معامل من أكرب  اجلزئية  االرتباطات  مربع  أحد  وجد  إذا -

 Facteur d’inflation da la variance  (VIF ) التباين  تضخيم  معامل  5-4
  multicollinearity اخلطي التعدد والكتشاف ،collinearity اخلطي االزدواج Klein اختبار يكتشف

 مستقل متغري كل احندار إجراء جيب
jX على ( )1−K معامل ندرس مث األخرى، املستقلة املتغريات من 

2 التحديد

jR  احندار  بكل  اخلاص  . 
 اخلطي  التعدد  بسبب  العادية  الصغرى  املربعات  مقدر  تباين  اختالف  درجة  التباين  تضخيم  معامل  يقيس

 املتغري  مليل  اجلزئي  التباين  يصبح  مستقلني  متغريين  من  أكثر  وجود  حالة ويف
jX  يلي  كما: 
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2: حيث

jR الحندار التحديد معامل هو 
jX 1 األخرى املفسرة املتغريات على−k ابعتبار أي k عدد هو 

 .التفسريية  املغريات
 لـ(  VIF) التباين  تضخيم  مبعامل  يدعي  اجلزئي  التباين  من  الثاين  الطرف

jX: 
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102: كان فإذا == VIFR j ، 2 ارتفع وكلما

jR يرتفع VIF اخلطي التعدد من يقرتب أن إىل متزايد  مبعدل 
12 ملا  التام =jR 

 ملا أخرى بعبارة أو ، 10VIF أي العشرة VIF قيمة تتجاوز ملا اخلطي التعدد بوجود هنتم ما عادة
9.02 jR   
21 يساوي أي VIF مقلوب هو :Tolerance)( السماح اختبار 5-5 jR− فاق إذا التعدد وجود ونعترب 

75.02 أي)  0.25 =jR) 



 The condition number األعداد  شرط  طريقة  5-6
 هو األعداد شرط قانون

Min

Max
CI




  ذاتية قيمة أقل متثل maxو ،(مميزة) ذاتية قيمة أكرب متثل max: حيث =

 والقوي املتوسط بني يرتواح اخلطية العالقات يف تعددا لدينا فإن  30 و 10 بني ترتواح CI كانت فإذا ،(مميزة)
 اخلطية  العالقات  يف  قواي  تعددا  لدينا  فإن   30  عن  زاد  وإذا

 Farrar –Glouber  طريقة  5-7
 التفسريية  املتغريات  بني  االرتباط  مصفوفة  معامالت حمدد  تتمثل اخلطوة األوىل حسب هذه الطريقة يف حساب
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 اتم خطي  ارتباط  هناك  أن  فنقول  D=0: كان   فإذا
  املتغريات  بني  خطي  ارتباط  وجود  عدم هناك  أن   فنقول  D=1: كان  إذا  أما

 :اآلتية  للفرضية  2 اختبار  يف  الثانية  اخلطوة  تتمثل
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 :التالية  الصيغة  ابستخدام  احملسوبة  *2 قيمة  إجياد  يتم  االختبار  هذا  ومبوجب
( ) Dkn ln.72
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 االرتباط  مصفوفة  حمدد لوغاريتم  ميثل  Dln ،(الثابت  فيها  مبا)  املقدرة  املعلمات  عدد  متثل   k:حيث
) حرية بدرجة اجملدولة 2 ب احملسوبة *2 نقارن عدمه من اخلطي التعدد وجود على وللحكم )1
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*22: كان   فإذا    نقبل 
1H  خطي  تعدد  وجود  أي. 

 اخلطي  التعدد  مشكلة معاجلة  -6
 العامة  القواعد  بعض  إتباع واآلخر  شئ،  أي  فعل عدم  هو أحدمها  اخلطي،  التعدد  مشكلة  لعالج  خياران لدينا

 عدم هو عالج أفضل أن  قرتحي ما فغالبا ، BLUE هي OLS مقدرات أن  مبا  :شيء أي فعل عدم 6-1
 من كثري يف املتداخلة اخلطية العالقة أن  إىل ذلك يف السبب ويرجع  ،النموذج نتائج تقدمي  سوى شيء أبي القيام

 مشكلة أي micronumerosity بـ املشكلة هذه تسمى) البياانت يف نقص مشكلة األساس يف هي األحيان
 .للبحث لدينا  املتوفرة  البياانت  بشأن   خيار  لدينا  يكون  ال قد   احلاالت،  من العديد   ويف  ،(العينة  حجم  صغر

 احلرف احندار طريقة استعماال األكثر الطرق بني من: اخلطي التعدد ملعاجلة عامة وقواعد طرق 6-2
Regression Ridge ، اجلزئية الصغرى املربعات احندار طريقة PLS (Partial least squares)، طريقة 



 املتغريات اختيار وطريقة PCR Regression Principal Components الرئيسية املركبات على االحندار
 .التفسريية

 إما املتغريات حتويل - الزمنية السالسل وبياانت املقطعية البياانت بني املزج -: نذكر األخرى العامة القواعد  أما
 النموذج عن التعبري) النسبة طريق عن أو( املقطعية البياانت حالة يف استخدامها جيوز ال) األوىل الفروق طريق عن

 يف اثبت غري أو ذاتيا مرتبط يكون  أن حيتمل الذي اخلطأ حد إىل االنتباه جيب ولكن ،(الواحد  للفرد ابلنسبة
 . التباين
 تكون  ال قد ف النموذج، من غري الضروريةاستثناء بعض املتغريات  :التفسريية املتغريات اختيار طريقة 6-3

 من جمموعة الطريقة هذه ضمن وجند ،قبل من عليها كانت اليت الدرجة بنفس اخلطرية اخلطية العالقة مشكلة
 :نذكر  الطرق  أو  األساليب
 All) املمكنة االحندار معادالت كل بني من  (األمثل النموذج) معادلة أفضل اختيار طريقة 6-3-1

Possible Regression Procedure ) 

) االحندار جودة معيار تعظم اليت التفسريية املتغريات من املثلى التوليفة إجياد على الطريقة هذه تعتمد
AICBICRR ,,,  مث  ومن التفسريية املتغريات من توفيقها املمكن النماذج كل بناء الطريقة هذه وتتطلب( 22
 فإن املتغريات من k عدد لدينا كان إذا عامة وبصورة منوذج، أفضل الختيار آنفا املذكورة للمعايري وفقا ترتيبها
12 يساوي  بناؤها  املمكن  النماذج  عدد −k  . 

 عدد ارتفع كلما أنه هو مساوئه ومن للنموذج، املشروح التباين 2R يقيس:  2R التحديد معامل معيار -
 عدد نفس هلا اليت النماذج بني للمقارنة فقط 2R يصلح وابلتايل قيمته، ارتفعت كلما التفسريية املتغريات
 .2R لـ قيمة  أعلى  لديه  الذي  النموذج  وخنتار  املتغريات

 يصلح فهو وابلتايل احلرية درجات االعتبار بعني 2R أيخذ :  2R( املصحح) املعدل التحديد معامل معيار -
 أعلى لديه الذي النموذج وخنتار تتضمنها، اليت التفسريية املتغريات عدد يف اختلفت إذا حىت النماذج بني للمقارنة

    .2R لـ  قيمة
 أو AIC عند قيمة أقل لديه الذي النموذج خنتار: Schwarz (BIC ) أو Akaike  (AIC ) معيار -

BIC اخللف إىل احلذف طريقة ابتباع وذلك (Backward) على يتضمن أي) الكامل النموذج من فانطالقا 
 الوصول غاية إىل العملية ونواصل AIC بتدنئة تسمح اليت ابلتدريج املتغريات نستبعد( التفسريية املتغريات مجيع 
 :التالية  اخلطوات  يف  هذا  ونلخص املعيار،  حيسن الذي  املتغري  اىل
 .التفسريية  املتغريات  مجيع   على  حيتوي  الذي  للنموذج  AIC  قيمة  حنسب -
 .األخرى  املستقلة  املتغريات  لبقية أضيف متغري  آخر  أنه  أساس على متغري  لكل  اجلزئية  AIC  قيمة  حنسب -
 قيمة كانت فإذا الكامل للنموذج AIC بقيمة ونقارنه اجلزئية AIC عند  قيمة أكرب لديه الذي املتغري خنتار -

AIC  من أكرب  املتغري  هلذا  اجلزئية  AIC  املتغري  هذا  نستبعد   الكامل  للنموذج. 



 لديه  الذي  املتغري  أن   جند حىت  الثانية  واخلطوة(  املتغري  استبعاد  بعد   الكامل  النموذج  هنا  لدينا)  األوىل  اخلطوة  نعيد   -
 .األوىل  اخلطوة  يف  AIC  من  أقل هي  اجلزئية  AIC  لـ قيمة  أكرب

 األمثل  النموذج  الختيار  AIC  معيار  يف  Forward  األمام  إىل  االختيار  طريقة استعمال  وميكن
  اجلزئي(  فيشر)  F على تعتمد  طريقة  6-3-2

 الذي املتغري نستبعد  أو الصفر عن ابختالفه معنوي املتغري هلذا (2tاجلزئي ) F كان  إذا النموذج إىل متغري نضيف
 .  Backward  أو  Forward  بطريقة  إما  االختبار  هذا  إجراء  ويكمن معنوي،  غري اجلزئي  F  لديه

 الطريقة هذه تتبع : Forward selection method  األمامي االختيار أو األمام إىل الذهاب مبفهوم -
 :التالية  اخلطوات

 .منوذج  k لدينا  وابلتايل ،(الثابت  مع )  واحد  تفسريي  متغري على منها  كل حيتوي  احندار  مناذج  بناء  -
 (بسيط  خطي  احندار  منوذج  أنه  مبا  الكلي F لدينا  هنا)  F أو  2t لـ  معنوية  أكرب  لديه الذي  املتغري  إضافة  يتم  -
 .اجلزئية  F لـ معنوية  أكرب  ميتلك  أنه  أساس  على  الثاين  املتغري  إضافة  يتم  -
 .معنوي  غري  نضيفه  الذي  املتغري  أن   غاية  إىل الثالثة  اخلطوة  نكرر  -
 :التالية  اخلطوات  الطريقة  هذه  تتبع   :Backward elimination method اخللف  إىل  احلذف  مبفهوم  -
 (.الكامل  النموذج)  التفسريية  املتغريات  مجيع   حيتوي  احندار  منوذج  بناء  -
 .األخرى  التفسريية  املتغريات  لبقية  أضيف  متغري آخر أنه  أساس على  متغري لكل  اجلزئي  F حساب  يتم  -
valueP لـ قيمة أكرب أو) اجلزئية F قيمة أقل لديه الذي املتغري حذف أو إبعاد يتم -  املتغري هذا كان فإذا(  _

 املتغري عدا ما التفسريية املتغريات مجيع  على حيتوي آخر منوذج بناء ويتم النموذج من املتغري هذا حنذف معنوي غري
 .احملذوف

 .إحصائية داللة  ذات  مجيعها  متغريات  يتضمن  لنموذج نصل  أن  إىل 3و  2 اخلطوتني  تكرار  يتم  -
 يف مربمج غري) The Stepwise Selection Procedure التدرجيي االختيار طريقة 6-3-3
Eviews ) 

 بني دمج أو توفيق عن عبارة هو املتدرج االختيار طريقة ابستخدام احندار معادلة لصياغة املتغريات اختيار إن 
 املتغري اختيار يتم(  األمامي االختيار طريقة)  األوىل اخلطوة ففي ،اخللف  إىل  احلذف وطريقة األمامي االختيار طريقة

 فإذا االحندار، معادلة إىل وإضافته  التفسريية املتغريات مجيع  بني من حمسوبة F قيمة أعلى ميتلك  الذي التفسريي
 أصغر  حمسوبة F كانت إذا أما االحندار، معادلة يف املتغري نثبت( معنوي) اجملدولة F من أكرب حمسوبة F كانت

  F قيمة حساب يتم  الثانية واخلطوة االختيار، عن ونتوقف التفسريي املتغري ندخل ال( معنوي غري) اجملدولة F من
 الذي املتغري واختيار األوىل اخلطوة يف اختياره ت  الذي التفسريي املتغري بوجود التفسريية املتغريات لبقية اجلزئية

 إىل احلذف عملية فتجري الثالثة اخلطوة أما األول، املتغري مع  االحندار معادلة ليدخل اجلزئية F قيمة أعلى ميتلك
 .اجلزئية  F  على ابالعتماد  السابقتني  اخلطوتني يف املختارة املتغريات وجود أمهية الختبار اخللف



 Stagewise  طريقة  6-3-4
 الداخلي االرتباط بتدنئة تسمح اليت التفسريية املتغريات خنتار حيث Forward مفهوم على الطريقة هذه تعتمد  

 :يلي  فيما  العملية  هذه وتتلخص  البواقي  بدراسة  وهذا  التفسريية  املتغريات  بني
 ومعنوي قوي  ارتباط  له  الذي  املتغري  خنتار مث  التفسريية، واملتغريات  التابع  املتغري  بني  االرتباط  معامل حبساب نقوم  -
 .التابع   املتغري  مع
 حنسب مث املضاف، التفسريي املتغري تتضمن اليت املعادلة بواقي حبساب نقوم الثاين املتغري اختيار أجل من -

 مع ارتباط معامل أكرب له الذي املتغري خنتار مث األخرى، التفسريية واملتغريات املعادلة بواقي بني االرتباط معامالت
 . معنوي  يكون  أيضا  املعادلة  بواقي

 .معنوي غري  لكن  ارتباط  أكرب له  نضيفه  الذي  املتغري  أن   غاية  إىل  الثانية  اخلطوة  نكرر  -
 اجلزئي  االرتباط  طريقة  6-3-5

  النظري  التثبيت اجراء خالل من التحقق ذلك يتم و املستقل واملتغري التابع املتغري بني عالقة هو اجلزئي االرتباط
 Overlap متداخل ارتباط الرئيس املستقل املتغري بنيو  بينها يكون  قد اليت األخرى قلةاملست املتغريات لتأثري

Correlation 

 الطريقة هذه وتتلخص ، Forward اخللف إىل احلذف طريقة مفهوم على الطريقة هلذه املتغريات اختيار يعتمد  
 :يلي  فيما

 .التابع   املتغري  مع  معنوي(  املطلقة  ابلقيمة)  ارتباط  معامل  أكرب  له  الذي  األول  التفسريي  املتغري  خنتار -
 .ارتباط  أكرب وخنتار  التابع،  املتغري  مع   معنوي،  جزئي ارتباط  معامل  أكرب  له  الذي  الثاين  التفسريي  املتغري  خنتار -
 .معنوي غري  جزئي ارتباط  أكرب له  نضيفه  الذي  املتغري  أن   غاية  إىل  الثانية  اخلطوة  نكرر  -
 
   EViews  يف التطبيق   -7

 وخصائص اتبع كمتغري( السيارات من نوع 27)  Consommation السيارات وقود استهالك متغري لدينا ليكن
 الوزن ، Puissance القوة ،Cylindree األسطوانة ،Prix السعر: ونذكر مستقلة كمتغريات السيارات هذه

Poids  ،  الوقود  استهالك  على  اخلصائص  هذه  أثر  معرفة هو واملطلوب. 
MODÈLE PRIX CYLINDREE PUISSANC POIDS CONSOMMATION 

Daihatsu Cuore 11600 846 32 650 5.7 
Suzuki Swift 1.0 GL 12490 993 39 790 5.8 

Fiat Panda Mambo L 10450 899 29 730 6.1 
VW Polo 1.4 60 17140 1390 44 955 6.5 

Opel Corsa 1.2i Eco 14825 1195 33 895 6.8 
Subaru Vivio 4WD 13730 658 32 740 6.8 

Toyota Corolla 19490 1331 55 1010 7.1 



Opel Astra 1.6i 16V 25000 1597 74 1080 7.4 
Peugeot 306 XS 108 22350 1761 74 1100 9,00 
Renault Safrane 2.2 36600 2165 101 1500 11.7 
Seat Ibiza 2.0 GTI 22500 1983 85 1075 9.5 
VW Golt 2.0 GTI 31580 1984 85 1155 9.5 

Citroen ZX Volcane 28750 1998 89 1140 8.8 
Fiat Tempra 1.6 Lib 22600 1580 65 1080 9.3 
Fort Escort 1.4i PT 20300 1390 54 1110 8.6 

Honda Civic Joker 1 19900 1396 66 1140 7.7 
Volvo 850 2.5 39800 2435 106 1370 10.8 

Ford Fiesta 1.2 Zet 19740 1242 55 940 6.6 
Hyundai Sonata 3000 38990 2972 107 1400 11.7 

Lancia K 3.0 LS 50800 2958 150 1550 11.9 
Mazda Hachtback V 36200 2497 122 1330 10.8 
Opel Omega 2.5i V6 47700 2496 125 1670 11.3 

Peugeot 806 2.0 36950 1998 89 1560 10.8 
Nissan Primera 2.0 26950 1997 92 1240 9.2 
Seat Alhambra 2.0 36400 1984 85 1635 11.6 

Toyota Previa salon 50900 2438 97 1800 12.8 
Volvo 960 Kombi aut 49300 2473 125 1570 12.7 

 :التايل  النحو  على  النموذج  هذا  نقدر  أوال



 
 غري  املتغريات  وابقي  =5% عند  فقط  املعنويني  مها  Poids  متغري و  الثابت  أن   التقدير  هذا  خالل  من  نالحظ
  معنوية

 اخلطي  التعدد  عن  الكشف  اختبارات  7-1
 الكشف  اختبارات  جنري  عدمه  من  اخلطي  التعدد  وجود من  للتأكد

8.0: أي  0.8  ارتباطهما  درجة  يفوق  متغريين  األقل  على وجود  هي األوىل  القاعدة  1-1-7
jj XXr 

  
 :يلي  كما  مث   Open/ as Group   للفأرة  األمين  ابلزر  مث  املستقلة  املتغريات  بتضليل  نقوم

 
   View/ Covariance Analysis/ Correlationبعد ذلك  



 
 اخلطي  التعدد  وجود  على  مؤشر  وهذا  0.8  تفوق  االرتباط  معامالت مجيع   أن   االرتباط  مصفوفة  من  نالحظ

 االرتباطات مربع  مصفوفة حساب من بد  ال االختبار هذا لتطبيق(:  Klein اختبار) ثانيةال القاعدة 7-1-2
  التفسريية  للمتغريات(  االرتباطات  مصفوفة  مربع )  اجلزئية

  مث Open/ as Group ننقر املستقلة املتغريات تضليل بعد :  P ابسم االرتباطات مصفوفة بقيم حنتفظ أوال
View/ Covariance Analysis/ Correlation  مساحة  ويف  Saved results basename    نكتبP  

 
   Pcorr  ابسم  Pأعطى اسم جديد للمصفوفة    Eviews  أن   جند العمل  مساحة إىل  ابلعودة

 :األوامر  مساحة يف اآلتية  التعليمة  نكتب:  اجلزئية االرتباطات  مربع  حساب  اثنيا
 matrix m = @emult(pcorr, pcorr)   



 
 اجلزئية االرتباطات مربع  أن  m املصفوفة خالل من نالحظ
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2 === ixPoidsRCCylPuisRC rrrr التعدد بوجود ينبئ مما التحديد، معامل تساوي تقريبا 

 اخلطي
 املستقل املتغري بني االرتباط معامل إشارة أن نعلم :اإلشارات يف (اتساق) التوافق الثالثة القاعدة 7-1-3

 ( املقدرة  املعلمة  إشارة)االحندار  معامل إشارة نفس  هي  التابع  واملتغري
XYr ĵ  

0.942 0.000034 Prix 

0.908 0.001208 Cyl 

0.888 0.003742- Puis 

0.944 0.003728 Poids 

 أن حني يف االرتباط معامل عليه يدل ما وهذا التابع املتغري مع  قوي ارتباط هلا املفسرة املتغريات كل أن نالحظ
 موجبة جاءت Cons و Puis بني االرتباط معامل إشارة أن مالحظة واثين ذلك، عكس يقول االحندار معامل
 .خطي  تعدد  بوجود  ينبئ  وهذا  سالبة،  جاءت  املتغريين  بني  االحندار  معامل  إشارة  بينما

 Facteur d’inflation da la variance (VIF )  التباين   تضخيم  معامل  7-1-4
 :إىل نذهب  النموذج  تقدير  فبعد   ،  EViews  من  مباشرة  VIF  حساب  ميكن

  View/ Coefficient diagnostics/ Variance inflation factors    

 



 ال لنموذج VIF وقيم (Centered VIF) اثبت على حيتوي لنموذج VIF قيم على حيتوي اجلدول أن نالحظ
 ( Uncentered VIF)  الثابت  على  حيتوي

 جلميع VIF أن ونالحظ Centered VIF بـ هنتم فإننا الثابت على حيتوي قدرانه الذي النموذج ألن  ومبا  
 .اخلطي  التعدد  وجود على  يدل  ما وهذا  4  من  أكرب  املتغريات

 The condition number  األعداد  شرط  طريقة  7-1-5
 Open/as Group/Principal Componentsمباشرة من  

 
 حنتاج ألننا scalar t :ابلتعليمة أوال نبدأ: يلي كما ذاتية قيمة أصغر جذر على ذاتية قيمة أكرب جذر نقسم اآلن
 هذه أن ومبا t=10.91ل على لصلنح t=(3.731086/0.031320)^0.5: ابلتعليمة حنسب مث واحدة قيمة

  .اخلطي  التعدد  وجود على  يدل  ال  فهذا  30  من  أقل  القيمة

 Farrar –Glouber  طريقة  7-1-6
  scalar a ننشئ قيمة عن عبارة هو احملدد أن  ومبا هلا، احملدد حبساب نقوم pcorr االرتباط مصفوفة من انطالقا

 عن ln a حنسب مث a=0.001085 :أن  جند حيث ، a = @det(pcorr)  :التالية ابلتعليمة احملدد ننشئ مث
 L=-6.825898:  تساوي  واليت   L=log(a)  بـ  Gen  طريق
 :التالية  الصيغة  ابستخدام  احملسوبة  *2  حساب  ميكن  اآلن 

( ) ( ) 40.160825898.6*74*2
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 اخلطي التعدد  مشكلة  معاجلة  7-2
   AIC  معيار  طريق  عن للمتغريات  األمثل  االختيار  7-2-1

 Backwardمبفهوم    -

AIC si suppression d’une 
variable AIC Modèle courant (avec 

constante) Etape 
Puis : 2.0742 
Prix : 2.0968 
Cyl: 2.1911 
poids: 2.3891 

2.1454 Cons=f(C,prix,cyl, puis,poids) 1 

Prix : 2.0231 
Cyl: 2.1852 
poids: 2.3438 

2.0742 Cons=f(C,prix,cyl,poids) 2 
Cyl: 2.3451 
poids: 2.8275 2.0231 Cons=f(C ,cyl,poids) 3 

 النموذج هذا من أوال خيرج الذي واملتغري( الكامل النموذج) النموذج يف املتغريات كل إدخال يتم األوىل لةاملرح يف
 الذي املتغري مثالنا ويف الكامل، للنموذج AIC قيمة من أصغر له AIC قيمة تكون  حذفناه إذا الذي املتغري هو

 الكامل للنموذج AIC قيمة من أصغر حذفه عند  AIC قيمة ألن  puis املتغري هو أوال خيرج
(AIC=2.1454 )، لـ قيمة أصغر أن  وابفرتاض AIC قيمة من  أكرب هي احملذوف للمتغري AIC للنموذج 

 لديه الذي األمثل النموذج اختيار هو هدفنا ألن أمثل كنموذج وخنتاره الكامل النموذج عند نتوقف فإننا الكامل
 ل قيمة أصغر له لديه الذي الثانية املرحلة يف املتغري حنذف األوىل، املرحلة منهجية بنفس ، AIC عند  قيمة أقل

AIC من أصغر الوقت نفس ويف األخرى التفسريية املتغريات بني من AIC سابقا املختار للنموذج 
(AIC=2.0742) هو املتغري وهذا prix،  أصغر ألن السابق للنموذج متغري أي حنذف ال الثالثة املرحلة يف 

 إذن ،(AIC=2.0231) سابقا املختار للنموذج AIC من أكرب هي cyl ابملتغري واخلاصة AIC  لـ قيمة
 .    poids  و  cyl  املتغريين على  حيتوي الذي  النموذج  هو احلالة  هذه  يف األمثل  النموذج

 Forwardمبفهوم   -

AIC si ajout d’une variable AIC Modèle courant (avec constante) Etape 
Puis : 3.0193 
Prix : 2.3820 
Cyl: 2.8275 
poids: 2.3451 

 Cons=f(C) 1 

Prix : 2.1852 
Cyl: 2.0231 
puis: 2.1497 

2.3451 Cons=f(C, poids) 2 
Prix: 2.0742 
puis: 2.0968 2.0231 Cons=f(C ,cyl,poids) 3 



 املرحلة يف ، poids املتغري احلالة هذه يف وهو AIC ل قيمة أصغر له الذي املتغري إدخال يتم األوىل لةاملرح يف
 يكون   الوقت  نفس  ويف  األخرى  التفسريية  املتغريات  بني  من AIC  ل  قيمة  أصغر  له  الذي  املتغري  أيضا ندخل  الثانية
 من أكرب هي AIC  لـ قيمة أصغر كان إذا أما (AIC=2.3451) سابقا املختار للنموذج AIC من أصغر
AIC سابقا املختار للنموذج (AIC=2.3451) أي األوىل املرحلة يف األمثل النموذج وخنتار فنتوقف  :

Cons=f(C, poids)، املتغري خنتار الثانية املرحلة يف cyl  لـ قيمة أصغر لديه ألن AIC من أيضا أصغر وهي 
AIC سابقا املختار للنموذج (AIC=2.3451)، ألن السابق للنموذج متغري أي نضيف ال الثالثة املرحلة يف 
  ، ( AIC=2.0231) سابقا املختار للنموذج AIC من أكرب هي Prix ابملتغري واخلاصة AIC  لـ قيمة أصغر
 . cyl  و  poids  املتغريين  على حيتوي  الذي  األمثل  النموذج  خنتار األخري  يف إذن 

 مبفهوم النتائج نفس يعطي Forward مبفهوم AIC معيار طريق عن للمتغريات األمثل االختيار أن نالحظ
Backward 

  (2t  ستيودنت  مربع)  اجلزئي  F  معيار  طريق  عن للمتغريات  األمثل  االختيار  2-2-7
 Forwardمبفهوم    -

(P_value) si ajout d’une  2F=t
variable 2R Modèle courant (avec 

constante) Etape 
Puis : 93.53 (0.0000) 
Prix : 199.19 (0.0000) 
Cyl: 118.59 (0.0000) 
poids: 207.63 (0.0000) 

 Cons=f(C) 1 

Prix : (2.514807)2=6.32 (0.0190) 
)0.0023(=11.6 2Cyl: (3.415122) 

)1180.0(=7.42 2puis: (2.723897) 
0.8925 Cons=f(C, poids) 2 

)47210.(=0.53 2Prix: (0.731055) 

)92880.(=0.01 2puis: (0.090384) 0.9277 Cons=f(C , poids, cyl) 3 

 أنخذ  معنوية املتغريات مجيع أن  ومبا( P_value لـ قيمة أصغر) معنوية األكرب املتغري إدخال يتم األوىل لةاملرح يف
 F قيم أن  نالحظ) ومعنويF  لـ قيمة أكرب لديه ألن  poids املتغري ندخل احلالة هذه ويف F ل قيمة أكرب

  نفسها  هي 93.53 تساوي اليت Puis  للمتغري F قيمة فمثال 2t قيمة إال هي ما املرحلة هذه يف عليها املتحصل
(  P_value لـ قيمة أصغر) معنوية األكرب املتغري أيضا ندخل الثانية املرحلة يف ،( 9.672)( تساوي اليت 2t قيمة
 ال الثالثة املرحلة يف معنوية، األكرب هألن cyl املتغري خنتار احلالة هذه ويف األخرى التفسريية املتغريات بني من

 أكرب عندمها P_value قيمة ألن  معنويني غري puis و Prix املتغريين ألن السابق للنموذج متغري أي نضيف
5%05.0 املعنوية مستوى من == ، املتغريين على حيتوي الذي األمثل النموذج خنتار األخري يف إذن poids  
 . cyl  و



 Estimatingمن  Stepls-stepwise least squaresخنتار : كما يلي  Eviewsميكن إجراء عن طريق 
setting   

 
 List of Search يف املستقلة واملتغريات Specification يف والثابت التابع املتغري نكتب الطريقة اختيار بعد 

regression  يلي  كما: 



 
 كما 0.05 لتصبح P_value يف تغيري مع  Forward خنتار مث  Options إىل نذهب السابقة النافذة نفس من
 :يلي

 



 املتغري أضفنا مث Poids املتغري أوال أضفنا حيث سابق اخرتانه الذي نفسه هو املختار األمثل النموذج أن نالحظ
Cyl   . 
  فقط  Forward مع  استخدمناها اليت االختيارات نفس فنستخدم Eviews بـ الطريقة هذه إجراء أيضا ميكن
 كما 0.05 لتصبح P_value يف تغيري مع  Backward خنتار مث  Options إىل نذهب أن هو يتغري الذي
 :يلي

 
 املتغري حذفنا مث Poids املتغري أوال حذفنا حيث سابق اخرتانه الذي نفسه هو املختار األمثل النموذج أن نالحظ
Prix  . 

 اليت التفسريية املتغريات خنتار حيث Forward على الطريقة هذه تعتمد :  Stagewise طريقة 7-2-3
 :يلي  فيما  العملية  هذه  وتتلخص  البواقي  بدراسة  وهذا  التفسريية  املتغريات  بني  الداخلي  االرتباط  بتدنئة  تسمح

 ومعنوي قوي  ارتباط  له  الذي  املتغري  خنتار مث  التفسريية، واملتغريات  التابع  املتغري  بني  االرتباط  معامل حبساب نقوم  -
 .التابع   املتغري  مع

  خنتار مث( املتغريات تضليل بعد ) Open/as Group إىل نذهب EViews يف هبذا للقيام
View/Covariance Analysis   على عالمة  نضع  مث Correlation   و  Probability   يلي  كما: 



 
 :التالية  النافذة  تظهر  Ok  على  الضغط  بعد  مث 

 
 و التفسريي املتغري بني معنوي ارتباط معدل أعلى أن نالحظ حيث األول، السطر هو املصفوفة هذه يف يهمنا ما

 Poids  املتغري  هو  التابع  املتغري
 :أي  املضاف  التفسريي  املتغري  تتضمن  اليت  املعادلة  بواقي  حبساب نقوم  الثاين  املتغري  اختيار  أجل من -



  Cons C Poids،   املعادلة  بواقي  بني  االرتباط  معامالت  حنسب  مث  e  األخرى  التفسريية  واملتغريات  Cyl Puis 
Prix،  كما املعادلة بواقي حساب أوال ، املعادلة بواقي مع  معنوي ارتباط معامل أكرب له الذي املتغري خنتار مث 

  e ونسميه Proc/Make Series Residual: إىل نذهب Cons C Poids النموذج تقدير انفذة من: يلي
 :يلي  كما  Cyl Puis Prix  واملتغريات  e  بني  االرتباط  مصفوفة حنسب األوىل  الطريقة  وبنفس  ،

  
 وابلتايل معنوية غري االرتباط معامالت مجيع أن نالحظ حيث األول، السطر هو املصفوفة هذه يف يهمنا ما

 (.الثابت  إىل  ابإلضافة)  فقط  Poids  املتغري  يتضمن  الذي  هو األمثل  النموذج  أي األوىل  املرحلة  عند   نتوقف
 


