
 1المحاضرة الرابعة اقتصاد قياسي 

 االنحدار الخطً البسٌط 

 معادلة االنحدار الخطً البسٌط 

 اسباب وجود المتؽٌر العشوائً 

 طرٌقة المربعات الصؽرى االعتٌادٌة 

 فروض طرٌقة المربعات الصؽرى االعتٌادٌة 

 اشتقاق المعادالت الطبٌعٌة بالطرٌقة المباشرة

 الطبٌعٌة بطرٌقة االنحرافاتاشتقاق المعادالت 

: هو قٌاس للعالقة   The simple linear regression model -االنحدار الخطً البسٌط :

 xواالخر مستقل نرمز له بالرمز  y الخٌة بٌن متؽٌرٌن احدهما تابع ممكن ان نرمز له بالرمز 

ط النه بٌن متؽٌرٌن وان الشكل المفترض لتلك العالقة هو الشكل الخطً ولذلك فان كونه بسٌ

 .   xكدالة بـ    yاي اننا نقدر  فقط احدهما تابع واالخر مستقل

Y= f ( x) 

اي ان المعادلة سٌكون بها وكونه خطً الن العالقة المفترضة بٌن المتؽٌرٌن عالقة خطٌة 

تساوي صفر وٌعبر عن ذلك   xعندما تكون   yثابتٌن هما ثابت التقاطع والذي ٌمثل قٌمة 

عندما  yٌمثل التؽٌر فً قٌمة المتؽٌر  والذيb 1  . اما الثابت االخر فهو ثابت المٌل  boبت بالثا

وبذلك ٌكون شكل معادلة االنحدار الخطً البسٌط كما وحدة واحدة . xٌتؽٌر المتؽٌر المستقل 

  -ٌاتً :

                

  iهً قٌمة المتؽٌر التابع فً المشاهدة رقم  yiحٌث ان 

xi  هً قٌمة المتؽٌر المستقل فً المشاهدة رقمi  

Bo  ، ثابت التقاطعb1  ، ثابت المٌلei  الخطاء العشوائً فً قٌمة المتؽٌر التابع

 iللمشاهدة 



وان كثٌر من العالقات االقتصادٌة ٌمكن ان تكون العالقة بٌن المتؽٌر التابع والمتؽٌر 

المستقل عالقة خطٌة كدالة الطلب باعتبار الكمٌة المطلوبة دالة بالسؽر وكذلك دالة العرض 

ودالة االستهالك وؼٌرها كثٌر وٌقع على الباحث اختٌار خط االنحدار االنسب لتمثٌل تلك 

بٌن خطوط االنحدار التً ٌمكن تمرٌرها فً الشكل االنتشاري الذي ٌعبر عن العالقة  العالقة من

بٌن المتؽٌر التابع والمتؽٌر المستقل وان خط االنحدار ٌتحدد بكل من ثابت التقاطع والمٌل ولذلك 

.ومنهما ٌمكن تقدٌر المرونة التً  b1و  boفان هدؾ الباحث القٌاسً ٌتركز على تقدٌر الثابتٌن 

 تمثل التؽٌر النسبً فً المتؽٌر التابع منسوبه الى التؽٌر النسبً فً المتؽٌر المستقل 

  
  

  
 
 

 
    

 

 
    

 

      
 

وكذلك بمستوى قٌم  boوكذلك بثابت التقاطع  b1وبذلك فان المرونة ستتاثر بالمٌل 

 المتؽٌرٌن التابع والمستقل المراد تقدٌر المرونة عندهما 
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وٌمكن القول بان العالقة بٌن المتؽٌرالتابع والمتؽٌر المستقل المعبر عنها بالنموذج القٌاسً 

 المبٌن ادناه 

                

هما الجزء االول ٌعبر عنه بالعالقة المنتظمة بٌنهما متمثال بالجزء االخضر من  تتمثل بجزئٌن

المعادلة وهو ٌمثل السٌر على خط االنحدار وٌسمى هذا الجزء بالقٌمة المتوقعة للمتؽٌر التابع 

Eyi   او نرمز لها بالرمزyᵔ  وتلفظ واي هات اي القٌمة المقدرة للمتؽٌر التابع وان مقدار

  eiبٌن القٌمة المتوقعة للمتؽٌر التابع والقٌمة الحقٌقة له ٌعبر عنها بالخطاء العشوائً االختالؾ 

وهو الملون باللون االحمر فً المعادلة اعاله وان هدؾ الباحث القٌاسً تقدٌر العالقة المنتظمة 

وٌعود لعدة بٌن المتؽٌر التابع والمتؽٌر المستقل اما وجود المتؽٌر العشوائً فهذا ال ٌمكن انكاره 

 اسباب .

ان المعادلة القٌاسٌة تختلؾ عن المعادلة الرٌاضٌة بكونها تتضمن المتؽٌر  -المتؽٌر العشوائً :

والقٌمة  yiوان المتؽٌر العشوائً ٌمثل الفرق بٌن القٌمة الحقٌقٌة للمتؽٌر التابع  eiالعشوائً 

 ر وهً المتوقعه له او المقدره من الجززء المنتظم فً معادلة االنحدا
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ان االختالؾ بٌن القٌمة الحقٌقٌة للمتؽٌر التابع والقٌمة التً ستقدر له تعود  

 لعدة اسباب ٌمكن اٌجازها بما ٌاتً 

العوامل الوراثٌة فً العلوم التطبٌقٌة والسلوك البشري العشوائً فً العلوم االقتصادٌة   - 

المتؽٌر و الذي ٌحكم الكثٌر من المتؽٌرات ٌنطوي على اختالؾ من فرد الخر ومن 

وقت الخر لذلك فان االستجابه البشرٌة للتؽٌرات فً المتؽٌرات  االخرى ستنطوي على 

 االختالفات سٌحتوٌها المتؽٌر العشوائً . اختالفات ؼٌر منتظمة تلك

استبعاد بعض العوامل التً تؤثر فً المتؽٌر التابع ٌجعل اثار تلك العوامل المستبعده  -2

من النموذج القٌاسً تظهر اثارها فً المتؽٌر العشوائً اي ان االختالؾ بٌن القٌمة 

النموذج لم ٌتضمن كل  سببها انالحقٌقٌة والقٌمة المقدره من النموذج للمتؽٌر التابع 

العوامل التً تؤثر على المتؽٌر التابع فعلى سبٌل المثال فان الطلب على السلعة ال ٌتاثر 

فقط بسعرها بل ٌتاثر بعده عوامل اخرى وحذؾ العوامل االخرى من معادلة الطلب 

 ٌجعل القٌمة الحقٌقٌة تختلؾ عن القٌمة المقدرة.

لو كان النموذج القٌاسً لٌس خطٌا وقدر على انه الخطاء فً توصٌؾ النموذج القٌاسً ف -3

خطً فان ذلك سٌجعلنا نالحظ اختالؾ بٌن القٌمة الحقٌقٌة والقٌمة المقدره وكلما ابتعد 

 الشكل الذي تم توصٌفه للنموذج عن الشكل الحقٌقً ازدادت االخطاء العشوائٌة 

علٌها عن المتؽٌرات  فً كثٌر من االحٌان القٌم المتحصل -اخطاء القٌاس والتجمٌع  : -4

ؼٌر مقاسة او مجمعه بشكل صحٌح وهذه االخطاء فً قٌاس المتؽٌرات سٌتم احتوائها 

 .بالمتؽٌر العشوائً 

 

توجد العدٌد من الطرق االحصائٌة  -طرق تقدير ثوابت النموذج الخطي البسيط :

التً ٌمكن استخدامها فً تقدٌر ثوابت النماذج القٌاسٌة وتعتبر طرٌقة المربعات 

الصؽرى االعتٌادٌة من اهم هذه الطرق واكثرها استخداما بل انها تعتبر اساس 

احصائً لكل الطرق االخرى اي ان الطرق االخرى طورت من طرٌقة المربعات 

 االثار التً قد تنجم عن توفر فروض طرٌقة المربعات الصؽرى . الصؽرى لتجاوز

ان طرٌقة المربعات الصؽرى بنٌت على اساس تقلٌل مجموع مربعات االخطاء  

العشوائٌة الى اقل قدر ممكن اي انها تبحث عن ثوابت للدالة تجعل من مجموع مربعات 

   الخطاء العشوائً 
تندت الى مجموعة من اقل ما ٌمكن وان هذه الطرٌقة اس   

الفروض التً ٌجب ان تتحقق لكً ٌكون التقدٌر المتحصل علٌه بهذه الطرٌقة لثوابت 

النموذج معتد به وٌمكن اعتماده وٌمكن اٌجاز تلك الفروض باحدى عشر فرض سبعة 

 منها تعتبر اساسٌة واالخرى فروض ساندة وهً كما ٌاتً 

متؽٌر عشوائً حقٌقً اي ان قٌمه  ei ان ٌكون المتؽٌر العشوائً -الفرض االول : - 

فً اي فتره وعند اي مستوى من مستوٌات المتؽٌر المستقل تعتمد على الفرصة وال 

 ٌوجد انتظام فً تحركها 

ان متوسط قٌم المتؽٌر العشوائً عند اي مستوى من مستوٌات -الفرض الثانً : -2

جبه واخرى اي ٌاخذ قٌم مو Eei = 0.0المتؽٌر المستقل ٌجب ان ٌساوي صفر 



سالبة واخرى صفرٌة بحٌث لو تم تجمٌعها كلها سٌكون مجموعها صفر وبالتالً 

 متوسطها ٌساوي صفر اٌضا 

اي ان  var ei constantالفرض الثالث : ان ٌكون تباٌن المتؽٌر العشوائً ثابت  -3

مستوى تشتت قٌم الخطاء العشوائً حول خط االنحدار ٌكون ثابت على طول خط 

ٌوجد اختالؾ فً طبٌعة هذا التشتت حول خط االنحدار من مستوى  االنحدار وال

 الخر 

ان المتؽٌر العشوائً ٌتوزع توزٌعا طبٌعٌا حول خط االنحدار وال -الفرض الرابع :  -4

 ٌوجد تركز لنقاط الشكل االنتشاري بجهة من الخط 

ان تكون االخطاء العشوائٌة مستقلة عن بعضها البعض االخر  -الفرض الخامس : -5

وان الخطاء العشوائً فً فتره معٌنه لٌس له عالقة بالخطاء العشوائً فً فترة 

 اخرى وبتعبٌر اخر ان متوسط التؽاٌر المشترك لالخطاء العشوائٌة ٌساوي صفر 

Cov ei
  ej = 0.0 

عدم وجود عالقة بٌن االخطاء العشوائٌة والمتؽٌر المستقل اي  -الفرض السادس : -6

 ان توزٌع المتؽٌر العشوائً ال ٌعتمد على قٌمة المتؽٌر المستقل 

Cov ei  xi = 0.0 

عدم وجود اخطاء فً قٌاس المتؽٌرات المستقلة فعلى سبٌل المثال  -الفرض السابع : -7

ستهالك فهنا المتؽٌر المستقل هو الدخل فٌجب ان عندما نكون بصدد تقدٌر دالة اال

 تكون االرقام المقاسة للدخل صحٌحة 

ان ال ترتبط المتؽٌرات المستقلة فً نموذج االنحدار الخطً المتعدد بٌنها بعالقة  -8

خطٌه قوٌة او كاملة وان تكون المتؽٌرات المستقلة ال تتاثر ببعضها اي انها مستقله 

 عن بعضها 

ٌرات المجمعة ال تنطوي على اخطاء تجمٌع فعلى سبٌل المثال ان ان تكون المتؽ -9

انتاج القمح وكذلك استخدامهم لالسمدة ٌمثل مجموع انتاج المزارع واستخداماتها 

 فهذا ٌجب ان ٌتم جمعه بشكل صحٌح وال ٌنطوي على اخطاء تجمٌع

ها ان تكون العالقة المراد تقدٌرها عالقة مشخصة وان البٌانات التً تم جمع -1 

 تمثل متؽٌراتها حتى ال نعنً تقدٌر نموذج بٌنما نقدر اخر

 ٌجب ان ٌكون توصٌؾ النموذج القٌاسً توصٌفا صحٌحا  -  

 

ان المعادالت التً تستخدم احصائٌا الحتساب ثوابت  -اشتقاق المعادالت الطبٌعٌة :

نموذج االنحدار الخطً البسٌط او ؼٌره من النماذج هً مستنده على فروض 

مربعات الصؽرى وعلى هذؾ هذه الطرٌقة الذي كما اشرنا هو تدنٌة طرٌقة ال

مجموع مربعات االخطاء العشوائٌة وٌمكن اشتقاق المعادالت الطبٌعٌة بكل من 

 الطرٌقة المباشرة وطرٌقة االنحرافات

 اشتقاق المعادالت الطبٌعٌة بالطرٌقة المباشرة  - 

ها هً كما اشرنا اعاله بالشكل ان معادلة االنحدار البسٌط التً نروم تقدٌر ثوابت

 التالً 
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و  b0ان المعادلة االخٌرة تمثل مج مربعات االخطاء العشوائٌة التً نبؽً تدنٌتها الى اقل قدر ممكن اي تقدٌر قٌم للثوابت 

b1  ًتجعل مجموع مربعات الخطاء العشوائ   
وان ذلك ٌتم من خالل مساواة مشتقات المعادله اعاله اقل ما ٌمكن    

ومساواتها مع اصفر والحل لبلوغ الهدؾ  اي الحصول على معادلتٌن فً االنحدار  b1ومرة بالنسبة لل  b0مرة بالنسبة لل 

 مع الصفر وكا ٌاتً b0البسٌط االولى ناتجة من مساواة المشتقة بالنسبة لل 

    
 

   
    (          ) (  )= 0.0               

 معادلةلطرفً المعادلة اعاله والتبسٌط نحصل على ال  2-بالقسمة على 

 (          )      

                          ( ) 

 والتبسٌط نحصل على المعادلة الثانٌة وكما ٌاتً b1وباالشتقاق بالنسبة الى 

    
 

   
    (          ) (    )= 0.0               

 لطرفً المعادلة اعاله والتبسٌط نحصل على المعادلة  2-بالقسمة على 

 (          )(  )          

                  
      

                  
         ( ) 

اعاله بطرٌقة المصفوفات وكما  2وٌمكن كتابة المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم  

 ٌلً

[
   

     
]  (

  

  
) [

    

      
 ] 

 

وٌمكن صٌاؼة المعادالت المستخدمة الستخراج الثوابت من المصفوفة اعاله اذ ان المقام  

سٌكون المصفوفة المرافقة لمصفوفة الثوابت فً اعاله  اما البسط فٌتمثل بالمصفوفة الناتجة من مصفوفة المرافقات بعد 

 د بمصفوفة الحد المطلق وكما مبٌن ادناه استبدال العمود المرافق للثابت المراد تقدٌره بالح
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والمعادالت االخٌرة هً المعادالت المستخدمة فً تقدٌر ثوابت دالة االنحدار الخطً 

 البسٌط فً الطرٌقة المباشرة والحتساب الثوابت ٌجب مراعاة ما ٌلً 

وكذلك تجمٌع قٌم المتؽٌر التابع     تجمٌع قٌم المتؽٌر المستقل للحصول على  - 

    للحصول على 

للحصول  xiبما ٌقابلها من قٌم المتؽٌر المستقل  كلy i ضرب قٌم المتؽٌر التابع   -2

      وتجمٌع قٌم العمود للحصول على  yixiعلى عمود 

   وتجمٌعها للحصول على   xتربٌع قٌم المتؽٌر المستقل  -3
  

 تمثل عدد المشاهدات  nثم تطبٌق الصٌػ اعاله علما بان  -4

 ن الخس وسعر الخس فً مدٌنه معٌنة مثال البٌانات التالٌة تمثل الكمٌة المطلوبة م

الكمٌة  المشاهدة
 المطلوبة

Yi 

 السعر 
xi 

Yi xi   
    

  51  1 500.00 100.00   

2  11 6 600.00 36.00   

3   1 5 550.00 25.00   

4 61 8 480.00 64.00   

5 75 9 675.00 81.00   

6 85 9 765.00 81.00   

7 31  3 390.00 169.00   

8 41  2 480.00 144.00   

   711 4441 72 551 المجموع
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 157.019 14.363  10.932 .000 

x -9.808- 1.535 -.934- -6.387- .001 

a. Dependent Variable: y 
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