
 1المحاضرة السادسة اقتصاد قياسي 

 تقدثر حدود الثقة لثوابت النموذج 

 فً العٌنات الكبٌرة 

 %59حدود ثقة بمستوى ثقة    

 %55حدود ثقة بمستوى ثقة    

 فً العٌنات الصغٌرة

 %59حدود ثقة بمستوى ثقة   

 %55حدود ثقة بمستوى ثقة    

ان القٌمة التً تم تقدٌرها للثوابت التً تعبر عن العالقة بٌن المتغٌر التابع والمتغٌر السابق   

كقٌمة محددة تمثل تقدٌر بنقطة معٌنه النه فً حال تم اخذ عٌنه اخرى قد نحصل على قٌمه 

من المعروف بان كل المتغٌرات اخرى وبذلك فان قٌمة الثابت ستتغٌر من عٌنه الخرى. و

ذلك الوسط وفق توزٌع معٌن وعندما تتبع ل ول وسط حسابً معٌن اي تتوزع حوتتوزع ح

وان التوزٌع الطبٌعً كما هو   الذي اغلب الظواهر الطبٌعٌة تتوزع وفقه. التوزٌع الطبٌعً

 -معروف فان قٌم المتغٌر تتوزع حول الوسط الحسابً باحتماالت متعٌنة وكما ٌلً :

% من 95قل عن متوسطه تمثل متوسطه  وكذلك التً تان قٌم المتغٌر التً تزٌد عن   

 ات المشاهد

 % من قٌم المتغٌر 43.86تمثل  m-ϱو   m +𝜚 ةان نسبة القٌم التً تنحصر بٌن

 % من قٌم المتغٌر59.69تمثل  m-2ϱو  m+2ϱان نسبة القٌم التً تنحصر بٌن  

 % من قٌم المتغٌر 55تمثل نحو  m-3ϱو  m+3ϱ ان نسبة القٌم التً تنحصر بٌن 

ممكن ان تتغٌر من عٌنة الى اخرى اي كلما ناخذ عٌنة  كما اشرنا اعاله ان قٌم الثوابت   

تً اخذت سنحصل منه سنحصل على ثابت وان مجموع تلك الثوابت مقسوم على عدد العٌنات ال

عا طبٌعٌا حول ذلك وان قٌم الثابت المقدره ٌفترض ان تتوزع توزٌ على متوسط لذلك الثابت

المتوسط ولذلك عندما نكون بصدد تقدٌر لثابت معٌن فاننا ممكن ان نقدر الثابت بنقطة كما عملنا 



سابقا اال ان الحقٌقة هً ان قٌمة الثابت الحقٌقٌة ٌمكن ان تكون اعلى او اقل من تلك القٌمة 

بت المعنً تتراوح بٌن حد ادنى ولذلك كلما اردنا ان نزٌد ثقتنا نقول باننا واثقون بان قٌمة الثا

بمقدار نحدده ونسمٌه الحد االدنى وبٌن حد اعلى كذلك نحدده ونسمٌه الحد االعلى . وكلما اردنا 

 زٌادة ثقتنا بالتقدٌر ابتعد الحد االدنى عن الحد االعلى .

ٌع الثابت لتوز zالقٌاسً  وان قٌمة    zفً العٌنات الكبٌرة نعتقد بان توزٌع الثابت ٌتبع توزٌع  

 تحسب بالصٌغة التالٌة 

  
  

   

 

 

 

وقد تعلمنا سابقا بان لكل ثابت خطاء قٌاسً ٌمثل االنحراف القٌاسً لتوزٌع ذلك الثابت  

ولذلك عندما نكون بصدد توزٌع الثابت فاننا نقول بان نصف العٌنات ستعطٌنا قٌمة لذلك الثابت 

% من قٌم 59والنصف االخر ٌعطٌنا قٌم اعلى من متوسط ذلك الثابت . وان  اقل من متوسطه

 ذلك الثابت تنحصر بٌن 

  )Eالحد االعلى =  
           

  )E  الحد االدنى = وبٌن 
           

  

 اي بتعبٌر اخر ان قٌمة الثابت تتراواح بٌن 

 (  
 )          

   
      

           
  

% فاننا نحسب الحدود التً تقع قٌمة الثابت 55اما اذا اردنا ان نقدر الثابت بحدود ثقة 

 -ضمنها بالصٌغ التالٌة :

  )Eالحد االعلى =  
           

  )Eوالحد االدنى=  
           

 

المتغٌر التابع فٌها مشاهدة  69فلو كانت لدٌنا المعلومات التالٌة عن بٌانات لعٌنة من 

ٌمثل انتاج القمح  والمتغٌر المستقل المساحة المزروعة بالقمح وعلمنا بان مجموع حواصل 

وان مجموع مربعات  ∑yiӽi = 6000 ضرب انحرافات المتغٌر التابع بالمتغٌر المستقل بلغت 



 ∑انحرافات المتغٌر المستقل بلغت 
 
 

وقد بلغت مجموع مربعات انحرافات  انتاج  750 =

 ∑المزارع قٌمة قدرها 
 
 

  ∑وان مجموع مربعات عدد العمال فً المزارع   60000=
 

 = 

طن  055عمال ومتوسط انتاج المزرعة  05علما بان متوسط عدد العمال بالمزرعة  4650

 %55ثقة  % وحدود59المطلوب تقدٌر ثوابت النموذج مرة بنقطة ومرة بحدود ثقة 

    
∑     

∑   
 = 

    

   
    

                            

 وبذلك ٌكون النموذج المقدر  

               

 

 ومن اجل تقدٌرالثوابت بحدود ثقة البد من احتساب االخطاء القٌاسٌة للثوابت وكما ٌلً 

 ٌاتً اوال ٌجب ان نحسب مجموع مربعات الخطاء وٌمكن ان تحسب كما 

∑  
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 وبالتالً ٌمكن احتساب حدود الثقة للثوابت وكما ٌلً

  )Eالحد االعلى =  
           

  )E  الحد االدنى = وبٌن 
           

 

 9.2=  0.61* 1.96+8=    الحد االعلى 

 6.8=  0.61* 1.96-8=    الحد االدنى     

 5.9% بان قٌمة ثابت المٌل فً دالة االنتاج تقع قٌمته بٌن 59وبذلك نستطٌع القول باننا واثقون 

 الثقة لثابت التقاطع وكما ٌلً  وبنفس الطرٌقة نقدر حدود 4.3و



  )Eالحد االعلى =  
           

  )E  الحد االدنى = وبٌن 
           

 

 32.152=  6.2 * 1.96+ 20الحد االعلى  = 

 7.848=  6.2* 1.96 – 20=    الحد االدنى     

  1.96بدال عن  Z  2.58% باستخدام قٌمة 55وبنفس الطرٌقة ٌمكن تقدٌر الثوابت بحدود ثقة 

 وكما ٌلً 

 لثابت المٌل كما ٌلً

  )Eالحد االعلى =  
           

  )E  الحد االدنى = وبٌن 
           

 

 9.57=  0.61* 2.58+8=    الحد االعلى 

 6.42=  0.61* 2.58- 8=    الحد االدنى     

 ولثابت التقاطع كما ٌلً

 

  )Eالحد االعلى =  
           

  )E  الحد االدنى = وبٌن 
           

 

 35.99=  6.2 * 2.58+ 20الحد االعلى  = 

 4.004= 6.2* 2.58 – 20=    الحد االدنى     

 وٌمكن ان نالحظ كلما اردنا زٌادة الثقة ابتعد الحد االدنى عن الوسط وعن الحد االعلى اٌضا

 Zان تقدٌر الثوابت من عٌنة صغٌرة ٌجعل قٌم الثابت ال تتبع توزٌع  -العٌنات الصغٌرة :

 zوٌمكن احتساب حدود الثقة بنفس الطرٌقة مجرد ان نستبدل قٌم  tالقٌاسً وانما تتبع قٌم توزٌع 

(  مستوى الثقة الذي نرغب التقدٌر عنده – 0الجدولٌة عند مستوى المعنوٌة الذي ٌمثل )  tبقٌم 

عند  t% بٌنما ناخذ قٌمة 59% اذا كنا نرغب التقدٌر بحدود ثقة 9اي عند مستوى معنوٌة 

 %55% اذا كنا بصدد تقدٌر الثابت بحدود ثقة 0مستوى معنوٌة 

 \%59وهنا سنقدر حدود الثقة للثوابت كما ٌلً بحدود ثقة 

     
 -                

     
 +                

 

 

     
 -                

     
 +                

 

 



% وتصبح المعادالت 0% سنستخدم مستوى معنوٌة 55واذا كنا بصدد التقدٌر عند مستوى ثقة 

 اعاله كما ٌلً
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 +                

 

 

     
 -                

     
 +                

 

 0541- 0593مثال : البٌانات التالٌة تمثل االنفاق االستثماري ومعدل الفائدة عبر المدة 

المطلوب تقدٌر دالة االنحدار باعتبار االنفاق االستثماري دالة بسعر الفائدة  واجراء االختبارات 

 االحصائٌة المناسبة للثوابت 

االنفاق  المشاهدة
 االستثماري

سعر 
 الفائدة

y ӽ yӽ          

0 656 0.05 -97.40- -.006- .58 .000036 9486.76 .002500 

9 804 0.045 50.60 -.011- -.56- .000121 2560.36 .002025 

8 836 0.045 82.60 -.011- -.91- .000121 6822.76 .002025 

6 765 0.055 11.60 -.001- -.01- .000001 134.56 .003025 

9 777 0.06 23.60 .004 .09 .000016 556.96 .003600 

4 711 0.06 -42.40- .004 -.17- .000016 1797.76 .003600 

1 755 0.06 1.60 .004 .01 .000016 2.56 .003600 

3 747 0.05 -6.40- -.006- .04 .000036 40.96 .002500 

35 696 0.07 -57.40- .014 -.80- .000196 3294.76 .004900 

05 787 0.065 33.60 .009 .30 .000081 1128.96 .004225 

-   0.56 7534 المجموع
1.424 

0.00064 25826.4 0.032 
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 كما ٌاتً rباعتباره دالة بسعر الفائدة   iوبذلك ٌمكن متابة دالة االستثمار 

   = 878 -2225         

  ∑وٌمكن ان نحسب مجموع مربعات التغاٌرات المفسرة  
وكذلك مجموع مربعات    

  ∑االخطاء العشوائٌة التً تمثل مجموع مربعات التغاٌرات غٌر المفسرة 
 وكما ٌلً   



∑  
       ∑    =                =3168.4 
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 %55% و59ونستطٌع تقدٌر كل من ثابت المٌل وثابت التقاطع بحدود ثقة 
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%59الثوابت بحدود ثقة ولتقدير قيم   

 

                                   

                                   

 

 

                  
وبذلك يمكن ان نالحظ بان الصفر اصبح ضمن مدى تغير هذا الثابت مما يعني بان الثابت 

عن الصفر ال يختلف  
                                   

                                 
                           

 

                     

 

% باستخدام قيمة  55وبنفس الطريقة يمكن تقدير الثوابت بحدود ثقة   
% وكما يلي 1عند مستوى معنوية    t 
 

                                   

                                     

 

 

              
 

                                   

                                   
                       

 

                 

 

 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .350
a
 .123 .013 53.21889 

a. Predictors: (Constant), r 

 

 

 

 

 

 



Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 878.000 119.001  7.378 .000 

r -2225.000- 2103.661 -.350- -1.058- .321 

a. Dependent Variable: i 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3168.400 1 3168.400 1.119 .321
b
 

Residual 22658.000 8 2832.250   

Total 25826.400 9    

a. Dependent Variable: i 

b. Predictors: (Constant), r 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

i 10 656.00 836.00 7534.00 753.4000 53.56865 

r 10 .05 .07 .56 .0560 .00843 

Valid N (listwise) 10      

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

i 10 656.00 836.00 7534.00 753.4000 53.56865 

r 10 .05 .07 .56 .0560 .00843 

drdi 10 -.91- .58 -1.424- -.1424- .47734 

dr2 10 .000001 .000196 .000640 .00006400 .000063823 

di2 10 2.56 9486.76 25826.40 2582.6400 3198.88434 

r2 10 .002025 .004900 .032000 .00320000 .000954085 

Valid N (listwise) 10      

 

 

 



كمتغٌر تابع ودخل البٌانات التالٌة تمثل االنفاق على االقمشة والمالبس -مثال:

االسرة كمتغٌر مستقل لثمانٌة اس المطلوب تقدٌر دالة االنفاق على االقمشة 

والمالبس  واختبار النموذج ككل واحتساب القدرة التفسٌرٌة للنموذج  واختبار 

 %59ثوابت النموذج وتقدٌر تلك الثوابت بحدود ثقة 

االنفاق على 
االقمشة 

 والمالبس

    الدخل الشهري

995 0955    

455 9655    

395 8955    

095 945    

995 0935    

155 9055    

0955 4655    

035 395    
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