
 تحليل البيانات االقتصادية األولالفصل الدراسي  الملك سعودجامعة 
 قصـــر 333 الدرس العملي كلية علوم االغذية والزراعة

 مهدي السلطان. د.أ مشاكل االنحدار قسم االقتصاد الزراعي

  

 multicollinearityاالرتباط الخطي المتعدد    (1)

 للبياواث التاليت

 

 
 Ls y c x1 x2 x3نجري االنحدار الخطي التالي  

 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/01/11   Time: 23:23   

Sample: 1981 1995   

Included observations: 15   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 79.10634 19.78228 3.998849 0.0021 

X1 -4.928058 1.611083 -3.058847 0.0109 

X2 0.015900 0.007411 2.145577 0.0551 

X3 0.174798 0.636716 0.274530 0.7888 
     
     

R-squared 0.950980     Mean dependent var 70.00000 

Adjusted R-squared 0.937611     S.D. dependent var 18.12654 

S.E. of regression 4.527610     Akaike info criterion 6.081444 

Sum squared resid 225.4918     Schwarz criterion 6.270257 

Log likelihood -41.61083     Hannan-Quinn criter. 6.079433 

F-statistic 71.13280     Durbin-Watson stat 1.818105 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

هذا المتغيز 

 غيز معىوي



 

نالحظ من النتائج أعاله أن معامل التحديد مرتفع جدا ولكن معلمة سعر السلعة 
وجود مشكلة االرتباط الخطي المتعدد  في البديلة غير معنوية وبالتالي يتبادر للذهن 

 .النموذج مما يستلزم  إجراء الكشف عن ذلك للتأكد
 okثم المتغيرات لتظهر لنا الشاشة التالية ثم  showمن الملف  نختار االمر 

 
 Covariance Analysisنختار  Viewتظهر لنا شاشة البٌانات من قائمة 

 تظهر لنا الشاشة التالٌة 

 
 

 :لتظهر لنا النتيجة التالية correlationثم نختار  



 

 
 وهي عبارة عن مصفوفة التغاير واالرتباط بين المتغيرات

 x2  ((0.918105و  x1من النتائج أعاله نالحظ وجود ارتباط قوي بين 
 x3  ((0.885714و  x2ارتباط قوي بين 
 x3  ((-0.887244و  x1ارتباط قوي بين 

 x3المتغيرات المستقلة للتأكد من وجود هذه الظاهرة بحذف ويمكن اآلن حذف أحد 

 وإعادة التقدير

 
 

 .ويظهر من النتائج أعاله أن المعامالت  معنوية وكذلك معامل التحديد مرتفع 
 
 



 

   Autocolorationاالرتباط الذاتي (2)

ٍِ ثِٞ االخزجبساد اىَخصصخ عِ ٍشــنيخ االسرجاب  : اختباراث الكشـــــــف عه االرتباط الذاتي

 ٗاخزجبس ٍضبعف  الخشاّح   hاخزجبس دٝش ثِ ٗارسُ٘، اخزجبس  اىزارٜ 

 .االخزجبس ٍخصص ىينشف عِ اسرجب  اىزارٜ ٍِ اىذسخخ األٗىٚ : اختبار ديز به واتســون

ttt ee   1 

Hفشضٞخ اىعذً                               0 0:  

Hاىفشضٞخ اىجذٝيخ                            A :  0 

tteصفش ٗثزىل  رنُ٘  1teرسبٗٛ صفش رنُ٘  إرا مبّذ       ٍَب ٝعْٜ عاذً ٗخا٘د اسرجاب

، ٗثبىزابىٜ ٝناُ٘ اىَزىٞاش  اىَشثعابد اىصاىشٙ اىعبدٝاخرسز٘فٜ خَٞا  فاشٗ   tٗزٞث إُ رارٜ 

 .اىفشٗ اىعش٘ائٜ ىيَْ٘رج ٝسز٘فٜ 

. ْٕبك أمثش ٍِ فشضٞخ  ثذٝئ َٝنِ  إُ رفزش ، اىسبىخ اىزٜ ٝنُ٘ فٖٞاب االسرجاب  اىازارٜ ٍ٘خات 

:0 .ٕٗ٘ األمثش زذٗثب فٜ اىذساسبد االقزصبدٝخ  AH 

:0    .اسرجب  رارٜ سبىتىنِ أزٞبّب ٝنُ٘ عْذك  AH     

 : _()  ٔ ىـ اإلزصبء اىَسســ٘ثقَٞخ 

ٗىٞٔ ٗثعذ رىل ٝزخز إزصبء ٍسس٘ة ٗٝقبسُ ثبىقَٞخ اىدذأٛ اخزجبس ٍعْ٘ٝخ ٝزطيت اسزعَبه 

 .اىقشاس ثقج٘ه أٗ سفض فشضٞخ اىعذً
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 :(لعزض الفكزة)فزضي  مثال

ٗمبّااذ قااٌٞ اىخطاا   n=4ٍشاابٕذاد  4أّاأ رااٌ رقااذٝش َّاا٘رج اّسااذاس خطااٜ ثسااٞ   ىعااذد ّفزااش  

 :اىعش٘ائٜ مبىزبىٜ
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ٕٜٗ اىقَٞخ  dLزٞث ٝعطٜ قَٞخ . ٗٝسصو عيٚ اإلزصبء اىدذ ٗىٜ ٍِ خذٗه دٝش ثِ ٗارسُ٘

ّسصو عيٚ اىقَٞزِٞ ٍِ اىدذاٗه، . Upperاىقَٞخ اىقص٘ٙ  dUزٞث ٝعطٚ قَٞخ . Lower .اىذّٞب

 (.(k-1ٗعذد اىَزىٞشاد اىَسزقيخ  nٗىنِ ّسصو عيٚ اىقَٞزِٞ ّسزبج إىٚ عذد اىَشبٕذاد 



 

ٍقبسّٔ ثِٞ اىقٌٞ اىسس٘ثٔ ٗاىقٌٞ اىدذ ٗىٞٔ، خذاٗه دٝشثِ ٗارسُ٘ رنُ٘ فاٜ ٍساز٘ٙ ٍعاِٞ ٝناُ٘ 

ٕٗازٓ ّقٞضأ  15داذٗه رجاذأ ٍاِ اى  nٗ %.  5ٗاىزٛ ٝسازخذً دائَاب  % 1ٗآخش % 5عْذ خذٗه 

ٗىناِ راٌ رفابدٛ ٕازا  15ٍِ ّقبئض خذٗه ٗارسُ٘ ألّٔ ٝزطيات عاذد ٍاِ اىَشابٕذاد ال رقاو عاِ 

 .ٍشبٕذاد فق  رقً٘ عيٚ ّفس اىفنشح 6اٍٟش ثزط٘ٝش خذاٗه رجذأ ٍِ 

K=1 n 
du dL  

1336 1.08 15 

1331 1310 16 

1331 1313 11 

1331 1316 11 

1340 1311 11 

1341 1320 20 

إرا  Hoٕاازا ٝعْااٜ أّْااب سااْشفض  dL =1320 du=1341% 5عْااذ ٍسااز٘ٙ اىثقااخ  n=20إرا مبّااذ  

ال ّسازطٞ  إُ ّزخاز  dL   d   duٗإرا مبّاذ . d>1.41إرا مبّذ  Hoٗىِ ّشفض   d<1.20مبّذ  

ٗإرا   - dL d > 4 ،  أٗ      >du d إرا مبّاذ  Hoاسفاض . قشاس ثش ُ قج٘ه فاش  اىعاذً آٗ سفضأ

 .ال ّسزطٞ  أُ ّزخز قشاس ثش ُ قج٘ه فش  اىعذً آٗ سفضٔ du   d   dL -4  -4مبّذ

 سسٌ  عذً اىٍْطقخ                                   سسٌ  عذً اىٍْطقخ                     

 

 

 

  Hoّشفض    ٍْطقخ اىقج٘ه                                                       Hoّشفض      

 

 

2                                      dL        du                                     2                           (4-dL )    (4-du  (                                4 

 .Hoرؤدٛ إىٚ سفض  4ٗ أٗاىقٌٞ اىقشٝجخ ٍِ اىصفش  Hoرؤدٛ  إىٚ قج٘ه  2ٍِ اىقشٝجخ اىقٌٞ 

 : اىعالقخ ثِٞ دٝش ثِ ٗارسُ٘ ٍٗعيَخ االسرجب  اىزارٜ

 إرا أخزّب إزصبء دٝشثِ ٗارسُ٘ اىَسسـ٘ة  
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 . ّالزظ اُ اىجســ   ٝجذأ ثبىَشبٕذح اىثبّٞخ ّسجخ ىظٖ٘س اىج٘اقٜ اىَزجب ئخ فٜ اىجس 
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d      ٝالزظ أُ األٍش ٝسبٗٛ رقشٝجب                     1 1 2     



 

ٗثبىزبىٜ                                                   
d
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ّسازفٞذ ٍاِ عَيٞاخ رصاسٞر اىَْابرج ىيازخيص ٍاِ   ٍِ خاله ٕزا ّسزطٞ  اىسص٘ه عياٚ ٍقاذسح 

 ٍْٗاأ ّساازخشج   dٗرىاال ثاا خشاء اّسااذاس اىَْاا٘رج ٗاىسصاا٘ه عيااٚ . ٍشاانيخ االسرجااب  اىاازارٜ

صفش ال ٝ٘خذ اسرجب  رارٜ ٗٝزشرات =  ٍِ اىعالقخ ّالزظ أّ إرا مبّذ .  ٗاسزخذاٍٖب فٜ اىعَيٞخ

أٛ مبُ عْذك  أٛ مابُ ْٕابك    = +1إرا مبّذ  .ٍَب ٝؤشش إىٚ اّعذاً االسرجب  اىزارٜ d=2عيٖٞب 

سفاض ) أٛ ٝنُ٘ ْٕبك االسرجب  رارٜ ٍ٘خات  d=0اسرجب  رارٜ ٍ٘خت ٗربً ٝزشرت عيٚ رىل إُ 

 اسرجب  رارٜ سيجٜ ٍْٖٗب   =-1ٗإرا مبّذ ( فش  اىعذً
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اسرجاب  ٍ٘خات ٗإرا  مبّاذ    d>2اسرجاب  سايجٜ ٗإرا  مبّاذ    d<2ّٗسزْح ٍِ رىل اّأ إرا مبّاذ  

2 =d  ٜال ٝنُ٘ ْٕبك  اسرجب  رار. 

أمجااش االخزجاابساد اىزااٜ . ٗاساا  االّزشاابس. سااٖو االساازعَبه-:   ٍزاٝااب اخزجاابس دٝااش ثااِ ٗارســااـُ٘

 .ح ٗأٝضب فٜ اىعْٞبد اىنجٞشحزسِ األداء فٜ اىعْٞبد اىصىٞش رسزعَو ىالسرجب  اىزارٜ،

ٝقزاشذ اىاجعض ضاٌ ٍْطقاخ اىالزساٌ إىاٚ ٍْطقاخ . ٍْب ق اىالزسٌ: عٞ٘ة اخزجبس دٝش ثِ ٗارسُ٘

ال ٝسااازخذً إرا مبّاااذ عاااذد ٍاااِ . ال ٝطجاااق عياااٚ اىَْااابرج اىزاااٜ ال رسزااا٘ٛ عياااٚ قاااب   . اىاااشفض

 ش غٞش عش٘ائٜ اىَزىٞشاد اىَسزقيخ عش٘ائٞخ، ٝسزخذً فق  فٜ اىسبه اىزٜ ٝنُ٘ فٖٞب اىَزىٞ

 تمرٌن خالل المحاضرة مطلوب القٌام به من جمٌع الطالب
 على النتائج التالٌة لالنحدار بٌن متغٌرٌن تم الحصول 

     eالبواقً  المشاهدة

1 3.9     

2 4.8     

3 5.8     

4 3.7     

5 2.5     

6 2.0     

7 1.2     

8 2.1     

9 1.7     

10 0.3     

 :اختبار دٌر بن واتسون للكشف عن االرتباط الذاتً من الدرجة األولىالمطلوب القٌام باجراء 
 القٌم الجد ولٌه: إلحصاء المحسوبا: الفرضٌة البدٌلة :فرضٌة العدمكون 

 dمن قٌمة  مقدرة معلمة االرتباط الذاتً   احسب

 
 

 
 ارتباط ذاتي ام ال وكيفية عالجه إن وجدمن النتائج التالية اختبر هل يوجد 

 اختبار انحدار بسٌط

Dependent Variable: LM   



 

Method: Least Squares   

Date: 03/24/06   Time: 22:34   

Sample (adjusted): 1975 2004   

Included observations: 30 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     

LY 0.801921 0.099248 8.079970 0.0000 

C -5.105197 0.579363 -8.811738 0.0000 

     
     

R-squared 0.699847 Mean dependent var -0.452845 

Adjusted R-squared 0.689128 S.D. dependent var 0.631279 

S.E. of regression 0.351975 Akaike info criterion 0.813829 

Sum squared resid 3.468825 Schwarz criterion 0.907242 

Log likelihood -10.20743 F-statistic 65.28591 

Durbin-Watson stat 0.382014 Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

  

 ذاتي ام ال وكيفية عالجه إن وجدمن النتائج التالية اختبر هل يوجد ارتباط 

 انحدار متعدد

Dependent Variable: LM المتغٌر التابع  

Method: Least Squares 
طرٌقة المربعات الصغرى '

  العادٌة

Date: 03/24/06   Time: 22:32  التارٌخ   

Sample (adjusted): 1975 2004 
-5791البٌانات من 

2001  

Included observations: 30 after adjustments عدد المشاهدات     

     
     

 Variableالمتغٌرات
  

الخطأ المعٌاري  Coefficientالمعامالت Std. Error  المحسوبة t-Statistic   القٌمة االحتمالٌة p Prob.   

     
     

LI -0.293269 0.104017 -2.819440 0.0089 

LY 0.681173 0.098619 6.907120 0.0000 

C -3.893272 0.673563 -5.780118 0.0000 

     
     

R-squared 0.768117     Mean dependent var -0.452845 

Adjusted R-squared 0.750941     S.D. dependent var 0.631279 

S.E. of regression 0.315045     Akaike info criterion 0.622436 

Sum squared resid 2.679837     Schwarz criterion 0.762556 

Log likelihood -6.336537     F-statistic 44.71914 

Durbin-Watson stat 0.368248     Prob(F-statistic) 0.000000 

 


