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حازٍخ المبول2017/12/3:

املستخلص :

ٍؼد أنموذس دالت الخغوٍل من المفاايَم اسظاظاَت اٌ الع ظال الصماَات اذ ٍخؼامال ماغ العزعازت الصماَات
المخؼددة المخغَساث ,اما بالاعبت الي حصمَم يرا اسنموذس انه ٍؼخمد ػزي البَاناث المخاعت ٌ العزعازت الصماَات
وػزي المؼزوماث اسخسى ٌ العزعزت لارل ػااد حمزَال ننماوذس دالات الخغوٍال ٍؼخماد ػزاي حمزَال البَانااث ودلات
المؼزوماث المخاعت واظخؼمال يار المؼزومااث اٌ الاموذصات ,اٌ يارا البغاذ حام حمادٍس دالات الخغوٍال باظاخؼمال
اسظااازول ال مؼزماااٌ المخمزااال بؽاااسٍمخَن اسنغاااداز اليؽاااٌ الموظاااؼٌ وؼسٍمااات الةاااسٍغت الخم َدٍااات الخ ؼَبَااات
واألظزول شبه المؼزماٌ مخماز باانموذس اعاادً المششاس شابه المؼزماٌ ماغ ممخاسعَن اظاخؼمال مششاس اعاادً
مؼزمٌ خؽٌ مغ ممدزً انغداز اليؽٌ الموظاؼٌ والةاسٍغت الخم َدٍات الخ ؼَبَات ,اف ياد يارا البغاذ ٍخمزال
بممازنات باَن الممادزاث المار وزة انفاا باظاخؼمال اظازول المغا ااة و ػااد عضاو ػَاااث )(n=100,150,200
اظ ااسث الاخااالش الخااٌ حاام الخو اال الَ ااا اف المماادز الممخااسط ) ) C.S.S-L.S.Iيااو اس عاال ماان بااَن المماادزاث
المدزوظت لمؼظم عضو الؼَااث المدزوظت .
املصطلحات الرئيسة للبحث  :دالت الخغوٍل  ,اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ  ,الةسٍغت الخم َدٍت الخ ؼَبَات
 ,انموذس اعادً المششس شبه المؼزمٌ.

* بغذ معخل من زظالت ماصعخَس

جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية
العدد  608اجمللد 24
الصفحات 5;6 -597

-1املقذمة :

ػاد دزاظت الع ظل الصماَت نضد ان ا حصاف حبؼاً لؼدد مخغَساث اإلنموذس المدزوض اننموذس العزعازت
الصماَات الاارً ٍؼخماد ػزااي مخغَاس واعااد ٍعامي أنمااوذس العزعازت الصماَاات ذاث المخغَاس الواعااد (univariate
) time series modelويرا الاوع من الاماذس ٍ ,عخؼمل مػ البَاناث العابمت والغالَات ػان يارا المخغَاس اماا
اذا اخر األنموذس باظس اسػخباز الؼوامل اليازصَت اسخسى الخٌ حشرس ٌ المخغَس  ,فٌ ير الغالات ٍاخم الزضاو
الاي اظاخؼمال نمااذس مخؼادد المخغَاساث ) )multiple time series modelوبماا اف يارا الامااذس مؼمادة اٌ
ػمزَت الاموذصت لرا حم وظغ او باا أنموذس ٍؼمل ػزي و ف ير المخغَساث اوػد اخر الخسابػ باَن العزعازت
باظس اسػخباز ,ل را حم اسػخماد ػزي أنموذس ٍخم من خ له و ف الؼ لت الدٍاامَ َت بَن مخغَساث الاظا والرً
ٍدػي بننموذس دالت الخغوٍل ) (transfere function modelالرً ٍعمظ بباا انماوذس دٍااامَ ٌ ؼاال باَن
مخغَساث المدخ ث ( (inputومخغَساث الميسصاث (  , ) outputوباَن مخغَاساث المادخ ث ( )inputماغ عاد
اليؽن  ,اف أنموذس دالت الخغوٍل المؼزمَت ٍضمغ بَن بؼط موا فاث نماذس( )ARIMAذاث المخغَس الواعاد
ٌ الع ظال الصماَات  ,وباَن موا افاث نمااذس اسنغاداز المخؼادد اً ان اا حضماغ باَن اظازول الع ظال الصماَات
واظااازول العاااببَت واف يااار المَاااصة اػؽخاااه اسيمَااات ال بَاااسة والباااازشة اااٌ ػمزَااات الخغزَااال الااادلَك لميخزاااف
الظوايس][4ص.27
ااٌ ياارا البغااذ حاام دزاظاات انمااوذس دالاات الخغوٍاال ال مؼزمَاات ( Nonparametric Transfer
 )Function Modelالممااسط مان لبال ال مان )(Jun M. Liu, Rong Chen and Qiwei Yao
([18])2011ص 2اذ ٍخم حؽبَاك يارا اسنماوذس عخاي اٌ عالات اوف العزعازت الصماَات حؼاانٌ مان ال خؽَات الؼالَات
عا ً ػاان احصااا ه بانااه ٍضمااغ مااا بااَن نماااذس  Box-Jenkinsوالخم َااد ال مؼزمااٌ سف اسنمااوذس ٍخ ااوف ماان
الخٌ ٍخم حمدٍسيا بنظخؼمال اعدى الؽسالك ال مؼزمَات الخم َدٍات اماا
صصأٍن  :الضص اسول مخمزل بالدالت
َخبغ اعد نماذس …… , ARMA , MA , AR) Box-Jenkinsالاخ)
الضص الزانٌ المخمزل بغد اليؽن
] , [22حم اظخؼمال بؼط ؼسالك الخم َد ال مؼزمٌ ٌ حمدٍس انموذس دالت الخغوٍل ال مؼزمَت وال د ما ا ياٌ
العماط لزبَاناث بالخغدد ػن نفعا ا لف ام الؼ لااث المخؼزمات ب اا وحغدٍاد شا ل الؼ لات السٍاظاَت باَن مخغَاساث
العزعزت الصماَت.
-2هذف البحث :
حمدٍس انموذس دالت الخغوٍل ال مؼزمَت باظخؼمال ؼسالك الخم َاد ال مؼزمَات رام ػمال ممازنات باَن يارا الؽسالاك
مؼزمت الخم َد اليا ت ب ل ؼسٍمت .
باخخ
 3-1امنورج دالة التحويل الالمعلمية :
حةاَس دالات الخغوٍال ال مؼزمَات الاي حمزَال الؼ لات باَن دالات الخغوٍال لاـ  Box – Jenkisماغ الخم َاد
ال مؼزمٌ و الخٌ من خ ل ا ٍخم حمدٍس ل من دالت الخغوٍل ال مؼزمَت ماغ مؼاالم أنماوذس  ARMAبواظاؽت
اسظزول الخ سازً ] , [18وػادة ٌ نماذس دالت الخغوٍل ال مؼزمَات ٍ اوف شا ل الدالات مَاس مؼاسو ل ان ٍخعام
ب ونه دالت حم َدٍت  ,وٍم ن الخؼس ػزي يرا اسنموذس ناسحٌ ][22ص [17] 1,2,3ص:1,2
اذ اف
 :دالت حم َدٍت مَس مؼسو ه وٍخم حمدٍسيا و ك اعدى ؼسالك الخم َد
 :مخغَس الميسصاث

output variable

 :مخغَس المدخ ث

input variable

 :الخةوٍش اسبَط  , white noiseوالرً من المفخسض اف ٍخبغ ػمزَت )ARMA(p,q
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اذ اف

ويرا ٍشدً الي
.

معخمزَن  ,ويرا ٍعمن اسظخم لَت بَن

وٍفخسض اف ٍ وف

المخغَساث

ومن خ ل نمرصت

باػخباز ػمزَت )ٍ ARMA(p,qخم اشالت اسزحباغ الراحٌ من البَاناث بغَذ ٍم ن حمادٍس

بة ل ا زس فا ة .
واف

من

] [18ص8

ٍم ن حمدٍسيا من خ ل الغل الخ سازً والؼددً لزدالت ال خؽَت اسحَت

اذ اف
حغمَك شسوغ اسظخمسازٍت واسنؼ اظَت .
 5-4طرائق تقذير دالة التحويل لالمعلمية
ٍخم حمدٍس دالت الخغوٍل من خ ل ؼسالك الخم َد ال مؼزمَت و اسحٌ :
 -1ؼسٍمت الخمدٍس بنظخؼمال مم د اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ :
Local Linear Regression Estimation Method
ٍؼد مم د اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ اعد المم داث ال مؼزمَت الخٌ حمخز ػدة ممَصاث حضؼز اا ممَاص
ػن بمَت المم داث وما ا لدزحه ػزي الخ َاف ماغ الخصاامَم الؼةاوالَت والزابخات و ارل لدزحاه الخمازبَات الؼالَات
بااَن صمَااغ مماادزاث  kernelوالع ظاال المخؼاماادة وؼسالااك الةااسالظ الخم َدٍاات ]. [9اف باااا مخؼاادد الغاادود
الخااٌ حؼماال ػزااي
موصااودة وياارا ٍخؽزااد اٍضاااد لااَم
الموظااؼٌ وبااا خساض اف المةااخمت الزانَاات لااـ
حمزَل اسحٌ][10ص:3,2

اذ اف
 :يو ممدز المةخمه اسولي لدالت
ممدز دالت
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اذ اف
:يٌ دالت kernel
و اف

اذ اف
 :مؼزمت الخم َد bandwidth
 :Xحةَس نلي لَمت المةايدة الموظؼَت

بؼد ذل نمو بخؼوٍط المؼادلت ) ٌ (5المؼادلت (َ )4خم الغصول ػزي] [18ص:8

اماا بالاعاابت الاي مؼزماااث انماوذس  ARMAال خؽااٌ الخااٌ ٍاخم عز ااا بةا ل ح ااسازً وػاددً مااا ااٌ
] [18وػزَااه اانف ياال ا الؼدٍااد ماان اليوازشمَاااث لغاال
المؼادلاات ( )4اذ ح ااوف المؼزماااث مخمززاات بااـ
مة زت ال خؽَت ,و ٌ يرا البغذ ماد حام اػخمااد ممادز ال خؽاٌ ػزاي اظااض خوازشمَات Gauss-Newton
الخٌ حؼس بان ا ؼسٍمه ح سازٍت حعخؼمل بانخظاا لغال مةا زت المسبؼااث الصاغسى ال خؽَات وحؼاد يار الؽسٍمات
موظغ ايخما الباعزَن ألن ا س حخؽزد ععال المةخماث من الدزصت الزانَت وٍخم الزضو الَ ا ٌ عالات الغصاول
ػزي نظا مؼاادسث سخؽَات الخاٌ مان الصاؼد اٍضااد المةاخمت الزانَات ل اا ][12ص ,106وبارل ٍم ان حمادٍس ال مان
اسحٌ :
بما اف

اذ اف
ومن رم

وبنخر مضموع مسبؼاث األخؽا

نغصل ػزي:
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وبنشخماق المؼادلت ) (10بالاعبت الي ً من  φو θنغصل ػزي :

ٍخم معاواة المؼادلت اػ

الي الصفس نغصل ػزي اسحٌ :

واٍعا ٍخم معاواة المؼادلت اػ

الي الصفس نغصل ػزي اسحٌ :

ومن خ ل حبعَػ المؼادلخَن )(12) (11نغصل ػزي اسحٌ-:

اما المؼادلخَن ) (14) (13ن عظ ان ا مؼادسث سخؽَت ول را ٍخم اظاخؼمال ؼسٍمات  Gauss-Newtonلغاسض
عل ير المؼادسث وح وف اسحٌ ] [19ص -: 113 80
حؼؽي لَم حمدٍس اولٌ
اذف
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ن خد بة ل مخعزعل (( ٌ )Taylor

][18ص 22ص23

).

اذف:

-:

وبواظؽت الخمدٍس ٌ المؼادلت ( ٍ )17وف لدٍاا مؼادلت اسنغداز اسحٌ

ٍم ن اف حمدز من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ-:

اذف-:
وبرل

اف حمدٍس

ٍ وف اسحٌ :

و ٌ ير المسعزت نمو بدمش المؼادلت ومن رم حمزَل الممداز اغصل ػزي حمدٍس لزـ
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وٍم ن اف نخو ل الي

َغت ػامه لخمدٍس أنموذس دالت الخغوٍل ال خؽَت ال مؼزمَت وععد اسحٌ :

 خوازشمَت :حوظظ ير اليوازشمَت ؼسٍمت الخمدٍس ال خؽَت بنظخؼمال مم د اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ الخٌ ٍخم من خ ل ا
وػزي الاغو اسحٌ ][18ص:8
حمدٍس مخضه مؼزماث ال خؽَت و
بنظخؼمال ؼسٍمت اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ ) (LLRمغ حضايل اسزحبااغ

 -1الغصول ػزي حمدٍس اولي
المخعزعل ٌ

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

 -2الغصول ػزي حمدٍس اولي لزـ

بالاعبت الي
ٍ -3خم حمدٍس

 -4بؼد الغصول ػزي

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

ٍخم حمدٍس

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

ٍ -5خم اسظخمساز بخ ساز اليؽوة ()3و ( )4الي اف

حخغَس من خ ل مَت

غَس ٌ اراَن

يٌ ممدزاث لل
من الخ سازاث المخؼالبت والمَم الا الَت
:
 - 2ؼسٍمت الخمدٍس بنظخؼمال مم د الةسٍغت الخ ؼَبَت
حؼد ؼسٍمت الةسالظ الخم َدٍت الخ ؼَبَت من الؽسالك الخٌ حعخؼمل إلٍضاد حمادٍس الادوال الماساد حم َاديا .والف اسة
اسظاظَت ل را الممادز ياو اٍضااد ممادز دالات حم َادً الارً ٍؼمال ػزاي حمزَال مضماوع مسبؼااث الباوالٌ الضصالَات
( )penalized residual sum of squaresمعاا الَ اا عاد الضاصا ( )roughness penaltyوح اوف
بالة ل اسحٌ-:
][7ص  223و [8] 224ص 588و 589
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اذ اف
الضص اسول من المؼادلت المر وزة اػ ٍةَس الي مضموع مسبؼاث البوالٌ ()Rss
 :مؼزمت الخم َد او مؼزمت الضص
والضص الزانٌ من المؼادلت ٍةَس الاي عاد الضاصا مَاس المم اد ( )roughness penaltyاماا بالاعابت لمؼزمات
ااف
إن ا حاخغ م ب مَات الخم َاد مان خا ل وشف مةااز ت المةاخمت الزانَات لدالات الضاصا  ,ػاادما
الممدز ٍ وف ػباز ػن مضماوع مسبؼااث الباوالٌ وبارل انف حمادٍس الةاسٍغت ظاو ٍ اوف راباج  ,اماا ػاادما
اانف مضمااوع مسبؼاااث البااوالٌ ظَوظااظ البَاناااث اً اف عااد الضااصا ظااَيخفٌ][1ص  39وما ااا اااف
مؼزمت الخم َد حزؼد دوزاً زلَعاً ٌ العاَؽسة ػزاي المفاظازت باَن ععان المؽابمات ( )the goodness of fit
والمخمزل بواظؽت ( )smootherوالرً حم لَاظه بواظؽت الممداز اسحٌ][7ص : 224

واف الةااسغ العااسوزً لدالاات ( )gاف ح ااوف لابزاات ل شااخماق مااسحَن وام انَاات الخ اماال لمسبااغ المةااخمت
الزانَاات ,اذ ٍ ااوف الفااسق بااَن شااسالظ الخم َااد  Smoothing Splineو شااسالظ اسنغااداز Regression
 ٌ Splineالةسالظ الخم َدٍات ح اوف الؼماد ياٌ ػادد مةاايداث العزعازت المدزوظات اً اف ) (knot =nاماا
شسالظ اسنغداز ٍخم اظخؼمال ا ػادما ح وف ػدد المةايداث بَس اذ ٍ وف مان الصاؼد حؽبَاك شاسالظ الخم َاد و
ٍ وف اخخَاز الؼمد بة ل اخخَاز اذ ح وف الؼمد الل من المةايداث لَم العزعزت الصماَت بعبد عر الؼماد الغَاس
اسظاظااااَت ([7] (knot> nص[11] 76ص , 588اف ؼسٍماااات عاااال الضااااصا الغَااااس المم ااااد حاااام الخااااساط اااال ماااان
 )1994( [13] GREEN & SILVERMANؼسٍمت لغعال الضص الغَس مم د و ما ٍنحٌ ][20ص:333
ٌ الفخاسة الصماَات ] , [ a, bااف
نفسض لدٍاا  nمن مةايداث لَم العزعزت الصماَت
حةَس الي الةسٍغت الخ ؼَبَت اذا حغمك الةسؼَن اُحََن :
اف الدالت ح وف شسٍغت ح ؼَبَت مخؼددة الغدود Spline
 ٌ .1الفخسة
. polynomial cubic
لزمةخمت اسولاي والزانَات
.2اف مخؼددة الغدود المؽؼَت  polynomial piecesح وف مااظبت ػاد الامؽت
ولاا الباعاذ (عبَاد)()2016
 ,اً اف ح اوف معاخمسة ػااد
لزدالات ومعاخمسة اٌ نمااغ
بدزاظات مم ااد الةااسٍغت الخ ؼَبَاات ماان اصاال حماادٍس انماوذس اسنغاداز الااراحٌ ال خؽااٌ بوصاود مخغَااس خااازصٌ
( )Nonlinear Autoregressive with Exogenous Variable (NARXػااادما ح ااوف اسخؽااا
الؼةوالَت معخمزت اما ٌ يارا البغاذ حام اظاخؼمال يار الؽسٍمات مان اصال حمادٍس دالات الخغوٍال ال خؽَات ػاادما
ح وف اسخؽا الؼةوالَت مخسابؽت ولرا ػاد حؼوض المؼادلت ( )4بالمؼادلت ) )31اغصل ػزي الصَغت ٍخم مان
خ ل ا حمدٍس انموذس دالت الخغوٍل ال مؼزمَت و اسحٌ :
][1
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اما بالاعبت الي مؼزماث (َ )ARMAخم حمدٍسيا بؽسٍمت اوض نَوحَن ما ذ سث ٌ الؽسٍمات العاابمت وح اوف
َغخ ا الا الَت بالة ل اسحٌ-:

اذ نؼمل ػزي حمزَل المؼادلت اػ من اصل حمدٍس
واليوازشمَت اسحَت حوظظ ؼسٍمت الخمدٍس ال خؽَت بنظخؼمال مم د الةسٍغت الخم َدٍت الخٌ ٍخم من
وػزي الاغو اسحٌ:
خ ل ا حمدٍس مخضه مؼزماث ال خؽَت و
 -1الغصول ػزي حمدٍس اولي

بنظخؼمال ؼسٍمات الةاسٍغه الخم َدٍات ماغ حضايال اسزحبااغ المخعزعال اٌ

 -2الغصول ػزي حمدٍس اولي لزـ

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

بالاعبت الي
ٍ -3خم حمدٍس

من

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

 5-5إمنورج دالة التحويل شبه املعلمية :
semiparametric transfer function model
يو انموذس مسف ٍضمغ بَن انموذصٌ دالت الخغوٍل المؼزمَت و دالت الخغوٍل ال مؼزمَات  ,وحام الخساعاه
مان لبال البااعزوف ([16] )John Carlo P. Daquis and Erniel B. Barriosص (2009) 21اذ لااموا
بااا خساض اف دالاات الخغوٍاال ااننموذس انغااداز وػمزااوا ػزااي حضاياال اسزحباااغ الخعزعاازٌ ااٌ ظزعاازت اسخؽااا
الؼةوالَه مغ ا خسض اف اليؽن له حوشٍغ معخمل اما ٌ يرا البغاذ ماد حام الخاساط اظاخؼمال أنماوذس المششاس
اسعااادً شاابه المؼزمااٌ ) semiparametric single index model (SSIMااٌ حمزَاال أنمااوذس دالاات
الخغوٍاال شاابه المؼزمَاات  ,بااا خساض اف ظزعاازت اسخؽااا الؼةااوالَت مخسابؽاات وحخبااغ أنمااوذس )ARMA(p,q
وععد اسظزول المخبغ ٌ اسنموذس العابك.
 5-6أمنورج املؤشر الواحذ شبه املعلميsemiparametric single index model ( SSIM ( :
ٍؼد انموذس المششس اسعادً اعد الاماذس شبه المؼزمَات والارً ااف مغاوز ايخماا ال زَاس مان البااعزَن
لما ٍخصف به يرا اسنموذس من الممَصاث وحم الخساعه من لبال البااعزَن ( )Hardle &Stokerػاا )(1989
و الباعااذ ( ) Ichimuraػااا ][1ص (1993)3اف مااا ٍمَااص ياارا األنمااوذس انااه انمااوذس مااسف والاال حمَاادا ماان
الاماذس ال مؼزمَت اذ ٍمزل من خؽس الغصول ػزي الاخالش المعززت وذل سف دالت السبػ ح وف مؼس ه ع ػان
انماوذس اعاادً المششااس ٍخضااد ػَاول اسظاازول ال مؼزماٌ والارً ٍخعاامن اؼوبت الغصاول ػزااي نخاالش ٍااخم
ػسظ ا والخو ل الَ ا وحفعَسيا ٌ عالت اف  xمخؼدد اسبؼاد ويرا ٍشدً الي حدنٌ دلت الخمدٍس مغ شٍاادة ابؼااد
[15] xص.6
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ٌ عالت وف دالات الاسبػ  gمض ولات إن اا ٍاخم حمادٍسيا بنعاد الؽسالاك ال مؼزمَات ااف مششاس الواعاد
شبه المؼزمٌ ٍو س مضموػت من الموا فاث الخٌ حخصف بنن ا ا زس مسونت من اسنموذس المؼزمٌ ومغ ذل اناه
ٍغاخفظ بصاافاث المسموبات َ ااا لزاماااذس المؼزمَات وماان يار الموا اافاث يااٌ حضااد حؼاادد اسبؼااد وماان راام اف
والدالت الغمَمَت ٍمخسل من الصفس [14] .ص 109وػااد حمادٍس يارا الااوع مان الامااذس اناه ٍ اوف
الفسق بَن
ػزي مسعزخَن  :المسعزت اسولي ٍخم اخر البَا ناث ػزاي اػخبااز اف اسنماوذس ٍخباغ انموذصاا مؼزمَاا وٍاخم حمادٍسيا
ػزااي اظاااض الخماادٍس المؼزمااٌ اً اظااخؼمال ؼسالااك الخماادٍس المؼزمَاات ااٌ حماادٍس اسنمااوذس وبؼااد الغصااول ػزااي
الخمدٍس المؼزمٌ ٍخم اػخباز بانه ٍخبغ انموذصاً سمؼزمَاً َخم حمدٍس البَاناث الخٌ حام الغصاول ػزَ اا اٌ مسعزات
الخمدٍس المؼزمٌ بنعدى الؽسالك ال مؼزمَت ] [3ص. 21
ولد لا الباعزاف (ماا ٍوظف  ,ؼازق ػصٍص )] [2بنظخؼمال انموذس المششس اسعادً شبه المؼزمٌ ٌ حمدٍس
دالت اسنغداز و ك الصَغت اسحٌ ][15ص:1147,1149

اذ اف
 :حمزل مخضه المؼزماث (الضص المؼزمٌ )
 :حمزل دالت مؼزومت لزمؼزمت

ويٌ دالت المششس ))Index

 :حمزل دالت السبػ (الضص ال مؼزمٌ)
ٌ امزد الاماذس الخٌ حغخوً ػزي مؼزمات مض ولات والخاٌ حمزال الضاص المؼزماٌ ماغ دالات مض ولات والخاٌ حمزال
الضااص ال مؼزمااٌ ااٌ نماااذس شاابه مؼزمَاات  , semiparametric modelوحاام حعاامَت ياارا اسنمااوذس ب اارا
] [5ص. 753,754
اسظم سف المخغَساث الخوظَغَت صمَؼ ا حضخمغ ٌ مششس واعد خؽٌ
اما ٌ يرا البغذ ظَخم الخساط يرا اسنموذس ٌ حمزل دالت الخغوٍل شبه المؼزمَت و اسحٌ :
اذ اف
ٍ :مزل مخغَس الميسصاث
ٍ :مزل دالت الخغوٍل اليؽَت
 :حمزل دالت السبػ (الضص ال مؼزمٌ)
 :الخةوٍش اسبَط الرً ٍخبغ انموذس )ARMA(p,q
بؼد الغصول ػزي حمادٍس دالات الخغوٍال اليؽَات والخاٌ حمزال الضاص المؼزماٌ ل نماوذس المششاس اسعاادً
شاابه المؼزمااٌ وععااد ؼسٍماات المسبؼاااث الصااغسى الةااسؼَت ٍااخم اػخبازيااا انموذصااا مؼزمَااا ٍااخم حماادٍس ععااد
اسصسا المخبغ ٌ حمدٍس دالت الخغوٍل ال مؼزمَت وععد الصَغت ()4
من خ ل الغل الخ سازً الؼددً لزمؼادلت ال خؽَت اسحَت :
اذ ٍخم حمدٍس ل من
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الطريقة املقرتحة االوىل
وحعخاد ير الؽسٍمت ػزي اظخؼمال ؼسٍمت اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ ل نماوذس اسعاادً المششاس ػاادما
ح وف دالت الخغوٍل دالت خؽَت ,بؼد الغصول ػزاي حمادٍس دالات الخغوٍال المؼزمَات اليؽَات ٍاخم اػخبازياا انموذصاا
سمؼزمَا اذ حمزل دالت السبػ ٌ انموذس المششس الواعاد شابه المؼزماٌ وٍاخم حمادٍسيا بنظاخؼمال ؼسٍمات اسنغاداز
اليؽٌ الموظؼٌ و ك الصَغت األحَت :

وحؼوض المؼادلت المر وز انفا ٌ ( )35نغصل ػزي :

مد حم حمدٍسيا ععد خوازشمَت اوض –نَوحن وبرل ح اوف
اما مؼالم انموذس  ARMAوالمخمززت بـ
الصَغت الؼامت ألنموذس دالت الخغوٍل شبه المؼزمَت اسحٌ :

اليوازشمَت األحَت حوظظ انموذس دالت الخغوٍل شابه مؼزمَات الخاٌ حام حمزَز اا ععاد انماوذس المششاس اسعاادً
شبه المؼزمٌ وح وف اسحٌ :
 اليوازشمَت : -1حمدٍس دالت الخغوٍل اليؽَت والخٌ حمزل الضص المؼزمٌ.
 -2بؼد الغصول ػزي مخضه لَم دالت الخغوٍل اليؽَات ٍاخم اػخبااز اننموذس سمؼزماٌ اذ نؽباك بؼاد ذلا خؽاواث
حمدٍس دالت الخغوٍل ال مؼزمَت والخٌ حخمزل باسحٌ:
بنظخؼمال ؼسٍمت اسنغداز اليؽٌ الموظؼٌ ) (LLRمغ حضايل اسزحبااغ
 الغصول ػزي حمدٍس اولٌ
المخعزعل ٌ
 الغصول ػزي حمدٍس اولي لزـ

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

بالاعبت الي
ٍ خم حمدٍس

 بؼد الغصول ػزي

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

ٍخم حمدٍس
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الطريقة املقرتحة الثانية
وحعااخاد ياار الؽسٍماات ػزااي اظااخؼمال ؼسٍماات الةااسٍغت الخم َدٍاات الخ ؼَبَاات ل نمااوذس اسعااادً المششااس
ػادما ح وف دالت الخغوٍل دالت سخؽَت ,اذ حم الخساط ير الؽسٍمت من اصل حمدٍس دالت السبػ ٌ المششس اسعاادً
شاااااااااابه المؼزمااااااااااٌ وح ااااااااااوف دالاااااااااات الخغوٍاااااااااال شاااااااااابه المؼزمَاااااااااات ااااااااااَغخ ا و ااااااااااك اسحااااااااااٌ :

بَا ا وبَن ؼسٍمت الةسٍغت الخم َدٍات الخ ؼَبَات الخاٌ حام اظاخؼمال ا اٌ حمادٍس
وس ٍوصد ياال اخخ
اماا اٌ يار
ٌ اف ؼسٍمت الةسٍغت الخم َدٍت حغعد لاـ لاَم
دالت الخغوٍل ال مؼزمَت  ,مػ ٍ من اسخخ
الؽسٍمات ماد حام اعخعااب ا لماَم دالات الخغوٍال اليؽَات المؼزمَات ٍ ,اخم حمادٍس ال مان
الممداز اسحٌ :

مان خا ل حمزَاال

اليوازشمَتو ير اليوازشمَت حوظظ ؼسٍمات الخمادٍس بنظاخؼمال مم اد الةاسٍغت الخم َدٍات سنماوذس المششاس اسعاادً شابه
وػزي الاغو اسحٌ:
المؼزمٌ الخٌ ٍخم من خ ل ا حمدٍس مخضه مؼزماث ال خؽَت و
 -1الغصول ػزي حمدٍس اولي

بنظخؼمال ؼسٍمت الةسٍغت الخم َدٍت ماغ حضايال اسزحبااغ المخعزعال اٌ

 -2الغصول ػزي حمدٍس اولي لزـ

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ

بالاعبت الي
ٍ -3خم حمدٍس

من

من خ ل حمزَل الممداز اسحٌ :

 -6اجلانب التجريبي:
حم ٌ يارا المبغاذ اظاخؼمال اسظازول الخضسٍباٌ) المغا ااة) لغاسض الممازنات باَن الممادزاث ال مؼزمَات
مؼزماات الخم َااد ,و لغااسض مغا اااة الخضااازل المؽزااول دزاظااخ ا حاام
سنماوذس دالاات الخغوٍاال ال مؼزمَاات باااخخ
اظخؼمال بسنامش ( )Rلخافَر حضازل المغا اة بغضاو ػَاااث ميخزفات ( ) n , 100,150,200وبخ اساز مماداز
 500ل ل حضسبت وحم حولَد البَاناث با خساض اف
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}{21

:
.1مخغَس المدخ ث

و ما ٍنحٌ

حم حولَد ػزي اظاض اسنموذس اسحٌ :

.2اليؽن الؼةوالَت بما انه ٍخبغ انموذس َ ARMAخم حولَد ععد الاماذس اسحَت :

اذ اف
.3مخغَس الميسصاث مد حم حولَد ععد الاماذس اسحَت:

 .4حاام اخخَاااز مؼزماات الخم َااد اليا اات بممااادز اسنغااداز اليؽااٌ الموظااؼٌ ) )LLRباظااخؼمال ؼسٍمااات )(CV
و) (pluginاما ممادز الةاسٍغت الخم َدٍات الخ ؼَبَات ) (C.S.Sماد حام اخخَااز مؼزمات الخم َاد بنظاخؼمال ؼسٍمات
).(GSV

 6-6مناقشة نتائج تجارب المحاكاة <
ٌ يرا الضاص ظاَخم ػاسض وحغزَال نخاالش حضاازل المغا ااة اٌ حمادٍس انماوذس دالات الخغوٍال باظاخؼمال
اسظاازوبَن ال مؼزمااٌ وشاابه المؼزمااٌ لبَاااف اً اسنمااوذصَن يااو اس عاال ااٌ حمزَاال انمااوذس دالاات الخغوٍاال وحاام
اسػخماد ػزي بسنامش ) (Rوالموظغت من الضدول زلم ) (1الي الضدول زلم ) (4والخٌ ظَخم حغزَز ا سعما" .
 الخضسبت اسولي :و ٌ ير الخضسبت ٍخم حولَد اليؽن الؼةوالٌ ععد الدالت اسولي ػااد عضام ػَاات (n=100,
مؼزماات الخم َااد لمماادز اسنغااداز اليؽااٌ
) 150, 200ولضمَااغ نماااذس حولَااد مخغَااس الميسصاااث وماغ اخااخ
الموظؼٌ لدالت الخغوٍل ال مؼزمَت وشبه المؼزمَت وح وف الاخالش ما ٌ الضداول اسحَت.
صدول ) (1مخوظػ مسبؼاث اليؽن  MSEلممدزاث اسنموذس اسول
n
L.L.R
L.L.R
C.S.S
L.L.RL.L.R- CSS-L.S.L
)(LSCV
)(Pl
)L.S.I L.S.I(Pl
)(LSCV
100 1.239553 1.572403 1.443224 4.309874 4.428371
1.186649
150 2.079444 3.90814 1.592057 1.766952 2.77151
1.585056
200 1.314889 1.833706 1.667723 1.674986 1.850215
1.14608
صدول ( )2مخوظػ مسبؼاث اليؽن  MSEلممدزاث اسنموذس الزانٌ
CSS-L.S.L
0.3950817
0.2805185
0.3440406

L.L.RL.S.I
)(Pl
2.302254
2.439155
2.777418

L.L.RL.S.I
)(LSCV
1.940414
2.355265
2.473862
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L.L.R
)(Pl

L.L.R
)(LSCV

n

0.3783161
0.2820851
0.3627302

1.130206
2.019156
1.359198

1.081516
1.083727
1.153488

100
150
200
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لضمَاغ

اوزة واظاغت لاخاالش حضاازل المغا ااة حام حفعاَس الاخاالش المبَاات اٌ الضادولَن اػا
لغسض اػؽا
ؼسالك الخمدٍس ال مؼزمَت وشبه المؼزمَت حم الغصول ػزي اسحٌ:
 -1الممدز الممخسط ( ٌ )C.S.S-L.S.Iالضادول زلام ( ) 1ياو اس عال مان باَن الممادزاث المدزوظات وػااد
صمَغ عضو الؼَااث المعخؼمزت اما ٌ الضدول زلم ( )2حبَن اف الممدز الممخسط(  )C.S.S-L.S.Iيو اس عل
ػاد اعضا الؼَااث المخوظؽت وال بَسة بَاما ػاد عضم الؼَااث الصغَسة اف ممدز ( )C.S.Sيو اس عل .
مؼزمت الخم َاد حباَن اٌ الضادول زلام )(1
 -2ػاد الممازنت بَن ممدز ( )L.L.R-L.S.I( )L.L.Rباخخ
اف الممدز ) L.L.R (LSVيو ا عل ػاد عضم الؼَااث غَسة وال بَاسة بَاماا ػااد عضام الؼَاااث المخوظاؽت
اف الممدز الممخسط ( L.L.R -L.S.I )LSCVيو اس عل ٌ حمزَل دالت الخغوٍل سنه ٍمخز الل ()MSE
اما ٌ الضدول زلم ) (2اف ممدز ) L.L.R (LSVارباج فا حاه ػااد صمَاغ عضاو الؼَاااث المعاخؼمزت سناه
ٍمخز الل ).(MSE
 الخضسباات الزانَاات :و ااٌ ياار الخضسباات ٍااخم حولَااد اليؽاان الؼةااوالٌ ععااد الدالاات الزانَاات ػاااد عضاام ػَااات
مؼزمات الخم َاد لممادز اسنغاداز
) (n=100,150,200ولضمَاغ نمااذس حولَاد مخغَاس الميسصااث وماغ اخاخ
اليؽ ٌ الموظؼٌ لدالت الخغوٍل ال مؼزمَت وشبه المؼزمَت وح وف الاخالش ما ٌ الضداول اسحَت :
صدول ) (3مخوظػ مسبؼاث اليؽن  MSEلممدزاث اسنموذس اسول
n
L.L.R
L.L.R
C.S.S
L.L.RL.L.RCSS)(LSCV
)(Pl
L.S.I
L.S.I
L.S.L
)(LSCV
)(Pl
100
1.543054
1.904827
1.461579
3.320833
3.163212
1.498341
150
2.132902
3.684523
1.238871
1.664607
1.590085
1.210924
200 0.8229626 0.8394482
0.543588
1.427135
0.295344 0.5337214

CSS-L.S.L
0.1968701
0.3272023
0.4130124

صدول ( )4مخوظػ مسبؼاث اليؽن  MSEلممدزاث اسنموذس الزانٌ
L.L.R
L.L.R
C.S.S
L.L.RL.L.R)(LSCV
)(Pl
L.S.I
L.S.I
)(LSCV
)(Pl
1.618591 1.193153 0.2459798
0.928825
2.017633
1.655727 1.582232 0.3439395
0.758776
2.277095
1.389552
1.29966 0.3807107
2.518957
2.672776

N

100
150
200

اوزة واظاغت لاخاالش حضاازل المغا ااة حام حفعاَس الاخاالش المبَاات اٌ الضادولَن اػا
لغاسض اػؽاا
لضمَغ ؼسالك الخمدٍس ال مؼزمَت وشبه المؼزمَت حم الغصول ػزي اسحٌ:
 -1المماادز ( )C.S.Sااٌ الضاادول زلاام ( )3يااو اس عاال ػاااد عضااو الؼَااااث الصااغَسة امااا ػاااد عضاام الؼَااات
المخوظؽت وال بَسة اف الممدز الممخسط ) (C.S.S-L.S.Iيو اس عل اما ٌ الضادول زلام ( )4حباَن اف الممادز
الممخااسط (  )C.S.S-L.S.Iيااو اس عاال ػاااد اعضااا الؼَااااث الصااغَسة والمخوظااؽت بَامااا ػاااد عضاام الؼَااااث
ال بَسة اف ممدز )(C.S.Sيو اس عل .
مؼزمات الخم َاد حباَن اف الممادز الممخاسط
 -2ػااد الممازنات باَن ممادز ( )L.L.R-L.S.I( )L.L.Rبااخخ
حبَن من خ ل الخضسبت ٌ الضدول زلم ( )3بنف الممدز الممخسط ( )L.L.R-L.S.Iػاد مؼزمات الخم َاد ()PI
يااو اس عاال ااٌ حمزَاال دالاات الخغوٍاال ػاااد عضااو الؼَااااث المخوظااؽت وال بَااسة بَامااا ااٌ عالاات عضااو الؼَااااث
الصغَسة اف ممدز ) (L.L.Rيو اس عل ػاد مؼزمات حم َاد ) (LSCVاماا اٌ الضادول زلام ( )4ااف الممادز
الممخااسط ( )L.L.R-L.S.Iػاااد مؼزماات الخم َااد ) (LSCVيااو اس عاال ااٌ عالاات عضاام الؼَااااث ااغَس
والمخوظؽت اما ٌ عال عضو الؼَااث ال بَسة اف الممدز ) ) L.L.Rػاد مؼزمت الخم َد ) (PIيو اس عل.
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 -6االستنتاجات :

من ايم اسظخاخاصاث الخٌ حم الخو ل الَ ا ٌ يرا البغذ
 -1غالات ػامات حاام الخو ال الااي اف الؽسٍمات الممخسعاات الزانَات ( )C.S.S-L.S.Iيااٌ اس عال ااٌ حمادٍس دالاات
الخغوٍل لمؼظم عضو الؼَااث .
 -2ػاد الممازنت بَن الممدزاث ػزي اظاض مؼزمت الخم َد وصد اف ؼسٍمت ( ٌ (LSCVاخخَاز مؼزمت الخم َد
يٌ اس عل .
 -3حاام الخو اال ماان خ ا ل م عظاات نخااالش المغا اااة اف ياال ا حفاااوث ااٌ لااَم ) (MSEلزمماادزاث المدزوظاات
ولمؼظم اعضا الؼَااث وٍؼود ذل الي اف الخمدٍس ٍ وف لزاموذس ولَط لزمؼزماث.

 -9التوصيات:

 -1دزاظت دالت الخغوٍل ال مؼزمَت ٌ عال وصود ا زس من مخغَس واعد.
 -2حمدٍس انموذس دالت حغوٍل ال مؼزمَت باظخؼمال ؼسالك اخس مزل ؼسٍمت (.)wavelet
 -3دزاظات دالات الخغوٍال شابه المؼزمَات باظاخؼمال نمااذس شابه مؼزمَات اخاسى مزال أنماوذس اعاادً المششاس
اليؽٌ الضصلٌ ( )partially lineav single index madelاو نموذس اليؽٌ الضصلٌ.
 -4حمدٍس دا لت الخغوٍل ال مؼزمَت وشبه المؼزمَت باظخؼمال انواع اخسى من الةاسالظ الخم َدٍات مزال شاسالظ
حسبَؼَت ( )B-splineوشسالظ اسنغداز
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comparison between the methods estimate nonparametric and
semiparametric transfer function model in time series the Using
simulation
Abstract
The transfer function model the basic concepts in the time series. This
model is used in the case of multivariate time series. As for the design of this
model, it depends on the available data in the time series and other information
in the series so when the representation of the transfer function model depends
on the representation of the data In this research, the transfer function has been
estimated using the style nonparametric represented in two method local linear
regression and cubic smoothing spline method The method of semi-parametric
represented use semiparametric single index model, With four proposals, , That
the goal of this research is comparing the capabilities of the above mentioned
method using simulation at sample sizes (n = 100,150,200) as it found that the
estimated proposed( C.S.S-L.S.I) is the best among the studied capabilities.
Key terms of research: transfer function , local linear regression , cubic
smoothing spline, semiparametric single index model
الم عك
:ػزما اف حفعَس السموش ٌ الضداول انج
L.L.R
(LSCV)
L.L.S (pl)
C.S.S
L.L.R- L.S.I

L.L.R- L.S.I
(pl)
C.S.S-L.S.L
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Local Linear Regression Estimator
)Bandwidth LSCV)
Local Linear Regression Estimator
)Bandwidth plugin)
Cubic Smoothing Spline
Local Linear Regression -Linear
Index Model(Bandwidth LSCV)
Single
Local Linear Regression -Linear
Single
Index
Model(Bandwidth
plugin)
Cubic Smoothing Spline - Linear
Single Index Model

ٌممدز اسنغداز اليؽٌ الموظؼ
)LSCV (مؼزمت الخم َد
ٌممدز اسنغداز اليؽٌ الموظؼ
) plugin (مؼزمت الخم َد
ممدز الةسٍغت الخ ؼَبَت
ممدز اسنغداز اليؽاٌ الموظاؼٌ سنماوذس
المششاااس اسعاااادً اليؽٌ(مؼزمااات الخم َاااد
) LSCV
ممدز اسنغداز اليؽاٌ الموظاؼٌ سنماوذس
المششاااس اسعاااادً اليؽٌ(مؼزمااات الخم َاااد
)plugin
ممدز الةسٍغت الخ ؼَبَت سنموذس المششس
ٌاسعادً اليؽ
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