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 ا زال اط  تا ل  

 ااراذج ا  
  

  جنان عباس . د. م. ا
 
 

  المستخلص

معی��اراكیكي ومعی��ار خط��اء التنب��وء النھ��ائي     (بھ��ذا البح��ث نق��ارن معاییرالمعلوم��ات    

المص�حح   Akaikeومعیارمعلوم�ات  Hannan-Quinn ومعی�ار   Schwarzومعی�ار 

لغ����رض تحدی����د اي   .1989)ع����ام   Tsaiو Hurvishب����احثین  ال����ذي ط����ورمن قب����ل ال   

الزاح��ة الفعلی��ة ألنم��وذج االنحدارال��ذاتي    التحدی��د احتمالی��ة ألتق��اط   معی��ارممكن اس��تعمالھ  

عن�دما یك�ون ح�د الخط�اء م�وزع      ، للعملیة التي تولد البیانات من عدة نماذج لالنحدارال�ذاتي 

وك���ذلك تح���ت ،q=1,2برتب���ة ARCH(q)وعن���د خض���وع ح���د الخط���اء ألنم���وذج  ،طبیعی���ا

واستحص��لت نت��ائج البح��ث لحج��وم مختلف��ة م��ن   . افت��راض تغیرف��ي بنی��ة متغیرح��د الخط��اء  

  .العینات باستعمال المحاكاة

  

  المقدمة . 1

یتطل��ب معرف��ة الرتب��ة  ،ان عملی��ة نم��ذجت السلس��لة الزمنی��ة ب��انموذج االنحدارال��ذاتي   

بیان��ات الت��ي تك��ون ع��ادة    الفعلی��ة أوط��ول االزاح��ة الفعلی��ة لألنم��وذج ال��ذي ول��دت من��ھ ال       

وھي من احد المشاكل التي تواجھ الباح�ث عن�د نم�ذجت السلس�لة الزمنی�ة بنم�اذج       ،مجھولة

ألنم�وذج  (p)ولذا فان الھدف یتمثل ببساطة في تحدید الرتب�ة الفعلی�ة   .(AR)االنحدارالذاتي

ات للعملی�ة  باقل عدد م�ن المعلم�  ،االنحدارالذاتي عند نمذجت العملیة التي تولد البیانات منھا

                                                 
  الرصافة/معھد االدارة   –ناصر  استاذ مساعد 
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فق����د ط����ورت ع����دة اس����الیب لتق����دیرطول االزاح����ة الفعلی����ة لنم����اذج .الت����ي تول����د البیان����ات

والتي تعتم�د عل�ى رس�م ق�یم      Box-Jenkinsمنھا معالجة اختبارانموذج ،االنحدارالذاتي

مع����امالت االرتب����اط ال����ذاتي ومع����امالت االرتب����اط ال����ذاتي الجزئی����ة ف����ي تحدی����د رتب����ة          

المس�تقره  ARلنم�اذج   Pمعاییرلتحدی�د الرتب�ة الفعلی�ة ل�ـ    وم�ن ث�م اقترح�ت ع�دة     .ARنماذج

ال�ذي یع�د مس�اھمة    ) (AICp Akaike1973ویشارالیھ بـ Akaikeمثل معیارمعلومات 

 SICpویش���ارالیھ ب���ـ   Schwarzومعیارمعلوم���ات ،معنوی���ة ف���ي النم���ذجت االحصائی���ـة 

Schwarz1978) (، ومعیارمعلوم�����اتHannan-Quinn  ویش�����ارالیھ ب�����ـHQCp 

(Hannan & Quinn 1979) ،      ومعیارخط�اء التنب�وء النھ�ائي ویش�ارالیھ ب�ـFPEp 

(Akaike1979)   ومعیارالمعلوم������اتAkaike    المص������حح ویش������ارالیھ ب������ـAlCCp  

(Hurvish & Tsai 1989).  ل��ذا یتطل��ب تق��دیرمعلمات النم��اذج المقت��رح اس��تعمالھا

ن ق���یم تل���ك باص���غرقیمة للمعی���ارمن ب���ی AR(p)بالمقارن���ة وم���ن ث���م اختیاررتب���ة أنم���وذج 

  .المعاییرالمتقدم ذكرھا

وقد تناول عدد غیرقلیل م�ن الب�احثین دراس�ة معاییرالمعلوم�ات والمقارن�ة فیم�ا بینھ�ا        

لتوض�یح الفروق�ات ف�ي نتائجھ�ا     وفیما یلي خالصة موجزة لبعض ماكتب ح�ول تل�ك المعاییر  

  .وسلبیاتھا 

المص�حح   ي اكیك عن اداء معیارمعلوماتLiew {1} تحرى الباحث 2000ففي عام 

(AICC) الختیاررتب����ة نم����اذج   كمعی����ارARMA.  تح����رى الباحث����ان   2002وف����ي ع����ام

Shitana وLiew {2}  ع����ن اداء معیارمعلوم����اتAICC   كمعیارالختیاررتب����ة نم����اذج

المحاك�اة لتحدی�د االحتم�االت لمطابق�ة      باستعمال،ARMA)(االنحدارالذاتي متوسط متحرك 

حج�وم مختلف�ة م�ن    ول ARMA(p,q)ة م�ن نم�اذج   الرتبة المقدرة للسالسل الزمنیة المولد

تك��ون جی��دة ف��ي تحدی��د الرتب��ة الفعلی��ة      AICCوتوص��ال ال��ى ان احص��اءة معی��ار   .العین��ات

فض�ال ع��ن وج��ود مس�الة تقدیررتب��ة اكب��رمن   ،للنم�اذج المعتم��دة ف��ي البح�ث بص��ورة معتدل��ھ  

ف����ي ح����ین ح����دد ،AICCرتب����ة االنم����وذج ال����ذي ول����دت من����ھ البیان����ات باس����تعمال معی����ار

ادن�ى احتم�ال لتقدیررتب�ة اق�ل م�ن الرتب�ة الفعلی�ة لالنم�وذج ال�ذي ول�دت من�ھ             AICCارمعی

  .البیانات
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دراس��ة ف��ي محاول��ة من��ھ ألعط��اء خط��وط  Liew {3}ق��دم الباح��ث  2004وف�ي ع��ام  

عام����ة تفی����د عن����د اس����تعمال معاییرالمعلوم����ات ألختی����ارطول االزاح����ة الفعلی����ة لنم����اذج       

وق���د اس���تعمل .ARلزمنی���ة المول���دة م���ن نم���اذج  االنحدارال���ذاتي عن���د نم���ذجت السالس���ل ا 

 Hannan-Quinnومعی�����������ار  Schwarzومعی�����������ار  Akaikeمعیارمعلوم�����������ات 

لتق��دیرطول االزاح��ة الفعلی��ة للبیان��ات  ،Bayesianومعیارخط��اء التنب��وء النھ��ائي ومعی��ار 

خض��وع متغیرح��د الخط��اء للتوزی��ع الطبیع��ي    عن��د ،المس��تقر AR(4)المول��دة م��ن عملی��ة   

توص�ل ال�ى   .المحاك�اة باستعمال من العینات مختلفة ولحجوم .2σن قدرهبمتوسط صفروتبای

ویك�ون اداء  .ان اداء كل معاییرالمعلومات المعتمدة ف�ي البح�ث یتحس�ن بزی�ادة حج�م العین�ة      

لحج���وم العین���ات  افض���ل ف���ي تق���دیرطول االزاح���ة الفعلی���ة    Hannan-Quinn معی���ار

ومعیارخط��اء التنب��وء النھ��ائي عل��ى بقی��ة      Akaike تف��وق المعی��ارین ف��ي ح��ین  .الكبی��رة

  .لحجوم العینات الصغیرةالمعاییرالمستعملة في تقدیرطول االزاحة الفعلیة 

ف�ي بحثیھم�ا المنش�ورعلى     Asghar {4}و Abidتناول الباحث�ان   2007وفي عام

لتق�����دیرطول (AIC,FPE,SIC,HQC,AICC)اس�����تعمال معاییرالمعلوم�����ات ،االنترن�����ت

وقد استعمال تلك المع�اییرفي تق�دیرطول   ،باستعمال المحاكاةAR(p)لیة لعملیاتاالزاحة الفع

عن��د خض��وع معلم��ات األنم��وذج    ،AR(5)االزاح��ة الفعلی��ة للبیان��ات المول��دة م��ن عملی��ة      

AR(5) خض����وع متغیرح����د الخط����اء للتوزی����ع الطبیع����ي وغیرالطبیع����ي  وعن����د ،المس����تقر

(ARCH(q),q=2,3)    عن���د خض���وع معلم���ات انم���وذجARCH(q)   للتوزی���ع المن���تظم

وتوص�ال ال�ى ان اداء تل�ك المعاییریتحس�ن     .حجوم مختلف�ة م�ن العین�ات   ول.1و 0بالفترة من 

لحج�وم  افض�ل ف�ي تق�دیرطول االزاح�ة الفعلی�ة       SICویك�ون اداء معی�ار  .بزیادة حج�م العین�ة  

  .العینات الكبیرة

المعلوم����ـات  یتمث����ل ب����التحري ع����ن فاعلی����ة مع����اییر     ھ����دف البح����ث وب����ذلك ف����ان  

)AIC،FPE،SIC،HQC ومعی����ارAICC  (   وتحدی����د اي معی����ار ممك����ن اعتم����اده ف����ي

وذل��ك بتولی��د سالس��ل زمنی��ة    ،م��ن خ��الل المحاك��اة   AR(p)تقدیرالرتب��ة الفعلی��ة ألنم��وذج   

مختلف������ة تخض������ع ألنم������وذج االنحدارال������ذاتي المس������تقرمن الرتب������ة االول������ى والثانی������ة    
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(AR(2),AR(1))  ة متغیرح��د الخط��اء بع��دة ق��یم مفترض��ة لمعلم��ات االنم��وذج ووفق��ا لبنی��

  : وكما یلي

  خضوع متغیرحد الخطاء للتوزیع الطبیعي. 

   خض��وع متغیرح��د الخط��اء ألنم��وذج)ARCH(q برتب��ةq=1,2   بع��دة ق��یم مفترض��ة

 .لمعلمات االنموذج

 تحت افتراض تغیرفي بنیة متغیرحد الخطاء الذي یخضع للتوزیع الطبیعي. 

ری��ب عل���ى ك��ل معی���ارمن   وم��ن ث��م اج���راء التج  ،وعل��ى وف��ق حج���وم عین��ات مختلف���ة   

تق�دیراالحتماالت  -:معاییرالمعلومات لتتم المفاضلة فیما بعد على اساس عدة مقاییس منھ�ا  

الفعلی��ة الت��ي تك��ون الرتب��ة المق��درة مس��اویة للرتب��ة الفعلی��ة لالنم��وذج ال��ذي ول��دت من��ھ          

م�وذج ال�ذي   وتقدیراالحتماالت التي تكون الرتبة المقدرة اكبرمن الرتبة الفعلیة لالن،البیانات

وتق��دیراالحتماالت الت��ي تك��ون الرتب��ة المق��درة اق��ل م��ن الرتب��ة الفعلی��ة  ،ول��دت من��ھ البیان��ات

ف����ي  MSE)(وتقدیرمتوس����ط مربع����ات الخط����اء ،لالنم����وذج ال����ذي ول����دت من����ھ البیان����ات 

 .تقدیراالنموذج

  AR( P) )( الذاتي نماذج االنحدار .2

}x {لسلس�لة الزمنی�ة  ل P (AR(P))تعرف عملیة االنحدارالذاتي من الرتبة  t  عن�دما

  : [7 ,4 ,3]وفق الصیغة االتیة    t=1,2,..., Tتكون

 )1 ...(  t-ptp2-t21-t1t εxα...xαxαx              

α,...,α,(α(وتمث�ل  p21 وان ، ال�ذاتي  انم�وذج االنح�دار   معلم�ات tε  ح��د متغیرتمث�ل

س��لة م��ن المتغی��رات العش��وائیة المس��تقلة والمتطابق��ة التوزی��ع   ع��ن سل وھوعب��ارةالخط��اء 

وان ك���ل جذورمتع���ددة ح���دود .حج���م العین���ة Tتمث���ل و،2σ بمتوس���ط ص���فروتباین مق���داره

  االنحدارالذاتي تقع خارج دائرة الوحدة اي ان

1B,0Bα...Bα-Bα1A(B) P2
 p21   
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ولغرض التنب�وء بھ�ذا االنم�وذج    .xt-j=xt Bjتداد الخلفي اي ان رمعامل اال Bj تمثلو

وان ھن�اك ع�دة طرائ�ق    .علینا اوال ان نضمن جودة التق�دیره ومالئمت�ھ للسلس�لة المدروس�ة    

طریقة االمكان االعظم وطریقة المربع�ات الص�غرى   ابرزھا  AR(P)لتقدیرمعلمات انموذج 

ش�رح  توسYule-Walkerمع�ادالت  ة الع�زوم وتس�مى ایض�ا ب   وطریق Burgوخوارزمیة 

 االنحدارال�ذاتي  نم�وذج أمعلم�ات   اذ یمكن تقدیر،في عملیة التجریبعملت ألنھا استما بعد فی

)(AR  م��ن الرتب��ةp  التنب��وء  الت��ي تعط��ي اصغرمتوس��ط لمرب��ع خط��اء وف��ق ھ��ذه الطریق��ة

بص���یغة Yule-Walkerمع���ادالت ویمك���ن كتاب���ة   ,...,xt-p xt-1 قیــ���ـم ىــ���ـاعتم���ادا عل

  :وكمایلي [5,6,7] ةمصفوفة ومتج

...(2)                              νφΓ ppp   

ك�ل عنص�رفیھا   ، x(p+1)(p+1)م�ن الدرج�ة    Toeplitzمصفوفة pΓعندما تكون

pji,   j) - (i γ...,0,1مس�اویة ل�ـ    (i,j)الذاتیة بالرتبة یمثل دالة التغاییر   ویمك�ن

γ, ... (0), Toeplitz(γΓ p ((p)  اع��ادة كتابتھ��ا ك��ـ   ،وان المتج��ھpν مس��اوي

σ (ν,0, ... (0,لـ 2

pp  وباستبعاد حالة الصفرمن نظام المعادالت اعاله نحصل على  

  ...(3)                           γ - φΓ ppp   

p γ, ... (0), Toeplitz(γΓp)-((1 عن�����������������������������دما تك�����������������������������ون  ،

γ, ... (1), Toeplitz(γ γ ((p)وان p. ان مق���دراتYule-Walker  للمعلم���ات

بالص�یغة   (ACF)تباط الذاتي للعینة یمكن ان تستحصل بتعویض دالة االر (1)في الصیغة 

)φ(اي pφثم حلھا بالنسبة لـمقدرالمعلمة (3) p

^

  وبذلك فان ،

...(4)                          r R- φ pp
1-

^

p   
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p r, ... (0), Toeplitz(rRp)-((1عن���������������������������دما تك���������������������������ون  وان

(p)) r, ... (0), Toeplitz(rrp ،ان حیث (k)r تباط الذاتي للعینة تمثل دالة االر

  وفق الصیغةعلى تكون  k (Lag(k))عند االزاحة 

 0,1,...k      (0),γ(k)/γ(k)r
^^^

   

  وفق الصیغة على  Lag(k)وتكون دالة التغاییرالذاتیة للعینة عند 

 ,...0,1k , ) x- (x ) x- (x(1/T)(k)γ -ktt
T

1kt

^

    ان ھ���ذه الطریق���ة

ال��ذاتي تعط��ي اص��غرقیمة لمتوس��ط مربع��ات خط��اء التنب��وء ف��ي حال��ة اس��تخدام دال��ة االتب��اط 

(ACF) عمال ول�����یس باس�����ت  للعملی�����ة الحقیق�����ةACF ف�����ان مق�����درتباین   ل�����ذلك،للعین�����ة

σ)(الضوضاء 2 ̂

p
  .الیقلل متوسط مربعات الخطاء التجریبیة

  معاییرالمعلومات  .3

ان معرف��ة ش��كل االنم��وذج المالئ��م ل��ھ اھمی��ة خاص��ة باعتب��اران الخط��اء ف��ي تحدی��د         

وم��ن ث��م تنب��ؤات الیعتم��د علیھ��ا ف��ي اتخ��اذ     ،ف��ي غیرمحلھ��ا  ذج یق��ود ال��ى تق��دیرات  االنم��و

تخض�ع  الت�ي  انموذج السلسلة الزمنیة رتبة یعتمد على وان تحدید االنموذج ھواالخر.قرارال

للسلسس�لة الزمنی�ة    AR(p)رتب�ة أنم�وذج  وھناك ع�دة معاییرلتحدی�د   ،لعملیة األنحدارالذاتي

وفق����ا ألص����غرقیمة  AR(p)نم����وذج أأذ ی����تم اختیاررتب���ة  .[2,3,4] ول����د البیان����اتالت���ي ت 

  :كاالتيھي  استعملت في ھذا البحثومن ابرزالمعاییرالتي ،لمعیارالمعلومات

  معیارالمعلوماتAkaike  Akaike 1973)( .  

 )5  ... (p2 ) +^2σ AICP =T log (  

  معیار معلوماتSchwarz Schwarz 1978) (.  

)6) ... (T -1 p log(T  ) +^2σ SICP =   log(  

  معیارمعلوماتHannan-Quinn (Hannan & Quinn 1979). 
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)7)  ... () 2 T -1plog( log(T  ) +^2σ HQCP = log(  

  معیارخطاء التنبوء النھائي( Akaike 1979).    

)8 ... ([(T + p)/( T- P)] ^2σ FPEP =  

 عیارالمعلومات مAkaike المصحح (Hurvish and Tsai 1989) . 

)9... ( ])1-(p+2)/ T /() p/ T +1( T [) +^2σ AICCP = T log(  

حج�م  تمث�ل   Tو،(AR(p))ال�ذاتي  عدد المعلمات المقدرة في انموذج االنح�دار Pوتمثل

وف�ق  عل�ى  ویحس�ب   )t  ε(البواقي المقدرة لألنموذج التباین المقدرمن2σ^یكون و،العینة

  :الصیغة 

...(10)
t

ε1)p(Tσ T
1t

^2
1^2
 

  

الجانب التجریبي  .4  

بینھ�ا  فیم�ا  والمقارن�ة   (3)لغرض دراسة معاییرالمعلومات المتقدم ذكرھ�ا ف�ي المبح�ث   

ب����أنموذج  ا ی����تم نم����ذجتھ للسلس����لة الزمنی����ة الت����ي    الفعلی����ة لتقدیرالرتب����ة   ةالمس����تعملو

  :الیةالتفقد تم بناء تجارب المحاكاة ذات الفروض والمواصفات ،الذاتياالنحدار

 .T=50,100,200,400تم استعمال احجام العینات  .1

عن�دما تك�ون   ،(1)المتقدم ذك�ره بالص�یغة  (AR(p))نحدارالذاتي األتم استعمال أنموذج  .2

 AR(1)م�ن انم�وذج   السالس�ل الزمنی�ة ف�ي ح�االت االس�تقراریة      لتولید p=1,2الرتبة

0.4,1α-,0.7-0.1,0.1,0-4,0.7.بق��یم للمعلم��ة  .لتولی��د السالس��ل الزمنی��ة  و

معلم���������ات ت���������م افت���������راض ق���������یم  فق���������د ،المس���������تقر AR(2)انم���������وذج م���������ن

),((0.8,0.1-),(0.5,0.4-), ,(0.5,0.4) (0.8,0.1)االنموذج 21 αα .  

التوزی����������������ع الطبیع����������������ي القیاس����������������ي ب����������������المعلمتي  ت����������������م افت����������������راض  .3

) 1 σ, 0 (μ Normal~ 2
tε .   كتوزی�����ع لح�����د الخط�����اء النم�����وذجAR(p) 

 .(1) المتقدم ذكره بالصیغة
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t1-t1t عل�ى وف�ق الص�یغة    AR(1)انم�وذج فضال عن اعتماد  .4 εxαx   وبقیمت�ین

0.7,0.5α1-ل����������ـ ،  وك����������ذلك اعتم����������اد انم����������وذجAR(2) عل����������ى وف����������ق

t 2-t1-ttالصیغة εxxx 0.40.5  خضوع متغیرحد الخطاء ألنموذج  عند

ARCH(q)، عندما تكونq=1,2 ادناه وكما مبین. 

 1-ttt
2εzε 0.40.01. 

 1-ttt
2εε 0.20.2z  . 

 2-t1-ttt
22 εεε 0.20.20.01z . 

 -2t20.2ε1-t20.2ε0.2
t

z
t

ε . 

یخض�ع  متغیرعش�وائي  بان�ھ  tzیع�رف ،هالمتقدم ذكرھا اعال ARCH(q)كل النماذج ل

اي ان ،واح������������د هللتوزی�����������ع الطبیع�����������ي بمتوس�����������ط ص�����������فروتباین مق�����������دار     

) 1 , 0 ( Normal~  tz.  

اذ یتم تولید الجزء االول من حج�م  ،وكذلك تحت افتراض تغیرفي بنیة متغیرحد الخطاء .5

~σ, 0 (μ Normal 1 (م�ن التوزی�ع الطبیع�ي    (T/2)بمقدار عینة ال 2
tε ،  ث�م

التوزی�������ع  م�������ن   (T/2)من حج�������م  العین�������ة بمق�������دار    االخی�������ر  تولی�������د الج�������زء  

~1,2,3μ    with) 1 σ,  (μ Normal الطبیع�������ي 2
tε ، ول�������نفس ق�������یم 

 .)2(في الفقرة  AR(2)و AR(1)لمعلمات األنموذجین  المفترضة

مكنة للفروض المتقدم ذكرھا متم اجراء التجارب المختلفة وفقا لجمیع التولیفات الثم ی .6

مرة لكل تجربة ولكل حجم  500تكرارھذا التولید للسالسل الزمنیة لـ  من خاللاعاله 

 .(T)عینة 

والمس��تعملة لتقدیررتب��ة  (3)ذكرھ��ا ف��ي المبح��ث   المتق��دم تق��دیرمعاییرالمعلوماتوت��م  .7

 p=1,2برتب�ة  AR(p)نم�وذج ألتولی�د مش�اھدات تخض�ع    م�ن خ�الل   ، AR(p)انموذج
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م�ره ولك�ل حج�م     500وتكرارھذا التولید ل�ـ   ،فق الفروض المتقدم ذكرھا اعالهوعلى 

ھ بنماذج االنحدارال�ذاتي اي  ثم نمذجت،xt)( للحصول على متجة المشاھدات (T) عینة

وق�����د ،Yule-walkerبطریق�����ة  AR(6)انم�����وذجولغای�����ة  AR(1)تق�����دیرانموذج 

ف�ي ك�ل   أذ س�نالحظ  .نت�ائج الحص�ول عل�ى   للحث بلكتابة برامج ال Matlabستخدم الـ ا

 P=1,2ب�ـ   البحث والتي تم افتراضھا في pنتائج التقدیرلـ  ھمرة ما الذي ستؤول الی

 .بالفقرة ادناه ةمن خالل المقاییس المدون

 (3)لكل معیارمن معاییر المعلومات المتقدم ذكرھا في المبحث دیراالحتماالتحساب تق .8

 -:وكما یلي 

 الصحیح لتقدیراالحتماp)pPr(
^

على وفق الصیغة االتیة: 

عدد مرات توافق الرتبة المقدرة مع الرتبة الفعلیة لألنموذج الذي ولدت منھ 500/ [

)p)pPr  ] =البیانات
^

  

  الفعلیةرتبة التقدیراحتمال تقدیررتبة اكبرمنp)pPr(
^

على وفق الصیغة االتیة: 

 =عدد مرات تقدیر رتبة اعلى من الرتبة الفعلیة لألنموذج الذي ولدت منھ البیانات500/ [

[ p)pPr(
^

  

 الفعلیةرتبة المن  تقدیراحتمال تقدیررتبة ادنىp)pPr(
^

على وفق الصیغة االتیة: 

 =عدد مرات تقدیر رتبة ادنى من الرتبة الفعلیة لألنموذج الذي ولدت منھ البیانات500/ [

[ p)pPr(
^

  

  تقدیرمتوس��ط مربع��ات الخط��اء(MSE)رتب��ة االنم��وذج ویحس��ب عل��ى   ف��ي تقدیر

 :وفق الصیغة االتیة

/500p)p(MSE 2
i

^500

1i
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iحی��ث ان         

^

p ال��ذاتي عل��ى وف��ق اق��ل قیم��ة م��ن ق��یم ك��ل   دارتمث��ل رتب��ة انم��وذج االنح

أذ یكون المعیارفع�ال  .p=6ىال p=1معیارمن معاییر المعلومات المحتسبة عند الرتب من 

)p)pPrعند تجاوزالقیمة االحتمالیة 
^

      سلس�لة   500باكثرمن نص�ف ع�دد الم�رات م�ن

  .MSEقیمة في التي یرافقھا انخفاض ولدة من االنموذج الذي تم تولید البیانات منھ مو

استعراض النتائج التجریبیة  4.1  

حس��ب توزی��ع وتحلیھ��ا ف��ي ھ��ذا المبح��ث س��نعرض النت��ائج الت��ي ت��م الحص��ول علیھ��ا    

وذل��ك عن��د اس��تعمال   ،ARوتقدیررتب��ة نم��اذج   ح��د الخط��اء ألنم��وذج االنحدارال��ذاتي   متغیر

عن�د احج�ام عین�ات     رتب�ة االنم�وذج   لتحدی�د  (3)المعلومات المتقدم ذكرھا في المبحثمعاییر

  .Tمختلفة 

خض�وع متغیرح�د الخط�اء للتوزی�ع     وAR (1)بافتراض ق�یم مختلف�ة لمعلم�ات أنم�وذج     :اوال

~2σ, 0 (μ Normal 1 ((   القیاس��ي الطبیع��ي
t

ε (،  نالح��ظ م��ن النت��ائج ال��واردة

  نالحظم وبشكل عافي الملحق  (1)في جدول

         ب��ان ك��ل معاییرالمعلوم���ات المعتم��دة ف��ي المقارن���ة ف��ي ھ��ذا البح���ث ت��نجح ف���ي

سلس��لة  500تقدیرالرتب��ة الفعلی��ة لألنم��وذج ب��اكثرمن نص��ف ع��دد الم��رات م��ن      

 .مولدة ولكل احجام العینات

   تف�وق معی�ارAICC   عل�ى المعی�ارینAICوFPE      ال�ذین ك�ان لھم�ا اداء متط�ابق

ق�دم ذكرھ�ا ال�ى المغ�االت ف�ي تقدیرالرتب�ة لألنم�وذج        تمیل تلك المعاییرالمت، تقریبا

 .الذي ولدت منھ البیانات ولكل احجام العینات

  األداء المتمیزللمعی���ارینSIC وHQC   عل���ى أداء بقی���ة معاییرالمعلوم���ات ف���ي

اذ یتحس��ن ادائھم��ا بزی��ادة حج��م العین��ة ویرافقھ��ا   ،تقدیرالرتب��ة الفعلی��ة لألنم��وذج 

تق���دیر الرتب���ة مقارن���ة م���ع نف���س االحتمالی���ة   احتمالی���ة منخفض���ة للمغ���االت ف���ي 

وان زی��ادة األحتمالی��ة للتقدیرالص��حیح  .المستحص��لة عن��د اس��تعمال بقی��ة المع��اییر 

 .ولكل حجوم العینات MSEیرافقھا انخفاض في قیمة  لرتبة األنموذج
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وخض�وع متغیرح�د الخط�اء للتوزی�ع     AR(2)ب�افتراض ق�یم مختلف�ة لمعلم�ات أنم�وذج      :ثانیا

~σ, 0 (μ Normal 1 ((یاسي الطبیعي الق 2
tε (،      نالح�ظ م�ن النت�ائج ال�واردة ف�ي

نج��اح ك��ل معاییرالمعلوم��ات المعتم��دة ف��ي        وبش��كل ع��ام نالح��ظف��ي الملح��ق  (2)ج��دول

 (0.5,0.4)و (0.5,0.4-)المقارن��ة ف��ي ھ��ذا البح��ث ف��ي تقدیرالرتب��ة الفعلی��ة لألنم��وذجین  

ــ   وتمی�ل تل�ك   ،(0.8,0.1)و (0.8,0.1-)ـــ�ـین  وفشلھا في تقدیرالرتب�ة الفعلی�ة لألنموذجــــ

الى تقدیررتبة ادني من الرتبة الفعلیة لالنم�وذجین المتق�دم ذكرھم�ا بق�یم احتمالی�ة       المعاییر

  .متناقصة بزیادة حجم العینة

t -1t1t عل�������ى وف�������ق الص�������یغة  AR(1)ألنم�������وذج :ثالث�������ا εxαx  وبقیمت�������ین

0.7,0.5α1-ل���ـ ،تغیرح���د الخط���اء ألنم���وذج  عن���د خض���وع م وARCH(q)  برتب���ة

q=1,2  النتائج الواردة ف�ي   منو.(4)في المبحث  (4)في الفقرة على وفق الصیغ المبینة

 AR(1)یمك��ن تعم��یم اغل��ب ماتق��دم ذك��ره لنم��اذج      نالح��ظ بان��ھ   . ف��ي الملح��ق   (3)ج��دول

σ, 0 (μ 1 (المفترضة عند خضوع متغیرحد الخطاء للتوزیع الطبیعي المعلمتین 2 .  

t 2-t-1tt عل��ى وف��ق الص��یغة  AR(2) ألنم��وذجام��ا  εxxx 0.40.5  ،عن��د و

عل�ى وف�ق الص�یغ المبین�ة      q=1,2برتب�ة   ARCH(q)خضوع متغیرحد الخطاء ألنم�وذج  

 ب�ان  نالحظ ،في الملحق (4)ومن النتائج الواردة في جدول.(4)في المبحث  (4)في الفقرة 

الى المغاالت في تقدیرالرتب�ة الفعلی�ة ألنم�وذج    ل تمی AICCو FPEو AICكل من المعیار

AR(2) المفترض في البحث.  

اذ ت�م تولی�د الج�زء االول م�ن     ،وكذلك تحت افت�راض تغیرف�ي بنی�ة متغیرح�د الخط�اء      :رابعا 

~σ, 0 (μ Normal 1 (م�ن التوزی�ع الطبیع�ي    (T/2)حجم العین�ة بمق�دار   2
tε ،  ث�م

 التوزی������ع الطبیع������ي م������ن  (T/2)تولی������د الج������زء االخی������رمن حج������م  العین������ة بمق������دار   

 1,2,3μ    with) 1 σ,  (μ Normal~ 2
tε ، لمعلم��ات  ول�نفس ق��یم المفترض��ة

ف�ي   (5,6)ینج�دول الوقد لخص�ت النت�ائج ف�ي    .)2(في الفقرة AR(2)وAR(1)األنموذجین 

الق����یم التجریبی����ة األحتمالی����ة للتقدیرالص����حیح لرتب����ة   (5)وق����د تض����من ج����دول  ،الملح����ق
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)p)pPrاألنموذج
^

، وذج ألنم�AR(1)   1ولك�ل ق�یمα   وبش�كل ع�ام   ،المفترض�ة ف�ي البح�ث

المفترض��ة ف��ي البح��ث وعن��د حص��ول   1αولك��ل ق��یم AR(1)نم��اذج لك��ل بان��ھ من��ھ نالح��ظ 

μ) 0 , 1 (تغیرف��ي بنی��ة متغیرح��د الخط��اء و خض��وعھ للتوزی��ع الطبیع��ي       عن��دما تك��ون  

1,2,3μ ،      نالحظ فشل كل معاییرالمعلومات ف�ي تقدیرالرتب�ة الفعلی�ة لنم�اذجAR(1) 

في حین نالحظ نجاح بع�ض المع�اییرفي تقدیرالرتب�ة    .μو Tالسالبة ولكل قیم 1αولكل قیم

الموجب�ة  1αل ق�یم ولك�  AR(1)م�ره لنم�اذج    500الفعلیة باكثرمن نصف عدد المرات من 

)p)pPrوعموم����ا ت����زداد الق����یم االحتمالی����ة   .μو Tعن����د بع����ض الق����یم ل����ـ    
^

 بزی����ادة

ویتحسن اداء تل�ك المعاییربزی�ادة حج�م التغیرف�ي بنی�ة      .الموجبة وثبات حجم العینة1αقیمة

مس�اویة   AR(1)عندما تكون معلمة انم�وذج   (5)كما مبین في جدول ،μمتغیرحد الخطاء

0.7α1لـ ،كما نالحظ االداء المتمیزلمعیار.وتتناقص تلك القیم بزیادة حجم العینةSIC 

 AICCث��م معی��ار HQCمقارن��ة ببقی��ة معاییرالمعلوم��ات ث��م یلی��ھ ف��ي ج��ودت االداء معی��ار  

  .μو Tالذین لھما اداء متطابق وألغلب قیم  FPEو AICالمعیارین  واخیرا

ف�نالحظ  فش�ل ك�ل معاییرالمعلوم�ات     ،االربعة المفترضة في البح�ث  AR(2)اما لنماذج 

ف�ي ح�ین   .μولكل حج�وم العین�ات ولك�ل ق�یم     (0.8,0.1-)في تقدیرالرتبة الفعلیة لألنموذج 

سلس���لة مول���ده  500تق���دركل المعاییرالرتب���ة الفعلی���ة ب���اكثرمن نص���ف ع���دد الم���رات م���ن  

1μولقیم���ة T=400عن���د حج���م العین���ة   (0.8,0.1)لألنم���وذج   ونالح���ظ االداء .فق���ط

عند  (0.5,0.4-)مقارنة ببقیة المعاییرالمعتمدة ألنموذج  HQCو SICالمتمیزللمعیارین 

وعموما یمكن القول بان اداء تل�ك المعاییریتحس�ن بزی�ادة    ،μكل قیمول T=50حجم العینة 

ف�ان ك�ل    (0.5,0.4)اما ألنموذج.وصغرحجم العینة μحجم التغیرفي بنیة متغیرحد الخطاء

ره م�  500معاییرالمعلومات تنجح في تقدیرالرتبة الفعلیة باكثرمن نصف عدد الم�رات م�ن   

1μعندما تك�ون Tولكل قیم  ،   والی�زال اداء المعی�ارینSIC وHQC    متف�وق عل�ى اداء
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فم���ا ف���وق عن���دما  200بقی���ة المعاییرالمعتم���دة ف���ي تقدیرالرتب���ة الفعلی���ة لحج���وم العین���ات 

2μتكون ،د المرات م�ن  بخالف بقیة المعاییرالتي تقدرالرتبة الفعلیة باكثرمن نصف عد

2μعن�دما تك�ون  T=400مره لحجم العین�ة   500 ،    وان اداء تل�ك المعاییریتحس�ن كلم�ا

  .μزاد حجم العینة وصغرحجم التغیرفي بنیة متغیرحد الخطاء

  

  االستنتاجات .5

 SICو FPEو AICتناولن��ا ف��ي ھ��ذا البح��ث معاییرالمعلوم��ات  التقلیدی��ة متض��منة معی��ار   

الرتب�ة  ف�ي تق�دیر    س�تعمالھ ممك�ن ا اي معی�ار  لغرض تحدید  AICCمقارنة بمعیار HQCو

المالئم��ة لألنم��وذج باق��ل ع��دد م��ن المعلم��ات ووفق��ا لك��ل النم��اذج المفترض��ة ف��ي البح��ث          

  :وبصورة عامة تم التوصل الى مایلي ،

 تمی��ل معاییرالمعلوم��اتAICC  وAIC وFPE تب��ة الفعلی��ة ال��ى المغ��االت ف��ي تقدیرالر

عند خض�وع متغیرح�د الخط�اء للتوزی�ع      AR(1)أنموذج للسلسلة الزمنیة المولدة من 

ونالح��ظ ب��ان ھن��اك اداء متمی��ز   ،q=1,2برتب��ة ARCH(q)وغیرالطبیع��ي   الطبیع��ي

ام��ا ف��ي .ف��ي تقدیرالرتب��ة الفعلی��ة للسلس��لة الزمنی��ة المول��دة  HQCو SICللمعی��ارین 

د الخط������اء اي عن������دما تك������ون   حال������ة حص������ول تغیی������ر ف������ي بنی������ة متغی������ر ح������      

 1,2,3μ    with) 1 σ,  (μ Normal~ 2
tε   ف��������������������ان اداء ك��������������������ل

الموجب��ة وللحج��وم 1αمعاییرالمعلوم��ات المعتم��دة ف��ي المقارن��ة یتحس��ن بزی��ادة قیم��ة  

 . μوبزیادة قیمة حجم التغیرفي متوسط حد الخطاء ،الصغیرة من العینات 

   ع��اییر المعلوم��ات  ف��ي تق��دیر الرتب��ة الفعلی��ة للسلسس��لة الزمنی��ة      ونالح��ظ فش��ل ك��ل م

الس�البھ والموجب�ة   1αعن�دما تقت�رب قیم�ة     AR(2)أنم�وذج  المولدة التي ولدت  م�ن  

وق�د یك�ون مب�ررا كافی�ا لم�ا      ،من الواحد عند خضوع متغیرحد الخطاء للتوزیع الطبیعي

t 2-t-1ttت��م التوص��ل الی��ھ ألنم��وذج   εxxx 0.40.5  ،  اذ نالح��ظ ب��ان ك��ل

 500معاییرالمعلومات تقدرالرتبة الفعلیة لألنموذج ب�اكثرمن نص�ف ع�دد الم�رات م�ن      
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برتب��ة  ARCH(q)عن��د خض��وع متغیرح��د الخط��اء ألنم��وذج    ،سلس��لة زمنی��ة مول��دة  

q=1,2 .  ام���ا ف���ي حال���ة حص���ول تغییرف���ي بنی���ة متغیرح���د الخط���اء اي عن���دما تك���ون

 1,2,3μ    with) 1 σ,  (μ Normal~ 2
tε  فان اداء تلك المعاییریتحسن

) μ(بزی���������ادة قیم���������ةحجم التغی���������ر ف���������ي قیم���������ة متوس���������ط ح���������د الخط���������اء       

0.5α1-لقیم���ة  1وب���العكس من���ھ ل���نفس قیم���ةαف���ي ح���ین تفش���ل ك���ل  .الموجب���ة

 AR(2)ألنم��وذج المعلوم��ات المعتم��دة ف��ي المقارن��ة ف��ي تقدیرالرتب��ة الرتب��ة الفعلی��ة    

الموجب�ة عن��دما تك��ون   1αالس��البة م��ن الواح�د وبعكس��ھ لق��یم  1αعن�دما تقت��رب قیم�ة  

1μ . 
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Abstract 
 

     In this research ,we compare between the Information 
Criteria (Akaike, Final Prediction Error, Schwarz, Hannan-
Quinn and the Akaike's information corrected criterion 
which developed by Hurvish and Tsai in 1989).In order to 
determine which criterion can be used to determine the 
probability of picking up the true lag for Autoregressive 
model for the data generating process from several 
Autoregressive models, when the error term for 
Autoregressive model is normally distributed  and when 
the error term has ARCH(q) model with q=1,2 and also 
under structural break  for error term .We obtained the 
results for different sample sizes by using simulation. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


