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 صهخستادل
ي تقديم دليل عمملمحاولة في تناول البحث نموذج االنحدار الذاتي الحيزي ونموذج الخطأ الحيزي         

لحيزي والتي يوضح اىمية التحميل الحيزي، مع التركيز بصفة خاصة عمى أىمية استعمال نماذج االنحدار ا
وان تجاىل  ىذه  ،التي يتم أختبار وجودىا من عدمو بأختبار موران ةالحيزي يةتضم كل منيا االعتماد

االعتمادية قد يؤدي إلى ضياع معمومات ميمة عن تمك الظاىرة تنعكس في نياية المطاف عمى قوة تقدير 
اذج األنحدار المعتادة مع نماذج السالسل تعّد ىذه النماذج حمقة الوصل بين نم ،المؤشر اإلحصائي المستخرج

 .2012 األجـتماعي واألقـتصادي لـألسرة فـي العراق سحـتم تطبيق التحميل الحيزي عمى بيانات المو  الزمنية.
مثل: الجذر التربيعي لمتوسط  ر مقارنةاييتم استعمال معالمستعممة في البحث النماذج  يةياس افضمولق

)ثنائية و وبمصفوفات وزن مختمفة أ النسبي المطمق ومعامل التحديد المعدل، مربعات الخطأ ومتوسط الخط
 بين األقضية. اتتأخذ بعين األعتبار تأثير الجوار معدّلة( 
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 ادلمذية وهذف انبحث 1-
      مذيةادل 1-1
مسألة نمذجة الظواىر المختمفة بنماذج رياضية اقرب مايمكن إلى الواقع الفعمي عند استعمال  تعدّ        

أليات تطبيق مناسبة لتمك النماذج. وىي عمى أنواع مختمفة فمنيا االحتمالي والتي تعتمد في صياغتيا عمى 
( ومنيا النماذج ركوف، نماذج المعوليةذج سالسل مانماذج السالسل الزمنية، نما (االحتماالت الصرفة

 السببية، والتي تقوم صياغة نماذجيا عمى مايعرف بالسبب ونتيجة السبب وتأتي في مقدمة ىذه النماذج ما
صفة األستقاللية صفة إحصائية مرغوبة عند إستعمال التحميل  عدتسمى بنماذج االنحدار. عمى الرغم من 

فترض في معظميا عمى توافر ىذه يعمميات األستدالل األحصائي التي التقميدي لمنماذج السببية لتسييل 
وىو ما يعرف باألرتباط الذاتي. يتم أخذه  -إاّل أن وجود إرتباط بين مشاىدات الظاىرة المدروسة ذاتيا -الصفة

ون الزمن الحال في تحميل السالسل الزمنية، أذ يك يبنظر اإلعتبار حيثما برزت الحاجة إلى األىتمام بو، كما ى
. وال X’sىو المتغير الفاعل والمفّسر ألستجابات المشاىدات عوضًا عن األستعانة بالمتغيرات التوضيحية 

تتوقف مسألة التحميل اإلحصائي في ظل وجود إرتباط ذاتي عمى السالسل الزمنية فقط، بل قد تتعداه الظاىرة 
، المسافات شكل أو آخر وليس المسافات الزمنيةالمدروسة الى أن تكون المسافات الحيزية بين المشاىدات ب

وعند تحميل البيانات الحيزية  الزمنية ىي ذات اتجاه واحد بينما المسافات الحيزية يكون عمى االقل باتجاىين.
 النموذج. اتالدقة في تقدير  تقميلوعدم اخذ التأثيرات الحيزية في االعتبار قد يؤدي الى 

 هذف انبحث 2-1
طرائق تقدير تأخذ بنظر االعتبار مقدار التجاور الحيزي كأساليب مستعارة من تحميل  قّدم ىذا البحث

بداًل عن االعتمادية  -االقضية والمحافظات-السالسل الزمنية المعروفة مع استبدال االعتمادية الحيزية
خص ظاىرة الفقر مما يضفي قوة استداللية )معمومات إضافية( لمتقديرات اإلحصائية فيما ي -السنوات-الزمنية

بعد دمجيا بنموذج  كظاىرة أقتصادية ذات بعد إجتماعي يتم األىتمام بيا غالبًا في البحوث الديموغرافية
  .لتعيين أفضميتيا باستعمال معايير المقارنةاالنحدار الحيزي ج ذنمالمقارنة بين . وااألنحدار

 اجلانب اننظشي -2
والتي تعتمد بشكل أساسي عمى مصفوفة وزن االنحدار الحيزية سيتم في ىذا الجانب التطرق الى نماذج    
W  وتكون ىذه المصفوفة مبنية عمى اساس التجاورات أي عالقات التجاور لكل موقع مع المواقع االخرى في

صف واحد من صفوف المصفوفة، العناصر القطرية في المصفوفة مساوية الى الصفر. يتم استعمال نماذج 
 في حالة إكتشاف وجود إرتباط ذاتي حيزي  بإعتبار ذلك مشكمة.  االنحدار الحيزية 

 أدناه.نة، كما موضح في الفقرات التقدير مع استعمال بعض معايير المقار  ةقيطر ثم التطرق الى و 
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 اننًارج ادلستعًهة 2-1
 -ىي:ىناك العديد من النماذج الحيزية التي يمكن التعامل معيا، إاّل أن األوسع إنتشارًا        

        Spatial Autoregressive Model: SARمنورج احنذاس راتي حيضي 2-1-1
( حيث يتم ادراج Mixed Regressive Modelيشار إلى ىذا النموذج كنموذج حيزي مختمط )         

ىي ( λ(، وان معممة معامل التأخر الحيزي )WYالمتغير المعتمد المتخمف حيزيا كأحد المتغيرات التوضيحية )
 .(10)( كما موضح في ادناهSAR. الصيغة الرياضية لنموذج )(8)التي تصف قوة االعتماد الحيزي

Y = λWY + Xβ + ε                                                                …(1)                               
ε ~ N(0,σ

2
 In)      

 -إذ أن:
Y( متجو ذو :n ×1لمشاىدا ).ت المتغير المعتمد 
λ.معممة التأثيرات الحيزية أو تسمى معممة االنحدار الذاتي الحيزي : 

W( مصفوفة التجاور الحيزي أبعادىا :n ×n.) 

X  مصفوفة ذات أبعاد :( n×(k+1) )       .لمشاىدات المتغيرات التوضيحية 
β: ( متجو ذو(k+1)×1.لممعممات المطموب تقديرىا ) 
ε( متجو ذو :n×1.لألخطاء العشوائية ) 
In( تمثل مصفوفة الوحدة :identity ( أبعادىا )n ×n.) 

أي انو اليوجد ارتباط  λ =0 . عندما تكون قيمة λ < +1 > 1- إن قيمة معممة االنحدار الحيزي تقع بين 
 (. GLMذاتي حيزي )ال يكون ىناك إعتماد حيزي(، ويكون نموذج االنحدار ىو النموذج التقميدي )

 (SARتمذيش اإليكاٌ األعظى ننًورج )  2-1-1-1

(، ىي إحدى الطرائق األكثر أىمية ألنيا تعطي أفضل تقدير ML طريقة تقدير اإلمكان األعظم )        
عند تحميل بيانات السالسل الزمنية، التي يكون فييا المتغير التابع لممعممة من بين عدة تقديرات ممكنة، 

(، حيث انو ال يسبب ىذا المتغير " الزمني " أي مشاكل بالنسبة  Yt-1)مثاًل: متخمف بفترة زمنية واحدة 
إذا لم يكن ىناك أي إرتباط زمني أو تسمسمي في بواقي نموذج اإلنحدار.  OLSلتقديرات المربعات الصغرى 

ين غير مستقم εو  WYالمربعات الصغرى لتقدير نموج التأخر الحيزي مشكمة بسبب  تقديريواجو استعمال 
نتقدير اإلمكان األعظم لنماذج التأخر الحيزيلذا فالبديل ىو  ،(2)عن بعضيما دالة اإلمكان األعظم ليذا  ، وا 
 -:(12()11)النموذج ىي

Ln L(β, λ, σ
2
 ) =

2

n
 Ln 2π – (

2

n
) Ln σ

2
 + Ln ||A||-(1/2σ

2  
) (AY-Xβ)' (AY-Xβ) 

A = (I-λW) 
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β    σاشتقاق الدالة اعاله بالنسبة الى وب
2
 -:ومساواتيا بالصفر نحصل عمى ,

bML =( X' X)
-1 

X'
 
Y

 
–λ(X' X)

 -1 
X'

 
WY                                       …(2) 

bML = bo – λ bL 

σ
^2

ML =  (eo – λeL)' (eo –λeL) / n                         
eo = Y – X bo      

eL = WY – X bL 

e = eo – λ eL 

 -إذا أن:
ob موجو المعممات االنحدار :Y  عمىX . 
Lb موجو معممات االنحدار :WY  عمىX. 
λ.معممة التأثيرات الحيزية : 

oe موجو بواقي نموذج انحدار :Y  عمىX. 
Le موجو بواقي نموذج انحدار :WY  عمىX. 

bML  σال يمكن إيجاد كل من )
^2

ML( ما لم تكن معممة )λمومة، لقد اقترح  ( مع(Ord)(13)  1975في عام 
 كما في أدناه. انو يمكن حساب المحددة  

 
  

    
 

 -إذا أن:
λ.معممة التأثيرات الحيزية : 

W( مصفوفة التجاور الحيزي أبعادىا :n ×n.) 
 (. W( لمصفوفة األوزان )eigen valuesىي قيم ) :

لمصفوفة األوزان يمكن الوصول لمحل باستعمال طريقة تطبيق  eigen valuesوبعد الحصول عمى قيم  
. بعد تعويض عن تقديرات معامالت االنحدار في Nonlinear Optimizationتحقيق األمثمية غير الخطية 

( والتي تحتوي   Concentrated likelihood  functionيسمى دالة اإلمكان المركزة ) دالة اإلمكان ينتج ما
 -:(11)( وتكون بالصيغة اآلتية λعمى معممة واحدة فقط )

 

                     …(3) 

/1وتكون معممة التأثيرات الحيزية تنتمي لمفترة )   min 1/  max   حيث إن ) max  ، min بر ىي اك
 .Wواصغر قيم لمجذور المميزة لمصفوفة األوزان الحيزية 
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                           Spatial Error Model: SEMمنورج اخلطأ احليضي  2-1-2
إن من أىم الخروقات التي تنتاب نموذج االنحدار ىي إستقاللية حد الخطأ، لذا سوف يتم دراستيا          

ذج الخطأ إن أخطاء النموذج ترتبط حيزيًا )عكس افتراض استقالل األخطاء ضمن ىذا النموذج. ويفترض نمو 
في النموذج التقميدي(، وييدف ىذا النموذج )نموذج الخطأ الحيزي( إلى تصحيح الخطأ الحيزي. إن تقديرات 

(OLS )(11). الصيغة الرياضية لمنموذج ىي كاآلتي(14)كفؤءة تبقى غير متحيزة لكن:- 
Y = Xβ + u                                                                            …(4)                                                  
u = θWu + ε                                                     

u = ( I - θW )
-1

 ε                                 

ε ~ N(0,σ
2
 In)              

 -إذ أن:
Y( متجو ذو :n ×1.لمشاىدات المتغير المعتمد ) 

X  مصفوفة ذات أبعاد :( n×(k+1) )       .لمشاىدات المتغيرات التوضيحية 
β: ( متجو ذو(k+1)×1.لممعممات المطموب تقديرىا ) 
u:  حيزياً  ةالمرتبط خطاءاالمتجو ( ابعادهn×1). 
ε( متجو ذو :n×1لألخطاء العشوا ).ئية 
In( تمثل مصفوفة الوحدة :identity ( أبعادىا )n ×n.) 

W( مصفوفة التجاور الحيزي أبعادىا :n ×n.) 
θ ىي معممة االنحدار الذاتي الحيزي التي ستقدر مع معممات االنحدار أو ىي معممة معامل التأخر الحيزي :

إذا  .(2)الحيزي تكون في تعبير الخطأ( معممة االعتماد SEM. نالحظ في نموذج الخطأ الحيزي )uعمى الخطأ 
ويعني بأن نموذج  i,j( فيذا يعني انو ال يوجد ارتباط حيزي بين األخطاء لممشاىدات المتجاورة θ=0كانت )

( يعني وجود االعتماد الحيزي بين θ ≠0 اإلنحدار الخطي التقميدي ىو النموذج المناسب. أما إذا كانت )
 األخطاء لممشاىدات المتجاورة.

 (SEMتمذيش اإليكاٌ األعظى ننًورج )  2-1-2-1
( وىي معممة االنحدار الذاتي والتي تعكس λفي نموذج التأخر الحيزي، يكون اإلىتمام بتقدير المعممة )         

قيمة التأثيرات الحيزية الناتجة من طبيعة االرتباط الحيزي بين قيم المتغير التابع، وفي نموذج الخطأ الحيزي 
دالة اإلمكان األعظم ليذا النموذج  ( والتي ىي معامل يوضح اإلرتباط بين البواقي.θىتمام بالمعممة )يكون اإل

 -:(11()4)ىي
L(β, θ, σ

2
 ) =

2

n
Ln 2π – 

2

n
Ln σ

2
 +Ln |I – θW |-(1/2σ

2 
) [(Y-Xβ)' (I –θW)'

 
(I – θW)(Y- 

Xβ)]  

 
σ  وβ  سبة إلى وبأجراء التفاضل ن

2
 :ومساواتيا بالصفر نحصل عمى 

bML = [  (X' (I – θW)' (I – θW) X ]
-1

  X' (I – θW)' (I – θW) Y         …(5)            

e = [ ((I – θW) Y) – ((I – θW) X) bML ]        

σ
^2

ML =  e'
 
e  / n                                                                 
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عند تقدير معممات نموذج الخطأ الحيزي باستعمال تقديرات اإلمكان األعظم تستعمل الجذور المميزة 
( من θلمصفوفة األوزان الحيزية. وبصفة عامة فإنو ال يمكن الحصول عمى تقدير لمعممة االنحدار الذاتي )

(OLS( ولكن يتم تقدير )θمن تعظيم دالة اإلمكان المركزة، ىي دالة ب ) معممة واحدة فقط وىي معممة
 -االنحدار الذاتي وتأخذ الصيغة اآلتية:

                                       …(6) 
 

 ( كما في أدناه.SARبنفس األسموب المتبع في نموذج ) كذلك يتم حساب المحددة  
  

    
 
 Spatial Weights Matrix                               صاٌ احليضيةيصفوفة األو 2-2

اختيار مصفوفة األوزان الحيزية يمعب دورًا حاسمًا في تحديد التأثيرات الحيزية. لذلك ينبغي اختيار      
 -. ىناك العديد من مصفوفة األوزان الحيزية:(15)مصفوفة أوزان مناسبة

 Binary Contiguity Weights Matrix                انثنائي يصفوفة اوصاٌ انتداوس1-2-2  
 = Wijليست متجاورة  j,i، عندما Wij =1متجاورة فان  j,i(، أذا  n ×n) مصفوفة موجبة ومربعة ابعادىا    

(6)عنصر في مصفوفة   Wijوتمثل  0
W. 

                                                            …(7) 

 
سة 2-2-2

ّ
ية يمي

ّ
 Row - Standardized Weights Matrix                 يصفوفة اوصاٌ صف

فييا مجموع كل صف مساويًا إلى الواحد، حيث تعتمد المصفوفة المعدلة و احيانًا  ىذه المصفوفة تسمى       
 . (10)أدناه التجاور الثنائي، الصيغة موضحةفي حسابيا عمى مصفوفة اوزان 

 

                 …(8)  

                      Tests of  Spatial  dependence يضيإلعتًاد احلاختباسات ا 2-3
 كما في أدناه. . ومن بين ىذه االختبارات(المكاني) الحيزي االعتماد عن فعدة اختبارات لمكش ىناك      
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                                                      Moran Test  يوساٌ  اختباس 2-3-1
معامل االرتباط  يستعمل، GLM [Y = X β + ε ]وىو عبارة عن مقياس عام ويعتمد عمى نموذج         

الذاتي الحيزي في عمميات قياس تشابو الظواىر المتجاورة، فعندما ترتبط قيم احد المتغيرات في موقع ما مع 
 األحيانفي بعض  إليوموقع مجاور فإن ذلك يظير ارتباطًا ذاتيًا بين المتغيرين، ويشار  تغير فيمقيم نفس ال

(. والفكرة تعتمد عمى قانون الجغرافية contiguity)التماس  أو( Neighborhood effectبتأثير التجاور )
" اشياء بعيدة " ذات عالقة اكثر من  " قرب اشياء " أنعمى  شيروالذي ي 1970في عام  ( Toblerاالول ) 

. (7)، ولكن الظواىر المتقاربة ىي اكثر عالقة من الظواىر المتباعدةاألخرىكل ظاىرة ليا عالقة بالظاىرة اي 
وىنا نسأل ىل الظواىر المتشابو في المكان تتجمع. عمومًا معامل االرتباط الذاتي الحيزي يقيس في آن واحد 

قريبة من الواحد موران  معاملكمما كانت قيمة  فاتيا المميزة.ة وصحيزيمدى التشابو بين مواقع العناصر ال
 -:(9)صيغة معامل موران ىي كاآلتي .الحيزي الذاتي الصحيح، دل ذلك عمى وجود االرتباط

                                                                                …(9)                                                                           

 -:أن إذا

S0 = 


n

i 1




n

j 1  

Wij  مجموع كل العناصر في مصفوفة :W. 

W ىي  أبعادىا الجورات: مصفوفةn×n. 
n.) عدد المشاىدات ) حجم العينة : 
e أبعاده: موجو البواقي n×1. 

ذات داللة احصائية عند ( 9الموضح بالصيغة رقم ) (I) اذا كانت قيمة معامل موران لمعرفة فيما 
 -:(9)اآلتية مفرضياتل وفقاً  .وكما موضح ادناه (Z) ، يتم استعمال اختبار موراندرجة ثقة معينة

H0 حيزييوجد اعتماد  : ال 
H1  يحيز : وجود اعتماد 

                                                                              …(10)   

                                                                      …(11) 

     …(12) 

 -إذ أن:
  M = I – X (X΄X)

-1
  X' ( ىي مصفوفة Idempotent  Matrix .تكون مربعة ومتماثمة ) 

tr.) اثر المصفوفة ) مجموع العناصر القطرية : 
K.عدد المتغيرات التوضيحية : 

وعند نجاح اختبار موران  ،جدولية وبمستوى داللة معينال Zالمحسوبة قيمة  Zحيث يتم مقارنة قيمة 
بمعنى نتيجة معنوية سيدل ذلك عمى وجود عالقة بين المناطق الجغرافية تستدعي االنتباه وتتطمب دراستيا 

  .كتفاء بتحميل الثابتالحيزي وفيما عدا ذلك يتم اال  باألسموب
  SAR   agrange Multiplier for SAR     Lيضاعف الكشانح ننًورج  2-3-2
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اختبار مضاعف الكرانج ىو أكثر تعيينًا من اختبار موران، موران يستعمل لمكشف عن وجود االعتماد          
( SARنج الختيار نموذج االنحدار الحيزي المناسب سواًء كان نموذج )الحيزي بينما يستعمل مضاعف الكرا

 -الفرضيات الخاصة بيذا االختبار تكون كاآلتي: (.SEMاو نموذج )
H0: λ = 0 

H1: λ ≠ 0 

عند رفض فرضية العدم يعني ذلك  بعدم وجود اعتماد حيزي،  يكون النموذج البديل ىو نموذج التأخر الحيزي 
(SARوصيغة االختبار موضحة أدناه .)(4)

. 

                                                 …(13)                            
 -إذا أن:

D = ( (w x b )΄ M ( w x b) / s
2 

) + tr ( w΄ w + w w ) 

 

 SEM       for SEM   erLagrange Multipliيضاعف الكشانح ننًورج 2-3-3
 -كاآلتي: الخاصة بنموذج الخطأ ىي الفرضيات          

 0 = H0: θ  
H1: θ ≠ 0 

 رضية العدمفي حدود الخطأ فعندما ترفض ف عدم وجود االعتماد الحيزي أويبين ىذا االختبار بوجود  
       ذج البديل ىو نموذج الخطأ الحيزيفيكون النمو  وىي وجود اعتماد حيزي وقبول الفرضية البديمة

(SEM الصيغة كما ىي موضحة .)(14)أدناه
. 

                                                       …(14)                  

 -إذ أن:
T = tr (w' w + w w ) 

s
2
 .الخطأ لنموذج االنحدار الخطي العام : تباين  

s 
2 

= ( e' e / n ) 
χ( مع قيمة LM-SEM, LM-SARيتم مقارنة كل من )

2 
واحدة ومستوى معنوية  الجدولية بدرجة حرية 

م المجوء الى االختبارات معنوي فيت SEMونموذج  SARعندما يكون اختبار مضاعف الكرانج لنموذج معين. 
 .(5)(. الصيغ كما موضحة في أدناه (Robustالحصينة

 

                                             …(15)                       

                                        …(16)                  

χ( مع قيمة Robust LM-SEM, Robust LM-SARعممًا انو يتم مقارنة كل من )
2 

الجدولية  
 بدرجة حرية واحدة ومستوى معنوية معين. 

 Comparison Criteria                            ادلستعًهة يعايري ادلماسنة 2-4
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إن أسموب اختيار نموذج معين من بين مجموعة من النماذج ىو جانب ميم من جوانب تحميل         
اإلحصائية الختبار النموذج األنسب  المعايير بعض وباستعمالالبيانات إذ يقودنا إلى اختيار أفضل النماذج، 

 .أدناهضحة ىي كما مو  التي تم اعتمادىاو 
 Root Mean Squares Error: RMSE      خطا توط  يشبعات األاجلزس انرتبيعي دل 2-4-1

يتم و  (n) مقسومًا عمى عدد المشاىدات مجموع مربعات األخطاءل الجذر التربيعي وىو عبارة عن          
قميمة ىو  بعات األخطاءالجذر التربيعي لمتوسط مر حسابيا لكل النماذج، والنموذج الذي تكون فيو قيمة 

 -:(9)والصيغة الخاصة بحساب ىذا المعيار ىي .األفضلالنموذج 

                                                          …(17) 

      Mean Absolute  Percentage  Error: MAPE اخلطأ اننسبي ادلطهكيتوط   2-4-2

عمى القيمة الحقيقية مقسومًا عمى عدد  سمة القيمة المطمقة لمخطأوع حاصل قوىو عبارة عن مجم        
 .(9)موضحة ادناهوالصيغة  ،( قميمة يكون النموذج ىو األفضلMAPEكمما كانت قيمة) ،(n)المشاىدات

                                                          …(18) 

 يعايم انتحذيذ  2-4-3
ّ
 Adjusted determinant coefficient                                لادلعذ

يكون بمفرده مؤشرًا جيدًا لمدى جودة المتغيرات المفسرة في تفسير القيم  ال معامل التحديد  إن          
موذج، لذا يتم حساب المشاىدة. حيث أن قيمة معامل التحديد تزداد مع كل متغير إضافي يدخل ضمن الن

الذي يدخل في اعتباره عدد من المتغيرات المفسرة، ويتم حسابو باستعمال  معامل التحديد المعدل 
 .ألفضل ىو الذي يكون لو أعمى قيمةعند مقارنة عدة نماذج، يكون النموذج ا .(3)ادناهالصيغة 

                                                                …(19) 

                                                                             …(20) 

 اجلانب انعًهي -3
 انبيانات 1-3

من الجياز المركزي  2012يستند البحث عمى بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق 
، حيث تم استعمال نسبة الفقر والذي اعتبر (1)وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي /ء وتكنموجيا المعموماتلإلحصا

 -( والذي يتأثر ببعض المتغيرات التوضيحية وكاآلتي:Yالمتغير المعتمد )

X1:- .نسبة االمية 
X2:-  البطالة. معدل 
X3:- اإلعالة العمرية.  نسبة 
X4:- .نسبة السكان 
X5:- دمات.الص 
 

 قضاء. 88وىذه البيانات ىي مستخرجة حسب اقضية محافظات العراق، حجم العينة ىي 
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 لتحميل البيانات الحيزية مخطط يبين سير العمل
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  No                                            

 
 

                Yes                                                                                                                      
 

                            

Yes(13)                                                         Yes(14) 
 

                                                      
 

                    
                                                                        

                                        
 

                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اننتائح 2-3

الىمىذج الخطي 

 (GLMالعام)

 بدايتال

 البياواث

Y, X1, X2, X3, X4, X5 

 (1-3كما مركىزة في الفقسة )

  W1,W2 مصفىفت االوشان

 (3(و )7كما مركىزة في الصيغتيه)

 اختباز مىزان

 (10كما في الصيغت )

مضاعف الكساوج 

 كما في الصيغتيه

 (14و) (13)

معاييس المقازوت كما في 

الصيغ 

(37)(33()33()33) 

ما في الصيغ التقديس ك

 (6( و)3)

 (2-3) فقسةكما في ال الىتائج

 لىهايتا

 (SARومىذج ) (SEMومىذج )
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  .أدناهفي تحميل البيانات تم الحصول عمى النتائج الموضحة البرمجية   MATLAB a.2008باستعمال لغة 
  موران اختبار( 1جدول رقم )

W2 W1 Test 

2.677 2.568 Moran 

 W1,W2مصفوفة نوية االختبار عند استعمال كل من ( يتضح مع1من خالل  الجدول اعاله )            
الجدولية  Zموران مع قيمة  إحصاءهم مقارنة عممًا انو ت .مما يدل عمى وجود االرتباط الذاتي الحيزي

 (.1.96) التي تساويو   0.05 وبمستوى معنوية
  مضاعف الكرانج ( اختبار2جدول رقم )

W2 W1 Test 

9.021 5.553 LM-SAR 

4.622 4.083 LM-SEM 

χ مع قيمة من قيم الجدول مقارنة كل قيمة بعدو ( 2ويالحظ من نتائج الجدول رقم )
الجدولية  2

ىي اكبر من  (2) الجدول فيان كل قيمة ُوجد ، 3.841 والتي تكون مساوية الى 0.05 مستوى معنويةوب
( وباستعمال SAR, SEMمعنوية اختبار مضاعف الكرانج ولمنموذجين )القيمة الجدولية وىذا يعني 

 .(W1, W2المصفوفتين )
 مضاعف الكرانج الحصين ( اختبار3جدول رقم )

W2 W1 Test 

4.576 2.041 Robust LM-SAR 

0.177 0.570 Robust LM-SEM 

χ ( مع قيمة3) بعد مقارنة نتائج الجدول اعاله
معنوية اختبار   نالحظ   3.841 الجدولية والتي ىي 2

Robust LM-SAR  وباستعمال مصفوفةW2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SARنموذج ين تقدير معممات ( يب4جدول رقم )
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W2 W1 
 

Model Std. Error B Std. Error B 

14.053 
0.180 
0.268 

0.178 

0.088 

7.522 

 

-39.690 
0.883 
0.741 
0.351 

-0.069 

-3.807 

0.366 

14.535 
0.186 
0.277 

0.184 

0.091 

7.779 

 

-39.758 
1.049 
0.721 
0.365 
-0.047 

-7.629 

0.039 

(Constant) 
X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

λ 
تكون اعمى عند  SARلنموذج  (λ) يزية( يالحظ ان قيمة معممة التأثيرات الح4من الجدول رقم )

، ىذا من جانب، ومن جانب اخر فان االخطاء المعيارية تكون اقل عند استعمال W2استعمال مصفوفة 
 .W2مصفوفة الوزن 

 SEMنموذج ( يبين تقدير معممات 5جدول رقم )
W2 W1 

 

Model Std. Error B Std. Error B 

16.637 
0.211 
0.278 

0.201 

0.095 

7.844 

 

-46.654 
0.903 
0.713 
0.547 

-0.033 

-5.045 

0.434 

16.525 
0.207 
0.279 

0.201 

0.096 

7.849 

 

-43.266 
0.925 
0.715 
0.501 
-0.045 

-5.122 

0.079 

(Constant) 
X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

θ 

عند استعمال  SEMلنموذج  (θ) ( ان قيمة معممة التأثيرات الحيزية5يالحظ من الجدول اعاله )
كانت  W2، ىذا من جانب، والجانب االخر ىو عند استعمال مصفوفة تكون ىي االكبر W2مصفوفة 

 .W1االخطاء المعيارية لممعممات ىي اقل عندما يتم استعمال مصفوفة 
 المستعممة ( يبين معايير المقارنة6جدول رقم )

SEM SAR  
GLM 

 
W2 W1 W2 W1 

0.56 0.557 0.57 0.54 0.52 R
2

 

0.54 0.53 0.55 0.51 0.48 R
2
adj 

12.80 12.89 12.69 13.12 13.54 RMSE 

0.6372 0.6365 0.62 0.64 0.67 MAPE 

بينما  SEMظير أن افضل نموذج ىو  W1و عند استعمال مصفوفة الوزن وجد أن( 6الجدول اعاله )
 SAR، وعمى اي حال فان نموذج SARىو  وجد أن افضل نموذج W2عند استعمال مصفوفة الوزن 

  .GLMىما افضل من نموذج االنحدار الخطي العام  SEMوذج ونم
 
 وانتوصيات االطتنتاخات -4
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 االطتنتاخات 1-4
سطتو التنبؤ بمتغير نسبة الفقر تبعًا لما تقدم في ىذا البحث، والوصول إلى أفضل نموذج نستطيع بوا        

الحيزية )المكانية( في االعتبار، يمكن ( لعدد من المتغيرات التوضيحية مع إدخال التأثيرات )متغير معتمد
 -استخالص عدد من النتائج كما يمي:

  بعد إن بَين اختبار موران بوجود االعتماد الحيزي تكون الحاجة ىنا إلى تصحيح النموذج واختيار نموذج
أفضل والسؤال ىنا أي نموذج يكون ىو البديل األفضل؟ لإلجابة عمى السؤال واختيار النموذج األفضل 

إجراء اإلختبارات لالعتماد الحيزي والتي تعتمد عمى بواقي  بواسطة كتصحيح لنموذج االنحدار الخطي العام يتم
معنوي ولكن  LM-SAR, LM-SEMنموذج االنحدار الخطي العام وتبعًا لمنتائج السابقة فإن كل من 

Robust LM-SEM  غير معنوي بينماRobust LM-SAR عند استعمال  كان معنويW2  وغير معنوي
 .W1عند استعمال 

   نموذج التأخر الحيزي نتائج ظيرتSAR) )الخطأ الحيزي متفوقة عمى نموذج ((SEM عند الرجوع 
Rباإلضافة لمزيادة في قيمة ) مما يمكن أعتباره أمرًا مشجعاً ( RMSE, MAPEمعايير )إلى 

2 - R
2

adj مما )
. W2لنموذج االنحدار الخطي العام وباستعمال مصفوفة ىنا بدياًل معقوالً  (SAR) نموذج التأخر الحيزييجعل 
، وان في ىذا البحث SEMونموذج  GLM نموذجمن ىو افضل  SARن نموذج اب يتم االستنتاجبيذا 

 .W1 الوزن نتائج افضل من مصفوفة تظير W2وزان مصفوفة الاستعمال 

 انتوصيات 2-4
           -المذكور سابقًا نوصي باآلتي: يالعممبعد التوصل الى االستنتاجات في الجانب        

  في العراق ب لإلحصاءنوصي الجياز المركزي( حساب الناتج المحمي االجماليGDP ) عمى ألىميتو
اقامة بحث آخر يمكن ، او ليتسنى ادخالو متغيرًا اضافيا الى المتغيرات التوضيحية مستوى اقضية العراق
 اعتباره متغير معتمد.

 الحيزي. الذاتي استعمال نماذج االنحدار العتماد الحيزي يتمتالفي مشكمة ال 

 مصفوفة اوزان صّفية مقّيسةباستعمال  نوصي (W2 وذلك من خالل النتائج التي تم الحصول عمييا )
 في ىذا البحث.

  تطبيق نموذج يمكنSAR  بين االطفال الذين )سرطان الدم( عالقة التجاورات بين حدوث الموكيميا لبيان
   .الفولتية العالية كيرباء سالكن بالقرب من المحوالت وايعيشو
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Spatial Regression Models Estimation for the poverty Rates  

  In the districts of Iraq in 2012 

 
 Abstract 
      The research took the spatial autoregressive model: SAR and spatial error 

model: SEM  in an attempt to provide a practical evident that proves the 

importance of spatial analysis, with a particular focus on the importance of using 

regression models spatial and that includes all of them spatial dependence, which 

we can test its presence or not by using Moran test. While ignoring this 

dependency may lead to the loss of important information about the 

phenomenon under research is reflected in the end on the strength of the 

statistical estimation power, as these models are the link between the usual 

regression models with time-series models. Spatial analysis had been applied on 

Iraq Household Socio-Economic Survey: IHSES 2012. To measure the 

preference models used in the research was the use of such standards compared: 

Root Mean Squares Error: RMSE, Mean Absolute  Percentage  Error: MAPE 

and , and Adjusted determinant coefficient:  with different weight matrices 

(binary and modified) take into account the effect of neighborhoods of districts. 
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