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 Time Seriesالسالسل الزمنٌة   

هً مجموعة من القٌم المشاهدة لظاهرة معٌنة لمدة من الزمن عدة سنوات :السلسلة الزمنٌة 

  .1990-1970مثال فً فترات زمنٌة متساوٌة مثل صادرات العراق من  التمور لألعوام  

 (المتغٌر المستقل)وٌمكن اعتبار السلسلة الزمنٌة عالقة دالٌة بٌن متغٌرٌن احدهما  الزمن 

 .والثانً قٌم الظاهرة المدروسة  وٌمثل المتغٌر التابع   وٌكتب 

      Y  =  f (  t  ) 

ومن أهم المجاالت التً تستخدم فٌها السالسل الزمنٌة هً الظواهر االقتصادٌة مثل مجاالت 

 .االنتاج   والسكان واألسعار و االستٌرادات والعمالة وغٌرها 

 

 :ومن أهم األهداف التً تحققها دراسة السالسل الزمنٌة هً ماٌلً 

 .التعرف على االتجاه العام للسلسلة الزمنٌة  .1

 .الكشف عن أنواع التغٌرات التً تتأثر بها السلسلة الزمنٌة  .2

 .قٌاس اثر هذه التغٌرات والبحث فً أسبابها ونتائجها  .3

 .دراسة العالقة او االرتباط بٌن الظاهرة المدروسة وغٌرها من الظواهر .4

التنبؤ بقٌم الظاهرة فً الفترات غٌر الواردة فً السلسلة الزمنٌة على فرض ثبات  .5

 .الظروف المحٌطة بها 

 :العوامل التً تؤثر على السالسل الزمنٌة 

 :تتأثر السالسل الزمنٌة بواحد او أكثر من العوامل التالٌة 

   Secular  Trend:    االتجاه العام  .1

 (زٌادة او نقصان)   عند رسم المنحنى لسلسلة زمنٌة نرى هناك تذبذا الى أعلى او الى أسفل 

فً اتجاه السلسلة الزمنٌة وهو أكثر تأثٌرا على قٌم الظاهرة خاصة فً الفترات الزمنٌة الطوٌلة 

 .فٌكون موجب عندما ٌكون هناك زٌادة فً قٌم الظاهرة مثال هناك اتجاه متزاٌد الستهالك اللحوم 

وٌكون االتجاه سالبا إذا كان هناك نقصان فً قٌم الظاهرة مثال ٌوجد اتجاه عام لتناقص عدد 

وٌكون االتجاه مستقٌما أذا كان مقدار التغٌر فً قٌم الظاهرة ثابتا وٌكون .أالمٌٌن فً العراق 

 .غٌر مستقٌما أذا كان  التغٌر غٌر ثابت 

 Seasonal  Variations:  التغٌرات الموسمٌة  .2

   هً التغٌرات الدورٌة المنتظمة ومدتها سنة او اقل وقد تكون ٌومٌة او شهرٌة او فصلٌة 

وتكون نتٌجة الختالف المناخ او العادات والتقالٌد االجتماعٌة  والدٌنٌة  مثال   سقوط األمطار فً 

 .فصل الشتاء 
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    Cyclical   Variations   :التغٌرات الدورٌة   .3

   وهً التغٌرات التً تطرأ على السلسة الزمنٌة فً فترات متباعدة طولها أكثر من سنة وهً 

: اقل انتظاما من الموسمٌة وٌقاس طول الدورة بالفرق الزمنً بٌن قٌمتٌن  متتالٌتٌن  مثال   

 .(االنتعاش والركود).فترة الرواج والكساد   االقتصادي  

 Random Variation:  (العرضٌة)(الفجائٌة )التغٌرات العشوائٌة    .4

تتأثر الظاهرة أحٌانا بعوامل تحدث عن طرٌق الصدفة  او عوامل فجائٌة غٌر منتظمة و ال 

 .متوقعة  كالحروب  و األوبئة  او الفٌضانات  والحرائق او الزالزل 

 

 تحلٌل السلسلة الزمنٌة 

ٌقصد بتحلٌل السلسلة الزمنٌة  هو دراسة العناصر األربعة  وكٌفٌة فصلها عن بعضها بتحدٌد 

 :اثر كل منها على قٌم الظاهرة وهناك  أراء حول الصورة التً ترتبط بها هذه العوامل  

   وٌسمى  بالنموذج التجمٌعً  والذي ٌفترض أن قٌمة الظاهرة للفترة الزمنٌة :الرأي األول 

 :المحددة هً عبارة عن حاصل جمع العوامل األربعة وٌكتب النموذج  بالشكل التالً 

   Yt    =  Tt   +   St   +   Ct   +   Rt    

 :حٌث  ٌمثل 

 Tt    :       ،            االتجاه  العامCt :   التغٌرات الدورٌة 

St  :        ،      التغٌرات الموسمٌةRt  :    التغٌرات الفجائٌة 

 وٌتم استخدام هذا النموذج أذا كانت العوامل األربعة معروفة   

 وٌسمى بنموذج الضرب  وٌكتب :   الرأي الثانً 

   Yt    =  Tt   *   St   *   Ct   *   Rt    

   وهذا النموذج ال ٌختلف عن النموذج األول من حٌث صعوبة إٌجاد القٌم اذ أن النموذج الثانً 

ٌحول الى األول بأخذ لوغارٌتم الطبٌعً للطرفٌن وتعتبر التغٌرات الموسمٌة أساسا الستخدام 

 .النموذجٌن 

 Ln  Yt    = Ln Tt   + Ln  St   +  Ln Ct   +  Ln  Rt    

وٌالحظ أن الصٌغتٌن من حٌث المبدأ ال ٌختلفان حٌث كل منهما تفترض أن عناصر السلسلة 

الزمنٌة جمعٌة ولكن الحالة الثانٌة نجد أن اللوغارٌتمات هً التً جمعت بدال من القٌم االعتٌادٌة 

 .بالصٌغة األولى 
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 طرق حساب المتغٌرات

 (القٌم االتجاهٌة  )االتجاه العام  ": - اوال

 :   المقصود بهذه السلسلة 

 .التعرف على الصورة العامة التً ٌسٌر بها االتجاه العام  .1

 .قٌاس معدل التغٌر فً وحدة الزمن  .2

 .تقدٌر القٌم االتجاهٌة للظاهرة باستبعاد العوامل األخرى  .3

 .التنبؤ بقٌمة الظاهرة فً الفترات غٌر الواردة فً السلسلة الزمنٌة  .4

 .استبعاد اثر االتجاه العام من السلسلة الزمنٌة  .5

 .طرق تحدٌد االتجاه العام 

 :الرسم البٌانً   .1

   عندما تكون لدٌنا قٌم الظاهرة مكونة من لسلسلة زمنٌة فانه ٌمكن :التمهٌد بالٌد  (أ)   

تمثٌل الظاهرة بٌانٌا لرسم شكل االنتشار للظاهرة ثم رسم خط ٌمر بأكبر عدد ممكن من 

النقاط لٌمثل خط االتجاه العام وهذا الرسم بطبٌعته سٌكون تقرٌبٌا  وٌعتمد على مهارة   

 .الشخص الذي ٌرسمه 

.    1980- 1970للسنوات من  (أوقٌه )لكل (دوالر )الجدول أدناه ٌبٌن أسعار الذهب :مثال 

 .المطلوب رسم نقاط السلسلة الزمنٌة ألسعار الذهب وبٌان االتجاه العام 

 السنة سعر الذهب

36.41 1970 

41.25 1971 

58.61 1972 

97.81 1973 

159.7 1974 

161.4 1975 

124.8 1976 

148.3 1977 

193.5 1978 

307.8 1979 

606.01 1980 
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  Averages  Method(:   شبه المتوسطات )طرٌقة متوسطً نصفً السلسلة   (ب  

       بموجب هذه الطرٌقة تقسم السلسلة الزمنٌة الى قسمٌن متساوٌٌن ثم ٌستخرج الوسط 

الحسابً لكل قسم وبذلك نحصل على نقطتٌن فً شكل انتشار ثم نرسم خط ٌمر بهاتٌن النقطتٌن  

وبالرغم من بساطة هذه الطرٌقة إال انه ٌعاب علٌها فً أنها غٌر دقٌقة وٌقتصر استخدامها 

عندما ٌكون االتجاه العام مستقٌما او قرٌب من االستقامة كما ٌعاب علٌها هو أن مٌل االتجاه 

العام ٌتوقف على الوسطٌن الحسابٌٌن لكل قسم وكل من هذٌن الوسطٌن ٌتأثر بالقٌم الشدٌدة 

 .االرتفاع او االنخفاض 

 : مثال 

 :ارسم خط االتجاه العام باستخدام طرٌقة شبه المتوسطات للبٌانات التالٌة 

 السنة 1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70

الكمٌة  14.5 15.3 16.3 17.9 19.4 20.4 22.3 23.6 24.4 26.5
 المستهلكة

 (1965  -1961)القسم األول وٌضم السنوات 

 (1970-1966)القسم الثانً  وٌضم السنوات 

Y 1   = 
𝟏𝟒.𝟓+𝟏𝟓.𝟖+𝟏𝟔.𝟑+𝟏𝟕.𝟗+𝟏𝟗.𝟒

𝟓
    =   16.7 

Y 2   = 
𝟐𝟎.𝟒+𝟐𝟐.𝟑+𝟐𝟑.𝟔+𝟐𝟒.𝟒+𝟐𝟔.𝟓

𝟓
    =   23.4 

 :مالحظة 

 .إذا كان عدد السنوات فردي فتهمل السنة األولى او الوسطى او األخٌرة 
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 احسب معادلة خط االتجاه العام  بطرٌقة شبه المتوسطات أذا علمت أن معادلة خط :-مثال 

 :   ، حٌث  أن  Y  =   a   +   b   X:     االتجاه العام  هً 

Y :    (قٌمة الظاهرة )المتغٌر المعتمد    ،X :   (السنوات  )المتغٌر المستقل 

a  :     (المسافة بٌن نقطة تقاطع خط االنحدار ونقطة األصل )،       (ثابت )الحد المطلق   

 b  :  المٌل 

 السنة 1971 1972 1973 1974 1975 1976

 قٌم الظاهرة 12 18 22 24 26 24

 (1973  -1971)القسم األول وٌضم السنوات 

 (1976-1974)القسم الثانً  وٌضم السنوات 

Y 1   = 
𝟏𝟐+𝟏𝟖+𝟐𝟐

𝟑
    =   17.33 

Y 2   = 
𝟐𝟒+𝟐𝟔+𝟐𝟒

𝟑
    =   24.67 

 

 

 

 

 

 

 

  =  b   مٌل الخط المستقٌم 
∆𝐲

∆𝐱
  =  

𝟐𝟒.𝟔𝟕−𝟏𝟕.𝟑𝟑

𝟏𝟗𝟕𝟓−𝟏𝟗𝟕𝟐
  =  

𝟕.𝟑𝟒

𝟑
   =   2.45 

    1972عندما تكون نقطة األصل عند سنة   .1

  Y  =  17.33   +   2.45  X 

 1975عندما تكون نقطة األصل عند سنة   .2

Y   =  24.67  +   2.45  X    
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 :مالحظة  

 [ 𝑿∓ ] ب   Xٌمكن  تغٌٌر نقطة األصل للتعوٌض عن   .1

  فنعوض   عن 1969  الى منتصف     1968/1969لتحدٌد نقطة األصل من منتصف : فمثال 

 X      بالقٌمة  [ X + 0.5 ] 

 أذا كانت معادلة االتجاه العام   : فمثال   

Y1968/1969   =   14   +    1.06   X 

   Y 1969      =  14   +  1.06   ( X + 0.5 ) 

                 =  14   +  1.06 X   +   0.53  

                 =   14.53      +   1.06    X 

وتحول  الى نصف سنة او شهر او فصل   وذلك   (السنة )كما ٌمكن  تغٌٌر وحدة الزمن   .2

 ) )   بــ  Xبالتعوٌض   عن قٌمة   
𝑿

 𝟐
    (نصف سنة  ،    

𝑿

𝟒
    (فصل   ،( 

𝑿

𝟏𝟐
 .شهر   ( 

 :  فمثال   لتحوٌل   وحدة الزمن لهذه المعادلة  من سنة الى نصف سنة   

  Y   =  14   +   1.06  X 

  Y   =  14   +   1.06   (
𝑿

 𝟐
(   

    Y    =  14    +  0.53  X   

 :  The   Moving  Averageطرٌقة المتوسطات المتحركة       (ج

فكرة هذه الطرٌقة هو التخلص من التقلبات الموسمٌة والدورٌة والعرضٌة التً تتمٌز بالصعود  

والنزول   فعند   اخذ  المتوسط لقٌم الظاهرة فً عدة سنوات  فان التغٌرات المتعاكسة فً 

االتجاه تمٌل الى التالشً اذ أن االنحرافات السالبة تتعادل مع الموجبة عن المتوسط الذي ٌعتبر 

ممثال للقٌمة االتجاهٌة  ، وهذه الطرٌقة تعتمد على اختٌار عدد من سنٌن السلسلة الزمنٌة ومن 

األفضل أن تكون مكونة لدورة اقتصادٌة ٌمكن معرفتها من الرسم البٌانً حٌث تمثل المدة او 

 .الفترة بٌن قٌمتٌن 

 :خطوات حساب األوساط المتحركة 

 .( سنوات  5طول المدة مثال   )أذا كان طول الفترة عدد فردي   ( أ)

نجمع قٌم الظاهرة فً الثالث سنوات األولى ونضع المجموع فً منتصف الفترة  .1

وبعدها نجمع قٌم الظاهرة للسنوات الثانٌة والثالثة والرابعة ونضع  (السنة الثانٌة )

 .المجموع أمام  السنة الثالثة 
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نقسم المجامٌع السابقة على طول الفترة فنحصل على األوساط المتحركة لفترة  .2

 .ثالث سنوات والتً تمثل القٌم االتجاهٌة للظاهرة 

 .( سنوات4)أذا كانت طول الفترة  عدد زوجً مثال  ( ب)

نجمع قٌم الظاهرة فً السنتٌن األولى والثانٌة  ونضع المجموع فً المنتصف ثم  .1

 ....الثانٌة والثالثة ونضع المجموع فً منتصف الفترة وهكذا 

ونضع المجموع   ((......المجموع األول والثانً   ))نعٌد  جمع المجامٌع السابقة  .2

 ...أمام منتصف الفترة وهكذا 

  ، فنحصل على  األوساط   2*2 وذلك لوجود  (4)نقسم المجامٌع األخٌرة على  .3

 .(القٌم االتجاهٌة  )المتحركة  المركزٌة 

 :بعض عٌوب هذه الطرٌقة 

 .عدم أمكانٌة حساب معادلة االتجاه العام  .1

 .ترك السنة األولى و األخٌرة .2

 .تتأثر بالقٌم المتطرفة  .3

 //مثال 

 .  1961  -  1953الجدول التالً ٌبٌن تقدٌرات الدخل القومً بمالٌٌن الدنانٌر للسنوات  

  سنة  3طول الفترة  (1)رسم خط االتجاه العام  بطرٌقة  المتوسطات المتحركة : المطلوب 

 .طول الفترة  سنتٌن   (2)

متوسط متحرك  فترة 
  سنوات3

 3مجموع متحرك  فترة 
 سنوات

 السنة الدخل النقدي

--- ----- 265 1953 

296.3 889 323 1954 

320.7 962 301 1955 

330.3 991 338 1956 

352.3 1057 352 1957 

364.0 1092 367 1958 

388.0 1164 373 1959 

422.3 1267 424 1960 

---- ----- 470 1961 

 

 

 

 



  2015/2016   ( المرحلة الثانٌة – قسم اإلحصاء –السالسل الزمنٌة )محاضرات 
 م علً عبدالزهره حسن.      م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 
 

متوسط متحرك  
 مركزي

مجموع متحرك فترة سنتٌن 
 للمجامٌع  السابقة

مجموع متحرك  
 فترة سنتٌن

 السنة الدخل النقدي

----- -----  265 1953 

  688   
328 1312  323 1954 

  624   

315.75 1263  301 1955 

  639   

332.25 1329  338 1956 

  690   

352.25 1409  352 1957 
  719   

364.75 1459  367 1958 

  740   
384.25 1537  373 1959 

  797   
422.75 1691  424 1960 

  894   

----- -----  470 1961 

 

أذا كانت السلسلة الزمنٌة خالٌة تماما من التقلبات  وحسب لها متوسطا متحركا  :(1 ):-مالحظة 

أٌا كانت فترته ٌجب أن نحصل دائما على نفس القٌم األصلٌة للسلسلة الزمنٌة مادامت لٌست 

 .هناك تقلبات ٌزٌلها المتوسط 

أما أذا أخذنا سلسلة زمنٌة  مكونة من تقلبات منتظمة فقط وحسبنا لها المتوسط المتحرك  (2)

الذي تتفق فترته مع الدورة  التً تحدث بها التقلبات فان المتوسطات الناتجة البد أن تكون 

 .جمٌعها مساوٌة للصفر 
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  ((ٌؤٌد صحة الفرض القائل بان حساب المتوسطات المتحركة ٌزٌل التقلبات )// 1مثال 

  سنوات  ؟   7 سنوات ،      5فترة  

متوسط 
 7متحرك 
 سنوات

مجموع 
متحرك فترة 

  سنوات7

متوسط 
متحرك فترة 

  سنوات5

مجموع 
متحرك فترة 

  سنوات5

 السنة  قٌم الظاهرة

 ---- --- --- 1 1970 

 ---- --- --- 3 1971 

 ---- 5 25 5 1972 

7 49 7 35 7 1973 

9 63 9 45 9 1974 

11 77 11 55 11 1975 

13 91 13 65 13 1976 

---- ---- 15 75 15 1977 

---- ---- ---- ----- 17 1978 

---- ---- ---- ----- 19 1979 

السلسلة الزمنٌة التالٌة مكونة من تقلبات منتظمة فقط اثبت ان المتوسطات الناتجة       // 2مثال 

 .البد أن تكون جمٌعها مساوٌة الى صفر 

مجموع متحرك فترة  متوسط متحرك
  سنوات7

 السنة قٌم الظاهرة

--- --- +2 1970 

--- --- +2 1971 

--- --- 0 1972 

0 0 -1 1973 

0 0 -2 1974 

0 0 -2 1975 

0 0 +1 1976 

0 0 +2 1977 

0 0 +2 1978 

0 0 0 1979 

0 0 -1 1980 
--- --- -2 1981 

--- --- -2 1982 
--- --- +1 1983 
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 OLS    :     Least Squares Method طرٌقة المربعات الصغرى – (د(

تعتبر هذه الطرٌقة  من أفضل وأدق طرق تقٌٌم االتجاه العام وتثبٌت خط مستقٌم او منحنى ٌمثل  

مجموع مربعات )قٌمة الظاهرة المدروسة وذلك ألنها تستند الى أساس رٌاضً  هو أن 

 .االنحرافات بٌن القٌم الحقٌقٌة والقٌم االتجاهٌة الواقعة على خط االتجاه العام اقل ماٌمكن 

 (𝒀 − 𝒀 )𝟐  اقل ماٌمكن   

كما انه ٌمكن التنبؤ من المعادلة للقٌم المستقبلٌة للظاهرة فإذا كانت الظاهرة تسٌر بخط مستقٌم 

 :فتكون معادلة الخط المستقٌم هً 

   Y  =  a   +   b  Xi 

 :حٌث ان 

Y   :   (قٌم الظاهرة  )المتغٌر المعتمد 

: Xi   (الزمن ) المتغٌر المستقل 

:  a    (بعد المستقٌم عن نقطة األصل )الحد المطلق 

 b   :    وٌمثل معدل التغٌر فً المتغٌر التابع  نسبة للتغٌر فً وحدة   )مٌل الخط المستقٌم

  (الزمن 

 :   نقوم بحل المعادلتٌن   الطبٌعٌتٌن   التالٌتٌن  a   ، bو إلٌجاد قٌم  

 المعادالت الطبٌعٌة(المطولة ):   الطرٌقة األولى 

  ⅀ Yi     =  n a   +  b  ⅀  Xi    …………………..(1) 

⅀ Xi Yi   =   a ⅀  Xi    + b  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    …………..(2) 

   باستخدام القوانٌن التالٌة:الطرٌقة الثانٌة  

𝐛   = 
⅀𝐗𝐢 𝐘𝐢−  𝒏  𝑿   𝒀 

 𝑺𝒙𝒙 
 

Sxx   =  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    -  
 ⅀𝐗𝐢  ²

𝒏
 

 a  =   𝒀   -   b  𝑿  
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  ، المطلوب 1970 – 1960السلسلة الزمنٌة التالٌة تبٌن تطور ظاهرة ما للفترة من // مثال  
 .إٌجاد  خط االتجاه العام  بطرٌقة المربعات الصغرى 

X2 Xi Yi Xi Yi السنة 

0 0 0 1352 1960 

1 1456 1 1456 1961 

4 3060 2 1530 1962 

9 4887 3 1629 1963 

16 7140 4 1785 1964 

25 9700 5 1940 1965 

36 12114 6 2019 1966 

49 15589 7 2227 1967 

64 18880 8 2360 1968 

81 21978 9 2442 1969 

100 26460 10 2646 1970 

385 121264 55 21386 ⅀ 
 :الحل 

  ⅀ Yi     =  n a   +  b  ⅀  Xi    …………………..(1) 

⅀ Xi Yi   =   a ⅀  Xi    + b  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    …………..(2) 

 :بالتعوٌض بالمعادلتٌن ٌنتج 

21386  =  11  a   +   55   b  

121264    =   55  a  +   385   b  

 :    ٌنتج  5فً   (1)بضرب المعادلة 

     106930    =   55 a   +   275   b  

  ∓121264    =   ∓55  a  ∓   385   b  

14334    =   110   b 

   b  =  
𝟏𝟒𝟑𝟑𝟒 

𝟏𝟏𝟎
   =   130.309 

 (  1)    فً معادلة      bبالتعوٌض عن قٌمة  

21386   =   11  a   +   55 (130.309) 

     a   =    1292.636 

Yi    =   1292.636   +    130.309   Xi       ًمعادلة االتجاه العام ه                             :            
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 :الحل بالطرٌقة الثانٌة 

𝑿 =  
𝟓𝟓

𝟏𝟏
  =   5       ,  𝐘 =  

𝟐𝟏𝟑𝟖𝟔

𝟏𝟏
   = 1944.182   

Sxx   =  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    -  
 ⅀𝐗𝐢  ²

𝒏
      =   385  -  

𝟓𝟓²

𝟏𝟏
      =  110 

𝐛   = 
⅀𝐗𝐢 𝐘𝐢−  𝒏  𝑿   𝒀 

 𝑺𝒙𝒙 
 

𝐛   = 
𝟏𝟐𝟏𝟐𝟔𝟒−𝟏𝟏 (𝟓)( 𝟏𝟗𝟒𝟒.𝟏𝟖𝟐)

 (𝟏𝟏𝟎) 
    =   130.309 

a  =   𝐘   -   b  𝑿  

  =  1944.182   -   130.309   (5)   =    1292.636    

Yi    =   1292.636   +    130.309   Xi 

 :هناك طرٌقة أخرى تسمى   بالمختصرة   والتً فٌها 

 : كاألتً   Xإذا كان عدد السنوات فردي فنضع الصفر أمام المنتصف للفترة وتسلسل  .1

 .  الى األسفل   1+  ,  2+ ,  3+  ,  4+  ,  5+  الى األعلى    و     5- ,4- ,3- ,2- ,1-

أما أذا كان عدد السنوات زوجً فتقسم السلسلة  الى قسمٌن ونضع الصفر منتصف الفترة . 2

 , 3+ 1+ ,    الى   األعلى   و  000 ،  5- ,  3-  ,   1-   كاآلتً     Xبٌن القسمٌن وتسلسل   

 : الى األسفل     وقانونها   ٌساوي    0000  ,  5+

𝐛   = 
⅀𝐗𝐢 𝐘𝐢

⅀  𝑿𝒊
𝟐  

 

a  =   𝐘  

 

 

 

 

 

 

 :نفس المثال السابق // مثال
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X2 Xi Yi Xi Yi السنة 

25 -6760 -5 1352 1960 

16 -5824 -4 1456 1961 

9 -4590 -3 1530 1962 

4 -3258 -2 1629 1963 

1 -1785 -1 1785 1964 

0 0 0 1940 1965 

1 2019 +1 2019 1966 

4 4454 +2 2227 1967 

9 7080 +3 2360 1968 

16 9768 +4 2442 1969 

25 13230 +5 2646 1970 

110 14334 0 21386 ⅀ 
 :الحل 

  ⅀ Yi     =  n a   +  b  ⅀  Xi    …………………..(1) 

⅀ Xi Yi   =   a ⅀  Xi    + b  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    …………..(2) 

 :ٌنتج  (2)و  (1)بالتعوٌض بالمعادلة 

21386 = 11   a   +   (1)..…… صفر 

a  =  21386  /11    =   1944.182       

 b  (110 )   =   14334  ………..(2)   +  صفر 

   b   =  14334/110    =   130.309 

  Y  =   1944.182   +   130.309   X                                  ًمعادلة االتجاه العام ه       :  

  (واجب )الحل بالطرٌقة الثانٌة 

𝑿 =  
𝟎

𝟏𝟏
  =   0       ,  𝐘 =  

𝟐𝟏𝟑𝟖𝟔

𝟏𝟏
   = 1944.182   

Sxx   =  ⅀  𝑿𝒊
𝟐

    -  
 ⅀𝐗𝐢  ²

𝒏
      =   110  -  

𝟎²

𝟏𝟏
      =  110 

𝐛   = 
⅀𝐗𝐢 𝐘𝐢−  𝒏  𝑿   𝒀 

 𝑺𝒙𝒙 
   = 

𝟏𝟒𝟑𝟑𝟒−𝟏𝟏 (𝟎)

  (𝟏𝟏𝟎) 
    =   130.309  

a  =   𝐘   -   b  𝑿          ,  a  =   𝐘   ,     a =1944.182 

Y  =   1944.182   +   130.309   X 
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، ٌطلب   1987 -1980الجدول التالً ٌبٌن تقدٌرات الدخل القومً فً العراق للسنوات // مثال 

استخراج معادلة خط االتجاه العام بفرض انه مستقٌم باستخدام طرٌقة المربعات الصغرى 

 .المختصرة 

X2 Xi Yi Xالزمن Y السنة الدخل 

49 -2002 -7 286 1980 
25 -1455 -5 291 1981 

9 -1014 -3 238 1982 

1 -355 -1 

0 

355 1983 

1 379 1 379 1984 

9 1188 3 396 1985 

25 2250 5 450 1986 

49 3402 7 486 1987 

 المجموع 3081 0 2393 168

 :الحل

𝑿 =  
𝟎

𝟖
  =   0       ,  𝐘 =  

𝟑𝟎𝟖𝟏

𝟖
   = 385.125   

 

𝐛   = 
⅀𝐗𝐢 𝐘𝐢

⅀  𝑿𝒊
𝟐  

   =   
𝟐𝟑𝟗𝟑

𝟏𝟔𝟖
     =    14.244 

a  =   𝐘  

a  =   
𝟑𝟎𝟖𝟏

𝟖
   =   385.125 

 :معادلة االتجاه العام هً 

Y  =   385.125   +   14.244   X 

 

 


