
 : مشكهت االرتباط انذاتي انثانيتاحملاضزة 
ٚشٛز االررجبط انذارٙ ثٕجّ ػبو انٗ ٔجٕد اررجابط ثاٍٛ انماٛى انًشابْنح ناُمت انًزوٛازن ٔذاٙ ًَاب ط       

االَذنار ػبدح يب رشٛز يشكهخ االررجبط انذارٙ انٗ ٔجٕد اررجبط ثٍٛ انمٛى انًززبنٛخ نهذن انؼشٕائٙ، ٔذاٙ 

ئٙ )أ يؼبيم انزوبٚز( غٛز يسبٔٚخ ْذِ انذبنخ ركٌٕ قًٛخ يؼبيم االررجبط ثٍٛ انمٛى انًززبنٛخ نهذن انؼشٕا

نهصاامز
،
ٔٔجاإد يشااكهخ االررجاابط انااذارٙ ٚااام ثضداان االذززاماابد انزااٙ رماإو ػهٛٓااب طزٚمااخ انًزثؼاابد  

انصااوزٖ االػزٛبدٚااخ ْٔااٙ رؼُااٙ اٌ دثااب يااب داانس ذااٙ ذزاازح يااب، صااى ادااذ ٚاا صز ذااٙ االدثااب  اناب ااخ 

ياٍ يازحن أ٘ اَاّ قان ٕٚجان ُْابو دثاب ٔادان ثبنمززاد انزبنٛخ ثثزٚمخ ر د٘ انٗ ركزار َمت اناثض أكضز 

ٔنكُّ ٚزكزر ذٙ كم انمززاد انزبنٛخ ثًب ٚ د٘ نظٕٓر قٛى انذن انؼشٕائٙ ػُان يسازٕٖ ٚازهان ػاٍ انماٛى 

     انذمٛمٛخن

 اشكال االرتباط انذاتي أوال: 
 -ًٚكٍ رصُٛن االررجبط انذارٙ انٗ ػنح إَاع َذكز يُٓب يب ٚهٙ:       

  AR(1) :First Order Autocorrelation Schemeانذاتي من اندرجت األوىل  االرتباط 1-1
يٍ اننرجخ األٔناٗ ذنَاّ ٚكإٌ غٛاز يسازمم ٔٚزجاغ  Uiػُنيب ٚكٌٕ االررجبط انذارٙ نهاثض انؼشٕائٙ      

 انًُٕ ط انزبنٙ:

   

:-  ٍٛيؼهًخ رمٛت درجخ االررجبط ٔرززأح قًٛزّ  ث   1 1   ن 

 : m AR(m)االرتباط انذاتي من اندرجت  1-2
m Order Autocorrelation Scheme 

ثبنذنٔد انؼشٕائٛخ نهمززاد انسبثمخ دزٗ  tذٙ ْذِ انذبنخ ٚزرجظ دن اناثض انؼشٕائٙ نهمززح انذبنٛخ     

 -ٔكًب يٕمخ ثبنصٛوخ انزبنٛخ:  mانمززح 

1 1 2 2 ......................t t t m t m tu u u u V          

 االرتباط انذاتي انطزدي وانعكسي  1-3
Positive autocorrelation and Negative autocorrelation 

  -االرجبِ ٔكًب يٕمخ ثبألشكبل انزبنٛخ: ٕٚجن ُْبنك رصُٛن ادز نالررجبط انذارٙ ٔ نك ٔذق            

 
 (1شكم )

 Positive autocorrelationاررجبط  ارٙ يٕجت )طزد٘( 

1t t tu u  



 
 (2شكل )

 Negative autocorrelationارتباط ذاتي سالب 

( ٕٚمخ دبنخ انزمهت اننٔر٘ نمٛى اناثض انؼشٕائٙ ٔانزٙ ال رازهن اشبررٓب يٍ ذززح 1اٌ انشكم )       

ٔاًَب رضم االشبرح ٔادنح نًجًٕػخ قٛى يززبنٛخ قن ركٌٕ يٕججخ أ سبنجخن ٔذٙ يضم ْذِ انٗ ادزٖ، 

( ذٛالدظ يٍ دالنّ اٌ اشبراد قٛى 2انذبنخ ٚكٌٕ االررجبط انذارٙ يٕجت )طزد٘(، ايب انشكم )

انًزوٛز انؼشٕائٙ رزوٛز اشبررٓب ػهٗ انزٕانٙ يٍ ذززح سيُٛخ انٗ ادزٖ ذٓٙ يٕججخ ذٙ ذززح ٔسبنجخ 

 ذٙ ذززح ادزٖ ٔنذنك ذبٌ االررجبط انذارٙ ٚكٌٕ سبنجب ذٙ ْذِ انذبنخ )ػكسٙ(ن 

 ثانيا: طزق تقديز معامم االرتباط انذاتي
 -ٕٚجن ُْبنك ػند يٍ انثزق نزمنٚز يؼبيم االررجبط انذارٙ، َذكز يُٓب يب ٚهٙ:        

     اوركاث : -طزيقت كوكزان  2-1
Cochrane- Orcutte method  

ثذضبً يشززكبً ػبو  Orcutteٔسيٛهّ  Cochrane(، إ  قنو رؼن يٍ أقنو انثزائق نزمنٚز )       

( كبٜرٙ، رٕ ال ػٍ طزٚمّ انٗ  ٛوخ نزمنٚز أل نـ )1949
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 -ثذٛش اٌ: 

e( ٙرًضم انجٕاق :errors ٔانزٙ ًٚكٍ دسبثٓب ):ٙكًب ٚه 
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 واتسون  -طزيقت دربن  2-2
Durbin- Watson method 

انًمنرح ٔانًسًبح ادصبئٛخ  d (d statistic)رى رمنٚز يؼبيم االررجبط انذارٙ ػٍ طزٚق ادصبئٛخ        

D.W
]

 ، يزاذح انصٛوخ االرٛخ : 

)1(2d
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 ( ثنػبدح كزبثخ انصٛوخ أػالِ، ذزصجخ: إ  ٚزى رمنٚز  قًٛخ يؼبيم االررجبط انذارٙ)
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                                                                …….……. (2) 

 ناجيز : -ثيم  طزيقت 2-3
Theil- Nagar method 

ٔارسااإٌ ذاااٙ رمااانٚز يؼبيااام االررجااابط اناااذارٙ، إ  أماااب  -ْاااٙ طزٚماااخ يثااإرح نثزٚماااخ درثاااٍ       

Nagar،Theil  ػاند انًزوٛازاد انًسازمهخ 1961ذٙ ثذضًٓب ػبو ،(k)  ٔدجاى انؼُٛاخ(n)  اناٗ انصاٛوخ

 نزظٓز  ٛوخ جنٚنح ثبسًًٓب ادذد انشكم اٜرٙ (2)
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                                              ….……….... (3) 

 ثانثا: اسباب االرتباط انذاتي 
 -:ًٚكٍ رهاٛص اْى اسجبة االررجبط انذارٙ ذًٛب ٚهٙ      

دذ  ثؼض انًزوٛزاد انزمسٛزٚخ  اد انمٛى انًزرجثخ  ارٛبن ذًٍ انًؼزٔ  اٌ دذ  ثؼض  ن1

ًَٕ ط االَذنار ٚززرت ػهّٛ يب ٚسًٗ ثاثض انذذ ، ْٔذا ُٚؼكت ثنٔرِ ذٙ قٛى انًزوٛزاد يٍ 

انذن انؼشٕائٙن ذب ا كبَذ قٛى انًزوٛز انزمسٛز٘ انًذذٔ  يزرجثخ  ارٛب ػجز انمززاد انًززبنٛخ، 

يضم انندم انذ٘ رزضصز قًٛزّ ذٙ انمززح انذبنٛخ ثمًٛزّ ذٙ انمززح انسبثمخ ذبٌ دثب انذذ  ذٙ 

نًززبنٛخ ركٌٕ قًّٛ يزرجثخ  ارٛب اٚضب، ٔثبنزبنٙ ٚزٕنن ُْبنك َٕع يٍ االررجبط انذارٙ انمززاد ا

ثٍٛ قٛى اناثض انؼشٕائٙن ٔنكٍ ذٙ ثؼض انذبالد ٚالدظ اَّ ذٙ دبنخ ٔجٕد أكضز يٍ يزوٛز 

رمسٛز٘ ٔادن يذذٔ   اد قٛى يزرجثخ  ارٛب، ذبٌ قٛى انذن انؼشٕائٙ قن ال ركٌٕ يزرجثخ  ارٛب 

ًم اٌ ركٌٕ اًَبط االررجبط انذارٙ نهًزوٛزاد انزمسٛزٚخ انًذذٔذخ ذٙ ارجبْبد دٛش ٚذز

سٕ  رؼٍٛٛ انشكم انزٚبمٙ نهًُٕ ط، ٔ نك ذٙ دبنخ -يزضبدح ثذٛش ٚهوٙ أصز ثؼضٓب انجؼض 

اسزاناو  ٛوخ رٚبمٛخ رازهن ػٍ انصٛوخ انذمٛمٛخ نهؼالقخ يذم انزمنٚزن ذبٌ قٛى انذن 

  ارٛبن انؼشٕائٙ قن رظٓز اررجبطب

سٕ  رؼٍٛٛ انًزوٛز انؼشٕائٙ َمسّن ذًٍ انًًكٍ اٌ َزٕقغ ذٙ ػنٚن يٍ انذبالد اٌ ركٌٕ انمٛى  ن2

انذمٛمٛخ انًززبنٛخ نهًزوٛز انؼشٕائٙ يزرجثخ  ارٛب دٌٔ سجت دبرجٙ، ذبصز انؼٕايم انؼشٕائٛخ 

انًزوٛز  انصبذٛخ كبنذزٔة ٔاالٔثئخ ٔاالمزاثبد انؼًبنٛخ ًٚكٍ اٌ رًزن ألكضز يٍ ذززح ػهٗ

 انزبثغ، يًب ٚ د٘ انٗ ٔجٕد اررجبط  ارٙ ثٍٛ قٛى انًزوٛز انؼشٕائٙن

ٔجٕد يزوٛزاد يجثئخ يذذٔذخ، ذٙ ثؼض ًَب ط االَذنار ٚالدظ اٌ انًزوٛزاد انًسزمهخ  ن3

رذزٕ٘ ػهٗ ثؼض انًزوٛزاد انًجثئخ، ذب ا اًْهذ ْذِ انًزوٛزاد ذبٌ األدثب  رضدذ ًَثب 

 وٛزادنيُزظًب َزٛجخ نذذ  ْذِ انًز

 

 

 

 


