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 الخطيحصين في االنحدار ذج ونمااختيار  
 

  صباح حسيب حسن
 جامعة كركوك-كلية العلوم 

 
 الخالصة

( المستتخدم فتي اختيتار انمتوذج     APEتناول البحث اقتراح صيغة حصينة لمعيار تجميع خطأ التنبوء)    
وتم تقييم اداء المعيار من خالل تجربة محاكاة  حيث أظهر الصيغة المقترحتة اداءا  جيتدا    االنحدار الخطي . 

مقارنة مع بعض المعايير الحصينة االخرى، اذ كانت اكثلر مقاومة للقيم الشاذة وخاصة عند الحجوم الصغيرة 
 للعينة.

 
 المقدمة
نمذجذج المناسذل الذذف يج ذ      من المسائل المهمة المتعلقة بالنماذج الخطية، اختيار اال     

اختيار ا ضل مجمجعذة   جتعدالمعلجمات المتضمنة  ي متغير االستجابة بشكل كفء جمختصر. 
االساليل احدى من  ( Selection  Best Subsetجزئية من مجمجعة المتغيرات التجضيحية )

تج يذ  كذل   ، إذ يتم ذلك من خالل المناسل االحصائية المستخدمة  ي مسائل اختيار االنمجذج
النماذج الممكنة باستخدام كل المجاميع الجزئية من مجمجعة المتغيرات التجضذيحية المتذج ر    
جاختيار االنمجذج الذف يحجف تلك المجمجعة الجزئية من المتغيرات التجضيحية االساسية  ذي  
 العالقة للحصجل على المعلجمات نفسها التي نحصل عليها ال سيما لج شمل االنمذجذج  جميذع  

حالة عدم تحق  بعض  رضيات النماذج الخطية  ي ي  المتغيرات.تناجل البحث اختيار االنمجذج 
االنمجذج الخطي مثل  رضية التجزيع الطبيعي لالخطاء العشجائية جحالة جججد القيم الشاذ   ذي  
 البيانات،اذ ان مثل هذه الحاالت لها أثر سلبي على أساليل اختيار النماذج مما تذددف الذى أن  

ل مقاجم للقيم الشاذ  جالحصينة كأسل حصاءاتمضللة. جلذلك جاءت االغير دقيقة جتكجن النتائج 
مستخدمة  ي اختيار جالخرجقات االخرى لفرضيات االنمجذج الخطي  السيما المعايير الحصينة ال

الى ايجاد صيغة حصينة الحد المعايير المستخدمة  ذي  البحث  يهدف.)2002 ،حسن( االنمجذج
 Accumulate Prediction Errorار االنمجذج الخطي جهج معيار تجميع خطذأ التنبذد  اختي

(APE) 
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 ذي حالذة    ي اختيار انمجذج االنحدار الخطي الى جانل معايير حصينة أخرى   هخداماستج 

 يقجم   الى برنامج حاسبة  الل تجربة محاكا  باالستنادخ جججد القيم الشاذ   ي البيانات جذلك من

بطريقة  هذه النماذج لماتمنه جتقدير مع الممكنة انمجذج تام جاشتقا  كل النماذج الجزئية  بتكجين
M  جحسال معايير اختيار االنمجذج  ي حالتين جهي الحالة الطبيعية جحالة جججد قيم الحصينة

االجل لمبحذث  ، ا ينحثذ مب ي  اهداف البحث،  قد تم تقسيمه الىالبيانات . لغرض تحقشاذ   ي 
 تجزئته الى نماذج جزئية جاستعراض نماذج الخطية جلقد خصص ليمثل الجانل النظرف ج

جبعد ذلك التعرف على  كذر   الحصينة  ي تقدير معلمات االنمجذج الخطي  Mلطريقة التقدير 
يمثل الجانل التجريبي  للبحث  ثانيال حثمبال  الى صيغة حصينة ، APEتحجير صيغة معيار 

التطر  الى نماذج االنحدار المستخدمة  ي تجارل المحاكذا  جالحذاالت المذراد     ، اذ يتم  يه
اخيرًا  تحليل نتائج المحاكا  جالخذرجج بذبعض   جدراستها جاسلجل تنفيذ التجارل قيد البحث ، 

 . االستنتاجات حجل اداء المعايير
 

 الجانب النظري
 النموذج الخطتتيا -1

يعرف االنمجذج الخطي بأنه عالقة رياضية تربط بين المتغيرات، جيتم التعبير عذن هذذه       
العالقة بصيغة معادلة خطية تحتجف على متغير االستجابة مع جاحد اج اكثر مذن المتغيذرات   

( مذن المتغيذرات   k-1( مذن المشذاهدات ج )  nالتجضيحية.جبصيغة المصفج ات جبججذجد ) 
 :(Hocking,1976)يحية، يتم التعبير عن االنمجذج الخطي كاالتي التجض

(1-2                                                                    …)UXBY  
( لمشذاهدات  k  ×nمصفج ة )  X،  ( لمشاهدات متغير االستجابةn× 1متجه )  Y اذ ان     

  B،  ( المرا ذ  للحذد الثابذت   X0التي يتضمنها االنمجذج جمن ضمنها ) المتغيرات التجضيحية
( n× 1متجذه )   U،  المجهجلة  ي االنمجذج جمن ضمنها الحد الثابت لماتمع( للk×  1متجه)

يعذرف االنمذجذج    . I2لالخطاء العشجائية بمتجسط صفر جمصفج ة تباين جتباين مشترك 
 ، Xقد يظهر بعد  حاالت معتمدا على رتبة المصذفج ة  الذف ج  الخطي العام( باالنمجذج 1-2)

 . نمجذج االنحدار الخطي كحالة خاصة من النماذج الخطيةاان هذه الدراسة ستركز على االاِِ 
  الحصينة يتم تحجير االسلجل M(  انه بمججل طريقة 2-1جالجل تقدير معلمات االنمجذج )    
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                                                                      لمتبع  ي طريقة المربعات الصغرى، جالذف يتطلل تصغير مجمجع مربعات الخطأ جبعبار  اخرى:  

                                                                                      

 

 :(Launer & Wilkingson,1979) الى الصيغة االتية 

(2-2                                                         …)
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 .X( من المصفج ة  i يمثل صف )  ixحيث ان  
. جباتباع االسذلجل المسذتخدم  ذي طريقذة     بدالة عمجمية اذ تم استبدال مربعات القيم    

جمساجاتها الذى الصذفر     B بالنسبة الى المتجه  المربعات الصغرى نفسه يتم اشتقا  دالة  

 لنحصل على المعادلة االتية:
حيذذث ان        
 تابة المعادلة االخير  بالصيغة االتية:جيمكن اعاد  ك
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جسيكجن ج   طريقة المربعذات    bM( اليجاد قيمة المججه  2-3جبالتالي يتم حل المعادلة )    
 :(Holland &Welsch,1977) الصغرى المجزجنة االتية

                              MiWYXWXXbi ,...,2,1)( 1   
تمثل القيمة االجلية  wi   ،B0 مصفج ة قطرية عناصر القطر  يها قيم االجزان  Wحيث ان      

بعات الصغرى االعتيادية، جبالتعجيض  ي صيغة  ، جيمكن ان تقدر بطريقة المرتالملمججه المع
wi    اليجاد االجزان نحصل على المتجهb1    ي التكرار االجل جنحصل على المتجه b2   ي 

  bMالتكرار الثاني جهكذا تستمر التكرارات الى ان تتقارل القيم  ي التكرارات المتتابعة  يكجن  
تقدر مر  جاحد  باستخدام القيم االجلية للمعذالم   ()هج المقدر النهائي. حيث ان معلمة القياس 
  ي االنمجذج التام بمججل الصيغة االتية:
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،  أنه تم اقتراح صيغ جنظرا لكجن حصانة المقدر الناتج عن هذه الطريقة تعتمد على دالة     
عديد  لهذه الدالة من قبل الباحثين  ي مجال االحصاءات الحصينة هد ها الحصجل على مقدر 

 :(Huber 1981)االتية Huberحصين ضد القيم الشاذ   ي البيانات، جأهم هذه الصيغ هي دالة
 
   
 

 C=1.345ن ا يثح 

قد يكجن بعذض    Xلمتج ر  التي تحتجيها المصفج ة   ان مجمجعة المتغيرات التجضيحية ا    
(.  ي حذين  qجسنرمز الى عدد مثل هذه المتغيرات بالرمز )  ، نمجذجمنها غير اساسي  ي اال

(، جيمكن عذزل   p-1 ي االنمجذج جليكن عددها ) سياسااهناك متغيرات تجضيحية تددف دجرا 
( بالصيغة االتية 2-1د  كتابة االنمجذج )( من خالل اعا p-1( عذن المتغيرات ) qالمتغيرات )

(1976,Hocking): 
(4-2                                                     …)UBXBXY qqpp   

 ذات المرتبة   Xqج   Xpتم تجزئتها الى المصفج تين المجزئتين   Xاذ ان المصفج ة       

( p×n ( ج )q ×n على التجالي.  يم )  ا يخص المصفج ة الجزئيةXp    أنها تضم المتغيذرات 
المرا   للحد الثابت، جهذا يعني ان الحد  X0ة  ي االنمجذج بضمنها المتغير  اسيسالتجضيحية اال

تضم المتغيذرات التجضذيحية غيذر     Xqالثابت مجججد  ي النماذج الجزئية، بينما المصفج ة  
كما  ي اعاله  ذأن    Xجنتيجة لتجزئة المصفج ة   الضرجرية المرشحة لالستبعاد من االنمجذج.

ذات   Bqج   Bpسجف يجزأ بدجره ايضا الى المتجهات الجزئية   اتلمالخاص بالمع  Bالمتجه  
سيشير الذى عذدد المعذالم      p( على التجالي جلذلك  أن الرمز   q×  1( ج )p×  1المرتبة  )

يشذير الذى عذدد المتغيذرات       qلرمز   بضمنها الحد الثابت  ي االنمجذج الجزئي  ي حين ا
يمكن   Xqج   Xp. جبتغير اعمد  المصفج تين  k = p + qالمستبعد  من االنمجذج، حيث ان   

2الحصجل على جميع التراكيل الممكنة للمصفج تين المذكجرتين، اذ سيكجن هنذاك   
k-1    مذن

التامة. جمن هذه المجذاميع   المجاميع الجزئية الممكنة للمتغيرات التجضيحية بضمنها المجمجعة
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2يمكن الحصجل على  
k-1      من النماذج الجزئية بضمنها االنمجذج التام الذذف يحذجف جميذع
 المتغيرات التجضيحية .
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 الحصين APE معايير  2-1
ساليل احصائية جديد  قليلة الحساسية جالتأثر ا تج يردف من االحصاءات الحصينة هج ان اله    

 اتلمة، جبالنظر لتطجر طرائ  تقدير معتجاه القيم الشاذ  جتعمل بشكل جيد تحت تجزيعات مختلف
النماذج الخطية جايجاد طرائ  حصينة مختلفة،  قد دعت الحاجة الى تطجير المعايير التقليدية 

جديد  تسمح اجال باختيار االنمجذج المناسل الذف  المستخدمة  ي اختيار النماذج جايجاد معايير
العشجائية قد ال يمثل البيانات مع االخذ بنظر االعتبار جججد قيم شاذ  جحالة تجزيع االخطاء 

يكجن تجزيعا طبيعيا. جثانيا استخدام متجا   لهذه المعايير مع النماذج المقدر  ج   الطرائ  
ار الحصين للنماذج الخطية باالهتمام المتزايد من قبل الحصينة.جعليه  قد حظيت مسالة االختي

الباحثين  ي االجنة االخير ،جظهرت محاجالت عديد  تهدف الى ايجاد صيغ جديد  حصينة 
المقترح من  RAICار ذنذكر منها معي ار النماذج الخطيةذلبعض المعايير المستخدمة  ي اختي

 ،Machado(Machado 1993)ترح من قبل المق RSIC،معيار((Ronchetti Ronchetti,1985قبل
 Blanchard (Ronchetti and Blanchard ج Ronchettiالمقترح من قبل  RCVمعيار 

 Huber (Huber 1981, Schrader and Mckeanالمقترح من قبل  RF، معيار  (1997

 Staudt (Ronchetti and Robertج   Ronchettiالمقترح من قبل   RCp، معيار  (1977

.  Kunsch (Qian and Kunsch:1998)ج  Qianالمقترح من قبل  RSCجمعيار   (1994
 :)  2002 ،حسن)جالصيغة الحصينة المقترحة لهذا المعيار  APEادناه نستعرض معيار  ج ي
  Rissanenانطالقا من مبدأ تجميع خطأ التنبد، قد اقترح     

(Speed &Yu 1993;Wei,1992;Lee&Lai,1997) م على اساس تجميع مربع معيارا يقج
( من المشاهدات المتج ر . جقد جاء تسمية هذا المعيار  i (  خطأ التنبد  ي مرحلة معينة لتكن

(APEنسبة الى تجميع مربعات خطأ التنبد )(Accumulate Prediction Error )  جكذلك
ل  أن هذا (، جعلى اية حا Predictive Least Squares) PLSيطل  على هذا المعيار تسمية  

 المعيار يعرف ج   الصيغة االتية:
                                                  

 (  ي متغير االستجابة.  i ( : تمثل المشاهد  )yi)  :اذ ان
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(bj  تمثل تقدير المربعات الصغرى باستخدام المشاهدات : )):,( jiyx ii  . 
(m يمثل اجل قيمة من قيم : )j    بحيث انbj  ( يكجن تقديرا جحيداUniquely Defined.) 
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جبمججل هذا المعيار يتم اختيار االنمجذج الجزئي الذف ينتج عنذه اقذل قيمذة للمعيذار          
 االتذذي:
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mi

ipipi xbyAPE 2

)()1( )( 

جيالحظ على هذا المعيار انه يقجم على اساس تصغير مجمجع مربعات خطأ التنبد، جالجل      
تطبي  اجراءات الحصانة على هذا المعيار  أنه باالمكان اعتماد المبدأ الذف تقجم عليه طريقذة   

M  ربعات الصغرى، اذ بمججذل  الحصينة  ي حالة النماذج الخطية بعد تحجير مبدأ طريقة الم
من الخطأ، بعبار   )(( يتم تغيير مجمجع مربعات الخطأ الى صيغة عمجمية 2-2المعادلة )

 اخرى يتم تغيير الصيغة االتية:
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الحصينة من البيانات المتج ر    Mجعليه جكخطج  اجلى يتم تقدير معالم االنمجذج بطريقة      
المقترحة،  (  ي حسال قيمة المعيار من الصيغة الحصينة  bMجاستخدام المقدر الحصين الناتج )

اذ بمججل التحجير المشار اليه  ي اعاله يقترح البحث تعجيض مربعات خطأ التنبذد المتجمذع   
 ، بعبار  اخرى يقترح البحث الصيغة الحصينة االتية لهذا المعيار: بالدالة العمجمية  
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ج   المبدأ المتبع  ذي طريقذة     Scale Invariantجالجل جعل هذا المعيار يملك خاصية     
 . جعليه  S(، يتم تقسيم خطأ التنبد على معلمة القياس  2-2بمججل المعادلة )  Mالتقدير  

تكجن   APEر  بمججل المعطيات التي تم ذكرها  ي اعاله  أن الصيغة الحصينة المتقرحة لمعيا
 كاالتي:
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  bMجحيذدا، ج   Mيشير الى اجل مرحلة من المشاهدات التي تجعل مقذدر     mحيث ان       
  أنها تقدر من االنمجذج التام  Sحصين لمعالم االنمجذج. ج يما يخص معلمة القياس    Mمقدر 
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 أن هنذاك صذيغا     (. ج يما يخص دالة  3-4بمججل الصيغة المشار اليها  ي المعادلة )
 . استخدام الصيغة المشار اليها  ي هذا البحثعديد  لها جقد تم 

 

  الجانب التجريبي: 2
اهم الججانل  ي البحث ممثلة بتجربة المعايير التي تناجله البحث ، اذ تذم   جانلتناجل هذا ال    

ين جهي الحالذة الطبيعيذة   استخدام المعايير  ي اختيار النماذج من خالل تجربة محاكا   ي حالت
جحالة جججد قيم شاذ   ي البيانات جبأستخدام أنمججين مختلفين  ي عدد المتغيرات التجضذيحية  

 .لعينةجبحججم مختلفة ل
 
 مناذج احملاكاة:1-2

جايجاد جميع النماذج الجزئية الممكنة منذه   بحثانحدار خطي  ي ال ينذججنماتم استخدام      
)النماذج المنتخبة(،جقد تم ترميز كل انمجذج برمز يشير الى المتغيرات التجضيحية المتضمنة  يه 

 كما يأتي:
ك  أن عدد النماذج المنتخبة سيكجن  ، جبذل X2ج  X1يتضمن متغيرين   االنموذج االول: .1

422  :جهي كاألتي 

 النماذج المنتخبتتة   الرمتز 
(012) Y = B0 + B1X1 + B2X2 
(01)  Y = B0 + B1X1  

(02)  Y = B0 + B2X2 
(0)  Y = B0  

 
 ذأن عذدد   ، جبذلك X3ج   X2ج  X1يتضمن ثالثة متغيرات تجضيحية   االنموذج الثاني: .1

823النماذج المنتخبة سيكجن       :جهي كاالتي 
 النماذج المنتخبتتة     الرمتز 



 
 

  

(0123) Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3   
(012)  Y = B0 + B1X1 + B2X2 
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(013)  Y = B0 + B1X1 + B3X3  
(023)  Y = B0 + B2X2 + B3X3  
(01)  Y = B0 + B1X1  
(02)  Y = B0 + B2X2 
(03)  Y = B0 + B3X3  
(0)  Y = B0  

بعد االنتهاء من استعراض نماذج االنحدار المستخدمة  ي تجربة المحاكا   البد مذن ذكذر       
ايجاد مشاهدات متغير االسذتجابة  بالنسبة لالنمجذج االجل،  قد تم .اسلجل تنفيذ تجارل المحاكا 

(y:من خالل االنمجذج المفترض االتي ) 
                                                niuxy iii ,...,2,172 2  

( يكجن هج االنمجذج المطلجل اختياره من بين النماذج االربعذة  02جعليه  أن االنمجذج بالرمز )    
( yالثاني المتضمن ثالثة متغيرات،  قد تم ايجذاد قذيم المشذاهدات )    المنتخبة.ج يما يخص االنمجذج

( سيكجن هذج  02باستخدام االنمجذج المفترض اعاله نفسه، جعلى هذا االساس  أن االنمجذج بالرمز )
 .المطلجل اختياره من بين ثمانية نماذج منتخبة

      الحاالت المدروسة: 2-2
 كاالتي: ينتلحاأداء المعايير  ي تمت دراسة ج     

البيانات جالذى تذج ر شذرط التجزيذع     قيم شاذ   ي تشير الى عدم جججد  . الحالة الطبيعية:1
 الطبيعي لالخطاء العشجائية.    

بغية تجضيح التغير  ي اداء معايير اختيار االنمجذج نتيجة جججد قيم شاذ   ي البيانات  :حالة القيم الشاذة. 2
ج   الصيغة  %(10جث من جانل جاحد لألخطاء العشجائية جبنسبة تلجث) أنه تم استخدام التجزيع المل

90.0)1,0(10.0)1,30(االتية: NN  جاعاد  حسال المعايير  ي هذه الحالة جمالحظة التغيرات
التي يمكن ان تطرأ على اختيار المعايير للنماذج مقارنة بالحالة الطبيعية. جمن الجدير بالذكر هنا انه تم 

 ي حين تم تجليد مشذاهدات   U(0,1)ت المتغيرات التجضيحية بحيث تتبع التجزيع المنتظمتجليد مشاهدا
االخطاء العشجائية بحيث تتبع التجزيع الطبيعي  ي الحالة الطبيعية جالتجزيع الملجث  ي حالة جججد قيم 

 10 (n) عينةالانمجذج من النماذج باستخدام حججم  شاذ   ي البيانات جتجربة الحالتين المذكجرتين  ي كل



 
 

  

كل تكرار، اذ الحصينة لتقدير معلمات النماذج جحسال المعايير  ي  Mمشاهد  جاستخدام طريقة  20ج 
 مر  جحسال معدل قيم المعايير  ي كل التكرارات. 200تم تكرار كل تجربة 
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 كاةتحليل نتائج المحا:  3-2
بعد تطبي  اال كار الجارد   ي المباحث السابقة ،  قد تم الحصجل على النتائج المبنية          

 ج ي ضجء ذلك ،المدرجسة ينتل ي الجداجل الجارد   ي الصفحات القادمة جلكل حالة من الحا
حالة جلغرض اعطاء صجر  جاضحة عن هذه النتائج،  أنه سيتم تحليل جمناقشة هذه النتائج لكل  

 على انفراد جكما يأتي:
 . الحالة الطبيعية1

(  الى معدل القيم المحسجبة للمعايير الختيار االنمجذج المفترض 2( ج )1تشير الجداجل )    
( من بين النماذج المنتخبة بالنسبة الى كل انمجذج من النماذج التي تم استخدامها  ي تجارل 02)

 .20ج 10عينة جبحججم  ي الحالة الطبيعية المحاكا  
( من بين النماذج 02اختيار االنمجذج الصحيح )قيم المعايير المبينة  ي الجدجلين الى تشير     

جهذه النتيجة متجقعة لكجن جميع الظرجف  20ج10عند حجمي العينة  ينذججنمالجزئية  ي اال
 .شاذ جالبيانات خالية من القيم ال متج ر   ي هذه الحالة لتطبي  المعايير المدرجسة

 القيم الشاذة. حالة 2
( من 02(  الى معدل القيم المحسجبة للمعايير الختيار االنمجذج المفترض )4( ج )3تشير الجداجل )    

يالحظ من الجدجل رقم .20ج  10بقيم شاذ  جبحججم عينة  بين النماذج المنتخبة جذلك بعد تلجث البيانات
عايير كانت متأثرا" بالقيم الشاذ  جهذه المعايير هي  ان بعض الم 10( انه  ي حالة حجم العينة 3)

RSIC,RSC,RC ,RF   أما المعاييرRAIC ,RCV,RAPE   انها اختارت االنمجذج المفترض 
( بشكل 02مجذج )ن ان جميع المعايير اختارت اال 20( بشكل صحيح. بينما  ي حالة حجم العينة 02)

كانت بعض  10لثاني  انه  ي حالة حجم العينة ( الخاص باالنمجذج ا4صحيح. يما يخص الجدجل )
  RCV, RAPEالمعايير ايضا متأثرا بالقيم الشاذ  بحيث لم تختار االنمجذج المفترض عدا معيارف 

ج  ان جميع المعايير تر ض االنمجذ 20 انها اختارت االنمجذج المفترض. أما  ي حالة حجم العينة 
 2X جاالنمجذج الثابت جتميل الى اختيار النماذج الحاجية على المتغير 3Xالذف يحتجف على المتغير 

ايضا.جعليه  انه من خالل تحليل النتائج اعاله نستنتج   RCV ,RAPEجان ا ضل المعايير كانت معيارف 
لمعايير الحصينة االخرى جلذلك حث كان اداءه جيدا مقارنة مع بعض ابان الصيغة الحصينة المقترحة  ي ال



 
 

  

 انه الختيار انمجذج انحدار خطي  ي حالة جججد جعدم جججد القيم الشاذ  يفضل استخدام المعايير الحصينة 
   ،اذ اثبتت هذه المعايير مقاجمة جيد  للقيم الشاذ   ي البيانات.  RAPE , RCVجالسيما معيارف 
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 االنمجذج االجل  ي (02) قيم المعايير الحصينة الختيار االنمجذج : (1) جدجل رقم

 )الحالة الطبيعية(

 المعايير
 النمذذاذج المنتخبذذة

(012) (01) (02) (0) 
n =10 

RAIC 41314 201431 41414 1.1.94 
RSIC 41410 .1644 31.21 .1391 
RSC 41.44 .1042 41434 101344 
RCP - 41431 01.20 21.41 
RF - 391434 11344 211429 

RCV 01326 11061 01234 01.91 
RAPE 41.96 121420 41969 111430 

n = 20 

RAIC 14،404 2.12.0 141449 241441 
RSIC 101662 141430 .1420 1414.6 
RSC 101160 141992 .1419 1412.4 
RCP - 211.2 01.21 114191 
RF - 2.1464 11141 141.14 

RCV 11130 01442 01416 01403 
RAPE 111391 161921 111140 161022 
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 (  ي االنمجذج الثاني02( : قيم المعايير الحصينة الختيار االنمجذج )2جدجل رقم )

 عية()الحالة الطبي

 المعايير
 النمذذاذج المنتخبذذة

(0123) (012) (013) (023) (01) (02) (03) (0) 
n =10 

RAIC 31630 31.44 14134. 41004 141491 41194 141430 14144 
RSIC 41620 41900 .1402 41914 .114. 31403 .1144 41432 
RSC 61444 41419 41924 41431 41646 41311 41610 .1412 
RCP - 01921 41141 0194. 61412 11644 61420 41641 

RF - 11403 391.6. 11432 211914 11420 211.19 16130 

RCV 01249 01244 11223 012.1 110.0 0124. 110.4 01.99 
RAPE .1046 41941 12166. 416.2 121014 4143. 111403 11143 

n = 20 
RAIC 141016 131414 261.96 131994 261642 131434 261421 24149 
RSIC 111463 101220 141242 101209 1413.6 41.44 141360 13146 

RSC 111390 .1696 141024 .1666 131640 .1019 13164. 14113 

RCP - 01446 11.90 01432 31441 11923 31424 31024 
RF - 11111 241303 11110 141296 11124 131344 .1664 

RCV 11112 01413 01410 01412 01993 013.3 01966 01936 

RAPE 101624 1012.4 141936 101310 141042 1010.4 141044 14144 
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 (  ي االنمجذج االجل02( : قيم المعايير الحصينة الختيار االنمجذج )3جدجل رقم )

 (الشاذ القيم )حالة 

 المعايير
 النمذذاذج المنتخبذذة

(012) (01) (02) (0) 
n = 10 

RAIC 91110 9122. 61434 61.12 
RSIC 61142 41333       411.4 41339 
RSC 41340 41422 41964 31.49 
RCP - 01460 014.4 01464 
RF - 11422       11042 11413 

RCV 21634 312.3 21632 31142 
RAPE 31431 314.2      31422 31444 

n = 20 

RAIC 161449 201264 161429 201090 
RSIC 121314 121401 101.14 111204 
RSC 111411 111460 101643 111433 
RCP - 01169 01290 01310 
RF - 141496 11142 101313 

RCV 11644 21246 11411 21241 

RAPE .1644 1110.2 .149. 101499 
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 (  ي االنمجذج الثاني02( : قيم المعايير الحصينة الختيار االنمجذج )4جدجل رقم )

 (القيم الشاذ )حالة 

 المعايير
 النمذذاذج المنتخبذذة

(0123) (012) (013) (023) (01) (02) (03) (0) 
n = 10 

RAIC 41414 416.4 41.44 41932 41914 41461 41946 5.455 

RSIC 61404 41441 41464 414.2 41604 41426 4161. 31623 

RSC 61411 41663 41914 41690 41124 41099 4112. 3104. 

RCP - 01449 01994 0149. 11344 1.357 11409 11216 

RF - 111.. 11610 11391 11410 1.253 114.0 11216 

RCV 21914 21.40 31.04 21.62 31443 2.767 3146. 313.6 

RAPE 21923 21906 21990 21904 21940 2.699 21944 2193. 
n = 20 

RAIC 141941 14144. 191943 141441 19140. 14.415 191416 191263 

RSIC 121962 111342 121440 111342 111203 9.926 111206 .1442 

RSC 121144 101396 111244 101396 101434 .163. 101440 .1.64 

RCP - 01290 01133 0126. 01641 0.505 0163. 01946 

RF - 01494 131444 01..1 91463 0.935 91443 41496 

RCV 1161. 114.6 21240 114.4 21229 1.476 21224 21166 

RAPE 41396 41306 .1649 412.3 .1424 8.238 .1416 .1269 
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Robust Model Selection in Linear regression 
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ABSTRACT: 
The research deals with the proposing of robust formula for the 

accumulate prediction error (APE) criterion which is used in selecting 
regression model. The proposed formula evaluated with a simulation study. The 
formula performed very well against outliers than other robust criteria used in 
this area especially in the case of small samples. 

 
 
 
 

 
 


