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تم في ھذا البحث إستخدام طرائق مختلفة لتقدیر معلمات أنموذج االنحدار الخطي العام         

في الشركة العامة للصناعات الجلدیة  Cobb-Douglasمع تطبیق عملي لتقدیر دالة االنتاج لـ 

  وقد اشتملت الرسالة على ثالثة فصول. 2010-1990في العراق للفترة 

لفصل االول تم استعراض بعض المفاھیم االساسیة الخاصة بنموذج االنحدار الخطي في ا        

العام مع دراسة خصائص مقدرات االمكان االعظم ومقدرات المربعات الصغرى االعتیادیة 

  والفرضیات التي یجب تحققھا.

ن قمنا بدراسة طرائق التقدیر عند عدم تحقق واحدة او أكثر م في الفصل الثاني        

الخطأ  الفرضیات الخاصة بطریقة المربعات الصغرى االعتیادیة، ففي حالة عدم تجانس تباین

قمنا بدراسة طریقة المربعات الصغرى الموزونة وفي حالة وجود ارتباط ذاتي بین االخطاء 

قمنا بدراسة طریقة المربعات الصغرى العامة، اما في حالة وجود التعدد الخطي فقد تمت 

االشارة الى عدة طرائق وھي طریقة انحدار الحرف وطریقة اختزال احد المتغیرات وطریقة 

  الصغرى المقیدة. المربعات

وأبرز  Cobb-Douglasفي الفصل الثالث من ھذه الدراسة تم تعریف دالة االنتاج لـ         

خصائصھا ثم قمنا بتقدیر دالة االنتاج في الشركة العامة للصناعات الجلدیة في العراق من خالل 

خدام البرنامج وقد تم است (2010-1990)توظیف بیانات تم الحصول علیھا من الشركة للفترة 

  الجراء الحسابات المطلوبة. mene-tabوبرنامج  SPSSاالحصائي الجاھز 
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Abstract 
 

  
           In this thesis different methods for estimating the parameters of 

general linear regression model were employed, moreover a practical 

application for estimating the Cobb-Douglas production function in State 

company for leather industries in Iraq was performed for the period               

(1990-2010), this thesis has included three chapters.  

        In chapter one, basic concepts, definitions and theorems on linear 

models are presented, moreover, the statistical properties of maximum 

likelihood estimators and ordinary least squares estimators are discussed. 

        Further methods of estimation are presented in chapter two when the 

observations suffer from heteroscedasticity, or serial correlation or 

multicollinearity problems. 

        In chapter three a brief review of Cobb-Douglas production function is 

given then we apply the procedure discussed in the preceding chapters to 

estimate the parameters and analyze the Cobb-Douglas production function 

for the state company of leather industries in Iraq, employing the data 

obtained from this company for 21 years period. 

        The statistical program SPSS and mene-tab program were employed to 

perform the required calculations. 
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