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  المقدمة

 العلمى لتمثل  االطار الكلية االقتصادية النماذج بناء اىل االقتصاد علم ىف املعاصرة االجتاهات بدأت    
 التوصيف ىف جديدة تقنيات اقرتاح من خالل االقتصادية املتغريات مبسار والتبنؤ السياسات لتحليل املناسب
من بني االدوات اليت تساعد   تعترب االقتصادية النمذجةوتقومي السياسات كون  والتبنؤ واالختبار والتقدير

نات غاية يف اواضعي القرار ورامسي السياسات واخلطط يف القطاع احلكومي وغري احلكومي مبعلومات وبي
االمهية حول املدخالت املقرتحة والنتائج والعوائد املتوقعة من اخلطط والسياسات، القوانني والقرارات اليت سيتم 

ام احلقيقي او املسالة او املشكلة االقتصادية  قد تكون ادارية او ظيمثل النتطبيقها حيث يتم اعتماد منوذج ل
علمية فيصاغ النموذج بصيغ رياضية تاخذ شكل معادالت او متباينات او توابع ، ليكون مبثابة شكل خمتصر 

حمليطة ومبسط للواقع اخلاص باملشكلة وليمثل العالقة اليت ميكن قياسها كميا ملختلف العوامل والظروف ا
 .وبشكل ميكننا من اجياد حل ملشكلة او املسالة بطريقة رياضية املعروفة وبالتايل اختاذ القرارات املثالية 

 بني العالقة توفيق يفاختصار الظواهر االقتصادية بواسطة مناذج تكون مكونة من معادالت تاخذ عدة صيغ 
 أن غري .واستخدامه فهمه املتعدد لسهولة اخلطي حنداراال بنموذج مستعينني املستقلة واملتغريات التابع املتغري

 االحندار منوذج بعض النماذج االقتصادية والقياسية نذكر منها مصداقية ضعف أثبتت احلديثة التطبيقات
 جمموعات بفعل املتغريات بني تفاعالت ووجود بالالخطية تتسم اليت املعاصرة املشاكل معظم يف توفيق اخلطي

 نصف أو المعلمية أو معلمية كانت سواء األساليب ذه التعريف إىل البحث هذا ويهدف .الكبريةالبيانات 
 .بنجاح األساليب تلك فيها اُستخدمت اليت احلديثة التطبيقات على معلمية، والتعرف

وتطور النمذجة االقتصادية باالضافة اىل انواع واشكال النماذج االقتصادية عرب خمتلف املدارس مفهوم 
بنية النماذج االحصائية واالقتصادية متضمنا النماذج االحصائية واالقتصادية والتمييز االقتصادية مث 

ملعادالت االنية وطرق تقديرها مناذج السالسل الزمنية وابينهما وبنية النماذج االقتادية الكلية ويف االخري 
  واشكال املعادالت االنية اهليكلية واملختصرة
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  تمهيد

ا الواسعة نظراً  الدراسة من خالل العقود االخرية اهتمام كبريا النماذج االقتصادية  أخذت     الستعماال
لتمكينه  السوفييت اإلحتاد يف كثريا استعملت حيث اقتصاديا، وهذا انطالقا من  املتطورة البلدان يف واملتعددة

 الواليات تلته مث األجل، القصرية واملتوسطة االقتصادية خططه لوضع املستقبلية الكلية التغريات رصد من
 وكذا  موين  ملخطط وضعها أثناء متأخرة مرحلة يف وفرنسا أملانيا، بريطانيا من كل قبل األمريكية املتحدة

  الكلية .االقتصادية النماذج مث اخلمسينات بداية يف احملاسبية النماذج استخدام
حيث تركز النماذج االقتصادية الكلية على  األمريكية املتحدة الواليات عن نقالً  و  السبعينات  بداية يف   

ي آين، غري خط:حتليل بيانات السلسلة الزمنية التجميعية لالقتصاد يف شكل منوذج متعدد املعادالت  فيكون 
او وديناميكي حيث توجد اىل جانب هذه النماذج اشكاال اخرى كنماذج اشعة االحندار الذايت النماذج /و

احلاسبة للتوازن العام ومناذج الدورة التجارية احلقيقية ومناذج العوامل التمثيلية وكانت النماذج اليت طورت  من 
اليت ركزت على جانب الطلب مع فكرة جانب بعد احلرب العاملية الثانية مستوحاة من النموذج الكينزي 

  .العرض كمعطى
  
  

  

  

  

  

  



قتصادية     ر الظوا د.د.................نمذجة فر راوي               ط

 

8  

 

  )و النموذج االقتصادي والظاهرة االقتصادية االقتصادية   مفهوم النمذجة:المبحث االول

  مفهوم الظاهرة االقتصادية:المطلب االول

ا ان مفهوم الظاهرة االقتصادية مفهوم عام وشامل  موعات  وميكن توضيح معناها واملقاربته با تنظيم هادف 
 اإلنتاج بغرض خلق إجنازات عينية وغري عينية إلشباع رغبات سوقية أو اجتماعية عديدة من تركيبات عوامل

يطلق ). من جهات أخرى لعدم إمكانية تقدميها(بقصد الربح أو بقصد تأمني سلع أو خدمات بسعر التكلفة 
  شركة، مؤسسة، مشروع، منشأة، مصنع، : خمتلفة تعلى الظاهرة االقتصادية يف احلياة العملية تسميا

  االقتصادي  النموذج - مفهوم  النموذج:المطلب الثاني 
وياخذ  تم تطوير النموذج ليمثل نظام او مسالة او مشكلة اقتصادية او ادارية او علمية حيث يصاغ النموذجي

  .شكل معادلالت او متباينات او توابع ليكون مبثابة شكل مبسط 
يعرف النموذج االقتصادي على    حيثتعاريف عدة للنموذج االقتصادي فنجد   اما النموذج االقتصادي  

انه توصيف كمي لعالقات رياضية تربط بني متغريات اقتصادية كاالنفاق، االنتاج، االسعار والعمالة يتشكل 
  .بؤ  ورسم السياسات االقتصادية من خالهلا منوذج او عدة مناذج قياسية قابلة لالختبار  تستخدم لغرض التن

 رياضية بصيغ عادة اليت  تصاغ االقتصادية العالقات من جمموعة انه علي االقتصادي النموذج كما يعرف      
 بناء خالل من الواقع تبسيط إىل االقتصادي ويهدف النموذج.العالقات مهذه مكانيكية أو سلوكية لتوضيح

  .العالقات االساسية  يتضمن بل دراستها املراد االقتصادية الظاهرة تفاصيل علي مجيع حيتوي منوذج

  النمذجة االقتصادية مفهوم :المطلب الثالث
تعترب النمذجة االقتصادية من بني االدوات اليت تساعد صانعي القرار ورامسي السياسات االقتصادية        

ببيانات ومعلومات اليت حيتاجون اليها حول واحملللني االقتصاديني يف القطاع احلكومي وغري احلكومي 
املدخالت املقرتحة والنتائج او العوائد املتوقعة من اخلطط والسياسات والقوانني والقرارات اليت سيتم تطبيقها، 
ا جمموعة من العمليات واملعاجلات  فقد وردت تعريفا خمتلفة للنمذجة االقتصادية حيث تتفق غالبها ففي 

ا تسهيل دراسة ظاهرة اقتصادية معينة معقدة، حيث يعتمد هذا على عنصرين مهمني ومها لبناء مناذج يرا د 
  .مهمة النموذج ومدى احلاجة اليه، وعلى أي نظرية اقتصادية سيعتمد او يستند
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  النمذجة االقتصادية وتقنيات دور:المطلب الرابع
  :عملية منذجة الظواهر االقتصاديةفوائد اليت تقدمها المن بني دور النمذجة االقتصادية 4-1

لتسهيل تصوير تعريف املشكلة ووصفها بالشكل الذي جيعلها مبسطة ومستندة على نظؤية اقتصادية  -1
  ؛الواقع احلقيقي 

  ؛التنبؤ بظروف املستقبل-

القرار من حتليل وتقييم النتائج املتوقعة للبدائل املتعددة املتاحة يف اخلطط والسياسات ومبا ميكن صانعي  -
  ؛االختيار بني هذه البدائل و املفاضلة بينها لرسم السياسات االقتصادية املناسبة

  ؛مساعدة متخذي القرار على ربط القرارات باالهداف -

  ؛تفادي خماطر التغيري وخماطر اجراء تعديالت غري مدروسة -

ا وتقييم فعا - ليتها وكفائتها يف الوصول اىل اهداف حمددة معرفة سلوك االنظمة واحلالة املستقبلية هلا واجتاها
  ؛سلفا

  ؛القيود والعوامل اليت حتد من فاعلية بعض احللول امكانية النموذج من التعرف على -

  .1توفري الوقت واجلهد واملال -

  تقنيات ومنهجيات النمذجة االقتصادية  4-2

ان النمذجة االقتصادية تتضمن تقنيات  ومنهجيات توضع وتطبق حلل املشكالت االقتصادية  وحتليل        
السياسات املعقدة وقياس التاثريات على االقتصاد واجراء دراسات  لتحليل االثر االقتصادي مبا يف ذلك حتليل 

ول واملتطلبات القانونية  وتقييم العائد والتكاليف والتنبؤ وختطيط السيناريو  ومنذجة السوق وتقييم االص
املخاطر ومنذجة التوازن العام احلاسويب وحتليل اخليارات احلقيقية  والتحليل الدميوغرايف  وحتليل سوق العمل 

                                                           
  .01، ص 2014ديسمرب  9، 02ناصر الدين ضافر املدين،النمذجة االقتصادية وحتليل االثر، سلسلة اصدارات التطوير املؤسسي رقم 1 
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وتوقيت التطورات اجلديدة وتقييم اثار التطور القطاعي وتقييم املشاريع وحتليل تاثري السياسات والقرارات 
  .1لي االقليمي والعامليالتجارية على الصعيد احمل

   :استعمال النماذج في االقتصاد واإلدارة ميادين  4-3
  :ولكي تكون النماذج مفيدة حقا، جيب توفر بعض الشروط منها 

  .وجود معلومات مبوبة بكميات وافرة، وبكلفة ضئيلة عن الظواهر املدروسة -
 .االلكرتونيةكآالت احلاسبة والعقول : وجود الوسائل احلديثة يف احلساب  -
ال -  .وجود املختصني واإلداريني املؤهلني يف هذا ا

  :استعمال النماذج في االقتصاد والسياسة االقتصادية.1.3.4
ال مسامهتني أساسيتني أوال من حيـث هـي منـاذج أحبـاث تسـاعد علـى تطـور العلـوم : تساهم النماذج يف هذا ا

عمليــة تســاعد املســؤولني السياســيني علــى رســم السياســات  مــن حيــث هــي منــاذج تطبيقيــة: االقتصــادية، وثانيــا
  .االقتصادية

  :االستعمال من اجل البحث العلمي.2.3.4
سـاكنة كانـت أو حركيـة، هيكليـة : هنالك اجتاه عام يف االقتصاد الكلي لصياغة النماذج، والسيما القياسية -

  .أو مبسطة، لكثرة استعماهلا يف الوقت احلاضر
اجلزئـــي، فهنالـــك عـــدة منـــاذج تـــدرس ســـلوك املســـتهلكني باالســـتناد إىل معلومـــات مجعـــت أمـــا يف االقتصـــاد    -

إن اغلب هذه النماذج من النوع القياسي، على الرغم من الصعوبات اليت تعـرتض صـياغة مثـل . باالستقصاء
 .هذه النماذج

  : االستعمال من اجل التنبؤ واتخاذ القرارات. 3.3.4
ـال    ا، واملؤسسات الدولية قد طورت علم صياغة النماذج الـيت تفسـح ا إن املؤسسات احلكومية أو امللحقة 

م يف املستقبل   .للمسؤولني بالتنبؤ االقتصادي، وبتخطيط السياسات، وبتقدير آثار قرارا
ضــــري امليزانيـــات الســــنوية و اآلن، تســـتخدم معظـــم الــــدول املتقدمـــة النمــــاذج االقتصـــادية الكليــــة كـــأدوات يف حت 

 .  اس.م.ففرنسا مثال، نذكر منوذج ستار ، وحديثا نذكر مناذج ميرتك و د. واخلطط املستقبلية
 :استعمال النماذج في المؤسسات والمنظمات4.3.4

إىل استعمال احدث الوسائل الـيت تسـمح  -نتيجة تضخم أعماهلا –ان املؤسسات واملنظمات العصرية تسعى  

                                                           
  .01، ص 2014ديسمرب  9، 02املدين،النمذجة االقتصادية وحتليل االثرن سلسلة اصدارات التطوير املؤسسي رقم ناصر الدين ضافر 1  
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الواســـع فمـــن أهـــم هـــذه الوســـائل النمـــاذج الـــيت دخلـــت يف جمـــال االســـتعمال . ؤ والتخطـــيط للمســـتقبلهلـــا بـــالتنب
  . للمؤسسات

 : االستعمال من اجل التنبؤ . 5.3.4

 -لضمان حسن سـري املؤسسـة-إن املسؤولني عن التخطيط، و الدراسات االقتصادية، واإلدارة والتسويق جمربون
األجــل تتعلــق بالتشــغيل األمثــل للمؤسســة، و إمــا طويلــة األجــل تتعلــق بتحضــري علــى القيــام بتنبــؤات، إمــا قصــرية 

  .ولتحقيق ذلك جيب عليهم االستعانة بنماذج قياسية. وجتهيز برامج املستقبل وخططه

 :االستعمال من اجل اتخاذ القرارات 6.3.4
  :تستعمل عادة ثالثة أنواع من النماذج من اجل اإلدارة الداخلية للمؤسسة 
  .مناذج تنبؤ قصرية األجل تتعلق بإنتاج سلع املؤسسة وتسويقها -
ال املايل والنقدي للمؤسسة -  .مناذج إحصائية حسابية تستعمل يف ا
 .مناذج تصويرية ومثلى تستعمل يف جمال اإلنتاج واالستثمار -

  تطور النمذجة االقتصادية:: المبحث الثاني

   الخلفية النظرية:المطلب االول

كانت النماذج االقتصادية بعد احلرب العاملية الثانية مسوحاة من النموج الكينزي او النظرية الكينزية كانت 
دف حتليل وتقييم السياسات االقتصادية الكلية  فكانت اوىل  50بدايات استخدام هذه النماذج قبل  سنة 

 1929ولندا من اعمال كينز الذي اخذ منودج القتصاد ه 1937تنبرغن خطوات استخدامها عن طريق 
وقولدبرقر  Kleinحول النظرية العامة وتطورت هذه العملية اىل الواليات املتحدة االرميكية بفضل كالين 

Goldberger ب االضافة اىل اعمال مدرسة وارتون او مايسمىWharton School  واملعهد اقومي
لالحباث االقتصادية هذا النجاح يف استخدام النمذجة ادى اىل انتشارها يف اوربا الغربية  وباقي اقطار العامل 

  . 1منودج اقتصادي 3000حوايل  1992حيث بلغ  يف عام .

  النمذجة االقتصادية الكينزية 2-1
وذج الكينزي الذي تكون فيه دال االستهالك ان تفسري سلوك املستهلكني خيتلف يف نظرته من خالل النم    

موصفة بالدخل الشخصي املتاح عن منوذج اخر يعتمد نظررية دورة احلياة حيث تكون الثروة املتوقعة 
                                                           

  .02،  الكويت، ص  2005،  افريل 40بلقاسم العباس، النمذجة االقتصادية الكلية، جملة املعهد العريب للتخطيط، العدد   1
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اعلى دخاواملخصومة على مدى احلياة هي املفسر االساسي لال ر وبالتايل لالستهالك وتنطبق املالحظة ذا
ت اخلاصة بتعظيم الربح وتقليل التكاليف يف اطار سوق تنافسية او اسلوك املؤسسات االنتاجية والفرضي

  .1احتكار تنافسي
ية املعطاة  الثار االسعار النسبية يف سباما التجارة اخلارجية  فان اختالف التوصيف يرجع اىل االمهية الن 

    .فات تصحيح امليزان التجاري وعوامل املنافسة غري السعرية ويف هذا االطار تطورت التوصي

يسمح استخدام النماذج االقتصادية الكلية لتوصيف اسواق متداخلة حيث العرض والطلب يف كل سوق      
حيدد آلية التوازن  وكذلك االسعار التوزانية  بفهم التعقيدات اليت تطرحها هذه النماذج حيث يتجاوز عدد 

اخلدمات حيث املستهلكني حيددون الطلب سوق السلع و  واهم هذه االسواق هي. املعادالت  احيانا املئات 
واملؤسسات حتدد العرض وسوق العمل يتحدد فيه عرضالعمالة من طرف املستهلكني واللب من طرف 

  .املنتجني باالضافة اىل االسواق االخرى مثل السوق املالية والسوق اخلارجية 

وال يقصد به فقط حتديد االنتاج  بالنسبة جبانب العرض يف النماذج االقتصادية فقد بات مهما جدا     
بواسطة دوال االنتاج وامنا يشمل ايضا اجزاء او شرائح االسعار واالجور والعمالة  هذا اجلانب حيدد سلوك 
النموذج يف االجل الطويل وبالتايل مدى استجابة االقتصاد للصدمات اخلارجية كذلك حيدد مستوى ااالنتاج 

  .مبعدل البطالة ملعدل التضخم غري التسارعيوالبطالة التوازنية  واليت تعرف 

اما سعر الصرف فقد كان يعاجل كمتغري خارجي والدخال مفهوم سعر الصرف االساسي التوازين الطي يعطي 
التوازن يف امليزان التجاري عند مستوى معني من الدخل وجتدر االشارة هنا اىل ان النماذج االوىل كانت تعاجل 

  .السعر كمتغري خارجي لكن مع التطورات اهلامة يف منذجة سعر الصرف 

   النماذج االقتصادية بين النقديين والكالسيك 2-2
كان هناك توجهات منافسة ومناوئة للفكر الكينزي  وخنص بالذكر النقديني والكالسيكيني اجلدد معتمدين يف 
ذلك على فكرة ان الرفاه االقتصادي يتعاظم حتت قيد حمدودية املوراد مستعينني بذلك يف تفسري السلوك 

تفسريات اخرى لتطورات االقتصاد الكلي خاصة يف ظل عجز النماذج املبنية على املنظور  االقتصادي ومربزين
ا على التنبؤ وعدم تفسري ظواهر اقتصادية هامة كالبطالة والتضخم يف ان واحد او مايسمى  الكينزي يف قدر

   Stag-Flationبـــ 

                                                           
  .02بلقاسم العباس، مرجع سابق، ص   1
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  ،امسح بتطوير منوذج معياري للنمذجةاهلدنة بينها ممدى تفاعل املدراس االقتصادي املختلفة اىل نوع من لقد أ  
 اىلادت  lucas  1976 وانتقادات 1961 سنة MUTH كما ان ظهور نظرية التوقعات العقالنية  لـــ

  .ادخال طرق تقدير وحل النماذج اليت تستعمل التوقعات العقالنية بطريقة متناسقة مع حلول النموذج

و التفاعالت مع النقديني والكالسيكيني اجلدد وادخال التوقعات العقالنية واعتماد طرق النمذجة       
دت اىل احداث نوع من اهلدنة بني املدارس واملنمذجني يف رؤية االقتصاد واليت من خالهلا أالتوصيف احلديثة 

واحدة  لةتوفر القتصاد دو بال متنعان اصبح من املمكن تطوير منوذج معياري يستعمل لنمذجة هذه التطورات 
) اجل قصري، متوسط او طويل(والتدقيق وطبيعة التحليل ) عدد املعادالت(تلفة من حيث احلجم عدة مناذج خم

و من ناحية الرتكيز على التذبذب يف املتغريات االقتصادية يف االجل القصري او النمو يف االجل الطويل ، أ
التنبؤ  هلدف تؤسسالنماذج  يفضي لكوني لالقتصاد او اجلانب املايل وتدفقاته الرتكيز على اجلانب احلقيقف

كمضاعف   بينما تكون مناذج اخرى مبنية على اساس التخطيط وحتليل السياسات باستعمال املضاعفات
اىل ان  التعقيدات املشار اليها والتنوع يف النماذج حسب  ةباالضاف ،وطرق التحكم االمثل االستثمار

ادت اىل تطوير عدة التقنيات لفهم االختالفات ...) كنزية، نقدية او كالسيكية(ائص النظرية واهليكلية اخلص
ا   .خاصة تلك املتعلقة لقنوات نقل االثار النامجة عن السياسات االقتصادية .ومصادرها وحّد

  لخلفية التطبيقية ا:المطلب الثاني 

 ادوات  االقتصادية وامتالك للعالقات املتداخلة بني املتغريات عميق فهم القياسى االقتصاد منوذج بناء يتطلب
 حيث البيانات التقدير وفحص اولويات ترتيب ىف بينها فيما اختلفت للنمذجة مدارس عدة  االحصاء وهناك

 منذجة ىف كبري اثر  هناك كان قتد لذا معينة خصائصاحصائية ذات بيانات عادة هى التطبيق بيانات ان
 هذه القت ىف وقت بالعمل انتهت والىت الساكنة غري املتغيسات ىف املرتاكمة نتيجة لالعمال القياسى االقتصاد
مشكلة التكامل  مثل وذلك القياسى القتتصاد منذجة تواجهها الىت املشاكل كثريمن على الضوء االعمال
   (Co-integration) املشرتك

 مثسل وذلك القياسى القتتصاد منذجة تواجهها الىت املشاكل منكثري  على الضوء العمال مهذه القت وقد
يف حالة املتغريات  غري Fوtمشسكلة االحندار الزائف وخطورة تفسري االختبارات االحصائية مثل اختباري 

  .الساكنة مما نتج عنه صياغة جديدة 

 Classical Econometric Modeling التقليدية القياسي االقتصاد نمذجة2-1 

Approach  



قتصادية     ر الظوا د.د.................نمذجة فر راوي               ط

 

14  

 

 املدرسية الكتب تتبناه الذي النمذجة منهج التقليدية لوصف القياسي االقتصاد منذجة طريقة وتستخدم
 . القياسي القتصادل

 :التالية اخلطوات علي املنهج مهذا ويقوم
 وضع ميكن وعليه وخارجية العالقة اىل داخلية ذات املتغريات وتصنف جتمع االقتصادية النظرية على اعتمادا

 املعامل كانت ما فاذا املعروفة الطرق خالل من النموذج تقدير النموذج اهليكلى يتم بارميرتات على معينة قيود
 ميكن وعليه النموذج قبول النماذج مت تقييم ىف املستخدمة املعايري حسب مقبولة ككل والعالقة ذات امهية
 التقدير اجراءات وعمل توصيفه اعادة من فالبد القبول حيدث واذا مل ، السياسة وحتليل التنبؤ ىف استخدامه

  .اخرى مرة
 -: التقليدية المدرسة انتقادات من ابرز   

على  النموذج مقدرة السياسات،كذلك لتقومي مفيدة غري التقليدية الطريقة باستخدام التقدير نتائج
  . ضعيفة العينة خارج االستشراف

  .النظرية بالدليل وليس اختبار النظرية  اثبات وهو معني غرض حنو الدراسة يوجه الطريقة هذه استخدام

  General to Specific Modeling Approach طريقة النمذجة من العام الى الخاص 2-2
 زمنية سالسل وحتليل مناذج هيكلية من توليفة علي ويعتمد لالقتصاد لندن مدرسة يف املنهج هذا تأسس     

 :خطوات أربعة يف اخلاص أيل العام من االنمذجة منهج ويتلخص.التوصيف اختبارات مع
  االقتصادية النظرية افتراضات مع متسق عام نموذج صياغة-أ

 التوازن بداللة للتفسري وقابله التعامد تفسريية قريبة متغريات علي للحصول النموذج بارامرتات صياغة ةأعاد
 . النهائى

 . البيانات مع تتوافق صيغة لصغر الناتج النموذج تبسيط -ج
 يف النموذج الضعف مكامن دف أجياد التنبؤي واالداء للبواقيت املكثف بالتحليل الناتج النموذج تقومي -د

  السابقة اخلطوة يف صمم الذي
 بفرتات موزعا ذاتيا يتضمن احندارا عام ديناميكى بتوصيف تبدا  GSMAفان  CEMAوعلى خالف 

  .ابطاء 
 Yt=Xt   :افرتاضية نظرية علقتة من تبدأ االولى الخطوة
 هذه بكتابة GSMA وعليه تقوم ، الدخل مثل خارجى متغري tXاملستهلك و مثل داخلى متغريtYحيث 
  :حمدد كمايلي  غري ديناميكى بشكل العالقة

titititi uYYXYb     
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حتدد  الىت هى البيانات ، تكون العالقة ىف يدخل املتغريات من ايا لتوضيح النظرية تستخدم بينما اذن
  .العالقة ديناميكية

  : من اهم مايؤخذ على هذا المنهج
ا ىف حتمل البداية من ابطاء فرتات ادخال   . حتذف ان ميكن كان على متغريات البقاء ختطورة طيا

النظرية وباعتماه على حالة  االفضل الختبار بالطريقة ليس االبطاء بفرتات املوزع الذاتى باالحندار التوصيف
 من للتحقق حماولة الواقع ىف بعينها هو نظرية مع النتائج اتساق مدى ملالحظة االخرية املعادلة االستقرار  ىف

  .اختبارها وليس النظرية
    Vector Auto regression Model     اشعة االنحدار الذاتي طريقة2-3

 وذلك النموذج علي النظرية بواسطة سيمس يتم فرض 1980 عام يف تقدميه مت والذي املنهج هلذا وفقا     
جترييب  بشكل لنموذج الدينامكىي اهليكلية السببية اجتاه يتم  اكتشاف حبيث بديلة طريقة اقرتاح طريق عن

 وفرتة به اخلاصة االبطاء فرتة كدالة  يف متغري كل عن ويعرب الذايت االحندار جة بنمذ الطريقة هذه ومسيت
  :املعادلة عليه تصبح النظام يف املتغريات بقية إبطاء

titit uyay    
او  tu حمددة اما فهو متجه لثوابت β وهلا معامالت ثابتة اما  k×k هي مصفوفة من الدرجة a 'sحيث

ومت   k املتغريات ذات البعد متثل متجه ty السابقةشعاع صفري ملتسوط حدود اخلطأ لذلك فانه يف املعادلة 
  . p من الدرجة VAR كتابة منوذج

ذه : خطوتني علي الذايت االحندار بناء منوذج وينطوي متساوي بشكل املتغريات التطرق اىل  يتم الطريقة و
 . الدراسة حتت للموضوع االساس تشكل اليت االقتصادية النظرية حسب العالقة ذات املتغريات اختيار

 كبري عدد أدراج من الناجتة درجات احلرية بتضاؤل االبطاء فرتة طول تقييد ويتم االبطاء فرتة طول اختبار -
 .البطاء لفرتات
  . السياسات وحتليل التنبؤ يف استخدامه ميكن النموذج تقدير ومبجرد

 من وواحد ، أصعدة عدة علي فقد انتقدت العينة خارج التنبؤ يف الذايت االحندار منذجة جناح من الرغم وعلي
ا هو االنتقادات أمهم  له يكون مما للبارميرتات تكوينها سرعة ايضا. االقتصادية النظرية بعمق يف تتجذر مل أ
 .التقديرات دقة على االثر
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  االسهامات الحديثة في النمذجة االقتصادية 2-4
 القياسي االقتصاد يف طرق النمذجة تطوير يف القياسي االقتصاد علماء وإسهامات جمهودات استمدت
 يف  املسامهات مهذه تبلورت حيث السابقة للطرق االنتقادات  املوجهة من االستفادة خالل من التطبيقي
ال مهذا وىف معا والبيانات للنظرية مهما دورا تعطى حديثه اىل  طرق الوصول  املسامهات من عدد  هناك ا

  . االقتصاد القياسى منذجة على كبري اثر هلا كان منها عدد نذكر

  SPANOS 1986-1990 -نموذج سبانوس2-4-1
 وفسر ، للبيانات الزمىن المهاهلا الرتكيب  نظرا النمذجة ىف التقليدية النظرية قد اوضح سبانوس فشل    

هي  املشامهدة البيانات فأن له وبالنسبة ، البيانات مليزات اعتبار دون وضع النموذج عرب القتتصادية النظرية
عالقة  ذات لعوامل نتيجة املشاهدة البيانات ىف التغريات وتعترب ، حمصلة توليد البينات حتاول النظرية تفسريها

 اخرتى طرق نقد كما ، بالنظرية هلا عالقة ليس والىت املشاهدة اخطاء مثل اخرى بعوامل وايضا بعينها بنظرية
 .غيري املقيدة VARبسبب ضعف ارتباطها مع النظرية مناذج  القياسي االقتصاد لنمذجة

 SPANOS اهم االنتقادات الموجهة لنموذج -
ميش  على الرغم من   اجلهود اليت بذهلا يف وضع املزج الصحيح بني النظرية والبيانات لكن يؤخذ عليه ايضا 

انه حىت اخلواص االحصائية للسالسل الزمنية ال على سبيل املثال  EVANS 1990 در النظرية فقد اظهر
  .ميكن  عزهلا عن حمتواها االقتصادي

 نمذجة االقتصاد القياسي الهيكلية وتحليل  السالسل الزمنية   2-4-2
متثل هذه النمذجة حتليل ميزج بني خواص السالسل الزمنية  مع معلومات النماذج اهليكلية فاصبح يعرف 

 ZELLNER and PALM  (القياسي اهليكلية  وحتليل السالسل الزمنية حيث ركزتينمذجة االقتصاد 
وكثري من االعمال االخرى على القوة التنبؤية الضعيفة لنماذج النعادالت اآلنية باملقارنة مع مناذج  ) 1974

السالسل الزمنية  وقد قادمها  ذلك االقرتاح تنبؤ مشرتك ينشأ من عدة انواع من النماذج واستخدام مناذج 
  . 1نيةاملعادالت اال السالسل الزمنية ذات املتغري الواحد كمقياس قابل لتقومي اداء مناذج

ينطلق هذا املنهج  بتوصيف منوذج هيكلي يستند اىل النظرية االقتصادية ويستنتج تضمينات هذا التوصيف  
بداللة عمليات السالسل الزمنية ذات املتغري الواحد مثال اذا مت االحتفاظ بفرضية الداخل الدائم يف االستهالك  

                                                           
1   
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ك تتبع عملية متوسط متحرك من  الدرجة االوىل مبتوسط صفري فاذا مل فهذا يعين ان الفروق االوىل لالستهال
 .تعزز نتائج السلسلة الزمنية للفرضية املتبناة وهو املتوسط املتحرك فيتوجب اجراء توصيف جديد 

  االقتصادية انواع النماذج: المبحث الثالث
  :على النحو التايل هناك تقسيمات كثرية للنماذج تعتمد على معايري خمتلفة ميكن تلخيصها

  صياغة حسب معيار ال:المطلب االول
  .منطقية، مناذج هندسية، مناذج جربية، إضافة إىل النماذج القياسية/مناذج لفظية: ميكن تقسيمها إىل

  )المنطقية(النماذج اللفظية1-1

وهــي تشــري إىل اســتخدام األســلوب اللفظــي القائـــم علــى املنطــق لشــرح ظــاهرة معينــة، ومــن ابــرز األمثلــة الــيت      
اليت قدمهـا ادم مسيث يف النصف الثاين من القرن  "اليد اخلفية "وردت يف األدب االقتصـــادي على ذلك فكرة  

  ."السعر جمنوذ  "الثــامن عشر، أو ما يعرف اآلن بـ 

 النماذج الهندسية. 1-2
وهــي تلــك النمــاذج الــيت يــتم التعبــري عنهــا يف صــورة أشــكال هندســية، مــن ابــرز األمثلــة علــى ذلــك مــا هــو     

  .والذي هو صياغة هندسية لنموذج اليد اخلفية "منوذج السوق "معروف بـ 
  

للسوقالنموذج الهندسي ): 1-1(الشكل   
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  )النظرية(النماذج الجبرية  1-3
يتمثــل النمــوذج اجلــربي يف عــدد مــن املعــادالت الرياضــية أو رمبــا معادلــة واحــدة تضــم عــدد مــن املتغــريات يوجــد  

ويضــمن هــذا النــوع مــن النمــاذج النظريــة االقتصــادية وعلــم الرياضــيات الــذي  بينهــا عالقــات ومتثــل ظــاهرة معينــة،
هــذا النــوع مــن النمــاذج اجلربيــة  يصــقل هــذه النظريــة يف شــكل معــادالت رياضــية مشــكلة منــوذا اقتصــاديا حيــث

ا على احتواء أي عدد من املتغريات، ومن األمثلة على ذلك منوذج السوق    :اخلطيباملرونة الكبرية  نظرا ملقدر
PaaQd....................دالة الطلب  10   
PbbQs....................دالة العرض 10   

ds................. شرط التوازن  QQ   
 . وتتصف املعادالت اجلربية بكون العالقات فيها حمددة أو مؤكدة وليست احتمالية

  : النماذج القياسية.. 4.1
النمـــوذج القياســـي هـــو منـــوذج جـــربي احتمـــايل الحتوائـــه علـــى متغـــريات عشـــوائية جتعـــل العالقـــات بـــني املتغـــريات 

  :ومن األمثلة على ذلك منوذج السوق االحتمايل . احتمالية وليست مؤكدة
1210..............دالة الطلب  uYaPaaQd   

2210..............العرضدالة  uRbPbbQs   
ds.............شرط التوازن QQ   

وحيتوي هذا النموذج إضافة إىل املتغريات التابعة واملستقلة متغريات عشوائية  21,uu.  

  من حيث عالقتها بالزمن  :المطلب الثاني
  .ومناذج حركيةمناذج ساكنة : ميكن تقسيمها إىل

  : النموذج الساكن. .1.2
وهو الذي ال يعتمد على الزمن وال يظهر فيه الزمن كمتغري مستقل، كمثال علـى ذلـك نأخـذ منـوذج االسـتهالك 

  :الساكن والذي يكتب على النحو التايل
110 ttt uYaaC   

   :النموذج الحركي.. 2.2
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كمثـــال علـــى ذلـــك نأخـــذ منـــوذج . التـــأثري علـــى بعـــض املتغـــرياتوهـــو النمـــوذج الـــذي يلعـــب فيـــه الـــزمن دورا يف 
  : االستهالك احلركي

21210 tttt uYbYbbC    
  :وميكن متييز نوعان من النماذج احلركية

  :النماذج الحركية المنقطعة -أ
  . مبرور الزمن ) غري مستمر(وهي النماذج اليت يكون فيها حتول املتغريات منقطعا  

  :1النماذج الحركية المستمرة  -ب
أي انـــه ال يوجـــد أي انقطـــاع يف املنحـــىن . وهـــي النمـــاذج الـــيت يكـــون فيهـــا حتـــول املتغـــريات مســـتمرا مبـــرور الـــزمن 

يتضـــمن هـــذا النـــوع مـــن النمـــاذج مـــا يســـمى بــــ ). املنحـــىن مســـتمر لتـــابع مســـتمر( املمثـــل الجتـــاه هـــذه املتغـــريات 
  ."املعادالت التفاضلية"

ـــا أكثـــر تعقيـــدا مـــن النمـــاذج الســـاكنةإن  لـــذا تكـــون صـــياغتها . النمــاذج احلركيـــة عمومـــا اقـــرب إىل الواقـــع، إال أ
  :فالنموذج الساكن ميكن التعبري عنه مبعادالت رياضية من الشكل التايل  .أصعب 

 tt xfy   
  :وأما النموذج احلركي فيعرب عنه مبعادالت رياضية من الشكل التايل

 tzyxxfy ktjtittt ,,,,  )منوذج حركي منقطع(  


T

t
tt dtxy  )منوذج حركي مستمر(  

  . هي قيمة ما للزمن T حيث
  
  

  عدد المعاالت حجم النموذج و من حيث  :المطلب الثالث
  يعترب حجم النموذج االقتصادي وعدد املعادالت اليت يتضمنها معيارا هاما لتصنيف النماذج االقتصادية 

  النماذج الصغيرة  .1.3
 Klein-Goldberger ,Micro-DMS(INSEE) FAIR,: مثال .معادلة  50من معادلة واحدة إىل 

model  
  : النماذج متوسطة.. 2.3
  AMADEUS (INSEE), HERMES(Ecole Centrale): مثال.معادلة 400إىل  150من 

                                                           
 .النوع من النماذج غري مطبق يف ارض الواقع ويرجع ذلك إىل أن الظواهر االقتصادية يصعب مراقبتها وقياسها بصورة مستمرهذا  1
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  :النماذج الكبيرة . 3.3
 ,METRIC(Direction de la Prevision): مثال .معادلة  2000إىل  800من  

MOSAIQUE(OFCE)  
  

  :النماذج الكبيرة جدا. 4.3
 ,INTERLINK(OCDE): مثال.معادلة 4000واليت حتتوي على أكثر من  

MIMOSA(CEPII-OFCE) 
  :1من حيث األفق ميكن تقسيمها إىل 

  .سنوات 7سنوات إىل  4من :  نماذج متوسطة المدى و.من ثالثي إىل سنتني: نماذج المدى القصير
  .سنوات 10أكثر من  ويكون  مداها: نماذج طويلة المدىو

دف إىل حتديد قيم متغريات القيادة اليت جتعل        إضافة إىل التقسيمات السابقة جند نوع أخر من النماذج 
وتـــدرس بصـــفة منفصـــلة حتـــت عنـــوان  "منـــاذج احلـــل األمثـــل"قـــيم متغـــريات املخرجـــات مثلـــى، يطلـــق عليهـــا اســـم 

  .›› حبوث العمليات‹‹
  العشوائي المتغير على احتوائها حسب :المطلب الرابع

  :يتميز النموذج االقتصادي مبكونات يف معادلته او جممل معادالته بالعناصر التالية 

  :  ) endogènes(متغيرات داخلية -4-1
النمــوذج أي مبجموعــة معــادالت النمــوذج وذلــك بعــد معرفــة قيمــة وهــي املتغــريات الــيت تتحــدد قيمتهــا بواســطة 

  .املتغريات اخلارجية
  :  ) exogènes( متغيرات خارجية  -4-2

ويف كثــري مـــن . وهــي املتغـــريات الــيت ال تتحـــدد قيمتهــا مبعـــادالت النمــوذج، ولكـــن بعوامــل خارجـــة عــن النمـــوذج
األحيان تتحدد قيمة املتغريات اخلارجية يف منوذج ما بواسطة منوذج أخر خمتلف عن النموذج الـذي هـو موضـوع 

 . الدراسة
  :المعلمات 3- 4

  ، 2املعروفة التقديرميكن احلصول عليها باستعمال إحدى طرق وهي عبارة عن قيم سلمية مستقلة عن الزمن 

                                                           
 توفرة ، فمثال ميكنيعترب هذا التقسيم نظري فقط ، ففي التطبيق وعند إجراء عملية تقدير هذا النوع من النماذج جيب األخذ بعني االعتبار عدد املشاهدات امل1

  .سنوات وذلك  للتعبري عن املدى املتوسط 7سنوات بدل من  3اختيار 
جرت العادة أن تستعمل طريقة املربعات الصغرى إال يف حالة وجود مشكل يف القياس فإنه يتم استعمال الطرق األخرى وذلـك حسـب نـوع هـذا  2

 .املشكل
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وهو عبارة عن قيمة عشوائية هلا عالقة بالزمن تنتج انطالقا من الفارق مابني القيم النظرية : احلد العشوائي 
  . ونظريتها املقدرة للظاهرة املدروسة

البســيط فنجــد ان مكوناتــه تكــون مــن الشــكل فــاذا اخــذنا احــد انــواع النمــاذج االقتصــادية وهــو االحنــدار اخلطــي 
  :املبسط التايل

 
  

 معادلة نموذج اقتصادي قياسي 2-1الشكل رقم 

ttt uXY  10   

  

  

  متغري تابع       ثابت االحندار             معامل االحندار       متغري مستقل               احلد العشوائي           

  
 التامة االحتمالية غير  النماذج 4-4
 بني تربط تامة عالقات من تتكون ان جيب اذ ا،عالقا من أي يف العشوائي املتغري على حتتوي ال اليت يه 

 ،هحبت رياضية متغريات اوكأ ا الداخلة املتغريات مع تتعامل النماذج ذهه فان ذلك اىل إضافة .املتغريات
 .تامة مناذج الرياضي االقتصاد مناذج فجميع وبالتايل

 التامة غير االحتمالية النماذج 4-5
 متغريات بني تربط اليت التامة غري العالقات من جمموعة من تتكون أي العشوائي، املتغري على حتتوي اليت يهو 

 االقتصادية، املتغريات اهل تتعرض اليت املختلفة العشوائية االثار بدراسة تم افإ ذلك اىل إضافة .النموذج
 .احتمالية مناذج يه االقتصادي القياس مناذج فجميع وبالتايل

 نتيجة وكذلك االقتصادية احلياة وتعقد لتشابك نتيجة االقتصادي القياس مناذج يف العشوائية االثار يةمهأ وتأيت
  . االخر على متبادل تأثري اهمن لكل ان اذ البعض، اهبعض عن االقتصادية املتغريات اثار فصل لصعوبة

  
 

 



قتصادية     ر الظوا د.د.................نمذجة فر راوي               ط

 

22  

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



قتصادية     ر الظوا د.د.................نمذجة فر راوي               ط

 

23  

 

  تمهيد

تعترب النماذج االحصائية حالة خاصة من النماذج االقتصادية الكلية حيث ان هذه االخرية تتميز بالشمولية يف 
حتاول النماذج ظواهر يف حاالت معينة   حتديد الظواهر االقتصادية ولكنها تعاين من قصور يف تفسري هذه ال

ال واسعا يف التحليل من خالل التطرق اىل معايري هامة يف  االحصائية او القياسية معاجلة هذا القصور وابراز ا
القياس االقتصادي كحاالت السببية بني جممعات االقتصاد وعناصر الدورات االقتصادية واملعايري االحصائية 

سات االقتصادية بشكل خاص وهذا منحاول ابرازه يف هذا الفصل لضبط العالقات بني متغريات الدراالالزمة 
من خالل دراسة بنية النماذج االقثتصادية وكيفية بناء النموذج القياسي ومناذج اليت تعتمد على عامل السببية 

  .كالنماذج اخلاصة باالمثلية واحملاكاة والنماذج الديناميكية  يف بناء العالقات بني املتغريات
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  النماذج االحصائية:المبحث االول
   ةواالحصائي ةاالقتصادي اذجالنم :المطلب االول

و النظرية االقتصادية وعلم الرياضيا:ان النموذج االقتصادي االحصائي فانه يضاف اىل العلوم االخرى       
كرسم السياسات والتبنيبة االساليب االحصائية اليت نستطيع من خالهلا اختبار النموذج للقيام خبطوات اخرى  

  .ومها عمليتان ال يتضمنهما النموذج االقتصادي البحت

فعلى خالف النموذج االقتصادي   املشاهدة البيانات عنها اليت تنتج العشوائية املتغريات بداللة يعرف فهو
ت تعرب عن ظاهرة اقتضادية مشكلة من عدة متغريا  deterministالذي يعطى بصيغة رياضية حمددة 

  .اقتصادية تعتمد على جمموعة من الفرضيات تشرح بالتقريب تصرف اقتصاد بلد ما
 املتعلقة واالفرتاضات املعلومات النظرية ويعطي االعتبارات عن مستقلفان النموذج االحصائي  

ا الدراسة حتت العشوائية املتغريات فيها وخواص املرغوب )املعلمات(كالبارامرتات   حتماليةاال وتوزيعا
  :جيب توفر ثالثة شروط اسياسية فيه

o  مشتقة من النموذج االقتصادي وحتتوى هذه  1يكون ممثال بواسطة معادالت سلوكية  او تقنية،
املعادالت  على بعض املتغريات  املشاهدة والبعض االخر غري مشاهدة يكتب يف شكل متغري عشوائي هو 

 .حد اخلطأ
o  القياس وباليت وجود للعنصر العشوائي ضمن النموذجان يكون هناك تقصي حول وجود اخطاء يف  
o  خاضع حلدى التوزيعات االحتمالية كالتوزيع الطبيعي (ان يكون العنصر العشوائي  ذا طابع احتمايل
 . 2الواقع غري دقيقة بالكامل مبتوشط معدوم وتباين ثابت الن العالقات االقتصادية يف)

 : النماذج االحصائية وجند من ضمن
 Estimable ):(للتقدير القابل النموذج1- 1

 النموذج ان هو االثنني اوضحه بني الذى والفرق ، االحصائي النموذج من مباشرة مشتق النموذج هذا
 ايل باالضافة معا، ونظرية احصائية تفسريات له القابل للتقدير النموذج بينما احصائى تفسري له االحصائى

 .االحصائي النموذج الفرتاضات التوصيف سوء اختبارات أجراء جيب هذه املرحلة يف انه ذلك
 
  

                                                           
  .سنتطرق اليها الحقا بشيء من التفصيل  1
  .03، بن عكنون ، اجلزائر العاصمة، ص1999رية القياس االقتصادي، اجلزء االول، ديوان املطبوعات اجلامعية تومي صاحل، مدخل لنظ  2
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 :الجزئي القياسي االقتصادي النموذج2- 1
 بعد ولكن للتقدير القابل تقديرات النموذج من املشتق النمذجة لعملية النهائية احملصلة ميثل النموذج هذا

  1نظري مغزي وذو إحصائيا مالئم النموذج أن من التأكد لكي يتم والتشخيص الفحص اختبارات تطبيق
 مع املتسقة التجريبية مناذج االقتصاد من العديد  هناك انه وطاملا ، احصائى منوذج مع متسق جتريىب قياسى
 -:الىت املعايري تلك وتشمل كثري معايري باستخدام البديلة االختيار بني النماذج فيمكن معني، احصائى منوذج

 . النظرى االتساق -
 .التوفيق جودة -
 . التنبؤية املقدرة -
  . والشمول القوة -

 )المتبادل والتاثير التاثير( االقتصادية النماذج في السببية خاصية :المطلب الثاني
  مفهوم السببية 1-2

 الذين هم أن الناس هل جانب فمن ، اجلدال من أنواع حوهلا يدور عميقة فلسفية مسالة السببية مفهوم يعد
 السببية وجود الذين ينكرون هم الناس أن هل ، آخر جانب ومن. شئ كل يسبب شئ كل بان يعتقدون

 ويقع معينة أخرى حبادثة متبوعة دائماً  معلومة حادثة فيها تكون اليت احلالة إىل املفهوم يشري؟ .كانت مهما
 .املعلول أو باملسبب والثانية بالسبب  األوىل احلادثة وتدعى ما زمن خالل هذا األحداث تعاقب
 هذه االقتصادية كون املتغريات بني العالقة طبيعة حتديد يف السببية االختبارات من العديد وتستخدم     

 مدد وجود إىل مما يشري خمتلفة بعوامل لتأثرها وذلك التوازن حالة لتحقيق نفسه باالجتاه التتحرك قد املتغريات
 .٥ وبالعكس املستقلة املتغريات التغري يف ألثر التابع املتغري استجابة يف الزمين الفارق عن تعرب الزمين لالرتداد

 مبدأين، على يتوقف الذي ، السببية الذي تتطلبه الزمين التتابع وفق رتبت إذا أمهية أكثر تكون الفكرة وهذه
 وفق حتدث املتغريات أن يعين الزمين التتابع الثاين وقوعها عليه، يتوقف سبب قيمة كل أن ويعين الوقوع األول
ا الكايف االقتصادي التفسري التعطي االرتباط ولكن معامالت .والتأثري السبب بني االرتباط قانون  تدل ال كو
 ارتباط وجود األحوال من حال بأي التعين املعامالت هلذه الكبرية التأثري، واالرتفاعات اجتاه حتديد على دائماً 
 املتغريات بني العالقة واجتاه نوع لتحديد السببية تستخدم لذا دالياً، بعضها مع ترتبط املتغريات وقد سبيب،

الظواهر  أسباب عن البحث إىل دف االقتصادية،إذ النماذج صيغ حتديد يف احملاور أهم من وتعد.االقتصادية
  .هلا املفسرة املستقلة الظواهر من التابعة الظاهرة بني للتميز العلمية
يعتمد املتغري موضوع البحث على متغريات تفسريية تفسر ُسلوكه، وباالعتماد على نظرية معينة يف تفسري      

                                                           
1   
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الظاهرة موضوع البحث يتم صياغة العالقة على شكل منوذج رياضي قابل لتقدير، مثال على ذلك تفسري 
دا لنظرية الطلب يتم واستنا P، وسعر السلعة Y، بدخول تلك األسر  Cاستهالك األسر من سلعة معينة 

باستخدام الوسائل اإلحصائية املتوفرة  a,b,c، مث تقدير معلمات النموذج C= a+bY+cPصياغة النموذج 
 :من أهم النماذج السببية). طريقة املربعات الصغرى:مثال (

  نماذج  اقتصادية سببية:المطلب الثالث
  نماذج االقتصاد القياسي -3-1

تعتمد هذه النماذج يف قياس وتفسري العالقة بني املتغريات إستادا إىل النظرية االقتصادية بشأن املتغريات اليت 
تفسري دالة االستهالك بواسطة الدخل املتاح مع ثبات العوامل : تدخل يف تفسري سلوك املتغري التابع ، مثال 

  .عنصر عشوائي Uدخل املتاح ،ال Yاالستهالك ، و Cحيث أن  ،C = a + bY+U:    األخرى
  :وتتطلب هذه النماذج

  .حتديد النظرية االقتصادية اخلاصة مبوضوع البحث -
  .صياغة النموذج رياضيا -
  .مجع البيانات اخلاصة مبتغريات النموذج -
  .تقدير النموذج -
  .اختبار النموذج -
  .استخدام النموذج يف التنبؤ -
  والمخرجات –نماذج المدخالت  -3-2

يتم تصوير العالقة التبادلية بني خمتلف القطاعات االقتصادية خالل العملية اإلنتاجية يف جداول مدخالت 
، من خالل توضيح مدخالت كل قطاع من إحتياجاته من مستلزمات )سنة(وخمرجات يف فرتة زمنية معينة 

  .التخطيط والتنبؤ اإلنتاج لكل القطاعات األخرى، وتستخدم مناذج املدخالت واملخرجات يف عملية
  
  نماذج األمثلية والبرمجة الخطية  3-3

تم بطريقة استخدام املوارد املتاحة يف وصف العالقة بني         تعترب الربجمة اخلطية من أهم مناذج األمثلية ، و
متغريين أو أكثر من خالل تعظيم أو تصغري دالة اهلدف واليت حتتوى على متغريات هيكلية يتم حتديد 

ا بشكل حيقق أكرب    .قيمة لدالة اهلدف) أصغر(مستويا

  نماذج المحاكاة -3-4
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لتفادي أية مشكلة قد تواجه الباحث عند إجراء التجارب على أي نظام حقيقي ، يستخدم لذلك       
مناذج احملاكاة وهي مناذج رياضية متثل وتعكس مجيع خصائص وسلوك النظام احلقيقي للتعرف على اآلثار 

تملة لقرارات وسياسات اقتصادية معينة قد تأثر على املسار املستقبلي لبعض املتغريات، وكما تستخدم يف احمل
  .املفاضلة بني عدد من السياسات االقتصادية اليت حتقق اهلدف املنشود

  نماذج ديناميكية غير خطية -3-5
ا قادرة على اخلمت الرتكيز يف السنوات األخرية على أنواع جديدة من النماذج احلتمية غري  طية ، حيث أتضح أ

من بني هذه . توصيف سلوك عدد كبري من السالسل الزمنية اليت ال تقدر النماذج التقليدية على توصيفها
تستمد نظرية الفوضى والكارثة جذورها من . النماذج مناذج الفوضى ومناذج الكارثة وعدد من النماذج األخرى

ا يف االقتصاد قليلة ومشتتة. الرياضيات والفيزياء ا . وال تزال تطبيقا من أهم إسهامات نظرية الفوضى أ
أوضحت بأن املسارات الزمنية معقدة غالبا ما وميكن متثيلها بنماذج ديناميكية حتمية مبسطة، باإلضافة لذلك 

لسلوك ميكن االعتقاد بأنه عشوائي وفوق قدرة النمذجة لكنه ميكن أن ميثل بنماذج فهناك نوع معني من ا
  : كما انه يوجد مناذج غري خطية أخرى مثل . الفوضى

يتحول بني نظامني حسب قيمة املتغري موضوع  ARميثل هذا النظام يف صيغة احندار ذايت : SETARمناذج  -
 . البحث

  . ماعدا صيغة التحريك حيث تأخذ الدالة اللوجيستيكية SETARتشبه مناذج :STARمناذج  -

  نماذج غير سببية :المطلب الرابع 
تعتمــد تلــك النمــاذج علــى القــيم التارخييــة للمتغــري املــراد الــتكهن بقيمتــه املســتقبلية وال حتتــاج إىل حتديــد املتغــريات 

  .سببيةالمن أهم النماذج غري . اليت تفسر سلوكه

  إسقاطات االتجاه العام 4-1
يعترب إسقاطات االجتاه العام من أكثر الطرق شيوعا يف التنبؤات طويلة املدى للمتغريات االقتصادية ويعرف 
االجتاه العام لسلسلة على انه النمط العام للتغري يف قيم املتغري موضوع البحث مع جتاهل املتغريات األخرى 

ا التاليةسواء املومسية، الدورية، أو العشوا   :ئية، كما أن تذبذبات السلسلة الزمنية ناجتة عن مكونا
  .االجتاه العام ، احلركة العامة على املدى البعيد -
  . التقلبات املومسية، تقلبات منتظمة تكرر نفسها حسب فرتة زمنية -
  .التقلبات الدورية، حسب الدورة االقتصادية -
  .طبيعة وغريهاالتقلبات العشوائية، ألسباب عوامل ال -
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  النماذج االحصائية للسالسل الزمنية 4-2
  : تُرِكز هذه النماذج على اجلانب العشوائي يف السلسلة الزمنية، وتنقسم إىل 

  .، حيث ُتكتب القيمة اجلارية كدالة خطية يف القيم السابقة لنفس املتغري ARنماذج انحدار ذاتي  - أ
 . MAنماذج متوسطات متحركة  -ب

 .القيمة للمتغري كدالة خطية يف القيمة اجلارية لعنصر اخلطأ العشوائي وعدد من قيمه السابقة حيث ُتكتب
  ، ARMA بنموذج AR ،MA مناذج بوكس وجنكنز، ميكن التوفيق بني النموذجني -ت

  : حيث متر هذه الطريقة بعدة مراحل قبل إجراء أية تنبؤ 
  .التقدير -.MA و AR التمييز، حتديد درجة -
  .اختبار سوء التوصيف، التأكد من دقة النماذج -
 .التنبؤ -
  .VARنماذج متجة االنحدار الذاتي  -ث

  .ُتستخدم يف النماذج اآلنية اليت يوجد فيها عالقات تبادلية بني املتغريات

   في النماذج االقتصادية التنبؤ: المبحث الثاني
املتغـــــريات االقتصـــــادية لرســـــــم السياســـــات االقتصـــــادية يهـــــتم االقتصـــــاد القياســـــي بقيـــــاس العالقــــــــة بـــــني خمتلـــــف 

كمــا يركــز االقتصــاد القياســي يف التطبيــق علــى . واالجتماعيــة والتنبــؤ بــالقيم املســتقبلية للظــاهرة موضــوع البحــث
اسـاليب نوعيــة  :ميكـن تصـنيفها ايل جممــوعتني .النظريـة االقتصـادية ، االقتصــاد الرياضـي، واألسـاليب اإلحصــائية

  ية واخرى كم
  النوعيةالتنبؤ اساليب : المطلب االول

تنبؤ للطلـــب عنـــدما ال تتـــوفر بيانـــات تارخييـــة عـــن الجمموعـــة مـــن الطـــرق املوضـــوعية الـــيت تســـتخدم للقيـــام بـــ وهـــي
الطلـب والـيت تعتمـد علـي األسـاليب الـيت تسـتثمر احلكمـة والتجربـة الـيت متتلكهـا اإلدارة، فضـال عـن جمموعـة مــن 

  :جند منها  واملعلومات اليت ميتلكها األفراد كاحلدس واخلربة الشخصية والتوقعاتالعوامل األخرى 

  Sales Force Estimatesتقديرات رجال البيع -أ
ومتتاز هذه الطريقة بالدقة التصال رجـال البيـع بسـبب اتصـاهلم الـدائم بالزبـائن، وانتشـار رجـال البيـع يف منـاطق  

جغرافيــة ليســهل تقســيم الطلــب حســب املنــاطق، وتتــيح هــذه الطريقــة إمكانيــة جتميــع الطلــب علــي أي مســتوي 
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ــا احتمــال التحيــز الشخصــي لرجــال البيــع، و . ترغــب فيــه الشــركة عــدم قــدرة رجــال البيــع أحيانــا علــي ومــن عيو
 Needs Or Necessaryوحاجـات الزبـائن  Wants Or Wish Listالتمييـز بـني رغبـات الزبـائن 

Purchase ، واحتمــال قيــام رجــال البيــع بتقــدمي تقــديرات منخفضــة عــن حجــم الطلــب يف املســتقبل مــن أجــل
م الفعلية لل  .تقديرات اخسس اليت قدموها سابقاالظهور مبظهر جيد أمام الشركة عند جتاوز مبيعا

ويسـتخدم هـذا األسـلوب أحيانـا لتعـديل ، Panel Of Experts Methodsأسـلوب جلنـة اخلـرباء  -ب
التنبـــؤات الـــيت أجريـــت يف مواجهـــة ظـــروف اســـتثنائية كـــرتويج منتجـــات جديـــدة أو وقـــوع حـــدث عـــاملي يزعـــزع 

ا ارتفاع التكلفة ا ا الشركة، وعيو ملقرتنـة بـالتنبؤ واحتمـال املبالغـة أو االسـتهانة بتقـدير الطلـب التنبؤات اليت أجر
 .بسبب تباين اخلربات اليت ميتلكها اخلرباء

 : Market Searchبحوث التسويق  -ج
مدخال نظاميا لصياغة واختبار فرضيات عن السوق، وتكون يف املدي القصري واملتوسط والطويل وكن دقتهـا يف 

 :باخلطوات التالية املدي القصري، وتتطلب القيام
 تصميم استبانة جلمع البيانات الالزمة -
 تقرير الكيفية الت ستدار مبوجبها االستبانة -
تمع البحث -  اختيار عينة ممثلة 
 حتليل نتائج االستبانة  -

  :The Delphi Methodطريقة دلفي  -د

يف املستقبل مع  Eventsعملية احلصول علي اتفاق بني جمموعة من اخلرباء حول تنبؤ إحدى احلوادث  

موعة، واجراء هذه الطريقة تتطلب ثالثة أنواع من املشاركني  :احملافظة علي سرية هوية كل عضو من أعضاء ا

 10 -5متخذو قرار التنبؤ وعددهم من  -

الذين يعدون سلسلة االستبيانات وتوزيعها علي أعضاء اللجنة السرية ومجع مساعدو متخذي قرار التنبؤ  -

 .النتائج وتلخيصها وتقدميها ملتخذي القرار

م مدخالت ملتخذي القرار متهيدا  - اخلرباء، وهم األفراد لذين يتسلمون االستبانة وجييبون عليها وتعد اجابا

 .   إجراء التنبؤ
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  ساليب كميةاال:المطلب الثاني 
 Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية  2-1

جمموعة من املشاهدات مرتبة زمنيا حسب تسلسل وقوعها، وأن السلسلة الزمنية رمبا الزمنية ومتثل السلسلة 
املتوسط، االجتاه، األثر املومسي،، األثر الدوري، والعوامل : تنطوي علي واحد أو أكثر من العناصر التالية

حد من العناصر ال كل و حتديد وعز  يلزمويهدف حتليل السالسل الزمنية . العشوائية، ورمبا االرتباط الذايت أيضا
  :وعلي هذا األساس فإن التنبؤ ملدة معينة يعرب عنه كدالة للعوامل السابقة، وكالتايل. السابقة

RSCTY t  

  :حيث أن

Y =،التنبؤ لفرتة مقبلة T =االجتاه ،C =،األثر الدوري S  =،األثر املومسي  

R =املتغريات العشوائية.  

فإنه ميكن حساب االجتاه واملتوسط والعوامل املومسية بسهولة، أما حتديد قيمة األثر الدوري ومن الناحية العملية 

ا ال تظهر يف املدي القريب واملتوسط للتنبؤ   .فهي عملية صعبة، فضال عن كو

  طريقة المتوسطات المتحركة 2-2

من األساليب الكمية  إحدى الطرائق املستخدمة يف حتديد االجتاه يف السلسلة، ويعد أيضا وهي متثل

  .املستخدمة يف التنبؤ بالطلب علي املنتجات

ومبوجب هذه االخرية فإن التنبؤ بالطلب   لفرتة مقبلة يساوي جمموع الطلب لعدد معني من الفرتات املاضية 

  .مقسوما علي تلك الفرتات

  .تفرتض هذه الطريقة أن الطلب مشتق نوعا ما وأنه ال ينطوي علي عوامل مومسية  

ا سهلة الفهم والتطبيق وال تطلب بيانات كثرية عن املاضي   .ومن مزايا هذه الطريقة أ

اما عيوب عيوب هذه الطريقة أن نتائج التنبؤ تعتمد علي طول املتوسط، لذلك ينبغي اختيار فرتة زمنية مناسبة 
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  .العشوائيةوكلما طالت فرتة املتوسط كلما ساعد ذلك علي إزالة أثر العوامل . حلساب التنبؤ

ومن عيوب هذه الطريقة أيضا أنه يتطلب االحتفاظ جبميع البيانات عن املاضي مما يؤدي إيل ارتفاع تكاليف 

حفظ واسرتجاع البيانات مما يؤدي اىل تضخمها سواء يدويا أم باحلاسوب، باإلضافة ايل أن هذا األسلوب 

والوزن أو األمهية هنا بواقع واحد . حساب التنبؤيعطي نفس الوزن أو األمهية جلميع البيانات اليت تدخل يف 

  .مقسوما علي طول الفرتة الزمنية

ولعالج هذه املشكلة فإنه باإلمكان تغيري األوزان النسبية أو أمهية كل مشاهدة حسب  االجتهاد الشخصي 

أعطيت فمثال إذا . للباحث عن الطلب يف املاضي علي أن يكون جمموع األوزان مساويا للواحد الصحيح

أوزان عالية للمشاهدات القريبة جدا للمستقبل فذلك يعين أن تنبؤ الطلب يتأثر بشكل مباشر مبا حدث يف 

  .املاضي القريب

   Casual Methodsاألساليب السببية  :المطلب الثالث

حيث تعد  Multiple Regressionواالحندار املتعدد  Linear Regressionومنها االحندار اخلطي 

من أكثر الطرق فعالية للتنبؤ بالطلب، وتستخدم عندما تتوفر معلومات كثرية عن العالقة بني الطلب وجمموعة 

  من العوامل الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تؤثر يف الطلب  

  Linear Regressionاالنحدار الخطي 3-1
ر من املتغريات، ويطلق علي الطلب تسمية تفرتض هذه الطريقة أن الطلب حيدث بسبب واحد أو أكث      

أما العامل أو العوامل اليت تسبب الطلب فتطلق عليها تسمية  Dependent Variableاملتغري التابع 
وتستخدم املعادلة التالية لوصف العالقة بني متغريين  ،Independent Variablesالعوامل املستقلة  

  .أحدمها مستقل واآلخر تابع
  النماذج االقتصاديةبنية :المبحث الثالث  
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 :1مراحل بناء النماذج االقتصادية:المطلب  االول
  :كمايليمير يتم بناء النموذج القياسى من خلل عدد من املراحل ميكن اجيازها  

  
  النموذج  توصيف1-1

صياغة العالقات االقتصادية حمل البحث ىف صورة هو  نموذج للتعيني التوصيف او عملية اليقصد ب       
رياضية حىت ميكن قياس معاملتها باستخدام ما يسمى بالطرق القياسية، فالنظرية االقتصادية تفيد يف وضع 
اهليكل النظري للنموذج واليت هي جمموعة مبادئ متفق عليها لشرح أو تفسري ظاهرة اقتصادية؛ وأما الرياضيات 

هذه النظرية يف إطار رياضي يف شكل معادالت، إضافة إىل العمليات الرياضية املختلفة يف   تساعد يف صياغة
البحث يف خصائص النموذج، أما اإلحصاء فيتم من خالله استغالل املعطيات امليدانية وتنطوي هذه املرحلة 

 :2على اخلطوات التالية
 النموذج متغيرات تحديد -أ

ليت يتضمنها النموذج عند دراسته لظاهرة اقتصادية معينة من خالل عدة ميكن للباحث ان حيدد املتغريات ا
 -:3مصادر

 .مصادر النظرية االقتصادية/ 1
  .املعلومات املتاحة عن دراسات قياسية سابقة/ 2
 .املعلومات املتاحة عن الظاهرة بوجه خاص/3

 حول املتوفرة املعلومات على أو االقتصادية، النظرية على املرحلة ذهه يف القياسي االقتصادي ويستند     
 او االختصاص ذوي خربات ومن التطبيقية والدراسات البحوث من اهيستقي واليت الدراسة، موضوعة رةهالظا
   4.اهدراست املراد هرةالظا خصائص من
 -:تحديد الشكل الرياضي للنموذج  - ب

فقد تكون معادلة واحدة او (يتضمنها هذا النموذج يقصد بالشكل الرياضي للنموذج عدد املعادالت اليت 
ودرجة جتانس كل معادلة ) فقد يكون منوذج خطي او غري خطي(ودرجة خطية النموذج ) عدد من املعادالت

 .، فالنظرية االقتصادية ال توضح الشكل الرياضي)فقد تكون متجانسة او غري متجانسة من درجة معينة(
 :ت االشارات المسبقة للمعلما/ ج

                                                           
  .30، ص 2000الدار اجلامعية، : ، اإلسكندرية)2( ، ط"االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق"عبد القادر حممد عبد القادر عطية،  1
  .05، ص  2002،اجلزائر؛  OPUمولود حشمان،  مناذج وتقنيات التنبؤ على املدى القصري  2
  .18- 15، ص  2005طارق حممد الرشيد، املرشد ىف القتصاد القياسى التطبيقى ،اخلرطوم ، جى تاون ،الطبعة االوىل، 3
  .43امحد سلطان حممد، هيثم يعقوب يوسف، ابراهيم جواد كاظم، هشام فرعون عبد اللطيف، مقدمة  حتليلية يف مشاكل االحندار، ص  4
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ويف هذه اخلطوة يتم حتديد توقعات نظرية مسبقة عن اشارة وحجم معلمات النموذج بناءا على ما تقدمه 
 .النظرية االقتصادية او املصادر السابقة من معلومات

، ومن بني )أخطاء التوصيف( مشكلة هاذه املرحلة يطلق عليهر خمالفات يف هولكن يف احلاالت العملية تظ
  -: اآليتذه األخطاء هم هأ

 ة ذو عالق حييتوض ريحذف متغ 1-3-1

 م يف النموذجهأدخال متغري غري م-

 ةيالدال اغةيخطأ الص-
 حجم معادالت النموذج ديخطأ حتد

  : 1 جمع البيانات و تقدير معلمات النموذج1-2
بعد صياغة العالقات حمل البحث ) املشكلة(هذه املرحلة يتم مجع البيانات املتعلقة بالظاهرة  االقتصادية  يف 

يف شكل رياضي خالل مرحلة التعيني، يبدأ الباحث القياسي يف احلصول على التقديرات الكمية للمعامل 
تمع وعن العينة ايضا، يتم معاجلة املعلومات املتوف  حيثوتسمى هذه املرحلة باختبار الفروض،  رة عن ا

 :رياضيا وإحصائيا وذلك بتقدير معلمات النموذج، وأثناء  هذه املرحلة نقوم مبا يلي
 :2 تجميع البيانات الحصائية لمتغيرات النموذج: اوال 
يتعني علي الباحث قبل القيام بتقدير النموذج أن يقوم جبمع البيانات عن متغريات الظاهرة موضوع      

لدراسة، وتعترب هذه املرحلة من أهم مراحل العمل القياسي، فإذا توافرت فيها املوضوعية والدقة والبعد عن ا
االخطاء انعكس ذلك يف دقة التحليل وصحة النتائج اليت حيصل عليها الباحث ويف هذه املرحلة يتم حتديد  

  - :كل من
  
  :مصادر جمع البيانات*

يتم عملية مجع البيانات من املصادر االحصائية واليت تصنف إىل مصدرين أساسني مهما املصادر االولية     
وهي البيانات اليت تقوم بأعدادمها ونشرمها بعض اجلهات واهليئات احمللية واملركزية حكومية أو غري ) التارخيية(

ا من اجلهات املشار أليها يف املصادر االولية وذلك إذا حكومية، واملصادر الثانوية ومهي البيانات اليت يتم نشرمه
 .مت اقتباسها عن طريق جهات أخرى 
                                                           

  .32جميد حسني، عفاف سعيد، مرجع سابق، ص  1
  . 29- 27 ،ص ذكره السابق املرجع ، الرشيد حممد طارق 2
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 :أنواع البيانات *
حتتوي السلسلة الزمنية علي عدد من املشاهدات ملتغري ) : Time Series Data(بيانات سلسلة زمنية  -أ

 ).2000 -1980(خالل الفرتة  ما عند نقاط زمنية خمتلفة ومن االمثلة علي ذلك مشاهدات التضخم
ويوضح مهذا النوع البيانات املشامهدات اليت يأخذها :  )Gross Section Data(بيانات مقطعية  -ب

متغري ما بالنسبة ملفردات عينة عند نقطة زمنية معينة، مثال لذلك البيانات اخلاصة بدخول عينة من 
 .املستهلكني عند نقطة زمنية معينة

وهي حتتوي علي مزيج من بيانات السلسلة الزمنية ) : Cross Series Data(قطاعية  بيانات سلسلة -ج
 .والبيانات املقطعية ومثال بيانات عن دخول عينة من االفراد عرب فرتة زمنية معينة 

وهي البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل أجراء بعض :  )Experiment Data(بيانات جتريبية  -د
أمثلة ذلك تلك اليت يف حمالت السوبر ماركت ملعرفة اثر تغري سعر سلعة ما علي الكميات  التجارب ومن
 .املطلوبة منها

 :1حل مشاكل التجميع * 
تنشأ مشاكل التجميع عندما حيتاج الباحث الستخدام متغريات جتميعية ىف الدالة حمل القياس مثل الناتج     

وعملية التجميع قد تتم على اكثر من مستوى، فهناك  التجميع على القومى واالستهالك النهائي لالفراد، 
مستوى االفراد مثال لذلك الدخل القومى فمن املشاكل الىت تواجه الباحث اختالف حمتوى الدخل من فرد 
ألخر فهناك  الدخل العيىن وهناك  الدخل النقدى ، وأيضا هناك  التجميع على مستوى السلع حيث تواجهنا 

م التجانس واختالف االوزان ،كما ان التجميع قد يتم على مستوى الفرتات الزمنية، وبالطبع يتعني مشكلة عد
 .على الباحث ان يتأكد من حل مشاكل التجميع قبل ان يبدأ ىف عملية تقدير املعلمات 

 تحليل ومعالجة البيانات : ثانيا 
خطاء ولذلك البد من حتسني دقة قياس تعتمد دقة التقديرات بشكل أساسي علي حجم وطبيعة هذه اال   

االويل للبيانات وخاصة إذ اكانت بيانات السلسلة الزمنية معظم . متغريات النموذج وذلك عن طريق التحليل
  :االويل للبيانات يشتمل علي ولذلك فان التحليل. الدراسات القياسية تعتمد عليها 

 :اختبار سكون واستقرار السلسلة / 1
تعترب اوىل خطوات التحليل القياسى هو التحليل االويل للبيانات، وخاصة اذا كانت بيانات السلسلة     

من الدراسات التطبيقية منها على الزمنية ، اذ ان معظم الدراسات القياسية تعتمد عليها ، وقد اوضحت عدد 

                                                           
  .39القياسى بني النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ،ص عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،االقتصاد  1
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  )Stock and Watson1 989(2ودراسة ،Nelson and Polsser1 1989 سبيل املثال دراسة 
ا أن اغلب  ا حتتوى على جذر الوحدة) غري ساكنة(السالسل الزمنية غري  مستقرة ىف مستويا  Unit(أى ا

Root( هناك فرق بني السلسلة الزمنية ، ف3، خاصة وان صفة السكون او االستقرار تتحدد ببعض اخلصائص
املستقرة الصدمات ستكون مؤقتة، وتأثريهم عرب الزمن سوف السالسل الزمنية في ف ،ستقرةاملري وغاملستقرة 

من جهة  أخرى، السالسل الزمنية غري مستقرة سوف . يتالشى كما تعود لقيم املتوسط يف املدى الطويل
  .تتضمن عناصر دائمة

ويؤدى وجود جذر الوحدة اىل وجود ارتباط زائف ومشاكل ىف التحليل واالستدالل القياسي، لذا البد من 
  .التأكد من سالمة البيانات بأجراء اختبارات سكون السالسل الزمنية 

وحيث ان جذور الوحدة ترتكز على وجود ارتباط ذاتى بني املتغريات فأن اختبارات جذور الوحدة ترتكز     
على فرضية ان حدود اخلطأ ليست مرتابطة بشكل جوهرى واسقاط هذا الفرض يؤدى اىل حدوث مشكلة 

، )1979Dickey-Fuller(ذاتى ، ومن اهم هذه الختبارات اختبار ديكى فولر البسيط االرتباط ال
، اختبار فيليبس بريون )Augmented Dickey-Fuller 1981(اختبار ديكى فوللر املطور 

)Phillips and Perron  1988.(  
    جذر الوحدة  أ - 2

 االقتصادية مثل زمنية بيانات تعتمد اليت التطبيقات من كثري يف املهمة املواضيع من الزمنية السالسلرار استق
املتغريات غري  بني العالقة تكون ،إذ مضللة نتائج يعطي املستقرة غري رياتللمتغ االستدالل ان حيث واملالية،
  .4 املضلل أو الزائف باالحندار يسمى ما وهذا ةمضلل وٕامنا حقيقة ليست املستقرة

  :االنحدار الزائف-ب- 2
العديد ف معظم السالسل الزمنية لالقتصاد الكلي ذات متجه  وبناء على ذلك معظمها غري مستقرة،      

   ،.....التضخم، عرض النقود، مؤشر االسعاريكمن ورائها معدل منو قد يكون او ال يكون ثابت مثال   هامن
فمن  ىل نتائج غري صحيحةستقرة ان طريقة املربعات الصغرى العادية تؤدي ااململشكلة مع البيانات غري فا

احلصول على معامل املؤشرات االولية اليت تدل على ان االحندار املقدر من بيانات سلسلة زمنية  زائف هو 

                                                           
1 Nelson C.and Pollser, Trends and Random Walkes in Macroeconomic Time Series:Some Evidens and 
Implication , Journal of money economics, 1989,vol,10,pp.139-162. 
2 Stock,J.H and M.W.Watson, Interpreting the eviden Money Income Causality, Jorunal of 
.econometrics,1989,vol,40,pp.161-182. 

  .634عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص   3
ذاتيا ومناذج  عبد اللطيف حسن شومان ،علي حسن، حتليل العالقة التوازنية طويلة االجل باستعمال اختبارات جذر  الوحدة واسلوب دمج النماذج  املرتطبة  4

لد التاسع، بغداد، 34،جملة االعلوم االقتصادية، العدد ARDL) (توزيع االبطاء   .177، ص 2013، ا
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بينما املتغريات املستخدمة يف  4 تكون قيمته تفوق احيانا   tوقيم مرتفعة من احصاء ، 1  حتديد مرتفع 
  .2التحليل ال تربطها أي عالقة

 :التكامل المشترك  تحليل /3
ا ، اى  سـل الزمنيـة غـرياألجـل بـني السال يعىن التكامل املشـرتك امكانيـة وجـود تـوازن طويـل املسـتقرة ىف مسـتويا

  )Association (تصـاحبميثـل فهـو  ،مطابقتهـا سـل الزمنيـة ميكـنمبعـىن وجـود خـواص املـدى الطويـل للسال
اصــبح متطلــب اساســي ألي منــوذج اقتصــادي مبــين علــى بيانــات سالســل  فقــد اكثــر  بــني سلســلتني زمنيتــني أو

اذا كانت املتغريات ال تتكامل تكامل مشرتك لدينا مشكلة االحندار الزائف والعمل القياسـي . زمنية غري مستقرة
  .من ناحية أخرى اذا ابطل املتجه العشوائي  اذا حيصل لدينا تكامل مشرتك. يكون بال معىن

ت الــىت تكــون فيهــا بيانــات السلســلة أنــه ليســت ىف كــل احلــاال) (Engle- Granger,19873وجــد       
متكاملـة مـن رتبـة  فبيانات السلسلة الزمنية للمتغـريات اذا كانـت )حندار املقدر زائفاغري ساكنة يكون اال(الزمنية 

ا متساوية التكامل، ومن مث فأن عال تكـون زائفـة علـى الـرغم مـن عـدم املقـدر بينهـا ال حنـدارقة االواحدة يقال ا
خـــرى بطريقـــة جتعـــل النســـبة بـــني لغـــاء التقلبـــات ىف االىف احـــدامها ال حيـــث تـــؤدى التقلبـــات. ســـكون السلســـلة
كـل  سل الزمنية قد تكون غري مسـتقرة اذا مـا اخـذتولعل هذا يعىن ان بيانات السال. الزمن قيمتيهما ثابتة عرب

النقطـة الرئيسـية هنـا، اذا كـان هنـاك حقـا عالقـة طويلـة األجـل  . ولكنها تكـون مسـتقرة كمجموعـة ى،على حد
. اذا علــى الــرغم مــن ان املتغــريات متزايــدة عــرب الــزمن اال انــه ســيكون هنــاك متجــه مشــرتك يربطهــا معــا  X,Yبـني 

يكـون  X,Yيتطلب ذلك جتمع خطـي للمتغـريين و ، يكون ممكناحلصول على التوازن  او عالقة طويلة األجل  وا
  . I(0)مستقر 

غالبا ما تتضمن دراسات االقتصاد الكلي   متغريات غري مستقرة مثل الدخل، الطلب على النقود،    
من حتليل السالسل الزمنية فانه يستوجب استخدام الفروق  لتحويلها اىل . االسعار، التجارة، وسعر الصرف

كلتان رئيسيتان عند استخدام الفروق، اذا كان هناك  مش. ولكن هذا ليس هو احلل األمثل. سالسل مستقرة
xالنموذج حمدد بطريقة صحيحة للعالقة بني  على سبيل املثال ويتم اخذ الفروق لكال املتغريين،    y و   .

هذا سوف ينتج  سلسلة غري معكوسة من املتوسطات . اذا ضمنيا سوف نأخذ الفروق حلد اخلطأ يف االحندار
أملشكلة الثانية انه اذا مت اخذ الفروق . وسوف يقدم سلسلة من الصعوبات يف التقدير املتحركة حلدود اخلطأ 

اذا  xذا نعين انه اذا مت أخذ قيمة حمددة لـ. للمتغريات فأن النموذج ال يعطي حل فريد للعالقة طويلة األجل

                                                           
  .643سابق، ص عبد القادر عطية، مرجع   1
  .175ص  مرجع سابق،عبد اللطيف حسن شومان ،علي حسن،   2

3 Engle, R. F. and Granger, C, W. [1987] “ Cointegration and Error   Correction: Representation, Estimation  
and   testing “. Econometrica, Vol.  55, pp 251-76.  
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ا لـ .   لتقاء عند نقطة واحدةسوف مييل اىل ا yاحلل احلركي لـ yفأنه بغض النظر عن القيمة اليت بدأنا 
yوهكذا ملثال  اذا كانت  = 0.5x    فأنه عندx=10   فأنy=5  . ولكن اذا كان النموذج يف الفروقات

−األوىل على سبيل املثال، اذا  = 0.5( − )  
  yاحلل لـوهكذا فأن   xو  yبدون معرفة  القيم السابقة لـ yنستطيع حل قيمة  ال  x=10فاذا كانت      
  .x وحيد للقيم املعطاة لـــ ليس

الرغبة يف اجياد منوذج يشمل كًل من خصائص املدى القصري واملدى الطويل ويف نفس الوقت ويبقي على    
  .االستقرار يف كل املتغريات ادى اىل اعادة النظر يف مشكلة االحندار باستخدام متغريات حمسوبة يف املستوى

الزمنية موضع الدراسة هلا عالقة توازنية ىف االجل الطويل على الرغم من اختالهلا ىف وهذا يعىن ان السالسل 
 .االجل القصري

 :ويالحظ ان الدراسات التطبيقية ىف جمال التكامل املشرتك قد تطورت من خلل اجتاهني رئيسني
 Engle-Granger) اختبارات تعتمد عل البواقى املتحصلة من جراء احندار التكامل املشرتك مثال -

1987).  
مثال (VAR) (Vector Auto Regression) اختبارات تعتمد على نظام متجه االحندار الذاتى -

  and (Johnson  1988,1989) (Juselius,1990).: ذلك
  :اختيار طرق القياس المالئمة: ثالثا

 -:فها إيل نوعنيميكن استخدامها يف تقدير قيم املعامل وميكن تصني يوجد هنالك عدة طرق قياسي، 
وهي تطبق علي كل معادلة ) Techniques Single Equation(طرق املعادلة الواحدة :  النوع االول

 :1من معادالت النموذج على حدة وجنسد من أمهها
 ).OLS(طريقة املربعات الصغرى -
 ).ILS(طريقة املربعات الصغرى الغري مباشرة  -
 ).2SLS(طريقة املربعات الصغرى مبرحلتني -
 .طرق التقدير املختلط -
  .طريقة املتغريات املساعدة -

   طريقة المعادالت اآلنية:النوع الثاني

                                                           
ص . 2008املدخل اىل االقتصاد القياسى ، اجلزء االول ،منوذج املعادلة الواحدة ومشاكل القياس ،مطبعة جي تاون اخلرطوم عزالدين مالك الطيب حممد ،  1

104.  
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 النظر بغض أي انفراد على معادلة كل معلمات لتقدير االعتيادية الصغرى املربعات طريقة استخدام مت اذا     

 ملعامل متسقة وغري متحيزة تقديرات على احلصول اىل يؤدي هفان ، اآلنية املنظومة يف املعادالت بقية عن

 فاذا ، االين للنموذج املالئمة التقدير طريقة وترشيح اآلنية، املنظومة معادالت تشخيص ينبغي لذلك ، املنظومة

  . متاما مشخصة املعادلة كانت

 -:هاعادالت يف النموذج وجنسد من أمهوتطبق هذه الطرق علي جمموعة امل

 )3SLS(الصغرى بثالث مراحلطريقة املربعات  -

  )L.H(طريقة االمكان االعظم -

ونتناول بشيء من الشرح والتوضيح يف هذا الفصل طريقتني من كل نوع ومها طريقة املربعات الصغرى وطريقة 

  .االمكانية العظمى

 :اهمن عوامل لعدة تبعا ألخرى حالة من القياس لعملية اهمالئمت يف الطرق ذهه وختتلف

 بسيطة ام معقدة يه له البحث حمل العالقة طبيعة -

 .ذلك غري ام وكافية ومتسقة متحيزة يه له طريقة كل اهتعطي اليت املقدرات خصائص -
 .رةهظا تفسري ام التنبؤ، ام سياسة، وضع ام ما، فرضية اختبار وه له القياسي البحث من دفاهل -

 .البحث وتكاليف اهتتطلب اليت البيانات كمية حيث من حيث من الطرق ذهه ختتلف كما
  .1املالئمة القياس لطريقة اختياره عند العوامل ذه االسرتشاد الباحث على ويتعني

   مرحلة االختبار وتقييم معلمات النموذج1-3
يف هذه املرحلة قد يواجه الباحث عدة مشاكل منها مشكلة عدم ثبات التباين او التغاير، او االرتباط       

. 2التعدد اخلطي،وعلى الباحث يف هذه احلالة ان يعاجل هذه املشاكل قبل البدء يف عملية التقييمالذايت او 
وبعدها يقوم بتقييم املعلمات املقدرة، أي حتديد ما إذا كانت مقبولة من الناحية اإلحصائية، وما إذا كانت قيم 

  :تماد على املعايري التاليةهذه املعلمات هلا مدلول أو معىن من الناحية االقتصادية وهذا باالع

                                                           
  .52امحد سلطان حممد، هيثم يعقوب يوسف، ابراهيم جواد كاظم، هشام فرعون عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  1
  .32جميد حسني، عفاف سعيد، مرجع سابق، ص  2
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o 1المعايير االقتصادية: 

تتعلق حبجم وإشارة املعلمات املقدرة فاذا كانت حجم وإشارة املعلمات ال تتوافق والنظرية االقتصادية كان       
هذا سبب كايف يف رفض النموذج، وهى تعتمد ىف ذلك على منطق معني ، فإذا جاءت املعلمات املقدرة على 

علمات املقدرة مامل يوجد من املربرات املنطقية عكس ما تقرره النظرية مسبقا فأن هذا يكون مربرا لرفض هذه امل
  .القوية ما يؤدى للتسليم بصحة التقديرات ورفض ما تقرره النظرية ، 

o 2المعايير اإلحصائية : 
تعترب هذه املعايري من املعايري املهمة يف دراسة قياس العالقات االقتصادية وذلك للتعرف على معنوية      

التقديرات ومدى مطابقتها مع منطوق النظرية االقتصادية ومتثيلها للمجتمع الذي تنتمي اليه ، ويطلق عليها 
دف اىل اختبار جودة التوفيق و مدى الثقة اإلحصائية يف التقديرات اخلاصة  اختبارات الدرجة االوىل 

 :وتنقسم املعايري االحصائية ايل نوعني من االختبارات .باملعلمات
 .التوفيق جودة اختبارات-

  املعنوية اختبارات-

   التوفيق   جودة اختبار/أ
اختبار جودة التوفيق هو مقياس للمقدرة التفسريية للنموذج حيث يعكس هذا االختبار درجة االحنرافات     

بني القيم املقدرة والقيم املشاهدة، ويوضح انه كلما زادت احنرافات القيم املقدرة عن القيم املشاهدة للمتغري 
تفسريية للنموذج اى زادت النسبة غري املفسرة التابع كلما قلت جودة التوفيق وبالتايل اخنفاض املقدرة ال
التحديد كلما كان  وكلما ارتفعت قيمة معامل R2والعكس صحيح ، ويتم ذلك باستخدام معامل التحديد 

 .ذلك دليل على قوة العالقة  والعكس هو الصحيح
ولكن جند دائما من عيوب معامل التحديد انه يبالغ يف حقيقة تأثري املتغريات املستقلة على املتغري         

وهو مرجحا فقط   لعالج ذلك Adjusted R2 التابع ، ولذلك مت  استخدام معامل التحديد املعدل
  .يساوى معامل التحديد بدرجات احلرية للخطأ ولذلك عادة مايكون معامل التحديد املعدل اقل من أو 

  اختبارات المعنوية /ب
بعد تقدير قيم املعامل من بيانات العينة البد من اختبار اىل اي مدى ميكن االعتماد عليها كأساس جيد  -

                                                           
  .40ص ، ذكره سبق مرجع ، والتطبيق النظريو بني القياسى القتصاد ، عطية القادر عبد حممد القادر عبد 1

  .73- 68 ص ، ذكره سبق مرجع ، التطبيقى القياسى االقتصاد ىف املرشد ، الرشيد حممد طارق 2 
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تمع وسوف يتم ذلك من خالل اختبار مدى مالءمتها اإلحصائية باستخدام اختبارات  للوصول ملعلمات ا
 :ثة اختبارات ميكن استخدامها هلذا الغرض وهي املعنوية ويوجد هناك  ثال

 .T-test  t -اختبار ستودنت*1
 Z-test z. - اختبارالتوزيع الطبيعي * 2
  .F-test F - اختبار فيشر * 3

ويتضح  Z االختبار الطبيعي و اt ستودنت  عندما خنترب املعلمات املقدرة بصورة مستقلة باستخدام اختبار    
ا معنوية ففي  سوف تكون معنوية إحصائيا ، وقد F الغالب عند اختبار معنويتها جمتمعة باستخدام اختبارأ

إن كل واحدة منهما غري  tأو  Z يثبت كذلك اختبار معنوية املعلمات املقدرة بصفة مستقلة من خالل اختبار
إحصائيا وحيدث ذلك يثبت انه معنوي  Fمعنوية ولكن عند اختبار معنوية االحندار ككل من خالل اختبار 

غالبا عندما تكون املتغريات التفسريية مرتبطة ارتباطا قويا فيما بينهما ، قد حيدث يف بعض احلاالت أن تكون 
كل معلمة مقدرة هلا معنوية إحصائية عند اختبارمها بصفة مستقلة ولكن يثبت من اختبار معادلة االحندار  

ا ليست هلا معنوية إحصائيا    .ككل أ
o يير القياسيةالمعا:  

دف هذه املعايري        كما يطلق عليها كذلك باختبارات التشحيص يف الدراسات القياسية االخرى حيث 
اختبارات االرتباط : إىل التأكد من أن االفرتاضات اليت تقوم عليها املعايري اإلحصائية منطبقة مع الواقع، ومنها

 .ات تباين اخلطأالذايت، اختبارات التعدد اخلطي واختبارات ثب
للظاهرة  املستقبلية املستويات على احلصول يعين وهو التقدير، عملية عن الناتج النموذج على التوقع يعتمد

يف  الظاهرة قيمة حساب مث النموذج، يف التفسريية املتغريات حمل مفرتضة قيم بإحالل يتم وذلك املدروسة،
 عملية وتقوم .معني جمال ضمن وسطى قيمة شكل يف املستقبلية القيمة هذه ماتعطى املستقبلية وعادة الفرتة
 :التالية الفروض على التوقع

  .كبري حد إىل الواقع يطابق املعتمد النموذج -
   .املستقبلية الفرتة يف حاهلا على تبقى املدروسة بالظاهرة احمليطة العامة والشروط الظروف -

  :1مرحلة التطبيق والتنبؤ للنموذج 4- 1
ة االخرية من مراحل النهجية البحث يف االقتصاد القياسي ويتم التنبؤ بالقيم املستقبلية للمتغري لحر هذه امل ومتثل

  .املستقلة) او املتغريات(التابع على اساس القيم املستقبيلة للمتغري 

                                                           
  .33عفاف سعيد، مرجع سابق، ص ، حسني جميد 1
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ولكن قبل استخام النموذج املقدر يف التنبؤ جيب التأكد من جودة االداء العام للنموذج املقدر وبعدئذ يتم     
التطبيق النتائج اليت مت التوصل اليها على على الواقع واستخدامها يف عملية التنبؤ، لغرض رسم السياسات 

   :اآليت شكلال يف املراحل هذه  تلخيص ويف االخري ميكن. واختاذ القرار
 يوضح مراحل بناء النموذج االقتصادي القياسي: 1-2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  

  

                   

  

  

  من اعداد الباحث اعتمادا على الشرح السابق: المصدر 

 العالقات المكونة للنماذج االقتصادية    :المطلب الثاني 

  سببية عالقات الغالب يف هي قياسها ميكن واليت االقتصادية النظرية حتددها اليت االقتصادية العالقات إن     

تقديرها،كاملعادالت التعريفية ،السلوكية،  من فائدة ال االقتصادية و مناذج  معادالت من جمموعة مضافا اليها

  .التوزانية والنماذج التطابقية

  :المعادالت التعريفية2-1

هي املعادالت اليت جتسد تعاريفا اصطلح عليها وهي معادالت ال تصف وال حتدد سلوك اقتصادي معني بل  

النموذج القياسي أو صيغه للنظرية 
  االقتصادية بصوره قابله لالختبار

  ةمعلومات سابق  البيانات

  تقدير النموذج

 معايير أساس على النموذج تقييم
  قياسية و إحصائية اقتصادية

  استخدام النموذج للتنبؤ
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قيمة للمتغري التابع بتحديد تعريف له يف صورة عالقة مساواة  وتعرض عالقة معينة بني متغريات حتدد 

 Y= C + I                                :اقتصادية مثل

  .ميثل االستثمار I : ، االستهالك ميثل C : ،الدخل ميثل Y :حيث

حيث  تبني لنا ان . حماسيب معني وغري قابلة لالختبارفهي إذا صحيحة بالتعريف وفق نظام  فاملعادلة السابقة

الدخل االمجايل يتكون من االستهالك باالضافة اىل االدخار وهذا يعين ان الدخل الوطين او االمجايل يصرف 

يف طريقني فاالدخار هو ذلك اجلزء من الدخل الذي مل  ينفق على االستهالك ولكن باملقابل هذه املعادلة ال 

وكا للمتغريات فهي ال توضح ان كان االستهالك يزيد او ينقص او يبقى كما هو عندما يتغري الدخل تعطينا سل

  :ونفس الشيء يف املعادلة التالية 

T.R=P.Q  

  .حيث تبني حقيقة معينة وهي ان االيراد الكلي يتكون من السعر مضروبا يف الكمية 

  عدد العمال× متوسط اجر العامل = إجمالي األجور

ا تقرر حقيقة معينة دون أن تتعرض للمتغريات السلوكية الـيت قـد حتصـل  إن كل ما تدل عليه هذه املعادلة هو أ
  . يف هذه املتغريات

   النماذج االقتصادية السلوكية  2-2
يف النموذج اليت تؤثر يف النشاط  هي املعادالت اليت تعرب عن العالقات الدالية للمتغريات االقتصادية

كالقطاع العائلي، أو القطــاع احلكومي، أو قطاع العامل اخلارجي اكثر مما تعرب عن : دي للمجتمع االقتصا
دف اىل تفسري وتوصيف باالضافة اىل حتليل الظواهر االقتصادية وفقا للنظرية االقتصادية يف  مطابقات فهي

  . : مثل املاضي، احلاضر واملستقبل 
uPQ    

     α،β و .متغري عشوائي u،  وهي متثل املتغريات املشاهدة، ميثل السعر P ،  الكميه املطلوبة Q  حيث
  .معامل النموذج

فاملعادلة السابقة تبني ان االستهالك دالة يف الداخل وهي كذلك معادلة سلوكية ذات متغري مستقل واحد، اما 
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والعادت والتقالبد هي كذلك دالة سلوكية ولكن ذات االستهالك الذي يكون دالة يف الدخل وسعر الفائدة 
  .كاملعادالت اخلاصة بداليت العرض والطلب على سلعة معينة .متغريات مستقلة متعددة

معادالت تكاليف اإلنتاج، ومعادالت العرض  إن معــادالت االستهالك، : فعلى سبيل املثال ال احلصر نقول .
ـا ترمجـة رياضــية لعـادات العمـالء االقتصــاديني مـن منتجــني . والطلـب تكـون مجيعهــا معـادالت سـلوكية  حيــث ا

ا كذلك، فهي غري صـحيحة بـالتعريف، وبالتـايل فهـي ...ومستثمرين ومستهلكني) عالقات تقنية( اخل، ، ولكو
  .قابلة لالختبار

  النماذج التوازنية2-3
وهي املعادالت اليت حتقق التوازن وهي مناذج مبنية على اساس شروط معينة لتوازن ظاهرة او ظواهر معينة 

          :كتساوي االستثمار واالدخار، او العرض يساوي الطلباملوجود بني بعض متغريات االكلية  
I =S               D =O 

                                                              
  : وهي املعادالت اليت حتقق التوازن املوجود بني بعض متغريات اجلملة، ويعرب عنها مبساواة مثال

  الطلب= العرض
  المعادالت التطابقية-2-4
وهي مناذج تسري اىل تطابق اجلانبني مثل تطابق الكميات املطلوبة مع الكميات املعروضة وعرض النقد مع  

ا تربط املتغريات ضمن هيكل اقتصادي معني    . الطلب عليه كما تسمى هذه النماذج باملعادالت اهليكلية أل
  بنية  النماذج االقتصادية :المطلب الثالث

قتصادية يعطي وصف كامل لبنية النماذج الكلية االقتصادية بكل االالوحدات حيث ان توصيف سلوك هذه 
ا ويتم ذلك وفق ثالث طرق  .سلوك الوحدات االقتصادية، تفاعل االسواق  و بنية العرض والطلب :تدقيقا

  
  سلوك الوحدات االقتصادية -3-1

يقوم القطاع اخلاص بعرض العمالة : قطاعات االقتصادية فيما بينهما مشّكلة دورة اقتصادية حيثلتتفاعل ا
  :واإلنفاق و تراكم االصول املالية واالدخار 

  فيقوم باإلنتاج وحتديد االسعار واالستثمار وحتديد االجور،  قطاع المؤسسات
او االعانات و االنفاق  -الضرائب ' حيدد حجم  االنفاق  من خالل وادارة السياستني املالية  القطاع العام

  ...)تاطري القروض  - سياسات البنك املركزي( والنقدية...) احلكومي 
  .فتحدد فيه الصادرات والواردات والتدفقات الرأمسالية وكذلك سعري الصرف والفائدة اما القطاع الخارجي

  االسواقتفاعل  3-2
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ان هذا املنهج ميكن ان يطور فيه النماذج االقتصادية التوازنية  واليت تفرتض سلوك امثل للوحدات االقتصادية  
واليت من خالهلا تتحدد املستويات التوازنية للعرض والطلب واالسعار املوافقة لذلك ويتم هذا من خالل ثالثة 

  :الكينزي اسواق هامة حتدد النشاط االقتصادي حسب النموذج
ا ومنه يتحدد االنفاق : سوق السلع والخدمات   .واليت تتحدد اسعارها بالعرض والطلب على كميا

  .ويتحدد فيه العرض والطلب على اليد العاملة ومنها حتدد مستوى االجور   :سوق العمل 
ويتحدد فيها العرض والطلب على االصول املالية وكذلك اسعار الفائدة اليت حتدد توازن :  السوق المالية

  .السوق
  بنية العرض والطلب 3-3

تتحد جمموع العروض والطلبات  يف كل اسواق العرض الكلي والطلب الكلي  حيث ميكن تطوير بنية النماذج 
  :دخل- انطالقا من النموذج الكينزي البسيط انفاق 

  

  :دخل للحصول على منوذج معياري بسيط  نعرف االنفاق على انه  –معادلة االنفاق 
D=C+I+G 

  :حيث ان
C : االنفاق االتسهالكي  
 I :النفاق  االستثماري اا  

G   :وجند ايضا  االنفاق احلكومي      :Y=D+X-M  
  :حيث ان 

Y: يقاس باسعار السوق او اسعار التكاليفالناتج احمللي االمجايل او النتاج القومي االمجايل  وميكن  ان.  
X:الصادرات   
M:متثل الواردات   

ان اغلب النماذج االقتصادية  تفرتض ان االنفاق احلكومي متغري خارجي وحيدد عموما من السلطات  
 G=G0:  العمومية وبالتايل

  فيمكن ان يفسر وفق عدةة نظريات  اليت تعتمد على دورة احلياة االقتصادية  النفاق االستهالكيفا
),,( rWYfC d

    

  حيث ان 
Yd: الدخل الشخصي املتاح  
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W: ة االشخاص و ثر  
r:سعر الفائدة او سعر العائد على اصول اليت حبوزة االشخاص.  

املسرع او املضاعف والنظرية النيوكالسيكية يفسر االستثمار على اساس نظرية : االنفاق االستثماري 
:اليت حتدد الراس املال االمثل الناجم عن تعظيم الربح املستقبلي املخصوم  لالستثمار

 
),( rYfIK 

  حيث ان   
Y:معدل النمو   
r: سعر الفائدة.  
  تفسر عموما مبستوى الطلب  واالسعار النسبية  الواردات ت ادالمع

)/,( wPePYfM   

  حيث
e :؛ سعر الصرف االمسي  
P :؛االسعار احمللية   

Pw : االسعار العاملية ، وميكن تعريف سعر الصرف احلقيقي:
 WP

ePR 
  

 :أي   Rوسعر الصرف احلقيقي  Ywفهي تفسر مبستوى الطلب العاملي   الصادراتاما 
),( RYfX w

يف السوق النقدية فان الطلب على  IS ان املعادالت اعاله حتدد جانب الطلب الكلي  وهي تقابل منحىن  
  .Wوالثروة  r،سعر الفائدة  Pالتضخم  ،Y بعدة نظريات تقرتض دور النشاط االقتصادي.النقود حيدد 

),,,( WrPYfM d   
  :اما عرض النقود فانه يفرتض خارجيا اي 

0MM S   
حيدد  املستوى التوزاين يف  IS/LMوحل النموذج كليا  LMمعادلة الطلب وعرض النقود حتدد منحىن 

ويعي جتميع هذه املعادالت هذا النموذج بافرتاض  ان  LMوالسوق النقدية  ISسوق السلع واخلدمات 
 .االسعار ثابتة 
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D=C+I+G      
Y=D+X- M       

),,( rWYfC d  

),( rYfIK   

                             ),,,( WrPYfM d                 جانب الطلب  

               
dS MM   
  

)/,( wPePYfM   

      ),( RYfX w  

  

  

  تحديد جانب العرض 
حيث حتدد السعر على انه هامش لتكاليف  لقد ادرى رفع فرضية ثبات االسعار اىل ادخال فرضيات اخرى

  :سترياد الفعلية االالعمل واالجور وكذلك تكاليف االسعار  
)/,( wPePwfP   

  .πمنقوصا منها االنتاجية  wمتثل االجور w: حيث 
  :عموما االجر او معدالت االجور يفسر بداللة دالة فيليبس حيث

),( zufw   
  .متثل معدل البطالة  اما فهي متثل خمتلف العوامل اخلارجية  اليت تؤدي اىل ارتفاع االجور uحيث ان 

 :العاملة ويعرف معدل البطالة  على اساس الفرق بني القوى  العاملة  والتشغيل منسوبا اىل القوى 

100






 
 d

ds

n L
LLU

  
 .الطلب على العمل  Ldعرض العمل ،Ls:حيث 

),(وميكن تفسري عرض العمل على اساس  tpwNfLs   
  عدد السكان  : Nحيث

w-p-t:  االجر احلقيقي املتاح  
  .االحتياجات من العملاما الطلب على العمل فيحدد اما مباشرة  من دالة االنتاج  وتسمى عموما معادلة 
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 w-p-t  :االجر احلقيقي املتاح هو االجر مطروح منه مستويات التضخم والضرائب.  
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  تمهيد

تعترب ابرز اهداف النماذج االقتصادية والقياسية منها  باالضة اىل اختاذ القرارات ورسم السياسات هو التنبؤ 
خاصية منوذج فنجد ان كل النماذج اخلاصة بالسالسل الزمنية  بكل اشكاله حيث انه خيتلف حسب كل

 أدرجنا كما.جنكينز بوكس  مناذج وفق بشيء اكثر ختصيصا تناولنا التنبؤغرضها التنبؤ لفرتة مستقبلية وخ
ا تعترب على السببية املتبادلة وتناولنا   الفصل هذا ضمن املعادالت االالنية واليت تعترب هامة جدا ال

ا وعناصرها واشكال النماذج فيها واشهر النماذج واالمثل اليت تستخدم املعادالت االنية    .خصوصيا
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  جانكينز - بوكسالتنبؤ وطريقة : المبحث االول

  التنبؤ  :المطلب االول

 مفهوم التنبؤ 1-1
 :منها بعض يلي وفيما للتنبؤ املفاهيم من العديد هناك-
  .املاضي يف سلوكها دراسة بعد تارخيية مشاهدات باستخدام مستقبلية لقيم حايل عرض عملية هو التنبؤ  

 لدينا  متاح هو ما على بناء القريب املستقبل يف التابعة للمتغريات املتوقعة للقيم كمي تقدير هو العلمي التنبؤ
 املستقبل يف املتغريات لتلك كمية تقديرات هي االقتصادية التنبؤاتف 1واحلاضر املاضي عن معلومات من

  .2التنبؤ أساليب   أحد على بذلك معتمدة القريب،
 1 التنبؤ أنواع1-2

 :يلي ما منها نذكر للتنبؤ كثرية أنواع بني منيز أن ميكن معايري عدة من إنطالقا
 .الدراسة حمل للمتغرية الفرت  وتنبؤ النقطة تنبؤ بني هنا ونفرق :التنبؤ صيغة -

 قيمة إعطاء مبعىن معني، بإحتمال و التابع املتغري قيمة ضمنه تقع معني جمال أو مدى تنبؤ فهو :الفترة تنبؤ- أ
                                                           

  583 ص ذكره، سبق مرجع عطية، القادر عبد حممد القادر عبد 1
2 ww.arab-api.org/course4/c4_1_1.htm21/04/2018. 
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 .ا  املتنبأ للقيمة قصوى وقيمة دنيا
 التنبؤ فترة*

 النوعني وكال ق،التحق بعد وتنبؤ التحقق قبل تنبؤ التنبؤ، من نوعني بني منيز أن ميكن املعيار هذا على بناء     
 يف التابع للمتغري قيما يتوقع التحقق بعد التنبؤ أن إال النموذج، تقدير فرتة تلي اليت بالقيم )يتوقعان ( يتنبآن

 بالبيانات مقارنتها خالل من التوقعات صحة مدى من للتأكد فرصة يتيح وهذا فعلية، بيانات عنها متاحة فرتة
 عنها تتاح ال مستقبلية فرتات يف التابع املتغري قيم حيدد فهو التحقق قبل بالتنبؤ يتعلق فيما أما املتاحة، الفعلية
  .التابع باملتغري خاصة بيانات

 التأكد درجة*
 :املشروط غري والتنبؤ املشروط التنبؤ مها التنبؤ من نوعني بني التفرقة ميكن املعيار هلذا وفًقا

 :المشروط التنبؤ-أ
 وجه على معروفة تكون ال التابع املتغري قيم توقع أساسها على سيتم اليت التفسريية املتغريات إحدى قيم فإن

 القيم دقة مبدى مشروطة تكون التابع املتغري بقيمة التنبؤ دقة فإن مث ومن ختمينها، أو توقعها يتعني وإمنا التأكيد
 .التفسريي للمتغري املفرتضة

  المشروط غير التنبؤ-ب
 كل فإن مث ومن التفسريية، املتغريات عن متاحة مؤكدة معلومات على بناء التابع املتغري بقيم التنبؤ يف يتمثل  

 .مشروط غري تنبؤا تعترب التحقق بعد التنبؤ أنواع
 الشمول درجة *

 مكون منوذج باستخدام التنبؤ يتم قد الصدد هذا ويف للنموذج، املكونة املعادالت عدد الشمول بدرجة نقصد
 .معادالت عدة من مكون منوذج باستخدام أو واحدة، معادلة من
  1التنبؤ أساليب 1-3

 املعايري من عدد بني من واحد املتبعة التنبؤ منهجية وتعترب التنبؤ، عملية يف املتبعة األساليب من العديد هناك
 غري أساليب و نظامية أساليب إىل التنبؤ أساليب يقسم املعيار هذا التنبؤ، أساليب تقسيم يف املستخدمة

  أخرى، تقسيمات إىل يتفرع أسلوب وكل نظامية،
متـــد علـــى قاعــــدة صـــرحية بشـــأن مجيــــع املتغـــريات التفســـريية الــــيت تفســـر ســـلوك الظــــاهرة، واســـتنادا علـــى النظريــــة 
االقتصـــادية بتحديـــد مجيـــع املتغـــريات الـــيت تـــدخل يف تفســـري الظـــاهرة علـــى شـــكل منـــوذج رياضـــي قابـــل للتقـــدير، 

                                                           
1 http:/www. bbekhti.online.fr/articles/Modele%20de%20 prévision.doc22/03/2018. 
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 .كنا قد تناولناها سابقامناذج غري سببيةمناذج سببية و : وتنقسم إىل جمموعتني 

  جانكينز - بوكس طريقة:المطلب الثاني

 النموذج فيها يكون اليت احلاالت يف عامة وبصفة هامة، جد طريقة 1970 جينكرت و بوكس طريقة تعد     
 هذا إىل جانب املنهجية، الناحية من ودقيقة غنية جد الطريقة هذه تعترب حيث مسبقا، مطروح غري ابتدائي

 وهي طريقة شهر، 12 ملدة االقتصادي املتغري تنبؤات تعطينا حيث املدى، قصري التنبؤ طرق بني من فإن
  : وجود تشرتط

  .مشاهدة 50 األقل على حتتوي طويلة زمنية سلسلة -
  .الزمنية للسلسلة مالئمة واألكثر الدقيق النموذج عن الكشف عملية خيص فيما الباحث ومهارة خربة -

زمنية  لسلسلة خطي منوذج لبناء جينكرت و بوكس حسب واألساسية التسلسلية اخلطوات يبني التايل واملخطط
  :القصري املدى يف واملراقبة التوقع بغرض واحدة،

  
  

  جينكتر و خطوات تطبيق نموذج بوكس 1-3الشكل رقم 
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:المصدر  
Box Geb-Jenkins G,M, Time serie analysis, forecasting and control, 
 
 Holdenday,1976,p: . 19 

 
  

 الزمنية السالسل أغلبية كون (stationarity)اإلستقرارية  موضوع االعتبار بعني أخذ الباب هذا يف مت لقد
للعالقات  بالنسبة كثرية إشكاالت طرحت قد الظاهرة هذه .مستقرة غري بيئة من متخضت أو تولدت قد

  .الشعاعية الذايت االحندار مناذج وكذا لومهية
 
 :الزمنية السلسلة خصائص2-1

 للسلسلة اجلوهرية اخلصائص باستخالصتم  األخرى النماذج من كغريها النماذج، هذه يف التحليل عمليةان 
 :اخلصائص هذه ومن بعد، فيما النمذجة ألغراض منها االستفادة بغية الزمنية،
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 وبافرتاض إذا .عشوائية ظروف عن تولدت قد تكون أن جيب اليت العشوائية، املركبة يف تتمثل :العشوائية -أ
ty سلسلة  لدينا أنه  على حنصل األوىل الدرجة من فروقها أخذ بعد و عام، واجتاه عشوائية مركبتني ذات  

  : كاآليت حبتة عشوائية سلسلة
ttw   

ttt yy  ˆ  

 :هذا حتت الفرضيات

0)( tE  
   st     0),( stE  

                                                      st        
2
   

 الدرجة من الذايت االحندار منوذج عليه يطلق كما العشوائي االنتقال بنموذج يسمى ( 1) األخري النموذج هذا
  AR( 1)  أحادية مبعلمة األوىل

  :جند 1 جوبالتعويض بالطريقة الرتاجع يف النموذ 
  tttt yy    12  

ttty    12  
  

  ttttt yy    123  

ttttt yy    123  
  :النموذج يصبحوبالشكل املختصر 





 

1

0

j

i
itjtt yy   

   (processus stationnaire):المستقر السياق  - ب
 كما رياضيا عنه ويعرب الزمن عن مستقل ومتوسطه تباينه كان إذا مستقر إنه (Xt)السياق   عن القول ميكن
 : يلي

)( tYE  
)( tYV
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)()( hVYYCOV htt   
  
  :سلسلة املدروسة يتطلب املرور بأربعة مراحل وهيلالوصول إىل اختيار النموذج األنسب ليتم  

 (Identification) . النموذج على التعرف مرحلة
 ( Estimation). التقدير مرحلة
 ( Validation). االختبار مرحلة
  ( prévision ). التنبؤ مرحلة

 : النموذج على التعرف مرحلة 2-2
 السلسلة مع توافقا األكثر النموذج على التعرف خالهلا من يتم ألنه املراحل أهم من املرحلة هذه تعترب     

 auto-corrélation) اجلزئي الذايت االرتباط ودالة الذايت االرتباط بدالة دراسة خالل من الزمنية وذلك
partielle) ا وحتليل  هو املرحلة هذه يف األهم ولكن املالئمة النماذج بتحديد تسمح واليت البيانية منحنيا

 طريقة بتطبيق وذلك الفصلية واملركبة العام االجتاه مركبة من والتخلص Yt  الزمنية إستقرارية السلسلة من التأكد
  : الفروقات

 :   املعادلة بتطبيق وذلك األوىل الدرجة من الفروقات طريقة -
Yt Yt Yt-1 Yt L) Y t

  .هي السلسلة املستقرة  Ytتصبح أي
 d السلسلة إىل الوصول غاية إىل الفروقات طريقة تطبيق يف نواصل مستقرة غري Ytالسلسلة حالة ويف
Xt حيث ان مستقرة:  

                      d Yt 1L)d Yt               
  .درجة الفروقات d و معامل التأخر L  حيث ان

  التقديرمرحلة  2-3
 تأيت األوىل، يف املرحلة (p.d.q) وذلك بتحديد كل منYt  بعد التعرف على النموذج املرافق للسلسلة

  :حيث, املرحلة الثانية واليت تتمثل يف تقدير املعامالت

p

p





..........

...........

21

21




  

مبدأ  تعتمد علىاليت  (Maximum de vraisemblance)العظمى  املعقولية طريقة بإستعمال وذلك
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 يتصغري مربعات البواق



n

t
t

1

2).min(   

ˆ)0.( :حيث ان  2 NوYY tttt   

tŶاللحظة يف املشاهدة t املربعات  طريقة باستعمال املعامالت تقدير أيضا ميكننا كما املقدر النموذج معطاة
  .MCOالصغرى 

  :االختبار مرحلة
 النموذج توافق ومدى النموذج قوة اختبار إىل نتطرق النموذج وتقدير حتديد مرحليت من االنتهاء بعد

ARIMA (p.d.q) واالختيارات املتوفرة املعطيات مع التقدير مرحلة يف واملقدر التعرف مرحلة يف املختار 
  :اليت تطبق على النموذج وهي

 :للسلسلة الذاتي االرتباط دالة إختبار*
 لوحظ فإذا ، )املقدر( النموذج عن املتولدة تلك مع األصلية للسلسلة الذايت اإلرتباط دالة مبقارنة ذلك       

 إعادة يستدعي ما وهذا التحديد، عملية فشل على قطعيا دليال يكون فإنه بينهما، جوهري وجود إختالف
ت إذا أما جديد، من وتقديره النموذج بناء  الذايت، االرتباط داليت مقارنة عند احلال يف هو كما الدالتان تشا
 هلذه الذايت االرتباط دالة ورسم حساب تتطلب العملية وهذه النموذج، بواقي وحتليل إىل دراسة ننتقل فإننا

  .البواقي
   Box Pierce)اختبار( للبواقي الذاتي اإلرتباط دالة تحليل*

)1.0( :هذه الدالة املوزعة طبيعيا معامالت توزيع فرضية حتت
n

Nrk   :فان  

2

1

2
qpk

t

k

i
irnQ 



   ن أحيثkrمعطى بالعالقة: 
 


  2
1.

t

tt
k e

ee
r :اين 

tt YLLe )(ˆ)(ˆ 1  

2    مع Q اإلحصائية ومقارنة
 k-p-q  

   .معدومة بواقي الذايت اإلرتباط دالة معامالت كل أن تقول اليت العدم فرضية نرفض أو مباشرة نقبل 
2:  اذا كانت -

qpkQ    فاننا نقبل الفرضية H0.  
2  :اذا كانت -

qpkQ    الفرضية فاننا نرفض  H0.  

  



قتصادية     ر الظوا د.د.................نمذجة فر راوي               ط

 

56  

 

  Ljung-Box-Pierce Statistic اختبار *
 :مثل اإلحصائية الربامج معظم طرف من وحيسب Modified Box-Pierce بــــ   اإلختبار هذا يعرف 

TSP ,SPSS....... إستعمال ميكن إنه إذاخل Q*
 نفس من يعاين األخري هذا أن حيث Q بدال من    

  . R2 عيوب

2 :حيث (املفسرة املتغريات بزيادة يتأثر

1

2* )()2( qpk
t

k

i
irinnnQ 



    عند 

 نظرا وارد اإلجراء وهذا 10 % اىل 5% من املعنوية مستوى رفع ميكن Q او   *Qإلحصائيةاارإختب
 .التطبيقي امليدان يف لضعف املعنوية

  :المرشحة النماذج بين المقارنة معايير*
  Ackaike: معيار -أ

   :ويعرف بالعالقة التايل (AIC) ويرمز له بالرمز














 


n

qpAIC 2expˆ 2 ˆ22 حيث  s

qpالعظمى و  قوليةمع للمعيار قيمة أصغر أساس على اإلختيار النموذج ويكون معامل عدد.  

  Schwarz : معيار -ب

)ˆ()( :ويعطى بالعالقة التالية 2 nLn
n

qpLnBIC 





 

 قيمة أصغر أساس على اإلختيار ويكون 
  .رللمعيا

  :Quinn-Hannan معيار -ج

:  ويكتب بالشكلبالرمز له يرمز  n
nLnLn

CqpLnqp
)(

2 )ˆ().(    معC>2

ˆ22 حيث s
ويساوي العظمى املعقولية بطريقة حمسوبا  2

teأقل يعطي الذي األفضل النموذج يكون 
Minp, q أي قيمة

 جانكينز - بوكسفي طريقة  التنبؤمرحلة 2-4
 النموذج على نتحصل حىت نتبعها اليت)  االختبار مث والتقدير التعرف ( الثالثة املراحل سبق فيما تناولنا

  .الثقة جمال وتشكيل حسابه و التنبؤ يف تتمثل واليت عملية، آخر إىل املقبول، نتطرق

  
10 

  






0i
itiYi  
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  :ميكن كتابته كمايلي Yt h ومن اجل التنبؤ بالقيم 
......1......... 121 21

  thhthththtY 
  

ˆ)(منه تكون  hYt ˆ)(......... معرفة كمايلي 
11  ththt hY  

  :حيث 
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  : اآلتية بالعالقة فيحسب التنبؤ، خلطأ بالنسبةاما 
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  : بالعالقة يعطى وتباينه،
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  E(et (h))  0:    اما االمل الرياضي 

   Xt SARIMA( p.d.q)( p.o.) :ويف حالة كان النموذج من الشكل 
  ويكتب من الشكل

t
S

qt
S

p
d
sp

d BBXBB   )()()()(  ومبا ان تباينه ال يتغري فان





1

1

22)(
h

i
tt he 
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)()()()(: حيث ان  1 S
p

d
sp

d BBBB   
  

  الثقة مجال حساب 2-5
 التوزيع قانون يتبع et (h) التنبؤ خطأ فإن طبيعي، لتوزيع ختضع ( t) اذا افرتضنا بان الصدمات العشوائية إذا

: أن أي الطبيعي
 

).0()(
1

1

22 





h

i
t

loi
t Nhe   مستوى عند الثقة جمال نعرف وهكذا  

 املعنوية
%
ي لكماي 2

1
2
2

2
12/1 ........1)(   hatht uhYY   


  طرق تحليل السالسل الزمنية: المبحث الثاني
  .مكونات السلسلة الزمنية:المطلب االول

التغريات العشوائية أو  -4التغريات الدورية  -3التغريات املومسية -2،االجتاه العام تتكون السلسلزة الزمنية من 
األربع اخلاصة بالسلسلة الزمنية واليت تتأثر بالعوامل االقتصادية ) العناصر(إن هذه املكونات حيث  العرضية 

 .رض لكل من هذه العناصر بصورة تفي بالغرض املطلوبوالبيئية واالجتماعية والسياسية وما إىل ذلك وسنتع
 االتجاه العام1-1
 

اجتاه السلسلة الذي تأخذه السلسلة الزمنية للظاهرة حمل الدراسة من خالل فرتة زمنية سواء يف اطراد متزايد 
األمية بالتناقص أو األمرين معًا كالنمو السكاين يف حالة التزايد و ) اجتاه سالب(أو متناقص ) اجتاه موجب(

وكمبيعات مادة ما تتطور بشكل واضح كجهاز التلفزيون األسود واألبيض وامللون أو عدد العمال للشركات 
اليت تستخدم التكنولوجيات ويف كل احلاالت يكون التغيري فيها ليس مفاجئًا بل بالتدريج وهو ميزة لالجتاه 

 .الشكل التايل يبني االجتاهني املوجب والسالبالعام الذي يعترب من أهم عناصر السلسلة الزمنية و 
 .لفرتات زمنية طويلة) الركود(والتناقص ) النمو(االجتاه العام يبني احلركة املنتظمة حلاالت التزايد 

 .الفرتة الزمنية تشمل دورتني اقتصاديتني على األقل بقصد احلصول على نتائج وافية
 فرتة زمنية واحدةاالجتاه العام يقيس متوسط التغري لكل 

قياس غري منتظم أو غري (االجتاه العام رياضيًا قد يكون خطًا مستقيمًا أو غري خطي مثل املنحىن األسي 
أو منحىن قطع مكافئ وهو معادلة رياضية ) منو يف األجل الطويل ملؤسسة(  Sأو منحىن يأخذ شكل ) ثابت

 قيم ثابتة a, b , cحيث  y = a t2 + b t + cمن الدرجة الثانية 
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 التغيرات الموسمية 1-2
فرتات خاصة كاألعياد أو بداية العام الدراسي مثًال حيث يكثر بيع سلعة معينة وتعد هذه الفرتات جماًال جيداَ 
للدراسة وقد يلعب الطقس والتقاليد واالحتفاالت الدينية كاحلج والوطنية بالتأثري على التغري املومسي الذي ال 

الت أسبوعيًا أو يوميًا للصحف اليومية أو أنتاج يزيد طول فرتته  عن السنة فقد يكون أسبوعيًا لبيع أحدى ا
 ).املومسي(البيض كل أربعة أشهر والشكل التايل يبني منوذج هلذا املتغري 

 التغيرات الدورية1-3
ا كبيان دالة اجليب أو التغريات اليت تطرأ على الدورات االقتصادية من ارتفاع وهبوط مبدة تتجاوز السنة وبيا

اجليب متام مع وجود اختالف يف الطول والسعة وتضم عدة مخسة مراحل يف الدورة الكاملة هي االرتفاع 
من مثاين ) الدورة الكاملة(االرتفاع النهائي وقد متتد طول الفرتة  -االنتعاش  -الركود  -الرتاجع  -األويل 

مثل سياسة احلكومة والعالقات الدولية وغريها ويقاس طول  سنوات إىل عشر سنوات وترجع لعوامل كثرية
بطول الفرتة الزمنية بني مرحليت ازدهار متتاليتني أو ركود متتاليتني، والشكل التايل يبني منوذج ) التجارية(الدورة 

 .هلا
 التغيرات العشوائية1-4

سفل بعد استبعاد التغريات األخرى تشري هذه التغريات وهي غري منتظمة لتحركات السلسلة الزمنية ألعلى وأل
ا كالزالزل والرباكني والفيضانات واحلروب وإفالس  واالجتاه العام وتنشأ هذه التغريات لعوامل ال ميكن التحكم 
ا لعدم انتظامها من جهة وللفرتة الزمنية الصغرية اليت  بنك وما شابه ذلك، ومن الواضح بأنه ال ميكن التنبؤ 

تأثريها عند دراسة العناصر األخرى للسلسلة الزمنية وغالبًا يشار إليها بالتغريات املتبقية  حتدث فيها ويسهل
Residual Variations  ا تضم ما تبقى من العوامل اليت مل يشار إليها يف عناصر السلسلة الثالثة لكو

ايل يبني منوذج للتغري السابق ذكرها وبالطبع هذا العنصر عشوائي ألنه يقع فجأة أو للصدفة، والشكل الت
 .العشوائي

 أنواع السالسل الزمنية:المطلب الثاني
  :نوعية قيم السلسلة 2-1
ا قيماً متصلة أو غري متصلة ، ويؤدي هذا املعيار إىل الصنفني التاليني   :من حيث كو

فرتة من الزمن مثل وهي السالسل الزمنية اليت نقيس فيها قيم ظاهرة متغرية خالل : السالسل الزمنية المتصلة
اخل ، ومن أمثلة هذه السالسل كمية استهالك الطاقة .. الساعة ، اليوم ، األسبوع ، الشهر ، ربع سنة 

الكهربائية شهريًا ، ونسب املواليد خالل العام ، وحجم االسترياد والتصدير يف بلد ما خالل العام ، وكمية 
 .األمطار السنوية وغريها 
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وهي السالسل الزمنية اليت نقيس فيها قيم ظاهرة متغرية عند  ):المتقطعة(المتصلة  السالسل الزمنية غير
 .حلظة من الزمن ، ومن أمثلة هذه السالسل عدد السكان يف مدينة ما يف اليوم األول من كل سنة

   ، طبيعة الزمن الذي تحدث فيه قيم السلسلة الزمنية 2-2
 :حمدد ، ويؤدي هذا املقياس إىل الصنفني التالينيمن حيث أن هذا الزمن حمدد مسبقاً أو غري 

وهي السالسل اليت تقاس قيمتها يف أزمنة غري متوقعة مثل سالسل الكوارث ، : السالسل الزمنية النقطية
 .سقوط الطائرات ، حوادث القطارات ، حوادث السيارات ، سلسلة اهلزات األرضية

سلسلة : وهي اليت تقاس يف أزمنة حمددة مسبقًا ، ومن أمثلة هذه السالسل  :السالسل الزمنية غير النقطية
اية كل عام  أرباح شركة اإلمسنت يف منتصف العام ، وسلسلة معدل الدخل السنوي لألفراد واليت تقاس يف 

  .وغريها
  
 
  عدد القيم التي تأخذها السلسلة عند كل قياس  3- 2
 :اليني من السالسل الزمنيةويؤدي هذا املقياس إىل النوعني الت 

وتظهر ) فشل أو جناح(وهي السالسل اليت تأخذ إحدى قيمتني ، صفر أو واحد  :السالسل الزمنية الثنائية
 .مثل هذه السالسل يف اهلندسة الكهربائية ويف نظرية االتصاالت

أعداد السكان ، : سالسلوهي اليت تأخذ أكثر من قيمتني ، ومن أمثلة هذه ال :السالسل الزمنية غير الثنائية
 .وأعداد املواشي 

  : التغيرات التي تحدث في السلسلة مع الزمن 4- 2
يقصد بالتغريات االجتاه العام لنمو السلسلة واألمور اليت تتكرر فيها ، وهذا املقياس يؤدي إىل األصناف 

 :التالية
ميله (وهي السالسل اليت ميكن أن يتوسط نقطها خط مستقيم متزايد  :السالسل ذات االتجاه المتزايد

ومن أمثلة هذه السالسل تلك اليت متثل أعداد السكان ، وسالسل الدخل القومي ، وسالسل ) موجب
 .حوادث السيارات

ميله (هي السالسل اليت ميكن أن يتوسط نقطها خط مستقيم متناقص  :السالسل ذات االتجاه المتناقص
، ومن أمثلة ذلك سالسل مساحة األراضي الزراعية يف منطقة معينة واليت هي يف تناقص مستمر ) سالب

 .بسبب انتشار األبنية عليها
) ميله صفر(وهي السالسل اليت ميكن أن يتوسط نقطها خط مستقيم ثابت : السالسل ذات االتجاه الثابت
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إضاءة اإلشارات الضوئية ، والشوارع الرئيسية يف  ، ومن أمثلة ذلك سلسلة الطاقة الكهربائية املستهلكة يف
  .إحدى املدن 

 
وهي السالسل اليت ميكن أن يتوسط نقطها خط  :السالسل ذات التغيرات المتكررة على فترات متباعدة

بعد تعرضه لدوران بزاوية مناسبة ، وذلك ألن قيم السلسلة قد تتأثر ) أو جيب التمام(يشبه منحىن اقرت اجليب 
بأمور فصلية أو سنوية ، ومن أمثلة ذلك سلسلة مبيعات املالبس الصوفية اليت تتم يف كافة أيام السنة ولكنها 

  .الشتاء وتنقص يف الصيفتزداد يف فصل 
  نماذج المعادالت االنية: المبحث الثالث

 هو االنية املعادالت منوذج  -: املثال سبيل على ومنها التعريفات من العديد االنية املعادالت لنموذج وضع
 استخدام دون ، االقل على الداخلية متغرياته من التوازنية لواحد القيمة حتديد ليمكن الذى النموذج ذلك
  .1واحد منوذج ىف الىت حيتويها املعادالت مجيع

 -:منها  االنية املعادالت مناذج متيز الىت اخلصائص من عدد هناك ان هذا من يتضح
 احيانا تابعة فتظهر كمتغريات بينها فيما تبادليا ارتباطا مرتبطة النموذج مبعادالت الداخلية املتغريات ان -

 .اخرى احيانا مستقلة وكمتغريات
 بفرضية اخللل اىل يؤدى الذى معادلة االمر كل ىف العشوائية باملتغريات ترتبط )املفسرة( املستقلة املتغريات ان -
  ذ. متسقة وغري متحيزة تقديرات يعطى ا التقدير جيعل مما الصغرى العادية املربعات طريقة فرضيات من

  طبيعة  ومفهوم المعادالت اآلنية :المطلب االول
بشرط قيم حمددة  Yيف الفصول السابقة من دراسة النماذج فانه كانت تتم تقدير متوسط املتغري          

  .Yحنو  Xi،  حيث ان عالقة السبب والنتيجة ان وجدة فهي تكون من Xiمسبقا للمتغريات املفسرة 
لكن يف الكثري من احلاالت االقتصادية  فان هذه احلالة او العالقة األحادية  االجتاه للسبب والنتيجة تكون 

  .Yيف املقابل  حتدد بالــــ Xiوبعض املتغريات  Xiبدون معىن  وهذا حيدث اذا كان حتدد بواسطة 
 إىل يؤديس األسعار ارتفاع .املتغريين بني سببية عالقة هناك أن أي املتغريين بني مرتبط دحتدي هناك   

 الكمية واخنفاض ةاملعروض الكمية اخنفاض إىل سيؤدي املطلوبة الكمية واخنفاض املطلوبة، الكمية اخنفاض
 مليء وهذا على سبيل املثال ال احلصر فالواقع االقتصادي... وهكذا  األسعار ارتفاع إىل سيؤدي املعروضة
  .اآلنية املعادالت تطبيق يتطلب مما الثنائية والسببية املرجعي بالتأثري األمثلة من بالكثري

  :تعريف1-1

                                                           
  .430،ص 1990املصرية ط  اجلامعات دار :االسكندرية ، العالقات االقتصادية قياس طرق ، القادر عبد حممد القادر عبد 1
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ا ذلك النمودج الذي ال ميكن حتديد القيمة التوزانية    من هذا املنطلق ميكن تعريف املعادالت اآلنية على ا
ومن بني . 1دون  استخدام املعادالت اليت يتضمنها النموذج -على االقل  -الحد املتغريات اليت يتضمنها 

  :ابرز خصائصها
  .فيما بينها فتظهر تارة داخلية وتارة أخرى مفسرة  ارتباطان تكون املتغريات الداخلية يف النموذج ذات  -
مما جيعل  olsاملتغريات التفسريية ترتبط باحلدود العشوائية كنتيجة لفرض االول االمر الذي خيرق فرضيات  -

ينقل تاثريه اىل املتغريات اليت كانت  تابعة وصارت  uiاملقدرات تتحول اىل مقدرات متحيزة وغري متسقة الن 
  - .مفسرة او مستقلة

   2مثال 
  Ct =β0 +β1 Yt + u1t................... 1: نفرض ان املعادلة التالية 

 . متثل دالة االستهالك  ومستوى الدخل 
  :وان املعادلة االخري جزء من املعادلة االنية  كمايلي  
  

……………….2 Ct =β0 +β1 Yt + u1t  

                                                                                                                           ………………..3      Yt=Ct+It  
و:Yt ،االستهالك :Ct  :حيث متثل       . االستثمار  It الدخل

:حيقق مجيع الفروض باستثناء الفرض   ut ولنفرض ان املتغري العشوائي
 

).( tt uxE حناول التحقق من صدق
  .الفرضية االخرية 

يصور لنا وصفا يكون فيه االستهالك تابعا للدخل   3و  2ان منوذج املعادالت االنية  املتمثل يف املعادلتني 
النه  It املتغري اخلارجي يف هذا النموذج هوويكون يف املقابل الدخل تابعا لالستهالك  واالستثمار حيث ان 

  .يتحدد خارج النموذج
 جند ان Yi على Xi ففي الوقت الذي تؤثر فيه Xiو  Yiويرجع السبب يف ذلك اىل وجود عالقة تبادلية بني 

Yi تؤثر على قيمة Xi د الوضع  وأوجد مشكلة حبيث اصبح الفرض هذا التأثري املتبادل هو ماعقّ  ، بالتبادل
  .الثاين باستقالل املتغري العشوائي عن املتغري املستقل غري صادق 

  :حيث مت افرتاض عدة حلول من اجل جتاوز هذه املشكلة يف املعادالت اآلنية
 (Indirect Least Square ILS)طريقة املربعات الصغرى غري املباشرة - 

                                                           
، ص 2015الطبعة االوىل ، االهلية للنشر والتوزيع،عمان االردن، –وليد امساعيل السيفو،فيصل شلوف، صائب جواد، مشاكل االقتصاد القياسي   التحليلي 1

249.  
.385عمان،  الطبعة االوىل،ص ، 1998النظرية والتطبيق ، جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، دار وائل للطباعة والنشر، : االقتصاد القياسي  2  
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 Insteumental  variable  IVطريقة املتغريات املساعدة -
  (Two Stages Least Square ILS) )املربعات الصغرى ذات املرحلتني طريقة-
  طبيعة  نموذج المعادالت اآلنية  -1-2

 نظام طبيعة مثل املفاهيم بعض ان نوضح جيب اآلنية، املعادالت تقدير تواجه اليت املشاكل عرفةمل    
 ارتفاع  يسبب الذي هو مثال السعر يف التغري هل مبعىن التأثري املبدئي من اين ينطلق؟: اآلنية املعادالت

  السعر؟ يف التغري إىل يؤدي الذي هو املطلوبة الكمية ارتفاع أم املطلوبة الكمية
 بني للتفريق .املوزعة املتباطئات معادلة تكون حينما وذلك متباطئة قيم أحيانا يةناآل تاملعادال تتضمن   

 اخلارجية املتغريات ألن "سابقا حمدده " داخليه ومتباطئات خارجية متغريات تتضمن سابقا احملددة املتغريات
  .احلالية الفرتة قبل أو تاملعادال نظام خارج حتدد الداخلية واملتباطئات

 للنظام الثنائي بالتأثري تتحدد املتغريات هذه نال سابقا، حمدده تعترب ال متباطئة ليست واليت الداخلية املتغريات
 سابقا حمدده ومتغريات داخلية متغريات املصطلح يستخدمون القياسيني فان ذلك على وبناء .احلالية الفرتة يف

  . االنية املعادالت عن التحدث عند
  نيةنماذج وامثلة للمعادالت اآل :المطلب الثاني

  نموذج سوق العمل 1- 2
من اجل فحص طبيعة العالقة يف املعادالت االنية ، لدينا  العالقة  بني ساعات العمل واألجور اخلاصة   

ببعض العمال واملتجانسة حلد ما ،  حيث ان ارباب العمل  مل يقومو بتحديد  مستوى املهارات الفعلية 
ر فانه من وجهة نظر ارباب العمل للعمال  وانتاجيتهم الفعلية ،  ومن اجل االطالع على كيفية حتديد االجو 

فان اجر العامل يعتمد على انتاجية العامل أي ياخذ اجرا اكرب كل من يعمل ساعات اكثر، ومن جهة مقابلة 
سنة وهن متزوجات وربات  34و  25فان العمال وهم على سبيل املثال جمموعة من النساء  اعمارهن بني 

فيها ختضع لقيمة االجر املطلوب،وهو ماجعل هناك دخل اضايف  بيوت، فان  ساعة العمل الذي يرغنب للعمل
يقدم السر العامالت باإلضافة اىل قيد اخر وهو عدد اطفال هذه األسر من خالل ماسبق منيز سلوكني 

  :مها معادليت العرض والطلب لكمية العمل ،خمتلفني ممثلني يف معادلتني يف منوذج واحد
 HD =α0 +α1 Wt + ut  …......................4         

                                                                           5.......   HS =β0 +β1 Wt +β2 Ot  +β3 Nt + vt  

  :حيث ان         
HD لكمية  املطلوبة من ساعات العملا.  
HS الكمية املعروض من ساعات العمل.   
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Nt عدد االطفال  و Ot متغريات اخرى.....  
حالة التوازن بني    ي سلعة خاضعة يف السوق اىل العرض والطلب فحسبمبا ان العمل اقتصاديا يعترب كأو  

  :تصبح لدينا املعادلة الثالثة بالشكل 
HD =HS……………………6 

ولكن هذا النموذج خيتلف عن مناذج السوق  الذي يبحث عن التوازن السوقي من خالل طرحها كمعادلة  
  .لنموذج آين

  :من خالل النموذج السابق ميكننا متييز بني نوعني من املتغريات وهي  
ا حمددة سويا  داخل  Wt،  المتغير Hالمتغير : متغيرات داخلية     .النموذج ومسيت داخلية ال
ما يتحددان خارج النموذج العتبارات اخرى   Ot عدد االطفال  و Nt :متغيرات خارجية    .ال

يعتربان حتديد طبيعي لسلوك االقتصادي،  ومن اجل القيام برسم بياين  إلبراز الكيفية  5و  4ان املعادلتني  
ا املتغريات الداخلية  نعترب ان عدد املشاهدات هلا نفس القيم   :هدا جيعل احلدودOt و  و Nt ل اليت تتحدد 

β2 Ot  ،β3 Nt  1عبارة عن ثوابت
.  

  

  يبين خطوط الطلب والعرض على ساعات العمل  03 الشكل رقم

  
النظرية والتطبيق ، مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، دار وائل للطباعة : االقتصاد القياسي  :المصدر

                                                           
  .388، عمان،  الطبعة االوىل،ص 1998النظرية والتطبيق ، جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، دار وائل للطباعة والنشر، : االقتصاد القياسي  1
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 .388، عمان،  الطبعة االولى،ص 1998والنشر، 
اخلاصة بالطلب والعرض على ساعات  5و  4تعتقد النظرية االقتصادية السببية ان امليلني لكال املعادلتني 

لكن على خالف امليل احلدي الستهالك  فانه ال توجد نظرية تثبت حجم امليلني اخلاصني  العمل موجبة 
باملعادلتني السابقتني ، وحيث ان املتغري العشوائي ختتلف قيمه بني املوجب والسالب فانه فرضا انه عند 

  .فيكون موجب viسالب اما املتغري  uiيكون املتغري  iاملشاهد رقم  
ع قوي α1 ومبيل  α0+utيكون هلا حد ثابت متمثل يف  نطلق فان صيغة الطلب االخرى ومن هذا امل     

 . utاسفل  عالقة الطلب النظامية مبقدار سالب 
يتطلب ان تكون لدينا فضاء من اربعة ابعاد وهذا  5و  4ولتوضيح ميكانيكية النموذج الكلية  يف املعادلتني 

 .شيء مستحيل
  وسنوضح دلك يف االمثل التطبيقية التالية  

 نموذج العرض والطلب السوقيين  2- 2
يتم حتديدها عند    من هذه السلعة Qلسعة ما والكمية املباعة  Pكما هو معروف يف االقتصاد فان السعر 

 بالعرض ةنقطة التقاطع  من منحنيي العرض والطلب ، ومن اجل التبسيط نفرتض ان املنحنيات اخلاص
 : 1والطلب هي منحنيات خطية مع اضافة مقادير املتغريات العشوائية وميكن كتابة النموذج كمايلي

  
QDt =α0 +α1 Pt + U1t            α1<0  

QSt =β0 +β1 Pt + U2t               β1>0  
      QSt  = QDt               

  :حيث ان   
QDt :الكمية املطلوبة    
QSt: الكمية املعروضة  
Pt  :سعر السلعة  
  فيمثل الزمن  tاما 
  فتمثل معلمات النموذج  βiوαi :اما 

وينحدر  املنحىن من اعلى   )α1<0(من بني اساسيات النظرية االقتصادية ان يكون ميل دالة الطلب سالبا  
  )β1>0(  جهة اليسار اىل اسفل جهة اليمني اي تنص على العالقة العكسية  اما عندما يكون امليل موجبا

                                                           
  .929، ص 2015دامودار جوجارايت، ترمجة  هند عبد الغفار عودة،   االقتصاد القياسي، دار املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية،   1
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  .1فتكون العالقة طردية ومعناه ان منحىن امليل يكون  متجها حنو االعلى من اليسار اىل اليمني

  يمثل نموذج توازن السوق 3-3الشكل  رقم

  
  .390،ص مرجع سابقالنظرية والتطبيق ، مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، : االقتصاد القياسي  :المصدر

من خالل الشكل السابق ميكن مالحظة ان مجيع املتغريات يف النموذج هي متغريات داخلية  الن كل من  
الكميتني املعروضة واملطلوبة حتددان  بواسطة السعر يف حالة تقاطع منحنيهما، لكن هناك  تغريات يف ظروف  

  ؟كل من احلالتني فماهي اثر ظروف العرض على التوازن مع ثبات حالة الطلب
ا النظرية االقتصادية سابقة يف فرتة ما مع تغري  ان تغري يف ظروف العرض مع ثبات ظروف الطلب واليت اعترب

اخل  واليت هي يف ... السعر  هذه الظروف كتغري املستوى التقين، وتكاليف االنتاج،  املناخ وقيود االسترياد   
ىل انتقال كلي ملنحىن العرض اىل اليمني او اليسار ، سيؤدي هذا اuiاالخري تعترب باختصار تغريا يف قيمة 

  :حسب الزيادة او النقصان يف احد عوامل زيادة العرض السابقة  والشكل التايل يوضح ذلك
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .389 ، عمان،  الطبعة االوىل،ص1998النظرية والتطبيق ، جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، دار وائل للطباعة والنشر، : االقتصاد القياسي  1
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  يوضح تغير العرض مع ثبات الطلب: 4-3شكل رقم 

  
  .391،ص مرجع سابقالنظرية والتطبيق ، مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، : االقتصاد القياسي  :المصدر

فان هذا يؤدي اىل انتقال منحىن العرض من مستواه االصلي اىل مستوى   فعند حتسن املستوى الفين لالنتاج 
نتيجة اخنفاض السعر التوازين  ،  E1اىل النقطة E0جديد وهو على اليمني  وانتقال نقطة التوازن من النقطة 

  .حيث يرتتب عليها باملقابل زيادة يف الكميات التوازنية من تلك السلعة يف السوق  P1 اىلP0من 
اما يف حالة رداءة املستوى الفين لإلنتاج فانه ينخفض املنحىن اخلاص بالعرض حنو االعلى مسببا اخنفاض     

وبالتايل  E2اىل النقطة E0يف الكميات التوازنية  وزيادة يف السعر التوازين  وانتقال نقطة التوازن من النقطة 
ن املتغري العشوائي  ال نستطيع استخدام طريقة املربعات يسقط االفرتاض القائل باستقاللية املتغريات املستقلة ع

  .يف  التقدير OLSالصغرى  
يكون نتيجة  حدوث تغري يف احد حمددات الطلب  كدخل املستهلك   uiوبطريقة ممثالة فان التغري يف قيمة  

عامل يؤدي اىل انتقال فالتغري يف احد العوامل السابقة الذكر او اكثر من ...واذواقهم و اسعار السلع االخرى 
  :منحىن الطلب اىل اليمني او اىل اليسار حسب الزيادة او النقصان  كما يوضحه الشكل التايل
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  عرضمع ثبات ال طلبيوضح تغير ال: 5-3شكل رقم 
  

 
  

  .392،ص مرجع سابقالنظرية والتطبيق ، مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، : االقتصاد القياسي  :المصدر
نتيجة )  D1D1اىل   DDمن ( فاذا زاد دخل املستهلكني يرتتب عليه انتقال منحىن الطلب ايل اليمني 

اىل  Q0يتبع دلك زيادة يف الكمية التوازنية من النقطة ،  E1اىل النقطة E0انتقال السعر التوازين من النقطة 
  Q1النقطة

ومنه ال نستطيع تطبيق طريقة املربعات   )ui > 0( وعليه فان قيمة املتغري العشوائي ستكون عندئذ موجبة  
  .1الصغرى يف دالة الطلب

  النموذج الكينزي لتحديد الدخل  3- 2
  :باستخدام الصيغة البسيطة لنموذج كينز لتحديد الدخل كمايلي

 (9)  …… …..  0<β1<1         Ct =β0 +β1 Yt + ut  

                                                                                                                             -…………………. (10)      Yt=Ct+It           

  :حيث متثل

  Ct: الستهالكا، Yt: والدخل It :  االستثمار.  

ui  :  املتغري العشوائي  
Β0 ، β1 :متثل معلمات النموذج الكينزي   

 ويكون موجبا وحيقق الشرط  ميثل امليل احلدي لالستهالك β1 ،من خالل النموذج نالحظ ان املعلمة
)0<β1<1( كمتغري مستقل يف   والدخل املتاحي كتغري تابع ا راجع للعالقة الطردية بني االنفاق االستهالكذوه

حيث انه اذا زاد الدخل فان االستهالك يرتفع نتيجة لذلك ولكن ليست كل زيادة يف الدخل ) 9(املعادلة 
                                                           

   .385، عمان،  الطبعة االوىل،ص 1998، دار وائل للطباعة والنشر، ظرية والتطبيق لنا: االقتصاد القياسي جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد،    1
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  ) .S(تذهب اىل االستهالك بل يذهب منها جزء اىل االدخار
باخلط  متثل متطابقة الدخل القومي واليت متثل جمموع االستهالك واالستثمار وهي ممثلة 10ان املعادلة رقم 

     .1ويسمى بالعرض الكلي )45°(

  نموذج كينز في تحديد الدخل: 6-3الشكل رقم 

  
  .394،ص مرجع سابقالنظرية والتطبيق ، مجيد علي حسين، عفاف عبد الجبار سعيد، : االقتصاد القياسي  :المصدر

  
ميثل املتغري العشوائي يف هذا النموذج كل املتغريات اليت تؤثر على االستهالك ولكنها غري مدرجة يف     

  ....توزريع واعادة توزيع الدخلالنموذج كالتنبؤ باالسعار املستقبلية ،واسعار الفائدة، 
 اىل انتقال كلي لدالةوهو مايؤدي  uiومن مث فان التغري يف اي من هذه العوامل يرتتب عليها تغري يف قيمة  

واملتغري العشوائي  Yوبذلك  يكون هناك ارتباط بني املتغري املستقل  لك يتغري مستوى الدخلذبو  االستهالك
ui .  

وهلذا الميكن تطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية  اما اذا مت تطبيقها فان املقدرات املتحصل عليها ستكون 
  .2املشاهداتغري متسقة مهما زادت عدد 

  نماذج االقتصاد القياسي2-4
ان مناذج االاقتصاد القياسي مت استخدامها بشكل خاص يف مناذج االقتصاد القياسي على يد 

ال جند  من مدرسة  Lawrence Kleinالعديد من علماء االقتصاد القياسي من االوائل يف هذا ا
يف جامعة  بنسلفانيا منوذجه املبدئي معروف باسم منوذج كالين واملوجود على  whartonوارتن 

                                                           
  .931دامودار جوجارايت، مرجع سابق، ص  1  
  
2   
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  :الشكل
Ct  = β  +0 β1Pt  + β2 (W+W`)t  + β3 Pt-1   + u1t  
It  = β4+ β5 Pt  + β6 Pt-1 + β7 Kt-1  +   u2t  

tttt utWTYWTYW 31111098 )()(    22..................  

  Yt+ Tt =Ct +It  +Gt :                                 تعريف

ttt PtWWY   

Kt  = Kt-1  + It 
  :حيث ان 

C   : مصاريف االستهالك  
I :مصاريف االستثمار  

G: املصاريف حكومية  
P: الربح  
W : االجر اخلاص  
`W :االجر احلكومي  

K: اسهم راس املال  
T :الضرائب  
Y:  الدخل بعد الضرائب  
t: اما املتغريات الزمن:

 
tu1 tu3 tu2يف النموذج السابق املتغريات و  هي   مقادير التشتت: C ،I 

، W،Y ،P  ،K ا تابعة تبادليا ومتغريات داخلية اما املتغريات ، 1tP: يتم التعامل معها على ا

1tK ، 1tYا حمددة سابقا ،ف   .يتم التعامل معها على ا
فانه لدينا ست معادالت باالضافة اىل التعاريف الثالث السابقة  لدراسة التبعية  التبادلية  وكإمجايل

  .بني املتغريات  الست الداخلية
ا ال تعترب متغريات  واملالحظ هنا ان بسبب التبعية وعدم االستقالل بني املتغريات الداخلية فا

  OLSمما حيتم عدم تطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية  utمستقلة عن املتغريات العشوائية 
القيم احلقيقية حىت وان كان  االحتمايل اىلمماي جعل املقدرات غري متسقة وال تؤول بالتقريب 

  .βحجم العينة 
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  الشكل الهيكلي للمعادالت اآلنية : المطلب الثالث
تطلق على أي معادلة يتكون منها النموذج وتنقسم اىل نوعني معادالت سلوكية واخرى  املعادلة اهليكلية

ا  توصف اقتصاد ما 1تعريفية مبعىن املنتج او (ملؤسسة معينة   أو سلوك اقتصادي )بناء منوذج(، حيث ا
)(،  حيث من املعادالت اهليكلية ميكن ان يتم احلل للحصول على قيم املتغريات الداخلية  )املستهلك tY

  

تصف املعادالت اهليكلية النظرية االقتصادية باالعتماد على املتغريات الداخلية فادا اردنا توضيح املتغريات 
  اخلارجية فنجد ان النظام للمعادلة اآلنية يربز التاثري الذي يلتف بني املتغريات الداخليةالداخلية و 

 ،اهليكلية املعادالت بنظام املتغريات بني العالقاترة مباش يرتجم الذي املتعددة، املعادالت نظام يسمى     
 املستقلة املتغريات أحد على قلاأل علىYيوضح تأثري للمتغري  الذي النظام هو اآلنية املعادالت نظامف

 الفصل جيب اآلنية، املعادالت منوذج لبناء .التابع املتغري حنو املفسرة املتغريات من املوجود التأثري إىل فةباإلضا
)(آنًيا حتدد اليت املتغريات بني 1tYو)( 2tY ياآنوباقي املتغريات األخرى اليت ال حتدد  هي متغريات داخلية :
)( 1tXو)( 2tX 2خارجية هي متغريات.   

1.5...............123122101 ttttt uXXYY  
  

                ttttt uXXYY 223121102  
  

)(وكانت 5.1فاذا اخذنا املعادالت  1tY واملتغري سلعة النب متثل الكمية املطلوبة من)( 2tY  ميثل سعر الكلغ
)(من النب اما 1tX  فتمثل دخل املستهلكني و)( 2tX  سعر سلعة اخرى وهو الشاي هي. 

تسميان بنظام  فاملعادلة األوىل متثل سلوك املستهلك أما املعادلة الثانية فتمثل سلوك املنتج واملعادلتان معا
  .املعادالت اهليكلية 

)(فنقول عن املتغريات 5.1فحسب املعادلة  tY  ا ان : أي (jointly determined). محددة باالشتراكا
)(أي تغري يف املتغري  1tY سيؤدي اىل تغري يف املتغري)( 2tY   والذي بدوره سيؤثر من جديد يف املتغري)( 1tY

  .وهو ما يسمى باملردود االلتفايف

)(اما املتغري  1tX يف التغري إىل سيؤدي فال تنطبق عليه هذه اخلاصية حيث أي تغري فيه)( 1tY ولكن هذا
)(يف ليؤثر مرتداالتاثري لن يرتد ملتفا  1tXمن جديد.  

                                                           
.396جميد علي حسني،عفاف عبد اجلبار سعيدن مرجع سابق، ص  1  

167مرجع سابق، ص  حممد شيخي، 2  
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  .املعادلتني كما هو شائع  كال يف يظهر ألنه وليس التحديد مشرتك ألنه داخلي يسمى املتغري إن    

ينبغي ان نشري اىل ان املتغريات غري االقتصادية تعترب مبدئيا متغريات خارجية  كدرجة احلرارة وتساقط االمطار 
اخل،هناك نوع اخر من املتغريات واليت قد ال تعترب ال داخلية وال خارجية   ....االخرىوالعوامل املناخية 

)(كاملتغريات املتباطئة زمنيا للمتغري الداخلي 11 tY  او اخلارجي)( 11 tX فهذه املتغريات باالضافة اىل
)(املتغريات اخلارجية االخرى  tXا حمددة خارج النظام  المحددة مسبقامى باالمجال باملتغريات تس مبعىن ا

ا  .1 ا عشوائية على خالف املتغريات احملددة مسبقا فتعامل على ا كما ينظر اىل املتغريات الداخلية على ا
  .)ثابتة(غري عشوائية 

)(: اما املعلمات او املعامالت  32103210  فهي تسمى املعامالت اهليكلية  ،،،،،،،
  . او البنائية 

   :التايل keynesianمن خالل النموذج الكينزي  :2مثال 

..........10  :دالة االستهالك 110   ttt uYC  
ttt:                      الدخل                                  ICY   

هاتني  . فانه متغري خارجي  Iما االستثمارأمها متغريات داخلية : Yالدخل،  Cيف هذا النموذج االستهالك 
  .املعادلتني مها معادلتني هيكليتني

  )المخفض (النموذج المختصر  : المطلب الرابع
يطلق الشكل املختزل على املعادالت اليت تشتق من حل الشكل اهليكلي للنموذج ويالحظ ان معادالت     

، وللتوضيح داخلي دالة يف مجيع املتغريات احملدددة مسبقا مع املتغري العشوائي الشكل املختزل جتعل كل متغري
  :لتحديد الدخل املعطى   keynesian Modelنأخذ مثال النموذج الكينزي

..........10  :دالة االستهالك 110   ttt uYC  

ttt:                                   الدخل                                  ICY   
 :وانطالقا من املعادلتني السابقتني نقوم باحلصول على الشكل املختزل بالقيام خبطوات جربية بسيطة 

2.5...........
11

1
1 111

0











 t

tt
uIY         

                                                           
  .950جوجارايت، مرجع سابق، ص 1 
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3.5........................10 ttt wIY  
  

  :حيث ان

                                  1

0
0 1 







  

    

4.5............
1

1

1
1 





  

                               11 
 t

t
uw

  
)(تعترب معادلة خمتزلة او يف الشكل املخفض حيث مت التعبري عن املتغري 5.3املعادلة  tY الدخل  كدالة يف 

)(االستثمار : او سابق التحديد (متغري خارجي  tI   (  ومقدار اخلطأ العشوائيwtأما املعامالت ،: )( 1

)( 0  فهي متثل املعامالت املختزلة ،  واملالحظ هنا ان هذه األخرية عبارة عن توليفة غري خطية من
  .املعامالت البنائية

)( قيمة  وبالتعويض عن tYحنصل على معادلة دالة االستهالكيف  5.3 من املعادلة :  

5.5........................32 ttt wIC  
  :حيث  

                                 1

0
2 1 







  

    

6.5...........
1 1

1
3 







  

                                  11 
 t

t
uw

  
 :املعامالت

)( 3 )2( ا  وتعرف ايضا باملعامالت التأثري قصرية االجل، فهي املعامالت املختزلة حيث ا
  . 1  )اخلارجي(تقيس األثر الفوري على املتغري الداخلي للتغري بوحدة واحدة يف قيمة املتغري احملدد مسبقا

ل احلدي لالستهالك فاذا تغري االستثمار مثال بوحدة واحدة يف النموذج السابق وفرضنا كذلك ان املي      
MPC  5(فان جند ان  5.4فاذا  من املعادلة  0.8يساوي( 1 

هذه النتيجة تعىن ان  زيادة االستثمار  

                                                           
  .952جوجارايت، مرجع سابق، صهند عبد الغفار عودة ترمجة كتاب    1
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وحتت ظل نفس دوالرات  (05)اىل زيادة يف الدخل خبمس )يف نفس الفرتة ( حد دوالر تؤدي مباشرةابو 
)4(فان جند ان  5.6الشروط فانه من املعادلة  3  تؤدي  واحد دوالربزيادة االستثمار لكل ان   يعين

 Ctيف االستهالك   دوالرات (04)باربع اىل زيادة يف الدخل  )يف نفس الفرتة ( مباشرة

يف املعادلة املختزلة نالحظ ان املتغريات احملددة مسبقا واملتغري العشوائي  تكون فقط يف اجلانب األمين       
من املعادلة، ومبا ان املتغريات احملددة مسبقا يفرتض ان تكون غري مرتبطة مع مقادير االخطاء فان طريقة 

)املخفضة(لتقدير املعامالت املختزلة املقدرة املربعات الصغرى العادية يف التقدير من املمكن تطبيقها  )( s  
)( وميكن بعدها للباحث ان يقدر املعامالت البنائية s  وهذه الطريقة معروفة باسم طريقة املربعات الصغرى

  .OLSواملعامالت البنائية املقدرة تسمى مقدرات  (ILS)غري املباشرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خاتمةال
  

نتها الربامج التدريسية يف ختصص االقتصاد مضتحاولنا يف هذه املطبوعة التطرق اىل اهم احملاور اليت      
ا طالب املاسرت ابتداءا من تعريف الظواهر االقتصادية  واال ملام الكمي حماولني االملام باغلب احملطات اليت مير 

بعناصرها وكيفية انشائها وخاصة يف عصرنا احلديث وهو عصر املعلومة واالعالم االىل اين اصبح العامل كله 
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قرية صغرية تنتقل فيه املعلومة  انتقاال سريعا مما يكون هلا دور يف تفعيل النشاط االقتصادي او تثبيطه وكذا 
ها يف تقسني النماذج سواء من حيث الزمن او املدى او النماذج االقتصادية  مبختلف املاعيري اليت ميكن اعمد

احلجم او امليادين املوجه اليه باالضافة اىل التطرق اىل عامل هام وهو التنبؤ من خالل بسط طريقة او منوذج 
دف اساسا اىل التنبؤ  كما ارشدنا اىل املعادالت االنية اليت تعتمد بشكل  بوكس و كينينز اليت تعتمد  و

لى عامل السببية والتاثري املتبادل بني املتغريات االقتصادية سواء على املستوى اجلزءي كالسعر اساسي ع
  .والكمية او على املستوى الكلي من خالل مناذج فيلبس او مناذج االجور  
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