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 .تمهید: 1-1
الذي یعنى بتحلیل  االقتصادالقیاسي فرع من فروع علم  االقتصادیعد   

یعتمد في  االقتصادالواقعیة تحلیًال كمیًا فهذا الفرع من علم  االقتصادیةالظواهر 
والریاضیات  االقتصادیةوتحلیلها على دمج النظریة  االقتصادیةقیاس العالقات 

القیاسى حدیثا نسبیا  االقتصادعلم  انبید  .اإلحصائیة في نموذج متكامل االسالیبو 
ل او القیاسي   االقتصادستخدم مصطلح اخرى و اال االقتصادیةورن بالعلوم ما ق اذا

سس اوقد  Frish)–فریش (ي النرویجي االقتصادم من قبل 1926مرة في العام 
 –شولتز (و H. More) –مور (مثال اائل و ي االاالقتصادبعض واضعي الفكر 

(H. Schultz و) ستون– (R. Stone قتصاد الجمعیة الدولیة لال
م ثم 1930في العام  (International Econometrics Association)القیاسي

شطة هذا انخذت ایة و انالقیاسي بعد الحرب العالمیة الث االقتصادتوسع تطبیق مبادئ 
قتصادیة مؤلفة من عدة معادالت ومنذ اذج لثوابت نما اوالعلم تشمل تقدیرات لمعالم 

 االقتصادیةالقیاسي یستخدم كأداة فعالة في حل المشكالت  االقتصادذلك التاریخ و 
برز النماذج اومن  ).9،م2013والسواعي،حسام (ي االقتصادوفي عملیات التخطیط 

 االقتصادیة النموذج الخطيحصائیة التي تستخدم بصورة واسعة في حل المشكلة اال
 حدار الخطي الذي یعتمد في مفهومه على دراسة تأثیراتنیضًا بنموذج االاویعرف 

المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع بهدف التنبوء بدرجات المتغیر التابع من 
وهناك عدة طرق یتم بواسطتها بناء النموذج  ،خالل درجات المتغیرات المستقلة

 االمكانعات الصغرى العادیة وطریقة شهرها طریقة المرباات انالخطي ألي بی
حرافات، وتوجد شروط خاصة لكل طریقة من طرق تقدیر ناالعظم وطریقة اال

النموذج الخطي التي یجب توفرها كي یكون النموذج المقترح نموذجًا جیدًا یعتمد 
 ىیؤدي الي واحد من هذه الشروط ا انعلیه في التنبوءات المستقبلیة وبالتالي فقد

كثر من الخواص ا اوواحد  انالت في النموذج الخطي یترتب علیها فقدحدوث مشك
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بالتطرق للمشاكل التي من  هذه الدراسة تقوم علیهالتي یتمتع بها النموذج الخطي،
كثر من فرضیات النموذج الخطي والكشف عنها بالطرق ا اوتنتهك واحدة  انالممكن 

وبصفة  لیب معالجة هذه المشاكلسااة المختلفة والتعرف على حصائیاالختبارات االو 
ي انسالیب معالجة المشكالت التي یعام هذه الدراسة على المقارنة بین خاصة تقو 

وتقدیم  )التداخل الخطيو س التباین انعدم تج، رتباط الذاتياال(منها النموذج الخطي 
حصائیة لمقاییس االفضل الحلول في التخلص من هذه المشكالت بالمعاییر واا

  .المختلفة
  .مشكلة الدراسة: 1-2

حدر الخطي یوجد عدد من نات واقعیة في صیاغة نموذج االانمن خالل بی  
 اذاالمعاییر في تقدیر معلمات هذا النموذج ومن ثم تقییم هذه المعلمات لتحدید ما 

ت انك اذاوما  االقتصادیةمعنى من الناحیة  اوت هذه التقدیرات ذات مدلول انك
معامل التحدید ( االحصائیةعتبارات اال انعلمًا ب حصائیةاالمقبولة من الناحیة 

مة التقدیرات ءختبارات مدى مالایة بعد انتأتي في المرتبة الث) ختبارات المعنویةاو 
عتماد ختبار االارتباط الذاتي، معاییر ختبار االامعاییر (االقتصادیة للمعاییر 

التالي صیاغة النموذج الخطي ب). خال..... عدم ثبات التباینختبار االخطي، معاییر 
حصائیة افال تقبل تقدیرات ذات داللة  یقود الى نتائج خاطئةبهذه المعاییر دون درایة 
الي بالت ختبار القدرة التفسیریة للنموذج الخطيااالقتصادیة عند عتبارات تخالف اال

   :ساسیة في السؤال التاليیمكن صیاغة مشكلة الدراسة اال
 سالیبا بین المقارنة خالل من مثلاال  النموذج الخطي معرفة الممكن من هل

  النموذج؟ مشكالت معالجة
  :سئلة الفرعیة التالیةتفرع من سؤال الدراسة الرئیسي االوی

 ؟االقتصادیةالقیاس لمعاییر مة تقدیر معلمات النموذج الخطي ءما مدى مال .1
 ؟ةاالحصائیمة تقدیر معلمات النموذج الخطي للمعاییر ءما مدى مال .2
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  .همیة الدراسةا: 1-3
  :انهمیة هذه الدراسة من واقع اتبرز 

ن درایة ودون تحقق من الشروط بناء النموذج الخطي وتقدیر معالمه دو  .1
 .فتراضات الواجب توفرها عند تطبیقه یقود الى نتائج غیر صحیحةواال

ن ي مانفي معظمها تع اوي دراسة تهتم ببناء النماذج الخطیة غالبًا اات انبی .2
رتباط الذاتي، التعدد الخطي ي النموذج الخطي تبعها كمشكلة االمشكالت ف

 .س التباینانومشكلة عدم تج
سة تعتمد وبشكل كبیر على مدى مقدرة النموذج التفسیریة للظاهرة محل الدرا .3

 .االحصائیةوالمعاییر  االقتصادیةمة تقدیر معلمات النموذج للمعاییر ءمال
  .هداف الدراسةا: 1-4

  :دف الدراسة الىته  
التعرف و  تقدیر وتحلیل العوامل المؤثرة على الناتج المحلي االجمالي السوداني .1

المستخدمة في الكشف عن المشكالت  االحصائیة االختباراتو  االسالیبعلى 
 .ي منها النموذج الخطي المتعددانالتي یع

شكالت المختلفة في معالجة م االحصائیة االسالیب واالختباراتالتعرف على  .2
 .النموذج الخطي المتعدد والمقارنة بینها

الناتج ات انالقیاسي علي عینة مأخوذة من بی االقتصادسالیب اتطبیق طرق و  .3
 .يانالسود المحلي االجمالي

 الناتج المحلي االجماليمة تقدیر معلمات نموذج ءمعرفة ما مدى مال .4
 .االحصائیةو  االقتصادیةي للمعاییر انالسود

  .دراسةفرضیات ال: 1-5
   :ساسیة في الفرضیة التالیةیمكن صیاغة فرضیة الدراسة اال  

ي القیاسي من خالل انالسود الناتج المحلي االجماليمن الممكن الوصول الى نموذج 
  .سالیب معالجة مشكالت النموذجاالمقارنة بین 
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  :ةالتالی اتساسیة الفرضیالفرضیة االویتفرع من 
یعاني من مشكلة االرتباط الذاتي ي انالسود الناتج المحلي االجمالينموذج  .1

 .بین االخطاء العشوائیة
یعاني من مشكلة عدم ثبات تباین ي انالسود الناتج المحلي االجمالينموذج  .2

 .االخطاء العشوائیة
 .یعاني من مشكلة التعدد الخطيي انالسود الناتج المحلي االجمالينموذج  .3

  .جراءات الدراسةوامنهجیة : 1-6
سب المناهج توافقًا مع طبیعة الدراسة انعتباره احث المنهج الوصفي بتبع الباا
ساسیة ستخدام الصیغ الریاضیة المتمثلة في توضیح المفاهیم االاضافة الى باال
دراسة السلوب ام استخداحدار، و نقتصاد القیاسي وبعض مشكالت نموذج االلال

 Eviewsحصائي البرنامج اال بواسطة ب التطبیقي للدراسةانفیما یتعلق بالجالتطبیقیة 
جراءات الالزمة من رصد وحصر وتصنیف ومن تبع الباحث االا وفقًا لمنهج الدراسةو 

ات المتحصل علیها للتحقق من فرضیات الدرسة متمثًال  انثم تحلیل المعلومات والبی
  : ذلك في اآلتي

نماذج القیاسي التي تهتم بال االقتصادمراجعه شاملة للدراسات ذات العالقه ب .1
 .وخاصة النماذج الخطیة االقتصادیة

ختیار نموذج خطي جید بات للتعرف على الشروط الالزمة التحلیل المتطل .2
 .غراض التنبوء المستقبلیةال

 االحصائیةة ببرامج الحزم انستعانموذج خطي من خالل عینة الدراسة بناء  .3
 .الجاهزة

 . یعاني منها النموذج الخطيفحص المشكالت التي  .4
یعاني للتخلص من المشكالت التي  االحصائیة االسالیبو  االختبارات تطبیق .5

  .منها النموذج الخطي
 اً المتبعة في معالجة مشكالت النموذج الخطي بناء االسالیبفضل اتقدیم  .6

   .على المعاییر والمقاییس المتبعة لذلك
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  .عینة الدراسة: 1-7
ن الجهاز المركزي م تخذاات اندراسة والتطبیق عبارة عن بیالعینة قید ال  

م الى 1996من  في الفترة ات الناتج المحلي االجماليانعلى بیي انحصاء السودلال
    .م2009

  .حدود الدرسة: 1-8
  :الحدود الموضوعیة .1
  .يانالسود الناتج المحلي االجماليات انبی - النموذج الخطي   
  :یةانالحدود الزم .2
  .م2009 –م 1996: تشمل الدراسة الفترة من  
  :یةانالمكالحدود  .3

  .، الجهاز المركزي لإلحصاءانجمهویة السود
  .الدراسات السابقه:1-9
،عنوان الدراسة، مشكلة االرتباط الذاتي )م2017(عبد المعین احمد محمد،. 1

،رسالة  م2014م الى 1980بالتطبیق على دالة االستیراد في السودان للفترة 
السودان للعلوم والتكنلوجیا، ماجستیر منشورة، كلیة الدراسات التجاریة، جامعة 

 . الخرطوم، السودان
هدفت الدراسة الى معرفة العوامل التي تؤثر  :هداف الدراسه ونتائجهاامستخلص و 

م ومعرفة حالة 2014م الى 1980على دالة االستیراد في السودان في الفترة 
ها وطرق االرتباط الذاتي واستعراض اسباب المشكلة ومصادرها واآلثار المترتبة علی

تمثلت مشكلة الدراسة في ان بعض النماذج القیاسیة المقدرة تعاني من . معالجتها
ختالل احد فروض المربعات الصغرى العادیة، االقتصاد القیاسي نتیجة المشاكل في 
ستعراض البیانات المتوفرة عن دالة الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الواستخدم 

ى عدة نتائج اهمها ان نموذج دالة االستیراد في االستیراد وتوصلت الدراسة ال
السودان خالل الفترة المذكورة یعاني من مشكلة االرتباط الذاتي واوصت الدراسة 

  .بالعمل على زیادة الصادرات لزیادة عرض العمالت االجنبیة واحالل الواردات



6 
 

جمیع استخدام طریقة الت:  ، عنوان الدراسة )م2015(محمد احمد محمد حسن، . 2
 واثرها في حل مشكلتي االرتباط الذاتي وعدم تجانس التباین في نموذج االنحدار

 وعدم الذاتي مشكلتي اإلرتباط من تعاني بیانات تولید الخطي المتعدد ، حیث تم
 فئات مختلفة بعدد المولدة البیانات على التجمیع طریقة تطیق وتم التباین، تجانس
 تجانس وعدم الذاتي اإلرتباط مشكلتي على مختلفةال التجمیع عملیات اثر إلختبار

 طریقة في الدراسة بالوثوق خلصت األصلیة، البیانات منها تعاني التباین التي
 اإلرتباط مشكلتي معالجة في تستخدم جدیدة كطریقة یمكن إعتمادها حیث التجمیع
 ألنها لیس التجمیع طریقة بإستخدام الدراسة وأوصت .التباین تجانس وعدم الذاتي
 تحسین على أیضا تعمل ألنها بل فقط وتوفر الجهد المادیة التكلفة تقلیل على تعمل

 أوصت كما .التحلیل عند فضلنتائج ا الى الوصول یتم ثم ومن البیانات مواصفات
 تضمینها حتى یمكن لها وسعا دراسة وعمل التجمیع بطریقة باإلهتمام لدراسةا

  .البسیط والمتعدد الخطي اإلرتباط مشاكل جعال في المستخدمة الطرق من كطریقة
 تقدیر دوال: بعنوان دراسة  ) م 2011(مصطفى،  الزین عبدالرحیم احمد. 3
 الیه الدراسة ان توصلت ما واهم الخطي التداخل ذات السوداني الكلي قتصاداال

المتغیرات  بین العالقة ومنطقیة تتناسب نماذج عطىا الحرف بإنحدار التقدیر
 من فضلا نهاا إال تحیزها رغم الحرف نحدارا التابع وان مقدرات والمتغیر لةالمستق

خطي وتوصلت الدراسة  تداخل مشكلة وجود حالة في غیر المتحیزة  OLSمقدرات 
  .النقود على والطلب اإلستثمار لحجم مؤشر القومي ایضًا الى ان  الدخل

طریقة معدلة للكشف : لدراسة، عنوان ا)م2010(عبید محمود محسن الزوبعي. 4
ختبار دقة النموذج، رسالة منشورة بمجلة العلوم الریاضیه او رتباطات الذاتیه عن اال

  .كلیة الجریف شرق التقنیة
هتمت الدراسه بواحده من المشكالت التي ا   :هداف الدراسه ونتائجهاامستخلص و 

 Boxختبار ارتباط الذاتي وذلك بتطبیق نها النموذج الخطي  وهي مشكلة االیعاني م
&Liung  یجاد اخطاء المتعدده ومن ثم یجاد قیمة االافي تقدیر معلمات النموذج بعد
ختبار یكون النموذج المقترح خالیًا من  قق اال، وعند تح ACFرتباط الذاتي دالة اال
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 DW نختبار دیربن واتساختبار بدیًال عن رتباط الذاتي وبهذا یكون هذا االمشكلة اال
رتباط الذاتي وتتم ان ذلك  یدل على وجود االختبار فتحقق اال وفي حالة  عدم

خرى على النموذج بعد ار مرة  ختباوفق الطرق المعروفه  ثم یجري اال معالجته
وخلصت الدراسه الى  ت النتائج فعالهانمثله وكتم التطبیق على عدد من اال. التعدیل

له فعاله في تشخیص المعدالطریقه  انهمها استنتاجات والتوصییات مجموعة من اال
وتتمیز علیه بعدم وجود مناطق  DWختبار ارتباط الذاتي كما في وجود مشكلة اال

الطریقه المعدله فعاله في تحدید دقة وكفاءة  انضافه الى ذلك فختبار باالالفشل ا
  . النموذج المقترح  وسهلة العملیات الحسابییه

 Assimilations Study  :سه، عنوان الدرا)م2009(حسین یوسف عبد اهللا. 5
of Ridge Regression Method with Autocorrelated ، رسالة منشورة

 .، الخرطوم،السودانكلیة العلوم والتقانه جامعة شنديبمجلة 
تناولت الدراسه النموذج الخطي العام الذي  :هداف الدراسه ونتائجهاامستخلص و 

 ضافه لمشكلةولى والدرجه الثانیه باالدرجه االرتباط الذاتي من الي من مشكلة االیعان
ي من سلوب المحاكاة في تولید بیانات تعاناستخدام االتداخل الخطي المتعدد، وقد تم 

صغرى ذات المرحلتین في ستخدام طریقة المربعات الاالمشكلتین في وقت واحد وتم 
 Ridgeسلوب استخدم ایه كما رتباط الذاتي بدرجتیه االولى والثانمعالجة اال

Regression ستخدمت اوة على ذلك في معالجة التداخل الخطي المتعدد عال
ومن خالل نتائج تجربة المحاكاة تم  .حصائیه في عملیة التقییم والمقارنهالمقاییس اال

ات التي انیه من البیانالثاو لى و رتباط الذاتي من الدرجه االزالة االاان التوصل الى 
د یؤدي الى زیادة خطورة التداخل الخطي المتعدد ي من التداخل الخطي المتعدانتع

انواع ما من بین اعدد المتغیرات التوضیحیه قلیل ،  انك اذاوتقل خطورة المشكله 
فضل من الحرف اسلوب الحرف العمومي اان في عملیة المقارنه وجد  االسالیب

  .حجم  العینه كبیراً  انك اذاعتیادي خاصة اال
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، عنوان الدراسة، تحلیل الطلب على النقود )م2009(حسن جعفر حسن حضره،. 6
رسالة ماجستیر منشورة، جامعة  م،2005م الى 1970في السودان خالل الفترة 
  . النیلین، الخرطوم، السودان

هدفت الدراسة الى توضیح العوامل المؤثرة في  :هداف الدراسه ونتائجهاامستخلص و 
اغة نموذج قیاسي یتمیز بالكفاءة الطلب على النقود في السودان وذلك من خالل صی

ولتحقیق هذا الهدف كانت فرضیة الدراسة االساسیة یوجد تأثیر معنوي من العوامل 
المؤثرة في الطلب على النقود في السودان المتمثلة في الناتج المحلي االجمالي 
ومعدل التضخم وسعر الصرف، اعتمدت الدراسة في التحلیل على المنهج الوصفي 

ستخدام نموذج م استخدام المنهج القیاسي وذلك باخالل جمع البیانات كما توذلك من 
االنحدار الخطي المتعدد في تقدیر الدالة واتضح من خالل احصائیة دیربن واتسن 
ان البیانات تعاني من مشكلة االرتباط الذاتي وتم التخلص من هذه المشكلة بواسطة 

المعالجة عن نتائج جیدة حیث تم طریقة دیربن واتسن ذات المرحلتین واسفرت 
الحصول على نموذج احصائي كفؤ واوصت الدراسة بتوفیر االسباب التي تؤدي الى 

  .ياالقتصادزیادة الناتج المحلي االجمالي بإعتباره مؤشرًا للنمو 
، عنوان الدراسة، مشكلة االرتباط الذاتي في بعض )م2006(ذوالنون محمد حامد،. 7

رسالة ماجستیر  م،2004م الى 1970سوداني خالل الفترة متغیرات االقتصاد ال
منشورة، كلیة الدراسات التجاریة، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا، الخرطوم، 

  .  السودان
هدفت الدراسة الى التعرف على مشكلة  :هداف الدراسه ونتائجهاامستخلص و 

الى معرفة تأثیر العوامل  االرتباط الذاتي ومسبباته وطرق معالجته كما هدفت الدراسة
المحددة لإلستثمار في السودان في الفترة المذكورة من خالل الوصول الى نموذج 
قیاسي مقترح یحدد العالقة بین متغیرات الدراسة واالستثمار، حیث كانت فرضیة 
الدراسة االساسیة هي وجود عالقة سببیة بین االستثمار والعوامل المؤثرة علیه 

لواردات والدخل القومي واالستثمارات لفترات سابقة والضرائب المباشرة المتمثلة في ا
اتبع الباحث المنهج الوصفي لوصف متغیرات الدراسة وتوصلت . واسعار الصرف



9 
 

الدراسة الى العدید من النتائج اهمها ان االستثمار یمكن ان یمثل بمعادلة خطیة مع 
ابقة والضرائب المباشرة وسعر الواردات والدخل القومي واالستثمارات لفترات س

الصرف وان افضل نموذج لالستثمار من بین النماذج التي تم تكوینها هو النموذج 
الذي یكون فیه االستثمار دالة لكل من الواردات واالستثمار لفترات سابقة وتبین 
وجود مشكلة االرتباط الذاتي في نموذج االستثمار وتم التخلص من هذه المشكلة 

طریقة الفروق واوصت الدراسة الى استخدام النموذج في التخطیط  باستخدام
  .قادمةاالستثماري والتنبؤ به في خطط استثماریة 

 على مشكلة التجمیع أثر: ، دراسة بعنوان)م2005(محمد،  السماني الشیخ. 8
 تعالج تجمیعات عدة توفر حالة فيالمتعدد، وتوصلت الدراسة  انه  الخطي التداخل
 في غیرها على مفضلة تجمیعات بینها من یوجد فإنه المتعدد الخطي داخلالت مشكلة
، وان معیار مختلفة تجمیعات عدة محاولة عند مالحظتها یمكن المشكلة عالج

(VIF) الجزء الةاز  عند وذلك مقادیرها دون المستقلة المتغیرات قیم بتوزیع یتأثر 
الواحد فإن قراءة المعیار  تساوي لها الدنیا الحدود وجعل المتغیرات قیم من العشري

)VIF (الیتغیر علیه ماهو على یظل لها.  
 توظیف:  بعنوان دراسة، )م2005(،  حمدا سید مصطفى حمدا سید مناهل. 9

 دوقالس- كوب دالة في المتعدد الخطي التداخل مشكلة لمعالجة العرضیة البیانات
الدراسة ان  الیهت توصل ما هموا والطباعة للتغلیف االزرق النیل شركة على بالتطبیق

 التداخل مشكلة معالجة الى دىا دوقالس-كوب دالة في العرضیة البیانات ستخداما
 وهذا) 10(قل من ا كان العرضیة البیانات ستخداما بعد )VIF(أن  الخطي حیث

 نتاجا لدالة التقدیریة الصیغة منالمشكلة كذلك توصلت الدراسة  معالجة الى یشیر
 بمقدار االنتاج زیادة ىال سیؤدي واحد عامل العمال عدد زیادة ان سدوقال - كوب

  .المالرأس  بثبات طن 0.326
 حل التجمیع على أثر: ، عنوان الدراسة)م2004(سعد، اهللا فضل عبید اكرام. 10

 الخطي البسیط اإلنحدار نموذج على فیه التطبیق تم (التباین تجانس عدم مشكلة
 تغییر على تعمل التجمیع عدیدة اهمها ان عملیة وتوصلت الدراسة الى نتائج
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 هنالك یكون فال المفردات بین تخفض اإلختالفات نهاا حیث البیانات مواصفات
 مشكلة على ازالة عملت عملیة التجمیع فإن كبیرة بالتالي بدرجة القیم لتشتت مجال
 فئات بعدد یةالبیانات األصل في تكوینها تم التي التجمیعات التباین بین تجانس عدم

   .مختلفة
    .المقارنة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة: 1-10

عن مشكلة االرتباط اما من الواضح ان جمیع الدراسات السابقة اهتمت 
االرتباط (مشاكل القیاس تهتم هذه الدراسة بمشكلة التعدد الخطي بینما او الذاتي 
اعتمدت هذه الدراسة و  ،)التعدد الخطيو  عدم ثبات تباین االخطاء العشوائیةالذاتي، 

واختبار في الكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي  كودفري –ختبار بریش ا طریقة
Arch  عدم ثبات التباین ومصفوفة معامالت االرتباط بین في الكشف عن مشكلة

المتغیرات المستقلة في الكشف عن مشكلة التعدد الخطي وهي طرق غیر مستخدمة 
القیاس في هذه  مشكالتتمت معالجة جمیع راسات السابقة، كذلك في جمیع الد

بأكثر من طریقة ومن ثم المقارنة بین جمیع المعالجات وتقدیم افضل طریقة  الدراسة
الدراسات السابقة التخلص من  تم فيفي التخلص من المشكلة قید الدراسة، بینما 

  .  ة فقط في كل دراسةمشكلتي االرتباط الذاتي والتداخل الخطي وبطریقة واحد
    .هیكل الدراسة: 1-11

شتمل هذا او   )المقدمة(الفصل االول  تقسیم هذه الدراسة الى خمسة فصولتم 
ات الدراسة، ی، فرضهداف الدراسةاهمیة و ، امشكلة الدراسة ،تمهیدلفصل على ا

 وهیكلالدراسات السابقة الدراسة، حدود الدراسة، عینة الدراسة، واجراءات منهجیة 
تناول شرحًا مفصًال ) المتعدد حدار الخطيننموذج اال(الفصل الثاني اما  .الدراسة

باالضافة الى الكشف عن مشكالت النموذج المتعدد وكیفیة  حدار الخطيننموذج االل
الناتج (وتناول الفصل الثالث  .اسالیب معالجة مشكالت النموذجالتعرف على 

حلي االجمالي باالضافة الى نبذة تعریفیة طرق قیاس الناتج الم )المحلي االجمالي
 نبی)  الجانب التطبیقي( رابعالفصل ال عن الجهاز المركزي لالحصاء السوداني،

 االسالیب انما یعرف بإجراءات الدراسة وبی اوكیفیة قیاس متغیرات الدراسة المختلفة 
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تحقیقًا و  .ومن ثم اختبار فرضیات الدراسة اتانالمستخدمة في تحلیل البی االحصائیة
لنموذج الخطي في ضوء المعاییر سالیب معالجة مشكالت ااهداف الدراسة بمقارنه ال
لیها ایعرض الباحث النتائج التي توصلت غراض المقارنه حصائیه المستخدمه الاال

یعرض ) النتائج والتوصیات(الفصل الخامسوفي  .ومناقشتها تفسیرهاو الدراسة 
كما یقدم تفسیرات علمیة للنتائج  الدراسةالیها  تملخص النتائج التي توصل الباحث

  .التي ظهرت ویشمل ایضًا االستنتاجات المنبثقة عن تلك النتائج والتوصیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 
 

 
 

 Regression Concept. حدار ومفهومهناال : 2-1
الهدف تحدید نوع وقوة  انك ذاااكثر  اوفي دراسة العالقة بین ظاهرتین   

الهدف دراسة العالقة من  انك اذااما  Correlationنا ندرس االرتباط انالعالقة ف
نا ندرس انف Yi =f(x)ممكنة بالشكل  اني بأفضل عالقة اقتر انخالل التمثیل البی

بمستقیم  انالمنحنى الذي یمثل هذا االقتر  اوویسمى المستقیم   Regressionحدارناال
المستخدمة لتحدید التأثیرات بین  االحصائیة االسالیبحدار وهو من نمنحنى اال او

حدار للتنبؤ بقیمة المتغیر نالمتغیرات المستقلة والمتغیر التابع عن طریق معادلة اال
حدار انعدد المتغیرات المستقلة واحد یسمى  انك اذاف التابع بداللة المتغیرات المستقلة

عدد  انك اذا، اما ) 934م،2007زاید، ( Simple Linear Regressionخطي بسیط 
  Multiple Regression حدار متعددانالمتغیرات المستقلة اكثر من واحد فیسمى 

  ) : 2015،34،النجار(حدار عدة تعریفات منها نولال
  .حدار نحو الوسطناال اوالمیل . 1
  .اكثر اوایجاد النموذج الذي یمثل العالقة السببیة بین متغیرین . 2
  .یستخدم للتنبؤ بقیمة متغیر عن طریق معرفة متغیر آخر مرتبط به. 3
العالقة بین المتغیرات من خالل بناء معادلة تستخدم للتقدیر والتنبؤ بقیمة المتغیر . 4

  .متغیرات مستقلة اوالتابع بداللة متغیر 
لى شكل یًا عانتكون معادلة التقدیر عند عرضها بی انحدار الخطي یعني ناال. 5

  .خط مستقیم
 Regression Modeling. حدارنتصنیفات نماذج اال : 2-2

ستخدام االتقدیر ب اوتعد مشكلة تحدید النموذج المستخدم في عملیة التنبؤ   
حدار من اهم المشاكل التي تواجه الباحث حیث تتداخل العدید من العوامل ناال نماذج

ات، طبیعة المتغیرات انها نوعیة البیمن النموذج المالئم للتحلیل في تحدید اختیار
ومستویات قیاسها وطبیعة المتغیرات محل الدراسة، وبوجه  المستخدمة في التحلیل
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 یمكن تصنیفها تبعًا للعدید من العوامل اهمها حدارننماذج اال انعام یمكن القول 
  :)609، 2005 ،محمد شامل(
ر یتم تبعًا لعدد المتغیرات حدانهناك تقسیم شائع لنماذج اال: عدد المتغیرات. 1

  :المطلوب دراستها في النموذج وهذا التقسیم هو
تستخدم في حالة بحث العالقة بین متغیرین : حدار الخطي البسیطننماذج اال. أ  

  .فقط احدهما تابع واآلخر مستقل
تستخدم في حالة وجود متغیر تابع واكثر من متغیر : حدار المتعددننماذج اال. ب  

  .مستقل
واع نماذج اننمیز بین نوعین من  انهنا یمكن : شكل العالقة بین المتغیرات .2

  :حدارناال
 Linear Regression. حدار الخطيننماذج اال. أ   

  Nonlinear Regression). غیر الخطي(حدار المنحنى ننماذج اال. ب
هنا یوجد تقسیمات شائعة ایضًا : مستوى القیاس للمتغیرات. 3

  :)4،م2003حامد،(وهي
المتغیر التابع متغیرًا كمیًا  انك اذاتستخدم في حالة ما : حدار التقلیدیةننماذج اال. أ
اكثر، بهدف  اون كمیین یلتقدیر صیغة ریاضیة للعالقة بین متغیر  ).نسبیاً  اوفئویًا  (

المستقلة وذلك من ) المتغیرات او(التنبؤ بقیمة المتغیر التابع بمعلومیة قیم المتغیر 
حدار احد االشكال الریاضیة نتأخذ معادلة اال انحدار، ویمكن نعادلة االخالل م

الدالة اللوغریثمیة حسب  اوالدالة االسیة  اوالمعروفة مثل شكل كثیرات الحدود 
حدار واكثرها نطبیعة العالقة بین المتغیرات محل الدراسة، ولكن اشهر صور دالة اال

  .حدار الخطیةناالتشارًا في التطبیقات العملیة هي دالة ان
المتغیر التابع متغیرًا  انك اذاتستخدم في حالة ما : حدار اللوجستي ننماذج اال. ب

  ).اسمیاً  اوترتیبیًا  (كیفیًا 
ات الالزمة للدراسة اما من سالسل زمنیة انتجمع البی: اتانطریقة تجمیع البی. 4

Time Series ات القطاع المستعرض انمن بی اوCross Section Data او 
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عن استخدام كل اسلوب في معناها الدمج بینهما، وتختلف المعلمات الناتجة 
عن استخدام االسلوب اآلخر، ففي حالة استخدام السالسل الزمنیة یتم جمع 

ات الزمنیة للمتغیرات التابعة والمستقلة عن عدة سنوات لفترات زمنیة انالبی
ات انلمستعرض فیتم جمع البیات من القطاع اانمتتالیة اما في حالة جمع البی

  .عن فترة زمنیة معینة
Analysis  Econometric and Regression.حدارنتحلیل اال القیاسي و  االقتصاد: 2-3

حدار جزءًا هامًا من نظریة االحصاء ویستخدم في  الكثیر من نیمثل اال   
ملیة التحلیلیة حدار االداة العنمثًال یعتبر اال االقتصادمجاالت المعرفة المختلفة ففي 

 سالیبا من سلوبا القیاسى االقتصادالقیاسي حیث یعتبر  االقتصاداالساسیة في 
 النماذج وتحلیل یهتم بصیاغة وتقدیر واختیار الذي الكمى ىاالقتصاد التحلیل

 ختیارا حصاء والریاضیات بهدفواال االقتصادیة النظریة مستخدماً  االقتصادیة
 تخاذ القرارات ووضعا فى عملیة ناحیة والمساعدة من ةالمختلف االقتصادیة النظریات
سلوب اه انالقیاسي ب االقتصادكن تعریف ویم ،خرىا ناحیة من االقتصادیة السیاسات

ي الذي یهتم بالتقدیر الكمي للعالقات بین المتغیرات االقتصادسالیب التحلیل امن 
صلهما ان كلمتین م Econometricsالقیاسي  االقتصادفتتكون عبارة  االقتصادیة

وتعني  Metricsیة انوالث االقتصادوتعني علم  Economicsلى كلمة و اال يانیون
القیاسي باألساس على قیاس العالقات بین  االقتصادذ تستند مادة االقیاسات 
برغم تعدد التعریفات المختلفة و ، )17،م2002 ،بسام وآخرون( االقتصادیةالمتغیرات 

 االسالیبه تطبیق للریاضیات و انبثق على ها تكاد تنانال اقتصاد القیاسي لال
القیاسي  االقتصاد انفیمكننا القول  االقتصادیةختبار الظواهر او حصائیه لقیاس اال

ستداللي حصاء بشقیه الوصفي واالاالو والریاضیات  االقتصادیةتكامل بین النظریة 
حصائیة االى عالقات قیاسها بعد تحویلها  ریاضیًا ثم االقتصادیةلصیاغة العالقات 

المالئمة  االقتصادیةعتماد علیها في رسم السیاسات ختبارها ثم االاعشوائیة و  او
 :هى هدافا تحقیق ثالثة لىا القیاسى االقتصاد ویهدف
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 الواقع مع النظریة هذه طباقان مدى من والتحقق االقتصادیة النظریات اختیار .1
 قتصادیةا نظریة لىا والتوصل لهاتعدی او رفضها او قبولها یمكن ثم الفعلى ومن

 .جدیدة
 كمیة لتقدیرات توفیره خالل من االقتصادیةالقرارات  اتخاذ عملیة فى المساعدة .2

 یراتتقد مثالً  توفیر یمكنه القیاسى االقتصادف ،المتغیرات بین االقتصادیة للعالقات
 اتخاذ عملیة فى مهمة تعتبر یراتالتقد هذه انو  والطلب العرضمرونتي  عن

   .االقتصادیة القرارات
 عن التنبؤات توفیره خالل من االقتصادیة السیاسات وتقییم وضع فى المساعدة .3

  .المستقبل فى االقتصادیة یراتالمتغ
  .القیاسي االقتصادقسام علم ا: 2-4

  : )21،م2008 ،عز الدین( القیاسي الى قسمین هما االقتصادیمكن تقسیم 
القیاسي  االقتصادو عبارة عن ذلك الفرع من وه:  القیاسي النظري االقتصاد. 1

مناسبة  االقتصادیةحصائیة لقیاس العالقات اسالیب او والذي یختص بتطویر طرق 
خرى امن جهة  االقتصادیةمن جهة والعالقات  االقتصادیةات انللطبیعة المتمیزة للبی

یجاد اقیاسي وتشمل الجهود الهادفة الى ال االقتصادسالیب اویطلق علیها طرق و 
  .والتي تتمیز بخصائص معینة االقتصادیةالطرق المالئمة لقیاس العالقات 

القیاسي النظري على فروع  االقتصادستخدام ایهتم ب:  القیاسي التطبیقي االقتصاد. 2
ستثمار ستهالك واالتاج واالنمثل الطلب والعرض، اال االقتصادیةمعینة من النظریة 

ختبار مدى افي هذه المجاالت و  االقتصادیة وغیرها والهدف هو قیاس العالقات
لة الحصول على تنبؤات خاصة بتطویر الظاهرة او التوافق بین النظریة والواقع ومح

  .في المستقبل
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 .قیاسى قتصادا نموذج بناء مراحل: 2-5
 .) 32-21،م2013 ،والسواعيحسام ( نموذجال بناء مراحلتحدد  الخطوات اآلتیة

 Specification Of The Model: یاغة النموذج ووضع الفروضص اومرحلة توصیف . 1
دراستها ومن ثم تحدید یتم تحدید الظاهرة المراد  انیقصد بتوصیف النموذج   

یر سلوك هذه الظاهرة لیتم وضع العوامل التي تساعد على تفس اوالمتغیرات 
هذه فتراضات التبسیطیة تمهیدًا لصیاغة الفرض المفسر ویتم التعبیر عن اال

على  بنيهذه المرحلة تن انلذا نجد  المتغیرات والعالقات في صورة ریاضیة
  :همهااخطوات عدة 

) ةالمفسر (المتغیرات المستقلة  اوتحدید متغیرات النموذج سواء المتغیر التابع   . أ
 .ي معلومات عن الظاهرةاو  االقتصادیةمن واقع النظریة 

 .تحدید عدد العالقات الداخلة في النموذج  . ب
غیر  امت العالقات خطیة انك اذاذج فیما تحدید الشكل الریاضي للنمو . ج

  .خطیة
 االقتصادیةشارات والقیم المتوقعة للمعلمات وغالبًا ما تدلنا النظریة التحدید ا. د

ي ستجابة المتغیر التابع الاوفق طبیعة ) موجبة اوسالبة (شارة المعلمات اعلى 
یضًا عن ا االقتصادیةكما تدلنا النظریة ). التفسیریة(من المتغیرات المستقلة 

) MPC(ستهالك ه المعالم فمعامل المیل الحدي لالالمدى الذي تقع فیه قیمة هذ
  .یقع بین الصفر والواحد الصحیح وهكذا انعلى سبیل المثال یجب 

خال المتغیر العشوائي حصائي بإداحویل النموذج الریاضي الى نموذج ت. ه
  :الى العوامل التالیةضافته یرجع اوالسبب في 

i. خطأ حذف المتغیرات ذات العالقة. 
ii. خطاء القیاسا. 
iii. خطاء توصیف النموذجا. 
iv. خطاء التجمیعا. 
v. خطاء ناتجة عن عنصر العشوائیة المرافق للسلوك البشريا. 
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  Estimation Stage: مرحلة تقدیر معلمات النموذج. 2
لى وتعد و المرحلة اال تهاء مننویتم في هذه المرحلة القیاس والتقدیر بعد اال  

م جمعها عن ات الواقعیة التي تانساسًا على البیابحتة تعتمد هذه المرحلة فنیة 
نطوي هذه المرحلة على خطوات القیاسي وت االقتصادسالیب االمتغیرات وعلى طرق و 

  :همهااعدة 
 انما اات انوهذه البی: اخلة في النموذجات عن المتغیرات الدانتجمیع البی  . أ

ات عن متغیر انوهي بی( Time Series Dataصورة سلسلة زمنیة تكون في 
م 2005ي للفترة من انمثل الدخل القومي السود) ما في فترات زمنیة مختلفة

ات انوهي بی( Cross Section Dataات مقطعیة انوقد تكون بی. م2015الى 
مثل الدخل القومي لمجموعة دول في ) عن متغیر ما في نقطة زمنیة معینة

ات السلسلة الزمنیة انات على مزیج من بیانوقد تحتوي البی. معینة سنة
موعة دول خالل جات عن الدخل القومي لمانمثل بی Panel Dataوالمقطعیة 

 اوات قد تكون كمیة قابلة للقیاس انهذه البی انبید . م2011 –م 1990الفترة 
 Dummyیة ي ما یسمى بالمتغیرات الوهماالقتصادنوعیة وقد یستخدم الباحث 

Variable حكمیة بین الصفر والواحد وهي متغیرات یفترض الباحث لها قیمة ت
یفترض مثًال في  نأثر هذه المتغیرات النوعیة على المتغیر التابع كالتوضیح 

ضمام الى منظمة التجارة نصحیح منذ اال) 1(حالة السلسلة الزمنیة قیمة 
 .قبل ذلك التاریخ) 0(والقیمة  WTOالعالمیة 

ه انال بد من مالحظة : التفسیریة  اورتباط بین المتغیرات المستقلة دراسة اال  . ب
ه انرتباط كبیرة بین المتغیرات المستقلة في المعادلة فافي حالة وجود درجة 

المتغیر التابع، وفي ثر كل متغیر مستقل منها على حدة على ایصعب فصل 
المتغیرات المستقلة یستحیل  التام بین اورتباط الخطي القوي ي االاهذه الحالة 

 .الحصول على تقدیرات لمعلمات النموذج
ي ا: زیة للمعادالت المكونة للنموذجدراسة الشروط الخاصة بالحالة التمیی. ج

ستخدام طرق معینة للقیاس هي االمعامالت التي سیتم تقدیرها ب انالتأكد من 
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. لنماذج متعددة المعادالتفعًال معالم الدالة التي تهمنا بالفعل، وذلك في حالة ا
 اوذ تتحدد طریقة القیاس للحالة التمییزیة فقد تكون عالقات النموذج فوق ممیزة ا

یة انمكاذلك كله یتم من خالل التعرف على ممیزة فقط، و  اوتحت ممیزة 
الحصول على معالم الصورة الهیكلیة للنموذج وفي ضوء تحدید درجة تمییز 

  :المعادلة تتحدد طرق القیاس
i.  في حالة المعادالت الممیزة فقط تستخدم طریقة المربعات الصغرى غیر

 .المباشرة
ii.  في حالة المعادالت فوق الممیزة تستخدم طرق عدة على كل معادلة

ات الصغرى على مرحلتین وطریقة على حدة مثل طریقة المربع
 .كبر للمعلومات المحددةل االحتمااال

iii. رق فهي طي من الاستخدام ان كمة المعادالت تحت الممیزة ال یفي حال
 .حالة میئوس منها

سالیب القیاس الى احیث تنقسم طرق و : لقیاس المالئمةختیار طریقة اا. د
  :مجموعتین هما 

i. التي تطبق في كل مرة على  وهي الطرق: طرق قیاس لمعادلة واحدة
هم هذه الطرق طریقة اواحدة خالل فترة زمنیة معینة، و  تصادیةاقعالقة 
طریقة  او OLS (Ordinary Least Square(ت الصغرى العادیة المربعا

  GLS (Generalized Least Square(المربعات الصغرى العامة 
ii.  یةناال(طرق المعادالت المتعددة (Simultaneous Equation 

Techniques  : وهي الطرق التي تطبق على النماذج متعددة المعادالت
 :دورها الى مجموعتین في نفس الوقت وتنقسم هذه الطرق ب

 :الطرق التي تطبق على معادلة واحدة مثل  )1
 ILS(   Indirect(طریقة المربعات الصغرى غیر المباشرة   . أ

Least Square . 
 TLS( Two-Stage(طریقة المربعات الصغرى على مرحلتین   . ب

Least Square . 
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 LIML (Limited(عظم للمعلومات المحددة حتمال االاال. ج
Information Maximum Likelihood .  

 : الطرق التي تطبق على جمیع المعادالت مرة واحدة مثل )2
 Three Stageطریقة المربعات الصغرى على ثالث مراحل   . أ

Least Square . 
 Full Informationعظم للمعلومات الكاملة حتمال االاال  . ب

Maximum Likelihood . 
لنموذج محل البحث عة اساس طبیاالقیاس على  اوختیار طریقة التقدیر اویتم 

فوق  اوممیزة فقط (التمییزیة للمعادالت والحالة ) متعدد المعادالت اومعادلة واحدة (
وكذلك  Uiحتمالیة لمتغیر الخطأ العشوائي والفروض المتعلقة بالتوزیعات اال )ممیزة

  .الوقت والتكالیف والبساطة
التقدیرات جودة كثر الك التي تعطي في الظروف السابقة فضل الطرق هي تاو 

تساق، دم التحیز، االع(وجودة التقدیرات هذه تتوقف على توفر خصائص معینة مثل 
  ).تباین االقلالكفاءة و 

   Evaluation Of Estimation: تقییم تقدیرات معالم النموذج. 3
ات انهي الباحث تقدیر القیم الرقمیة لمعلمات النموذج من خالل بینی انبعد   

ت هذه التقدیرات انك اذاة تقییم هذه القیم المقدرة بمعنى تحدید ما واقعیة تبدأ مرحل
الناحیة ت مقبولة من انك اذاوما  االقتصادیةمعنى من الناحیة  اوذات مدلول 

ختبارات الدرجة ایضًا االك لى، وهنو ختبارات الدرجة االاویطلق علیها  االحصائیة
ختبارات االقیاس بمعنى آخر قة المتبعة في یة الخاصة بتوافر شروط الطریانالث

 االقتصادیة تبحث عن مدى قبول القیم المقدرة للنموذج في ضوء معاییر انالدرجة الث
تمام عملیة تقییم القیم اعدد من المعاییر التي تمكننا من القیاسي وبالتالي یوجد 

  :همها اقدرة الم
:  Economic Criteria: االقتصادیةمة التقدیرات للمعاییر ءختبار مدى مالا  . أ

شارات وحجم معامالت اوتتعلق ب االقتصادیةوهذه تحددها النظریة 
على قیودًا  االقتصادیةوبالتالي تفرض النظریة  االقتصادیةالعالقات 
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جاءت المعلمات على  اذاف االقتصادیةشارات وقیم لمعلمات العالقات ا
ذا یمكن ه انالقیمة ف اوشارة نظریة سواء فیما یتعلق باالعكس ما تقرره ال

ثم یعاد النظر في یكون مبررًا لرفض هذه المعلمات المقدرة ومن  ان
 او، انخرى لم تؤخذ في الحسباالبحث عن عالقات  اوصیاغة العالقة 

الطریقة المستخدمة من توافر الشروط الخاصة ب اوات انالتحقق من دقة البی
لتسلیم قد توجد مبررات منطقیة لها من القوة ما یؤدي ل اوفي القیاس 

 .االقتصادیةبصحة التقدیرات ورفض ما قررته النظریة 
 :  Statistical Criteria: االحصائیةمة التقدیرات للمعاییر ءختبار مدى مالا  . ب

وهي تهدف الى التحقق  First Order Testsلى و ختبارات الدرجة االاوتعرف  ب
  :من
i. درة التفسیریة وتختبر الق: مقدرة النموذج التفسیریة للظاهرة محل الدراسة

ویعرف  Determination Coefficientللنموذج بمعامل التحدید 
رتباط ویقیس دقة توفیق معادلة وهو مربع معامل اال) R2(ختصارًا ا

ه یوضح النسبة انلقدرة التفسیریة للنموذج  بمعنى حدار ویختبر اناال
في قلة التي یمكن تفسیرها من المتغیر التابع بداللة المتغیرات المست

تكون دالة خطیة وتنحصر قیمته بین  انالدالة والتي من المفترض 
قترب معامل التحدید االصحیح وتكون العالقة قویة كلما الصفر والواحد 

وال یعتبر معامل التحدید وحده  .من الواحد الصحیح والعكس صحیح
ففي بعض الحاالت یكون معامل  االقتصادیةكافیًا للحكم على العالقة 

رتفاع القوة التفسیریة افعًا وفي نفس الوقت ال یعني ذلك مرت التحدید
تجاهات ادم معنویة مقدرات النموذج لوجود للنموذج ویرجع ذلك الى ع

عامة قویة في المتغیرات المستقلة وهو ما یعرف بمشكلة التعدد الخطي 
Multicollinearity  ،قد یكون معامل التحدید منخفضًا وال یكون  او

خفاض معامل التحدید انالقدرة التفسیریة للنموذج وسبب  فمبررًا لضع
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تبعاد متغیرات سا اوالمتغیرات غیر خطیة العالقة بین  انقد یرجع الى 
 .رتفاع قیمة معامل التحدیدادراجها في النموذج امستقلة یترتب على 

ii.  مات الخاصة بمعل قدیراتفي الت االحصائیةالتحقق في مدى الثقة
 Fختبار استخدام ارات المعنویة ویتم فیها ختبااوتعرف ب: النموذج

عتماد على ه یمكن االانحدار ككل و نة العالقة الخطیة لالختبار معنویال
صلیة للنموذج بناءًا على مدى الثقة في معلومات تقدیرات المعلمات اال

معنویة كل معلمة  ختباراد التأكد من معنویة النموذج یتم النموذج وبع
حصائي مرتبط اكل مقیاس هي  المعلمة( Tتبار خاعلى حدة بوسطة 

وهنا تظهر ) 8م، 2005براهیم، امین ا ،بالمجتمع ویمیز جمیع مفرداته
تشتت  اوتقدیر والذي یعبر عن درجة تباین همیة الخطأ المعیاري للا

كما  .عینة حول المعلمات الحقیقیة للمجتمعالالمعلمات المقدرة من 
حصائیة ایرات ذات داللة تقبل تقد ه الانعتبار یجب األخذ في اال

في  االقتصادیةهم الخصائص اومن  االقتصادیةعتبارات تخالف اال
  :تقدیر المعلمات

  Unbiasednessعدم التحیز  )1
  Efficiency الكفاءة  )2

  Minimum Variance  قل تباینا )3
  Minimum Means Square Errorخطاء قل متوسط لمربعات االا )4

 BLUE ( Best Linear Unbiased(حیزفضل تقدیر خطي غیر متا )5
Estimator  

: القیاسي االقتصادمة التقدیرات لمعاییر ءختبار مدى مالا  . ج
Econometric Criteria 

یة وهي معاییر قیاسیة معینة تتحقق انختبارات الدرجة الثاویطلق علیها 
عدم توفر هذه  انو  االحصائیةحتى تتحقق المعنویة  من توافر شروط معینة

لقیاس مدى الثقة في  االحصائیةیؤدي الى عدم صالحیة المعاییر  الشروط
التقدیرات المتحصل علیها بعض الصفات  انالمعلمات المقدرة من ناحیة وفقد
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فتراضات اخرى وبعد التأكد من صحة اي تجعلها تقدیرات جیدة من ناحیة الت
كن القول یم) القیاسي االقتصادمعاییر (شروط الطریقة المتبعة في القیاس  او

تساق همها عدم التحیز واالاائص الطریقة المتبعة في القیاس و بتحقیق خص
عطاء اورة التأكد من قدرة النموذج على قل تباین یضاف الى ذلك ضر او 

القیاسي ما  االقتصادمثلة معاییر اومن  عتماد علیهاتنبؤات مستقبلیة یمكن اال
  :یلي
i.  خطاء العشوائیة بین اال )التسلسلي(رتباط الذاتي ختبار االامعاییرei . 
ii.  المتغیر العشوائي تباین ختبار عدم ثباتامعاییر. 
iii.  رتباط بین ختبار مشكلة االال: عتماد الخطيختبار االامعاییر

 .المتغیرات المستقلة
iv.  في المعادالت التي یتكون ) التعریفیة(ختبار الحالة التمییزیة امعاییر

 .منها النموذج
v.  المشاهدة في المتغیرات  اوء القیاس خطااختبار جودة امعاییر

 .المستقلة
مة ءالمستخدمة في التحقق من مدى مال االختباراتهم اوالجدول التالي یبین 

  ).یةانختبارات الدرجة الثا(القیاسي  االقتصادیرات لمعاییر التقد
  )یةانختبارات الدرجة الثا(القیاسي  االقتصادمعاییر  حسب االحصائیة االختبارات)1-2( جدول

  المستخدمة االحصائیة االختبارات  القیاسي االقتصادمعاییر 

 
 

ـــــــــــــــاییر  ـــــــــــــــار اال امع ـــــــــــــــذاتي ختب ـــــــــــــــاط ال رتب
  etبین األخطاء العشوائیة ) التسلسلي(

Autocorrelation 

ـــــــة ا ـــــــي مـــــــن الدرج ـــــــاط ذات رتب
  لىو اال 

1( Durbin Watson  
  ).30أقل من (للعینات الصغیرة 

2( Durbin’s H   بطاء زمنياللمتغیرات ذات  
  

ــــــدرجات ا ــــــن ال ــــــي م ــــــاط ذات رتب
 األعلى

1( Breusch-Goodfrey  
2( Lagrange Multiplier 

ـــــــة ا ـــــــي مـــــــن الدرج ـــــــاط ذات رتب
 الرابعة

Wallis 

ـــــــــــــــاییر  ـــــــــــــــاتامع ـــــــــــــــار عـــــــــــــــدم ثب ـــــــــــــــر العشـــــــــــــــوائي  تبـــــــــــــــاین ختب المتغی
Hetroscedasticity 

1( Spearman 
2( park 
3( Likelihood Ratio 
4( Goldfeld-Quandt 
5( Ramsey&White  

 Multicollenearity 6( Farrar-Glauberالخطي ختبار اإلعتماد امعاییر 
7( Frish analysis 
8( Klien  

  .2017اعداد الباحث یونیو : المصدر   
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القیاسي من تقدیر معالم  االقتصادیهدف : ختبار القدرة التنبؤیة للنموذجا. د
  :في المستقبل مع مالحظة االقتصادیةالنموذج الى التنبؤ بقیم الظاهرة 

i.  المعادلة الواحدة یختلف عن التنبؤ في حالة التنبؤ في حالة نموذج
 .النموذج متعدد المتغیرات

ii.  خرى ال تدخل في فترة اام تقدیرات معالم النموذج لفترة ستخدایمكن
قیمة الفعلیة للمتغیر التابع العینة ثم مقارنة القیمة المتحصل علیها بال

 .سالیب التنبؤاحصائیًا كأحد اختبار الفرق بین القیمتین اثم 
iii. ضافة اعادة تقدیر معالم النموذج بعد اي للتقویم هو انالثسلوب الا

ختبار معنویة اات الجدیدة بالسابقة و انرنة البیات فترة جدیدة ثم مقاانبی
ختبار اجراء اویكون  .المناسبة االحصائیةالفرق المطلق بالطرق 

 معنویة الفرق المطلق بین القیم المقدرة والقیم الفعلیة للمتغیر التابع
  :االخاصة بقیاس القدرة التنبؤیة ومنه االختباراتبواسطة بعض 

لمتغیر التابع ختبار معنویة الفرق بین قیم المتغیر التابع المقدرة وقیم اا )1
 . Tختبار استخدام االفعلیة ب

 . Fختبار اساس االذي یقوم على  Showختبار ا )2
ع دقة رتفااساوي لهنري ثایل والذي یشیر الى ختبار معامل عدم التا )3

 .قتراب قیمته من الصفراالتنبؤ ب
س الذي یقیس قدرة النموذج على التنبؤ خالل فترة العینة انمعامل ج )4

 .وما بعدها
مقدرة الفعلیة غیر الفرق بین القیم ال انك اذا االختباراتوبناءًا على هذه 

ي من الصفر او قتربت قیمة معامل عدم التسا او F او Tختباري معنوي تبعًا ال
بالتالي  رتفاع القدرة التنبؤیة للنموذجاذلك یدل على  انس فانمعامل جقیمة  وكذلك

ى تنبؤات یعتد بها في عتماد على تقدیرات النموذج في الحصول علیمكن اال
الفرق معنویًا دل ذلك على ضعف القوة التنبؤیة للنموذج  انك اذاما االمستقبل، 

  :سباب التالیةوذج لالوضعف القوة التنبؤیة للنم وترجع معنویة الفرق



24 
 

i.  قد ال تكون قیم المتغیرات المستقلة المستخدمة في التنبؤ غیر
 .صحیحة

ii. ات ومشاهدات العینة مما یؤدي الى ضعف انوجود نقص في بی
 .تقدیرات المعامالت

iii. الشروط الهیكلیة  انال المعامالت جیدة لفترة العینة قد تكون تقدیرات ا
ساس لتقدیر النموذج بل فترة االت علیه قانللنموذج قد تتغیر عما ك

 .تكون جیدة للتنبؤ انالتقدیرات القدیمة ال یمكن  انف ومن ثم
iv.  جتماعیة المؤثرة على المتغیراتواال االقتصادیةتغیر الظروف. 

  Multiple Regression Model .حدار الخطي المتعددناال  نموذج  :2-6
 االسالیبام من النموذج الخطي الع اوحدار الخطي المتعدد ناال یعد
المتقدمة والتي تضمن دقة االستدالل من اجل تحسین نتائج البحث عن  االحصائیة

ات في ایجاد عالقات سببیة بین الظواهر موضوع انطریق االستخدام االمثل للبی
على العدید ) Y(حدار للمتغیر التابع انحدار الخطي المتعدد عبارة عن نالبحث واال

لذا فهو یستخدم في التنبؤ بتغیرات المتغیر   X1 , X2 , ...,XKمن المتغیرات المستقلة 
ي تعتمد فكرته على العالقات الداللیة اذي یؤثر فیه عدة متغیرات مستقلة التابع ال

حدار الخطي المتعدد لیس نالاو  .تشارناال اولتي تستخدم ما یعرف بشكل التشتت ا
ستخدامها لمعرفة العالقة امكن التي ی االسالیبما مجموعة من انسلوب واحد و امجرد 

 بین متغیر تابع مستمر وعدد من المتغیرات المستقلة التي عادةً  ما تكون مستمرة
  .   )473م،2014الهمالي، (
  .حدار الخطي المتعددناال غة الریاضیة لنموذج الصی: 2-7

یستند النموذج الخطي العام على افتراض وجود عالقة خطیة ما بین متغیر 
عبد ( ویعطى بالمعادلة الخطیة التالیة وعدد من المتغیرات المستقلة iYمعتمد 
  :)71،م1997 ،المحمود

  
     

 )1 -2       (   1 2 2 3 3 ... , 1,.......,i i i k ki iY X X X e i n          
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1حیث  2 3, , ,...,i i i kix x x x  فَسِّر المتغیرات هي  اوالمستقلة للمتغیر المفسَّر  اوة المُ
k بینما. iYالتابع  ,....,, ، معلم في النموذج) k-1(هي معالم النموذج، لدینا هنا  10

وفي  .العدد الصحیح واحد x1غالبًا ما یأخذ المتغیر  االقتصادیةوفي االستعماالت 
تكون  nهي واحدة من جملة معادالت یبلغ عددها ) 1-2(المعادلة  انواقع االمر ف

   :نظام المعادالت التالي
 
 

 (2-2) 

 
  :    ام على الشكل المصفوفي التاليویمكن كتابة هذا النظ

 )2-3(                 
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Y           )4-2( :                     بإختصار  او X     

  :حیث
Y : متجه عمودي من الدرجة)n×1 ( یحتوي علىn  مشاهدة للمتغیر التابعY  
X : مصفوفة من الدرجة)n×k (حتوي مشاهدات المتغیرات المستقلة تx2, x3,…,xk 

  .ل یحتوي على قیم الواحد الصحیحو وعمودها اال
β:  متجه عمودي من الدرجة)k×1(  یحتوي المعالم المجهولةkβ3,…,β2,β1,β    
μ  :عمودي من الدرجة  متجه)n×1( یحتوي قیم المتغیر العشوائي المجهولة  
  훍ي اسباب ادخال المتغیر العشوائ : 2-8

فَسِّرمتغیر  kمشروح من طرف  iY ان ما یجب مالحظته   ال یمكن لهذه و  مُ
حصر جمیع  انه ال  یمكننا في غالب االحینبشكل تام ال Yتفسر ان االخیرة

1 1 2 21 3 31 1 1

2 1 2 22 3 32 2 2

1 2 2 3 3

.....
.....

.....

k k

k k

n n n k kn n

Y X X X
Y X X X

Y X X X
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الذي یتضمن كل المعلومات التي  μ لذلك یدرج حد الخطأ Y الظواهر المؤثرة على
ت بعین دالمتغیرات المستقلة كلما اخ انرة و نفترض عادة بال تقدمها المتغیرات المفس

، ویفسر ادخال ت المعلومات التي یقدمها الخطأ العشوائي مهملةاناالعتبار كلما ك
  ):2،م2006 ،فرج(باآلتي  μالمتغیر العشوائي 

غیر منتظم على المتغیر التابع  اووجود عدة متغیرات تفسیریة ذات تأثیر ضئیل . 1
Y دت من العالقة الخطیة التامة وتم التعویض عنها بالمتغیر العشوائي قد استبع
μ.  

تم تضمین تأثیرها في المتغیر  Yوجود اخطاء ممكنة في قیاس المتغیر التابع . 2
  .μالعشوائي 

ي تم تضمین مفعوله في المتغیر انسنوجود مكون عشوائي في السلوك اال. 3
 : لىا ىانسناال السلوك تقسیم ویمكن μالعشوائي 

i. یمارسه الذى )التكرار ( العام النمط خالل من به التنبؤ یمكن سلوك 
 .ىانسناال السلوك

ii. هذا ویتأثر بها التنبؤ والیمكن العشوائیة بطابع تتسم تصرفات او سلوك 
 .وتقالیده ذواقهاو  وعاداته عقلیته وتطور انسنرادة االاب السلوك

حداث توازن في العالقة ادخل ات والناعدم مالءمة النموذج الذي تم اختیاره للبی. 4
   .μالمتغیر العشوائي 

  .الفرضیات االساسیة للنموذج: 2-9
یكون مستوفیًا لعدد من الفرضیات التي  انحدار الخطي یجب نبناء نموذج اال ان

  :) Shavelson,1988,593-595( یمكن اجمالها كما یلي
فَسِّر  المتغیرات: لىو الفرضیة اال .1 النموذج لها اثر متوسط المهملة في ة المُ

موزعة توزیعًا طبیعیًا  μبمعنى آخر تكون قیمة المتغیر العشوائي  معدوم
یة للصفر او مسبحیث تكون القیمة المتوقعة له   0E    انوهذا معناه 

 .فقط Xiعلى المتغیرات المستقلة  Yiتعتمد القیمة المتوقعة للمتغیر التابع 
:   یة انالفرضیة الث .2 

 
2var , 1.........

cov , 0,
i

i j

i n

i j
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 انحیث   2var 1.........i i n    س التباین انهي فرضیة تج
"Homoscedasticity "بعاد الحالة التي تكون الف الحدود العشوائیة وهذا كفیل بلمخت

فیها االخطاء تتبع تغیرات قیم المتغیرات المفسرة و , 0i jCov i j     ان، اي 
یمكن و نتیجة تجربة ال تؤثر على بقیة النتائج  انء لیست مرتبطة ببعضها و االخطا

   : كتابة هاتین الفرضیتین على الشكل المصفوفي

                           
2

2
' 2

2

0 0
0 0

( )

0 0

nE I




 






 



 
 
     
  
 




   


    

-Variance(لالخطاء والتغایرات مصفوفة التباینات تسمى المصفوفة 
Covariance Matrix(  

قیم  انتعني ب: غیر عشوائیة وثابتة X اتانالبی مصفوفة: الفرضیة الثالثة .3
ثابتة  Xفترض توباالضافة الى ذلك  المتغیرات المستقلة یمكن مراقبتها

:  يا قیم المتغیرات المستقلة ال تتغیر من حین آلخر ان انلضم
'cov( , ) ( ) 0X E X   

عدد المشاهدات في كل  nحیث   )n×k(الرتبة من  Xات انمصفوفة البی  .4
ویجب ) Xiعدد المتغیرات المستقلة بما فیها (تمثل عدد االعمدة  kمتغیر و 

اقل من عدد المشاهدات حتى تكون اعمدة  kیكون عدد المتغیرات  ان
متجهات مستقلة عن بعضها خطیًا وال توجد عالقة خطیة تامة  Xالمصفوفة 

  Multicollinearityما یعرف بالتعدد الخطي  او بین المتغیرات المستقلة
 .μالیوجد ارتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیر العشوائي  .5
 .اتانالیوجد اخطاء تجمیع البی .6
 .العالقة المراد تقدیرها) تمییز(یة تشخیص انامك .7

 Estimation by the .طریقة المربعات الصغرىتقدیر معالم النموذج ب :2-10
Ordinary Least Squares Method (OLS) 

ها اسلوب قیاسي لتوفیق انطریقة المربعات الصغرى العادیة على  رفتع  
حیث یتضمن هذا االسلوب تصغیر مجموع  X,Yافضل خط مستقیم لعینة مشاهدات 
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 حرافات النقاط الفعلیة عن خط التوفیق الى ادنى حد ممكن اينالمربعات ال
  : )21،م2007،انشوم(

 2

1

( )
n

ii
i

M in Y Y


  
  :حیث

Yi  :المشاهدات الفعلیة  

iY :5-2(          :القیم المتوقعة المناظرة بحیث تكون (       ii ie Y Y  

   Residualsوهي بواقي المربعات الصغرى 
خط حرافات عن نه البد من اخذ مجموع مربعات االانوتجدر االشارة هنا الى 

حرافات انحدار فیتولد عنها نتقع اعلى خط اال Yiبعض القیم الفعلیة لـ  نالتوفیق ال
حرافات سالبة انحدار فیتولد عنها نیقع اسفل خط اال Yiي لقیم انموجبة والبعض الث

حدار فال یتولد عنها نیقع على خط اال Yiمن قیم البعض اآلخر  انفي حین 
 :  انالنتیجة سیكون صفرًا اي حرافات بنمجموع هذه اال ،حرافاتان

1
0

n

i
i
e



  وبذلك
هذا المعیار سیكون مرفوضًا لعدم قدرته على التمییز بین التوفیق الجید من غیره  انف

حرافات سوف تختفي بتوفیق خط المربعات ناال انوبذات الوقت فهو ال یعني 
لة جعل هذه المربعات و احرافات ومحنالصغرى لذلك البد من ایجاد مربعات اال

2

1

n

i
i
e


 ظر ان(ومن هنا جاءت تسمیة طریقة المربعات الصغرى  اصغر مایمكن

 ).1- 2(الشكل رقم 
  حدار المقدرنتشار وخط اال نشكل اال ) : 1- 2(شكل 

  
  
  

  
               

  
   م2013،طبیقبین النظریة والت القیاسي االقتصاد، سام والسواعيح: المصدر           

 

 •  • 
 • 

 • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 
 • 

 • 

 • 
 • 

 • 

ix  

iŷ  

iy  

1̂  
0̂  

Xi 

Yi 

î  

XY 10
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نا نكتب انف βلمتجه المعالم للحصول على تقدیرات المربعات الصغرى العادیة و 
  ):79-76،م1997عبد المحمود، (المعادلة المقدرة التي یراد الحصول علیها كما یلي

                                 ii iY Y e   
)2-6(       

1 2 32 3 ... , 1,.......,ki i ki iX X X e i n            =   
  :ستخدام المصفوفاتاوب

                   ii iY Y e   
   )2-7(    

ii ix e   
  :حیث

iY  : متجه عمودي من الدرجة)n×1(  یحتوي على القیم المقدرة للمتغیر التابعY  

i  : جة متجه عمودي من الدر)k×1 ( یحتوي على مقدرات المربعات الصغرى

العادیة    
1 2 3, , ,..., k     

ei  : متجه عمودي من الدرجة)n×1 (یحتوي على البواقي  
 ختیار قیماب ونحصل على مقدرات المربعات الصغرى العادیة

i َصغِّر التي  ت
2صغیر ته یجب انممكنة اي البواقي الى ادنى قیمة مجموع مربعات 

1

n

i
i
e


  والذي

  :اي eللمتجه   )Inner Product(یمكن كتابته على اساس المضروب الداخلي 
   )2-8(        2 /

1

n

i
i
e e e



  
 :انحیث 

 

1

2/
1 2      n

n

e
e

ee

e

e e e

 





 
 
 
 

 

           = 2 2 2
1 2 ne e e          

=  2

1

n

i
i
e
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  :بناءًا على ذلك تصبح مسألة النهایة الصغرىو 
  )2-9(   )         = min( e/ e 2

1

n

i
i
e


 

:  انوبما 
ii i iY x e  ان، ف  :

ii i ie Y x   
  :انوبالتالي ف

                             / /( ) ( )i ii i i ie e Y x Y x     
     )2-10(          

   

// /

/ // / / /

( )( )Y x Y x

Y Y Y x Y x x x

 

   

  

   
    

/Y:  انوبمالحظة  x  ي المبدلة او رقم حقیقي بالتالي یس //Y x    وبتعویض المبدلة
  ):2-10(في المعادلة 

   / / // / / / /e e Y Y Y x Y x x x                          
)2-11(                    / 2/ / /2Y Y x Y x x     

: نال  / 2
    

لى الضروري لمسألة و شرط الدرجة اال انستعمال تفاضل المصفوفات فوبا  
  :تعطي) 2-9(في المعادلة  النهایة الصغرى 

  
      /

ˆ0 2( ) 2 0ˆ
e e

X X X Y



    


    

  
)ˆ          )12-2(                   :    اومنه )X X X Y   

  
نضرب طرفي المعادلة بـ  1XX  لنحصل على:  

  
       (2-13)  YXXX  1)(̂  

  
)1یوجد المعكوس  انبشرط  )X X   
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  .خصائص مقدرات المربعات الصغرى :2-11
حدار نخط االبوالتي تعرف  ̂تمتلك مقدرات المربعات الصغرى العادیة   

-8،م2006فرج، (المرغوب فیها التالیة  االحصائیةالمقدر الخصائص الحسابیة و 
22:(  
  .الخصائص الحسابیة: 1- 2-11
)یمر الخط المقدر من نقطة متوسطات العینة . 1 , )X Y  وهذه النقطة تحقق المعادلة
)7.(  
ي القیمة المتوسطة للمتغیرات او تس Yة المتوسطة للمشاهدات الحقیقیةالقیم. 2

Y:  اناي   Yالتقدیریة Y.  
: اني صفر اي او مجموع البواقي یس. 3

1
0

n

i
i
e



.  
عن وسطها  iXحرافات انوال ب iXالترتبط بالمتغیرات المستقلة  ieالبواقي . 4

:  انالحسابي اي 
1 1

0
n n

i i i i
i i
X e x e

 

   ) حیثix  حرافات انهيiX  عن
  ).وسطها الحسابي

:  اناي  yحرافاتهاانوال ب Yالترتبط بالقیم المقدرة  ieالبواقي . 5

1 1
0

n n

i i i i
i i
Y e y e

 

   ) حیثy  حرافات انهيY عن وسطها الحسابي.(  
  .االحصائیةص الخصائ: 2- 2-11
YXXXلرؤیة خاصیة الخطیة یمكن كتابة المعادلة : الخطیة. 1  1)(̂  على

ˆ   )14-2(               : الصورة  kY  
)1تحتوي على ثوابت ) k×n(مصفوفة من الدرجة  kحیث  )k X X X   وبالتالي

  . Yیعتمد بصورة خطیة على متجه المتغیر التابع  ̂متجه المقدرات  انف
هذا  انك اذاالتحیز هو ذلك الفرق بین مقدرة ما ووسط توزیعها ف: عدم التحیز. 2

وبمعنى آخر  ،متحیزغیر ه انیختلف عن الصفر نقول عن ذلك المقدر بالالفرق 
نصر من عناصر المتجه لكل ع) الوسط(القیمة المتوقعة  انعدم التحیز یعني 

 :  اني العنصر المقابل في متجه المعالم الحقیقیة اي او تس ˆE  .  
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-Gaussتنطلق هذه الفكرة من نظریة :  BLUEافضل مقدر خطي غیر متحیز . 2

Markov المربعات  لخطیة وغیر المتحیزة تكون مقدرةمن بین المقدرات ا" والتي تقول
ا اصغر تباین له انهي افضل مقدرة خطیة غیر متحیزة حیث دیة الصغرى العا

  ".ممكن مقارنة مع بقیة المقدرات الخطیة وغیر المتحیزة االخرى
نا ننظر الى الخاصیة انواجهنا مشكلة تحیز مقدرة ما ف اذا: خاصیة االتساق. 3

عبارة عن متغیر  iXالتقاربیة لذلك المقدر ویحدث ذلك عندما یكون المتغیر المستقل 
ˆتابع ومبطأ بفترة زمنیة ما، ونقول عن 

i ه مقدر متسق انب(Consistent 

Estimator) انك اذا n توزیع المعاینة لـ  انفˆ
i  یقترب من القیمة الحقیقیةi 

ˆالنهایة االحتمالیة للمقدر  انونقول 
i هيi  وتكتب :ˆlim( )i i

n
p  


   

تكون قیمتا  انلكن هذا الشرط غیر كاف للحصول على مقدر متسق بل یجب 
  :ا ال نهایة ايمن م nالصفر كلما اقتربت  انیاو تس او انالتحیز والتباین تقترب

                       (2-15)      
ˆ ˆ1.lim ( ) lim( )

ˆ ˆ2.lim var( ) lim var( ) 0

i i in n

i in n

E p

p

  

 

 

 

 

 
  

ˆوبتحقق هذین الشرطین نقول عن المقدر 
i ه مقدر متسق للمعلمة الحقیقیةانب. 

. )القدرة التفسیریة لمتغیرات النموذج(جودة توفیق النموذج الخطي العام : 2-12
Goodness of the General Linear Model    

التي  Fواحصاءة  2Rومعامل التحدید المعدل  R2معامل التحدید   یستعمل
ختبار جودة توفیق النموذج الخطي العام من تحلیل التباین ال یمكن الحصول علیها

ومان، ش( ولقیاس القدرة التفسیریة للمتغیرات المستقلة الداخلة في النموذج
 .)63م،2008

  .ومعامل التحدید المعدل R2التحدید  معامل : 1- 2-12
 ( 2R ) Coefficient of determination (R2) and AdjestedCoefficient of 

determination  
حدار الخطي ننتقل من نكثر من متغیر مستقل في نموذج االاعندما یكون لدینا 

وفي  لى معامل التحدید المضاعفا) معامل االرتباط البسیط(العادي معامل التحدید 
لى اضافة ي وباالانالث انل یقیس العالقة بین متغیر مستقل وآخر تابع فو اال انحین 
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وعدة  Yیدرس العالقة الموجودة ما بین المتغیر التابع  انور فانه یمكن نفس الد
لى النسبة ایشیر  وهو ،د المتعددمتغیرات مستقلة مرة واحدة ویسمى بمعامل التحدی

داللة المتغیرات المستقلة ب Yالتي یمكن تفسیرها من التغیر الكلي في المتغیر التابع 
حدار المحتوي نفي المعادلة ویستعمل كمقیاس لجودة التوفیق في نموذج اال الداخلة
 kي ذ (الخطي العام  لنموذجمعامل التحدید المتعدد ل متغیر مستقل ولحساب kعلى 

  :   )Myers,1986,28()متغیر مستقل
1 2 2 3 3 ... , 1,.......,i i i k ki iY X X X e i n           

حدار نمربعات االعبارة عن النسبة بین مجموع  R2 ویكون معامل التحدید  
RSS  الكلیة  مجموع المربعاتالىTSS  انأي :  

    )2-16(                2 RSSR
TSS

   
  :حیث

2 2 2

1 1

n n

i i
i i

TSS y Y nY
 

    
  

)2-17 (                     / 2Y Y nY  =  
 // /RSS Y Y X Y   

)2-18(                / 2 /Y Y nY e e    
YXXX        )19-2(:                        من المعادلة  1)(̂    

/    )20-2(                          :ومبدلتها  1 /ˆ ( )X X XY           
       )21-2(:           ومن المعادلة    / / // / / / /e e Y Y Y x Y x x x        

  ) :2-21(في المعادلة ) 2-20(و ) 2-19(بتعویض المعادلتین 
      

 // / / / / 1 / / 1 / / / 1 /( ) ( ) ( )e e Y Y X Y Y X X X X Y X X XY X X X X X Y        
 // / / / / 1 / / 1 / / / 1( )( ) ( ) ( )( )( )Y Y X Y Y Y X X X X Y Y X X X X X X X X         



/ / 1

// / / / /

( )( ) 1X X X X

e e Y Y X Y Y Y Y Y

 

    

  

      )22-2( :     علیه // / /e e Y Y X Y       
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  ):2-18(في المعادلة ) 2-22(وبتعویض المعادلة 
)2-23(       // /RSS Y Y X Y   

  :انبالتالي ف
    )2-24(       ' ' 2

2
' 2

ˆRSS X Y nYR
TSS Y Y nY

 
 


                             

من التغیر في  ایاً االنحدار معادلة  تفسرال  عندما( الصفربین  R2ح قیمة او وتتر 
Y ( الواحد الصحیحو )وعلى الرغم من ). حدارنعندما تقع كل النقاط على خط اال

من المشاكل هناك بعض  انكون معامل التحدید مقیاسًا سهل الحساب والتفسیر اال 
  :)379م،2003الالفي،(منها  هنواجهها مع استعمال

المبني في المعادلة  نموذجال انالقائلة بتأتي من الفرضیة  االحصائیة نتائجالكل . 1
  XY  ًحصائیة بدیلة للمقارنةاقیمة  اولیس لدینا طریقة و  یكون صحیحا. 
 انحیث  غیر حساس لعدد المتغیرات المستقلة والموجودة بالنموذج R2 ان. 2
 R2من قیمة قلل ت ان بداً اخرى لمعادلة االنحدار ال یمكن اضافة متغیرات مستقلة ا

ضافة متغیر مستقل جدید للنموذج ال االن (تزید من قیمته  انوبالعكس فانها یمكن 
) ESSحرافات المشروحة نبینما یزید في قیمة اال TSSیؤثر في التغیرات الكلیة 
حیث عندما یكون النموذج بدون الحد الثابت  صعباً  R2ویصبح تفسیر واستعمال 

  .الواحدو  الصفربین  یكون محصوراً  نالیس بالضرورة في هذه الحالة 
 اوكبیرًا  حدار نمیل خط اال انك اذاتكون عالیة وبشكل خیالي   R2قیمة  انكما . 3

  .تباین المتغیر المستقل كبیراً 
 نكمقیاس لجودة التوفیق راجعة ال R2في استعمال  والمآخذ السابقة الصعوبات ان

) المشروحة وغیر المشروحة( Yهذا المعامل یعتمد على التغیرات الحاصلة في 
 حصائياي مشكل ان االعتبار عدد درجات الحریة في ه ال یأخذ بعیانوبالتالي ف

  .2R )المصحح(المعدل  خر یسمى معامل التحدید آستعمل معامل ولهذا الغرض ی
2: هو R2تعریف  انك اذاف RSSR

TSS
    

  :هو 2Rتعریف  انف
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                        )2-25(            
 
 1

112





nTSS
knRSSR

  
  :حیث

  n  : عدد المشاهدات  
 1k :  عدد المعالم المقدرة  

  :وبتعویض بسیط نجد 

    )2-26 (           
  












1

1.11 22

n
knRR

  
2Rعالقة بین عاله تظهر الاخیرة ومن المعادلة اال   :انحیث 2Rو 

1. 
22 RR  1ت انك اذاk 

2. 
22 RR  1ت انك اذاk  

ن في العینات هما لكیي قیمتف انیقترب 2Rو R2 انكبیرا، ف nحجم العینة  انك اذا  
یقل  2R انبالمقارنة مع حجم العینة ف عدد المتغیرات المستقلة كبیراً  انك اذا الصغیرة

 انساس افي هذه الحالة یجب شرحه على  سالبة یأخذ قیماً  انویمكن  R2بكثیر على
  .ي الصفراو قیمته تس

فضل اجودة التوفیق لجعله وسیلة قیاس ت له مجموعة من الخصائص 2R اذاً 
همیة زیادة عدد اتساؤالت بعض الباحثین حول  نب عجیی االقلفهو على  R2من

المتغیرات للنموذج بدون التفكیر في سبب ظهور هذه المتغیرات على كل حال رغم 
لجودة  R2یحل كل المشاكل المتعلقة بالمقیاس  2Rانذلك ال یجب التفكیر في 

تبقى م ال اظهور بعض المتغیرات في النموذج  یةانمكاان القرار حول التوفیق حیث 
القیمة العددیة لـ اني كما االقتصادخرى في القیاس امعتمدة على اعتبارات نظریة 

2R ات المستعملةانالبی اولنوع المعطیات  جداً  تكون حساسة. 
  F    F – Statisticsحصائیة ا : 2- -212

عن طریق جدول تحلیل التباین  Fالهدف االساسي من اجراء اختبار  ان
Anova Table  كما ذكرنا سابقًا هو اختبار معنویة النموذج بصورة كلیة وهذا یعني

 اختبار تأثیر المتغیرات المستقلة مجتمعة على المتغیر المعتمد اي اختبار الفرضیة
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صیغة مبدئیة عن معلمة المجتمع هو  رض العدمف( :H0 )فرض العدم( الصفریة
 ).199م، 2012المعاني وآخرون،،المجهولة 

0 1 2
ˆ ˆ ˆ: 0KH B B B    

صیغة مبدئیة تشیر الى نفس المعلمة  هو فرض البدیل(  H1الفرضیة البدیلة مقابل 
عن العینة التي حددها فرض العدم، المعاني  المجهولة لها عینة تختلف

وتنص الفرضیة البدیلة على وجود عالقة معنویة بین ) 199، م2012وآخرون،
 :أي  المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع
0#ˆ#...ˆ#ˆ: 211 kBBBH  

  : والصیغة الریاضیة لهذا االختبار هي 
ˆ

ln 1
B x ylkF

e e k
 


  

  

2   )27-2( :                      او

21 ln 1
R lkF

R k


  
 

)  n-k-1(و ) k(تقارن مع قیمتها الجدولیة بدرجة حریة  Fیمة وبعد احتساب ق
م، 1990میر حنا،ا،حجم العینه ناقصًا واحد  هي درجات الحریة( بسط والمقاملل

فضل مؤشر عن مدى ا هو مستوى المعنویة( ولمستوى معنویة معین) 504
ة ت القیمانك اذاف ).600م، 2007مصطفى زاید،، ختبارمصداقیة الفرض محل اال

العالقة المدروسة  اني ا H1وتقبل  H0القیمة الجدولیة ترفض  المحتسبة اكبر من
.  Yذو تأثیر في  XKمتغیر مستقل واحد من المتغیرات  االقلمعنویة وهناك على 

ي ا H0ذلك یعني قبول  انالجدولیة فالقیمة  ت القیمة المحتسبة اصغر منانك اذاما ا
ي متغیر من اه لیس ثمة تأثیر من اني اعنویة قة الخطیة المدروسة غیر مالعال ان

والجدول التالي یوضح الشكل العام لتحلیل  ات المستقلة على المتغیر التابعالمتغیر 
  .)640م،2004الجمعة،(التباین 
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 تحلیل التباین): 2- 2(جدول 
متوسط مجموع   درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

  المربعات
  Fاختبار 

   SSR K-1  SSR/K-1  حدارناال

kn/SSE
1K/SSRF




  البواقي  SSE  n-K  SSE/n-K  
  SST  n-1  n-1  اإلجمالي

  .م2004،مقدمة في التحلیل االحصائي، الجمعة: المصدر 
  .)اختالل فرضیات النموذج . (حدار الخطينیة في نموذج اال القیاس تكالالمش: 2-13

Econometrics Problems in Linear Regression Model 
حلیل التباین تد من توافرها عند استخدام اسلوب هناك العدید من االفتراضات الب

حدار نعند االستدالل حول معالم نماذج اال) OLS(وطریقة المربعات الصغرى 
وبعضها  μالخطیة وهذه االفتراضات بعضها یخص المتغیر العشوائي في النموذج 

یخص العالقة بین المتغیر العشوائي  یخص المتغیرات المستقلة والبعض اآلخر
 انحدار تتصف بنتقدیرات المربعات الصغرى لمعالم اال انوالمتغیرات المستقلة حیث 

ه الیمكن اجراء اختبارات المعنویة انلها احسن تقدیر لتوافر تلك الشروط كما 
 امن هذه االفتراضات واهمهتم التحقق  اذااال  Fواختبار  Tمثل اختیار  االحصائیة

  ):2005،678محمد شامل، (
  :μالفروض الخاصة بالمتغیر العشوائي . 1

i. ي صفر اي او القیمة المتوقعة للمتغیر العشوائي تس:   0E  . 

ii. أي  تباین المتغیر العشوائي ثابت لجمیع المشاهدات:  2
i

Var   

iii.  لعشوائیة اي یوجد تسلسلي بین االخطاء ا اوالیوجد ارتباط ذاتي
استقالل لالخطاء العشوائیة فالخطأ في اي مشاهدة مستقل عن 

بین  Covarianceالتغایر  انالخطأ في المشاهدات االخرى بمعنى 
 :ي صفراو االخطاء یس 1 2, 0Cov   . 
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iv.  المتغیر العشوائيμ ي صفر او یتبع التوزیع الطبیعي بمتوسط یس
2ي او وتباین ثابت یس

i
  0)2:  اناي, )

ii N   

  .الفروض الخاصة بالمتغیرات المستقلة. 2
i.  ها كمیات ثابتة انالمتغیرات المستقلة عبارة عن متغیرات عشوائیة اي

 .ه قد تم قیاسها بدون اخطاءانفي العینات المتكررة و 
ii. الیوجد اعتماد خطي تام بین المتغیرات المستقلة. 

نا نواجه بما یسمى انبعضها ف اووفي حالة عدم تحقق كل الفروض السابقة 
مشاكل القیاس التي البد من معالجتها حتى تتمتع المعالم المقدرة بطریقة 

  :المربعات الصغرى بالخصائص المرغوب فیها ومن اهم مشاكل القیاس
 Autocorrelation.خطاءاالرتباط الذاتي لال .1
 Hetroscedasticity. عدم ثبات تباین الخطأ .2
 Multicollinearity. التعدد الخطي .3

  Autocorrelation .مشكلة االرتباط الذاتي: 2-14
الذي یحدث مضمون مفهوم االرتباط الذاتي هو كون قیمة المتغیر العشوائي 

  تلیه اویرتبط بقیمة نفس المتغیرات العشوائیة التي تسبقه  Utخالل فترة زمنیة محددة 
Ut-1  ي اي الصفر او ن التغایر ال یسبحیث یكو: cov(Ut ,Ut-1) ≠ 0.  وهو ما

لعادیة الخاصة یخالف احد االفتراضات الكالسیكیة لطریقة المربعات الصغرى ا
ات انظاهرة االرتباط الذاتي كثیرة الحدوث في بی انویالحظ  بالمتغیر العشوائي
-Crossعرضي ات المقطع الاناكثر منها في بی Time Seriesالسالسل الزمنیة 

Section )،229،م2002بسام وآخرون(.  
  .اشكال االرتباط الذاتي: 1- 2-14

حسام ( اآلتیة یمكن النظر الى اشكال االرتباط الذاتي من زوایا مختلفة منها
  :)305،م2013والسواعي،

یة انالرتبة الث او First Orderلى و قد یكون االرتباط من الرتبة اال: من حیث الرتبة. 1
ذلك یعني وجود  انلى فو ففي حالة وجود ارتباط من الرتبة االاعلى  رتبة او
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ارتباط بین القیم المقدرة للخطا العشوائي في فترة زمنیة معینة والقیمة المقدرة له 
لى و في الفترة السابقة مباشرة ویمكن تمثیل حالة االرتباط الذاتي من الرتبة اال

  :حدار التالیةنبمعادلة اال
)2-28(  1t t t     

  :ثیح
t : القیم المشاهدة للخطأ العشوائي في الفترة الزمنیةt.  
1t  : القیم المشاهدة للخطأ العشوائي في الفترة الزمنیة السابقةt-1.  
 :معامل االرتباط الذاتي.  

ة ما تكون كل قیمة من قیم الخطأ العشوائي مرتبطة بالقیمتین اما في حال  
ویمكن تمثیل  Second Orderیة اناالرتباط یكون من الرتبة الث انالسابقتین لها ف

  :حدار التالیةنبمعادلة االهذه الحالة 
)2-29(    1 1 2 2t t t t          

  :حیث
1 :ذاتي بین القیمة المشاهدة للخطأ في الفترة معامل االرتباط الt  والقیمة المشاهدة

  .t-1في الفترة السابقة 
2 : معامل االرتباط الذاتي بین القیمة المشاهدة للخطأ في الفترةt  والقیمة المشاهدة

  .t-2في الفترة قبل السابقة 
معظم  انالمالحظ  انالعلى اال وهكذا بالنسبة لالرتباط الذاتي من الرتب ا  

 .لىو القیاسي تتضمن ارتباطًا ذاتیًا من الدرجة اال االقتصادتطبیقات 
االرتباط الذاتي بین االخطاء قد یكون : اءخطاالرتباط بین االمن حیث اتجاه . 2

معامل االرتباط بین اي متغیرین ولكن االرتباط  نأه في ذلك شنأسالبًا ش اوموجبًا 
ت انك اذابین مشاهدات نفس المتغیر حیث یكون االرتباط الذاتي موجبًا  الذاتي یكون

1:ت قیمته اقل من الصفر اي انك اذاقیمته اكبر من الصفر ویكون سالبًا  1    
معامل االرتباط الذاتي  انك اذاوتكون مشكلة االرتباط الذاتي عند حدودها القصوى 

1    0ویكون االرتباط الذاتي منعدمًا عندما   معظم  انومن المالحظ
  .تظهر ارتباطًا ذاتیًا موجباً  االقتصادیةالسالسل الزمنیة 
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 Time Series قد یكون االرتباط الذاتي تسلسلیًا : ات الزمنیةانمن حیث البی. 3
Autocorrelation  لعشوائي باط بین القیم المتتالیة للخطأ ایكون االرت انویقصد به

ات المستخدمة في هذه الحالة في شكل انعبر فترات زمنیة متتالیة حیث تكون البی
والذي  Sectional Autocorrelationسالسل زمنیة وقد یكون االرتباط الذاتي قطاعي 

العینة  االرتباط الذاتي یكون بین قیم الخطأ العشوائي الخاص بمفردات انیشیر الى 
ات انات المستخدمة في هذه الحالة في شكل بیانعند نقطة زمنیة معینة اذ تكون البی

تشاري للبواقي یمكن نالشكل اال اننقول  انوعمومًا یمكن .  Cross Sectionمقطعیة 
یوضح لنا اتجاه وطبیعة االرتباط الذاتي لحدود الخطأ وفیما یلي اشكال توضح  ان

   .الذاتي للبوقيعدة حاالت من االرتباط 
  العشوائي أبیعة االرتباط الذاتي لحدود الخطاتجاه وط) 2-2(شكل 

  
  
  
  
  
  

  م2013،بین النظریة والتطبیق القیاسي االقتصادسام والسواعي، ح: المصدر
الى  Fالى عدم وجود ارتباط ذاتي بینما یشیر الشكل  Eحیث یشیر الشكل 
  .ي السالبلالرتباط الذات Gارتباط ذاتي موجب والشكل 

  .اسباب وجود االرتباط الذاتي: 2- 2-14
  :لعدة اسباب اهمها  Uiیوجد االرتباط الذاتي بین قیم المتغیر العشوائي 

الخطأ في توصیف النموذج المقدر من حیث الصیاغة الریاضیة فقد تكون . 1
 اوالصورة الحقیقیة للنموذج خطیة وتم تطبیق الصورة غیر الخطیة 

  .)413،م2001اسماعیل،(العكس
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عدم ادخال جمیع المتغیرات المستقلة المؤثرة في المتغیر التابع في العالقة المقدرة . 2
وهذا یحدث (ة باإلتجاه العام متأثر  اوت قیم هذه المتغیرات مرتبطة ذاتیًا انك اذاف

هذا ینعكس على المتغیر العشوائي ومن ثم  انف) االقتصادیةخص للمتغیرات باال
 .)213،م1998،انرمض( ر العشوائي مرتبطة ذاتیاً تكون قیم المتغی

  ).414،م2001اسماعیل،( .وجود خطأ منتظم في قیاس بعض متغیرات النموذج. 3
  .المشاكل المترتبة على وجود االرتباط الذاتي: 3- 2-14

 هناك العدید من المشاكل المترتبة على وجود االرتباط الذاتي منها
  :)310،م2001،انكلیجی(
 االقل(ها ال تملك خاصیة الكفاءة انحدار المقدرة غیر متحیزة اال ناال معامالت. 1

 .تكون غیر فعالة انویمكن ) تباین
خطاء المعیاریة للمعلمات المقدرة تكون اقل من قیمتها الحقیقیة مما یؤدي الى اال.2

  .قبول بعض المتغیرات المستقلة غیر المعنویة احصائیًا في النموذج
غیر دقیقة   Fو  Tختبارات الفروض التي تستخدم توزیعات فترات الثقة وا. 3

 .موذجدها على حساب الخطأ المعیاري للنالعتما
  .اكتشاف وجود االرتباط الذاتي: 4- 2-14

 بعدة طرق اهمها  eiالتسلسلي بین البواقي  اویمكن اكتشاف وجود االرتباط الذاتي 
  :)654-649،م2000نتر،(
حدار المربعات الصغرى العادیة ومن ثم انم اجراء حیث یت: یةانالطریقة البی. 1

یة عبر الزمن وذلك لمالحظة انثم یتم رسم البواقي في اشكال بی eiتحسب البواقي 
هذه الطریقة تقریبیة ولیست كافیة للداللة  اناالتجاه العام للبواقي بمجرد النظر بید 

 .خرىلطرق االیة ببعض اانعلى وجود المشكلة بل یجب استكمال الطریقة البی
من اكثر اختبارات االرتباط الذاتي :  Durbin-Watsonواتسن  –اختبار دیربن . 2

المحسوبة ) DW(واتسن  –وفیه یتم الحصول على قیمة دیربن  ئهشیوعًا لسهولة اجرا
 :وفق العالقة ) DW ≤ 4 ≥ 0(ربعة ح بین الصفر واالاو وهي قیمة تتر 
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واتسن الیجاد القیمة الجدولیة ومقارنتها مع  –ثم یتم استخدام جدول دیربن 
  : قبول وجود االرتباط الذاتي حیث اوالقیمة المحسوبة لیتم رفض 
    H0:خطاء العشوائیة اط ذاتي بین االبال یوجد ارت

  H1:خطاء العشوائیةاط ذاتي بین االبیوجد ارت    

عند مستوى  dUوقیمة كبرى  dLقیمة صغرى  انوالقیمة الجدولیة هنا قیمت
  :ثم تتم المقارنة على النحو التالي) K(وعدد المتغیرات المستقلة  معنویة

  ن واتسن المحسوبة والجدولیةبالمقارنة بین قیمتي دیر ) : 3-2(جدول 

  القرار  المحسوبة DWقیمة   الحالة
1  (4-dL) ≤ DW ≤ 4 سالب ارتباط ذاتي  
2  (4-dU) ≤ DW ≤ (4-dL) قرار غیر محدد  
3  2 ≤ DW ≤ (4-dU) ال یوجد ارتباط ذاتي  
4  dU ≤ DW ≤ 2 ال یوجد ارتباط ذاتي  
5  dL ≤ DW ≤ dU قرار غیر محدد  
6  0 ≤ DW ≤ dL ارتباط ذاتي موجب  

  م2013،بین النظریة والتطبیق القیاسي االقتصادسام والسواعي، ح: المصدر     
  )Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test(كودفري  -اختبار بریش . 3

  :وتتلخص خطوات هذا االختبار في اآلتي
للحصول على  OLSتقدیر معادلة النموذج بطریقة المربعات الصغرى العادیة . 1

 .eIالبواقي 
 .حدار المساعد وتقدیرهنتحدید اال. 2
) R2)n-m  اندار المساعد حیث لوحظ حنمن اال R2یتم حساب معامل التحدید . 3

 .2یخضع لتوزیع مربع كاي 
  :علي النحو التالي H1 والفرض البدیل H0یتم تحدید الفرض العدمي . 4
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  H0: اط ذاتي بین االخطاء العشوائیة بال یوجد ارت
  H1:    اط ذاتي بین االخطاء العشوائیةبیوجد ارت

عند 2ل مربع كاي او مع القیمة الجدولیة في جد) R2)n-mة یتم مقارنة قیم. 5
ت انك اذاف) عدد المتغیرات المستقلة mعدد المشاهدات و n(مستوى معنویة معین 

نا نرفض فرض العدم ونقبل اني القیمة الجدولیة فاو تس اوالقیمة المحسوبة اكبر من 
ت القیمة المحسوبة اقل من انك اذاباط ذاتي اما فرض البدیل والذي یقضي بوجود ارت

نا ال نستطیع رفض فرض العدم وبالتالي فال  یوجد ارتباط ذاتي انالقیمة الجدولیة ف
  .بین االخطاء العشوائیة

الكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي  Eviewsحصائي ویمنح البرنامج اال
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM(كودفري  -بواسطة اختبار بریش 

Test ( حیث یمكن االستغناء عن المقارنة بین قیمة مربع كاي المحسوبة والقیمة
ت القیمة انك اذاف P-Valueالجدولیة واتخاذ القرار بواسطة القیمة االحتمالیة 

ا نقبل نانف) (اكبر من مستوى المعنویة  (Obs*R-squared) االحصائیةاالحتمالیة 
ه ال یوجد ارتباط ذاتي بین االخطاء العشوائیة  اما انفرض العدم ونستنتج من ذلك 

ي او تس اواقل من  (Obs*R-squared) االحصائیةت القیمة االحتمالیة انك اذا
البدیل ونستنتج من ذلك  نا نرفض فرض العدم ونقبل فرضانف) (مستوى المعنویة 

  . اط ذاتي بین االخطاء العشوائیةبتیوجد ار 
    Heteroscedasticityس تباین االخطاءانعدم تجمشكلة : 2-15

حدار هي فرضیة نعتمد علیها في تقدیر االیاحد االفتراضات التي  انذكرنا سابقًا 
لم تتحقق هذه الفرضیة بالنسبة لكل  اذالكن  μالخطأ العشوائي ) سانتج او(ثبات 

 نا نواجه مشكلة عدم ثبات التباینانحدار فنستقلة في االقیم المتغیرات الم
مما یؤدي الى تقدیرات ال تتمتع بالكفاءة وفي هذه الحالة  )244م،2009فارس،(

فوفة مص وتكونحدار المقدرة لیس لها نفس التباین  نتكون االخطاء حول خط اال
   :خطاء كما یليالتباین المشترك لال-التباین



44 
 

                          n

n

IE 2

2
,

2
2,

2
1,

'

00

00
00

)( 







 






 





























  

ي تباین خطاء لیست ثابتة على القطر الرئیسي وبالتالتباینات اال انمن المالحظ 
العالقة المتوقعة ) أ-3-2(یوضح الشكل رقم خطاء مرتبط بقیم المتغیر المستقل و اال

في حالة ثبات تباین الخطأ، ویالحظ من خالل  Xوالمستقل  Yبین المتغیرین التابع 
  .Xتباین حد الخطأ ال یعتمد على قیم  انذا الشكل ه

  اتجاه تباین الخطأ العشوائي) 3-2(شكل 
  

  

  
    
  م2013،بین النظریة والتطبیق القیاسي االقتصادسام والسواعي، ح: المصدر  

حالة عدم ثبات التباین لحد الخطأ  )ب-3-2(رقم ویوضح الشكل 
iE i  ,)( 22   ة زیاد انحیث نالحظX  سوف تؤدي الى زیادة تباین حد الخطأ

اكثر من  Cross-section dataات المقطع المستعرض انوترتبط هذه المشكلة ببی
  )203،م2002بسام وآخرون،( Cross-series data ات السلسلة الزمنیةانبی
  .س تباین االخطاءانعدم تجمشكلة اسباب ظهور : 1- 2-15

ال نتوقع تحقق فرض ثبات  االقتصادیة في العدید من الدراسات والتطبیقات  
اذ یعبر هذا  μالتباین ویمكن تفسیر ذلك من خالل العوامل المؤثرة على حد الخطأ 

العنصر عن آثار اخطاء قیاس المتغیر التابع وآثار المتغیرات المحذوفة والمفردات 
عدم سباب ظهور مشكلة ابرز االمثلة ال فیما یليلمختلفة للظاهرة موضوع البحث و ا

  :)172،م2008عز الدین، ( ثبات التباین
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45 
 

ات المقطعیة انفتشتت مشاهدات البی ،االقتصادیةطبیعة بعض المتغیرات . 1
الخاصة بالمتغیر التابع قد یختلف اختالفًا شدیدًا من مستوى آلخر من مستویات 

  .المتغیر المستقل
بمرور الزمن متغیرات سلوكیة تعود الى تصرف البشر مما یجعل اخطاؤهم تقل . 2

  .خفاض تباین االخطاء ایضًا خالل الفترة الزمنیةانمما یؤدي الى 
ات والمعلومات كلما قل تباین الخطأ وعلیه نجد انكلما تقدمت وسائل جمع البی. 3

ات والمعلومات الدقیقة والواقعیة المتوفرة بواسطة الوسائل العلمیة الدقیقة انالبی ان
  .تقلل من االخطاء فیها

  س تباین االخطاء انعدم تجمشكلة آثار : 2- 2-15
، عطیة(من اآلثار تتمثل في ویترتب على مشكلة عدم ثبات التباین عدداً 

  :)439،م2005
تبقى المعالم المقدرة باستخدام المربعات الصغرى متصفة بعدم التحیز واالتساق . 1

 .ولكنها تفقد صفة الكفاءة
الخاصة  Covariancesت المشتركة تصبح التباینات المقدرة وكذلك التباینا. 2

اختبارات الفرضیات ال تصبح دقیقة  انبالمعالم المقدرة متحیزة وغیر متسقة ولذا ف
 .مالئمة او

التنبؤات القائمة على اساس المعالم المقدرة باستخدام المربعات  انبالرغم من . 3
ها انیعني ها تفقد صفة الكفاءة وهو ما انالصغرى العادیة تظل غیر متحیزة اال 
 .تكون اقل مصداقیة من التنبؤات االخرى

  .عدم ثبات تباین الخطأطرق الكشف عن مشكلة : 3- 2-15
حسام (خطاء بواسطة عدة اختبارات منها ما یليین االیتم اكتشاف عدم ثبات تبا

  : )296-277،م2013والسواعي، 
  .یةانالطریقة البی. 1

ات العینة والحصول على انلبی حدار المربعات الصغرى العادیةانیتم اجراء   
2االخطاء العشوائیة ثم تحسب قیم مربع االخطاء 

ie ها انیًا على اعتبار انوترسم بی
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2تقدیر لمربعات حدود الخطأ 
i  یة للعالقة بین اندراسة الرسوم البی، ومن ثم یتم
 .هناك ثبات للتباین من عدمه انقلة واستنتاج فیما كمربعات الخطأ والمتغیرات المست

  .اناختبار معامل ارتباط الرتب لسبیرم. 2
 ieحساب معامل ارتباط الرتب واختباره لكل من الخطأ هذا االختبار في یتم 

  :كاآلتي انوالمتغیرات المستقلة كل على حدة ویعرف معامل ارتباط الرتب لسبیرم

)2-31(             
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e x
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  ieوالمتغیر العشوائي  iXتمثل الفرق بین رتب المتغیر المستقل   iD: حیث 

ن عدم ثبات تبای اوویتم بعد ذلك استخدام معامل ارتباط الرتب للكشف عن ثبات 
مل ارتباط الرتب یعني عدم ثبات التباین والعكس صحیح ااالخطاء فالقیمة العالیة لمع

ه في حالة النماذج التي تحتوي على اكثر من متغیر مستقل یجب انمع مالحظة 
وكل متغیر مستقل على حدة  ieبین االخطاء نحسب معامل ارتباط الرتب  انعلینا 

i:حدار هو ننموذج اال انوبافتراض  i iY a bX e   جراء اختبار خطوات ا انف
  :كون على النحو التاليیمعامل ارتباط الرتب 

i.  حدار انیتم تقدیر معادلةYi  علىXi ات المتاحة ثم یتم انفي ضوء البی
:حیث  eiایجاد البواقي  ii ie Y Y . 

ii.  یتم اهمال اشارة البواقيei خذ القیمة المطلقة لها ايبأ  :ie. 
iii.  ترتیب قیم المتغیر المستقلXi  وكذلك القیم المطلقة للمتغیر العشوائي

 .تنازلیاً  اوتصاعدیًا 
iv.  نوجد الفروق بین الرتب المتناظرة بینXi وie  ثم تربع هذه الفروق

: ثم نأخذ المجموع اي Diلنحصل على مربع فروق الرتب 
1

2
i

n

i
D


. 

v.   31-2(نوجد معامل ارتباط الرتب بالعالقة.( 
vi. ستخدام اختبار اب انیتم اجراء اختبار معنویة معامل ارتباط الرتب لسبیرمt 

 :ي صفر اياو معامل ارتباط الرتب في المجتمع یس انعلى فرض 
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 HO: r=0 )ثبات تباین االخطاء(
 H1: r≠0 )تباین االخطاء ثباتعدم (

  :المحسوبة هي tوقیمة 
)2-32(       ,
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  : الجدولیة هي tوقیمة 
)2-33(            
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2
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 اذاالرفض ف اوالجدولیة یكون قرار القبول  tالمحسوبة مع قیمة  tوبمقارنة قیمة 
ویكون التباین ثابتًا ،  H0نا نقبل انالجدولیة ف tقیمة المحسوبة اقل من   tت قیمة انك

ویكون التباین  H1نا نقبل انالجدولیة ف tالمحسوبة اكبر من قیمة  tت قیمة انك اذااما 
  .غیر ثابت

  : Goldfeld-Quandtاختبار . 3
 عامQuandt و Goldfeld تم اقتراح هذا االختبار من قبل كل من   

ویستخدم هذا االختبار في حالة العینات  ) 278،م2013حسام والسواعي،( 1965
ضعف عدد المعالم المراد  االقلیًا على او یكون حجم العینة مس انالكبیرة كما یشترط 

 یتبع التوزیع الطبیعي μالمتغیر العشوائي  انتقدیرها ویفترض هذا االختبار 
1راض النموذج التالي بافتو  2 ,  1 ,...,  i i iY X i n       یفیة ك توضیحیمكن

في اكتشاف عدم ثبات تباین الخطأ من خالل الخطوات  هذا االختباراستخدام 
  : التالیة
 .ترتیبا تصاعدیا Xترتیب مشاهدات  .1
ثم تكوین مجموعتین من  Yو Xاستبعاد المشاهدات الوسطى لكل من  .2

 :معادلة خاصة بها كما یلي  ةالمشاهدات بحیث یكون لكل مجموعة على حد
i. وتتمثل في المشاهدات الخاصة بكل من : لىو المجموعة االX  و Y 

الواردة قبل المشاهدات التي تم استبعادها والمعادلة الخاصة بهذه 
 :المجموعة هي

)2-34(         iii bXaY 111  
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ii. وتتمثل في المشاهدات الخاصة بكل من: یةانالمجموعة الثX  و Y 
لمعادلة الخاصة بهذه واالواردة بعد المشاهدات التي تم استبعادها 

 : المجموعة هي
)2-35(             iii dXcY 222  

 :تقدیر معامالت المعادلتین السابقتین باستعمال المربعات الصغرى  .3
)2-36(      

ii

ii

XdcY

XbaY

22

11
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ˆˆˆ



  

    :الحصول على القیم المقدرة لحد الخطأ .4
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 :   كما یلي Fحصائیة القیمة المحسوبة ال یجادا .5
)2-38(           
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ˆ
ˆ
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:               یجاد درجات الحریةا .6
2

)1(2 


kmnDF  
 . عدد المشاهدات المستبعدة mو عدد المتغیرات المستقلة kحیث           

لكل من البسط والمقام عند درجات الحریة  Fحصائیة ة الیجدولجاد القیمة الیا .7
 .ومستوى معنویة معین

 : ة لها یجدولوالقیمة ال Fحصائیة مقارنة بین القیم المحسوبة الال .8
i. ت انك اذافF  كبر من االمحسوبةF ي انقبل الفرضیة البدیلة  ةیجدولال

  .خطاءفرضیة عدم ثبات تباین اال
ii. ت انك اذاما اF  قل من االمحسوبةF لعدم ة یتم قبول فرضیة ایجدولال 
 تانك اذاال في حالة ما اال یمكن تطبیقه  Goldfeld-Quandtاختبار  انعلمًا ب

  .حدى المتغیرات المستقلة هي المسببة في وجود مشكلة عدم ثبات تباین حد الخطأا
  : Whiteاختبار  .4

یعتمد على العالقة بین مربعات البواقي و جمیع  اختباراً  White (1980)  اقترح 
  :براز خطوات هذا االختبار كما یليایمكن و مستقلة و كذا مربعاتها المتغیرات ال
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تقدیر النموذج العام  .1  XY  بطریقة المربعات الصغرى العادیة ثم حساب
 .tˆ2مربعات البواقي 

  :تقدیر المعادلة الوسیطیة التالیة .2
2 2 2

1 2 2 2 2ˆ ...t t t k tk k tk tX X X X u                        (2-39) 
  .2Rثم حساب معامل التحدید الخاص بهذه المعادلة         

  :التي ینبغي اختبارها هي H0خطاء فرضیة ثبات تباین اال .3
                                0...: 1100  kkH     

2RnLMج انحصائیة مضاعف الغر ا     2تتبع توزیع بدرجة حریة k2 اذا 
2)2(كبر من ا 2Rnانك k)2القیمة الحرجة لتوزیع بنسبة معنویة (نا انف

ة معامل واحد من معامالت المعادل االقلهناك على  انك اذاي ا H0نرفض 
  .سانخطاء غیر متجتباین اال انعن الصفر ف الوسیطیة یختلف معنویاً 

  : ARCH-LMاختبار ثبات التباین الشرطي لألخطاء . 5
حتوي على تباین شرطي غیر بنمذجة المتغیرات التي ت  ARCHتسمح نماذج   

التطایر الشرطي الذي یعبر في الغالب عن  انخطاء العشوائیة حیث ثابت لال
 LMج انهذا االختبار على مضاعف الغر  یعتمدعلیه  ر ثابتالمخاطرة غی

   :االختبار كالتالياجراء خطوات وتكون 
تقدیر النموذج العام  .1  XY  بطریقة المربعات الصغرى العادیة ثم حساب

 .tˆ2مربعات البواقي 
  :تقدیر المعادلة التالیة .2

)2-40(       tqtqtt u 
22

110
2 ˆ...ˆˆ   

 qنفقد في هذه الحالة  2Rمع حساب معامل التحدید الخاص بهذه المعادلة         
  .مشاهدة
  :التي ینبغي اختبارها هي H0 خطاءثبات التباین الشرطي لال فرضیة .3

                                      0...: 100  qH     
)(2ج انغر حصائیة مضاعف الا RqnLM   2تتبع توزیع بدرجة حریةq .

)(2انك اذا Rqn  2)(كبر من ا q)2القیمة الحرجة لتوزیع بنسبة معنویة (
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معامل واحد من معامالت معادلة  االقلهناك على  انك ذااي ا H0نا نرفض انف
ARCH  ًسانخطاء غیر متجالتباین الشرطي لال انعن الصفر ف یختلف معنویا. 

  Breusch and Pagan . اناختبار برویش وباج. 6
م ویعتمد هذا االختبار على استخدام 1997قدیر هذا االختبار عام تتم   

كبیرة الحجم اختبار تقاربي یستخدم للعینات  هانال ج اانالبواقي وفكرة مضاعف الجر 
  :خطوات هذا االختبار هيو وتزداد قوته بزیادة حجم العینة 

i. ستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة ادار االصلیة بحنتقدیر معادلة اال
OLS  ومنها نحصل على البواقي:  

)2-41(               
0 1 21 ...i i k kie Y X X        

ii. یتم حساب التباین التالي من البواقي:  

)2-42(   
2

2 1

n

i
i
e

n 
  

iii. 2حدار المساعد بین نتقدیر اال
ie )والمتغیرات ) تمثل تباین البواقيZ  والتي

كل المتغیرات المستقلة بالنموذج االصلي بمعنى تحدید  اوتمثل بعض 
 :اي Z على  gi حدارانجراء ریة الفسیتتغیرات المراد تضمینها كمتغیرات الم

)2-43(             2

0 1 1 2 22 ...i
i i i p pi i

eg v


   


           

iv.  نحصل على مجموع مربعات المقدر ايRSS حدار ونوجد قیمةنمن االQ 
 :حیث 

 )2-44(                     
2

RSSQ   
بدرجات حریة مقدارها عدد المعلمات  2كاي  تتوزع هذه القیمة حسب توزیع مربعو 

2: اي αوبمستوى معنویة   )P-1(المقدرة 
1,PQ  .  

v. یتم اختبار الفرضیة: 
 α2 = …=αp        HO: α1 =)ثبات تباین االخطاء(

 α2 ≠ …≠αp        H1: α1 ≠)ثبات تباین االخطاءعدم (
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المحسوبة مع القیمة الجدولیة من جدول  Qار االحصائي بمقارنة قیمة ویتم االختب
2 ت  قیمة انك اذافQ  2قیمةاكبر من المحسوبة  نا نرفض انفالجدولیةH0  

 Qت قیمة انك اذاثبات التباین اما   یقضي بعدم والذي H1 وقبول فرض البدیل 
  .ثبات التباین مما یعني   H0نا نقبل انالجدولیة ف 2المحسوبة اقل من قیمة
خطاء لكشف عن مشكلة عدم ثبات تباین االا Eviewsحصائي ویمنح البرنامج اال

لقیمة معامل  P-Valueخاذ القرار بواسطة القیمة االحتمالیة لالختبارات السابقة وات
) (ت اكبر من مستوى المعنویة انك اذاف (Obs*R-squared)التحدید المشاهدة 

 اذاخطاء العشوائیة  اما ونستنتج من ذلك ثبات تباین اال) H0(نا نقبل فرض العدم انف
ونقبل ) H0(نا نرفض فرض العدم انف) (ى المعنویة ي  مستو او تس اوت اقل من انك

  .خطاء العشوائیةنستنتج من ذلك عدم ثبات تباین االفرض البدیل و 
   Multicollinearity التعدد الخطيمشكلة : 2-16

مصفوفة ل انحدار المتعدد هي ناحدى فرضیات النموذج الكالسیكي لال
هذه الفرضیة تسمح لنا باستنتاج  kرات المستقلة رتبة تامة المشاهدات عن المتغی

طالقًا من المعادلة انوذلك  خطي وغیر متحیز وذي تشتت اصغر لـ  ̂مقدر
  YXXX  ̂ انهذه الفرضیة ف لم تتحقق اذاف  XX   تبة تامة اي لن تكون ذات ر

تكون اقل من رتبة X )او X  ( اي اقل منk  انومع  XX  هي مصفوفة ذات
kk(حجم   ( بالتالي تكون مصفوفة شاذة)انومنه ف) محددها معدوم  1XX تكون

تالي المعادلة غیر موجودة وبال  YXXX  ̂  عدد ال نهائي (حًال وحیدًا  اذاً ال تقبل
حدار المتعدد نیضع النموذج الكالسیكي لال). من الحلول   XY  المتغیر التابع

niYi ....1: في عالقة خطیة مع المتغیرات المستقلةniXXX ikii ....1:,......, 21   وكذلك
niiخطاء العشوائیةالمع ا ....1: ت باالضافة الى ذلك رتبة انك اذا، فX  اقل من

وبعبارة  Xارتباط خطي بین اعمدة المصفوفة  فسر بوجودیهذا  انف kي او تس او
اخرى تشیر مشكلة التعدد الخطي الى وجود ارتباط خطي بین عدد من المتغیرات 

على هذا  ،حدار البسیطنتوجد في حالة اال هذا المشكلة ال انم فثومن  ةر المفسِّ 
االساس فقد وردت عدة تعریفات للتعبیر عن مفهوم التعدد الخطي ما بین المتغیرات 
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لى سبیل المثال ال حدار الخطي المتعدد نذكر منها عنالتفسیریة في نموذج اال
  :الحصر ما یلي

شكلة التعدد م ان SampritChatter Jee and Bertram Price انیرى الباحث. 1
سامبریت " (تغیرات المستقلة مة عدم التعامد الخطیرة ما بین الحال" الخطي هي 

   ).182 ،م1990وبرایس، 
فسیري على حالة اعتماد كل متغیر ت" ه انب Bowerman and O’connel یرى . 2

   )(Brice,1997,837" االخرى المتغیرات التفسیریة
حالة ارتباط احد المتغیرات المستقلة "ه انب George O . Wesolowskyیرى . 3

جورج " (مجموعة من المتغیرات المستقلة ذات اتجاه خطي اوبمتغیر مستقل آخر 
  ).73،م1990،او

رضیة للمتغیرات التفسیریة التي تكون الحالة المُ " ه انب Smith and Drapperیرى . 4
X/فیها اعمدة هذه المتغیرات في مصفوفتها X  تعتمد احداها على االخرى بصورة

  ) .Drapper,1981, 258(تقریبیة 
  . سباب التعدد الخطي وآثارها: 1- 2-16

  : )649م،1993عالم،( ینشأ التعدد الخطي من عدة اسباب منها ما یلي
معًا للتغیر مع مرور الزمن فبمرور الزمن سوف  االقتصادیةاتجاه المتغیرات . 1

الدخل، االستهالك، االدخار، االستثمار، (التالیة معًا  قتصادیةاالتتزاید المتغیرات 
 انهناك ارتباط بین هذه المتغیرات ف انوحیث  )المستوى العام لالسعار والعمالة

  .التعدد الخطي سوف یتحقق
وذج مفي الن المتغیرات المستقلة عدد كونتظهر مشكلة التعدد الخطي عندما ی. 2

 .یعني صغر حجم العینةاكبر من عدد المشاهدات مما 
ا وعلى ات فقد تكون المتغیرات من العینة مرتبطة ببعضهانطریقة جمع البی. 3

  . ناك بعض المتغیرات المستقلةهمستوى المجتمع ربما تكون 
استخدام متغیرات مستقلة ذات فترة ابطاء في المعادلة المراد تقدیرها فالدخل في . 4

یًا بواسطة قیمته في الفترة الزمنیة السابقة، وحیث الفترة الزمنیة الحالیة یتحدد جزئ
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وفي  التعدد الخطي سوف یتحقق انهناك ارتباط بین القیم المتتالیة لمتغیر ما ف ان
  :ه سوف یترتب عنهانوجود التعدد الخطي ف

i.  زیادة التباین والتباین المشترك للمقدرات بدرجة كبیرة دون التأثیر على
 .حدارنالتنبؤات المستمدة من اال

ii. حدار سوف تكون غیر محددة وغیر دقیقةنالقیم المقدرة لمعامالت اال. 
iii. حدار سوف تكون كبیرة جداً ناالخطاء المعیاریة للقیم المقدرة لمعامالت اال. 
  .التعدد الخطيمشكلة طرق الكشف عن : 2- 2-16

هناك العدید من الطرق التي یمكن استخدامها للكشف عن التعدد الخطي   
  : )Studenmuund, A.H, 2006(اهمها

 R2هناك ارتفاع في قیمة معامل التحدید  انك اذایشك في وجود التعدد الخطي . 1

 االحصائیةاختبارات المعنویة  انویكون اختبار معنویة العالقة ككل معنوي بید 
لكل متغیر مستقل على حدة تكون غیر معنویة احصائیًا لمعظم المتغیرات، 

المتغیرات المستقلة مجتمعة على التغیر في المتغیر  یكون تأثیر انبمعنى آخر 
كل متغیر مستقل على حدة ال یؤثر على التغیر في المتغیر  انالتابع كبیرة بینما 

  .وذلك الرتباطه الكبیر مع المتغیرات المستقلة االخرى التابع
االرتباط الجزئي الكثر من  اوباستخدام معامل ارتباط بیرسون بین متغیرین . 2
  .غیرینمت
االرتباط بین (باستخدام محدد معامالت االرتباط الجزئیة في مصفوفة االرتباط . 3

 انك قیمة محدد هذه المصفوفة یقترب من الصفر تانك اذاف) المتغیرات المستقلة
  .مؤشرًا لوجود التعدد الخطي

  المتعدد اسالیب معالجة مشكالت النموذج الخطي: 2-17
الخطي وتحدیدًا مشكلة االرتباط الذاتي، مشكلة  تتم معالجة مشكالت النموذج  

عدم ثبات التباین ومشكلة التعدد الخطي بعدة طرق واسالیب مختلفة تتباین فیما بینها 
  .وفیما یلي بعض من هذه الطرق
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  .طرق معالجة االرتباط الذاتي: 1- 2-17
تتوقف الطریقة التي تعالج فیها مشكلة االرتباط الذاتي على سبب حدوث 

اكثر من النموذج یتعین  اولمشكلة فعندما یكون السبب هو اهمال متغیر مستقل ا
المتغیرات الى النموذج وعندما یكون السبب في الصیاغة  اواضافة ذلك المتغیر 

 ،المعالجة تتم من خالل اعادة الصیاغة للنموذج بالشكل المناسب انغیر الدقیقة ف
وجد عدة طرق تفعلیة بین البواقي فوجود عالقة  سبب المشكلة هو انك اذااما 

  :)344-324م،2013حسام والسواعي،( لمعالجة االرتباط الذاتي منها
 The Generalized Difference Methodطریقة الفرق العام  .1

  :ویتم معالجة االرتباط الذاتي وفقًا لهذه الطریقة كما یلي
(تقدیر معامل االرتباط الذاتي . أ   ( باستخدام ایًا من الطرق المستخدمة في

 ).(تقدیر
وذلك وفقًا  Xtوالمتغیر المستقل  Ytلى للمتغیر التابع و یتم ایجاد الفروق اال. ب

  :لمعادلة الفرق العام اآلتیة
  

  :على النحو اآلتي)  (ات في ضوء معامل االرتباط الذاتي انبذلك یتم تحویل البی
  

  
لى في عملیة ایجاد الفروق فیتم ایجاد تقدیر لها و وبغرض تجنب اهمال المشاهدة اال

 :كما یلي
 

 : OLSیتم ایجاد تقدیر للقیم المحولة باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة . جـ

  

*
tY  = (Yt -   Yt-1)    (2-46) 

*
tX = (Xt -   Xt-1)    (2-47) 

*
tY  = Yt 21            (2-48) 

*
tX = Xt 21                      (2-49) 

*
tY  = a + B  *

tX + e    (2-50) 

 

(Yt -  Yt-1) =  (1-  ) + B(Xt -  Xt-1) + Ut         (2-45) 



55 
 

باستخدام ایًا من  اخیرًا یتم اختبار فرض االرتباط الذاتي على النموذج المحول. د
هناك قبول للفرض البدیل والذي  انك اذاطرق الكشف عن وجود االرتباط الذاتي ف

یة للمتغیرات انلى مرة ثو ه یتعین اخذ الفروق االانیقضي بوجود االرتباط الذاتي ف
یتم التأكد من عدم وجود االرتباط الذاتي  انالمحولة مرة اخرى واعادة االختبار الى 

  .في النموذج
 The First Difference Methodل وطریقة الفرق اال .2

وتعد هذه الطریقة حالة خاصة من طریقة الفرق العام السابقة ویتم اجراء نفس 
ه یكون على شكل انحدار فنه عند اعادة اجراء االانخطوات طریقة الفرق العام اال 

ي الواحد او فروق مع حذف ثابت المعادلة ویكون قیمة معامل االرتباط الذاتي تس
 1=الصحیح اي    

 

  :والنموذج المحول یكون

 The Lag Of The Dependent Variable(ابطاء المتغیر التابع  طریقة 3.
Method(  

ویكون ضمن المتغیرات  )Lag Yt( یتم اجراء فترة ابطاء واحدة للمتغیر التابع
  :المستقلة وفقًا للمعادلة

  

ار فرض االرتباط الذاتي على النموذج المحول باستخدام ایًا من ویتم اختب
هناك قبول للفرض البدیل والذي  انك اذاطرق الكشف عن وجود االرتباط الذاتي ف

للمتغیرات ) Yt-2(ي انه یتعین اجراء اإلبطاء الثانیقضي بوجود االرتباط الذاتي ف
كد من عدم وجود االرتباط الذاتي یتم التأ انواعادة االختبار الى  ثانیةالمحولة مرة 
  .في النموذج

  
   

Yt =  B1Xt +  B2Xt-1 B3Xt-3 +....+ Yt-1 + Ut  (2-53) 

(Yt -Yt-1) =  B(Xt - Xt-1) + Ut  (2-51) 

*
tY  = B  *

tX + et   (2-52) 
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  .طرق معالجة عدم ثبات تباین حد الخطأ: 2- 2-17
من ابرز الطرق المستخدمة لتصحیح المشكلة هي طریقة المربعات الصغرى 

حدار نعلى خط اال االقلحراف نالمرجحة وتقوم هذه الفكرة على اعطاء القیم ذات اال
ویتوقف  ،حراف االكبر في تقدیر العالقة محل االعتبارنوزنًا اكبر من القیم ذات اال

ل على نمط عدم ثبات التباین المكتشف في النموذج  حوَّ شكل النموذج االصلي المُ
  :كما یلي  انالنموذج االصلي ك انوبفرض ، االصلي المقدر

niXY iii  ..., ,1 ,10   لعدم ثبات تباین ) افتراضات(ط ماانهناك عدة  انف
 نذكر من هذه المعادلة المحولة من افتراض الى آخر اوویختلف النموذج خطاء اال

  :)305-296م،2013حسام والسواعي،( مایلياالفتراضات 
:  لو االفتراض اال .1  222

ii XE    وطبقًا لهذا االفتراض یتم تحویل النموذج
 :        یليكما  xiبقسمة طرفي المعادلة على االصلي 
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  : بطریقة المربعات الصغرى العادیة نحصل على 1
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XX
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یتم الحصول على النموذج  Xiلمعادلة المحولة المقدرة السابقة في وبضرب ا
iiاالصلي XY 10

ˆˆˆ   2بعد معالجة عدم ثبات التباین
  الحد  انویتضح مما سبق

حدار للنموذج نهو عبارة عن میل معامل اال )1(الثابت في النموذج المحول 
حدار للنموذج المحول هو عبارة عن الحد الثابت في ني، ومیل معامل االاالصل

  .النموذج االصلي
: ياناالفتراض الث .2  ii XE 22    وطبقًا لهذا االفتراض یتم تحویل النموذج

 :        یليكما  xi √بقسمة طرفي المعادلة على االصلي 
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iX
بواسطة المربعات الصغرى  1

  .العادیة

:   االفتراض الثالث .3  222
ii YE  ،  وطبقًا لهذا االفتراض تكون المعادلة المحولة

  :                                                      یليكما  yiبقسمة طرفي المعادلة على 
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:  االفتراض الرابع .4  iiE  ˆ22  تباین حد الخطأ  ان، ویتضمن هذا االفتراض
دالة خطیة لبواقي طریقة المربعات الصغرى العادیة وطبقًا لهذا تكون المعادلة 

القیمة المطلقة للجذر التربیعي للبواقي كما بقسمة طرفي المعادلة على المقدرة 
 :یلي
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لي الى تحویل النموذج االص انالتحویالت اللوغاریثمیة، : االفتراض الخامس  .5
الصیغة اللوغاریثمیة المزدوجة سوف یؤدي غالبًا الى تقلیل درجة عدم ثبات تباین 
حد الخطأ ومن ثم طبقًا لهذا االفتراض تكون المعادلة المحولة المناسبة للنموذج 

 :االصلي كما یلي 
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  Remedy of Multicollinearity :  طرق معالجة التعدد الخطي: 3- 2-17

یة ایجاد مصادر انعلى امك معتمدةالحلول تكون  انعند وجود التعدد الخطي ف
ات وعلى اهمیة العوامل التي تسببت في ظهورها ثم على الهدف الذي اناخرى للبی

لم یؤثر التعدد الخطي بشكل فعلي  اذامن اجله نقوم بتقدیر الدالة تحت الدراسة، ف
ي اهمال وجوده في االقتصادج یقترح بعض باحثي القیاس موذعلى مقدرات الن

یمكن تحویل  النموذج حیث یمكن تحاشي التعدد الخطي بتوسیع حجم العینة، فمثالً 
امكن ذلك، كما یمكن التخلص  انشهریة  اوات موسمیة انات السنویة الى بیانالبی

هذه العملیة  لكن ةالمشكل المتغیر المسبب لهذه) حذف(باسقاط من التعدد الخطي 
 تخلق مشاكل اخرى وهناك من یقترح ادخال معلومات اضافیة للنموذج انیمكن 

حسام ( : ومنها المتعدد الخطي التداخل لمعالجة طرق عدة هناكعمومًا و 
 )407-392م،2013والسواعي،

 كلما جدیدة اتانبی ضافةا طریق عن العینة حجم كبر كلما :ضافیةا اتانبی جمع. 1
 المتعدد الخطى االرتباط ثرا من یقلل وهذا ، التباینات حجم تخفیض علي ذلك ساعد

 انو  مشاهدة ( 25 ) عن العینة حجم یقل ال ان القیاسیة البحوث فى ینصح وعموماً  
 . مستقلة خمسة متغیرات  عن المتغیرات عدد یزید ال
 الذى تالمتغیرا حدا لمعلمة تقدیر هنالك انك اذا : خارجیة بمعلومات ةاناالستع. 2

 طارا خارج تم الذى التقدیر هذا ستخداما فیمكن متعدداً  رتباطاً ا مرتبطاً  بكونه یتصف
 المیل معلمة تقدیر ستخداما یمكن فمثالً  ، ةساالدر  قید البحث دراسة نتائج مع البحث
 العرضیة المقاطع دراسة من المستخرج معین ولبلد معینة لفترة ستهالكلال الحدى

 السالسل دراسات فى والبلد الفترة لنفس واالسعار الدخل ینب العالقات راسةلد
  .الزمنیة

  الریاضیة والمفاهیم دواتاال ستخداما طریق عن ذلك ویتم :الدالیة العالقة تحویل. 3
 فحذ لىا القیاسى سلوبلال المستخدم الباحث یلجأ قد :متغیر ضافةا او حذف. 4

 یضیف قد او االخرى ةلالمستق متغیراتال مع العالى رتباطالاب یمتاز الذى المتغیر
 . للنموذج بالنسبة همیةا ذو آخر جدید متغیر الباحث
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  .الناتج المحلي االجمالي واهمیته: 3-1
 هاماً  راً یعزى االهتمام الكبیر بقیاس الناتج المحلي االجمالي الى كونه مؤش

لذلك اصبحت دراسة تقدیر وتوزیع الناتج المحلي  لمجتمعا ةي ورفاهیاالقتصادلألداء 
 ةلجمیع االقطار خاصه في حالبالنسبة  في الدراسات التطبیقیة بارزاً  تحتل مركزاً 

یتم قیاس الناتج و االقتصادیةعن مختلف الفعالیات  هاالحصائیات الدقیق توفر
  :)213م، 2012،البنا( المحلي االجمالي بثالث طرق هي

  :  Product Method یقه الناتجطر : 3-1-1
 جمع قیم السلع والخدمات النهائیة) Product Method(یتم في طریقه الناتج 

في سنه معینه ویتم تقدیر الناتج بضرب الكمیه المنتجة من كل سلعه  المنتجة محلیاً 
ینتج  االقتصاد انك اذاف خدمه في سعر الوحدة منها السائد في اسواق التجزئة او

على   PBو  PAالتي تباع في االسواق بأسعار QBو QAفقط بالكمیات  سلعتین 
  :التوالي یمكن حساب الناتج المحلي االجمالي بطریقه الناتج كما یلي

 )1-3( BQ ×B+ P AQ ×AGDP = P       
سلعة  n تصاد ینتجقالتالیة لحساب الناتج المحلي ال یمكن صیاغه المعادلة وعموماً 
  :نهائیة

   )3-2 (     
1

  1,2,3 ..,  .
n

i i
i

GDP P Q i n


     
  :  Expenditure Method فاقنطریقه اال : 3-1-2

) Expenditure Method(فاق نیقاس الناتج المحلي االجمالي بطریقه اال
المنتجة في  الجدیدة فاق على السلع والخدمات النهائیةنوذلك عن طریق جمع اال

 االقتصادیةلقطاعات من قبل ا GDP الناتج المحلي فاق علىناال او االقتصاد
   :لة داالمختلفة وفق المع

  
GDP = P + I + G + (X – M)           (3-3)   
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  :حیث
P : الخاصاالنفاق تمثل   
I :تمثل االستثمار  

G :فاق الحكومينتمثل اال  
M :تمثل الواردات  
X :تمثل الصادرات  
  : خاصفاق الناال : 3-1-2-1
التي یستهلكها االفراد   ت النهائیةالقیم النقدیة للسلع والخدما ةمجموع في   

اثاث وغیره  اوویشمل على ما ینفقه القطاع العائلي على السلع المعمرة كشراء سیارة 
والسلع غیر المعمرة كمختلف السلع االستهالكیة هذا اضافه الى الخدمات المختلفة  

  .كخدمات الطبیب والمعلم والمهندس والكهربائي وغیرها 
  :االستثماريفاق ناال : 3-1-2-2

التي تستخدم في ) سمالیة االر ( النقدیة للسلع االستثماریة مجموع القیم  یقصد به
فاق الذي یؤدي نه االاني ا. "تاج السلع والخدمات النهائیة بواسطة القطاع الخاص ان
 :ویتضمن ما یلي تاجیة لالقتصاد الوطنينلى زیادة القدرة االا

  .ت االعمال اآلالت بواسطة منشآشراء المعدات و  .1
  .ع ومراكز تجاریةانشاءات من مخازن ومصنجمیع اال .2
التغیر في المخزون والذي یقصد به التغیر في المخزون السلعي من مواد  .3

  .لیة ووسیطة وسلع نهائیةاو 
  :فاق الحكوميناال : 3-1-2-3

ستثماریة التي الخدمات االستهالكیة واال اومجموع القیم النقدیة للسلع  یقصد به
  :وتشمل ا الحكومة تشتریه
ویشمل الرواتب واالجور وجمیع مشتریات الحكومة من سلع :  فاق الجاريناال .1

 .مختلفة و خدمات
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ویشمل نفقاتها على بناء البنیة التحتیة من طرق وجسور :  فاق االستثماريناال .2
  .الخ..ومدارس ومستشفیات 

  :فاق التجارة الخارجیةان: 3-1-2-4
 ،ادرات مطروحًا منه قیمة الوارداتقیمة الصعرف بصافي الصادرات وهو ی  

منه یحصل  یصدر جزءاً  انما ل الدولة ال یستهلك بأكمله محلیاً ما ینتج داخ انف
من و  فاق من الخارج یمثل جزء یضاف للناتج القومي للدولانب مقابل انجعلیها اال

ن فاقها للحصول على واردات مانلى تخصیص جزء من اخرى تحتاج الدولة اناحیة 
جمالي زء یجب طرحه من الناتج المحلي االسلع وخدمات منتجة في الخارج وهو ج

  الواردات –الصادرات = صافي الصادرات  :وعلى ذلك یكون
 ) : INCOME METHOD( طریقة الدخل : 3-1-3

فراد قة الدخل بجمع الدخول المتحققة الجمالي بطریالمحلي اال یقاس الناتج
صول هالكات االالیها صافي الضرائب و اتاج مضافًا ناالالمجتمع لقاء مساهمتهم في 

  :وعلى ذلك یكون الثابتة
  = عن طریقة الدخل  GDPجماليالناتج المحلي اال
دخول + رباح الشركات ا+ یجارات اال) + الرواتب ( ملین مجموع دخول العا

  .االهالكات+ صافي الضرائب + صافي الفوائد + عمال الصغیرة اال
  ،)الفوائد المدفوعة –الفوائد المستلمة =  صافي الفوائد(
  ).اتاناإلع –الضرائب المدفوعة = صافي الضرائب (
  :المدفوعات التحویلیة: 3-1-3-1

الناتج بطریقة الدخل یجب استبعاد المدفوعات التحویلیة الحكومیة،  ند تقدیرع
تاج وذلك انها االجتماعي وغیرها، باعتبارها دخوًال ال یقابل انات البطالة والضمانكإع

تبعاد الدخول كما یجب اس. جماليتاج الناتج المحلي االانصحابها في العدم مشاركة 
لى الجهات الخیریة حیث االناتج عن التبرع  اوفراد ألقربائهم ، الناتجة عن هبات اال

تاج فهي تعتبر من المدفوعات نهذه الدخول لم تدفع لقاء المساهمة في اال ان
  .التحویلیة الخاصة
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  ) :  INDRECT TAXES( الضرائب غیر المباشرة : 3-1-3-2
من مشكالت تقدیر الناتج المحلي بواسطة طریقة الدخل وجود الضرائب غیر 

تكون  .ضریبة القیمة المضافة اوضریبة المبیعات  اوتاج نالمباشرة، مثل ضریبة اال
ما تقدمه لقطاع للدولة مقابل  تاج تحتسب كإیرادنهذه الضرائب جزءًا من تكالیف اال

عمال من خدمات عامة كالطرق والصرف الصناعي واألمن والخدمات الصحیة اال
ضافة الضرائب غیر الذلك یجب . في المناطق الصناعیة وغیرها من الخدمات

  .جماليعند تقدیر قیمة الناتج المحلي االتاج نلى مجموع دخول عناصر االاالمباشرة 
  ): INDRECT SUBSIDIES( الدعم غیر المباشر : 3-1-3-3

سعار بعض السلع اقطار النامیة بسیاسة دعم من اال تقوم الحكومة في كثیر
من خالل توفیر الطحین للمخابز بأسعار مخفضة لذا یجب  مثل الخبز االستهالكیة

جمالي بطریقة عند تقدیر الناتج المحلي اال تبعاد مثل هذا الدعم غیر المباشراس
  .الدخل

  :صول الثابتةاالهالكات ا: 3-1-3-4
لى تكالیف اصول الثابتة جون التكلفة السنویة إلهالكات االیضیف المنت

ب عند حساب سواق لذا یجلى سعر البیع في االاتاج االخرى للتوصل نعناصر اال
لتوصل لى باقي مكونات التكالیف لاضافة تكلفة االهالكات االناتج بطریقة الدخل 

  .لى الناتج بسعر السوقا
ات انبیعبارة عن  في هذه الدراسة دراسة والتطبیقالعینة قید ال انالذكر وجدیر ب  

من الجهاز المركزي  تخذا م2009-1996في الفترة من  الناتج المحلي االجمالي
الجهاز المركزي لإلحصاء  وفیما یلي نبذة تعریفیة مختصرة عني انلإلحصاء السود

 .كة العنكبوتیةبلشمأخوذة من الموقع الرسمي للجهاز على ا يانالسود
  :يانالجهاز المركزي لإلحصاء السود: 3-2

 اني هو الجهة الرسمیة والمسئولة في السودانالجهاز المركزي لإلحصاء السود  
واعدادها وتجهیزها ونشرها واعطاء  االحصائیةات والمعلومات انعن جمیع البی

یات االحصاء وجمع ه المعني بتنفیذ عملانكما  االحصائیةالطبیعة الرسمیة لألرقام 
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واعها وتخصصاتها ومستویاتها وینفذ الكثیر من التعدادات العامة انات بمختلف انالبی
وله اصدارات خاصة بنتائج تلك التعدادات والمسوحات  االحصائیةوالمسوحات 

آخر االحصائیات  ویصدر كتاب االحصاء السنوي نهایة كل عام وهو یضم
الجهاز استكمال منظومة العمل االحصائي هم مایهدف الیه ومن ا. والمؤشرات

یواكب كل تطورات العصر في مختلف مناحي الحیاة ل انالموحد والشامل في السود
وتطور نظام  االحصائیةوتوحد المعاییر والمفاهیم والتعاریف والمصطلحات 

  . المعلومات الشامل كأداة للتخطیط والتنمیة في كافة المجاالت
  :للجهاز التطور التاریخي: 3-2-1

) الجهاز المركزي لإلحصاء حالیاً  (ت مصلحة االحصاء انكم 1903في عام   
قسمًا من اقسام مصلحة الجمارك وظیفتها االساسیة اعداد احصاءات التجارة 

یعرف باللجنة  انم تحول قسم االحصاء هذا الى ما ك1932الخارجیة، في عام 
وفي العام . االقتصادالتجارة و م الى مصلحة 1934التي تحولت في عام  االقتصادیة

واصبح هذا القسم  االقتصادفصل قسم االحصاء عن مصلحة التجارة و انم 1953
مصلحة مستقلة قائمة بذاتها عرفت بمصلحة االحصاء تتبع لوزارة الشئون 

م اصبحت مصلحة االحصاء تابعة 1958االجتماعیة في ذلك الوقت، وفي نوفمبر 
ي وصدر االقتصادشاء وزارة التخطیط انم تم 1969 لرئاسة مجلس الوزراء، في عام

م صدر قرار 1995نوفمبر  6قرار بتبعیة مصلحة االحصاء الى هذه الوزارة، وفي 
 االقتصادوتبعیته لوزارة المالیة و شاء الجهاز المركزي لالحصاء انمجلس الوزراء ب

  .نم تحول الى مجلس الوزراء ومازال حتى اال2000الوطني، في العام 
.ادارات الجهاز المركزي لإلحصاء: 3-2-2  

، الخارجیة التجارة حصاءاتا إلى تنقسمو  :االقتصادیة الحسابات دارةا .1
 .القومیة الحسابات حصاءاتاو  الداخلیة التجارة حصاءاتا

 .واالجتماعیة یةانالسك حصاءاتواال الدراسات دارةا .2
 .اآللي الحاسب دارةا .3
  .حصائياال التدریب مركز .4
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 .عینة الدراسة: 1- 4
 Gross Domesticات عینة الدراسة للناتج المحلي اإلجمالي انتم جمع بی

Product (GDP)  م من الجهاز المركزي 2009م وحتى العام 1996في الفترة من
هي  جماليالطریقة المتبعة لحساب الناتج المحلي اال انعلمًا ب ،يانحصاء السودلال

  :حسب المتغیرات  Expenditure اقفنطریقة اال
  Yرمز له بالرمز متغیر تابع وسن: المحلي االجمالي  الناتج

  X1رمز له بالرمز متغیر مستقل وسن: االنفاق الحكومي

  X2رمز له بالرمز متغیر مستقل وسن: االنفاق الخاص

   X3رمز له بالرمز متغیر مستقل وسن: االستثمار
وفق ن صیاغة نموذج الناتج المحلي االجمالي على هذه المتغیرات یمك اً وبناء

  :المعادلة التالیة
ي ومتغیراته بمالیین انجمالي السودیبین الناتج المحلي اال )4-1(الجدول 

  .فاقنالجنیهات بالسعر الجاري بطریقة اال
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )4-1 (Y = X1 + X2 + X3                           

  م2009-م1996فاق في الفترة نة اال ي  بمالیین الجنیهات  بطریقانجمالي السودالناتج المحلي اال: )4-1(جدول 
  ستثماراال    )Y( جماليالناتج المحلي اال

)X3(  
 فاق الخاصناال

 )X2 (  
 نةالس  )X1(  فاق الحكوميناال

10478.1 1409.1 
 

9119.80 770.5 1996 
16137.4 2842.9 

 

14404.1 
 

912.6 1997 
21935.9 5751.7 

 

18647.0 
 

1041.3 1998 
27058.8 4424.5 

 

23792.7 
 

1128.0 1999 
33770.6 3887.6 

 

29054.3 
 

1845.1 2000 
40658.6 6787.5 

 

32625.5 
 

2615.1 2001 
47756.1 10426.4 

 

37466.7 
 

2915.6 2002 
55733.8 9880.1 

 

44567.3 
 

3334.0 2003 
22405.7 13069.6 

 

5736.9 
 

5736.9 2004 
85707.1  16756.3  69995.2  7916.9  2005 
98291.9  25275.9  74333.5  9544.0  2006 

119837.3  27235.4  87932.5  9611.2  2007 
135511.7  27900.2  94889.2  10536.2  2008 
139386.5  28584.7  105783.3  11758.4  2009 

  م2016غسطس احصاء السوداني، المركزي لال زالجها: المصدر      
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ي انالناتج المحلي االجمالي السودالعالقة بین  )4-1(في جدول  اتانتمثل البی
ه یوالعوامل المؤثرة عل م 2009م الى العام 1996في الفترة من ) ر تابعمتغی(
فاق الخاص واالستثمار نفاق الحكومي، االناالوهي ) تفسیریة اومتغیرات مستقلة (

  .عیوضح خاصیة الخطیة للمتغیرات المستقلة والمتغیر التاب) 1- 4(والشكل 

  الجمالي السودانيخاصیة الخطیة لمتغیرات الناتج المحلي ا): 1-4(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر
والمتغیرات  التابعهناك عالقة بین المتغیر  االقتصادیةحسب النظریة و 

لعالقة بین المتغیرات ا اوویمكن معرفة االثر  االخرى  )المستقلة (التفسیریة 
یبین تقدیر ) 4-2(الجدول و  ن خالل تقدیر هذه العالقة م التابع التفسیریة والمتغیر

بواسطة  )م2009 –م 1996(ي في الفترة انجمالي السودالناتج المحلي االنموذج 
ومن ثم الكشف عن وجود مشكالت  )OLS(طریقة المربعات الصغري العادیة 

 ). االرتباط الذاتي، عدم ثبات التباین والتعدد الخطي(ي االقتصادالقیاس 

0
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  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب  تقدیر النموذج  : )4-2(دول ج
الخطأ   المعامالت  المتغیر

  المعیاري
القیمة  Tاحصاءة 

  االحتمالیة
معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
  0.3422 0.997272- 1639.049 1634.578-  الثابت

0.995606  
 

0.994288  
 

755.3129  
 

0.000000  X1  
0.085280 1.295451 0.065830 0.9488 

X2  
0.993173 0.072181 13.75951 0.0000 

X3  
1.235894 0.557370 2.217369 0.0509 

  Y =  -1634.578+0.085280 X1 + 0.993173X2 + 1.235894X3 معادلة االنحدار
  م2017اغسطس  المیدانیة الدراسة اناتبیاعداد الباحث من نتائج : المصدر

حدار لنموذج نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال ان) 4-2(تظهر نتائج الجدول 
القیمة االحتمالیة  ان، و )1634.578-(بلغت ي انالناتج المحلي االجمالي السود

على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي ) فاق الحكومي واالستثمارناال(لمتغیري 
مما  )0.05(على الترتیب وهي قیم اكبر من مستوى المعنویة  )0.0509، 0.9488(

القیمة االحتمالیة لمتغیر ت انیدل على عدم معنویة المتغیرین المستقلین، بینما ك
مما یعني معنویة  )0.05(مستوى المعنویة  وهي اقل من )0.000(فاق الخاص ناال

وهذا امر  للمتغیرات المستقلة  Tكما تبین ذلك االحصاءة  فاق الخاص،نمتغیر اال
من بین ثالثة متغیرات ویعتیر  انغیر معنوی انهناك متغیر  انغیر جید بالطبع اذ 

كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید . ي من مشكالتانالنموذج یع انذلك مؤشرًا 
المتغیرات المستقلة تفسر  انوهي قیمة عالیة جدًا تدل على  )0.995606(البالغة 

ت  القیمة االحتمالیة انوهذا بالطبع امر جید جدًا  وك% 99.56غیر التابع بنسبة المت
وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة   )(F Prob F-statistic = 0.000الختبار 

 . النموذج المقدر في تقدیر الناتج المحلي االجمالي
 .الصغرى العادیة طریقة المربعاتحسب تفسیر ومناقشة نتائج النموذج المقدر : 4-2

ي بطریقة المربعات الصغرى انعند تقدیر الناتج المحلي االجمالي السود
  )(F ProbF-statistic = 0.000ت القیمة االحتمالیة الختبار انك) OLS(العادیة 

وهي قیمة معنویة جدًا وتدل على مالءمة النموذج المقدر في تقدیر الناتج المحلي 
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 انمما یعني ) R2 = 0.995606(رتفعة لمعامل التحدید وكذلك القیمة الم االجمالي
جید جدًا امر وهذا بالطبع % 99.56المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر التابع بنسبة 

فاق الحكومي ني من عدم معنویة متغیري االانالنموذج یع انوبالرغم من ذلك ك
بینما  )0.05(عنویة الن القیمة االحتمالیة لهما كانت اكبر من مستوى الم واالستثمار

اقل من مستوى المعنویة مما یدل فاق الخاص نمتغیر االل كانت القیمة االحتمالیة
على معنویة متغیر االنفاق الخاص وهنا نجد ان هناك متغیران غیر معنویان ومتغیر 
واحد فقط معنوي  في ظل القیمة المرتفعة لمعامل التحدید حیث یعتبر هذا االمر 

لنموذج المقدر یعاني من مشكالت قیاسیه وعلیه االعتماد على هذا مؤشرًا الى ان ا
وبالرغم من ان النتائج . یقود الى استنتاجات احصائیة خاطئة النموذج بشكله الحالي 

في المرحلة االولى كانت جیدة الى حد ما حیث ان معامل التحدید كان مرتفعًا كما 
انه عند  دراسة مشكالت القیاس  ثبتت المعنویة االحصائیة لمعامل االنحدار اال

اظهرت نتائج الكشف عن هذه ) االرتباط الذاتي، عدم ثبات التباین والتعدد الخطي(
المشكالت نتائج غیر مقبولة لالعتماد علیها نظرًا لوجود هذه المشكالت وهذا ما اكده 

الذي اثبت ان النموذج یعاني من مشكلة ارتباط ذاتي ) كودفري-بریش(اختبار 
الذي اثبت عدم تجانس  )ARCH-LM( خطاء ثبات التباین الشرطي لالتبار واخ

المتغیر العشوائي وكذلك اكدت مصفوفة االرتباط بین المتغیرات المستقلة للنموذج 
وجود ارتباط مرتفع بین المتغیرات الثالث مما یدل على ان النموذج یعاني من 

 .   مشكلة التعدد الخطي
  .رتباط الذاتي بین االخطاء العشوائیةالكشف عن مشكلة اإل : 4-3

 )Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test( كودفري -ختبار بریش بواسطة ا

 كودفري -ختبار بریش حسب ارتباط الذاتي الكشف عن مشكلة اال  :)4-3(جدول 
  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  

  11.67061  20.04064  القیمة 
 0.0029 0.0008  یمة االحتمالیةالق

  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    
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 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 4-3(من جدول 
تالي بال )0.05(قل من مستوى المعنویة اوهي بالطبع  )P-Value= 0.0029(هي 

بین  اط ذاتيبرتانا نرفض فرض العدم ونقبل فرض البدیل ونستنتج من ذلك یوجد انف
 .كودفري –ختبار بریش حسب ا األخطاء العشوائیة

  .معالجة مشكلة اإلرتباط الذاتي بین االخطاء العشوائیة: 4-4
  :الطرق لمعالجة مشكلة االرتباط الذاتيفیما یلي بعض 

 (The General Difference Method)      طریقة الفرق العام: 1- 4-4
 )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب  لواال  جراء الفرق العاماحدار بعد ناال  تقدیر :) 4-4(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 

حصاءة إل
F 

   0.3150 1.064095 1848.939 1967.447  الثابت
0.967688  

  
0.956917  

  
89.84474  

  
0.000001  X1  

-0.924971 1.730402 -0.534541 0.6059 

X2  
0.935243 0.057413 16.28976 0.0000 

X3  
0.849705 0.539474 1.575062 0.1497 

  Y =  1967.447- 0.924971X1 + 0.935243X2 + 0.849705X3 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

ل على نموذج الناتج المحلي االجمالي السابق و بعد اجراء الفرق العام اال
الناتج حدار لنموذج نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال ان) 4-4(اظهرت نتائج الجدول 

القیمة االحتمالیة لمتغیري  انو ) 1967.447(بلغت ي انمالي السودالمحلي االج
،  0.6059(على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي ) فاق الحكومي و االستثمارناال(

فاق الحكومي نمعنویة متغیري االعلى الترتیب مما یدل على عدم  )0.1497
مما یعني   )0.000(الخاص  فاقنالقیمة االحتمالیة لمتغیر اال واالستثمار بینما بلغت

فاق الخاص، كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید البالغة ناالمعنویة متغیر 
المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر  انتدل على  وهي قیمة عالیة جداً  )0.967688(

 Fت القیمة االحتمالیة الختبار انوهذا بالطبع امر جید جدًا  وك %96.77التابع بنسبة 
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ProbF-statistic = 0.000001)(   وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج
 . المقدر في تقدیر الناتج المحلي االجمالي

 كودفري -ختبار بریش حسب ا لواال  جراء الفرق العامابعد  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)4-5(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
   قیمة ال

4.038244 
0.0682 

  6.964111  القیمة االحتمالیة
0.0307 

  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    
 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 4-5(من جدول 

نا انبالتالي ف) 0.05(ل من مستوى المعنویة وهي بالطبع اق) P-Value= 0.0307( هي
ي انالنموذج ال زال یع اننرفض فرض العدم ونقبل فرض البدیل ونستنتج من ذلك 

ل مما و خطاء العشوائیة حتى بعد اجراء الفرق العام االمن وجود ارتباط ذاتي بین اال
  ).4-6(ي كما في جدول انیتطلب اجراء الفرق العام الث

  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب ي انالثجراء الفرق العام احدار بعد ناال  یرتقد :) 4-6(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
   0.7953 0.268204- 1611.024 432.0829-  الثابت

0.982357  
  

0.975741  
  

148.4796  
  

0.000000  X1  
-1.301628 2.173441 -0.598879 0.5658 

X2  
0.912914 0.046173 19.77146 0.0000 

X3  
0.420232 0.545144 0.770865 0.4629 

  Y =  -432.0829-1.301628X1 + 0.912914X2 + 0.420232X3 معادلة االنحدار
  م2017احث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس اعداد الب: المصدر

ي على نموذج الناتج المحلي االجمالي اظهرت انبعد اجراء الفرق العام الث
الناتج المحلي حدار لنموذج نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال ان) 4-6(نتائج الجدول 

فاق الحكومي و ناال(القیمة االحتمالیة للمتغیرین  ان، و )432.0829-(بلغت االجمالي 
على  )0.4629،  0.5658( هيعلى متغیر الناتج المحلي االجمالي ) االستثمار

 فاق الحكومي واالستثمار بینما بلغتنمعنویة متغیري االالترتیب مما یدل على عدم 
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فاق ناالمما یعني معنویة متغیر   )0.000(فاق الخاص نالقیمة االحتمالیة لمتغیر اال
وهي قیمة عالیة  )0.982357(ن الجدول قیمة معامل التحدید البالغة الخاص، كما یبی
وهذا  %98.24المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر التابع بنسبة  انجدًا تدل على 

 = F ProbF-statisticت القیمة االحتمالیة الختبار انبالطبع امر جید جدًا ، وك
نموذج المقدر في تقدیر الناتج وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة ال  )(0.000

 .المحلي االجمالي
 

 كودفري -ختبار بریش حسب ا يانالث جراء الفرق العامابعد  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)4-7(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
 1.596703 0.460441  القیمة 

 0.4501 0.6516  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي لقیمة  P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 4-7(من جدول 
بالتالي ) 0.05(وهي بالطبع اكبر من مستوى المعنویة ) P-Value= 0.4501(هي 

خطاء ن ذلك الیوجد ارتباط ذاتي بین االج منا نقبل فرض العدم ونستنتانف
 .العشوائیة

 ).The First Difference( لوطریقة الفرق اال : 2- 4-4
  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب ل واال جراء الفرق احدار بعد ناال  تقدیر :)4-8(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  لتحدیدا

معامل 
التحدید 
  المعدل

X1  
0.007279 1.502068 0.004846 0.9962   

0.963623  
  

0.956347  X2  
0.947868 0.056544 16.76343 0.0000 

X3  
0.987247 0.527214 1.872576 0.0906 

  Y =  0.007279X1 + 0.947868X2 + 0.987247X3 معادلة االنحدار
  م2017بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس اعداد الباحث من نتائج : المصدر

 وقد) 4-8(في هذه الطریقة تم حذف ثابت المعادلة كما هو مبین في جدول 
) فاق الحكومي و االستثمارناال(القیمة االحتمالیة لمتغیري  اناظهرت نتائج الجدول 

على الترتیب مما یدل  )0.0906،  0.9962(على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي 
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القیمة االحتمالیة  فاق الحكومي واالستثمار بینما بلغتنمعنویة متغیري االلى عدم ع
كما یبین  .فاق الخاصناالمما یعني معنویة متغیر   )0.000(فاق الخاص نلمتغیر اال

 انوهي قیمة عالیة جدًا تدل على ) 0.963623(الجدول قیمة معامل التحدید البالغة 
  . وهذا بالطبع امر جید جداً  %96.64تغیر التابع بنسبة المتغیرات المستقلة تفسر الم

 كودفري -ختبار بریش حسب ا لواال جراء الفرق ابعد  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)4-9(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
 9.822270 13.14090  القیمة 

 0.0074 0.0030  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : مصدرال   

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 4-9(من جدول 
نا انبالتالي ف) 0.05(وهي بالطبع اقل من مستوى المعنویة ) P-Value= 0.0074( هي

ي من انالنموذج الزال یع انالبدیل ونستنتج من ذلك نرفض فرض العدم ونقبل فرض 
ل مما یتطلب و خطاء العشوائیة حتى بعد اجراء الفرق االوجود ارتباط ذاتي بین اال

 ).4-10(ي كما في جدول اناجراء الفرق الث
  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب ي انالثجراء الفرق احدار بعد ناال  تقدیر :) 4-10(جدول 

الخطأ   المعامالت  متغیرال
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

X1  
-1.378177 2.040507 -0.675409 0.5164   

0.982198  
  

0.978243  X2  
0.912567 0.043711 20.87742 0.0000 

X3  
0.429335 0.515270 0.833223 0.4263 

  Y =  -1.378177X1 + 0.912567X2 + 0.429335X3 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

فاق ناال(القیمة االحتمالیة لمتغیري  ان) 4-10(اظهرت نتائج الجدول 
،  0.5164(على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي ) الحكومي و االستثمار

فاق الحكومي نمعنویة متغیري االمما یدل على عدم على الترتیب  )0.4263
مما یعني   )0.000(فاق الخاص نالقیمة االحتمالیة لمتغیر اال واالستثمار بینما بلغت

فاق الخاص كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید البالغة ناالمعنویة متغیر 
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لمستقلة تفسر المتغیرات ا انوهي بالطبع قیمة عالیة جدًا وتدل على ) 0.982198(
 . وهذا امر جید جداً  %98.23المتغیر التابع بنسبة 

 كودفري -ختبار بریش حسب ا يانالثجراء الفرق ابعد  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)4-11 (جدول

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
 1.072661 0.377516  القیمة 

 0.5849 0.6987  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 11- 4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(وهي بالطبع اكبر من مستوى المعنویة ) P-Value= 0.5849( هي

خطاء ن ذلك الیوجد ارتباط ذاتي بین االعدم ونستنتج منا نقبل فرض الانف
 .العشوائیة

 The Lag Of The Dependent Variable  طریقة ابطاء المتغیر التابع: 3- 4-4
Method   

  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب  ابطاء للمتغیر التابعجراء احدار بعد ناال  تقدیر :)12- 4(جدول 

لخطأ ا  المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

القیمة  Fاحصاءة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
   0.2745 1.172999- 1614.996 1894.388-  الثابت

0.996926  
  

0.995389  
  

648.5870  
  

0.000  X1  
0.481145 1.190716 0.404080 0.6967 

X2  
0.991516 0.064050 15.48046 0.0000 

X3  
0.639640 0.589867 1.084381 0.3098 

 X4(  0.118727 0.055893 2.124193 0.0664(  ابطاء واحد للناتج المحلي

  Y = -1894.388  + 0.481145X1 + 0.991516X2 + 0.639640X3 + 0.118727X4 معادلة االنحدار
  م2017الدراسة المیدانیة اغسطس اعداد الباحث من نتائج بیانات : المصدر

 ان) 12-4(بعد اجراء ابطاء واحد على المتغیر التابع اظهرت نتائج الجدول 
بلغت ي انالناتج المحلي االجمالي السودحدار لنموذج نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال

اء وابط فاق الحكومي ، االستثمارناال(القیمة االحتمالیة للمتغیرات  انو  )1894.388-(
 0.3098،  0.6967(على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي ) واحد للناتج المحلي
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 معنویة المتغیرات الثالثة بینما بلغتعلى الترتیب مما یدل على عدم  )0.0664،
فاق ناالمما یعني معنویة متغیر   )0.000(فاق الخاص نالقیمة االحتمالیة لمتغیر اال

وهي بالطبع ) 0.996926(عامل التحدید البالغة الخاص، كما یبین الجدول قیمة م
وهذا % 99.69المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر التابع بنسبة  انعالیة جدًا تدل على 

  )(F ProbF-statistic = 0.000001ت القیمة االحتمالیة الختبار انامر جید جدًا  وك
دیر الناتج المحلي وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج المقدر في تق

  . االجمالي
 كودفري -ختبار بریش حسب اابطاء للمتغیر التابع جراء ا بعد رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)13-4(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
 11.28613 19.75550  القیمة 

 0.0035 0.0023  القیمة االحتمالیة
  م2017الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس اعداد : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 13-4(من جدول 
نا انبالتالي ف) 0.05(وهي بالطبع اقل من مستوى المعنویة ) P-Value= 0.0035( هي

  .خطاء العشوائیةرتباط ذاتي بین االمن ذلك یوجد ا نرفض فرض العدم ونستنتج
  )OLS(طریقة المربعات الصغرى العادیة حسب  ابطاءین للمتغیر التابعجراء احدار بعد ناال  تقدیر :)14- 4(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
 االحتمالیة
إلحصاءة 

F 
   0.1957 1.430513- 1736.405 2483.950-  الثابت

0.997157  
  

0.995533  
  

613.8204  
  

0.000  
  

X1  
-0.854420 1.185612 -0.720658 0.4945 

X2  
0.946293 0.065166 14.52123 0.0000 

X3  
1.415475 0.496736 2.849553 0.0247 

 X5(  0.120605 0.048319 2.496004 0.0412( ابطاءین للناتج المحلي االجمالي

  Y = -2483.950  - 0.854420X1 + 0.946293X2 + 1.415475X3 + 0.120605X5 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

 نا) 14-4(بعد اجراء ابطاءین على المتغیر التابع اظهرت نتائج الجدول 
 تانكي انجمالي السودالناتج المحلي االحدار لنموذج نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال
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فاق الخاص ، االستثمار ناال(القیمة االحتمالیة للمتغیرات  ان، و )2483.950-(
على متغیر الناتج المحلي االجمالي هي ) وابطاءین للناتج المحلي االجمالي

رتیب مما یدل على معنویة المتغیرات الثالثة على الت) 0.0412، 0.0247،  0.0000(
مما یعني عدم   )0.4945( فاق الحكومينبینما بلغت القیمة االحتمالیة لمتغیر اال

فاق الحكومي كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید البالغة نمعنویة متغیر اال
لمتغیر المتغیرات المستقلة تفسر ا انعالیة جدًا تدل على  قیمةوهي ) 0.997157(

 Fت القیمة االحتمالیة الختبار انوهذا امر جید جدًا  وك %99.72التابع بنسبة 

ProbF-statistic = 0.000001)(   وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج
  .المقدر في تقدیر الناتج المحلي االجمالي

 كودفري -ختبار بریش حسب ا للمتغیر التابعابطاءین جراء ابعد  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)15- 4(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
 4.051501 1.274297  القیمة 

 0.1319 0.3571  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueلیة القیمة االحتما اننجد ) 15-4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(كبر من مستوى المعنویة اوهي بالطبع  )P-Value= 0.1319( هي

 .خطاء العشوائیةاط ذاتي بین االبرتانا نقبل فرض العدم ونستنتج من ذلك الیوجد انف
  . المتعلقة باالرتباط الذاتي نتائجالتفسیر ومناقشة : 4-5

للتخلص من مشكلة االرتباط الذاتي استخدم الباحث في ذلك ثالثة طرق هي 
عند استخدام  ،)ل وطریقة ابطاء المتغیر التابعو طریقة الفرق العام، طریقة الفرق اال(

-Pالقیمة االحتمالیة ومن خالل  لو بعد اجراء الفرق العام االطریقة الفرق العام و 

Value اني من وجود النموذج ال زال یع انتبین   هدةلقیمة معامل التحدید المشا
حیث تم ي انتطلب اجراء الفرق العام الثتخطاء العشوائیة مما ارتباط ذاتي بین اال

وبالرغم من التخلص من  خطاء العشوائیةذاتي بین االالرتباط التخلص من مشكلة اال
فاق نمتغیري االمعنویة عدم ي من انیعال زال النموذج  اننا نجد انهذه المشكلة اال 

هذه الطریقة  انفقط مما یعني  فاق الخاصناالمعنویة متغیر و الحكومي واالستثمار 
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وعند استخدام طریقة الفرق االول والتي تختلف عن  .غیر مفیدة في تقدیر النموذج
وقد  هذه الطریقة تم حذف ثابت المعادلة انه في) طریقة الفرق العام(الطریقة السابقة 

وبعد  خطاء العشوائیةاني من وجود ارتباط ذاتي بین االوذج الزال یعالنمتبین ان 
اجراء الفرق الثاني على متغیرات النموذج اصبح النموذج ال یعاني من مشكلة 
االرتباط الذاتي في ظل عدم معنویة متغیري االنفاق الحكومي واالستثمار ومعنویة 

قة غیر مفیدة ایضًا في تقدیر متغیر االنفاق الخاص فقط وبالتالي تعتبر هذه الطری
اجراء ابطاء واحد على وعند استخدام طریقة ابطاء المتغیر التابع وبعد . النموذج

اقل  لقیمة معامل التحدید المشاهدة P-Valueالقیمة االحتمالیة  كانتالمتغیر التابع 
 ةخطاء العشوائیتباط ذاتي بین االد ار و وجمما یدل على ) 0.05(من مستوى المعنویة 

القیمة االحتمالیة ارتفاع في  نتائجالبعد اجراء ابطاءین على المتغیر التابع اظهرت و 
P-Value مما ) 0.05(من مستوى المعنویة حتى اصبحت اكبر  لقیمة معامل التحدید

القیمة وایضًا كانت  خطاء العشوائیةتباط ذاتي بین االد ار و وجیدل على عدم 
خاص ، االستثمار وابطاءین للناتج المحلي فاق الناال(االحتمالیة للمتغیرات 

اقل من مستوى المعنویة  المشاهدةعلى متغیر الناتج المحلي االجمالي ) االجمالي
 كانت القیمة االحتمالیة اكبرمما یدل على معنویة المتغیرات الثالثة بینما  )0.05(

بالنموذج  فقط لمتغیر االنفاق الحكومي وبالتالي اصبح )0.05(من مستوى المعنویة 
ثالثة متغیرات معنویة ومتغیر واحد فقط غیر معنوي الشيء الذي ادي الى تحسن 
قیمة معامل التحدید وبالتالي تعتبر هذه الطریقة افضل من سابقاتها حیث یمكن 

  .االعتماد علیها في تقدیر نموذج الناتج المحلي االجمالي
  .العشوائیةبین االخطاء  عدم ثبات التباینالكشف عن مشكلة : 4-6

- 4(جدول  OLSتقدیر النموذج بطریقة المربعات الصغرى العادیة من جدول 

ثبات التباین الشرطي ختبار ایتم الكشف عن وجود هذه المشكلة بواسطة  )2
 .وذلك عند اخذ ابطاءین على حدود الخطأ العشوائي )ARCH-LM( لألخطاء 
 

 
 



76 
 

  ARCH ختبارا بواسطة عدم ثبات التباین الكشف عن مشكلة  :)16-4(جدول 
  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  

  7.265886  6.906569  القیمة 

 0.0264 0.015215  القیمة االحتمالیة

  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    
 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 16-4(من جدول 

نا انبالتالي ف) 0.05(قل من مستوى المعنویة ا قیمةوهي  )P-Value= 0.0264(هي 
بین عدم ثبات التباین نرفض فرض العدم ونقبل فرض البدیل ونستنتج من ذلك 

 .خطاء العشوائیةاال
  .بین االخطاء العشوائیة عدم ثبات التباینمعالجة مشكلة : 4-7

  :عدم ثبات التباینفیما یلي بعض الطرق لمعالجة 
  .معالجة عدم ثبات التباین بطریقة التحویالت اللوغریثمیة :1- 4-7

 التحویالت اللوغریثمیة جراء احدار بعد ناالتقدیر  :) 17-4(جدول 
الخطأ   المعامالت  المتغیر

  المعیاري
القیمة  Tاحصاءة 

  االحتمالیة
معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 

  لمعدلا

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
   0.0000 6.844111 0.220124 1.506551  الثابت

0.995399  
  

0.994019  
  

721.1604  
  

0.0000  X1  
0.234330 0.062592 3.743776 0.0038 

X2  
0.528098 0.029501 17.90088 0.0000 

X3  
0.198272 0.069133 2.867958 0.0167 

  Y =  1.506551+0.234330 X1 + 0.528098X2 + 0.198272X3 االنحدار معادلة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

بعد التحویالت اللوغریثمیة على المتغیرات المستقلة لنموذج الناتج المحلي 
حدار نابت معامل االالقیمة المقدرة لث ان) 17-4(االجمالي  اظهرت نتائج الجدول 

فاق الحكومي، ناال(القیمة االحتمالیة للمتغیرات  ان، و )1.506551(للنموذج بلغت 
على الترتیب وهي ) 0.0167،  0.0000، 0.0038(هي) االستثمارو  فاق الخاصناال

كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید البالغة  معنویة المتغیرات المستقلة ،تدل على 
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المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر  اني قیمة عالیة جدًا تدل على وه) 0.995399(
ت القیمة االحتمالیة الختبار انوهذا بالطبع امر جید جدًا وك% 99.54التابع بنسبة 

F ProbF-statistic = 0.000001)(  وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج
یوضح نتیجة الكشف عن ) 18-4(دول المقدر في تقدیر الناتج المحلي االجمالي والج

عد اجراء التحویالت اللوغریثمیة مشكلة عدم ثبات التباین بین االخطاء العشوائیة ب
  .لنموذجا اتلمتغیر 

  التحویالت اللوغریثمیةجراء ابعد   ARCH ختبارا بواسطة عدم ثبات التباینالكشف عن مشكلة  :)18- 4(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
  0.769540  0.308352  القیمة 

 0.6806 0.7421  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 18-4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(من مستوى المعنویة  اكبروهي بالطبع  )P-Value= 0.6806( هي

 .خطاء العشوائیةبین االثبات التباین فرض العدم ونستنتج من ذلك  نقبلنا انف
 معالجة عدم ثبات التباین بإفتراض: 2- 4-7  iiE  ˆ22  : تكون المعادلة

التربیعي للبواقي  ویوضح المقدرة بقسمة جمیع المتغیرات على القیمة المطلقة للجذر 
ي بعد اجراء اننتیجة تقدیر متغیرات الناتج المحلي االجمالي السود) 19-4(الجدول 

 .عملیة القسمة
   القیمة المطلقة للجذر التربیعي للبواقيقسمة متغیرات الدراسة على حدار بعد ناال  تقدیر :) 19- 4(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

قیمة ال Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
   0.9673 0.041988- 194.0808 8.148978-  الثابت

0.973012  
  

0.964916  
  
  

120.1793  
  
  

0.000  X1  
0.483600 4.738267 0.102063 0.9207 

X2  
0.003570 0.004761 0.749783 0.4707 

X3  
4.190406 1.799323 2.328879 0.0421 

  Y =  -8.148978+0.483600X1 + 0.003570X2 + 4.190406X3 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر
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اظهرت على القیمة المطلقة للجذر التربیعي للبواقي  بعد قسمة المتغیرات 
) 8.148978-(حدار بلغت نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال ان) 19-4(ول نتائج الجد

على متغیر ) فاق الخاصنفاق الحكومي واالناال(القیمة االحتمالیة لمتغیري  انو 
على الترتیب مما یدل على عدم  ) 0.4707، 0.9207(الناتج المحلي االجمالي هي 

مما   )0.0421(لمتغیر االستثمار  القیمة االحتمالیة بینما بلغت انمعنویة المتغیر 
كما یبین الجدول قیمة معامل التحدید البالغة  ، االستثماریعني معنویة متغیر 

المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر  انوهي قیمة عالیة جدًا تدل على ) 0.973012(
 Fت القیمة االحتمالیة الختبار انوهذا بالطبع امر جید جدًا  وك% 97.3التابع بنسبة 

ProbF-statistic = 0.000001)(   وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج
یوضح نتیجة الكشف عن ) 20-4(المقدر في تقدیر الناتج المحلي االجمالي والجدول 

بقسمة جمیع المتغیرات على مشكلة عدم ثبات التباین بین االخطاء العشوائیة بعد 
  .بواقي القیمة المطلقة للجذر التربیعي لل

بقسمة جمیع المتغیرات على بعد   ARCH ختبارا بواسطة عدم ثبات التباینالكشف عن مشكلة  :)20- 4(جدول 
   القیمة المطلقة للجذر التربیعي للبواقي

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
  4.352966  1.504077  القیمة 

 0.2258 0.2728  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : مصدرال    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 20-4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(وهي بالطبع اكبر من مستوى المعنویة  )P-Value= 0.2258(هي 

 .خطاء العشوائیةمن ذلك ثبات التباین بین االتنتج نا نقبل فرض العدم ونسانف
 بإفتراض معالجة عدم ثبات التباین :3- 4-7 2 2

iE X   وبالرجوع الى جدول
فاق الحكومي صاحب اكبر قیمة احتمالیة وتبعًا لهذا نمتغیر اال اننجد )  2-4(رقم 

ر التربیعي لمتغیر یتم تحویل النموذج االصلي بقسمة طرفي المعادلة على الجذ
 .فاق الحكوميناال
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   فاق الحكومينقسمة متغیرات الدراسة على الجذر التربیعي لمتغیر االحدار بعد ناال تقدیر :) 21-4(جدول 

الخطأ   المعامالت  المتغیر
  المعیاري

القیمة  Tاحصاءة 
  االحتمالیة

معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
 االحتمالیة
 Fإلحصاءة 

   0.2279 1.284578- 33.96747 43.63384-  الثابت
0.987326  

  
0.983524  

  
  

259.6710  
  
  

0.000  X1  
1.769281 0.796795 2.220496 0.0507 

X2  
1.002567 0.059198 16.93593 0.0000 

X3  
0.655266 0.358184 1.829410 0.0973 

  Y =  -43.63384+1.769281X1 + 1.002567X2 + 0.655266X3 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

اظهرت فاق الحكومي نعلى الجذر التربیعي لمتغیر االبعد قسمة المتغیرات 
، )43.63384-(حدار بلغت نالقیمة المقدرة لثابت معامل اال ان) 21-4(نتائج الجدول 

على متغیر الناتج ) فاق الحكومي واالستثمارناال(االحتمالیة لمتغیري القیمة  انو 
معنویة على الترتیب مما یدل على عدم  )0.0973، 0.0507(المحلي االجمالي هي 

مما یعني   )0.000(فاق الخاص نالقیمة االحتمالیة لمتغیر اال بینما بلغت انالمتغیر 
ول قیمة معامل التحدید البالغة كما یبین الجد ، فاق الخاصناالمعنویة متغیر 

المتغیرات المستقلة تفسر المتغیر  انوهي قیمة عالیة جدًا تدل على ) 0.987326(
 Fت القیمة االحتمالیة الختبار انوهذا بالطبع امر جید جدًا  وك % 98.7التابع بنسبة 

ProbF-statistic = 0.000)(   وهي قیمة معنویة جدًا تدل على مالءمة النموذج
یوضح نتیجة الكشف ) 22-4(والجدول . لمقدر في تقدیر الناتج المحلي االجماليا

قسمة جمیع المتغیرات على عن مشكلة عدم ثبات التباین بین االخطاء العشوائیة بعد 
  .فاق الحكومينالجذر التربیعي لمتغیر اال

الجذر على قسمة جمیع المتغیرات ببعد   ARCH ختبارا بواسطة عدم ثبات التباینالكشف عن مشكلة  :)22- 4(جدول 
  فاق الحكومينالتربیعي لمتغیر اال 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
  4.301906  1.478609  القیمة 

 0.2307 0.2790  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    
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 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد  )22-4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(وهي بالطبع اكبر من مستوى المعنویة  )P-Value= 0.2307( هي

 .خطاء العشوائیةتنتج من ذلك ثبات التباین بین االنا نقبل فرض العدم ونسانف
  .بثبات التباینالمتعلقة  نتائجالتفسیر ومناقشة : 4-8

ثبات عند استخدام اختبار معامل التحدید قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة 
 )0.05(قل من مستوى المعنویة ا كانت  )ARCH-LM( خطاء التباین الشرطي لال

في النموذج المقدر وعند  خطاء العشوائیةبین االتباین عدم ثبات  وهذا یدل على
 ریثمیة على المتغیرات المستقلة لنموذج الناتج المحليالتحویالت اللوغ طریقةاستخدام 

لقیمة معامل التحدید اكبر من  P-Valueالقیمة االحتمالیة حیث كانت االجمالي 
القیمة االحتمالیة التخلص من هذه المشكلة وكذلك مما یؤكد  )0.05(مستوى المعنویة 

معنویة على  تدل) االستثمارو  فاق الخاصنفاق الحكومي، االناال(للمتغیرات 
، بید انه عند  المتغیرات المستقلة معالجة عدم ثبات التباین وهذا امر جید جدًا

 بإفتراض 2 2 ˆi iE    معالجة بإفتراضوال 2 2
iE X    القیمة وقد اظهرت

التخلص من هذه المشكلة  لقیمة معامل التحدید المشاهدة P-Valueاالحتمالیة 
القیمة  الرغم من التخلص من هذه المشكلة باالفتراضین المذكورین اال انوب

وعدم  )فاق الخاصنفاق الحكومي واالناال( معنویةعدم اكدت االحتمالیة 
 االستثمار يمعنویة متغیر و  على الترتیب  )فاق الحكومي واالستثمارناال(معنویة

یقة التحویالت اللوغریثمیة على الترتیب، بناءًا على ذلك تعتبر طر  فاق الخاصناالو 
المرتفعة قیمة وال هي االفضل في تقدیر النموذج لمعنویة جمیع المتغیرات المستقلة

   . معنویة على مالءمة النموذجال Fالقیمة االحتمالیة الختبار  واكدتمعامل التحدید ل
  .التعدد الخطيالكشف عن مشكلة : 4-9

فاق الخاص نومي واالفاق الحكناال انیتضح ) 2-4(من نتائج جدول 
من التغیر في الناتج المحلي، ومن خالل القیمة % 99.56واالستثمار تفسر 

على الترتیب وهي )  0.0509، 0.9488(فاق الحكومي واالستثمار  ناالحتمالیة لال
فاق الحكومي واالستثمار، نمما یعني عدم معنویة كل من اال )0.05(بالطبع اكبر من 
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حدار ناال ان) F=0.000(لقیمة االحتمالیة لتحلیل التباین وفي الوقت نفسه تبین ا
) 26- 4(معنوي الشيء الذي یشیر الى وجود مشكلة التعدد الخطي ویوضح الجدول 

  .المتغیرات المتسببه في وجود هذه المشكلة
  مصفوفة االرتباطات بین المتغیرات المستقلة): 23-4(جدول 

  يفاق الحكومناال  فاق الخاصناال  االستثمار
 فاق الحكوميناال  1  0.906859  0.983263
  فاق الخاصناال  0.906859  1  0.919296

  االستثمار  0.983263  0.919296  1
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

فاق الحكومي ناال(قیمة االرتباط بین المتغیرین  ان) 23-4(یوضح جدول 
فاق ناال(وهي اكبر من قیمة االرتباط بین المتغیرین) 0.983263(بلغت ) واالستثمار

في وجود  انهما المتسبب انلذلك فالمتغیر )  0.919296(البالغة ) الخاص واالستثمار
  . مشكلة التعدد الخطي

  .التعدد الخطي معالجة مشكلة: 4-10
  :فیما یلي بعض الطرق لمعالجة مشكلة التعدد الخطي  

  .یرات المستقلة المتسببة في مشكلة التعدد الخطي من النموذجاسقاط المتغ: 1- 4-10
الناتج المحلي تقدیر ب الخاص) 2-4(الواردة في جدول  اتانالبی من خالل 

ت القیمة االحتمالیة لمتغیر انك  طریقة المربعات الصغرى العادیةاالجمالي حسب 
غیر وهي اعلى من القیمة االحتمالیة لمت )0.9488(فاق الحكومي ناال

وبالتالي یتم تقدیر نموذج الناتج المحلي بعد حذف متغیر ) 0.0509(االستثمار
   .فاق الحكوميناال
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  فاق الحكومينتقدیر نموذج الناتج المحلي بعد حذف متغیر اال): 24-4(جدول 
الخطأ   المعامالت  المتغیر

  المعیاري
القیمة  Tاحصاءة 

  االحتمالیة
معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 

  لمعدلا

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
   0.3043 1.077605- 1535.573 1654.742-  الثابت

0.995604  
  

0.994805  
  

1245.724  
  

0.000000  X2  
0.993368 0.068778 14.44304 0.0000 

X3  
1.268986 0.229601 5.526918 0.0002 

  Y =  -1654.742+ 0.993368X2 + 1.268986X3 معادلة االنحدار
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر

فاق الخاص ناال(القیمة االحتمالیة للمتغیرین المستقلین ) 24-4(یوضح جدول   
مما یدل  )0.05(وهي بالطبع اقل من ) 0.0002، 0.0000(على الترتیب  )واالستثمار

مما یدل   )0.000(هي  Fمة االحتمالیة لالحصاءة على معنویة المتغیرین وكذلك القی
 مما    معنویة النموذج وایضًا القیمة المرتفعة لمعامل التحدید) R2= 0.995604(على 

  .یدل على التخلص من مشكلة التعدد الخطي بسبب معنویة كل المتغیرات المستقلة
  .راتعدد المتغیزیادة : 2- 4-10

ي انغیرات الناتج المحلي االجمالي السودنتیجة تقدیر مت) 25-4(یوضح جدول 
الى معادلة الناتج المحلي االجمالي ) X7(والوارد )X6الصادر(بعد اضافة متغیري 

  :ي حیث تصبح المعادلة انالسود
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                         (4-2) Y = X1 + X2 + X3 + X6 + X7  
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 متغیري الصادر والوارداضافة حدار بعد ناال تقدیر :) 25-4(جدول 
الخطأ   المعامالت  المتغیر

  المعیاري
قیمة ال Tاحصاءة 

  االحتمالیة
معامل 
  التحدید

معامل 
التحدید 
  المعدل

احصاءة 
F 

القیمة 
االحتمالیة 
إلحصاءة 

F 
 0.109882- 0.051734 0.005685-  الثابت

 

0.9152   
  
  
  
  

1.000  

  
  
  
  
  

1.000  

  
  
  
  
  

1.91  

  
  
  
  
  

0.000  
X1  

1.000020 0.00006 15125.20 
 

0.0000 

X2  
1.000001 20.00000  429185.3 

 

0.0000 

X3  
0.999956 160.0000 59282.72 

 

0.0000 

X6  
1.000012 0.000013 75021.67 

 

0.0000 

X7  
-0.999973 0.000026  

-38089.80 
 

0.0000 

  Y =  -0.009516+ 1.000001X1 + 1.000001X2 + 0.999994X3 +1.000006X6 - 0.999999X7 معادلة االنحدار

  م2017احث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس اعداد الب: المصدر
الى معادلة الناتج المحلي االجمالي ) الصادر والوارد(بعد اضافة متغیري 

القیمة االحتمالیة لكل المتغیرات المستقلة البالغة ) 25-4(ي یبین الجدول رقم انالسود
القیمة االحتمالیة وكذلك مما یدل على معنویة جمیع المتغیرات المستقلة ) 0.000(

مما یدل على معنویة النموذج وایضًا القیمة المرتفعة   )0.000(هي  Fلالحصاءة 
مما یدل على التخلص من مشكلة التعدد الخطي ) R2 = 1.000(لمعامل التحدید 

متغیري ومن المالحظ ایضًا انه بعد اضافة  .بسبب معنویة كل المتغیرات المستقلة
لنموذج المقدر ال یعاني من مشكلة االرتباط الذاتي كما فإن ا )الصادر والوارد(

  )26-4(یوضح الجدول 
  كودفري -ختبار بریش ا بواسطة) الصادر والوارد(بعد اضافة متغیري  رتباط الذاتيالكشف عن مشكلة اال  :)26- 4(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
  0.614944  0.243060  القیمة 

 0.7353 0.7353  یمة االحتمالیةالق
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 26-4(من جدول 
التالي ب) 0.05(كبر من مستوى المعنویة اوهي بالطبع  )P-Value= 0.7353( هي

  .خطاء العشوائیةاط ذاتي بین االبرتانا نقبل فرض العدم ونستنتج من ذلك الیوجد انف
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ان النموذج المقدر ال یعاني من مشكلة عدم ) 27-4(وكذلك یبین جدول 
  .ثبات تباین االخطاء العشوائیة

    ARCH ختبارا بواسطة )الصادر والوارد(اضافة متغیري بعد  عدم ثبات التباینالكشف عن مشكلة  :)27- 4(جدول 

  )2(مربع كاي  Fاحصاءة  
  1.149717  0.268411  القیمة 

 0.5628 0.7733  القیمة االحتمالیة
  م2017اعداد الباحث من نتائج بیانات الدراسة المیدانیة اغسطس : المصدر    

 )2(مربع كاي قیمة ل P-Valueالقیمة االحتمالیة  اننجد ) 27-4(من جدول 
بالتالي ) 0.05(كبر من مستوى المعنویة اوهي بالطبع  )P-Value= 0.5628( هي

  خطاء العشوائیةثبات التباین بین االنا نقبل فرض العدم ونستنتج من ذلك انف
  .المتعلقة بالتعدد الخطي نتائجالتفسیر ومناقشة : 4-11

تعدد الخطي بوسطة مصفوفة االرتباط بین من خالل الكشف عن مشكلة ال
هما  في وجود مشكلة التعدد الخطي انالمتسبب انالمتغیر  انالمتغیرات المستقلة ك

اسقاط المتغیرات المستقلة المتسببة وباستخدام طریقة  )فاق الحكومي واالستثمارناال(
الحكومي  فاقنالقیمة االحتمالیة لمتغیر االوبناءًا على في مشكلة التعدد الخطي 

تم تقدیر نموذج الناتج  هي اعلى من القیمة االحتمالیة لمتغیر االستثماروالتي 
فاق الحكومي حیث تم التخلص من هذه المشكلة بعد ناال المحلي بعد حذف متغیر

فاق الخاص ناال(لمتغیرین المستقلین معنویة  ا القیمة االحتمالیة اظهرت ان
على معنویة النموذج  التي دلت  Fیة لالحصاءة وكذلك القیمة االحتمال )واالستثمار

) الصادر والوارد(بعد اضافة متغیري لكن  .وایضًا القیمة المرتفعة لمعامل التحدید
القیمة االحتمالیة لكل المتغیرات ي بینت انالسودالى معادلة الناتج المحلي االجمالي 

 Fحتمالیة لالحصاءة وكذلك القیمة االالمستقلة معنویة جمیع المتغیرات المستقلة 
لى التخلص من مشكلة التعدد وایضًا القیمة المرتفعة لمعامل التحدید مما یدل ع

الطریقة  نالخطي وتعتبر هذه الطریقة افضل من سابقتها في التخلص من المشكلة ال
في  انفاق الحكومي وهو من االهمیة بمكنلى اعتمدت على على حذف متغیر االو اال

یة تمت اضافة متغیري الصادر اني االجمالي بینما في الطریقة الثنموذج الناتج المحل
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والوارد الى نموذج الناتج المحلي االجمالي وهما من العناصر االساسیة الداخلة في 
معادلة الناتج المحلي ، كذلك بعد اضافة متغیري الصادر والوارد الى النموذج

مشكلتي االرتباط الذاتي وعدم  السوداني فان النموذج المقدر ال یعاني مناالجمالي 
    . ثبات التباین بین االخطاء العشوائیة
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ب التطبیقي للدراسة یمكن تلخیص اهم انمن خالل االطار النظري والج  
  :النتائج التي توصلت الیها الدراسة باالضافة الى التوصیات فیما یلي

  .النتائج: 5-1
ي بطریقة المربعات الصغري العادیة انعند تقدیر الناتج المحلي االجمالي السود. 1

االرتباط الذاتي ، عدم ثبات التباین (ي من مشكالت القیاس انالنموذج یع انك
ة بنموذج انتم االستع اذا االمر الذي یقود الى نتائج خاطئة )والتعدد الخطي

 .ياالقتصادملة على مشكالت القیاس لیة المشتو الناتج المحلي في صورته اال
عالیة جدًا حتى بعد التخلص من مشكالت ) R2(ت قیمة معامل التحدید انك. 2

فاق نفاق الحكومي، االناال(متغیرات  اني وهذا یدل على االقتصادالقیاس 
 .تشرح نسبة كبیرة من سلوك الناتج المحلي االجمالي) الخاص واالستثمار

ي لمعظم االقتصادبة بعد التخلص من مشكالت القیاس المحسو  Tمعنویة قیم . 3
  .المتغیرات المستقلة مما یدل على جودة المعادالت المقدرة

بعد (ت طریقة ابطاء المتغیر التابع انكلتخلص من مشكلة االرتباط الذاتي عند ا. 4
  .لو طریقة الفرق االو طریقة الفرق العام من  افضل) اجراء ابطاءین

لي یر العشوائي في نموذج الناتج المحللمتغ ثبات التباین معالجة عدمعند . 5
 بإفتراضو  بطریقة التحویالت اللوغریثمیةاالجمالي  2 2 ˆi iE    معالجة وال

بإفتراض 2 2
iE X  ت معالجة عدم ثبات التباین بطریقة التحویالت انك

  .ین المذكورینفتراضاللوغریثمیة افضل من المعالجة باإل
الى معادلة الناتج المحلي االجمالي ) الصادر والوارد(بعد اضافة متغیري . 6

ت هذه الطریقة افضل انتم التخلص من مشكلة التعدد الخطي حیث ك يانالسود
النموذج ومن المعلوم فاق الحكومي من نمن سابقتها المبنیة على حذف متغیر اال

  .قدیر الناتج المحلي االجماليفاق الحكومي في تناهمیة متغیر اال
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  .التوصیات: 5-2
 لبناء النماذج القیاسیة االهتمام بعملیة جمع البیانات المتعلقة بمتغیرات اي دراسة .1

 .خاصة في الدراسات الوصفیة ذات المتغیرات الكمیة والتحقق من صحتها
 مرحلة كل بیان مع القیاسى النموذج بناء االهمیة بمكان معرفة مراحلمن  .2

 .ودورها قبل البدء في بناء اي نموذج خطي أهمیتهاو 
التحقق من خطیة متغیرات الدراسة قبل البدء في عملیة تقدیر النموذج عند  .3

 .استخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة في عملیة تقدیر النموذج
كمشكلة ( االقتصادیةیجب مراعاة اختبارات مدى مالءمة التقدیرات للمعاییر  .4

فال تقبل تقدیرات ذات داللة ) لذاتي، عدم ثبات التباین والتعدد الخطياالرتباط ا
  .االقتصادیةاحصائیة تخالف االعتبارات 

خطوات  اویتحرى اي باحث الدقة في اتباع القواعد المنهجیة  انمن الضروري  .5
مقاییس ثابته  اوالبحث العلمي التطبیقي حتى یتسنى له التوصل الى تقدیرات 

 .وصادقة
م االدوات والمقاییس واالسالیب االحصائیة المناسبة في الكشف عن استخدا .6

 .  مشاكل النموج الخطي المتعدد
استخدام االدوات والمقاییس واالسالیب االحصائیة المناسبة في معالجة مشكالت  .7

 .  النموج الخطي المتعدد
 راداالستی وترشید االنفاق الحكومي وترشید االستثمار والصادرات مساهمة زیادة .8

  .المحلي اإلجمالي الناتج لتحقیق النمو المستهدف في
استخدام النماذج التي تم التوصل الیها في هذه الدراسة بعد التخلص من مشكالت  .9

  .ياالقتصادالقیاس 
اجراء دراسة على الناتج المحلي االجمالي بزیادة السلسلة الزمنیة له   .10

  .االقتصادیةوالمتغیرات المستقلة واختبار المشاكل 
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