
 المحاضرة الثانٌة اقتصاد قٌاسً 

ان تقدٌر اي نموذج قٌاسً ٌمر بعدة مراحل فً كل مرحلة  -خطوات تقدٌر النموذج القٌاسً :

ٌتم انجاز خطوة من خطوات تقدٌر واستخدام النموذج القٌاسً ٌمكن اٌجاز تلك المراحل بخمسة 

 مراحل وهً :

 مرحلة توصٌف النموذج  -1

 مرحلة جمع البٌانات -2

 تقدٌر النموذج  مرحلة -3

 مرحلة اختبار النموذج -4

 مرحلة استخدام النموذج -5

عندما ٌكون بصدد اجراء ٌقع على الباحث فً االقتصاد القٌاسً  -مرحلة توصٌف النموذج :

بحث قٌاسً فً اولى خطواته ان ٌقوم بتوصٌف النموذج وفً هذه المرحلة ٌقوم الباحث بتحدٌد 

وهً تحدد المتغٌر او مجموعة   endogenous variableكل ما ٌات المتغٌرت الداخلً

المتغٌرات التً تتاثر بالمتغٌرات االخرى اي التً ستتحدد قٌمها من خالل النموذج المقدر 

اي المتغٌرات التً   dependent variableوكذلك تسمى بالمتغٌرات المعتمدةاو التابعة  

تحدٌد المتغٌرات التً تؤثر بالمتغٌرات تعتمد قٌمتها على المتغٌرات االخرى . كما ٌقوم الباحث ب

الداخلٌة او ما سمٌت بالمتغٌرات المعتمدة او التابعة والتً تسمى بالمتغٌرات الخارجٌة 

exogenous variable   وتسمى خارجٌة النها ال تتاثر بالمتغٌرات الموجودة بالنموذج بل

 independentرات المستقلة بل تتحدد من خارج النموذج وٌمكن ان نسمٌها بالمتغٌتؤثر بها 

variable  . اي ان قٌمها مستقلة عن متغٌرات النموذج االخر 

كما ان الباحث سٌحدد شكل النموذج العام هل هو معادلة منفردة او مجموعة معادالت    

مترابطة مع بعضها . اي ان الباحث ٌحدد هل ان البحث سٌنصب على متغٌر داخلً واحد 

بٌن متغٌر مستقل واحد او بٌنه وبٌن مجموعة متغٌرات مستقلة بمعادلة وتصاغ العالقة بٌنه و

واحدة كما هو الحال فً تقدٌر دالة الطلب على سلعة معٌنه ولتكن على الرز وهنا ستعتبر الكمٌة 

هً المتغٌر الداخلً الذي سنعمل النموذج لتحدٌد قٌمته اما المتغٌرات  qالمطلوبة من الرز 

باعتباره سلعة بدٌله واالذواق  p 2 وسعر الطحٌن  i  والدخلp 1  الرز   المؤثرة به فتشمل سعر

t  ًوتصاغ المعادلة بالشكل التال 



                                   

  iتمثل الكمٌة التً تطلبها المفردة  q i   حٌث ان   

 تمثل السعر الذي للرز الذي ٌقابل السنة او المشاهدة  p 1iوان               

                     P 2i للطحٌن الذي ٌقابل السنة او المشاهدة  تمثل السعرi 

                    Ii   ٌمثل دخل المفردة او المشاهدةi 

 iاالذواق فً السنة او المفردة  tiوان                      

B0 , b1 , b2 ,b3 ,b4  هً ثوابت النموذج التً سٌعمل الباحث القٌاسً على تقدٌرها وانei  هو

المتغٌر العشوائً الذي ٌمثل مقدار االختالف بٌن القٌمة المشاهدة فعال للكمٌة المطلوبة والقٌمة 

 .التً تقدر من المعادلة

ن سوق السلعة كما ٌمكن ان ٌكون النموذج القٌاسً مكون من عدة معادالت فعلى سبٌل المثال فا

ٌتوازن عندما ٌتساوى العرض  لتلك السلعة فً السوق مع الطلب علٌها وبذلك فان نموذج تلك 

السلعة سٌتكون من ثالث معادالت االولى تمثل معادلة الطلب على السلعة والثانٌة معادلة 

لب وبذلك العرض للسلعة اما المعادلة الثالثة فتمثل شرط التوازن اي المساواة بٌن العرض والط

ٌصبح النموذج من عدد من المعادالت وفً مثالنا ثالث معادالت وقد تكون اكثر من ذلك 

وخاصة فً نماذج االقتصاد الكلً اذ ان المتغٌرات تؤثر وتتاثر ببعضها البعض االخر وان 

 المشاكل تحل من خالل حزمة من المعادالت ولٌس من خالل معادلة منفردة .

لخس والتوازن فً سوق الخس من خالل معادلة الطلب اذ ان الكمٌة فلو اعتبرنا بان سوق ا

المطلوبة من الخس على سبٌل المثال تتاثر بسعر الخس  وبسعر الخٌار وبالدخل مثال وان 

عرض الخس ٌتاثر بكل من الظروف البٌئٌة وسعر الموارد المستخدمة فً سعر الخس وان 

طلوبة من الخس مع الكمٌة المعروضة منه لٌتحدد توازن السوق ٌشترط المساواة بٌن الكمٌة الم

 السعر الذي سٌحقق لنا هذا التوازن وكذلك الكمٌة التوازنٌة التً ستباع فعال بالسوق .

Qd = f( p1, p2 , I ) 

Qs = f ( pr , Ec)    

  Qd = Qs        



التً تعلم منها  ان كل ما سبق ذكره ٌحدده الباحث باالعتماد على خبرته فً النظرٌة االقتصادٌة

عن اشكال العالقات بٌن المتغٌرات االقتصادٌة سواء كان االمر على المستوى الجزئً او على 

المستوى الكلً وٌستطٌع بحسب خبرته ان ٌحدد هل ان المشكلة التً ٌروم دراستها ٌمكن ان 

 تحل بمعادلة منفردة ام تحتاج الى حزمة من المعادالت .

المرحلة باختٌار شكل العالقة بٌن المتغٌر التابع والمتغٌر المستقل هل كما ٌهتم الباحث فً هذه 

انها عالقة خطٌة ام عالقة تربٌعٌة او تكعٌبٌة او على شكل معادلة نمو او معادلة اسٌة او غٌر 

ذلك وان الباحث ٌستند بذلك الى رسم الشكل االنتشاري الذي ٌبٌن طبٌعة توزٌع النقاط المعبره 

المتغٌر التابع والمتغٌر المستقل وٌحاول تطبٌق االشكال الرٌاضٌة الختٌار  عن العالقة بٌن

 الشكل االنسب للتعبٌر عن تلك العالقة

 االنتاج كمٌة السماد
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لٌكن الشكل االنتشاري اعاله ٌمثل الرسم الذي حصلنا علٌه من بٌانات مزارع عن االنتاج فً 
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مزرعة معٌنة بالدونم وكمٌة السماد المستخدمة للدونم وٌراد ان نحدد شكل العالقة بٌن كمٌة 

السماد وكمٌة انتاج الدونم من ذلك المحصول وٌمكن ان نالحظ بان العالقة االنسب لهذا الشكل 

. ولذلك ٌتم اختٌار العالقة التربٌعٌة لتقدٌرها للتعبٌر عن تلك النتشاري هً العالقة التربٌعٌة ا

 العالقة.

بعد ان ٌنتهً الباحث من المرحلة االولى وعرف شكل  -مرحلة جمع البٌانات : -ثانٌا :

ٌة وتوصٌف النموذج القٌاسً للمشكلة التً ٌرغب بدراستها وتتحدد لدٌه المتغٌرات ٌقع عل

الولوج بمرحة ثانٌة اال وهً مرحلة تجمٌع البٌانات والمعلومات عن متغٌرات تلك المشكلة وهنا 

سٌكون الباحث امام عدة اشكال من البٌانات وعلٌه ان ٌحدد كبٌعة البٌانات االنسب لحل تلك 

 -المشكلة وٌمكن تقسٌم البٌانات الى :

: وهً البٌانات التً تجمع من عدة   cross section data -البٌانات المقطعٌة : -1

وحدات اقتصادٌة لنفس اللحظة الزمنٌة كان اقوم بجمع البٌانات عن مزارعً البطاطا 

فً العراق  فهنا ساختار عٌنة من مزارعً البطاطا واقوم باعداد استمارة استبانه او 

متعلقة استمارة احصائٌة توزع على المزارعٌن فً موسم محدد لتاخذ منهم البٌانات ال

بمتغٌرات النموذج التً سبق وان حددناها فً المرحلة السابقة وٌعتبر هذا النوع من 

البٌانات من اكثر انواع البٌانات المستخدمة فً تقدٌر النكماذج القٌاسٌة وخاصة تلك 

 التً تتعلق بمشكلة على المستوى الجزئً .

تجمع عن متغٌر او عدة  : وهً بٌانات Time series dataبٌانات السالسل الزمنٌة :  -2

متغٌرات عبر سلسلة من السنوات كان نجمع بٌانات عن انتاج الشعٌر والمساحة 

المزروعة بالشعٌر وكمٌات االمطار فً نٌنوى عبر عدة سنوات ولتكن مثال قد بدانا من 

فهنا سنحصل فً كل سنة على كمٌة االمطار ومقدار  2222وحتى عام  1991سنة 

مقدار االنتاج فً محافظة نٌنوى وهذه البٌانات تسمى سلسلة زمنٌة المساحة المزروعة و

 وهً من البٌانات التً تستخدم بكثرة فً تقدٌر النماذج القٌاسٌة .

وتمثل البٌانات والمعلومات التً ٌقررها الجانب   Technical data -البٌانات الفنٌة : -3

الموصى بها من عناصر  الفنً بحسب االبحاث العلمٌة فقد نكون بحاجة الى الكمٌات

االنتاج بالدونم المراد زراعته بالقمح اي كمٌة البذار االنسب وكمٌة التسمٌد المركب 

واالزوتً االنسب وموعد الزراعة وغٌر ذلك فان تلك البٌانات او المعلومات تعتبر 

معلومات فنٌة قد نحتاجها فً تقدٌر النماذج القٌسٌة او تفسٌرها ونحصل على من 

 -المختصة فً ذلك المجال الفنً وتسمى بٌانات فنٌة :الجهات 



وهً قرٌبة المعنى من البٌانات السالسل الزمنٌة فقد نحتاج الى  -البٌانات التارٌخٌة : -4

تارٌخ انشاء السدود او تارٌخ زراعة البستان او اقامة المزارع او الكوارث او سنوات 

العوامل واستخدامها كبٌانات او االحتالل التً تعرض لها البلد  لمعرفة تاثٌر تلك 

معلومات مساعدة فً تفسٌر طبٌعة العالقات المتحصلة وما قد ٌحصل علٌها من تغٌرات 

هٌكلٌة بسبب تاثٌر تلك المتغٌرات على شكل العالقات بٌن المتغٌرات التابعة 

 والمتغٌرات المستقلة 

اختٌار الطرٌقة االحصائٌة  وٌتم فً هذه المرحلة -ثالثا : مرحلة تقدٌر النموذج القٌاسً :

. اذ ان االحصاء قدم لنا عدة طرق لتقدٌر النماذج القٌاسٌة المناسبة لتقدٌر النموذج القٌاسً 

واستخراج معلمات تلك النماذج كل منها تناسب بٌانات بطبٌعة معٌنة او نماذج باشكال معٌنة من 

 بٌن تلك الطرق واهمها 

 طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة  -1

 طرٌقة المربعات الصغرى بمرحلتٌن  -2

 طرٌقة االمكان االصغر  -3

 طرٌقة االمكان االعظم  -4

 طرٌقة المربعات الصغرى بثالث مراحل  -5

 طرٌقة المربعات الصغرى االعتٌادٌة  -6

وتوجد العدٌد من الطرق االحصائٌة التً تعتبر بشكل عام طرق طورت من طرٌقة 

لطرٌقة تعتبر من اهم تلك الطرق واكثرها صغرى االعتٌادٌة . اذ ان هذه االمربعات ال

استخداما وان الطرق الت طورت من هذه الطرٌقة على اختالف اشكالها كانت لمعالجة 

مشكله او طبٌعة معٌنه فً البٌانات تجعل شروط تطبٌق طرٌقة المربعات الصغرى غٌر 

عات الصغرى . متوفره او منتهكة فتم التحوٌر لتالفً اثار انتهاك احد فروض طرٌقة المرب

ولذلك سنركز فً دراستنا كمبتداٌن باالقتصاد القٌاسً على كٌفٌة استخدام طرٌقة المربعات 

 الصغرى فً التقدٌر .

ان النموذج القٌاسً الذي ٌتم تقدٌر معالمه البد من  -اختبار النموذج القٌاسً : -رابعا :

اخضاعه لمجموعة من االختبارات لمعرفة مدى صالحٌة هذا النموذج القٌاسً ومدى 

جاهزٌته للتعبٌر عن العالقة التً قدر من اجلها وٌمكن ان توضع هذه االختبارات فً ثالث 

 مجامٌع وهً 



اي ٌتم اخضاع النموذج المقدر ومعالمة للمفاهٌم االقتصادٌة  -ارات االقتصادٌة :االختب -1

االساسٌة وما ورد فً النظرٌة االقتصادٌة من معلومات عن شكل تلك العالقات وعن 

حجوم واشارات المعالم . فعلى سبٌل المثال فان النظرٌة االقتصادٌة اشارت لنا بان 

عر السلعة عالقة عكسٌة وفً حالة ظهور خالف ذلك ان العالقة بٌن الكمٌة المطلوبة وس

. كما ان النظرٌة االقتصادٌة اشارت لم نجد ما ٌبرره ٌجعل هذا النموذج غٌر مناسب 

الى ان المٌل الحدي لالنفاق على مجموعة من المجامٌع السلعٌة ٌجب ان ٌكون بٌن 

حالة ظهور خالف  الواحد والصفر وال ٌمكن ان ٌكون سالب او اكبر من الواحج وفً

 ذلك ٌعنً وجود مشكلة ٌجب معالجتها وهكذا .

لقد زودنا االحصاء بمجموعة من االختبارات المتعلقة  -االختبارات االحصائٌة : -2

بالنموذج ككل وبكل معلمة من معالمة لتحدٌد كون تلك العالقة معنوٌة ام كانت عن 

ازة النموذج المقدر الثبات طرٌق المصادفة والبد من استخدام تلك االختبارات قب اج

معنوٌة النموذج ككل وكل معلمه من معالمه بحسب تلك االختبارات االحصائٌة التً 

 سنرد الى شرحها فً مواقعها المناسبة .

ان االقتصاد القٌاسً واالحصاء وضع فروض ٌجب توفرها عن  -االختبارات القٌاسٌة : -3

اسً ولذلك ٌقع على الباحث القٌاسً بعد استخدام اي طرٌقة احصائٌة لتقدٌر النموذج القٌ

تقدٌر نموذجه واجتٌازه لالختبارات االحصاٌة واالقتصادٌة ان ٌختبر مدى تحقق 

فروض الطرٌقة المستخدمة فً التقدٌر الن انتهاك اي فرض من فروضها سٌجعل 

ً النموذج المقدر غٌر سلٌم من الناحٌة القٌاسٌة .وتوجد العدٌد من تلك االختبارات الت

 سناتً الى شرحها خالل الفصلٌٌن الدراسٌة لمرحلتكم .

ان النماذج القٌاسٌة تستخدم للتنبؤ او الستخدام ثوبتها  -استخدام النموذج القٌاسً : -خامسا :

فً رسم السٌاسات ولذلك البد ام اختبار القوة التنبؤٌة لذلك النموذج واستخدامة فً تقدٌر 

واء بنقطة او بحدود ثقة وسنستعرض ذلك اٌضا خالل القٌم المتوقعه للمتغٌر التابع س

 دراستنا فً هذا الفصل .

 -المصادر :
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