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 )Panel Data( استخدام نماذج السالسل الزمنية املقطعية 
في تحديد أهم عوامل النمو االقتصادي في الدول العربية

د. عماد الديـن إبـراهيم علي علي

 مدرس بقسم اإلحصاء والرياضة والتأميـن 
 كلية التجارة – جامعة عيـن شمس 

 جمهورية مصر العربية
 أستاذ مساعد - كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اململكة العربية السعودية

امللخص ))(

تناولــت الدراســة اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة فــي اقتـــراح نمــوذج إحصائــي للتنبــؤ بمعــدالت النمــو 
االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، وتحديــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، 
وقيــاس األهميــة النســبية لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل، خــالل الفتـــرة مــن 2000 إلــى 2019، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي 8 دول 
عربيــة هــي: قطــر، الســعودية، اإلمــارات، األردن، الجزائــر، املغــرب، مصــر، الســودان، وقــد تــم مراعــاة أن تكــون العينــة لــدول 
تتبايـــن بهــا معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، ومــن خــالل اســتخدام اختبــار Hsiao واختبــارات الســكون 
تــم التأكــد مــن إمكانيــة تطبيــق نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة، وتــم التقديـــر باســتخدام ثالثــة نمــاذج: نمــوذج االنحــدار 
التجميعــي، نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة، ونمــوذج التأثيـــرات العشــوائية، وأشــارت نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة إلــى أن نمــوذج 
التأثيـــرات الثابتــة هــو النمــوذج املناســب، وأن تقديـــرات معالــم النمــوذج املقتـــرح ال تخالــف فــروض النظريــة االقتصاديــة وال 
تخالــف الواقــع العملــي، وتبيـــن أن 56.89% مــن التغيـــرات التــي تحــدث فــي النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة محــل الدراســة 
تـــرجع إلــى كل مــن: االســتثمار، االنفتــاح التجــاري، تطــور القطــاع املالــي، اإلنفــاق الحكومــي، وحجــم القــوى العاملــة، وأن أكثـــر 
 علــى النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة هــو حجــم القــوى العاملــة، ويليــه االســتثمار املحلــي واألجنبــي 

ً
وأهــم املتغيـــرات تأثيـــرا

 على النمو االقتصادي بالدول العربية هو االنفتاح التجاري، واتضح من خالل الدراسة 
ً
املباشر، بينما أقل املتغيـرات تأثيـرا

أن اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة يـــزيد مــن دقــة التنبــؤ اإلحصائــي ألنهــا تأخــذ بعيـــن االعتبــار املعلومــات ذات 
البعــد الزمنــي فــي السلســلة الزمنيــة، وكذلــك البعــد املقطعــي فــي الوحــدات املختلفــة.

الكلمات املفتاحية: النمو االقتصادي، اختبار Hsiao، نماذج السالسل الزمنية املقطعية.

املقدمة

التحليــل  فــي  املســتخدمة  الحديثــة  األســاليب  مــن    )Panel Data(املقطعيــة الزمنيــة  السالســل  نمــاذج  اســتخدام  يعــد 
 فــي الدراســات االقتصاديــة، نظــًرا ألنهــا  

ً
 خصوصــا

ً
 كبيـــرا

ً
القيا�ســي الكمــي، وقــد اكتســبت هــذه النمــاذج فــي اآلونــة األخيـــرة اهتماًمــا

تأخــذ فــي االعتبــار أثـــر تغيـــر الزمــن وأثـــر تغيـــر االختــالف بيـــن الوحــدات املقطعيــة، علــى حــد ســواء، أي أنهــا تجمــع بيـــن خصائــص 
كل من السالسل الزمنية والبيانات املقطعية في ذات الوقت، فنجد أن بيانات السالسل الزمنية تصف سلوك مفردة واحدة 
خــالل فتـــرة زمنيــة معينــة، بينمــا تصــف البيانــات املقطعيــة ســلوك عــدد مــن املفــردات )دول، شــركات، ســلع.( عنــد فتـــرة زمنيــة 
واحــدة، أمــا بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة فتصــف ســلوك عــدد مــن املفــردات خــالل فتـــرة زمنيــة معينــة )عامــر، 2015(.

تنــاول الجانــب التطبيقــي للدراســة تحديــد أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، ويعــرف النمــو االقتصــادي 
)Economic Growth( بأنــه الزيــادة فــي كميــة الســلع والخدمــات بدولــة مــا فــي فتـــرة زمنيــة معينــة، أي أنــه زيــادة الدخــل لدولــة 
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تناولت الدراســة اســتخدام نماذج السالســل الزمنية املقطعية في اقتـــراح نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت النمو االقتصادي 
فــي الــدول العربيــة، وتحديــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، وقيــاس األهميــة 
النســبية لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل، خــالل الفتـــرة مــن 2000 إلــى 2019، وأشــارت نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة إلــى أن نمــوذج 
التأثيـــرات الثابتــة هــو النمــوذج املناســب، وأن تقديـــرات معالــم النمــوذج املقتـــرح ال تخالــف فــروض النظريــة االقتصاديــة وال تخالــف 
الواقــع العملــي، وتبيـــن أن 56.89% مــن التغيـــرات التــي تحــدث فــي النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة محــل الدراســة تـــرجع إلــى كل مــن: 
 علــى 

ً
االســتثمار، االنفتــاح التجــاري، تطــور القطــاع املالــي، اإلنفــاق الحكومــي، وحجــم القــوى العاملــة، وأن أكثـــر وأهــم املتغيـــرات تأثيـــرا

 
ً
النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة هــو حجــم القــوى العاملــة، ويليــه االســتثمار املحلــي واألجنبــي املباشــر، بينمــا أقــل املتغيـــرات تأثيـــرا
علــى النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة هــو االنفتــاح التجــاري، واتضــح مــن خــالل الدراســة أن اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة 
املقطعيــة يـــزيد مــن دقــة التنبــؤ اإلحصائــي ألنهــا تأخــذ بعيـــن االعتبــار املعلومــات ذات البعــد الزمنــي فــي السلســلة الزمنيــة، وكذلــك 

البعــد املقطعــي فــي الوحــدات املختلفــة.
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معينــة، ويضيــف بعــض الكتــاب إلــى هــذا التعريــف شــرط اســتمرار هــذه الزيــادة لفتـــرة زمنيــة طويلــة، وذلــك للتمييـــز بيـــن النمــو 
والتوســع االقتصــادي الــذي يتــم لفتـــرة زمنيــة قصيـــرة نســبًيا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مــن خــالل اطالعنــا علــى الدراســات الســابقة توصلنــا إلــى وجــود دراســات عديــدة علــى املســتوى العربــي والدولــي التــي تـــركز 
علــى تحديــد أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى النمــو االقتصــادي، ويمكــن القــول إن الدراســات املتوافــرة كانــت نتائجهــا متباينــة مــن 
حيــث الداللــة اإلحصائيــة واالقتصاديــة حســب مختلــف املناطــق والــدول املختــارة واألســلوب اإلحصائــي املســتخدم، ومــن 

خــالل هــذه الدراســات كانــت أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى النمــو االقتصــادي هــي:

االستثمار األجنبي املباشر
ُيعــد االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي نظــر العديــد مــن الباحثيـــن مــن أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى النمــو االقتصــادي، ملــا 
لــه مــن إيجابيــات علــى الدولــة املضيفــة مثــل: زيــادة الصــادرات، نقــل التكنولوجيــا الحديثــة، واكتســاب املزيــد مــن املهــارات 
اإلداريــة والتســويقية، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة )Anwar et al. )2011 حيــث تناولــت الدراســة تأثيـــر االســتثمار األجنبــي 
املباشــر علــى النمــو االقتصــادي، وتــم االعتمــاد علــى املعــادالت اآلنيــة مــع تقديـــرات طريقــة العــزوم املعممــة GMM، بالتطبيــق 
علــى دولــة ماليـــزيا خــالل الفتـــرة 1970 - 2007 وأظهــرت النتائــج أن الزيــادة فــي مخــزون االســتثمار األجنبــي املباشــر يســاهم فــي 
ارتفــاع النمــو االقتصــادي فــي ماليـــزيا، وفــي ذات الســياق أكــدت دراســة )Abdouli et al. )2016 أن االســتثمار األجنبــي املباشــر 
 علــى كل اقتصــاد الــدول محــل الدراســة عــدا لبنــان، تـــركيا، واليمــن، كمــا أوضحــت النتائــج 

ً
لــه تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي إحصائيــا

 علــى النمــو االقتصــادي.  وذلــك مــن خــالل التطبيــق علــى 17دولــة 
ً
الخاصــة بكافــة الــدول أن لــه تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي إحصائيــا

مــن دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا باســتخدام متجــه االنحــدار الذاتــي لــكل دولــة علــى حــده، ثــم كافــة الــدول مجتمعــة 
خــالل الفتـــرة مــن   1990 إلــى 2012

كتدميـــر  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تصاحــب  قــد  التــي  الســلبية  الجوانــب  الدراســات  بعــض  أظهــرت  املقابــل  وفــي 
للصناعات الناشــئة واملشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة، وهذا ما تبيـــن خالل دراســة حمدان )2016( والتي أشــارت إلى وجود 
 علــى منهجيــة البانــل خــالل الفتـــرة مــن 

َ
أثـــر ســلبي لالســتثمارات األجنبيــة علــى التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول العربيــة، معتمــدا

1995 إلــى 2013.

االنفتاح التجاري
أوضحــت الكثيـــر مــن نظريــات التجــارة الخارجيــة األهميــة التــي تعــود علــى الــدول نتيجــة التبــادل التجــاري فيمــا بينهــا، 
وتعددت الدراسات في هذا الشأن، فمن خالل دراسة )Husein )2010 والتي تناولت أثـر الصادرات على النمو االقتصادي، 
واعتمــد الباحــث علــى متجــه نمــوذج تصحيــح الخطــأ )Vector Error Correction Model )VECM، وطبقــت الدراســة علــى 
ثمانــي دول بمنطقــة الشــرق األوســط، وشــمال إفريقيــا، وأوضحــت النتائــج أن الصــادرات تؤثـــر علــى النمــو االقتصــادي بكافــة 
دول الدراســة عــدا الســودان، كمــا أظهــرت بعــض الدراســات أن تأثيـــر االنفتــاح التجــاري يختلــف باختــالف مســتوى تطــور 
الــدول حيــث  أشــار )Were )2015 أن االنفتــاح التجــاري يؤثـــر إيجابًيــا ومعنوًيــا علــى النمــو االقتصــادي بالــدول املتقدمــة 
والناميــة، لكــن هــذا التأثيـــر اإليجابــي غيـــر معنــوي بالــدول األقــل تطــوًرا، واعتمــد الباحــث علــى اســتخدام تحليــل االنحــدار علــى 

بيانــات مقطعيــة خــالل الفتـــرة 1991 - 2011.

تطور القطاع املالي
يساهم تطور القطاع املالي بطريقة أو بأخرى في زيادة النمو االقتصادي لدى الدول، ومن بيـن الدراسات التي اهتمت 
بهــذا األمــر دراســة )Hassan et al. )2011 التــي اعتمــد فيهــا الباحثــون علــى متجــه االنحــدار الذاتــي وســببية Granger، وطبقــت 
الدراســة علــى 168 دولــة ناميــة ومتقدمــة، خــالل الفتـــرة 1980 - 2007، وأظهــرت النتائــج أن التطــور املالــي يســاهم فــي النمــو 
االقتصادي لدى الدول النامية عكس الدول املتقدمة، وفي نفس الســياق أشــارت دراســة )Durusu-Ciftci et al. )2016 أن 
التطــور املالــي يؤثـــر إيجابًيــا علــى النمــو االقتصــادي وخاصــة علــى املــدى الطويــل بالــدول محــل الدراســة، اعتمــاًدا علــى منهجيــة 
الفجــوات الزمنيــة املوزعــة )Autoregressive Distributed Lag )ARDL بالتطبيــق علــى بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة 

لـــ 40 دولــة خــالل الفتـــرة 1989 - 2011.



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 2 )تحت النشر( - يونيو )حزيـران( 2023

99

رأس املال البشري

تـــرجع النظريــات االقتصاديــة محــددات النمــو إلــى عامليـــن أساسييـــن همــا: العمــل ورأس املــال، إال أن ظهــور نظريــات النمــو 
الداخلــي أعــاد طــرح العديــد مــن التســاؤالت حــول أهميــة عوامــل أخــرى فــي تفسيـــر ظاهــرة النمــو االقتصــادي، وكان مــن أبـــرز 
تلــك العوامــل رأس املــال البشــري، حيــث إنــه ال يقــل أهميــة عــن رأس املــال املــادي، بــل يمكــن القــول أن املــردود مــن االســتثمار فــي 
راس املــال البشــري قــد يفــوق املــردود مــن االســتثمار فــي رأس املــال املــادي، وأثبتــت دراســات عديــدة أن راس املــال البشــري الــذي 
يتميـــز بمؤهــالت ودرجــة كفــاءة عاليــة يتــم اكتســابها عــن طريــق التعليــم والتدريــب يـــزيد مــن حجــم اإلنتــاج وبالتالــي يســاهم فــي 
زيــادة النمــو االقتصــادي، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة تهتــان )2017( والتــي اســتهدفت تقديـــر أثـــر رأس املــال البشــري علــى النمــو 
االقتصــادي فــي عينــة ضمــت 10 دول عربيــة، خــالل الفتـــرة 1990- 2014، باســتخدام Panel Dynamic Model اعتمــاًدا علــى 
منهجيــة التكامــل املشتـــرك ونمــوذج تصحيــح الخطــأ لبيانــات البانــل، وكشــفت النتائــج عــن وجــود عالقــة طرديــة معنويــة بيـــن رأس 
املــال البشــري والنمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، فــي املقابــل فــإن دراســة بــن قانــه وآخــرون )2017( والتــي تناولــت أثـــر الزيــادة 
الســكانية على النمو االقتصادي في الدول النامية للفتـــرة ما بيـــن  1960 - 2014 اعتماًدا على نماذج االنحدار الذاتي، ونماذج 
البانــل، وتــم التطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 21 دولــة مــن ثــالث قــارات هــي أســيا، وإفريقيــا، وأمريــكا الجنوبيــة، وتوصلــت الدراســة 

إلــى أن الزيــادة الســكانية بهــذه الوتيـــرة لهــذه الــدول تتناســب عكســًيا مــع النمــو االقتصــادي.

اإلنفاق الحكومي

إذا كان اإلنفــاق الحكومــي موجهــة إلــى البنيــة التحتيــة فإنــه يحــدث وفــورات خارجيــة، ويشــجع االســتثمارات املحليــة 
الخاصــة والعامــة، ولــذا، تكــون آثــاره إيجابيــة علــى النمــو االقتصــادي )Loayza N. V.; Odawara R., )2010، غيـــر أن اإلنفــاق 
االستهالكي الحكومي تكون له آثار سلبية نتيجة التأثيـــرات على قرارات القطاع الخاص، من خالل فرض الضرائب، وارتفاع 

Barro R. J., )1996( عــن الفســاد وســوء التخصيــص فــي الــدول الناميــة 
ً
معــدل التضخــم، فضــال

فــي هــذا الشــأن، فنجــد دراســة بــدراوي )2015( والتــي تناولــت تأثيـــر أنظمــة ســعر الصــرف علــى  وتعــددت الدراســات 
النمــو االقتصــادي فــي ظــل التحــوالت العامليــة لعينــة مــن 18 دولــة ناميــة، للفتـــرة مــن 1980إلــى 2012   وأشــارت نتائــج الدراســة 
إلــى أن  اإلنفــاق الحكومــي ذو تأثيـــر معنــوي وســالب علــى النمــو االقتصــادي، كمــا أوضحــت دراســة عبــد املجيــد )2017( والتــي 
تناولــت تفسيـــر العالقــة بيـــن اإلنفــاق الحكومــي والنمــو االقتصــادي فــي مصــر وباســتخدام منهجيــة االنحــدار الذاتــي للفجــوات 
الزمنيــة املبطــأة )ARDL( أن اإلنفــاق الحكومــي الجــاري كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ذو تأثيـــر غيـــر معنــوي علــى النمــو 
االقتصــادي فــي األجــل القصيـــر، وذو تأثيـــر معنــوي وســالب فــي األجــل الطويــل، أمــا اإلنفــاق الحكومــي االســتثماري كنســبة مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي ذو تأثيـــر غيـــر معنــوي علــى النمــو االقتصــادي فــي األجــل القصيـــر، بينمــا ذو تأثيـــر معنــوي وموجــب علــى 

النمــو االقتصــادي فــي األجــل الطويــل.

يالحــظ فــي الدراســات الســابقة، أن كل دراســة اعتمــدت علــى متغيـــر مســتقل واحــد فقــط، أمــا الدراســة الحاليــة فقــد 
أخــذت فــي االعتبــار كل املتغيـــرات املســتقلة التــي ظهــرت فــي الدراســات الســابقة، فــي محاولــة لتحديــد أهــم العوامــل التــي تســاهم 

فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، وقيــاس األهميــة النســبية لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل.

مشكلة الدراسة

ــا مــن أهميــة النمــو االقتصــادي للنهــوض باقتصــادات الــدول العربيــة، وباعتبــار النمــو االقتصــادي أحــد املعاييـــر 
ً
انطالق

املعتمــد عليهــا فــي قيــاس رقــي وتقــدم األمــم واملجتمعــات، كان البــد مــن تحديــد أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، 
وتحديد مدى مساهمة كل عامل من هذه العوامل في دعم معدالت النمو االقتصادي وذلك في عينة من الدول العربية، وبناء 
عليــه محاولــة تقديــم نمــوذج إحصائــي يحــدد معــدالت النمــو االقتصــادي، وذلــك للمســاعدة فــي وضــع البـــرامج االقتصاديــة ورســم 
السياســات املاليــة والنقديــة التــي تتبعهــا الــدول العربيــة، وقــد تــم االعتمــاد علــي اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة  

)Panel Data(نظــًرا لطبيعــة البيانــات حيــث نتعــرض ملعــدالت النمــو االقتصــادي خــالل فتـــرة زمنيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة.

ممــا تقــدم يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل التالــي: اعتمــاًدا علــى نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة مــا هــي 
أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة؟
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أهداف الدراسة
اقتـراح نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدالت النمو االقتصادي في الدول العربية.- 

تحديــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، وقيــاس األهميــة النســبية - 
لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل.

دراسة طبيعة االختالفات في معدالت النمو االقتصادي بيـن الدول العربية.- 

أهمية البحث
استعراض نماذج السالسل الزمنية املقطعية، وتحديد النموذج األكثـر مالءمة لبيانات الدراسة.- 

أو -  الزمنيــة  السالســل  اســتخدام  مــن  دقــة  أكثـــر  نتائــج  إلــى  يــؤدي  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل  نمــاذج  اســتخدام 
زيــادة  فــي  تســاهم  التــي  املناســبة  االقتصاديــة  الخطــط  وضــع  فــي  يســاعد  ممــا  حــده،  علــى   

ً
كال املقطعيــة  البيانــات 

العربيــة. الــدول  فــي  االقتصــادي  النمــو  معــدالت 

إلقــاء الضــوء علــى أحــد املفاهيــم االقتصاديــة الهامــة وهــو مفهــوم النمــو االقتصــادي، ملــا لــه مــن آثـــر علــى مســارات - 
التنميــة واالســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي.

فروض البحث
اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة مــن املتوقــع أن يـــزيد مــن دقــة التنبــؤ اإلحصائــي ألنهــا تأخــذ بعيـــن - 

االعتبــار املعلومــات ذات البعــد الزمنــي فــي السلســلة الزمنيــة، وكذلــك البعــد املقطعــي فــي الوحــدات املختلفــة، وتتميـــز 
عــن غيـــرها مــن النمــاذج بعــدد أكبـــر مــن درجــات الحريــة ممــا يؤثـــر إيجابًيــا علــى دقــة املقــدرات.

قــد ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن النمــو االقتصــادي كمتغيـــر تابــع وكل مــن املتغيـــرات املســتقلة التاليــة: - 
االســتثمار، االنفتــاح التجــاري، تطــور القطــاع املالــي، اإلنفــاق الحكومــي، رأس املــال البشــرى.

تصميم الدراسة
منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي فــي عــرض البيانــات وتحليلهــا، إضافــة إلــى منهــج التحليــل - 

 فــي نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة لتحليــل العالقــة بيـــن النمــو االقتصــادي كمتغيـــر تابــع وكل مــن 
ً
القيا�ســي ممثــال

املتغيـــرات املســتقلة التاليــة: االســتثمار، االنفتــاح التجــاري، تطــور القطــاع املالــي، اإلنفــاق الحكومــي، رأس املــال البشــرى.

8 دول -  مــن  الدراســة  وتــم اختيــار عينــة  العربيــة،  الــدول  مــن  الدراســة  يتكــون مجتمــع  الدراســة:  مجتمــع وعينــة 
عربيــة، وهــذه الــدول هــي: )قطــر، الســعودية، األمــارات( ممثلــة لشــريحة الــدول العربيــة مرتفعــة الدخــل، )األردن( 
ممثلة للشــريحة العليا للدول متوســطة الدخل، )الجزائر، املغرب، مصر( ممثلة للشــريحة الدنيا للدول متوســطة 

الدخــل، )الســودان( ممثلــة لشــريحة الــدول منخفضــة الدخــل،

مصــادر البيانــات: تــم االعتمــاد علــى إحصــاءات البنــك الدولــي )WDI(، أمــا بيانــات االســتثمار األجنبــي املباشــر فقــد - 
.)UNCTAD( تــم الحصــول عليهــا مــن بيانــات منظمــة األونكتــاد

متغيـرات الدراسة:

املتغيـر التابع:
y: نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي )يعتبـر مؤشر للنمو االقتصادي(، ويشيـر إلى مقدار التغيـر في رفاهية الفرد. -

املتغيـرات املستقلة:- 

X: نصيب الفرد من االستثمار املحلي واألجنبي املباشر، يمثل )االستثمار( -
1

X: نصيــب الفــرد مــن الصــادرات، يمثــل )االنفتــاح التجــاري(، ويتــم الحصــول عليــه بقســمة الصــادرات مــن الســلع  -
2

والخدمــات علــى إجمالــي عــدد الســكان.

x: حجم القروض املمنوحة من القطاع املالي كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، يمثل )تطور القطاع املالي( -
3

X: نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الحكومــي، يمثــل )اإلنفــاق الحكومــي(، ويتــم الحصــول عليــه بقســمة النفقــات النهائيــة  -
4



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 2 )تحت النشر( - يونيو )حزيـران( 2023

101

لالســتهالك العــام للحكومــة علــى إجمالــي عــدد الســكان.

X: حجم القوى العاملة، يمثل )أحد متغيـرات رأس املال البشري(. -
5

األسلوب اإلحصائي املستخدم في الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة )Panel Data( ملــا تتميـــز بــه مــن زيــادة فــي دقــة 
التنبــؤ، كمــا إنهــا تأخــذ فــي االعتبــار أثـــر تغيـــر الزمــن وأثـــر تغيـــر االختــالف بيـــن املفــردات، وســوف يتــم بنــاء نمــاذج السالســل 

الزمنيــة املقطعيــة وفــق الخطــوات التاليــة:

 -1.)Hsiao Test( اختبار التجانس

دراسة سكون السالسل الزمنية املقطعية.2- 

تقديـر نماذج السالسل الزمنية املقطعية. - 

اختيار النموذج املناسب.4- 

فحص مدى مالءمة النموذج.5- 

تحليل نتائج تقديـر النموذج املناسب.6- 

 لتلك الخطوات:
ً
 مختصرا

ً
وفيما يلي عرضا

-1 :)Hsiao Test( اختبار التجانس

إذا كان لدينــا N مــن املشــاهدات املقطعيــة خــالل فتـــرة زمنيــة T فــإن نمــوذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة يأخــذ الصيغــة 
)Baltagi, 2005( :التالية

 t عند القتـرة الزمنية i قيمة املتغيـر التابع في املشاهدة : Y
it
حيث: 

β: قيمة ميل خط االنحدار
j

α: قيمة نقطة التقاطع في املشاهدة i )الثابت( 
i

t عند القتـرة الزمنية i في املشاهدة j املتغيـر املستقل :X
j)it(

t عند القتـرة الزمنية i قيمة الخطأ في املشاهدة :ε
it

 التحقــق مــن تجانــس البيانــات محــل الدراســة، وإمكانيــة 
ً
اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة يتطلــب أوال

تطبيــق هــذه النمــاذج مــن عدمــه، وذلــك مــن خــالل اختبــار Hsiao املقــدم عــام 1986، ويطبــق االختبــار وفــق ثــالث مراحــل كمــا 
)Hsiao, 1986( :يلــي

مرحلة اختبار التجانس الكلي:- 

 للفرضية التالية:
ً
β متطابقة وفقا

i
α  واملعامالت 

i
أي التأكد أن الثوابت 

H0
1: αi=α,     βi= β    ∀i  ∈  [1, N]

 للصيغة التالية:
ً
F( وتحسب وفقا

1
( Fisher ويتم اتخاذ القرار بناًء على قيمة إحصائية

SCR: مجمــوع مربعــات البواقــي للنمــوذج غيـــر املقيــد)1(، وتســاوي مجمــوع مربعــات البواقــي لـــ N وحــدة )دولــة( لــكل 
1 
حيــث: 

مشــاهدات T لــكل وحــدة علــى حــده أي أن:

)1(  في حالة النموذج غيـر املقيد يتم تقديـر معادلة لكل دولة على حده، ومن كل معادلة يتم حساب مجموع مربعات البواقي لها، ثم إيجاد حاصل جمع 
.
ً
مجموع مربعات البواقي لكل املعادالت معا
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H0 أي تقديـر النموذج بدمج كل املشاهدات
SCR: مجموع مربعات البواقي للنموذج املقيد)1( تحت الفرضية  1

1,c

N: عدد الدول      T: عدد السنوات       K: عدد معامالت النموذج
y

it
=α+β'x

it
+ε

it
H0 يكون النموذج األمثل هو نموذج التجانس الكلي )املقيد(: 

في حالة قبول  1
β بيـن الدول.

i
H0 ننتقل إلى املرحلة الثانية لتحديد إذا كان عدم التجانس مصدره اختالف املعامالت 

وفي حالة رفض 1

 -β
i
مرحلة اختبار تجانس املعامالت 

β أم ال. 
i 
أي تحديد ما إذا كان عدم التجانس مصدره املعامالت 

 للفرضية التالية:
ً
ويتم ذلك وفقا

H0
2: βi= β, ... ... ...    ∀i  ∈  [1, N]

 للصيغة التالية:
ً
F( وتحسب وفقا

2
( Fisher ويتم اتخاذ القرار بناًء على قيمة إحصائية

H0 أي تقديـر نموذج التأثيـرات الفردية الثابتة
SCR: مجموع مربعات البواقي للنموذج املقيد تحت الفرضية  2

2,c
حيث: 

H فإنه يسمح بنماذج السالسل الزمنية املقطعية، وننتقل للمرحلة الثالثة لالختبار.
0

 في حالة قبول  2

H0 يتم رفض بنية نماذج السالسل الزمنية املقطعية، ألنه في هذه الحالة تكون الثوابت
وفي حالة رفض  2

 y
i,t

=α+β
i
'x

i,t
+ε

it
متماثلة فقط بيـن املفردات وتكون بالشكل التالي: 

 -:α
i
مرحلة اختبار تجانس الثوابت 

 للفرضية 
ً
β املشتـركة لكل املفردات، ويتم ذلك وفقا

i
أي اختبار مساواة الثوابت الفردية في ظل فرضية أن املعامالت 

H
0

3: α
i
= α, ... ... ...    ∀

i
  ∈  [1, N]  :التالية

)F
3
( Fisher ويتم اتخاذ القرار بناًء على قيمة إحصائية

 للصيغة التالية:
ً
وتحسب وفقا

H نحصــل علــى نمــوذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة مــع التأثيـــرات الفرديــة ويمثــل بالصيغــة التاليــة: 
0

فــي حالــة رفــض  3
y

i,t
=α

i
+βx

i,t
+ε

it

دراسة سكون السالسل الزمنية املقطعية 2-

بعــد التأكــد مــن إمكانيــة اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة، تأتــي الخطــوة الثانيــة وهــي التأكــد مــن ســكون 
السالســل الزمنيــة املســتخدمة فــي النمــوذج محــل الدراســة، فــإذا كانــت هــذه السالســل غيـــر ســاكنة فــإن اســتخدامها فــي التقديـــر 
يــؤدي إلــى نتائــج مضللــة وزائفــة أحيانــا، ومــن أجــل هــذا الغــرض ســنقوم باســتخدام االختبــارات التاليــة وتطبيقهــا علــى كل متغيـــر 
 Im, Pesaran and Shin املقتـرح من IPS واختبار Levin, Lin and Chu )2002(  املقتـرح من  LLC من متغيـرات الدراسة: اختبار

.Fisher-ADF 200(، واختبــار (

وتتمثــل فرضيــة العــدم لالختبــارات الثالثــة )LLC, IPS, ADF( فــي وجــود جــذر الوحــدة أي السلســلة الزمنيــة غيـــر ســاكنة، أمــا 
الفرضيــة البديلــة تتمثــل فــي عــدم وجــود جــذر الوحــدة أي السلســلة الزمنيــة ســاكنة، فــإذا كانــت قيمــة P-value أقــل مــن مســتوى 

املعنويــة املحــدد وهــو 0.05 نـــرفض فرضيــة العــدم أي السلســلة الزمنيــة ســاكنة.

، وذلك بدمج كل املشاهدات، ثم حساب مجموع مربعات البواقي.
ً
)1(  في حالة النموذج املقيد يتم تقديـر معادلة واحدة فقط لكل الدول معا
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تقديـر نماذج السالسل الزمنية املقطعية:  -

تأتي نماذج السالسل الزمنية املقطعية في ثالثة أشكال رئيسة هي: عامر)2015( 

 -)PRM( Pooled Regression Model نموذج االنحدار التجميعي

ثابتــة   αi, βj تكــون فيــه جميــع املعامــالت  نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة، حيــث  النمــوذج ابســط  يعتبـــر هــذا 
تأثيـــر الزمــن، وبإعــادة صياغــة املعادلــة )4( نحصــل علــى نمــوذج االنحــدار التجميعــي  لجميــع الفتـــرات الزمنيــة، أي يهمــل 

التاليــة: بالصيغــة 

Var)ε
it
(= σ ε

2        E)ε
it
حيث: 0 = )

Ordinary Least Squares )OLS( ويتم تقديـر النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية

 -(FEM( Fixed Effects Model نموذج التأثيـرات الثابتة

يعمــل نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة علــى معرفــة ســلوك كل مجموعــة بيانــات مقطعيــة علــى حــده مــن خــالل جعــل معلمــة 
لــكل مجموعــة بيانــات مقطعيــة، وعليــه نجــد  ثابتــة   βj α مختلفــة مــن مجموعــة ألخــرى، مــع بقــاء معامــالت امليــل  القطــع 

النمــوذج يأخــذ الصيغــة التاليــة:

Var)ε
it
(= σ ε

2        E)ε
it
حيث: 0 = )

وإنمــا  الزمــن  خــالل  تتغيـــر  ال  مقطعيــة  بيانــات  مجموعــة  لــكل   α املعلمــة  بــأن  الثابتــة  التأثيـــرات  بمصطلــح  ويقصــد 
يكــون التغيـــر فقــط فــي مجاميــع البيانــات املقطعيــة، ويتــم تقديـــر النمــوذج باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى للمتغيـــرات 
الوهميــة )LSDV( Least Squares Dummy Variable وذلــك مــن خــالل إضافــة متغيـــرات وهميــة عددهــا )N-1( وبعــد إضافــة 

املتغيـــرات الوهميــة يأخــذ النمــوذج الصيغــة التاليــة:

.α حيث يمثل املقدار   التغيـر في املجاميع املقطعية ملعلمة القطع

 -(REM( Random Effects Model نموذج التأثيـرات العشوائية

σ ε ولكــي 
2  

ً
 ذو توزيــع طبيعــي بمتوســط مقــداره صفــر وتبايـــن مســاويا

 
ε

it
فــي نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة يكــون حــد الخطــأ 

تكــون معلمــات نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة صحيحــة وغيـــر متحيـــزة البــد مــن ثبــات التبايـــن للخطــأ لجميــع املشــاهدات املقطعيــة، 
وليــس هنــاك أي ارتبــاط ذاتــي بيـــن كل مجموعــة مــن املشــاهدات املقطعيــة فــي فتـــرة زمنيــة معينــة، أمــا فــي حالــة عــدم توافــر أي 

شــرط مــن الشــروط الســابقة ســوف يتــم اســتخدام نمــوذج التأثيـــرات العشــوائية.
α كمتغيـر عشوائي له مقدار ثابت µ لذا: 

i
في نموذج التأثيـرات العشوائية سوف يعامل معامل القطع 

    αi=µ+v
i
 ,     i=1,2,..., N  )9(

وبذلك نجد أن نموذج التأثيـرات العشوائية يأخذ الصيغة التالية:
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v يمثــل حــد الخطــأ فــي مجموعــة البيانــات املقطعيــة i املعبـــر عــن االنحرافــات العشــوائية لــكل مجموعــة مــن 
i 
حيــث 

البيانــات خــالل الفتـــرة الزمنيــة والتــي تـــرجع إلــى عوامــل أخــرى خــارج حــدود النمــوذج، ويتــم تقديـــر النمــوذج باســتخدام طريقــة 
Generalized Least Squares )GLS( املربعــات الصغــرى املعممــة

اختيار النموذج املناسب 4-

بيـــن  مــن االختيــار  Hsiao البــد  لـــ  التجانــس  لنتائــج اختبــار   
ً
اســتناًدا  )5( النمــوذج  فــي  الفرديــة  بالتأثيـــرات  عنــد األخــذ 

نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة ونمــوذج التأثيـــرات العشــوائية، ويتــم ذلــك مــن خــالل اختبــار Housman ويتــم علــى النحــو التالــي: 
)Housman, 1978(

H: نموذج التأثيـرات الثابتة هو النموذج املالئم.
1
H0: نموذج التأثيـرات العشوائية هو النموذج املالئم 

ثم يتم حساب إحصائية االختبار )H( كما يلي:

  حيث إن:
: متجه التبايـن ملعلمات نموذج التأثيـرات الثابتة.

: متجه التبايـن ملعلمات نموذج التأثيـرات العشوائية.

H أي أن نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة 
0
فــإذا كانــت قيمــة )H( أكبـــر مــن القيمــة الجدوليــة لـــ x2 بدرجــات حريــة K، يتــم رفــض 

هــو النمــوذج املالئــم، والعكــس صحيــح.

فحص مدى مالءمة النموذج: 5-

في هذه الخطوة يتم فحص مدى مالءمة النموذج املناسب الذي تم تقديـره من خالل بيانات الدراسة، باستخدام:

اختبار Jarque-Bera للتأكد من أن بيانات سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، حيث:- 

β: معامل التفلطح
2 

β: معامل االلتواء       
1
حيث: n حجم العينة         

 -x2 = n R2  )13( :للتأكد من ثبات تبايـن البواقي عبـر الزمن، حيث White واختبار

حيث: n حجم العينة       R2: معامل التحديد ملعادلة االختبار  

واختبــار Breusch-Godfrey للتأكــد مــن أن النمــوذج ال - 
يعانــي مــن مشــكلة االرتبــاط الذاتــي بيـــن البواقــي، حيــث:

 x2 = )n - P( R2  )14(   
حيــث: n: حجــم العينــة       P: عــدد فتـــرات إبطــاء الحــد   

االختبــار ملعادلــة  التحديــد  معامــل   :R2 العشــوائي 

تحليل نتائج تقديـر النموذج املناسب: 6-

بعــد اختيــار النمــوذج املناســب والتأكــد مــن مــدى مالئمتــه، 
نقــوم بتحليــل نتائــج تقديـــر هــذا النمــوذج.

التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة
بيانــات  تحليــل  فــي   Eviews-10 بـــرنامج  علــى  االعتمــاد  تــم 
هــي:  ثمانــي دول عربيــة  مــن  فــي عينــة مكونــة  الدراســة، واملتمثلــة 
األمــارات )1(، الجزائــر )2(، مصــر ) (، األردن )4(، املغــرب )5(، 

جدول ))(
مصفوفة االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة

X
5

X
4

X
3

X
2

X
(

YVariable

 1Y

 10.784
)0.000(X

1

 1 0.227
)0. 12(

0.694
)0.000(X

2

 1 0.353
)0.11 (

 0.302
)0.1 1(

 0.087
)0.275(X

3

 1 0.050
)0.529(

 0.162
)0.407(

 0.149
)0.662(

 0.932
)0.000(X

4

 10.486
)0.271(

0.229
)0. 14(

0.255
)0.59 (

0.412
)0.601(

0.519
)0.000(X

5

P-value القيم األولى في الجدول تمثل قيمة معامل االرتباط، والقيم التي بيـن القوسيـن تمثل
املصدر: من إعداد الباحث
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قطــر )6(، الســعودية )7(، الســودان )8(، خــالل الفتـــرة مــن 2000 إلــى 2019 
مــن  متغيـــر  لــكل  املشــاهدات  )160=20*8(مشــاهدة  عــدد  يكــون  وبذلــك 

الدراســة. متغيـــرات 

وفــي البدايــة تــم حســاب مصفوفــة معامــالت االرتبــاط البســيط بيـــن كل زوج 
مــن متغيـــرات الدراســة، وكانــت كمــا بالجــدول رقــم )1(.

يتضح من خالل مصفوفة معامالت االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة:

النمــو -  بيـــن  معنويــة  داللــة  ذات  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  وجــود 
 ،)X

2
( التجــاري  االنفتــاح   ،)X

1
( االســتثمار  مــع   )Y( االقتصــادي 

X( حيث بلغت معامالت 
5
X(، والقوى العاملة )

4
األنفاق الحكومي )

املتغيـــرات  وهــذه  التابــع  املتغيـــر  بيـــن  عليهــا  املتحصــل  االرتبــاط 
التـــرتيب. علــى   0.784،0.694،0.9 2،0.519 املســتقلة 

وجــدت عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة غيـــر معنويــة بيـــن النمــو - 
.)X

3
االقتصــادي)Y( وتطــور القطــاع املالــي )

املتغيـــرات -  بيـــن  معنويــة  داللــة  ذات  ارتبــاط  عالقــة  وجــود  عــدم 
عــدم  وبالتالــي   0.05 مــن  أكبـــر   P-value قيــم  إن  حيــث  املســتقلة، 
وجود مشكلة ارتباط خطي بيـــن املتغيـــرات املستقلة محل الدراسة 

0.05 معنويــة  مســتوى  عنــد 

بيـــن -  االرتبــاط  مصفوفــة  محــدد  قيمــة  بلغــت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
املتغيـــرات املستقلة )0.102082( أي ال يساوي الصفر، مما يعطي 
مؤشــر بعدم وجود مشــكلة تعدد العالقات الخطية بيـــن املتغيـــرات 
معامــل  حســاب  تــم  ذلــك  لتأكيــد   Multicollinearity املســتقلة 
تضخــم التبايـــن Variance Inflation Factor للمتغيـــرات املســتقلة 

وكانــت علــى النحــو املبيـــن بالجــدول رقــم )2( 

 VIF التبايـــن  تضخــم  معامــالت  قيــم  انخفــاض  الجــدول  مــن  يتضــح 
لجميــع املتغيـــرات املســتقلة إذ لــم تتعــدى أي قيمــة مــن قيــم VIF القيمــة 10 

الخطيــة. العالقــات  تعــدد  مشــكلة  وجــود  بعــدم  يؤكــد  ممــا 

 للخطوات التالية:
ً
وقد مر تحليل البيانات وفقا

-1 :)Hsiao Test( اختبار التجانس

تــم  عدمــه،  مــن  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل  تطبيــق  إمكانيــة  مــن  للتأكــد 
تطبيــق اختبــار التجانــس لـــ Hsiao والجــدول التالــي يلخــص النتائــج املتحصــل عليهــا.

H0 يعنــي رفــض أن النمــوذج األمثــل 
مــن خــالل جــدول ) ( فــإن: رفــض  1

β( متجانســة 
i
H0 يعنــي أن املعامــالت )

هــو نمــوذج التجانــس الكلــي، وقبــول 2
 )α

i
H0 يعنــي أن الثوابــت )

أي متطابقــة لــكل الــدول محــل الدراســة، ورفــض 3
غيـــر متجانســة لــكل الــدول محــل الدراســة، وعليــه يكــون النمــوذج املســتخدم 

فــي الدراســة هــو نمــوذج التأثيـــرات الفرديــة.

دراسة سكون السالسل الزمنية املقطعية: 2-

قبــل اســتخدام بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة يجــب التأكــد مــن 
جــذر  بدراســة  وذلــك  النمــوذج،  فــي  املســتخدمة  الزمنيــة  السالســل  ســكون 

جدول )2(
)VIF( قيم معامالت تضخم التبايـن

X
5

X
4

X
3

X
2

X
(

Variable

1.5672.8321.3042.5982.331VIF
املصدر: من إعداد الباحث

جدول )3(
Hsiao Test نتائج اختبار التجانس

DecisionF
table

F
calculated

Hypotheses
 Reject H

0
1F

)49,104(
=0.6552.59H

0
1

 Accept H
0

2F
)42,104(

=0.6360.28 H
0

2

Reject H
0

3F
)7,146(

=0.307 .48 H
0

3
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جدول )4(
نتائج اختبارات LLC, IPS, ADF لدراسة 

سكون سالسل متغيـرات الدراسة

نوع االختبار
Variable

ADFIPSLLC

22.9514
)0.1150(

-1.4644 
)0.0715(

- .51216
)0.0002(

عند 
املستوي

Y
44.8482
)0.0001(

- . 2080
)0.0004(

-2.47522
)0.0067(

الفرق 
األول

12.4402
)0.71 2(

0.14521
)0.5577(

-2.866 9
)0.0021(

عند 
املستوي

X
1 47.0516

)0.0004(
-4.16605
)0.0000(

- .80981
)0.0001(

الفرق 
األول

11.4658
)0.7799(

1.20194
)0.885 (

0.66789
)0.7479(

عند 
املستوي

X
2 65.0098

)0.0000(
-6.20450
)0.0000(

-7.0884
)0.0000(

الفرق 
األول

11.9107
)o.7501(

1.24067
)0.8926(

0.68933
)0.7547(

عند 
املستوي

X
3 69.9049

)0.0000(
-6.428 9
)0.0000(

-7.62619
)0.0000(

الفرق 
األول

16.1312
)0.44 8(

-0.16248
)0.4 55(

-1.511644
)0.0647(

عند 
املستوي

X
4 66.5305

)0.0000(
-6.17444
)0.0000(

-7.11545
)0.0000(

الفرق 
األول

12.3023
)0.7229(

2.90186
(0.9981(

1.28840
(0.9012(

عند 
املستوي

X
5 40.8779

)0.0006(
- .20175
)0.0007(

-1.81088
)0.0 51(

الفرق 
األول

املصدر: من إعداد الباحث
القيــم األولــى فــي الجــدول تمثــل إحصائيــة االختبــار، والقيــم التــي 

P-value بيـن القوسيـن تمثل
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 )LLC, IPS, اإلحصائيــة  االختبــارات  باســتخدام  الوحــدة 
سالســل  جميــع  أن   )4( رقــم  الجــدول  ويوضــح   ،ADF(
ســاكنة  Y, X( غيـــر 

1
, X

2
, X

3
, X

4
, X

5
الدراســة ) متغيـــرات 

مــن  أكبـــر   P-value قيمــة  إن  حيــث   I)0( املســتوى  عنــد 
 )First  I)1( األول  الفــرق  عنــد  الســكون  ويتحقــق   0.05
 0.05 مــن  أقــل   P-value قيمــة  إن  حيــث   Difference(
وبذلــك يمكــن اعتبــار سالســل املتغيـــرات محــل الدراســة 

.I)1( األول  الفــرق  عنــد  ســاكنة 

تقديـر نماذج السالسل الزمنية املقطعية:  -

بعــد أخــذ الفــرق األول للوغاريتــم الطبيعــي ملتغيـــرات 
 لتحليل نتائج السالسل الزمنية املقطعية 

ً
الدراسة ووفقا

االنحــدار  نمــوذج  وهــي:  الثالثــة  النمــاذج  تقديـــر  تــم 
 ،)FEM( الثابتــة  التأثيـــرات  ونمــوذج   ،)PRM( التجميعــي 
ونموذج التأثيـــرات العشوائية )REM(، والجدول رقم )5( 

يوضــح نتائــج التقديـــر.

 )Hsiao Test( التجانــس  اختبــار  لنتائــج  واســتناًدا 
االنحــدار  بنمــوذج  الخاصــة  التقديـــر  نتائــج  اســتبعاد  تــم 
التجميعي )PRM(، حيث تشيـر نتائج االختبار أن النموذج 
املســتخدم فــي الدراســة هــو نمــوذج التأثيـــرات الفرديــة. وبعــد 
األخــذ بالتأثيـــرات الفرديــة فــي النمــوذج كان البــد مــن فحــص 
طبيعة هذا األثـر، بحيث تتلخص املرحلة األولى في التحليل 
α فيمــا 

i 
بالتعــرف علــى نــوع التأثيـــرات املســتخدمة للمعلمــة 

أو  الخطــأ(  مركبــات  )نمــوذج  عشــوائي  أثـــر  تتبــع  كانــت  إذا 
تحديــدي )نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة( وبالتالــي فــإن:

 - :Fixed Effects الثابتــة  التأثيـــرات  نمــوذج 
يفتـــرض أن كل دولــة تختلــف فــي حدهــا الثابــت.

 - :Random Effects نموذج التأثيـرات العشوائية
يفتـــرض أن كل دولــة تختلــف فــي حــد الخطــأ.                                                           

اختيار النموذج املناسب: 4-

إلــى أن التأثيـــرات  رغــم أن نتائــج جــدول )5( تشيـــر 
الــدول،  عبـــر  املقطعيــة  للبيانــات  مالءمــة  أكثـــر  الثابتــة 

الرتفاع معامل التحديد والذي يصل ألكثـر من ضعف النموذج العشوائي والتجميعي، إال أنه يفضل االستمرار في التحليل 
واســتخدام اختبــار Hausman للمفاضلــة بيـــن نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة ونمــوذج التأثيـــرات العشــوائية، و يوضــح جــدول )6( 

:Housman )1978( ومــن خــالل فــروض اختبــار .Hausman نتائــج اختبــار 

H: نموذج التأثيـرات الثابتة هو النموذج املالئم.
1
H0: نموذج التأثيـرات العشوائية هو النموذج املالئم   

فــي الجــدول )6( نصــل إلــى رفــض الفــرض العدمــي وقبــول البديــل أي أن نمــوذج التأثيـــرات الثابتــة هــو  ومــن خــالل النتائــج 
النمــوذج املناســب، حيــث إن القيمــة االحتماليــة لالختبــار أقــل مــن 5%، وعليــه يمكــن صياغــة النمــوذج املقتـــرح علــى النحــو التالــي:

∆In y = 0.016216 + 0.081737∆In X
1
 + 0.011065∆In X

2
 + 0.031311∆In X

3
 +  

0.038323∆In X
4
 + 0.  5984∆In X

5                              
)15(

جدول )5(
نتائج تقديـر املعلمات لنماذج السالسل الزمنية املقطعية

             Dependent Variable: ∆In y
نموذج التأثيـرات 

العشوائية
)REM(

نموذج التأثيـرات 
الثابتة
)FEM(

نموذج االنحدار 
التجميعي
)PRM(

Variables

0.018387***
(4.6248(

0.016216***
(6.9189(

0.017 47***
(5.6248(

Constant

0.065180***
(3.7666(

0.081737***
(8.8646(

0.090766***
(5.1875(

∆In X
1

0.003025**
(0.1363(

0.011065**
(1.2385(

0.001421**
(0.0600(

∆In X
2

0.047974**
(2.0919(

0.031311**
(2.3754(

0.0 5 64**
(1.4554(

∆In X
3

0.059929*
(1.8643(

0.038323**
(2.1425(

0.078173*
(2.2963(

∆In X
4

0.  42 1***
(5.3963(

0.  5984***
(6.6781(

0.177481***
(3.2083(

∆In X
5

-0.029668C1
-0.000750C2
0.00 640C3
-0.004179C4
0.007197C5
0.014900C6
-0.00 562C7
0.012422C8

152152152NO. of Obs
0.24 10.60300.3252R-Squared
0.21720.56890.2932 Adjusted

R-Squared
9.38017.60412. 47F-Statistic

0.00000010.00000010.0000002Prob)F-Statistic(
͙ ͙ ͙ معنوي عند 1%، ͙ ͙ معنوي عند 5%، ͙ معنوي عند %10

القيم بيـن القوسيـن تمثل إحصاءه )T( لكل متغيـر

جدول )6)
 Hausman نتائج اختبار

ProbChi- Sq. d.fChi- Sq StatisticTest Summary
0.0002524.269 29Cross-Section random

املصدر: من إعداد الباحث
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فحص مدى مالءمة النموذج: 5-

نمــوذج  هــو  املناســب  النمــوذج  أن  تبيـــن  أن  بعــد 
مالءمــة  مــدى  فحــص  تــم   ،)FEM( الثابتــة  التأثيـــرات 
االختبــارات  خــالل  مــن  تقديـــره  تــم  الــذي  النمــوذج 
هــذه  نتائــج  يوضــح   )7( رقــم  والجــدول  ذكرهــا،  الســابق 

االختبــارات.

مــن خــالل الجــدول نالحــظ: بيانــات سلســلة البواقــي تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وهــذا مــا يؤكــده اختبــار Jarque-Bera حيــث 
كانــت القيمــة االحتماليــة لالختبــار أكبـــر مــن %5.

كذلــك توضــح النتائــج قبــول فــرض العــدم الــذي ينــص علــى ثبــات تبايـــن البواقــي عبـــر الزمــن حيــث إن القيمــة االحتماليــة 
 تأكــد أن النمــوذج ال يعانــي مــن مشــكلة االرتبــاط الذاتــي بيـــن البواقــي حيــث إن القيمــة 

ً
الختبــار )White( أكبـــر مــن 5%، وأخيـــرا

االحتماليــة الختبــار Breusch-Godfrey أكبـــر مــن %5.
6- تحليل نتائج النموذج املناسب:

بعد أن تبيـن أن النموذج املناسب هو نموذج التأثيـرات الثابتة )FEM(، والتأكد من مدى مالءمة النموذج، وبالرجوع 
إلــى جــدول )6( يتبــن مــا يلــي:

جميــع اإلشــارات الجبـــرية للمعامــالت املقــدرة موجبــة، بمــا يتفــق مــع النظريــة االقتصاديــة، التــي تـــرى وجــود عالقــة - 
 مــن: االســتثمار، واالنفتــاح التجــاري، وتطــور القطــاع املالــي، واإلنفــاق الحكومــي، 

ً
طرديــة بيـــن النمــو االقتصــادي وكال

وحجــم القــوى العاملــة.

تشيـــر النتائــج إلــى معنويــة النمــوذج ككل، فقــد بلغــت القيمــة االحتماليــة الختبــار )F( 0.0000001، وهــي أقــل مــن - 
5%، ممــا يعنــي معنويــة النمــوذج ككل إحصائًيــا، ويمكــن اســتخدام النمــوذج املقتـــرح فــي التنبــؤ.

القوة التفسيـرية للنموذج املقدر مقبولة، حيث بلغ قيمة معامل التحديد املعدل R2 = 0.5689 أي أن )%56.89( - 
مــن التغيـــرات التــي تحــدث فــي النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة خــالل الفتـــرة مــن 2000 إلــى 2019 تـــرجع إلــى كل مــن 

االســتثمار، االنفتاح التجاري، تطور القطاع املالي، اإلنفاق الحكومي، وحجم القوى العاملة.

أشــارت النتائــج إلــى معنويــة الثابــت )Constant( عنــد مســتوى معنويــة 1%، كمــا يالحــظ اختــالف قيــم الثابــت مــن - 
دولــة إلــى أخــرى، ويعــود االختــالف إلــى خصوصيــة كل دولــة.

وجــاء -  إحصائًيــا،  ومعنــوي  إيجابــي  تأثيـــر  لهــا  الدراســة  محــل  املســتقلة  املتغيـــرات  أن جميــع  إلــى  النتائــج  أشــارت 
تـــرتيب املتغيـــرات املســتقلة حســب أهميتهــا ومــدى تأثيـــرها علــى النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة علــى النحــو 

التالــي:

X(: فكلمــا زاد حجــم القــوى العاملــة بنســبة 1% يـــزداد النمــو االقتصــادي بنســبة 0.336 	 
5
حجــم القــوى العاملــة )

عنــد مســتوى معنويــة %1

مســتوى 	  عنــد   0.082 بنســبة  االقتصــادي  النمــو  يـــزداد   %1 بنســبة  االســتثمار  زاد  فكلمــا   :)X
1 

( االســتثمار 
%1 معنويــة 

X(: فكلمــا زاد األنفــاق الحكومــي بنســبة 1% يـــزداد النمــو االقتصــادي بنســبة 0.038 عنــد   	 
4
األنفــاق الحكومــي )

%5 مســتوى معنويــة 

X(: فكلمــا تطــور القطــاع املالــي بنســبة 1% يـــزداد النمــو االقتصــادي بنســبة 0.031 عنــد   	 
3 
تطــور القطــاع املالــي )
%5 مســتوى معنويــة 

X(: فكلمــا زاد االنفتــاح التجــاري بنســبة 1% يـــزداد النمــو االقتصــادي بنســبة 0.011 عنــد   	 
2 
االنفتــاح التجــاري )

مســتوى معنويــة %5

جدول )7)
نتائج اختبارات املشكالت القياسية

Breusch-Godfrey testWhite testJarque-Beraاالختبار
Prob= 0.1173Prob= 0.1406Prob = 0.6559قيم االختبار

املصدر: من إعداد الباحث



... )Panel Data( استخدام نماذج السالسل الزمنية املقطعية

108

نتائج الدراسة
أشارت نتائج اختبار التجانس Hsiao Test إلى أن النموذج املالئم للبيانات هو نموذج التأثيـرات الفردية.1- 

أشــارت نتائــج اختبــار جــذر الوحــدة إلــى أن جميــع سالســل متغيـــرات الدراســة غيـــر ســاكنة عنــد املســتوى )I)0، بينمــا 2- 
يتحقــق الســكون عنــد الفــرق األول )I)1 للوغاريتــم الطبيعــي لبيانــات السالســل األصليــة.

أوضحت نتائج اختبار Hausman أن نموذج التأثيـرات الثابتة هو املناسب، ويأخذ النموذج الصيغة التالية: - 
∆In y = 0.016216 + 0.081737∆In X

1
 +0.011065∆In X

2
 + 0.031311∆In X

3
 + 0.038323∆In X

4
 + 0.  5984∆In X

5 

عنــد فحــص مــدى مالءمــة النمــوذج املقــدر، أشــارت نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة إلــى أن: بيانــات سلســلة البواقــي 4- 
تتبــع التوزيــع الطبيعــي، ثبــات تبايـــن األخطــاء عبـــر الزمــن، والنمــوذج ال يعانــي مــن مشــكلة االرتبــاط الذاتــي.

تقديـرات معالم النموذج املقتـرح ال تخالف فروض النظرية االقتصادية وال تخالف الواقع العملي.5- 

أشارت النتائج إلى معنوية النموذج املقتـرح ككل إحصائًيا، وإلى معنوية كل متغيـر مستقل على حدة.6- 

تبيـــن أن 56.89% من التغيـــرات التي تحدث في النمو االقتصادي بالدول العربية محل الدراســة تـــرجع إلى كل من: 7- 
االســتثمار، االنفتــاح التجــاري، تطــور القطــاع املالــي، اإلنفــاق الحكومــي، وحجــم القــوى العاملــة.

القــوى 8-  حجــم  هــو  العربيــة  بالــدول  االقتصــادي  النمــو  علــى  تأثيـــًرا  املتغيـــرات  وأهــم  أكثـــر  أن  إلــى  النتائــج  أشــارت 
بالــدول  النمــو االقتصــادي  تأثيـــًرا علــى  أقــل املتغيـــرات  بينمــا  يليــه االســتثمار املحلــي واألجنبــي املباشــر،  العاملــة، 

التجــاري االنفتــاح  العربيــة 

توصيات الدراسة
زيادة االعتماد على استخدام نماذج السالسل الزمنية املقطعية كلما كان ذلك ممكًنا ملا تقدمه من نتائج إيجابية 1- 

مــن ناحيــة زيــادة عــدد املشــاهدات، وزيــادة جــودة تحليــل البيانــات بطريقــة قــد ال تكــون ممكنــة إذا اســتخدمنا بيانــات 
مقطعية فقط، أو بيانات السالسل الزمنية فقط.

إجــراء املزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة، تكــون فيهــا عينــة الدراســة أكبـــر 2- 
وأشــمل مــن دراســتنا الحاليــة، وتشــمل فتـــرات زمنيــة أطــول ممــا يـــزيد مــن عــدد املشــاهدات، وبالتالــي تحسيـــن جــودة 
النتائــج اإلحصائيــة، كمــا يمكــن إضافــة متغيـــرات جديــدة تؤثـــر علــى النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة مثــل: 

معــدالت التضخــم، وســعر الفائــدة، وأســعار البتـــرول، والســياحة، وحجــم الســكان... وغيـــرها.

إجــراء دراســة إحصائيــة للمقارنــة بيـــن محــددات النمــو االقتصــادي فــي الــدول العربيــة ومحــددات النمــو االقتصادي  - 
في دول جنوب شــرق أســيا أو بيـــن الدول املتقدمة والدول النامية.

الحكومــي، وكذلــك 4-  العاملــة، واالســتثمارات األجنبيــة واملحليــة، واإلنفــاق  القــوى  تجــاه  االهتمــام  مــن  املزيــد  بــذل 
االنفتــاح التجــاري، مــع ســرعة تطويـــر القطــاع املالــي فــي الــدول العربيــة، حيــث إن هــذه العوامــل تفســر نحــو %56.89 

مــن التغيـــرات التــي تحــدث فــي النمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة خــالل فتـــرة الدراســة.

حدود الدراسة
تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي:

اســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة املقطعيــة )Panel Data( نظــًرا لطبيعــة البيانــات، حيــث تـــركز الدراســة علــى - 
النمــو االقتصــادي فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة )مشــاهدات مقطعيــة(، خــالل فتـــرة زمنيــة )الزمــن(.

تغطي الدراسة النمو االقتصادي بالدول العربية فقط، وتكونت عينة الدراسة من 8 دول عربية، وقد تم اختيار - 
هذه الدول طبًقا لتوافر البيانات للمتغيـــرات محل الدراســة طوال فتـــرة الدراســة، وقد تم مراعاة أن تكون العينة 

لــدول تتبايـــن بهــا معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالي.

اإلطــار الزمنــي للدراســة يبــدأ مــن ســنة 2000 إلــى ســنة  2019  وقــد تــم اختيــار هــذه الفتـــرة نظــًرا لتوافــر البيانــات، - 
وعــدم وجــود أي بيانــات مفقــودة، كمــا إن بيانــات الفتـــرة التــي تغطيهــا الدراســة تعتبـــر هــي أحــدث البيانــات املتحصــل 
عليهــا مــن البنــك الدولــي، وبالتالــي يمكــن الوصــول إلــى أفضــل وأدق النتائــج التــي تعطــي صــورة أكثـــر عمًقــا للوضــع 

الحالــي للنمــو االقتصــادي بالــدول العربيــة، وتعكــس تطورهــا واتجاهاتهــا املســتقبلية.
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املراجع

 - املراجع باللغة العربية
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 ABSTRACT

The study examined the use of panel data models in suggesting a statistical model to predict economic 
growth rates in Arab countries, and identifying the most important factors that contribute to increasing eco-
nomic growth rates in the Arab countries, and measuring the relative importance of each of these factors, 
During the period from 2000 to 2019, The study sample consisted of 8 Arab countries: Qatar, Saudi Arabia, 
the Emirates, Jordan, Algeria, Morocco, Egypt and Sudan, It has been taken into account that the sample is 
for countries in which the growth rates of per capita GDP vary. Through the use of Hsiao test and tests of 
stationarity, it was confirmed that the panel data could be applied, and it was estimated through the use of 
three models: Pooled regression model, Fixed effects model, and Random effects model, Overall, the results 
of statistical tests indicates that the Fixed effects model is the best model, and The estimates of the proposed 
model parameters do not contradict the assumptions of economic theory and do not contradict practical 
reality, It was found that 56.89% of the changes that occur in economic growth in the Arab countries under 
study are due to: investment, trade openness, financial sector development, government spending, and the 
size of the labor force, It also turns out that the most important variables affecting economic growth in the 
Arab countries are the size of the labor force, followed by domestic and foreign direct investment, while 
the least variables affecting is trade openness, It was evident through the study that the use of panel data 
models increases the accuracy of statistical prediction because it takes into account the information with 
the time dimension in the time series, as well as the sectional dimension in the different units.

Keywords: Economic Growth, Hsiao Test, Panel Data.


