Journal of Economic,
Administrative and Legal Sciences

مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية والقانونية

Volume (6), Issue (19): 30 Jul 2022
P: 28 - 55

م2022  يوليو30 :)19(  العدد،)6( املجلد
55 - 28 :ص

ISSN: 2522-3372

Using Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL) to Measuring
Determinants of Economic Growth in Sudan – Statistical and Standard study
for the period (1990- 2020)
Hassan Ali Osman Fatur
Faculty of Economic and Commercial Studies || University of Nyala || Sudan

Sofian Abuelbacher Adam Saad
College of Business & Economics || Qassim University || KSA
Faculty of Economic and Commercial Studies || University of Nyala || Sudan
Abstract: This study aims to examine the long-term relationship between (Governmental expending, Exports,
Unemployment, Inflation, Investment) and Economic growth in Sudan. The study has used statistical method using tools of
econometrics in analysis, it has used the method of co-integration, Error Correction Model and Granger causality test to
estimate the relationship between variables. The results showed that there is a correlation between the variables. The
variables are also integrated in the firstly stage. The results also showed an existence of a negative relationship between
governmental expending, unemploment, inflation and economic growth, and a positive relationship between exports,
investment and economic growth. The study findings out that increase inflation rate with 1% that leads to a decrease in
economic growth rates by 0,6%. the most important recommendations are applying relevance and effective economic
policies, in order to control the inflation which directly effecting on the economic growth, and study the fluctuations and
foresee the rate of inflation to mitigate its effects.
Keywords: determinants- auto regressive- standard modeling- economic growth- distributed Lag.

) لقياس محدداتARDL( استخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة
)2020 -1990(  دراسة قياسية إحصائية للمدة- النمو االقتصادي في السودان
حسن على عثمان فطر
كلية االقتصاد والدراسات التجارية || جامعة نياال || السودان

سفيان أبو البشر آدم سعد
كلية االقتصاد واإلدارة || جامعة القصيم || اململكة العربية السعودية
كلية االقتصاد والدراسات التجارية || جامعة نياال || السودان
 التضخم واالستثمار وبين، البطالة، الصادرات، هدفت هذه الدراسة الى بحث العالقة طويلة االجل بين اإلناا الحكومي:املستخلص
ً
ً
 استخدمت الدراسة املنهج اإلصحصائي مستخدما أدوات االقتصاد القياس ي في التحليل مستخدما أسلوب،النمو االقتصادي في السودان
 وتشير النتائج الى وجود عالقة تكامل مشترك بين.التكامل املشترك ونموذج تصحيح الخطأ واختبار السببية لتقدير العالقة بين املتغيرات
 وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين اإلناا الحكومي والتضخم، كما أن املتغيرات متكاملة من الدرجة األولى،متغيرات الدراسة
 كما توصلت الدراسة إلى أن ارتااع، وعالقة طردية بين الصادرات واالستثمار وبين النمو االقتصادي،والبطالة وبين النمو االقتصادي
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معدل التضخم بنسبة 1%يؤدي الى انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة  .%0,6من أهم التوصيات وضع سياسات اقتصادية مالئمة
وفعالة للسيطرة على التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على النمو االقتصادي ودراسة تطوره والتنبؤ بقيمه في الاترات املستقبلية التخاذ
التدابير الالزمة للحد منه.
الكلمات املفتاحية :النمو االقتصادي– نموذج قياس ي – االنحدار الذاتي – محددات -الاجوات الزمنية املوزعة.

مقدمة.
يعتبر النمو االقتصادي أصحد املؤشرات االقتصادية املهمة الذي يكشف األداء االقتصادي ألي بلد ،وهو أصحد
ً
األهداف االقتصادية الرئيسة التي تسعى الدول إلى تحقيقها للوصول إلى مستوى عال من الرفاهية للسكان .ونظرا
للتطور السريع الذي تشهده املجتمعات في جميع أنحاء العالم فإن االهتمام بالنمو والتنمية االقتصادية في مختلف
دول العالم بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص ،تتزايد باستمرار مع مرور الزمن ،وذلك بهدف رفع املستويين
االقتصادي واالجتماعي للمواطنين في ظل تزايد مستويات الوعي السياس ي واالجتماعي واالقتصادي بين مختلف فئات
ً
ً
ً
ً
املجتمع .وفي السودان تلع بع املتغيرات االقتصادية دورا إيجابيا مهما وآخر سلبيا في النمو االقتصادي ،لذلك
تسعى هذه الدراسة إلى بيان أثر تلك املتغيرات على النمو االقتصادي في السودان من خالل تحليل البيانات الكمية
للدراسة والتوصل إلى النتائج ووضع بع مقترصحات الحلول وتقديمها إلى جهات االختصاص للمساهمة في صحل
املشكلة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
ً
شهدت كثير من دول العالم نموا مطردا في الناتج االقتصادي ،فأدى ذلك إلى استقرار تلك البلدان
ً
وازدهارها ،بينما شهد السودان خالل فترة الدراسة تذبذبا في نموه االقتصادي بسب عدة عوامل من بينها :التضخم،
اإلناا الحكومي ،الصادرات ،االستثمار والبطالة .ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما مدى تأثير تلك العوامل على النمو االقتصادي في السودان؟ وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الارعية
اآلتية:
 -1هل توجد عالقة بين املحددات االقتصادية محل الدراسة والنمو االقتصادي في السودان؟
 -2هل تؤثر املحددات االقتصادية محل الدراسة على النمو االقتصادي في السودان؟
 -3ما طبيعة العالقة بين املحددات االقتصادية محل الدراسة والنمو االقتصادي في السودان؟
فرضيات الدراسة:
تاترض الدراسة أن السودان يعاني من ظاهرة تباطؤ النمو االقتصادي بسب املحددات االقتصادية
واالجتماعية ويمكن صياغة الارضيات على النحو التالي:
 .1هنالك عالقة ذات داللة إصحصائية بين اإلناا الحكومي والنمو االقتصادي في السودان.
 .2هنالك عالقة ذات داللة إصحصائية بين الصادرات ومعدل النمو االقتصادي في السودان.
 .3هنالك عالقة ذات داللة إصحصائية بين البطالة والنمو االقتصادي في السودان.
 .4هنالك عالقة ذات داللة إصحصائية بين التضخم والنمو االقتصادي في السودان.
 .5هنالك عالقة ذات داللة إصحصائية بين االستثمار والنمو االقتصادي في السودان.
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 -1التعرف على ماهوم النمو االقتصادي وأسباب تباطؤه في السودان.
 -2دراسة العالقة بين النمو االقتصادي ومحدداته في األجلين القصير والطويل في السودان.
 -3قياس أثر تلك املحددات على النمو االقتصادي في السودان خالل فترة الدراسة.
 -4استخدام التحليل القياس ي الكمي للوصول لنتائج الدراسة ومحاولة استخالصها.
أهمية الدراسة:
تنقسم أهمية الدراسة إلى نوعين كما يلي:
 األهمية العلمية :تتمثل في:
 تسليط الضوء على ماهوم النمو االقتصادي ،ومحاولة سد الاجوة العلمية في األدبيات السابقة. محاولة املساهمة في إثراء املكتبة العلمية بمادة علمية. األهمية العملية :تتمثل في:
 أن النمو االقتصادي من املؤشرات االقتصادية املهمة التي تعكس األداء االقتصادي في أي بلد ،وهو وسيلةلتحقيق مختلف األغراض لذلك من الضروري بمكان الوقوف على املحددات اإليجابية وتعزيزها والسلبية
التي تعتريه لتالفيها ليايد أصحاب القرار في وضع الخطط والسياسات املالئمة.
ً
ً
ً
 الوصول إلى النتائج والتوصيات التي يمكن أن يشكل مرجعا علميا وعمليا ،يايد أصحاب القرار في وضعالخطط والسياسات التي يمكن أن تسهم في صحل مشكلة تباطؤ النمو االقتصادي في السودان.
نموذج الدراسة:
ً
ً
استكماال ملعالجة مشكلة الدراسة وتحقيقا ألهدافها ،فقد تم بناء نموذج فرض ي تعرضه املعادلة الرياضية
أدناه ،والتي تتضمن ستة متغيرات كما يلي:
EG = α- Β1GE + β2EX- β3U- β4INF + β5I + ui
صحيث أن:
(متغير تابع).
 :EGالنمو االقتصادي
 :GEاإلناا الحكومي
 :EXالصادرات
متغيرات مستقلة
 : Uالبطالة
 :INFالتضخم
 :Iاالستثمار
 :αالحد الثابت للدالة ،ويعكس معدل النمو االقتصادي عندما يكون معدل كل من اإلناا الحكومي،
الصادرات ،البطالة ،التضخم واالستثمار يساوي الصار.
: β5 ،β4 ،β3 ،β2 ،β1معامالت االنحدار.
 :Uiاملتغير العشوائي.
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ً
وفقا للنظرية االقتصادية واألدبيات املتعلقة بالنمو االقتصادي فإننا نتوقع أن تكون عالقة اإلناا
ً
ً
الحكومي بالنمو االقتصادي عالقة عكسية وبالتالي معامله سيكون سالبا وذلك وفقا للواقع العملي ،وأن عالقة
ً
الصادرات بالنمو االقتصادي عالقة طردية وبالتالي ستكون إشارة املعامل موجبا ،كما أن عالقة البطالة بالنمو
ً
االقتصادي عالقة عكسية وبالتالي معامله سيكون سالبا ،وأن عالقة التضخم بالنمو االقتصادي عالقة عكسية
ً
وبالتالي ستكون إشارة معامله سالبا ،بينما عالقة االستثمار بالنمو االقتصادي عالقة طردية وبالتالي ستكون إشارة
ً
املعامل موجبا.
حدود الدراسة:
 الحد املوضوعي :استخدام نموذج االنحدار الذاتي للاجوات الزمنية املوزعة ( )ARDLلقياس محددات النمو
االقتصادي دراسة قياسية إصحصائية.
 الحد املكاني :جمهورية السودان.
 الحد الزماني :تغطي الدراسة الاترة من 2020 – 1990م.
مصادر جمع بيانات الدراسة:
اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على املصادر الثانوية.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أوال -اإلطار النظري.
مفهوم النمو االقتصادي:
يعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادة املضطردة طويلة األجل في نصي الارد من الدخل الحقيقي (محسن
ومشيرة ،بدون تاريخ ،ص )122لكن إذا تزايد نصي الارد من الدخل بعد مرصحلة الاساد التي مر بها االقتصاد فإن
ً
ً
هذه الزيادة تعتبر دورية وليست مضطردة وهذا ال يعتبر نموا اقتصاديا ويج أن تكون هذه الزيادة أسرع من الزيادة
في السكان لحدوث النمو .كما يعرف النمو االقتصادي بأنه التوسع التلقائي غير املعتمد والذي ال يستدعي تغير في
الهيكل االقتصادي للمجتمع ،ويقاس بحجم التغير الكمي في املؤشرات االقتصادية مثل الناتج القومي والدخل القومي
(املاحي2009 ،م ،ص.)51
ً
أما الدراسة إجرائيا فتعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادة املستمرة في الناتج القومي اإلجمالي خالل فترة
زمنية محددة ويترت على ذلك زيادة في دخل الارد والذي يقاس بنسبة الناتج املحلي اإلجمالي على عدد السكان.
ً
فكلما ارتاع معدل دخل الارد يكون ذلك مؤشرا للنمو اإليجا ي لالقتصاد.
والجدير باإلشارة هنا ال بد من التارقة بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ،فكال منهما يشير إلى
الزيادة املضطردة في نصي الارد من الدخل لكن عندما يزيد نصي الارد في البلدان املتقدمة هذا يعني صحدوث نمو
اقتصادي بينما عندما يزيد نصي الارد من الدخل في البلدان النامية ،فهذا يعني صحدوث تنمية اقتصادية .كما أن
ً
ً
ً
ً
النمو االقتصادي يعتبر منظما ومستقرا في الدول املتقدمة ويحدث ذاتيا لكن التنمية االقتصادية تتطل صحدوث تغيرا
في القيم وإصحالل املؤسسات الجديدة محل القديمة.
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قياس النمو االقتصادي :
يقاس النمو االقتصادي بمعدل الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي من سنة إلى أخرى .ويعكس النمو
االقتصادي التغيرات الكمية والتقنية في الطاقة اإلنتاجية ومدى استغالل هذه الطاقة .فكلما زادت الطاقة اإلنتاجية
املتاصحة أو ارتاعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاصحة في جميع القطاعات االقتصادية كلما زاد معدل النمو
االقتصادي .ويمكن قياس النمو االقتصادي باستخدام الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي على النحو التالي( :عبد
الوهاب وفريد.)2005 ،
معدل النمو االقتصادي في سنة 2019م = 100 X RGDP2018 – RGDP2019

RGDP2018
ً
فمثال إذا كان الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة السودان يساوي  800مليار دوالر في سنة 2019م بينما كان 750
مليار دوالر في سنة 2018م ،فإن معدل النمو االقتصادي في سنة 2019م هو = %6.7
800 – 750 X 100
750
عناصر النمو االقتصادي :
تتمثل عناصر النمو االقتصادي في اآلتي:
ً
ً
 .1العمل :يعتبر العمل عنصرا مؤثرا في اإلنتاج ،وهو عبارة عن القدرات الجسمية والاكرية التي يمكن لإلنسان
استخدامها في العملية اإلنتاجية ،وترتبط اليد العاملة بعدد السكان النشطين الجاهزين للعمل والقادرين عليه
و ساعات العمل التي يبذلها كل عامل ،وتساهم الزيادة في عدد السكان في ارتااع حجم العمالة في الدولة ،ويتم
تحسين وتطوير عنصر العمل عن طريق التدري والتعليم (شادي.)2015 ،
ً
ً
 .2رأس املال :يعتبر عنصر رأس املال عنصرا تراكميا ،يتألف من آالت ومبان وأراض وأصول مادية وغيرها التي
تدخل في العملية اإلنتاجية ،ويتم تمويل رأس املال من خالل االدخار الذي يذه لالستثمار ،وأن زيادة االدخار
تؤدي إلى زيادة االستثمار الذي بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج والدخل (فليح.)2006 ،
 .3التطور التكنولوجي :وهو عبارة عن التقنيات الحديثة والنظم املتطورة التي تستخدم في العملية اإلنتاجية ،والتي
تهدف إلى إنتاج كمية أكبر بزمن أقل وجودة أكثر ،من خالل ناس الكمية من املدخالت أو أقل ويتولد التطور
التكنولوجي والتقني من خالل االكتشافات العلمية الجديدة واالختراعات الحديثة واالبتكارات والبحث العلمي
(شادي.)2015 ،
تفسير العالقة النظرية بين النمو االقتصادي ومحدداته محل الدراسة:
العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة:
يعتبر قانون  (1962) Okunهو بمثابة األساس النظري للعالقة بين النمو االقتصادي والعمالة .ويمثل هذا
ً
ً
القانون ماهوما مهما في االقتصاد الكلي على املستويين النظري والتجريبي؛ فمن الناصحية النظرية فإن هذا القانون
عبارة عن عالقة بين منحنى العرض الكلي ومنحنى فلبس Phillips.ومن الناصحية التجريبية ،فإن معامل Okunيساعد
في التنبؤ وصنع السياسة االقتصادية .وبالاعل باستخدام بيانات ر ع سنوية عن االقتصاد األمريكي خالل الاترة
 ،1947 – 1957نجح  Okunفي بيان أن هناك عالقة عكسية تبادلية بين البطالة والنمو االقتصــادي .فقد توصل إلي
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أن تخاي البطالة بنسبة  %1سوف يؤدي إلي زيادة الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  %3والعكس صحيح.
كما أكد على أنه عند مستوى مستقر من القوى العاملة ،فإن الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ستؤدي إلي
تحقيق زيادة في العمالة .وأشارت  Okunفي دراستها عام 1962أن مرونة العمالة بالنسبة للنمو االقتصادي تتراوح بين
 0.35و( 0.40الشوربجي.)2012 ،
العالقة بين النمو االقتصادي واإلنفا الحكومي:
لإلناا آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خالل دورة الدخل وهي ما تعرف من الناصحية االقتصادية بأثر
املضاعف أو املعجل .ويطلق على أثر املضاعف باالستهالك املولد ،كما يطلق على أثر املعجل باالستثمار املولد .ويرتبط
أثر الناقة العامة على االستهالك باألثر املترت على اإلنتاج نتيجة تااعل كل من املضاعف واملعجل ،وملا كان أثر
املضاعف ذا عالقة بامليل الحدي لالستهالك؛ فهو يزيد بزيادة امليل الحدي لالستهالك وينخا بانخااضه .وبطبيعة
ً
الحال فإن امليل الحدي لالستهالك ليس ثابتا بل يختلف من قطاع إلى آخر ومن فئة ألخرى .ولذا تظهر أهمية اآلثار
املترتبة على اإلناا العام في شتى القطاعات ومختلف الائات .فبالنسبة ألصحاب األجور واملرتبات (ذوي الدخل
املحدود) فامليل الحدي لالستهالك لديهم مرتاع وبالتالي يرتاع أثر املضاعف مع زيادة الناقات العامة املوجهة لهؤالء.
ً
أما أصحاب رؤوس األموال فإنهم يتجهون إلى شراء املعدات وأدوات اإلنتاج وبالتالي فإن أثر املضاعف يكون بسيطا
لهم ،صحيث ميلهم الحدي لالستهالك منخا  .أضف إلى ذلك أن األثر الذي يحدث املضاعف يرتبط بمدى مرونة
وتوسع الجهاز اإلنتاجي ،وهذا يرتبط بدوره بدرجة النمو االقتصادي (نسيمة ثابت2017 ،م ،ص .)31
العالقة بين النمو االقتصادي والصادرات:
تظهر العالقة الطردية بين النمو االقتصادي والصادرات بأن زيادة الصادرات يترت عليها زيادة الطل املحلي
داخل االقتصاد ،مما يؤدي بدوره إلى زيادة الناتج .وأن زيادة الصادرات تؤدي إلى تشجيع التخصص في إنتاج سلع
الصادرات ،مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية قطاع التصدير ،وهذا يؤدي إلى تخصيص املوارد من قطاع إنتاج السلع غير
ً
القابلة للتبادل التجاري الدولي الذي يتميز بعدم الكااءة نسبيا إلى قطاع التصدير الذي يتميز بارتااع اإلنتاجية.
فزيادة اإلنتاجية تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي .كما أن الصادرات املعتمدة على امليزة النسبية ستسمح باستغالل
اقتصاديات الحجم وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق زيادة في النمو االقتصادي .وكذا الحال فإن زيادة الصادرات يترت
عليها تحقيق زيادة في صحصيلة الصرف األجنبي األمر الذي يجعل من السهل استيراد املدخالت الالزمة لزيادة اإلنتاج
املحلي (الشوربجي.)2007 ،
العالقة بين النمو االقتصادي والتضخم:
ً
العالقة بين النمو االقتصادي والتضخم عكسية ،فتشير دراسة أجرتها إيمان في مصر إلى أن هناك تأثيرا
ً
سلبيا ملعدالت التضخم على معدالت النمو االقتصادي ،فكلما زاد معدل التضخم بنحو  %1يؤدي ذلك إلى تخاي
معدل النمو االقتصادي بنحو  ،%1.05ويرجع ذلك إلى أن ارتااع التضخم داخل الدولة يؤدي إلى عدم االستقرار في
البنية االقتصادية الكلية (مصطاى.)2020 ،
العالقة بين النمو االقتصادي واالستثمار:
ً
ً
يعد االستثمار مصدرا من مصادر النمو االقتصادي؛ فكلما كان معدل االستثمار مرتاعا كلما تحقق معدل
النمو املستهدف والعكس صحيح ،ولذلك نجد أن تنمية االستثمار تعد من أهم قضايا النمو والتنمية التي يج أن
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ً
ً
تنال قدرا كبيرا من األهمية والدراسة ،فزيادة االستثمار بكافة أشكاله تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي والتراكم
الرأسمالي القتصاد أي بلد مهما كان نظامه االقتصادي على أن تتوفر البيئة االستثمارية املناسبة لتحقيق النمو
االقتصادي (مولود ومراد.)2017 ،
واقع النمو االقتصادي في السودان خالل فترة الدراسة:
واجه االقتصاد السوداني في العقود الثالث األخيرة عدة تحديات كانت أبرزها العقوبات االقتصادية
األمريكية الجائرة املاروضة على السودان واناصال جنوب السودان في عام 2011م ،مما ترت على ذلك فقدان
السودان صحوالي  %75من إنتاجه الناطي و %56من إيرادات املوازنة العامة و %85من صحصيلة النقد األجنبي ،كل
ذلك أثر على مقومات النمو االقتصادي.
ً
ً
بالنظر إلى معدالت النمو االقتصادي تالصحظ الدراسة في الاترة ( )1990 – 1980أن هنالك تباطؤا وتراجعا
ً
كبيرا في النمو االقتصادي في السنوات1980 :م1984 ،م1985 ،م1988 ،م1990 ،م ليأخذ النس السالبة التالية
على التوالي -5.5 ،-0.3 ،-6.3 ،-5.0 ،-6.5 :ويمكن أن يعزى السب إلى ظاهرة الجااف التي ضربت أجزاء واسعة من
ً
ً
البالد آنذاك .وفي الاترة ( )1999 – 1991فقد شهد النمو االقتصادي ارتااعا ثم تراجعا في بع السنوات وكان
ً
تعافيه مدعوما بأداء القطاع الزراعي الذي يعتبر الركيزة والدعامة األساسية لالقتصاد السوداني في تلك الاترة .أما في
ً
الاترة ( ،)2011 – 2000شهد النمو االقتصادي ارتااعا غير مسبو صحتى بلغ  %11في العام 2001م وكان هذا التعافي
ً
مدعوما بقطاع الناط الذي أصبح تعتمد عليه السلطات بصورة أساسية في الصادرات لدعم خزينة الدولة بالنقد
ً
األجنبي مع تجاهل للقطاع الزراعي الذي يعتمد عليه غالبية سكان السودان في معاشهم وكان مصدرا للدخل القومي
قبل ظهور الناط .وفي الاترة ( )2020 – 2012تباطأ النمو االقتصادي صحتى وصل إلى  %3.5في عام 2014م قبل أن
ً
ً
يعاود االرتااع إلى  %4.9في عام 2015م .وكان التعافي أيضا مدعوما بأداء القطاع الزراعي الذي فا التوقعات .كما
سجل االقتصاد السوداني معدل نمو صحقيقي بلغ  %5.7في عام 2018م ،كذلك ساهم فيه قطاع الزراعة بشقيه
النباتي والحيواني بنسبة كبيرة .ثم تراجع النمو االقتصادي ليصل  %3.9في عام 2020م بسب االضطرابات
السياسية وتوقف عجلة اإلنتاج.
ا
ثانيا -الدراسات السابقة:
 دراسة جلولي وعبدلي ( )2018محددات النمو االقتصادي بدول الشر األوسط وشمال أفريقيا -دراسةتجريبية خالل الفترة ( :)2015 – 2001هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تساهم في استدامة النمو
االقتصادي بدول الشر األوسط وشمال أفريقيا ،من خالل دراسة تجريبية في الاترة ()2015 – 2001
باستخدام تحليل االنحدار لبيانات السالسل الزمنية املقطعية بيانات البانل ،وباعتماد على تقديرات نموذج
تصحيح الخطأ ،وقد كشات نتائج الدراسة أن من أهم محددات النمو االقتصادي باملنطقة هو اإلناا
ً
الحكومي والصادرات اللذان تبين أن لهما تأثير إيجا ي ومعنوي إصحصائيا وحجم هذا التأثير ياو باقي املحددات،
ً
كما اتضح من نتائج الدراسة أيضا أن كل من االستثمار املحلي ،القوى العاملة ،السياصحة والتطور املالي
ً
يساهمون إيجابيا في النمو االقتصادي ،لكن لالستثمار األجنبي املباشر تأثير سلبي على النمو االقتصادي.
 دراسة عجب هللا ( )2016دراسة قياسية على محددات النمو االقتصادي في السودان في الفترة (– 1985ً
 :)2010هدفت الدراسة إلى كشف معوقات النمو االقتصادي في الدول النامية السودان أنموذجا وإلى أي مدى
يمكن أن تؤثر محددات النمو االقتصادي املباشرة وغير املباشرة على النمو االقتصادي في السودان .افترضت
الدراسة وجود عالقة طردية بين القوى العاملة والنمو االقتصادي ووجود عالقة طردية ما بين التكنولوجيا
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والنمو االقتصادي ووجود عالقة عكسية بين الهجرة والنمو االقتصادي ووجود عالقة طردية بين حجم السكان
والنمو االقتصادي .ومن خالل استخدام املنهج القياس ي توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية وذات داللة
إصحصائية بين كل من القوى العاملة ،مستوى التكنولوجيا ،حجم السكان وبين النمو االقتصادي .ووجود عالقة
عكسية وذات داللة إصحصائية بين الهجرة الدولية والنمو االقتصادي خالل فترة الدراسة .أوصت الدراسة
بضرورة اإلصالح املؤسي ي وتوطين التكنولوجيا في السودان.
 دراسة كوبلمان ) )2000( (Copelmanالنشاط االقتصادي والهيكل املالي في املكسيك ،مركز التحليلوالبحث االقتصادي :هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر زيادة االئتمان املصرفي املوجه للقطاع الخاص على
النمو االقتصادي في املكسيك ،صحيث تم تطبيق نموذج االنحدار الذاتي املتجه في التحليل القياس ي ،وخلصت
الدراسة إلى أن زيادة االئتمان املصرفي تؤدي إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج وبالتالي زيادة النمو االقتصادي.
املقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تتاق هذه الدراسة مع دراسة جلولي وعبدلي )2018( ،من صحيث متغيرات الدراسة واألهداف واملنهجية
وتختلف معها من صحيث طبيعة املشكلة وصحدود الدراسة ،كما تتاق هذه الدراسة مع دراسة عج هللا ( )2016من
صحيث األهداف واملنهجية (الوصف التحليلي) واملكان وتختلف معها من صحيث متغيرات الدراسة وفرضياتها ،كذلك
تتاق هذه الدراسة مع دراسة كوبلمان ) )2000( (Copelmanمن صحيث املتغير التابع ومنهجية الدراسة وتختلف معها
من صحيث املتغيرات املستقلة وصحدود الدراسة.
أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،إنها استخدمت نموذج االنحدار الذاتي للاجوات الزمنية
املوزعة ( )ARDLكمنهجية في تحليل بيانات الدراسة لقياس أثر كل من اإلناا الحكومي ،الصادرات ،البطالة،
ً
التضخم واالستثمار على النمو االقتصادي في السودان ،هذا باإلضافة إلى تغطية الدراسة فترة زمنية طويلة نسبيا
ً
( )2020 -1990مما تعطي نتائج أكثر قربا للواقع تتسم بالدقة واملوضوعية.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصاي التحليلي ،املنهج اإلصحصائي ومنهج دراسة الحالة؛ صحيث تم اختيار السودان
ً
ملعرفة مدى أثر تلك املحددات على النمو االقتصادي في تلك البالد قياسيا؛ صحيث يتضمن بناء وصياغة النموذج
املقترح للدراسة وعرض املنهجية القياسية واإلصحصائية املتبعة في التحليل وذلك من خالل استخدام املناهج
واالسالي القياسية الحديثة التي تدرس العالقات والتأثيرات طويلة األجل بين املتغيرات االقتصادية والتي تتمثل في
أسالي تحليل نماذج االنحدار الذاتي للاجوات الزمنية املوزعة ( )ARDLوذلك من خالل اختبار استقرار بيانات
الدراسة وذلك باستخدام اختبار جذر الوصحدة لتحديد درجة سكونها (تكاملها) ومن ثم تحليل التكامل املشترك من
خالل استخدام اختبار الحدود ( )Bounds Testللتحقق من وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين املتغيرات املستقلة
واملتغير التابع ،ومن ثم تقدير هذه العالقة باستخدام منهجية ( .)ARDLكما تعرض في هذا املحور نتائج التحليل
الوصاي للبيانات واختبارات استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة والتكامل املشترك وتقدير نموذج الدراسة في
كل من األجل القصير واألجل الطويل.
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توصيف نموذج الدراسة:
يتضمن النموذج القياس ي املقترح للتعرف على محددات النمو االقتصادي في السودان خالل الاترة (-1990
 )2020على عدد من املتغيرات االقتصادية يعبر عنها بدالة رياضية يتم تحديدها من خالل األدبيات متمثلة في النظرية
االقتصادية والدراسات السابقة ،وتعتبر الخطوة األولى واألساسية التي يقوم بها الباصحث في االقتصاد القياس ي والذي
يود دراسة ظاهرة اقتصادية معينة ،وهي التعبير عن الظاهرة في صياغ رياض ي وذلك لعكس العالقات املختلاة
وتشتمل هذه الخطوة على ما يلي:
ا
أوال /تحديد متغيرات الدراسة:
اعتمدت الدراسة في تحديد متغيرات النموذج القياس ي على مصادر النظرية االقتصادية واملعلومات املتاصحة
عن دراسات قياسية سابقة ملوضوع الدراسة ،وبما أن الدراسة تهدف إلى قياس محددات النمو االقتصادي في
السودان ولذلك فأن املتغيرات تتمثل في:
 املتغير التابع :معدل النمو االقتصادي (.)EG
 املتغيرات املستقلة :وهي تمثل محددات النمو االقتصادي وتم تحديدها باملتغيرات التالية:
 -1اإلناا الحكومي (.)GE
 -2الصادرات (.)GE
 -3معدل التضخم.)INF( .
 -4البطالة (.)U
 -5االستثمار (.)I
( )2منهجية التحليل والشكل الرياض ي للنموذج:
اعتمدت الدراسة على منهجية ( l reM grg seAseiivie evigserger tuA )ARDLوالتي تم تقديمها بواسطة
) Pesaran and shin (2001ويتم في هذه املنهجية دمج نماذج االنحدار الذاتي ونماذج فترات االبطاء املوزعة في نموذج
واصحد وبالتالي تكون السالسل الزمنية دالة في ابطاء قيمها وقيم املتغيرات املستقلة الحالية وابطائها وتمتاز منهجية
( )ARDLبالعديد من املزايا من أهمها :
ً
 -1إمكانية أن تجمع متغيرات ذات أكثر من مستوى من االستقرار مثل ) I (0و) ،I (1وال يشترط أن تكون جميعا
ً
مستقرة عند ناس املستوى مقترنا أن ال تكون السالسل الزمنية للمتغيرات متكاملة من الدرجة الثانية ())I (2
أو رتبة أعلى.
 -2نستطيع من خالل منهجية ( )ARDLتحديد العالقة التكاملية للمتغير التابع مع املتغيرات املستقلة في املدى
القصير والطويل ( )Short run and Long runباإلضافة إلى تحديد حجم تأثير كل من املتغيرات املستقلة على
املتغير التابع.
ً
 -3املقدرات الناتجة عن هذا النموذج تتصف بخاصية عدم التحيز والكااءة ،فضال عن انه يساعد على التخلص
من املشكالت املتعلقة بحذف املتغيرات ومشكالت االرتباط الذاتي (الشوربجى.)156 :2009 ،
باإلضافة الى ذلك فإن الدراسة اعتمدت على منهجية ( )ARDLباعتبارها من أكثر النماذج املالئمة مع حجم
املشاهدات املستخدم والبالغ عددها ( )21مشاهدة ممتدة من عام ( )2020-1990تم الحصول عليها من الجهاز
املركزي لإلصحصاء وبنك السودان املركزي.
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كما اعتمدت الدراسة على استخدام الصيغة اللوغارتمية بهدف الحصول على مرونات املتغيرات املستقلة
باإلضافة إلى أنها تقلل من تشتت البيانات لذلك تم أخذ اللوغاريتم الطبيعي لجميع متغيرات النموذج وبذلك تصبح
الصيغة النهائية للنموذج املراد تقديرها والتي تمثل محددات النمو االقتصادي على النحو التالي:
)𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐺) = BO + B1Log(GE) + B2Log(𝐸𝑋) + B3Log(inf) + B4Log(UN
𝑖𝑢 + B5Log(I) +
BO, B1, B5 > 0 , B3, B4 < 0
صحيث إن:
) :log (EGلوغاريتم النمو االقتصادي.
) :Log (GEلوغاريتم اإلناا الحكومي.
) :Log (EXلوغاريتم الصادرات.
) :Log (INFلوغاريتم معدل التضخم.
) :Log (UNلوغاريتم معدل البطالة.
) :Log (Iلوغاريتم االستثمار.
 :B0الحد الثابت في النموذج
 :B1,B2,B3، B4, B5معامالت االنحدار.
𝑖𝑢 :صحد الخطأ العشوائي (البواقي).
باإلشارة إلى النظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية يتوقع أن تكون إشارات املعالم كما يلي:
 -1إشارة الثابت من املتوقع أن تكون موجبة أو سالبة ( )B0صحيث يمثل معدل النمو االقتصادي عندما تكون
جميع املتغيرات املستقلة تساوى الصار.
 -2يتوقع أن تكون إشارة معامل اإلناا الحكومي ( )B1سالبة وذلك لوجود عالقة عكسية بين اإلناا الحكومي
ومعدل النمو االقتصادي.
 -3يتوقع أن تكون إشارة معامل الصادرات ( )B2موجبة وذلك لوجود عالقة طردية بين الصادرات والنمو
االقتصادي.
 -4يتوقع أن تكون إشارة معامل معدل التضخم ( )B3سالبة وذلك لوجود عالقة عكسية بين معدل التضخم
والنمو االقتصادي.
 -5يتوقع أن تكون إشارة معامل البطالة ( )B4سالبة وذلك لوجود عالقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل
النمو االقتصادي.
 -6يتوقع أن تكون إشارة معمل االستثمار ( )B5موجبة وذلك لوجود عالقة طردية بين االستثمار ومعدل النمو
االقتصادي.
طر اختبار استقرار بيانات الدراسة:
أن دراسة النماذج القياسية تستوج االعتماد في مرصحلة ما بعد توصيف النموذج القياس ي على الحصول
على بيانات دقيقة للمتغيرات املضمنة في النموذج ،ولذلك فإن الدراسة اعتمدت على سلسلة زمنية خالل الاترة
( )2020-1990صحتى تعكس نتائج واقعية ولضمان دقة واستقرار العالقات التي يعكسها نموذج الدراسة .وقبل
استخدام البيانات في التحليل سوف يتم اختبار استقرار وسكون متغيرات الدراسة وذلك من خالل استخدام
اختبارات جذر الوصحدة بهدف التحقق من سكون السالسل الزمنية وتحديد درجة تكامل كل سلسلة (درجة سكونها)
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ً
ً
صحيث يعد شرط السكون شرطا أساسيا من شروط تحليل السالسل الزمنية للوصول إلى نتائج سليمة ومنطقية
وتعتبر السالسل الزمنية ساكنه إذا تحققت الشروط التالية:
 -1ثبات املتوسط الحسا ي للقيم عبر الزمن.
 -2ثبات التباين عبر الزمن.
ً
 -3التغاير بين أية قيمتين لناس املتغير معتمدا على الاجوة الزمنية بين القيمتين وليس على القيمة املطلقة
للزمن الذي يج عنده التغاير.
توجد على املستوى التطبيقي عدة اختبارات يمكن استخدامها الختبار صاة السكون في السلسلة منها:
أ -دالة االرتباط الذاتي.
ب -اختبار جذر الوصحدة باستخدام اختبار ديكي فوللر البسيط ((Dickey-Full 1979
ج -اختبار جذر الوصحدة باستخدام اختبار ديكي فوللر املوسع.)1981 ، (Augmented Dickey-Fuller
د -اختبار جذر الوصحدة باستخدام اختبار فيليبس -بيرون ((1988 ،Phillips and Perronوسوف تعتمد الدراسة
على تطبيق اختبار ديكي فوللر املوسع للتأكد من سكون السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة صحيث أن هذا
ً
االختبار يعتبر األكثر استخداما في مجال الدراسات االقتصادية القياسية ،وتتلخص عملية اختبار جذر
الوصحدة للسلسلة الزمنية بواسطة اختبار ديكي فوللر املوسع ( )ADFمن خالل إجراء نموذج االنحدار الذاتي
املوسع الذي يحتوي على عدد مناس من صحدود االبطاء للسلسلة الزمنية .ومضمون هذا االختبار إذا كان
معامل االنحدار للصيغة القياسية املقترصحة يساوي الواصحد فإن هذا يؤدي إلى وجود مشكلة جذر الوصحدة
الذي يعنى عدم استقرار بيانات السلسلة الزمنية ).(p=1
اختبارات التكامل املشترك وطر التقدير:
ا
أوال -اختبار التكامل املشترك:
تستخدم منهجية التكامل املشترك ملعرفة العالقة التوازنية بين املتغيرات في املدى الطويل والذي يتطل أن
تكون املتغيرات الخاضعة لهذا االختبار غير مستقرة في مستواها ولكنها تتمتع بناس درجة االستقرار أي أنها تصبح
ساكنة بعد أخذ الارو األولى أو الثانية .صحيث يعرف التكامل املشترك بأنه تصاصح بين سلسلتين زمنيتين أو أكثر
بحيث تؤدي التقلبات في اصحداهما إللغاء التقلبات في األخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمتيهما ثابتة عبر الزمن
(عطية ،2005 ،ص )670ويتطل صحدوث التكامل املشترك بين السالسل الزمنية أن تكون هذه السالسل متكاملة من
الدرجة ناسها كل على صحدا ،بمعنى أن تكون هذه السالسل ساكنة من ناس الدرجة.
وصحس أدبيات التحليل الكمي للمؤشرات االقتصادية بعد التأكد من سكون كل سلسلة زمنية على صحدا
ً
وتحديد درجة تكامل كل سلسلة زمنية ،والتأكد من وجود تكامل مشترك بين السالسل الزمنية معا ويقال أن هناك
تكامال مشتركا بين متغيرين أو أكثر إذا اشتركا باالتجاه ناسه أي إذا كانت لهما عالقة توازنية طويلة األجل.
وصحس منهج القياس االقتصادي هناك العديد من طر اختبار التكامل املشترك ومن أشهر هذه الطر :
 -1طريقة انجل – جرانجر (.)Engle-granger
 -2طريقة (:)Johanson
ويتطل اختبار جوهانسون للتكامل املشترك أن تكون متغيرات النموذج كلها متكاملة إما من الدرجة األولى
( I)1أو من الدرجة الثانية ) I (2كشرط أساس ي لوجود عالقة تكامل مشترك بينهما.
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 -3اختبار الحدود (:)Bounds Test
وفي عام 2000م جاء كل من بيساران شين وسميث وطورا أسلوب ARDLللتكامل املشترك ،كأسلوب جديد
يسمح بالكشف عن وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج في صحالة أن تكون كل املتغيرات متكاملة من
الدرجة األولى ( I)1فقط ،أو بعضها متكامل من الدرجة األولى ( 1)1والبع اآلخر متكامل من الدرجة الصارية (.I)0
ً
فضال عن ذلك فإن أسلوب  ARDLللتكامل املشترك هو أسلوب ديناميكي يسمح للمتغيرات املستقلة أن تكون
متغيرات داخلية تتحدد من داخل النموذج كما في املعادلة أدناه:

صحيث تعبر  1و 2عن معامالت العالقة طويلة األجل ،أما  βو فتعبران عن معامالت العالقة قصيرة
ً
األجل .ويشير ال عن الار األول للمتغيرات ،بينما يمثل كل من  m ،nفترات اإلبطاء الزمنية للمتغيرات (علما بأنه
ليس بالضرورة أن يكون عدد فترات التخلف الزمني للمتغيرات في املستوى ناسه  .)n mصحد الخطأ العشوائي
الذي له وسط صحسا ي يساوي الصار وتباين ثابت وليس لها ارتباطات ذاتية متسلسلة فيما بينها.
ا
ثانيا -اختبار التكامل املشترك
في هذه الدراسة يتم استخدام منهجية نماذج االنحدار الذاتي ذو الاجوات الزمنية املوزعة (.)ARDL
ويتضمن أسلوب  ARDLعدة خطوات:
 -1الخطوة األولى :هي اختبار الحدود ( ،)Bounds Testالتي تتضمن تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير املقيد
( )UECMالختبار مدى وجود عالقة توازنية مستقرة في األجل الطويل بين املتغير التابع واملتغيرات التاسيرية.
بعد تقدير املعادلة السابقة ،يستخدم اختبار إصحصائية  Fالختبار املعنوية املشتركة للمتغيرات في األجل
الطويل ،وذلك من خالل اختبار فرض العدم التالي:
H0: y1=y2=y3=y4=y5 =0
فإذا كانت القيمة املحسوبة إلصحصائية  Fأكبر من الواصحد على األقل من الحدود األقص ى للقيم الحرجة التي
وضعها بيساران وآخرون ( )Pesaranيمكننا رف فرض العدم وقبول الارض البديل بأن هناك عالقة تكامل مشترك
بين متغيرات النموذج ،أما إذا كانت القيمة املحسوبة إلصحصائية  Fأصغر من الحد األدنى للقيم الحرجة فال يمكننا
ً
رف فرض العدم ،ومن ّ
ثم نستنتج أنه ال توجد عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج .وأخيرا إذا كانت القيمة
املحسوبة  Fتقع ما بين الحد األقص ى والحد األدنى للقيم الحرجة ،فإن النتيجة تكون غير محسومة وال يمكننا الجزم
ً
بأن املتغيرات متكاملة معا أم ال.
ً
فضال ّ
عما إذا كان نموذج
الجدير بالذكر أن هذه القيم تعتمد على عدد املتغيرات التاسيرية في النموذج،
 ARDLيحتوي على ثابت الدالة فقط أم ثابت واتجاه زمني.
 -2الخطوة الثانية :إذا تأكد وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج ،فإن الخطوة الثانية هي اختيار
ً
الحجم األمثل لاترات التباطؤ ملتغيرات النموذج مستعينا بمعايير املعلومات املناسبة.
 -3الخطوة الثالثة :في هذه الخطوة نقوم بتقدير نموذج .ARDL
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 -4الخطوة الرابعة :تتمثل الخطوة األخيرة في منهجية  ARDLللتكامل املشترك بتقدير نموذج تصحيح الخطأ
( )ECMالذي يتضمن صحد تصحيح الخطأ الذي تم الحصول عليه كبواقي من معادلة انحدار األجل الطويل
ً
باترة تباطؤ واصحدة ،فضال عن الار األول لكل متغيرات فترات التباطؤ الخاصة بكل متغير.
االساليب املستخدمة في تقييم نموذج الدراسة:
بعد تقدير معالم النموذج ينبغي على الدراسة تقييم نتائج التقدير بناء على ثالثة معايير وهي:
( )1معيار النظرية االقتصادية:
تعتبر النظرية االقتصادية هي أولى املعايير التي يج أن تستخدم لتقييم نتائج التقدير ،وتشير النظرية
االقتصادية إلى افتراضات محددة عن إشارات املعلمات املراد تقديرها وهذه االفتراضات تستخدم للحكم على مدى
سالمة التقديرات من الناصحية االقتصادية ،صحيث تعطي النظرية االقتصادية والدراسات السابقة وطبيعة الظاهرة
محل الدراسة فكرة مبدئية عن إشارات املعلمات املقدرة وحجمها.
ا
( )2تقييم النموذج طبقا ملصادر النظرية اإلحصائية:
ً
يأتي دور االختبارات اإلصحصائية بعد تقييم النتائج طبقا ملا تقرره النظرية االقتصادية وتعمل الدراسة من
خالل االختبارات اإلصحصائية على تحديد ما يلي:
أ -التأكد من سكون املتغيرات املضمنة في النموذج ألنها تساعد في الوصول إلى نتائج أكثر دقة.
ب -استخدام اختبار معامل التحديد لقياس جودة توفيق النموذج وذلك لتحديد مقدرة النموذج على تاسير
الظاهرة محل الدراسة ،صحيث أنه يحدد النسبة املئوية للتغيرات الكلية في املتغير التابع التي تاسرها املتغيرات
املستقلة (املاسرة).
ج -مدى معنوية تقديرات معالم النموذج ويتم ذلك بالتحقق من درجة الثقة في تقديرات معلمات النموذج والتي
تعبر عن مدى معنوية العوامل املؤثرة في املتغير التابع ،صحيث استخدام كل من اختبار (.)F ،T
ا
( )3تقييم التقديرات تطبيقا للمعايير القياسية:
تعمل الدراسة على تطبيق عدد من االختبارات القياسية للتأكد من صحة االفتراضات الخاصة باألسلوب
ً
القياس ي املستخدم في التقدير ،كما أنها توضح الخصائص التي تتصف بها املعلمات املرغوب فيها ،ووفقا لهذا املعيار
القياس ي ينبغي على الدراسة التأكد من سالمة النماذج من مشاكل القياس التي تحد من تطبيق أصحد فروض طريقة
املر عات الصغرى العادية وتتمثل أهم مشاكل القياس في كل من مشكلة االرتباط الخطي املتعدد واالرتباط الذاتي
للبواقي ومشكلة عدم ثبات التباين وذلك على النحو التالي:
أ -مشكلة االرتباط الخطي املتعدد:
تتمثل هذه املشكلة في وجود عالقة ارتباط بين املتغيرات املستقلة وطبيعة هذه املشكلة أنها ال تتوافق مع
افتراضات طريقة املر عات الصغرى وعليه فأنه يتم االعتماد الختبار هذه املشكلة على مصاوفة االرتباطات بين
املتغيرات املستقلة .ويرى هيرى وديلون أنه إذا كانت القيمة املطلقة ملعامل االرتباط البسيط تزيد عن  %80فإن ذلك
ً
يعتبر دليال على وجود تعدد في املعامالت الخطية ،ونخلص من ذلك أن وجود ارتباط بين املتغيرات التاسيرية في
الدالة يجعل من الصع تحديد األثر املستقل لكل متغير تاسيري على املتغير التابع ومن ثم تكون معالم الدالة
متحيزة .لهذا فإن الدراسة تعمل على التأكد من عدم وجود ارتباط خطي بين املتغيرات التاسيرية في النموذج موضع
الدراسة من خالل استخدام اختار معامل تضخم التباين (.)VIF
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ب -مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي:
يشير االرتباط الذاتي للبواقي بوجه عام إلى وجود ارتباط بين القيم املشاهدة للمتغير العشوائي (أى وجود
ارتباط بين القيم املتتالية للحد العشوائي وفى هذه الحالة تكون قيمة معامل االرتباط بين قيم الحد العشوائي أو
(معامل التقارير) غير مساوية للصار .ووجود مشكلة االرتباط الذاتي يخل بأصحد افتراضات طريقة املر عات الصغرى
وهي تعنى أن خطأ ما صحدث في فترة زمنية معينة يؤثر في الخطأ الخاص بالاترات املتتالية بطريقة تؤدي إلى تكرار ناس
الخطأ أكثر من مرة .أى يوجد هناك خطأ واصحد ولكنه يتكرر في كل الاترات التالية مما يؤدي إلى ظهور قيم الحد
العشوائي عند مستوى يختلف عن القيم الحقيقية.
وللكشف عن هذه املشكلة سوف تعتمد الدراسة على اختبار ( Breusch-pagan Seiral correlation LM
.)test
 -4مشكلة اختالف التباين:
في تحليل االنحدار يتضح أن التباين للمتغير العشوائي مساو لقيمة ثابتة أي أن هناك صحالة من تجانس
التباين ولكن في صحاالت كثيرة قد ال يساوي التباين قيمة ثابتة وعليه نحصل على قيم تتسم بعدم تجانس التباين
ولذلك فإن املقدرات بالرغم من أنها تحتاظ بالخاصية الخطية وعدم التحيز إال انها ستاتقد لخاصية الكااية وأقل
ً
تباين كما تصبح فترات الثقة أكثر اتساعا .وصحتى يتم التأكد من عدم وجود مشكلة اختالف التباين في نموذج الدراسة
سيتم االعتماد على اختبار ( )Breusch-pagan codfreyللكشف عن هذه املشكلة.
فحص وتقدير نموذج الدراسة:
يتناول هذا املحور فحص ونتائج تقدير نموذج الدراسة ،صحيث يحتوي على كل من التحليل اإلصحصائي
الوصاي للمتغيرات لعكس تطورات متغيرات نموذج الدراسة خالل الاترة موضع القياس ،ثم اختبار استقرار سلسلة
بيانات متغيرات الدراسة وذلك باستخدام اختبار جذور الوصحدة ،صحيث تم االعتماد على اختبار ديكي -فوللر املوسع
( )ADFوكذلك اختبارات التكامل املشترك للسالسل الزمنية وذلك من خالل استخدام اختبار الحدود باإلضافة إلى
نتائج تقدير النموذج من خالل استخدام منهجية ( )ARDLوذلك على النحو التالي:
التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغيرات الدراسة:
استخدمت الدراسة التحليل اإلصحصائي الوصاي في أولى مراصحل التحليل اإلصحصائي في تحليل بيانات الدراسة
وذلك من أجل وصف وتحليل بيانات املتغيرات خالل الاترة موضع القياس وذلك باستخدام كل من املتوسط
الحسا ي واالنحراف املعياري واملدى ملعرفة أكبر وأقل قيمة وكذلك استخدام معامل االلتواء واختبار ()Jargo-Beara
لتحديد شكل التوزيع للبيانات .وذلك على النحو التالي:
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 -1معدل النمو االقتصادي:
9
Series: EG
Sample 1990 2020
Observations 31
5.729032
5.700000
11.60000
0.700000
2.241308
0.330510
4.303487

Mean
Median
Maximum
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Std. Dev.
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Kurtosis
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الشكل رقم ( )1التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير معدل النمو االقتصادي
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التقدير باستخدام برنامج.2022 ،E.Views12
بلغ متوسط متغير معدل النمو االقتصادي خالل فترة الدراسة ( )%5.7( )2020-1990بانحراف معياري
( )2.24وبحد أعلى مقداره ( )11.6%وذلك في عام ( )1996وصحد أدنى مقداره ( )0.7%وذلك في عام ( )2012كما يدل
ً
ً
اختبار االلتواء على أن بيانات سلسلة متغير معدل النمو االقتصادي تتوزع توزيعا طبيعيا ،صحيث بلغت قيمة معامل
االلتواء ( )0.33كما يدعم ذلك اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ( )2.579بمستوى داللة معنوية
( )0.251وهي قيمة أكبر من مستوى املعنوية (.)0.006
 -2اإلنفا الحكومي:
16
Series: GE
Sample 1990 2020
Observations 29
10838.26
3709.300
54854.30
155.0900
14049.22
1.876770
6.264302

Mean
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Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
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الشكل رقم ( )2التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير اإلنفا الحكومي
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التقدير باستخدام برنامج 2022 ،E.Views12م.
بلغ متوسط متغير اإلناا الحكومي خالل فترة الدراسة ( )10838.3( )2020-1990بانحراف معياري
( )14049.2وبحد أعلى مقداره ( )54854.3وذلك في عام ( )2018وصحد أدني مقداره ( )155.09وذلك في عام ()1999
ً
ً
كما يدل اختبار االلتواء على أن بيانات سلسلة متغير اإلناا الحكومي ال تتوزع توزيعا طبيعيا (التواء موج ) صحيث
بلغت قيمة معامل االلتواء ( .)1.87كما يدعم ذلك اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ()29.89
بمستوى داللة معنوية ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية (.)0.05
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 -3الصادرات:
14
Series: EX
Sample 1990 2020
Observations 31

12
10

3635.189
2542.200
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الشكل رقم ( )3يوضح التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير الصادرات
بلغ متوسط متغير الصادرات خالل فترة الدراسة ( )3635( )2020-1990بانحراف معياري ( )3757.7وبحد
أعلى مقداره ( )12028.4وذلك في عام ( )2005وصحد أدنى مقداره ( )305وذلك في عام ( )1991كما يدل اختبار
ً
ً
االلتواء على أن بيانات سلسلة متغير الصادرات ال يتوزع توزيعا طبيعيا ،صحيث بلغت قيمة معامل االلتواء ( )1.09كما
يدعم ذلك اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ( )6.22بمستوى داللة معنوية ( )0.044وهي قيمة أقل
من مستوى املعنوية (.)0.05
 -4التضخم:
20
Series: INF
Sample 1990 2020
Observations 31
47.61581
18.90000
181.5000
4.400000
51.45502
1.332889
3.594847

16

Mean
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Std. Dev.
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Jarque-Bera 9.636110
Probability 0.008082
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الشكل رقم ( )4التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير التضخم
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التقدير باستخدام برنامج2022 ،E.Views12م.
بلغ متوسط متغير التضخم خالل فترة الدراسة ( )47.6( )2020-1990بانحراف معياري ( )51.45وبحد أعلى
مقداره ( )181.5وذلك في عام ( )1993وصحد أدنى مقداره ( )4.4وذلك في عام ( )2001كما يدل اختبار االلتواء على أن
ً
ً
بيانات سلسلة متغير التضخم ال تتوزع توزيعا طبيعيا ،صحيث بلغت قيمة معامل االلتواء ( )1.33كما يدعم ذلك
اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ( )9.636بمستوى داللة معنوية ( )0.008وهي قيمة أقل من مستوى
املعنوية (.)0.05
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 -5البطالة
14
Series: U
Sample 1990 2020
Observations 30

12
10

17.41333
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الشكل رقم ( )5يوضح التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير البطالة
بلغ متوسط متغير البطالة خالل فترة الدراسة ( )17.4%( )2020-1990بانحراف معياري ( )3.28وبحد أعلى
مقداره ( )%25وذلك في عام ( )2020وصحد أدنى مقداره ( )8.6%وذلك في عام ( )1993كما ويدل اختبار االلتواء على
ً
ً
أن بيانات سلسلة متغير البطالة يتوزع توزيعا طبيعيا ،صحيث بلغت قيمة معامل االلتواء ( )-0.54كما يدعم ذلك
اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ( )2.759بمستوى داللة معنوية ( )0.251وهي قيمة أكبر من مستوى
املعنوية (.)0.05
 -6االستثمار:
25
Series: I
Sample 1990 2020

20

Observations 29
91783.07

Mean

27900.20

Median

894045.9
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الشكل رقم ( )6يوضح التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغير االستثمار
بلغ متوسط متغير االستثمار خالل فترة الدراسة ( )91783( )2020-1990بانحراف معياري ()181914.1
وبحد أعلى مقداره ( )894045.9وذلك في عام ( )1995وصحد أدنى مقداره ( )1409.1وذلك في عام ( )1996كما يدل
ً
ً
اختبار االلتواء على أن بيانات سلسلة متغير البطالة ال يتوزع توزيعا طبيعيا ،صحيث بلغت قيمة معامل االلتواء
( )3.359كما يدعم ذلك اختبار ( )Jarque-Beraصحيث بلغت قيمة االختبار ( )214.6بمستوى داللة معنوية ()0.000
وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية (.)0.05
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اختبار استقرار بيانات متغيرات الدراسة:
لتحديد درجة تكامل كل سلسلة من السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة تم استخدام اختبار (ديكي فولر)
املوسع ) Augment-Dickey-fullerِ)ADFفي صحالة وجود قاطع وجاءت نتائج التقدير كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول رقم ( )1نتائج اختبار استقرار متغيرات الدراسة
اختبار جذر الوحدة
املتغيرات
قيمة االختبار ( )ADFمستوى االستقرار
P.value
الرمز
املستوى
-4.393
0.0013
EG
 /1معدل النمو االقتصادي
الار األول
-7.464
0.0000
EG
 /2اإلناا الحكومي
الار األول
-6.887
0.0000
GE
 /3الصادرات
الار األول
-4.0359
0.0042
INI
 /4معدل التضخم
الار األول
-8.934
0.0000
U
 /5البطالة
املستوى
-3.305
0.0243
I
 /6االستثمار
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التقدير باستخدام برنامج2022 ،E.Views12م.
ً
يتضح من الجدول رقم ( )1واعتمادا على اختبار ديكي -فولر املوسع ( )ADFأن متغيرات (معدل النمو
االقتصادي ،االستثمار) ساكنة في مستواها عند مستوى داللة معنوية  ،%5مما يعنى أن هذه املتغيرات متكاملة من
الدرجة (صار) ( ( )I)0بينما نجد أن متغيرات (اإلناا الحكومي ،الصادرات ،معدل التضخم ،البطالة) غير ساكنة في
مستوياتها ولذلك تم إعادة اجراء اختبار جذر الوصحدة مرة أخرى لهذه املتغيرات فكانت النتائج تشير لوجود سكون
لهذه املتغيرات بعد الارو األولى عند مستوى معنوية  %5وهذا يعني أن السالسل الزمنية لهذه املتغيرات متكاملة
من الدرجة االولى ( I)1وهذه يعتبر مؤشر جيد لااعلية استخدام اختبار الحدود للتكامل املشترك بين السالسل
الزمنية ملتغيرات الدراسة.
اختبار التكامل املشترك ملتغيرات نموذج الدراسة:
بعد ما تم الحصول على نتائج اختبار جذر الوصحدة للسالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة وتم تحديد درجة
التكامل لكل متغير واالستنتاج بأن السالسل الزمنية للمتغيرات مختلاة في التكامل ولذلك فإن االختبار املناس لذلك
هو اختبار الحدود للتكامل املشترك ( )Bounds Testللتحقق من وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين املتغيرات
موضع الدراسة ،وتم إجراء اختبار التكامل املشترك باستخدام منهجية  ARDLوفق الخطوات التالية:
اإلجراء األول :يتمثل في اختيار فترة اإلبطاء املثلى للارو األولى لقيم املتغيرات في نموذج تصحيح الخطأ غير
املقيد ( )VECMوذلك باستخدام نموذج متجه انحدار ذاتي غير مقيد ،ويتم تحديد الاترات الزمنية املناسبة
باستخدام كل من:
 -1معيار خطأ التنبؤ النهائي Final prediction Error (FPE;1969).
 -2معيار معلومات اكياكي )Akaike (AIC;1973
 -3معيار معلومات شوارتز)Schwarz (SC;1978
 -4معيار معلومات صحنان وكوين )Hannan and Quinn (H-Q;1979
ويتم اختيار الاترة املالئمة التي تملك األقل قيمة من املعايير اإلصحصائية املقدرة أعاله.
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اإلجراء الثاني :يتمثل في تقدير نموذج VECMبواسطة طريقة املر عات الصغرى ( )OLSولتحديد النموذج
املالئم يتم اتباع اختبار النموذج الذي ينتقل من العام إلى الخاص ( )General to specificوالذي يتمثل في إلغاء متغير
الارو األولى لكل متغير تكون القيم املطلقة إلصحصاء  Tغير معنوية.
اإلجراء الثالث :يتمثل في اختبار املعنوية املشتركة ملعامالت مستويات املتغيرات املبطأ لاترة واصحدة بواسطة
اختبار  Bounds Testوإصحصاء اختبار Fوالتي لها توزيع غير معياري.
اإلجراء الرابع :يتمثل في مقارنة قيمة  Fاملحسوبة ملعامالت املتغيرات التوضيحية املبطأ لاترة واصحدة بقيمة
ً
Fالحرجة (الجدولية) املناظرة واملحسوبة من قبل ( )pesaranونظرا ألن اختبار  Fله توزيع غير معياري فإن هناك
قيمتين صحرجتين إلصحصاء هذا االختبار ،قيمة الحد األدنى وتاترض أن كل املتغيرات مستقرة في قيمها األصلية (أو
مستواها) بمعنى إنها متكاملة من الرتبة صار () )I (0وقيمة الحد األعلى وتاترض أن املتغيرات مستقرة في الارو
األولى لقيمها بمعنى إنها متكاملة من الرتبة واصحد () )I (1ويكون القرار على النحو التالي:
 -1عندما تكون إصحصائية  Fأكبر من الحد األعلى نرف فرض العدم (ومعنى ذلك وجود تكامل مشترك بين هذه
املتغيرات).
 -2عندما تكون إصحصائية  Fأقل من الحد األدنى نقبل فرض العدم (ومعنى ذلك عدم وجود تكامل مشترك بين
هذه املتغيرات).
 -3أما إذا وقعت إصحصائية  Fبين الحد األعلى والحد األدنى يكون االختبار غير صحاسم .وفيما يلي جدول يوضح نتائج
اختبار الحدود للتكامل املشترك ملتغيرات نموذج الدراسة خالل الاترة (: )2020 -1990
جدول رقم ( )2نتائج اختبار التكامل املشترك ملتغيرات الدراسة خالل الفترة ()2020-1990
K

F-statistic

Value

5

4.62

Significance

10 Bound

11 Bound

10%

2.08

3

5%

2.39

3.49

2.5%

2.7

3.73

1%

3.06

4.15

املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التقدير باستخدام برنامج2022 ،E.Views12م.
ويتضح من نتائج التقدير في الجدول ( )2أن قيمة إصحصاء بلغت ( )4.62وبمقارنتها بالقيمة الحرجة عند
مستوى معنوية  %5نجدها أكبر من الحد األعلى من جدول  critical value Boundsوالبالغة ( )3.49وبالرجوع إلى
قاعدة اتخاذ القرار يتم رف فرض العدم القائل بعدم وجود تكامل مشترك وقبول الارض البديل القائل بوجود
تكامل مشترك وأن هنالك عالقة توازنية طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع (النمو
االقتصادي).

فطر ،سعد

()46

استخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة
( )ARDLلقياس محددات النمو االقتصادي في السودان

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد السادس ــ العدد التاسع عشر ــ يوليو 2022م

نتائج تقدير نموذج الدراسة:
في ضوء ما تقدم عرضه من نتائج اختبار استقرار متغيرات الدراسة واختبار التكامل املشترك يتم تقدير
النموذج املقترح بإدخال املتغيرات في مستواها اللوغاريتمى وذلك للحصول على مرونات طويلة األجل للمتغيرات
ً
املستقلة وتأثيرا على املتغير التابع وقد تم تقدير النموذج باستخدام منهجية  ARDLوهي إصحدى املنهجيات الحديثة
والتي تم تطويرها بواسطة بأسران ( )2001وما يميز طريقة  ARDLأنها تقيس األثر في كل من األجل القصير واألجل
الطويل.
كما تم إجراء كل العمليات الحسابية الخاصة بتحليل االنحدار باستخدام البرنامج اإلصحصائي ،E-views12
على النموذج موضع القياس التالي:
)𝐿𝑜𝑔(𝐸𝐺) = BO + B1Log(GE) + B2Log(𝐸𝑋) + B3Log(inf) + B4Log(UN
𝑖𝑢 + B5Log(I) +
BO, B1, B5 > 0 , B3, B4 < 0
صحيث أن:
) :log (EGلوغاريتم النمو االقتصادي :Log (GE).لوغاريتم اإلناا الحكومي.
) :Log (EXلوغاريتم الصادرات :Log (INF).لوغاريتم معدل التضخم.
) :Log (UNلوغاريتم معدل البطالة :Log (I).لوغاريتم االستثمار
 :B0الحد الثابت في النموذج :B1,B2,B3، B4,B5معامالت االنحدار.
𝑖𝑢 :صحد الخطأ العشوائي (البواقي).
أوال -تقدير عالقات التكامل املشترك في األجل الطويل:
باستخدام معيار AICتم اختبار نموذج  ARDLلتقدير عالقة التوازن في األجل الطويل ،وبإجراء عملية
التطبيع على نتائج التقدير ،جاءت النتائج في صورتها األخيرة ،كما هو موضح في الجدول رقم ()3
جدول رقم ( )3نتائج تقدير نموذج الدراسة في األجل الطويل الفترة ()2020 -1990
*Prob.
t-Statistic
Std. Error
Coefficient
Variable
0.037
-3.12621
0.043663
-0.09284
)LOG (GE
0.0499
2.20198
0.048707
0.10725
)LOG (EX
0.0071
-3.30214
0.050682
-0.16736
)LOG (INF
0.3451
-0.986428
0.43892
-0.432963
)LOG (U
0.0011
4.695565
0.043573
0.230308
)LOG (I
0.0433
2.904777
1.110852
2.115926
C
R-squared=0.93
Adjusted R-squared= 0.90
F-statistic= 24.173
Prob (F-statistic)= 0.000
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج 2022 ،E.Views12م.
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قبل البدء في تاسير نتائج النموذج ال بد من التأكد من أن النموذج مستوفي لعدد من املعايير القياسية
الالزمة لعملية االستدالل اإلصحصائي السليم ،أهم هذه املعايير تحقق االفتراضات الخاصة بحدود الخطاء وهي أن
ً
ً
مشاهدات صحد الخطاء العشوائي مستقلة عن بعضها البع ومتماثلة التوزيع وإنها موزعة توزيعا طبيعيا بوسط
2
ً
صار وتباين  وبما أن  tغير معلوم يتم استخدام البواقي بدال عنه .وفيما يلي نتائج تحقق االفتراضات الخاصة
بحدود الخطأ:
 -1نتائج اختبار االرتباط الذاتي للبواقي:
الجدول التالي يوضح نتائج اختبار فرضية العدم القائلة أن البواقي غير مستقلة عن بعضها البع
باستخدام اختبار مضاعف الجرانج (  )Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:صحيث تشير النتائج إلى عدم
وجود دليل إصحصائي لقبول فرضية العدم؛ بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي ،صحيث بلغت قيمة مستوى املعنوية
( )0.9371وهي قيمة أكبر من .%5
جدول رقم ( )4يوضح اختبار  Breusch-Pagan-Godfreyلفرضية االرتباط الذاتي للبواقي
F-statistic

0.026746

)Prob. F (2,9

0.9737

Obs*R-squared

0.129983

)Prob. Chi-Square (2

0.9371

املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج 2022 ،E.Views12م.
 -2نتائج اختبار فرضية ثبات التباين:
تم استخدام اختبار ( .)Breusch-Pagan-Godfreyوالجدول التالي يوضح نتائج االختبار والذي يشير إلى عدم
وجود دليل إصحصائي لرف فرضية عدم األمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختالف تباين ،صحيث بلغت قيمة
االختبار ( )0.220وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعنوية (.)%5
جدول رقم ( )5اختبار  Breusch-Pagan-Godfreyلفرضية عدم ثبات التباين
F-statistic

1.607462

)Prob. F (10,11

0.2238

Obs*R-squared

13.06174

)Prob. Chi-Square (10

0.2202

املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج2022 ،E.Views12م.
 -3نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ:
تم التحقق من شرط التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار ( )Jarque-Beraوكانت النتائج تشير إلى أن قيمة
االختبار بلغت ( )1.618بقيمة اصحتمالية ( )0.445وهي أكبر من مستوى الداللة  %5وتشير هذه القيمة على أن البواقي
تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية .%5
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9

Series: Residuals
Sample 1982 2015
Observations 34
2.87e-15
-0.001188
0.296954
-0.221258
0.124428
0.530152
3.134050

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.618135
0.445273

Jarque-Bera
Probability

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.3

0.1

0.2

0.0

-0.1

-0.2

الشكل رقم ( )7نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لحد الخطأ
 -4اختبار شرط استقالل املتغيرات املستقلة (عدم وجود ارتباط خطي متعدد):
للتحقق من شرط عدم وجود مشكلة ارتباط خطي بين املتغيرات املستقلة في النموذج املقدر تم االعتماد
على قيمة معامل تضخم التباين ( )VIFصحيث أنه كلما زادت قيمة معامل التضخم زادت صحدة االرتباط الخطي وعادة
ما ينظر لقيم معامل التضخم التي تاو الرقم ( )10على أنها انعكاس لوجود مشكلة ارتباط خطي بين املتغيرات
املستقلة ،وقد تم صحساب معامل تضخم التباين ملتغيرات نموذج الحساب الجاري موضع الدراسة ،كما هو في
الجدول التالي:
جدول رقم ( )6نتائج اختبار معامل تضخم التباين ملتغيرات الدراسة
معامل تضخم التباين
املتغيرات
1.954728
1اإلناا الحكومي
7.398023
 /2الصادرات
8.714277
 /3التضخم
3.74967
 /4البطالة
8.531345
االستثمار/5
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج 2022 ،E.Views12م.
وتشير النتائج في الجدول رقم ( )6إلى أن قيمة VIFلجميع املتغيرات املستقلة في النموذج تشير إلى عدم وجود
ارتباط خطي بين املتغيرات املستقلة.
 -5اختبار استقرار النموذجParameters stability :
ملعرفة اتسا معامالت متغيرات النموذج على املدى الطويل يتم باستخدام اختبار مر ع الخطأ التراكمي
) Cumulative Sum of Squares (CUSUMوفي النموذج املقدر نالصحظ أن الخط الذي يمثل مر ع الخطأ التراكمي كان
داخل الخطين األعلى واألدنى عند مستوي معنوية  0.05كما في الشكل التالي:

فطر ،سعد
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1.6
1.2
0.8
0.4
0.0

16

15

14

13

12

5% Significance

11

10

09

08

07

06

-0.4

CUSUM of Squares

الشكل رقم ( )8اختبار مربع الخطأ التراكمي ) (CUSUMلنموذج الدراسة
بعد اجتياز النموذج مرصحلة املعايير القياسية ،يمكن استخدام هذا النموذج في عملية االستدالل اإلصحصائي
والوصف الهيكلي إضافة إلى االستشراف .لذلك نخلص إلى النتائج التالية:
 -1التفسير االقتصادي لنتائج النموذج:
يتضح من الجدول رقم ( )3ما يلي:
 بلغت قيمة الثابت ( )2.115926وهي قيمة موجبة وهي تمثل معدل النمو االقتصادي عندما تكون جميع
املتغيرات املستقلة تساوي الصار.
 بلغت قيمة معامل متغير اإلناا الحكومي ( )-0.09284وهذه القيمة تدل على وجود عالقة عكسية بين
التغيرات في اإلناا الحكومي ومعدل النمو االقتصادي وعليه فإن زيادة اإلناا الحكومي بنسبة ( )%1تؤدي
إلى انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.09
 بلغت قيمة معامل متغير الصادرات ( )0.10725وهي قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بين
الصادرات ومعدل النمو االقتصادي ،وعليه فإن زيادة الصادرات بنسبة  %1تعمل على زيادة معدل النمو
االقتصادي بنسبة (.)%0.1
 بلغت قيمة معامل متغير التضخم ( )-0.16736وهي قيمة سالبة وتدل على وجود عالقة عكسية بين معدل
التضخم ومعدل النمو االقتصادي وعليه فإن زيادة معدل التضخم بنسبة  %1تؤدي إلى انخااض معدل
النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.24
 بلغت قيمة معامل متغير البطالة ( )-0.432963وتدل هذه القيمة السالبة على وجود عالقة عكسية بين
البطالة ومعدل النمو االقتصادي وعليه فإن زيادة معدل البطالة بنسبة  %1تعمل على انخااض معدل
النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.4
 بلغت قيمة معامل متغير االستثمار ( )0.230وتدل هذه القيمة املوجبة على وجود عالقة طردية بين االستثمار
ومعدل النمو االقتصادي وعليه فإن زيادة معدل االستثمار بنسبة  %1تؤدي إلى زيادة معدل النمو
االقتصادي بنسبة (.)%0.2
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ا
 -2تقييم النموذج وفقا للمعيار اإلحصائي:
أ -معنوية املعالم املقدرة:
يتضح من الجدول ( )3املتغيرات املستقلة (اإلناا الحكومي ،معدل التضخم ،االستثمار) جاءت ذات داللة
إصحصائية بمستوى معنوية  %5صحيث بلغت قيم مستوى املعنوية لهذه املتغيرات أقل من  ،%5بينما لم تثبت معنوية
متغير البطالة ،صحيث بلغت قيمة مستوى الداللة ( )0.3451وهي قيمة أكبر من مستوى املعنوية (.)0.05
ب -معنوية النموذج:
ثبوت معنوية الدالة ككل عند مستوى معنوية  5%ويتضح ذلك من خالل قيمة  Fوالقيمة االصحتمالية
الختبار ) (F.Statisticصحيث بلغت قيم  )24.173( Fبمستوى معنوية ( )0.002وهي أقل من مستوى املعنوية ()0.05
وهذا يعنى أن هناك عالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع مما يدل على أن النموذج املقدر جيد ويمكن التنبؤ
به.
ج -جودة توفيق املعادلة:
بلغت قيمة معامل التحديد املعدل ( )0.90وتدل هذه القيمة إلى أن نسبة ( % )90من التباين في املتغير
التابع (معدل النمو االقتصادي) تم تاسيرها من خالل التغيرات في املتغيرات املستقلة (اإلناا الحكومي ،الصادرات،
التضخم ،البطالة ،االستثمار) بينما ( )%10من هذه التغيرات يمكن إرجاعها إلى متغيرات أخرى غير مضمنة في
النموذج وهذه النتيجة تدل على جودة توفيق النموذج.
ا
ثانيا -نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ لنموذج الدراسة:
يتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ للتوفيق بين السلوك قصير األجل والسلوك طويل األجل للعالقات
االقتصادية التي تتجه في األجل الطويل نحو وضع التوازن ويشترط لتحقيق ذلك أن تكون السالسل مستقرة وتتصف
ً
بصاة التكامل املشترك وهذا ما تم التحقق منه مسبقا .و عد التأكد من وجود العالقة التكاملية يمكن تقدير نموذج
للعالقة طويل وقصير األجل بتقدير نموذج االنحدار الذاتي لاترات اإلبطاء املوزعة  ARDLوكانت النتائج على النحو
التالي:
جدول ( )7نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ لنموذج الدراسة
Prob.
t-Statistic
Std. Error
Coefficient
Variable
0.0006
4.7045640.507506
-0.3275
)DLOG (GE
0.0321
3.993592
0.348804
0.392981
)DLOG (EX
0.0094
-3.14032
0.183983
-0.577764
)DLOG (INF
0.0518
-1.91512
0.054317
-0.10402
)DLOG (U
0.0298
4.09827
0.216278
0.45381
)DLOG (I
0.0001
-6.14205
0.688895
-0.73123
*)CointEq (-1
R-squared=0.85
Adjusted R-squared= 0.83
املصدر :إعداد الباصحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج 2022 ،E.Views12م.
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 -1التاسير االقتصادي لنتائج نموذج تصحيح الخطأ:
يتضح من الجدول رقم ( )7أن قيم وإشارات جميع معالم النموذج تتاق مع النظرية االقتصادية والدراسات
التطبيقية .وذلك على النحو التالي:
 قيمة معامل متغير اإلناا الحكومي بلغت ( )-0.3275وهذه القيمة تدل على وجود عالقة عكسية بين
اإلناا الحكومي ومعدل النمو االقتصادي في األجل القصير وعليه فإن زيادة اإلناا الحكومي بنسبة ()%1
تؤدي إلى انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.32
 قيمة معامل متغير الصادرات بلغت ( )0.392981وهي قيمة موجبة وتدل على وجود عالقة طردية بين
الصادرات ومعدل النمو االقتصادي في األجل القصير وعليه فإن زيادة الصادرات بنسبة  %1تعمل على زيادة
معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.39
 قيمة معامل متغير التضخم بلغت ( )-0.577764وهي قيمة سالبة وتدل على أن التضخم في املدى القصير
ً
يؤثر سلبا على معدل النمو االقتصادي ،صحيث تؤدى زيادة معدل التضخم بنسبة ( )%1إلى انخااض معدل
النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.6
 قيمة معامل متغير البطالة ( )-0.10402وتدل هذه القيمة السالبة على وجود عالقة عكسية بين معدل
البطالة ومعدل النمو االقتصادي في األجل القصير وعليه فإن زيادة معدل البطالة بنسبة  %1تعمل على
انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.1
 قيمة معامل متغير االستثمار ( )0.45381وتدل هذه القيمة املوجبة على وجود عالقة طردية بين االستثمار
ومعدل النمو االقتصادي في األجل القصير وعليه فإن زيادة االستثمار بنسبة  %1تعمل على زيادة معدل النمو
االقتصادي بنسبة (.)%0.5
ً
 بلغت قيمة معامل تصحيح الخطأ (يج أن يحمل إشارة سالبة كما يج أن يكون معنويا) ()-0.73123
ً
وهذه القيمة تعني أن االنحراف عن العالقة التوازنية في املدى الطويل يتم تصحيحه سنويا بنسبة ()%73
للوصول إلى التوازن.
ً
 -2تقييم النموذج وفقا للمعيار اإلصحصائي:
أ -معنوية املعالم املقدرة:
يتضح من الجدول ( )7املتغيرات املستقلة في األجل القصير (اإلناا الحكومي ،التضخم ،البطالة،
االستثمار) ذات داللة إصحصائية بمستوى معنوية  ،%5صحيث بلغت قيم مستوى املعنوية لهذه املتغيرات أقل من .%5
بينما لم يثبت معنوية متغير البطالة صحيث بلغت قيمة مستوى الداللة املعنوية ( )0.0518وهي أكبر من مستوى
املعنوية ( .)0.05وعليه نستنتج من نتائج التحليل أن من أهم محددات النمو االقتصادي في األجل القصير:
 .1اإلناا الحكومي.
 .2التضخم.
 .3الصادرات.
 .4االستثمار.
ب -جودة توفيق املعادلة:
يدل معامل التحديد املعدل أن نسبة ( % )83من التباين في املتغير التابع (النمو االقتصادي) تم تاسيرها
من خالل التغيرات في املتغيرات املستقلة (اإلناا الحكومي ،الصادرات  ،التضخم ،البطالة ،االستثمار) بينما ()%17
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من هذه التغيرات يمكن إرجاعها إلى متغيرات أخرى غير مضمنة في النموذج وهذه النتيجة تدل على جودة توفيق
النموذج.
ثالثا -اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ:
يعتبر التنبؤ أصحد األهداف الهامة في االقتصاد القياس ي إذ بموجبه يتم التعرف على
مسار الظاهرة في املستقبل ليساعد في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ويدرس التنبؤ
ً
تطور الظاهرة مع الزمن بوصاه عامال يظهر صحاصل تأثير جميع العوامل املؤثرة في هذه الظاهرة .فالظواهر
ً
ً
تتغير مع الزمن من شهر إلى آخر ومن سنة إلى أخرى ،وال يعد الزمن ذاته عامال مؤثرا في تطور الظواهر االقتصادية
ً
ً
ً
بصاته مؤشرا موضوعيا مستقال عن فعل اإلنسان .إال أن الزمن مالزم لتطور الظواهر االقتصادية ومن ثم يمكن
الربط بين صحالة الظاهرة واللحظة التي تقابل هذه الحالة ،أو بين تطورات الظاهرة واملدة الزمنية التي جرت أو
ً
ً
ستجري فيها تلك التطورات الناجمة عن عوامل أخرى غير الزمن تؤثر في الظاهرة وتؤدي إلى تغيرها كما ونوعا.
يمكن اختبار مدى إمكانية النموذج املقدر في التنبؤ وذلك من خالل استخدام معيار معامل التساوي لثايل
كما هو موضح في الجدول التالي:
80
Forecast: EGF
Actual: EG
Forecast sample: 1990 2020
Adjusted sample: 1994 2016
Included observations: 22
Root Mean Squared Error
1.375073
Mean Absolute Error 1.056683
Mean Abs. Percent Error
12.69670
Theil Inequality Coef. 0.083820
Bias Proportion
0.031072
Variance Proportion
0.070482
Covariance Proportion
0.898446
Theil U2 Coefficient
0.343478
Symmetric MAPE
12.21173
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الشكل رقم ( )9نتائج اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ خالل الفترة
ويتضح من نتائج التقدير وجود مقدرة مقبولة للنموذج املقدر للتنبؤ صحيث بلغت قيمة معامل ثايل ()0.08
وهي قيمة تقترب من الصار ،وعليه يمكن استخدام النموذج املقدر في التنبؤ.
خالصة بأهم الــنتــائ ــج:
توصلت الدراسة لعدد من النتائج كما يلي:
 -1كشات نتائج التحليل بلوغ قيمة معامل التحديد  0.90وهذا يعني أن نسبة  %90من التغيرات التي تحدث في
النمو االقتصادي تعزى للتغيرات التي تحدث في (اإلناا الحكومي ،الصادرات ،التضخم ،البطالة ،االستثمار)
و %10فقط من التغيرات تعزى إلى عوامل أخرى غير مضمنة في النموذج.
 -2أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة عكسية في األجلين القصير والطويل بين النمو االقتصادي واإلناا
الحكومي.
 -3أثبتت نتائج التحليل وجود عالقة طردية في األجلين القصير والطويل بين النمو االقتصادي والصادرات.
 -4دلت نتائج التحليل وجود عالقة عكسية في األجلين القصير والطويل بين النمو االقتصادي والتضخم.
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أكدت نتائج التحليل وجود عالقة عكسية في األجلين القصير والطويل بين النمو االقتصادي والبطالة.
كشات نتائج التحليل وجود عالقة طردية في األجلين القصير والطويل بين النمو االقتصادي واالستثمار.
أوضحت نتائج التحليل أن زيادة اإلناا الحكومي بنسبة ( )%1تؤدي الى انخااض معدل النمو االقتصادي
بنسبة ( .)%%0.09وأن زيادة الصادرات بنسبة ( )%1تنجم عنها زيادة في معدل النمو االقتصادي بنسبة
( .)%0.1كما أن زيادة معدل التضخم بنسبة  %1تؤدي إلى انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.24
وأن زيادة معدل البطالة بنسبة  %1تعمل على انخااض معدل النمو االقتصادي بنسبة ( .)%0.4وأن زيادة
معدل االستثمار بنسبة  %1تعمل على زيادة معدل النمو االقتصادي بنسبة (.)%0.2
ً
توصلت الدراسة إلى إمكانية تصحيح الخطأ سنويا بنسبة  %73للوصول إلى التوازن في األجل الطويل.

-5
-6
-7

-8

التوص ــيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4
-5

ً
بناء على النتائج يوص ي الباصحثان ويقترصحان اآلتي:
مراجعة السياسة املالية املتعلقة باإلناا الحكومي ليتم تحويل اإلناا إلى املجال اإلنتاجي بشقيه الزراعي
والصناعي ليصبح أداة فعالة لتعزيز النمو االقتصادي.
العمل على اتباع سياسة تطوير وزيادة املنتجات التصديرية وتنويعها مع ضرورة ابتكار منتجات تصديرية
جديدة بما يترت عليه زيادة النمو االقتصادي في األجلين القصير والطويل.
وضع سياسات اقتصادية مالئمة وفعالة للسيطرة على التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على النمو
االقتصادي ودراسة تطوره والتنبؤ بقيمه في الاترات املستقبلية التخاذ التدابير الالزمة للحد منه.
دعم فكرة املشروعات الصغيرة لصالح الشباب وتمكينهم من الحصول على التمويل بطر ميسرة وباوائد
بسيطة بما يقلل من نسبة البطالة ويزيد من معدل النمو االقتصادي.
االهتمام بتشجيع االستثمار لضمان تعظيم املزايا االقتصادية من وجود هذه االستثمارات؛ فقد اتضح من
النتائج وجود أثر إيجا ي ومعنوي لهذه االستثمارات على النمو االقتصادي في األجلين القصير والطويل.

املصادر واملراجع.
-

-

جلولي ،نسيمه؛ وعبدلي ،لطياة ( )2018محددات النمو االقتصادي بدول الشر األوسط وشمال أفريقيا-
دراسة تجريبية خالل الاترة ( )2015 – 2001مجلة اقتصاديات املال واألعمال ،العدد السادس ،جوان.
شادي جمال الغرباوي ( )2015أثر رأس املال البشري على النمو االقتصادي في فلسطين ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة.
الشوربجي ،مجدي ( )2007العالقة بين رأس املال البشري والصادرات والنمو االقتصادي في تايوان ،بحث مقدم
إلى امللتقى العلمي الدولي :املعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية،
خالل الاترة من  28 -27نوفمبر 2007م ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة صحسيبة ابن بو على
بالشلف – الجزائر ،جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية.
الشوربجي ،مجدي ( )2012أثر النمو االقتصادي على العمالة في االقتصاد املصري ،جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا ،مصر ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد السادس.
عبد الوهاب األمين؛ وفريد بشير طاهر ( )2005مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي ،مركز املعرفة لالستشارات
والخدمات التعليمية ،املنامة ،مملكة البحرين.
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