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  عشوائيةاختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة وال

  1زكريا يحيى الجمال

  المستخلص

 في توفيق نماذج البيانات الطولية      راستخدام نماذج البيانات الطولية وكيفية االختيا      تم

. العـشوائية  الثابتة ونموذج التاثيرات     التأثيراتنموذج   و الثالثة، نموذج االنحدار التجميعي   

تم االعتماد على معيار معامل التحديد المصحح ومعيار اكاكي للمعلومـات فـي اختيـار               

 توضيحية تـؤثر  متغيرات   ةاربعافضل نموذج جزئي من النموذج العام من خالل دراسة          

 عربيـة وللفتـرة      دولـة  ةعشرثماني   دولة، حيث شملت الدراسة      ةأليفي الموازنة العامة    
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  معامل التحديد المصححومعيار اكاكي للمعلومات، و، العشوائية

Selecting Model in Fixed and Random Panel Data Models 
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Abstract 

In this paper we used panel data models and how to choose the 
fitting three panel data models, the pooled regression model, fixed 
effects model, and random effects model, depending on the adjusted 
coefficient of determination and Akaike information criterion in 
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selecting the best sub-model form the general model through 
studying the four affected variables on the public budget. This study 
included of eighteen Arab countries for the period from 1995 to 2009. 

   المقدمة-1

تعتمد العديد من الدراسات والبحوث على أساليب متطورة من أجل الحصول علـى             

نتائج تتصف بالفعالية والدقة العاليتين، وقد كان لعلم اإلحصاء وفروعه المرتبطة به األثر             

 . قرارات السليمة   الى  خاللها وصوالً  الكبير في بناء النماذج الرصينة وتحليل البيانات من       

ببناء العالقة الرياضية بين متغير االستجابة والمتغيرات التوضـيحية         ل االنحدار   ي تحل يهتم

لقد اكتسبت نمـاذج البيانـات      . وتتمثل هذه العالقة كتركيبة خطية تدعى معادلة االنحدار       

. في العقد الحالي اهتماما بالغا وخصوصا في الدراسـات االقتـصادية والطبيـة            الطولية  

  .نها بيانات مقطعية مقاسة في فترات زمنية معينةتعرف هذه البيانات على ا

 زيادة الدقة في التنبؤ من خالل يان الفائدة الرئيسية من استخدام البيانات الطولية ه

. زيادة عدد المشاهدات عن طريق ربط عدد المشاهدات المقطعية بعدد الفترات الزمنية

لية فمنهم من اهتم بدراسة  الباحثين في دراسة نماذج البيانات الطو ذهب العديد من

   ،(Bramati & Croux, 2007)خصائص نماذج البيانات الطولية رياضيا 

(Dustmann & Engarcia, 2007) ، (Sun, 2010) ، (Lee & Yu, 2010)،   

(Baltagi et al, 2010)ومنهم من اهتم بتطبيق هذه النماذج في دراساتهم   (El-

Gamal & Inanoglu, 2005)،Wang,2099)&(Chuang ،(Mikhed & 

Zemcik, 2009) ، (Lukas & Jan, 2011) ، (Kai & Qin, 2011).  

لقد سعى هذا البحث الى تقديم مفهوم نموذج البيانات الطولية وكيفية االختيار بين 

  . نماذج هذه البيانات ثم اختيار أفضل نموذج جزئي
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   نماذج البيانات الطولية-2

 في العقد (Panel Model)ج التي تدعى ايضا بنماذج البانل لقد اكتسبت هذه النماذ

الحالي اهتماما بالغا وخصوصا في الدراسات االقتصادية والطبية النها تاخذ في االعتبـار             

 تعرف البيانات الطوليـة     .اثر التغير في الزمن وكذلك اثر التغير في المشاهدات المقطعية         

حيـث تـشمل المـشاهدات      .  زمنية معينـة   على انها مشاهدات مقطعية مقاسة في فترات      

ولغـرض  . (Gujarati, 2003)الـخ  .....  المحافظـات، المؤسـسات،  المقطعية الدول،

توضيح مفهوم البيانات الطولية سوف نفرض بان لدينا دراسة حول مقـدار االسـتهالك              

  ولخمـس عوائـل    )x(ومقـدار الـدخل كمتغيـر توضـيحي          )y(كمتغير اسـتجابة    

 (A, B, C, D, and E)  الجـدول ، يوضح )2011، و 2010، 2009(ولثالث سنوات 

  .كيفية عرض البيانات الطولية في مثالنا هذا) 1(

  اسلوب عرض البيانات الطولية): 1(جدولال

  )x(مقدار الدخل   )y(مقدار االستهالك   السنوات  العوائل

2009  2009,Ay  2009,Ax  

2010  2010,Ay  2010,Ax  A 

2011  2011,Ay  2011,Ax  

2009  2009,By  2009,Bx  

2010  2010,By  2010,Bx  B 

2011  2011,By  2011,Bx  

:  :  :  :  
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:  :  :  :  

2009  2009,Ey  2009,Ex  

2010  2010,Ey  2010,Ex  E  

2011  2011,Ey  2011,Ex  

  

تتمتع نمـاذج    .نالحظ بانه تم دمج البيانات المقطعية مع الفترات الزمنية        ) 1(من الجدول   

البيانات الطولية في استخدامها مقارنة عند استخدام نماذج البيانات المقطعية بمفردهـا او             

  Blatagi نماذج بيانات السلسلة الزمنية بمفردها بالعديد من المزايا التي وضحها الباحـث           

 (Blatagi, 2005)منها :  

التحكم في عدم تجانس التباين الخاص الذي قد يظهر في حالة البيانات المقطعيـة               -1

  .او حالة البيانات الزمنية

تعطي البيانات الطولية كفاءة افضل وزيادة في درجات الحرية وكذلك اقل تعددية             -2

سـتخدام البيانـات    خطية بين المتغيرات، ومحتوى معلوماتي اكثر اذا مـا تـم ا           

 . المقطعية أو الزمنية

يطلق على عندئذ عندما تكون المشاهدات المقطعية مقاسة لنفس الفترات الزمنية 

 كما في مثالنا (Balanced Panel Data)البيانات الطولية بانها بيانات طولية متزنة 

قطعية لسنتين السابق، ولو فرضنا بان واحدة من هذه العوائل قد تم تسجيل مشاهداتها الم

فقط وباقي العوائل لثالث سنوات عندئذ يطلق على هذه البيانات بالبيانات الطولية غير 

من خالل مثالنا السابق يمكننا استخدام اسلوب . (Unbalanced Panel Data)المتزنة 

او يمكننا استخدام ) لكل عائلة نموذج( االنحدار في السالسل الزمنية ولخمس مرات 

  ).لكل سنة نموذج( عتيادي عندما تكون بياناتنا مقطعية ولثالث مرات االنحدار اال
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   : من هنا تاتي نماذج البيانات الطولية في ثالثة اشكال رئيسية هي

 ، نموذج التأثيرات (Pooled Regression Model(PM))  التجميعي  نموذج االنحدار

   الثابتة

 (Fixed Effects Model(FEM)) العشوائية ونموذج الثاثيرات   

  (Random Effects Model(REM)) .  ليكن لديناNالمشاهدات المقطعية مقاسة  من 

  :بالصيغة االتية من الفترات الزمنية فان نموذج البيانات الطولية يعرف Tفي 

∑
=

==ε+β+β=
k

1j
it)it(jj)i(it T,....,2,1tN,.....,2,1i,xy o

 ……(1)           

 t  ،)i(oβ عند الفترة الزمنيـة      i المشاهدة     تمثل قيمة متغير االستجابة في      ityحيث ان   

 ثمثـل   it(jx( تمثل قيمة ميل خط االنحدار،       i  ،jβتمثل قيمة نقطة التقاطع في المشاهدة       

 تمثـل قيمـة     itε، وان   t عند الفترة الزمنيـة      i في المشاهدة    jلتفسيري  قيمة المتغير ا  

ـ  تجدر االشـارة هنـا     . t عند الفترة الزمنية     iالخطأ في المشاهدة      ان المقـصود    ى ال

 تعتمد تقدير المعلمات للنموذج في المعادلة       .في مثالنا السابق   هو عدد العوائل     iبالمشاهدة  

  .على نوع نموذج البيانات الطولية المستخدم) 1(

   نموذج االنحدار التجميعي2-1

جميع المعـامالت   يعتبر هذا النموذج من ابسط نماذج البيانات الطولية حيث تكون فيه            

)i(oβ   و jβ لجميع الفترات الزمنية    ثابتة )    باعادة كتابة النمـوذج    . )يهمل اي تاثير للزمن

  :بالصيغة االتيةنحصل على نموذج االنحدار التجميعي و) 1(في المعادلة 

∑
=

==ε+β+β=
k

1j
it)it(jjit T,....,2,1tN,.....,2,1i,xy o    ……(2) 
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E)(0ان  حيث   it =ε   2 و
it )var( εσ=ε .        تـستخدم طريقـة المربعـات الـصغرى

 بعد ان ترتـب  (Greene, 2012)) 2(االعتيادية في تقدير معلمات النموذج في المعادلة 

القيم الخاصة بمتغير االستجابة والمتغير التوضيحي بدءا من اول مجموعة بيانات مقطعية            

)TN(اهدات مقداره وهكذا وبحجم مش ∗ .  

   نموذج التاثيرات الثابتة2-2

في نموذج التاثيرات الثابتة يكون الهدف هو معرفة سلوك كـل مجموعـة بيانـات               

 تتفاوت من مجموعة الى اخـرى مـع     oβ من خالل جعل معلمة القطع       ةمقطعية على حد  

اي سوف نتعامل مع حالـة      (  ثابتة لكل مجموعة بيانات مقطعية       jβ بقاء معامالت الميل    

بالصيغة ، وعليه فان نموذج التاثيرات الثابتة يكون        )عدم التجانس في التباين بين المجاميع     

  :االتية

∑
=

==ε+β+β=
k

1j
it)it(jj)i(it T,....,2,1tN,.....,2,1i,xy o

  …..(3)  

             

ــث ان  E)(0حي it =ε 2 و
it )var( εσ=ε (Greene, 2012) . ــصطلح ــصد بم يق

  لكل مجموعة بيانات مقطعية التتغيـر خـالل الـزمن            oβالتاثيرات الثابتة بان المعلمة     

(time invariant)  وانما يكون التغير فقط في مجاميع البيانات المقطعيـة (Gujarati, 

 oβوالـسماح لمعلمـة القطـع       ) 3(ادلة  لغرض تقدير معلمات النموذج في المع     . (2003

)1N(بالتغير بين المجاميع المقطعية عادة ما تستخدم متغيرات وهميـة بقـدر               لكـي   −

م طريقـة المربعـات   د ثم تـستخ (Greene, 2012)نتجنب حالة التعددية الخطية التامة 

تاثيرات الثابتة اسم نموذج المربعات الـصغرى       يطلق على نموذج ال   . الصغرى االعتيادية 

بعـد اضـافة   . (Least Squares Dummy Variable Model)للمتغيرات الوهميـة  

  :يصبح النموذج بالشكل االتي) 3( في المعادلة Dالمتغيرات الوهمية 
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∑∑
==

==ε+β+α+α=
k

1j
it)it(jj

N

2d
dd1it T,....,2,1tN,.....,2,1i,xDy   …(4) 

∑حيث يمثل المقدار    
=
α+α

N

2d
dd1 D          التغير في المجاميع المقطعية لمعلمـة القطـع oβ .

 ، (Gujarati, 2003)   بالشكل االتـي 1αبعد حذف) 4(ويمكن كتابة النموذج بالمعادلة 

(Greene, 2012):  

∑∑
==

==ε+β+α=
k

1j
it)it(jj

N

1d
ddit T,....,2,1tN,.....,2,1i,xDy  …..(5) 

        

  العشوائية نموذج التاثيرات 2-3

 توزيع طبيعي بوسـط مقـدراه       ا ذ itεفي نموذج التاثيرات الثابتة يكون حد الخطأ        

2صفر وتباين مساوي الى     
εσ          ولكي تكون معلمات نموذج التاثيرات الثابتـة صـحيحة ،

 المقطعية  لجميع المشاهدات ) متجانس(وغير متحيزة عادة ما يفرض بان تباين الخطأ ثابت          

 اي ارتباط ذاتي خالل الزمن بين كل مجموعـة مـن مجـاميع المـشاهدات                وليس هناك 

 نموذجا مالئما في حالة     العشوائيةيعتبر نموذج التاثيرات    . المقطعية في فترة زمنية محددة    

   وجود خلل فـي احـد الفـروض المـذكورة اعـاله فـي نمـوذج التـاثيرات الثابتـة                   

(Gujarati, 2003) .سوف يعامل معامـل القطـع   العشوائية التاثيرات في نموذج )i(oβ 

  : ايµ مقداره معدلتغير عشوائي له مك

N,.....,2,1i,vi)i( =+µ=βo       …..(6)                                                            

 وبالشكل  العشوائيةنحصل على نموذج التاثيرات     ) 3(في المعادلة   ) 6(وبتعويض المعادلة   

  :االتي
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∑
=

==ε++β+µ=
k

1j
iti)it(jjit T,....,2,1tN,.....,2,1i,vxy  …..(7) 

              

يطلـق علـى نمـوذج      . i يمثل حد الخطأ في مجموعة البيانات المقطعيـة          ivحيث ان   

 (Error Components Model) احيانا نمـوذج مكونـات الخطـأ    العشوائيةالتاثيرات 

يمتلك نمـوذج   . itε و   ivيحوي مركبين للخطأ هما     ) 7(بسبب ان النموذج في المعادلة      

E)(0ان  رياضــية منهــا  خــواصالعــشوائيةالتــاثيرات  it =ε،2
it )var( εσ=ε ،

0)v(E i = ،2
vi )vvar( σ=.  

  :األتيليكن لدينا حد الخطأ المركب 

itiit vw ε+=         ……(8) 

                                                                                       

  : حيث ان

0)w(E it =    ……(9) 

                                                                                                

22
vit )wvar( εσ+σ=        ……(10)                                                                         

  

تفشل طريقة المربعات الصغرى االعتيادية في تقدير معلمـات نمـوذج التـاثيرات             

 فيا تعطي مقدرات غير كفوءة ولها اخطاء قياسية غير صحيحة مما يؤثر              كونه العشوائية

  : اليساوي الصفر ايisw و itwكون ان التباين المشترك بين اختبار المعلمات 

st,0)w,wcov( v
2

isit ≠≠σ=       ……(11) 
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 بشكل صحيح عادة ما تستخدم طريقـة        العشوائيةلغرض تقدير معلمات نموذج التاثيرات      

 ,Greene) (Generalized Least Squares (GLS))المربعات الـصغرى المعمـة   

2012).   

 

  ساليب اختيار النموذج المالئم للبيانات الطوليةأ 3-1

ن نماذج البيانات الطولية وعلـى هـذا        كما ذكرنا سابقا بوجود ثالثة نماذج رئيسية م       

مة لبيانات دراسة ما؟ لغـرض      ء مال األكثرهو النموذج    ما: األتياالساس يطرح السؤال    

اسلوب االختيـار بـين     :  مثل هكذا تساؤل سوف نقوم بعرض اسلوبين، االول        عناالجابة  

ختيـار بـين    هو اسـلوب اال   : نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التاثيرات الثابتة والثاني      

   .العشوائيةنموذج التاثيرات الثابتة ونموذج التاثيرات 

لغرض االختيار بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التاثيرات الثابتة نستخدم اختبـار            

Fبالصيغة االتية المقيد و:  

)kNNT(/)R1(
)1N(/)RR()kNNT,1N(F 2

FEM

2
PM

2
FEM

−−−

−−
=−−−        …..(12) 

                      

 يمثل معامل التحديد عنـد اسـتخدام        FEMR هي عدد المعلمات المقدرة وان       kان  حيث  

 يمثل معامل التحديد عنـد اسـتخدام نمـوذج االنحـدار            PMRثيرات الثابتة و    انموذج الت 

kNNt,1N,(F(مع  ) 12(تقارن نتيجة المعادلة    . التجميعي −−−α كانت قيمـة    فإذا 

ــة  ــة ) 12(المعادلــ ــة الجدوليــ ــى القيمــ ــساوية الــ ــر او مــ   اكبــ

valuepاو اذا كانت قيمة    (  عندئذ فان نموذج التـاثيرات     ) 05.0 اقل من او تساوي      −

ر نمـوذج  يـا تبعـد اخ . (Greene, 2012)  النموذج المالئم لبيانات الدراسةالثابتة هو 
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ـ          بوصفه نموذجاً مالئماً  التاثيرات الثابتة    ثيرات ا نقوم باالختيار بينـه وبـين نمـوذج الت

 الدراسـة مـن خـالل اسـتخدام          لتحديد النموذج النهـائي المالئـم لبيانـات        العشوائية

  : حيث تكون فرضية العدم بالشكل االتيHausman(H)اختبار

:H0   هو النموذج المالئمعشوائيةالنموذج التاثيرات  

:H1  نموذج التاثيرات الثابتة هو النموذج المالئم 

  :بالصيغة االتية وتكون صيغة االختبار

)ˆˆ()]ˆvar()ˆvar([)ˆˆ(H REMFEM
1

REMFEMREMFEM β−ββ−β′β−β= −                    
…….(13) 

)varˆ(حيث ان     FEMβ       بتة و    هو متجه التباين لمعلمات نموذج التاثيرات الثا)ˆvar( REMβ 

حيث ان هذه االحصائية لها توزيع      . العشوائيةهو متجه التباين لمعلمات نموذج التاثيرات       

يكون نموذج التاثيرات الثابتة هو النموذج المالئـم        . kمربع كاي وبدرجة حرية مقدارها      

كاي وعلى العكس سوف يكـون النمـوذج        اذا كانت قيمة االحصائية اكبر من قيمة مربع         

  . (Hausman, 1978) العشوائيةانات الدراسة هو نموذج التاثيرات يالمالئم لب

  معايير اختيار افضل نموذج جزئي-4

 أفـضل  إلـى الوصول  في  في كثير من التطبيقات االحصائية يرغب صانع القرار         

تغيرات التي تحـدد افـضل      نموذج يحكم البيانات قيد الدراسة عن طريق ايجاد افضل الم         

أن اسلوب اختيار افضل نموذج جزئي بعد توفيـق         . نموذج يمكن بناء القرار االمثل عليه     

نموذج البيانات الطولية يحتاج الى انتباه شديد حيث سبق وان تطرقنا في المبحث الـسابق               

ولية الثالثـة    كيفية اختيار النموذج المالئم للبيانات الطولية من بين نماذج البيانات الط           إلى

هو اثناء  من حيث اجراء هذه االختبارات للتاكد من ان اخيتارنا للنموذج المالئم يبقى كما              

  :ى اسـتخدام معيـارين همـا      في بحثنا هذا سوف نتطرق ال     . جزئياختيار افضل نموذج    
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)R(( معامل التحديـد المـصحح       adj
22R(Adjusted      ومعيـار أكـاكي للمعلومـات  

(Akaike Information Criteria (AIC))    حيث يعتمد المعيار االول علـى اختيـار 

افضل نموذج جزئي ذي اعلى قيمة بينما يعتمد المعيار الثاني على اختيار افضل نمـوذج               

 Shao)، (Lee & Russell, 2004)، (Hughes & King, 2003)جزئي ذي اقل قيمة

et al,2009).  

  :بالصيغة االتيةرف معامل التحديد المصحح يع

)]R1(
1kNT

1NT[1R elmoddatapanel
2

adj
2 −

−−
−

−=  …….(14)                                       

  :أما معيار أكاكي للمعلومات فيعرف بالشكل االتي

k2)likehoodimizedlog(max2AIC +−=   …….(15)                                     

   الجانب التطبيقي -5

ه ان نوعية البيانات التي تالئم الجانب التطبيقي من جانب ودقتهـا مـن              مما الشك في  

جانب اخر يعدان ركيزة أساسية في الوصول الى نتائج يمكن االعتماد عليهـا والركـون               

من هنا جاءت فكرة الخروج عن المؤلوف في اغلب الدراسـات           . اليها في اي عمل بحثي    

 مقاسـة بماليـين   لموازنة العامـة للدولـة  والتطرق الى الجانب المالي من خالل دراسة ا  

عدد من المتغيرات التفسيرية وحسب وجهة      في   وتأثيرها )y(كمتغير استجابة    الدوالرات

نظر اهل االختصاص وهي المعدل السنوي لسعر النفط لسلة خامات اوبك مقاسة بالدوالر             

)x(االمريكي )x( بماليين الـدوالرات   اً مقاس  ويكون زان المدفوعات العجز في مي  و،  1 2 ،

)x(حجم السكان مقاسا بالمليون نسمة     )x(، واخيرا معدل التضخم   3  شـملت الدراسـة     .4

)18N( دولة كبيانات مقطعية   18 البالغ عددها    الدول العربية   لـم   الذيتثناء العراق    باس =

 دقـة فـي تـسجيل       الن ليس هنـاك    والصومال وفلسطين    كامل عنه  اإلحصائياتفر  اتتو

، (d)، تــونس(c)، البحــرين(b)، االمــارات(a)االردن ( االحــصائيات والــدول هــي
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، (k)، قطـر  (j)، عمـان  (i)سورية،  (h)، السودان (g)، السعودية (f)، جيبوتي (e)الجزائر

وللفترة ) (r)، اليمن (q)، موريتانيا (p)، المغرب (o)، مصر (n)يبيا، ل (m)، لبنان (l)الكويت

)15T( 2009 الى   1995الزمنية من    )270TN( مشاهدة 270وبحجم عينة    =  تم  ∗=

الحصول على بيانات الدراسة باالعتماد على التقرير االقتصادي العربي الموحـد لـسنة             

النموذج الرياضي المقـدر للدراسـة      و. )2010بي واخرون،   صندوق النقد العر   (2010

  :بالصيغة االتيةيكون ) 1(حسب المعادلة 

∑
=

==β+β=
4

1j
)it(jj)i(it 15,....,2,1t18,.....,2,1i,xˆˆŷ o 

 

   تقدير معلمات النموذج5-1

في هذا المبحث سوف نقدر معلمات النموذج المدروس باستخدام نمـاذج البيانـات             

ـ والطولية الثالثة وهي نموذج االنحدار التجميعي،         الثابتـة، ونمـوذج     التـأثيرات وذج  نم

 يوضح نتائج التقدير للمعلمات عند استخدام النماذج الثالثة       ) 2(الجدول. العشوائيةالتاثيرات  

 ضوء نتائج تقدير المعلمات الموضحة بالجـدول  في .EViews 7باالعتماد على برنامج 

حيـث يمثـل     تختلف من دولة الى اخرى       (constant)قيم معامل القطع    نالحظ بان   ) 2(

ــدار  ــغ  (639.609-)المق ــين تبل ــي ح ــة االردن ف ــع لدول ــل القط ــة معام    قيم

   اي(10.341-) قيمــــة االخــــتالف فــــي دولــــة االمــــارات     

 وهكذا لباقي الدول االخرى ويعود سبب هذا االختالف في قـيم            (639.609+629.268-)

ذج يمكـن كتابـة معادلـة نمـو       ) 2(من الجدول   . معامل القطع الى خصوصية كل دولة     

االنحدار التجميعي المقدرة، معادلة نموذج التاثيرات الثابتة المقدرة، ونمـوذج التـاثيرات            

  : المقدرة على الترتيب بالشكل االتيالعشوائية

4321it x45.37x0857.0x8011.0x863.48636.1246ŷ +−++−=  
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rqpo

nmlkji

hgfed

cb4321it

D53.9883D84.662D8.15494D78.36817

D36.1331D22.3679D78.5443D49.2031D25.1715D28.7564

D92.19248D45.19536D923.2163D03.16760D479.2975
D77.2269D268.629x759.7x688.0x747.0x87334609.639ŷ

+−++

+−+−−+

++−++

−++−++−=

 

4321it x93.39x088.0x779.0x066.5265.1272ŷ +−++−=  

  اذج الثالثةمعلمات نموذج الدراسة المقدرة باستخدام النم): 2(جدولال

المتغيرات التوضيحية 

 والوهمية

نموذج االنحدار 

 التجميعي

نموذج التاثيرات 

 الثابتة

نموذج التاثيرات 

 العشوائية

constant -1246.636  -639.609 -1272.65 

1x  48.863 (*) 87.334 (*) 52.066 (*) 

2x  0.8011 (*) 0.747 (*) 0.779 (*) 

3x  -0.0857 (*) -0.688 (*) -0.0888 (*) 

4x  37.45 7.759 38.93 

bD   629.268  

cD   -2269.77  

dD   2975.479  

eD   16760.03 (*)  

fD   -2163.923  

gD   19536.45 (*)  
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hD   19248.92 (*)  

iD   7564.28  

jD   -1715.25  

kD   -2031.49  

lD   5443.78 (*)  

mD   -3679.22  

nD   1331.36  

 36817.78 (*)  oD  

 15494.8 (*)  pD  

 -662.84  qD  

 9883.53 (*)  rD  

0.683 0.688  0.7062 2R  

  0.05معنوية المعلمة عند  (*)

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج المدروس سوف ننتقل الى استخدام اساليب االختيار بين             

 وكما هو موضح فـي      Hausman المقيد واختبار    Fهذه النماذج الثالثة من خالل اختبار     

  ).3(الجدول 
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  Hausman المقيد واختبار Fاختبار): 3(جدولال

  p-value  قيمة االختبار  نوع االختبار

 (*) 0.0002 2.779   المقيدFاختبار

 (*) Hausman  29.63 0.000اختبار 

  0.05معنوية االختبار عند (*)

ج المالئم لبياناتنا المدروسة هو نموذج      نالحظ بان النموذ  ) 3(باالعتماد على نتائج الجدول     

 المقيد بان نموذج التاثيرات الثابتة تغلب مـن         F الثابتة حيث الحظنا من اختبار     التأثيرات

ناحية االهمية في االستخدام مقارنة بنموذج االنحدار التجميعي، وعنـد اجـراء اختبـار              

Hausman     من ناحية   العشوائيةلثابتة على نموذج التاثيرات      ايضا تغلب نموذج التاثيرات ا 

تجدر االشارة هنا الى ان قيمة اختبـار        .  للبيانات المدروسة  مالءمةاهمية هذا النموذج في     

Hausman          1( تحسب لمعلمات المتغيـرات المدروسـة وهـيx،2x،3x   4، وx(  اي 

)1β،2β،3β 4، وβ .(ضوء نتائج تقدير نموذج التاثيرات الثابتة نالحظ بان سـعر           في 

 النفط وعجز ميزان المدفوعات وحجم السكان تمثل متغيرات رئيسية في الموازنة العامـة            

لغرض الوصـول الـى     . للدولة في حين اظهر التضخم عدم معنويته في الموازنة العامة         

افضل نموذج يحتوي على اهم المتغيرات المدروسة لنموذج التاثيرات الثابتة سوف نقـوم             

 نموذجا وفي كل مرة سوف نقـوم بتوفيـق نمـاذج            15بتوفيق عدد من النماذج مقدارها      

د من ان نموذج التاثيرات الثابتة هو النموذج المالئم ثم بعـد            البيانات الطولية الثالثة للتاك   

ذلك نقوم بحساب معيار معامل التحديد المـصحح ومعيـار اكـاكي للمعلومـات لكـل                

adjيوضح قيم معياري ) 4(الجدول .نموذج
2R وAIC.  
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  اكاكي للمعلوماتقيم معياري معامل التحديد المصحح و): 4(جدول ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

adj النموذج
2R  AIC  

1x  0.244 21.52 

2x  0.717 20.538 

3x  0.1648 21.62 

4x  0.1562 21.631 

21xx  0.7256 20.511 

31xx  0.2472 21.52 

41xx  0.2447 21.523 

32xx  0.7164 20.544 

42xx  0.717 20.539 

43xx  0.1725 21.615 

321 xxx  0.733 20.485 

421 xxx  0.725 20.513 

431 xxx  0.2452 21.526 

432 xxx  0.716 20.546 

4321 xxxx  0.7323 20.786 
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adjيتضح بان معيار    ) 4( ضوء نتائج الجدول     في
2R  ومعيار AIC النمـوذج  قد اختارا  

) 1x،2x، 3 وx(       حيث اعطى اعلى قيمة لمعيار adj
2R        واقـل قيمـة لمعيـار AIC 

  :ويعبر عن افضل نموذج تاثيرات ثابتة جزئي بالشكل االتي

rq

ponmlk

jihgfe

dcb321it

D9.10188D5.678

D15845D9.37759D55.1328D4.3697D6.5400D27.2085

D1769D03.7749D85.19826D94.19768D6.2232D17172
D6.3043D9.2350D06.615x703.0x747.0x252.88822.569ŷ

+−

+++−+−

−+++−+

+−+−++−=

  الستنتاجات ا-6

 ان استخدام مفهوم نماذج البيانات الطولية أعطى دراسة شاملة عند استخدام البيانـات              -1

 حيث اعطى نموذج رياضي واحد يحكم طبيعـة         المقطعية والسالسل الزمنية في ان واحد     

نموذج واحد لكل سلـسلة    (  نموذج انحدار اعتيادي     15فيما لو تم استخدام     الدراسة مقارنة   

نمـوذج انحـدار    (  نموذج انحدار سلسلة زمنية      18 مقارنة فيما لو تم استخدام       او) زمنية

  ).سلسلة زمنية لكل دولة

 زيادة درجات الحرية عند استخدام نماذج البيانات الطولية حيث بلغت عدد المشاهدات             -2

 عند اسـتخدام نمـوذج االنحـدار        265 مشاهدة في حين بلغت درجة حرية الخطأ         270

 عنـد   249 في حين كانت درجـة حريـة الخطـا           العشوائيةذج التاثيرات   التجميعي ونمو 

استخدام نموذج التاثيرات الثابتة وهذا ما يعطي دقة في نتائج التقدير للمعلمات وان درجة              

 عند استخدام نمـوذج واحـد لكـل         13الحرية هذه كانت اكبر من درجات الحرية البالغة         

  .دار سلسلة زمنيةام نموذج انح عند استخد10سلسلة زمنية و 

نالحظ بان قيمة معامل التحديد تكون اكبر في حالـة اسـتخدام            ) 2( من نتائج الجدول     -3

 وكذلك بان   العشوائيةنموذج االنحدار التجميعي مقارنة باستخدام نموذج التاثيرات الثابتة و        

 يكون اقل مـن نظيـره فـي نمـوذج           العشوائيةمعامل التحديد الخاص بنموذج التاثيرات      
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لذا ال يمكن االعتماد على معامل التحديد في اختيـار نمـوذج البيانـات              . تاثيرات الثابتة ال

 دراسة بسبب ان معامل التحديد يعتمد على مقاييس مختلفة في حسابه            ةالطولية المالئم ألي  

  .وذج آلخرممن ن

بان نموذج البيانـات    نا  ظ الح Hausman المقيد واختبار    Fمن خالل اجراء اختبار      -4

الطولية المالئم لبياناتنا هو نموذج التاثيرات الثابتة ومن خالل اسـتخدام معيـار معامـل               

وذج جزئي هـو النمـوذج      مالتحديد المصحح ومعيار اكاكي للمعلومات تبين بان افضل ن        

المعدل السنوي لسعر النفط، عجـز ميـزان        وهي  الذي يحوي على المتغيرات التفسيرية      

  .ات، و حجم السكانالمدفوع
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