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اخلالصة

نقد ظعٗ ْرا انثؽس انٗ ذقدٚى يفٕٓو عٍ ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ْٔي ٙتٛاَياخ يصجٔظيح تانايح اةًْٛيح
ألخرْا أشس انراـٛس ف ٙانصيٍ ٔذى انؽصٕل عهٓٛيا ييٍ انًهياْداخ انًركيسزج نهاياْسج انًقاظيح في ٙفريساخ شيُٛيح
يخرهفحٔ ،ذى انرعسٚف تًُاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح تاخرالف إَاعٓا انصاترح ٔانعهٕائٛح ٔانًخرهؽح ٔانًقازَح تُٓٛا
يٍ خالل جزاظح ٔذؽهٛم انعالقح انسٚاظٛح انر ٙذستػ ذأشٛس انصيٍ يع يعًٕعيح ييٍ انًراٛيـساخ اةظاظيٛح ٔانريٙ
ذعد انًؽأز انسئٛعح انرٚ ٙعيرُد انٓٛيا انثؽيس ٔذرًصي م في ٙاةٚيساج انهيٓس٘ نهفيسج انعاييم ٔييا ٚؽققيّ ييٍ ازتياغ
ٔانيير٘ ًٚصييم يراٛييس اةظييرعاتح ٔعالقرييّ تًعًٕعييح يراٛييساخ ذٕظييٛؽٛح يرًصهييح تعييُٕاخ خديييح انفييسج انعايييم
ٔانرؽصٛم اندزاظ ٙنّ ٔانًصُف تدءاً يٍ (خسٚع ٙاندزاظـح انًرٕظؽح فًيا جٌٔ ،خسٚعي ٙاندزاظيح اةعداجٚيح،
ٔخسٚع ٙانًعاْد ٔخسٚع ٙانكهٛاخ ٔانعايعاخ) ٔاخٛسًا انعيُط ٔذيى ذقعي ًّٛعهيٗ فـرــيـًْ ٍٛيا انيرنٕز ٔاةَياز
ؼٛس اٌ عُٛح انثؽس عثازج عٍ يعًٕعح يٍ اةفساج ٔانثانغ عدجْى ( )100فسج يٍ انعايه ٍٛف ٙشسند انقؽاع
انخاص ذاخ انٕناةخ انرعازٚح انًخرهفح ف ٙتاداج تاقعايٓا انًانٛح ٔاةجازٚح ٔانفُٛح ٔانًثٛعاخ ٔانخدياخ ْٔيٙ
يعرًع انثؽيس ٔييٍ شيى ذيى اظيرخساض ذقيدٚساخ يعيانى انًُياذض ٔذثاُٚياخ اةخؽياء نيرنو اخرثازْيا ٔذؽهٛهٓيا ؼٛيس
نٕؼظ نٛفٛح انرؽكى ف ٙعدو ذعاَط انرثأ ٍٚشٚاجج ف ٙجزظاخ انؽسٚيح ٔاقيم ذعدجٚيـح خؽٛيح تي ٍٛانًراٛيـساخ يًيا
ٕٚظػ نفـاءج ْرا انُٕع يٍ انًُاذض ٔاًْٛرٓا ف ٙاذخاذ قسازاخ صائثح َٔرائط ٚعرًد عهٓٛا نًيا اهٓيسخ انُريائط
اشس ظُٕاخ انخدييح عهيٗ اجاء انفيسج انعاييم ٔشٚياجج اَرياظٓى ٔنفياءذٓى نًيا ذعيٛفّ ييٍ خثيسج عًهٛيح ذاخ أًْٛيح
قصيييييييييٕٖ ٔنيييييييييرنو ذًٛيييييييييص اةفيييييييييساج انعيييييييييايه ٍٛانؽاصيييييييييه ٍٛعهيييييييييٗ انرؽصيييييييييٛم انعيييييييييايع ٙجزظيييييييييح
( انثكانٕزٕٚض) عهٗ تقٛح انرؽصٛالخ اندزاظٛـــح اةخسٖ.
املصططحات الائيس ططةلئابتططجل /انثٛاَيياخ انًقؽعٛييح انصاترييح ،انثٛاَيياخ انًقؽعٛييح انعهييٕائٛح ،انثٛاَيياخ
انًقؽعٛح انًخرهؽح ،يعاعف ةنساَط ،يعايم انرؽدٚد .
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املقدمةل:ل

ذعد انعًهٛاخ ٔاةظانٛة اةؼصائٛح يٍ ذؽهٛم ٔذصُٛف ٔذخؽٛػ ٔ اظرُراض تعد انرعاييم انيدقٛو ٔانفعيال
يع انثٛاَياخ ٔاندزاظياخ ْي ٙاةظياض في ٙتُياء ًَياذض زصيُٛح ٔيعسفيح انعالقيح انسٚاظيٛح انري ٙذيستػ يراٛساذٓيا
ٔصٕة انٗ قسازاخ ظهًٛح عانٛح اندقيح ذفٛيد في ٙانرخؽيٛػ ٔ انرُثي ٔييٍ ْيرِ انًُياذض ًَياذض انثٛاَياخ انًقؽعٛيح
انر ٙانرعثد ف ٙانعقد انؽان ٙاًْٛح قصٕٖ ٔةظًٛا ف ٙاندزاظاخ اةقرصاجٚح ٔ انؽثٛح.
ٔفييْ ٙييرا انثؽييس ذييى اخيير عُٛييح ي نفييح يييٍ (  ) 100فييسج يييٍ انعييايه ٍٛفيي ٙشييسناخ انقؽيياع انخيياص ذاخ
انٕناةخ انرعازٚح انًخرهفح ف ٙتاداج يعرًع انثؽس ذرًصم تازتعح يراٛساخ اظاظٛح ْٔ ٙاةٚساج انهيٓس٘ نهفيسج
انعايم  ،ظُٕاخ انخديح نكم فسج يٍ اةفساج انعايه ٍٛؼٛس ذى اخرٛازْى تعُٕاخ خديح يخرهفيح ٔانري ٙذي شس عهيٗ
شٚاجج اةزتاغ ٔاةٚساجاخ يٍ خالل يا ذعٛفّ انًدج انصيُٛح يٍ شٚاجج انخثسج انعًهٛح ْٕٔ عُصس اظاظٔ ٙيٓيى
نصٚيياجج اَريياض انفييسج انعايييم ،انرؽصييٛم اندزاظيي ٙانًصييُف تييدءًا يييٍ (خسٚعيي ٙاندزاظييح انًرٕظييؽح فًييا جٌٔ،
ٔخسٚع ٙاندزاظح اةعداجٚح ٔخسٚع ٙانًعاْيد ٔ خسٚعي ٙانكهٛياخ ٔانعايعياخ) ٔاخٛيسا انعيُط ٔذيى ذقعي ًّٛانيٗ
ذنٕز ٔاَازٔ ،تُاءً عهٗ ذنو ذى ذٕهٛف ْرِ انًراٛساخ ٔانعالقح تُٓٛى ف ٙتُاء ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ٔذؽهٛيم
َرائط انرؽثٛو انعًهٔ ٙانرٕصم انٗ يعًٕعيح ييٍ اةظيرُراظاخ تعيد ذقعيٛى يٕظيٕع انثؽيس عهيٗ ازتعيح يؽيأز
ْ:ٙ
انًؽٕز اةٔل  :يُٓعٛح انثؽس ٔجزاظاخ ظاتقح  ،انًؽٕز انصاَ :ٙاةؼاز انُاس٘ نهثؽس ،انًؽٕز انصانس :اةؼياز
انرؽثٛق ٙنهثؽس ،انًؽٕز انساتع :اةظرُراظاخ ٔانرٕصٛاخ .

احملىرلاالولل/لمنهج ةلائبتجلوبعضلائدراس الوائبتىثلائ بقةل.ل

ً
اوالل:لمنهج ةلائبتج:ل

ْ .1دف انثؽس ٚ :رًصم ْدف انثؽس ف ٙانعاَة انُاس٘ تؽثٛعح انثٛاَاخ انًقؽعٛح انًقاظيح في ٙفريساخ شيُٛيح
يؽدجج ٔإَاعٓا انصاترح ٔانعهٕائٛح ٔانًخرهؽح ٔانؽصٕل عهٗ يقدزاخ انًُاذض انًقؽعٛح تأظرخداو ؼسائو عيدج
نهرقدٚس ْٔ ٙؼسٚقح انًستعاخ انصاسٖ اةعرٛاجٚح ٔؼسٚقح انًستعاخ انصاسٖ انًعًًح ٔؼسٚقح انًراٛيس انًعياَد
ٔذؽهٛييم انًُيياذض ٔاخرثازْييا ٔتٛيياٌ فائييدذٓا انسئٛعييح فيي ٙشٚيياجج اندقييح ٔانكفيياءج تاألعرًيياج عهييٗ قٛييـى اةخرثييازاخ
انًعرخديح ٔيعايم انرؽدٚد .
 .2يهكهح انثؽس :ذرهخص يهكهح انثؽس ف ٙاٌ اًْال ْكرا َٕع يٍ انًُاذض انسصُٛح انر ٙذأخر عهٗ عاذقٓيا
جزاظييح ظييهٕم انًهيياْداخ انًرييأشسج ذييأشٛسا ٔاظييؽا تييانصيٍ يًييا ٚععهٓييا يهاْـييـداخ يقؽعٛييح يكييسزج يقاظييح فييٙ
فريساخ شيُٛييح يعُٛييح ٚ ،قٕجَييا انييٗ فهييم انقييسازاخ انرييَ ٙرٕصييم انٓٛييا تعييد انرؽهٛييم ٔانرؽثٛييو انعًهيئ ٙعييدو جقييح
ٔنفاءج اةظرُراظاخ ٔذًٓٛهٓا.
 .3فسظٛح انثؽس :اٌ نفاءج ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ٔيا ذرًٛص تّ يٍ جقح ٔخصٕصٛح ٚفسظٓا ذأشٛس انيصيٍ
ف ٙظهٕم انثٛاَاخ ٔيٍ شى انًقدزاخ اشس يٓى ف ٙذؽع ٍٛاةظرُراظاخ ٔفعانٛرٓا ٔصٕةً انٗ انقسازاخ انعهًٛح.
 .4اظساءاخ انثؽسٚ :رى انرؽقو يٍ نفياءج ًَياذض انثٛاَيا خ انًقؽعٛيح انًقاظيح في ٙفريساخ شيُٛيـح يؽيدجج فيٙ
ظييٕء يعًٕعييح خصييائص ذييى اعرًاجْييا يرًصهييح فيي( ٙاةٚييساج انهييٓس٘ ٔظييُٕاخ انخديييح ٔانرؽصييٛم اندزاظييٙ
ٔانعُط ) ٔانرعايم يع ْرِ انخصائص ٔذؽهٛهٓا ٔاخرثازْا .
 .5يعرًع انثؽس ٔعُٛح انثؽس :
أ .يعرًييع انثؽييسٚ :هييًم يعرًييع انثؽييس اةفييساج انعييايه ٍٛفيي ٙشييسناخ انقؽيياع انخيياص ذاخ انٕنيياةخ انرعازٚييح
انًخرهفح ف ٙتاداج .
ب .عُٛح انثؽس  :ذًصم عُٛيح انثؽيس عُٛيح عهيٕائٛح يٕشعيح تي ٍٛاةقعياو اةجازٚيح ٔانًانٛيح ٔانفُٛيح ٔانًثٛعياخ
ٔانخدياخ ف ٙشسناخ انقؽاع انخاص ٔذهًم ( )100فسجاً يٍ انعايه ٍٛتًعيرٕٚاذٓى انًخرهفيـح انًصيُفح تؽعية
انرؽصـــٛم اندزاظٔ ٙظُٕاخ انخديح ٔانعُط .
 .6يُٓط انثؽيس  :ذيى اعرًياج انًيُٓط انرؽهٛهي ٙتعيد ظًيع انثٛاَياخ ٔ انرعاييم يعٓيا عًهٛيًا ًَٔيرظرٓا ٔذقيدٚسْا
ٔاخرثـــــازْا ٔذفعٛس انُرائط تؽسٚقح يٕظٕعٛح نهٕصٕل انٗ اظيرُراظاخ جقٛقيح ظيدًا ًٚكيٍ اعرًاجْيا في ٙاذخياذ
انقساز انصائة ٔذأنٛـد يالءيح ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ٔاًْٛرٓا.
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ً
ح ن ل:لائدراس الولائبتىثلائ بقةلٔ :ذهًم اندزاظاخ ذاخ انصهح تًُاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛيح انًقاظـيـح فيٙ
فرــــساخ شيُٛــح يؽدجج ؼٛس اشرسم انعدٚد يٍ انثاؼص ٍٛانيٕازج ٍٚفًٛيا ٚيأذ ٙيعرًعي ٍٛأ يُفيسج ٍٚفي ٙجزاظيح
ْرِ انًُاذض :
 .1انثاؼصـٌٕ انر ٍٚقديــٕا نًؽح عايح عٍ ْرا انُـٕع يٍ ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛــح
). (Hausman and Taylor 1979 ,Hsiao 1986 , Baltagi 1995
 .2تععٓى اْرـــى ترقدٚــس ْرِ انًُـاذض تؽسائــو عدج ٔانًقـــازَح تُٛــٓا
).(Arrelano 1987 , Dickey and Fuller 1979
 .3انثعط اةخس ذٕظّ انٗ جزاظـــح اَـــــٕاع يخرهفــح يٍ ْرِ انًُـاذض ف ٙاتؽاشــٓى
)(Berndt1991, Levin and Lin1993
.4يُٓى يٍ قاو تاخرثــازْا تاخرٛــازاخ عـــدج نرعــصٚص يالءئًرـٓا ٔاًْٛرــــٓا
)(Arellanoand Bond1991, Breitung and Meyer1994, Pesaran and Shin1997
.5يُٓى يٍ اْرــى يُٓى ترؽثٛــو ْرِ انًُاذض ٔانرعايـم يعٓا عًهٛا ف ٙجزاظاذٓى
((Kai & Qin, 2011) (Bramati& Croux,2007) (El-Gamal&Inanoglu,2005
),(Chuang & Wang , 2009) (Mikhed & Zemcik , 2009) , (Lukas&Jan,2011
 .6ييييييييييييُٓى ييييييييييييٍ قيييييييييييـاو تدزاظيييييييييييح خصائـيييييييييييـص انًُيييييييييييـاذض انًقؽعٛيييييييييييح تؽسٚقيييييييييييـح زٚاظٛيييييييييييـح
).(Dustmann&Engarcia,2007),(Sun,2010),(Lee&Yu,2010

احملىرلائخ نيل/لاالط رلائنظييلئابتجل.ل

ظٛرى فْ ٙرا انًؽٕز اعؽاء ذاؽٛح ٔاظؽح نًفٕٓو ٔذعسٚف ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛيح في ٙفريساخ شيُٛيح
يؽدجج ٔنٛفٛح ًَرظح انعالقح ت ٍٛانًراٛيساخ ٔاَيٕاع ًَياذض انثٛاَياخ انًقؽعٛيح ٔذقيدٚسْا ٔاةظيانٛة اةؼصيائٛح
انًعرخديح .
ً
اوالل:لامنىذدلائب ن الاملقحع ةلوانىاعهل:ل
ذييى فييْ ٙييرا انثؽييس ًَرظييح ازتعييح يراٛييساخ اظاظييٛح تفرييساخ شيُٛييح يؽييدجج ٔذؽدٚييد ؼثٛعييح انعالقييح تيي ٍٛيراٛييس
اةظرعاتح ٔ انًراٛساخ انرٕظٛؽٛح ٔذًصٛهٓا تاةًَٕذض انخؽ ٙاٜذ: ٙ
ؼٛس اٌ:
ذًصم يراٛس اةظرعاتح .

.

 iذًصم قًٛح َقؽح انرقاؼع ف ٙانًهاْدج

ًٚصم قًٛح يٛم خػ اةَؽداز .
ًٚصم انًراٛس انرٕظٛؽ. ٙ
ًٚصم قًٛح انخؽأ انعهٕائ. ٙ
ٔاٌ انثٛاَـــــــاخ ذرًصـــــــــــــم تـ
ٔعُديا ٚكٌٕ ظهٕم يعهًح انقؽع انًرًصهح تـ
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يٍ انفرساخ انصيُٛح .

شاتراً ٔيؽدجاً نكم فسج يٍ افساج عُٛح انثؽس ٔة ٚراٛس
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ؼٛس اٌ:
ة ٚراٛس يع ذاٛس انصيٍ ٔٚكٌٕ شاتراً ،تًُٛا ذكٌٕ انًعهًح  βيخرهفـح نكم فسج ييٍ افيساج انعُٛيح ٔٔ ،ظيٕج قيدز
يٍ عدو انرعاَط َرٛعح اخرالف انصيٍ ٔفْ ٙرا انُٕع يٍ ًَاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ٚكٌٕ عدو انرعاَط يٕظيٕج
فقػ ف ٙيعايم انقؽع ٔنـرنو َعيـدِ في ٙاشيـس انيصيٍ يًيا ٚعٛيـف ٕٔٚصيف تانصيٛاح اٜذٛيحHsiao (1986):
و) Baltagi (1995عهٗ اةًَٕذض شاتد شيُ ٙيؽدج
ؼٛيس اٌ ًٚ λ ٔ αكيٍ اٌ ٚكَٕيا شياتر ٍٛٛأ عهييٕائٔ ٍٛٛتؽعية ذنيو ٚيرى ذصييُٛف ًَياذض انثٛاَياخ انًقؽعٛيح انييٗ
ًَييياذض انثٛاَييياخ انًقؽعٛيييح انصاتريييح ًَٔييياذض انثٛاَييياخ انًقؽعٛيييح انعهيييٕائٛح ٔفييي ٙاًَيييٕذض انثٛاَييياخ انًقؽعٛيييح
 (2003) Damodar N. Gujaratiانعهيٕائٛح ظيـٕف ٚعـاييـم يعـــاييـم انقـؽيـع  αنـــًراٛـيـس عهيٕائٙ
أياعُديا ٚكٌٕ يعايم انقؽع  αعهٕائ ٙتًُٛا  λشاتد عُدْا ٚكٌٕ ندُٚا إًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛيح انًخرهؽــــيـح
ٕٔٚصف تانصٛاح اٜذٛح :

ؼٛس اٌ:
يرعّ صف ٙيٍ انثٛاَاخ ٔانًهاْداخ انرٕظٛؽٛح تفرساخ شيُٛح يؽدجج ٔيسذثؽح يع
يرعّ صف ٙيٍ انًراٛساخ انرٕظٛؽٛح ٔغٛس يسذثؽح تانصيٍ.
شاتد .
شاَٛاً :اةظانٛة اةؼصائٛح انًعرخديح :
 .1اخرثاز٘: )L M –test(, F
ةخرثاز يالءيح اةًَٕذض ٔٚكٌٕ تانصٛاح اٜذٛح  F (Greene ,2012):ؼٛس َعرخدو اخرثاز

ؼٛس اٌ:
ًٚصم يعايم انرؽدٚد ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انصاترح.

NT

ًٚصم يعايم انرؽدٚد ف ٙاةًَٕذض عُد اًْال ذأشٛس انصيٍ.
ًٚ Nصم عدج انًهاْداخ انًقؽعٛح.
ًٚصم عدج انًهاْداخ انًقؽعٛح انًقاظح فT ٙيٍ انفرساخ انصيُٛح .
K

ًٚصم عدج انًعهًاخ انًقدزج .

ْٕٔ اةخرثاز اةيصم ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انصاترح.
ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انعهٕائٛح ٕٔٚصف تانصٛاح األذٛح َٔ LM :عرخدو اخرثازيعاعف ةنساَط
M=nR2
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ؼٛس اٌ:
 nذًصم ؼعى انعُٛح
ًٚ R2صم يعايم انرؽدٚد .
.2اخرثاز )ٚٔ )Hausmanعرخــــدو نًعسفح اةزذثاغ ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ،
ٔانًقدز ٚكٌٕ نفٕء نًرعّ انًعهًاخ
َٔؽصم عه(Hsiao ,1986)ّٛ
ف ٙاةًَٕذض اةذ:ٙ

ؼٛس اٌ :
ًٚصم يرٕظػ انصيٍ نكم فسج يٍ اةفساج انعايه. ٍٛ
ٕٔٚصف اةخرثاز تانصٛاح اٜذٛح :
ؼٛس أٌ:
ًٚصم يرعّ انًعهًاخ ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انصاترح.
ًٚصم يرعّ انًعهًاخ ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انعهٕائٛح .
.3ؼسٚقييح انًستعيياخ انصيياسٖ اةعرٛاجٚييح ٔٚييرى اظييرخدايٓا فيي ٙذقييدٚس يعهًيياخ اًَييٕذض انثٛاَيياخ انًقؽعٛييح ٔنكييٍ
ٔؼسٚقيح GIVنَٕـٓا ذفهم ف ٙاعؽاء يقدزاخ نفٕءج ٔٔظيٕج اخؽياء قٛاظيٛح ذي شس في ٙاخرثياز انًعهًيـاخ ٚيرى
ؼسٚقـــييييييييييـح انًستعيييييييييياخ انصاييييييييييـسٖ انًعًًييييييييييح اظييييييييييرخداو GLS،انًراٛـييييييييييـس انًعيييييييييياَد انًعًييييييييييى
) ((Arrelano, 1987)،)Hausman and Taylor ,1981دجلة ابراهين وهشام فرعون .)5101،
 .4يعايييم انرؽدٚييد

ْٔييٕ انًعٛيياز انيير٘ ذييى اعرًيياجِ نرعصٚييص ذٕفٛييو انًُيياذض ٔيالئًرٓييا فيي ٙذًصٛييم انثٛاَيياخ.
)ٕٚٔ ( Shao, X., Chen , Y., and Wang, H . 2009صف تانصٛاح اٜذٛح :

ً
ح ئخ :لمىاصف الامنىذدلائب ن الاملقحع ةلوتأحريلائزمنل:
ذكٌٕ انًهاْداخ ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح تُٕع( ٍٛيرصَح ٔغٛس يرصَح) (زكرياا ييياج جلاا )5105 ،
ؼٛس ذرصف تاذصآَا عُديا ذكيٌٕ يقاظيح في ٙانفريساخ انصيُٛـــيـح َفعيٓا يصيال ذنيو نيٕ افرسظيُا تأَُيا ظعـــيـهُا
انًهياْداخ انًقؽعٛييح ظًٛعٓيا نايياْسج يعُٛيح خييالل شييالز ظيُٕاخ تًُٛييا نيٕ افرسظييُا تأَُيا ظييعهُا انًهاْـــييـداخ
انًقؽعٛح نًراٛس أ هاْسج يعُٛح ف ٙفرساخ شيُٛح يخرهفح نصالز ظُٕاخ يسج ٔنخًط ظُٕاخ يسج اخيسٖ ذكيٌٕ
ترنو يهاْداخ يقؽعٛح غٛس يرصَحٔ ،ف ٙؼانح اةذصاٌ ًٚكٍ اًْال ذأشٛس انيصيٍ ٔؼيسغ يرٕظيؽّ ،اييا في ٙؼانيح
عدو اةذصاٌ ٔاخرالف انفرساخ انصيُٛح ٚرى ذقدٚس اةًَٕذض تٕظٕج ذأشٛس انصيٍ ٔٚكٌٕ يقٛــــيـاض يعاييم انرؽدٚيد
اصاس فْ ٙرِ انؽانح نرنو ذكٌٕ انفيسٔ يًٓهيح ٔذعيدز اةشيازج انيٗ اَيّ عُيديا ٚكيٌٕ عيدج انفيـرساخ انصيُٛيح
اصاــــس تكصٛـس يٍ عدج انٕؼداخ انًقؽعٛح ف ٙانثٛاَاخ  ٚج٘ انٗ صاس ذثا ٍٚيراٛس اةظرعاتح.
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احملىرلائخ ئجل/لاالط رلائتحب قيلئابتجل.ل

ٚرؽس انثؽس فْ ٙرا انًؽٕز انٗ اشثاخ اًْٛيح ًَياذض انثٛاَياخ انًقؽعٛيح انًقاظيح في ٙفريساخ شيُٛــــيـح
يؽدجج يٍ خالل ذؽهٛيم َريائط انرؽثٛيو انعًهي ٙعُيد ًَرظيح ازتعيح يراٛيساخ اظاظيٛح تفريساخ شيُٛـــــــيـح يؽيدجج
ْٔ( ٙاةٚساج انهٓس٘ نهفسج انعايم ،خثسج انفسج انعايم انًرًصهح تعيُٕاخ انخدييح ٔذيى اجزاظٓيا نالفيساج انعيايهٍٛ
تعُٕاخ خديح يخرهفح ،انرؽصٛم اندزاظ ،ٙانعُط ) ٔذؽدٚد ؼثٛعح انعالقح ت ٍٛاةٚساج انهٓــــس٘ نهفيسج انعاييم
فيي ٙشييسناخ انقؽيياع انخيياص ٔيييا ٚؽققييّ يييٍ ازتيياغ ْٔييٕ ًٚصييم يراٛييس اةظييرعاتح ٔازذكيياشِ عهييٗ شالشييح يؽييأز
اظاظٛح ٔذًصم انًراٛساخ انرٕظٛؽٛح ف ٙإًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح ْٔ: ٙ
 .1خثسج انفسج انعايم ٔ :انر ٙذعد َراظًا نعُٕاخ خديرّ ْٔي ٙانً ْيم اةٔل ٔاةظاظي ٙفي ٙشٚياجج اَراظيّ ٔجقيـح
عًهّ ٔيٍ شى ٚعٕج عهٗ يعال عًهّ تاةزتاغ ٔقهح انٕقد ٔانعٓد ٔانركهفح ٔذى اؼرعــــــاب ظُٕاخ انخديح عهٗ
خًعح يساؼم نكم فسج عايم أ٘ اٌ (عدج انفرساخ انصيُٛح انر ٙذى اعرًاجْا ف ٙانثؽس
يٍ انفرساخ انصيُٛح  T.يٍ انًهاْداخ انًقؽعٛح انًقاظح فٚٔ N ٙكٍ ندُٚا (T=5
 . 2انرؽصٛم اندزاظ ٙنهفيسج انعاييم ٔ :ذيى ذقعيـ ًّٛعهيٗ ازتعيح فـياخ ((خسٚعي ٙاندزاظيح انًرٕظيؽح فًيا جٌٔ ،
ٔخسٚع ٙاندزاظح اةعداجٚح ٔخسٚع ٙانًعاْد ٔخسٚع ٙانكهٛاخ ٔانعايعاخ ) .
.3انعُط ٔ :ذى ذقع ًّٛعهٗ فـر ( ٍٛانرنٕز ،اةَاز ) .
ٔتعد ذسذٛة انقٛى انخاصح تًراٛس اةظرعاتح ٔانًراٛساخ انرٕظٛؽٛح تدءاً يٍ أل يعًٕعح يقؽعٛح ْٔكيرا ذيى
ٔ Xploreانرعايـــــم يعٓا عًهٛاً تأظرخداو انثسَايط اةؼصائٔ (N*T) ٙتؽعــــى يهاْداخ يقدازِ
ًَرظرٓا ٔ انؽصٕل عهٗ اندانح اٜذٛح:
ؼٛس اٌ:
 :ذًصم يقداز اةٚساج انهٓس٘.
ذًصم ظُٕاخ انخديح .
ًٚصم انعُط .
ًٚصم انرؽصٛم اندزاظ. ٙ
,p-

أٌ يقدزاخ جانح اةٚساج انهٓس٘ تؽسٚقح انًستعاخ انصاسٖ اةعرٛاجٚح ةًَيٕذض انثٛاَياخ انًقؽعٛـــيـحتإَاعّ يٕظؽح تانعدأل اةذٛح يٍ انًعهًاخ ٔ Prametersقٛى نم يٍ value ,t-value
ظدٔل زقى (َ )1رائط انرقدٚس ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انصاترح :
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ؼٛس ًٚكٍ نراتح إًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انصاترح انًقدز تانهكم اٜذ: ٙ

ظدٔل زقى (َ )2رائط انرقدٚس ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انعهٕائٛح :

ؼٛس ًٚكٍ نراتح إًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انعهٕائٛح انًقدز تانهكم اٜذ: ٙ

ٔنًعسفييح اةزذثيياغ تيي ٍٛاًَييٕذض انثٛاَيياخ انًقؽعٛييح انعهييٕائٛح ٔذييأشٛس انفييسج انعايييم يييٍ عديييّ َعييرخدو اخرثيياز
َٔرائعّ يٕظؽح ف ٙانعدٔل اةذHausman test :ٙ
ظدٔل زقى (َ )3رائط اخرثاز(:)Hausman test

ٔٚرعػ يٍ َرائط اةخرثاز انًرنٕز آَفاً اٌ اةزذثاغ يٕظٕج ت ٍٛذأشٛس انفسج ٔانًراٛيس ٍٚاةٔل ٔانصياَ ٙيًيا  ٚنيد
اشس ظُٕاخ انخديح ٔاًْٛرٓا ف ٙاجاء انفسج انعايم ٔشٚاجج اَراظّ ٔنفائرّ.
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ظدٔل زقى (َ )4رائط انرقدٚس ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انًخرهؽح :

ؼٛيس ًٚكيٍ نراتيح اًَيٕذض انثٛاَياخ انًقؽعٛيح انًخرهؽييح انًقيدز تؽسٚقيح انًستعياخ انصياسٖ اةعرٛاجٚيح تانهييكم
اٜذ: ٙ
ٔٚرعػ نُا فهم ؼسٚقح انًستعاخ انصاسٖ اةعرٛاجٚح ف ٙذقدٚس انًعهًاخ نَٕٓا ذعؽ ٙيقدزاخ غٛس نفٕءج نرنو
َعرخدو ؼسٚقح انًستعاخ انصاسٖ انًعًًح َٔرائعٓا يٕظؽح تانعدٔل اةذ: ٙ
ظدٔل زقى (َ )5رائط انرقدٚس ةًَٕذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انًخرهؽح تؽسٚقح انًستعاخ انصاسٖ انًعًًح:
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ؼٛس ًٚكٍ نراتح إًَذض انثٛاَاخ انًقؽعٛح انًخرهؽح انًقدز تؽسٚقح انًستعاخ انصاسٖ انًعًًح تانهكم اٜذ: ٙ
تعيد انرقيدٚس تؽسٚقيح انًستعياخ انصياسٖ انًعًًيح انثيس ييٍ قًٓٛيا تؽسٚقيح انًستعياخ َ t- valueعيد اٌ قيٛى
انصاسٖ اةعرٛاجٚح يًا ٚعكط ذؽعٍ نفاءج انرقدٚس .

احملىرلائيابعل/لاالستنت ج الولائتىص ا.ل

ً
اوالل:لاالستنت ج ال:ل
َ . 1عد فًَ ٙاذض انثٛاَاخ انًقؽعٛيح انًقاظيح في ٙفريساخ شيُٛيح يؽيدجج نفياءج ٔجقيح عيانٛرَ ٍٛرٛعيح انصٚياجج فيٙ
جزظاخ انؽسٚح ٔيُؽو ٔفعانٛح انصس ف ٙانرعايم يع انثٛاَاخ انصس يًا ْٕ عه ّٛف ٙانًُاذض اةعرٛاجٚح .
 .2اقم ذعدجٚح خؽٛح ت ٍٛانًراٛساخ ٔانرؽكى ف ٙعدو ذعاَط انرثا. ٍٚ
ظٛد ظداً يًيا ٚعيصش يالءييح
َ .3عيد ييٍ انرؽثٛيو انعًهي ٙقيٛى  p-valueاقيم ييٍ  ٔ 0.05يعاييم انرؽدٚيد
اةًَٕذض ٔذٕفٛقّ ف ٙذًصٛم انثٛاَاخ افعم ذًصٛم .
 .4تعييد جزاظييح انثٛاَيياخ ٔاخرثازْييا َعييد ذًٛييص فيي ٙاجاء افييساج انعييايه ٍٛيًييٍ ذؽصييٛهٓى اندزاظيي ٙظييايع ٙجزظييح
(انثكانٕزٕٚض) ٔٚعد ذنو يُؽقًٛا ٔٔاظيؽا في ٙاظيهٕب ذعيايهٓى ٔذفكٛيسْى ٔذخؽيٛػ ظيرساذٛعٛح انعًيم ٔاةزتياغ
انًرؽققـح ظساء ذنو يًا  ٚند اٌ نهرؽصٛم اندزاظ ٙجٔزا فعاةً عهٗ اةجاء .
 .5ظُٕاخ انخديح انؽٕٚهح نهفسج انعايم ذصٚد خثسذّ انعًهٛح ٔذؽعٍ ي ْالذّ ف ٙاةجاء يًا ُٚعكط اٚعاتًٛا عهيٗ
اٚساجاخ انهسنح انرٚ ٙعًم تٓا ٔازتاؼٓا ٔٚعٓى ف ٙذًٛصْا عٍ انهسناخ اةخسٖ تعايه ٍٛاقم خثسج .
ً
ح ن ل:لائتىص ا:ل
 . 1اعؽاء أنٕنٛح نهدٔزاخ انردزٚثٛح ٔٔزغ انعًم ٔانًهازنح تٓا يؽهٛاً ٔعستٛاً ٔعانًـٛاً تهرٗ انُهاؼاخ انريٙ
يٍ شأَٓا اؼيالع انعيايهٔ ٍٛييٕانثرٓى نهرؽيٕز انؽاصيم في ٙيعيال اخرصاصياذٓى ٔعًهٓيى ٔذؽيٕٚس يٓازاذــــيـٓى
ٔشٚاجج خثساذــــــٓى.
 .2اةْرًاو تهسٚؽح اةفساج انعايه ٍٛيًٍ ذؽصٛهــٓى اندزاظ ٙظايـــع ٙجزظيح (انثكيانٕزٕٚض) ٔذٕفٛـيـس فيسص
عًم نؽًهح انهٓــاجاخ انعهٛا ( انيدنرٕزاِ ،انًاظعيرٛس ،انيدتهٕو انعيان )ٙنًي ْالذٓى انعهًٛيح ٔانعًهٛيح في ٙيعيال
اخرصاصٓى ٔيٍ شى انُٕٓض تٕاقع شسناخ انقؽـاع انخاص انعايم ٔاشجْازِ ف ٙعساقُا انعاٛى .
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Applied Study on Analysis of Fixed, Random and Mixed Panel Data Models
Measured at specific time intervals
Abstract
This research sought to present a concept of cross-sectional data models, A
crucial double data to take the impact of the change in time and obtained from
the measured phenomenon of repeated observations in different time periods,
Where the models of the panel data were defined by different types of fixed ,
random and mixed, and Comparing them by studying and analyzing the
mathematical relationship between the influence of time with a set of basic
variables Which are the main axes on which the research is based and is
represented by the monthly revenue of the working individual and the profits it
generates, which represents the variable response And its relationship to a set of
explanatory variables represented by the years of service of the working
individual and the academic achievement of him and the classifier starting with
(graduates of the intermediate school or below, graduates of the preparatory
school, graduates of institutes, graduates of colleges and universities) Finally sex
was divided into two categories: male and female The sample of the research is a
group of individuals (100) individuals working in private sector companies with
different commercial agencies in Baghdad with financial, administrative,
technical, sales and services sectors, namely, the research community And then
to extract the estimates of the parameters of the models and the Variations of
errors as well as their testing and analysis where it was observed how to control
the heterogeneity of variance and increase in degrees of freedom and less
multicollinearity among the variables, which illustrates the efficiency and
importance and accuracy of this type of models and their importance in making
sound decisions and reliable results The results also showed the importance of
the years of service on the performance of the working individual and the
increase in productivity and efficiency, adding to the practical experience of
utmost importance, as well as distinguished individuals working in the
achievement of university degree on the rest of the other educational collections.

Key words: Fixed Panel Data, Random Panel Data , Mixed Panel Data,
Lagrange multiplier, The Coefficient of determination .
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