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  ملخص البحث

قبل الشروع في دراسة تقلبات اي ظاھرة اقتصادیة ال بد من التأكد اوال من وجود اتجاه في السلسلة الزمنیة , وحسب      

مكننا ان نمیز بین سالسل زمنیة مستقرة وسالسل زمنیة غیر مستقرة . ان السلسلة الزمنیة المستقرة طبیعة نمو السلسلة ی

یمكن تعریفھا بانھا تلك السلسلة التي تتغیر مستویاتھا مع الزمن دون ان یتغیر المتوسط فیھا وذلك خالل فترة زمنیة طویلة 

یادة وال نحو النقصان . اما السلسلة الزمنیة غیر المستقرة فان مستوى نسبیا , اي ان السلسلة ال یوجد فیھا اتجاه ال نحو الز

  المتوسط فیھا یتغیر باستمرار سواء نحو الزیادة او النقصان .

التقدیر أال وھو ان ھذه السالسل  فيتستخدم السالسل الزمنیة  التيھناك افتراض جوھرى یقف وراء نظریة االنحدار ان 

تعتبر سالسل متكاملة   Engle - Grangerجرنجر  - او بلغة انجلStationaryون  الزمنیة تتمتع بخاصیة السك

Integrated  یشار الیھا بالرمز والتيمن الرتبة صفرI(0) أن جداول مثال المعروف . فمنt-statistic  صممت أساسا

امل كبدیھیة حتى منتصف ھذا ولقد ظل االفتراض السابق یع للتعامل مع نتائج االنحدار الذي یستخدم سالسل ساكنة.

السبعینات، حیث كان الباحثون یقومون بإجراء الدراسات التطبیقیة دون مراعاة خصائص السالسل الزمنیة المستخدمة قبل 

 اإلحصائيإجراء التقدیر، وتم قبول نتائج ھذه االختبارات والتسلیم بمعنویة المقدرات على أساس انطباق نظریة االستدالل 

 ات. على ھذه المقدر

 Stationaryبتولید سالسل زمنیة عشوائیة غیر ساكنة   Granger and Newbold 1974ولكن قام العالمان السویدیان

Non  متغیر معروف ومن ثم  أيالسالسل ال تعبر عن  ھذهباستخدام أسلوب المحاكاة  )عشوائي(تحدیدا سالسل سیر

  .سالسل على بعضھا البعضاالنحدار باستخدام ھذه المن تقدیرات كبیر بإجراء عدد اعتبرت ھذه السالسل مستقلة. ثم قاما 

أن المعلمة المقدرة من  أي (في ظل افتراض أن المعلمة الحقیقیة تساوى الصفرو tقیم إحصائیة  وبعد التقدیر تم حساب

الرغم من حقیقیة أن  ، ولكن على)المتغیرات المستخدمة في التقدیروعشوائیة غیر معنویة الستقالل یحب ان تكون االنحدار 

بان المعلمة الحقیقیة تساوى الصفر تم  الصفريالسالسل الزمنیة كانت عشوائیة ومستقلة فان الباحثین وجدا أن الفرض 

أن الباحثان النظریة وتم قبول معنویة العالقة من الناحیة اإلحصائیة،  أیضا الحظ  ھرفضھ بتكرار أو احتمال اكبر مما تتوقع

 موجب كبیر. ذاتيالناتجة عن االنحدار بھا ارتباط  تاالتقدیر بواقي

استخدمت تنتج عن انحدارات  التياالختبارات اإلحصائیة مقدرات ون إلى نتیجة ھامة مفادھا أن الاوبذلك توصل الباحث  

الى  وال یمكن االطمئنان spurious regressionsانحدار مزیف  غیر سلیمة او سالسل زمنیة غیر ساكنة تعتبر نتائج 

مجال اختبار سكون السالسل،  في. وشكل ھذا البحث نقطة بدایة لبحوث جدیدة على مقدراتھا اإلحصائينتائج االستدالل 
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استخدمت السالسل الزمنیة ولم تأخذ خصائص السالسل  التيالقیاسیة السابقة ألقت بشكوك حول نتائج كل االختبارات 

 .[10]  الزمنیة في االعتبار قبل التقدیر

حالة وحیدة او استثناء وحید تكون نتائج التقدیر غیر مزیفة  فيلیقررا انھ   Engel and Granger 1987 جاء كل من ثم

تقدیر  بواقيحالة تقدیر انحدار باستخدام سلسلتین غیر ساكنتین، وھو ان  في اإلحصائيویمكن تطبیق قواعد االستدالل 

وفي حالة كون ان .    Co- Integrationمشتركلسلسلتین لھما تكامل معادلة االنحدار تكون ساكنة، ونقول عندھا ان ا

المتغیرات لھا صفة التكامل المشترك , یكون النموذج المالئم في التقدیر ھو نموذج تصحیح الخطا . وعلى ھذا االساس قام 

  طوات التالیة :بتطبیق منھجیة التكامل المشترك في تقدیر دالة االستثمار في العراق والممثلة بالخالباحث 

  استخدام اختبار دالة االرتباط الذاتي للكشف عن عدم استقراریة السلسلة الزمنیة -

  جوسیلیوس الختبار التكامل المشترك –تطبیق منھجیة جوھانسون  -

  تطبیق نموذج تصحیح الخطا في حالة اتصاف المتغیرات بخاصیة التكامل المشترك -

  منھجیة جوھانسون –امل المشترك الكلمات الرئیسیة في البحث / التك

   

  المقدمة

ن اجل الحصول      الي م ن إشباع استھالكي ح یرى البعض أن االستثمار یعني " التضحیة بمنفعة حالیة یمكن تحقیقھا م

".  والبعض األخر یعرف االستثمار بأنھ "التخلي عن أكبرعلى منفعة مستقبلیة یمكن الحصول علیھا من استھالك مستقبلي 

خدام أموال حالیة ولفترة زمنیة معینة من اجل الحصول على مزید من التدفقات النقدیة في المستقبل تكون بمثابة تعویض است

تثمرة  وة الشرائیة لألموال المس ي الق ع ف اض المتوق ن االنخف ذلك تعویض ع عن الفرصة الضائعة لألموال المستثمرة، وك

وعلى ھذا األساس یمكن القول أن  .[7]ول مقابل تحمل عنصر المخاطرة بسبب التضخم مع إمكانیة الحصول على عائد معق

ن  د م ى مزی ل الحصول عل ن اج الي م ن االستھالك الح ن جزء م اع ع ي " االمتن االستثمار یختلف عن االدخار الذي یعن

  .[6] ةالمخاطراالستھالك في المستقبل "، ویختلف االدخار عن االستثمار بأن االدخار ال یحتمل أي درجة من 

ترى النظریة الكینزیة، وبقدر تعلق االمر بعالقة االستثمار بالدخل، ان الناتج القومي یعتمد على حجم االستثمار وامتداداتھ، 

مؤكدة بذلك على ان االستثمار ھو المحدد لنمو الدخل القومي باآلجل القصیر، ومحرك لزیادة االنتاجیة ومعدل النمو في 

  وان ھذا االستثمار یتحدد بكل من سعر الفائدة والكفایة الحدیة لرأس المال. االقتصاد باآلجل الطویل،

على ان الزیادة المستمرة  إذ أكدتماشیاً مع ذلك، یتبین ان الفكر الماركسي قد اعطى اھمیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة، 

 ه الزیادة ال یصاحبھا زیادة مقابلة في القوة الشرائیة.في التراكم تؤدي الى زیادة في الطاقة االنتاجیة، وعلى الرغم من ان ھذ

في یكمن على اھمیة االستثمار  إذ اكدتمن جانب آخر، یالحظ ان المدرسة الكالسیكیة الحدیثة، قد ذھبت ابعد من ذلك، 

رأس المال ، اال انھا عدت االستثمار في Human Capitalالنمو االقتصادي، والسیما االستثمار في رأس المال البشري 

  المادي شرطاً ضروریاً للنمو االقتصادي
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 االستثمار،بناءاً على ما سبق، یمكن القول، ان ھناك عالقة مباشرة طردیة بین حجم االستثمار والناتج القومي، أي ان زیادة 

ً الى ما طرحتھ تؤدي الى زیادة في الناتج القومي، كما ان زیادة الناتج القومي، تؤدي الى زیادة في االستثمار، واست نادا

یعد دالة متزایدة بمستویات الدخل ویتولد نتیجة لفعل مبدأ  Induced Investmentالنظریة الكینزیة، فان االستثمار المحفز 

إذ . فعند زیادة الدخل یزداد الطلب االستھالكي، الذي یكون محفزاً لزیادة االستثمار. Acceleration Principleالمعجل 

انخفاضھ لصافي الذي یحدده المعجل سیكون موجباً عند زیادة الدخل ومساویاً للصفر بثبات الدخل وسالباً عند االستثمار ا ان

[6].  

  

  ھدف البحث

جوسیلیوس وبالتالي اختبار مدى  –یھدف البحث الى تطبیق منھجیة التكامل المشترك باستخدام اختبار جوھانسون    

  تقدیر امكانیة تطبیق نموذج تصحیح الخطا في ال

  

  فرضیات البحث

  یتضمن البحث اختبار فرضیات العدم التالیة:

01Hان السالسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في البحث تكون غیر مستقرة :  

02Hان السالسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة ال تتصف بخاصیة التكامل المشترك :  

  

  اطار البحث

) والتي تم الحصول علیھا من 2001- 1984خاصة باالقتصاد العراقي للفترة (تم تطبیق ھذا البحث لبعض المؤشرات ال   

  . ، مدیریة الحسابات القومیة. البنك المركزي العراقيلإلحصاءوزارة التخطیط، الجھاز المركزي 

  

  البحثالتعریف بالمتغیرات االقتصادیة المستخدمة في 

        -تضمن البحث استخدام المتغیرات االقتصادیة التالیة:   

  :-       Investmentاالستثمار  -

یمثل االستثمار االموال المخصصة إلنتاج اآلالت والمعدات والمباني وما شابھ ذلك , اضافة الى االموال  المخصصة   

  .[7]  لزیادة المخزون 

     سعر الفائدة -
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بھ البنك المركزي القیمة الحالیة للورقة الذي یحتسب بموجایضا بسعر اعادة الخصم او سعر البنك المركزي وویسمى       

. ویؤثر سعر اعادة الخصم على حجم االئتمان المصرفي وبالتالي على عرض الحق)التجاریة التي تستحق االداء في موعد 

   .[6]النقد 

  عرض النقد  -

ة  الى1M یشیر مفھوم عرض النقد        ع الجاری ا الودائ داول مضافاً الیھ ي الت ) Demand deposits(صافي العملة ف

د  دفعھا للشخص عن ب،وھي ودائع تلتزم المصارف ب ع وتستعمل لتسویة  الطل ن الودائ وع م ذا الن ى ھ د عل دفع فوائ وال ت

ن ان  ن یمك اً (ولك داراً معین غ مق دما تبل د اال عن ى المودعین فوائ االلتزامات عن طریق التعامل بالشیكات وال تحتسب عل
  [4] د عن مبلغ معین)قل الرصی إذاتتقاضى رسوماً 

  

  )1جدول (

   بمالیین الدنانیر   1988= 100) 2001- 1984بیانات عن المتغیرات األقتصادیة لألقتصاد العراقي للمدة من (

سعر الفائدة (سعر اعادة الخصم 

  لدى البنك المركزي العراقي)

اجمالي تكوین رأس المال الثابت     عرض النقد

  باالسعار الثابتة

  السنوات

6.13  5499.90  6066.06  1984  

6.13  5777.00  5424.83  1985  

6.13  6736.60  3269.36  1986  

6.13  8316.70  3953.52  1987  

6.13  9848.00  4396.60  1988  

6.13  11868.20  5840.53  1989  

6.13  15359.30  4700.03  1990  

6.13  24670.00  597.64  1991  

6.13  43909.00  568.45  1992  

6.50  86430.00  728.42  1993  

6.50  23890.10  448.12  1994  

7.25  705064.0  309.66  1995  
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7.25  960503.0  139.83  1996  

7.25  1038097  235.86  1997  

7.25  1351876  326.10  1998  

7.35  1483836  464.02  1999  

7.35  1728006  897.55  2000  

7.35  2159089  1456.55  2001  

  
  السالسل الزمنیة (سكون)مفھوم استقراریة 

ھناك افتراض شائع في العدید من اسالیب تحلیل السالسل الزمنیة اال وھو ان البیانات تكون مستقرة , وعملیة االستقرار   

الزمنیة , تعني ان المتوسط والتباین وتراكیب االرتباط الذاتي ال تتغیر مع الزمن . وفي حالة غیاب صفة االستقرار للسالسل 

. ومن المؤشرات االولیة التي  Spuriousفان االنحدار الذي نحصل علیھ بین متغیرات السلسلة الزمنیة غالبا ما یكون زائفا 

تدل على ان االنحدار المقدر من بیانات سلسلة زمنیة غیر مستقرة یكون زائف ھو كبر معامل التحدید وزیادة المعنویة 

,  .D.Wواتسون  –بدرجة كبیرة مع وجود ارتباط تسلسلي ذاتي یظھر في قیمة معامل دیربن  االحصائیة للمعلمات المقدرة

الذي یعكس ظروفا معینة تؤثر على جمیع المتغیرات  Trendویرجع ھذا اال ان البیانات غالبا ما یكون لھا عامل االتجاه 

بینھا . ویحدث ھذا غالبا في موجات الرواج فتجعلھا تتغیر في نفس االتجاه بالرغم من عدم وجود عالقة حقیقیة تربط 

  وموجات الكساد او الركود التي تجتاح المجتمعات .

ان وجود اتجاه عام بالتزاید او التناقص في بیانات السلسلة الزمنیة ال یمكننا من االعتماد على قیمة المتوسط في التنبؤ , ففي 

توسطة واحدة للتعبیر عن جمیع قیم السلسلة سواء اكانت القیم المنخفضة حالة االتجاه العام المتزاید ال یمكن استخدام قیمة م

في بدایة السلسلة ام في نھایتھا . حیث ان االعتماد في ھذه الحالة على القیمة المتوسطة في التنبؤ سوف یعطي قیما اقل من 

   .[3]في التنبؤ یعطي قیما اعلى من الواقع  الواقع , اما في حالة االتجاه العام المتناقص فان االعتماد على القیمة المتوسطة

  

  خصائص االستقرار ( السكون )

  ، وتكون على نوعین: المقصود بأستقراریة السلسلة الزمنیة إّن مشاھداتھا تتذبذب بشكل عشوائي حول المتوسط    

  : Strictly stationary. االستقراریة التامة    1

مجموعة من  ألیةبانھا مستقرة استقراریة تامة إذا كان التوزیع المشترك  n); t=1,2,… t(Y,یقال للسلسلة الزمنیة   

   : [10]كل الفترة الزمنیة للمشاھدات الى االمام او الى الخلف بأیة كمیة صحیحة اي ان  بإزاحة رال یتأثالمشاھدات 

)1.........(),...,,(Pr),...,,(Pr
2121 ktktktttt mm

YYYYYY   

  -بحیث ان :
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 mt  تمثل ایة فئة زمنیة :  

 k  ً   ثابتاً.  : تمثل  مقدارا

لیـس لھ تأثیر في التوزیع االحتمالي المشترك للسلسلة، بل یعتمد التوزیع المشترك  (k)وبمعنى اخـر أن تغیر الزمن بمقدار 

  فقط. n,… , t2,t1(t(على الزمن 

  : Weakly or Second – order stationary. األستقراریة الضعیفة او من الدرجة الثانیة    2

  : بأنّھا ذات استقراریة من الدرجة الثانیة اذا تحققت الشروط اآلتیة  t=1,2,…,n) t(Y ;منیة یقال للسلسلة الز

)2.........()(  tY1 )    

والذي یقدر من مشاھدات السلسلة الزمنیة وكما  tھو متوسط العملیة العشوائیة ویكون ثابتاً وال یعتمد على قیم  بحیث ان

  یلي  :

)3........(..........1ˆ
1




n

t
tY

n
Y 

  -) تباین السلسلة الزمنیة یكون ثابتاً أي ان :2

oytt YY   22)()(var…………..…… (4)           

  

  -ان: بحیث 

 o  :العملیة العشوائیة ویكون ثابتاً وال یعتمد على قیم  یمثل تباینt یلي:ا والذي یقدر من مشاھدات السلسلة الزمنیة وكم  

)5.......(..........)(1ˆ
1

2



n

t
to YY

n
  

  ) التباین المشترك للسلسلة الزمنیة او (التغایر الذاتي)3

)6..(..........)()(),(cov kkttktt YYYY    

-بحیث ان :
  

k :-  یمثل  التغایر الذاتيAuto covariance  للعملیة العشوائیة عند االزاحةk (Lag k)  ویكون ثابتاً ال یعتمد على قیم

t میع القیم الصحیحة الى لجk :والذي یقدر من مشاھدات السلسلة الزمنیة كما یلي  

)7...(..........)()(1ˆ
1



 
n

t
kttk YYYY

n
 

  - بحیث  ان :
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                           (8)------------------                                                          T

Y
Y

T

t
t

 1
  

);1,0(...,إّن المجموعة  kk  تسمى بدالة التغایر الذاتيAuto covariance function.  

ة   ن الدرج ة، النّ وقد سمیت السلسلة ذات االستقراریة الضعیفة بالسلسلة ذات االستقراریة م ن العزمین االول  الثانی كالً م

  فقط. (k) والثاني یكونا موجودین وثابتین مع الزمن وإّن التغایر الذاتي یعتمد على االزاحة

  

  االسالیب القیاسیة المستخدمة في اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة

ومن ھذه االسالیب تم یوجد ھنالك عدد من المعاییر التي تستخدم في اختبار صفة االستقرار او السكون في السلسلة ,     

  - :[11]  استخدام اختبار دالة االرتباط الذاتي

  

  Autocorrelation function (ACF)االرتباط الذاتي  دالة

ذاتي  اط ال ة االرتب رف دال استع ا مقی د  بانھ ة، تع ة مزاحة مختلف رة زمنی ع نفسھا لفت لة م یم السلس ین ق ة ب ة العالق لدرج

احدى اسالیب تحدید فیما اذا كانت العملیة العشوائیة  كبیرة؛ النھااالرتباطات الذاتیة صفة ممیزة للعملیة العشوائیة فلھا اھمیة 

  تقرة اوالً، فاذا كانت كذلك فیتم اختیار احد النماذج المناسبة من مجموع نماذج العملیات العشوائیة المستقرة.مس

  ھي: kإن الصیغة الریاضیة الیجاد دالة االرتباط الذاتي للعملیة العشوائیة عند االزاحة 
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  متوسط والتباین یكونان ثابتین ومتساویین لكّل الفترات , أي ان وعندما تكون العملیة العشوائیة مستقرة فإّن ال

     
ktt YY 

   

  -وعلیھ فان : 

ktt YY

ktt
k

YY







.

),cov(   

  ولذلك تكون الحصیلة كاآلتي:

  

ρk  =  )10(..........)()(

0
2 




 k

Y

ktt YY
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  ألّن التباین ثابت للسلسلة المستقرة واحتمال توزیعھا ثابت , لذلك فان :
2

0 )(   tYE  

  وتقدیره ھو :





N

t
t YY

N 1

2
0 )(1  

  ألّن :





N

t
tY

N
Y

1

1  

  علما ان  :

1
0

0
0  

  

ذاتي المشترك  nلـ  n,…,Y2,Y1(Y(والسلسلة المستقرة تحتوي المشاھدات  این ال من االزمنة المتعاقبة وتكون مصفوفة التب

  كما یأتي :
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kYألّن   
2  وان ،nR  ھي مصفوفة االرتباط الذاتي وان كال منn ،nR  مصفوفة متماثلة وكالھما(positive 

definite)  وتقدیر دالة االرتباط الذاتي لفترات االزاحة(k) :ھو  
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  ھو حجم السلسلة الزمنیة المشاھدة. Nبحیث  ان  

],[یمكن ان یأخذ اي قیمة بین  (k)واذا كانت السلسلة المستقرة فإّن   .  

اال ن الح ر م ي كثی ا وتستخدم دالة االرتباط الذاتي كقاعدة اولیة لبناء االنموذج االحتمالي وھو من الدوال المفیدة ف ت ؛ النّھ

  تعطي صورة جزئیة للسلسلة الزمنیة عندما تزداد فترات االزاحة.

  

  االرتباط الذاتي: العامة لدالةالخصائص 

  -تمتاز دالة االرتباط الذاتي ببعض الخصائص نذكر منھا ما یلي :   

1. 10      ( 

  ات ازاحة اذ أنَّ :)   ان دالة االرتباط الذاتي تتالف من دالة الحدث لفتر2

kk    

1k لكل قیم 3    (k. 

  التي تعني أّن جمیع محیدداتھا موجبة او تساوي صفراً. (positive semidefinite))  ان مصفوفة االرتباط الذاتي ھي 4

  .  (k)دالة مستقرة لفترات االزاحة یجب ان تكون  k. اذا كانت السلسلة مستقرة فإّن 5

إّن معامالت االرتباط  1949عام  (Quenouille)و  1946عام  (Bartlett)و  1942عام  (Anderson)لقد بین كلُّ من 

  الذاتي توزع توزیعاً طبیعیاً تقاربیاً وھي:

)1,0(~


Nk  

  ھي حجم السلسلة الزمنیة. Nبحیث ان  
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  :Auto Correlation Analysisاتي الذتحلیل االرتباط 

  [5] یمكن االستفادة من تحلیل االرتباط الذاتي في ھذه المجاالت:    

بواسطة معامالت االرتباط الذاتي یمكن تحدید فیما اذا كانت مجموعة المشاھدات عشوائیة ام غیر عشوائیة إذ یتم أختیار 1. 

لمعرفة مدى اختالفھا معنویاً عن الصفر وكذلك عن طریق رسم معامالت معامالت االرتباط الذاتي لفترات االزاحة العدیدة 

او عدم وجوده في المشاھدات وبعد ایجاد االنموذج    المالئم للسلسلة، یمكن  (Trend)االرتباط الذاتي لتحدید وجود االتجاه 

  عشوائیتھا. لتحدید مدى    (Residual)حساب معامالت االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي (االخطاء) 

اھدات  السلسلة,وجود االستقراریة او عدم االستقراریة في 2.  ي المش اً ف دم وجود نمواً او ھبوط والمقصود باالستقراریة ع

ن  اً مستقالً ع ابي ثابت اھدات حول وسط حس بعبارة اخرى إّن المشاھدات تكون افقیة حول محور الوقت بحیث تتذبذب المش

 ت االرتباط الذاتي.الوقت وعن طریق اختبار معامال

ففي حالة المشاھدات المستقرة، تھبط االرتباطات الذاتیة الى الصفر بعد فترة االزاحة الثانیة او الثالثة، او في حالة السالسل 

 غیر المستقرة، فتكون ھذه االرتباطات مختلفة جوھریاً عن الصفر لعدة فترات بازاحة قد تصل الى السابعة او الثامنة.

لة تحدید 3.  ة. الموسمیة في السلس ة الزمنی رات زمنی د نفسھ خالل فت لة یعی ي السلس ین ف د بالموسمیة وجود نمط مع ویقص

میة  محددة، مثل ازدیاد مبیعات سلعة معینة في الشتاء وانخفاضھا في الصیف، إذ تشیر ھذه المبیعات الى وجود نمط الموس

  ) شھراً.12طولھ (

اي عدم وجود اي نوع من االرتباط فیما  i(u(یسة لنماذج االنحدار ھو استقاللیة االخطاء وجدیر بالذكر أّن احد الشروط الرئ 

بینھا، أما في نماذج السالسل الزمنیة فإّن ھذا الشرط الیتحقق، بل إّن االخطاء في األنموذج مرتبطة بعضھا ببعض ارتباطاً 

لیاً موجب عبر الزمن ، ویطلق على االخطاء المرتبطة عبر الزمن باالخط  Serially)اء المرتبطة ذاتیاً او المرتبطة تسلس

correlated)  او(Auto correlated).  

ومن جانب اخر ولغرض استخدام دالة االرتباط الذاتي للكشف عن استقراریة السلسلة الزمنیة فانھ یوجد عدة اسالیب لذلك 

  -, نذكر منھا ما یلي :

  حدود الثقة  -

. ویتطلب استقرار السلسلة ھنا ان یكون القیمة التقدیریة لمعامل  1,1-الرتباط الذاتي بین ذكرنا سابقا ان قیمة معامل ا

االرتباط الذاتي مساوي الى الصفر او ال یختلف جوھریا عنھ ألي فجوة زمنیة .وفي حالة تمتع بیانات السلسلة باالستقرار , 

طبیعي وسطھ الحسابي یكون مساوي الى الصفر وتباین  فان معامالت االرتباط الذاتي للعینة غالبا ما یكون لھا توزیع

  - ) . ومن ثم فان حدود الثقة لعینة كبیرة الحجم تكون :n/1مقداره (

n/196.1  

  -واذا كانت القیمة التقدیریة لمعامل االرتباط الذاتي یقع داخل ھذه الحدود , أي ان :

)14.........(96.196.1  k  

  فان حدود الثقة ھي : 95  %وتحت مستوى معنویة 
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  95.096.196.1Pr  k  

  فإننا نقبل فرض العدم القائل بان ھذا المعامل یكون مساوي الى الصفر وبالتالي فان السلسلة الزمنیة تعتبر مستقرة . 

  Box,Pierceاختبار  -

 Box,Pierceام احصاءة االختبار یمكن اجراء اختبار للكشف عن معنویة معامل االرتباط الذاتي كمجموعة وذلك باستخد  

  -والتي تأخذ الصیغة التالیة :




m

k
kP

1

2ˆQ=n 

  بحیث ان :

mیمثل عدد الفجوات الزمنیة :  

المحسوبة  Q, فاذا كانت قیمة  mلھا توزیع مربع كاي بدرجة حریة مساویة الى  Qوبالنسبة للعینات الكبیرة فان احصاءة 

اكبر من القیمة الجدولیة فإننا نرفض فرض العدم القائل بان كل معامالت االرتباط الذاتي مساویة الى الصفر وتكون السلسلة 

  غیر مستقرة . 

  Ljung-Boxاختبار  -

 والتي تأخذ Ljung-Boxتسمى  احصاءة  Box,Pierceتوجد ھنالك احصاءة اخرى بدیلة تستخدم في اجراء نفس اختبار 

  -الصیغة التالیة :


 

m

k

k

kn
P

1

2ˆ
LB=n(n+2)  

في حالة العینات صغیرة الحجم , مع  Qوتعطي نتائج افضل من  mوالتي لھا توزیع مربع كاي بدرجة حریة مساویة الى 

  .كونھا تصلح للعینات كبیرة الحجم 

  
  مفھوم التكامل المشترك

) وارتكز تطورھا قبل كل شيء 1983جرانجر ( –نینات على ید انجل ظھرت تقنیة التكامل المشترك في اواسط الثما    

على صحة فرضیة استقراریة السالسل الزمنیة . ترتكز ھذه التقنیة على السالسل الزمنیة غیر المستقرة في حین تكون 

 التركیبات الخطیة فیما بینھا مستقرة .

ن یترتب على استخدامھما في تقدیر عالقة ما الحصول على فاذا كانت ھنالك سلسلتان غیر مستقرتین فلیس من الضروري ا

انحدار زائف وذلك اذا كانا یتمتعان بخاصیة التكامل المشترك . فاذا كان لدینا متغیر یكون مستقر في صورتھ االصلیة أي 

   -:[8]قبل اجراء أي تعدیالت علیھ , یقال انھ متكامل من الرتبة صفر ویكتب كما یلي 

  

  المتغیر غیر مستقر في صورتھ االصلیة واصبح مستقرا بعد الحصول على الفروق االولى أي ان واذا كان ھذا 
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  - یلي: یقال على ھذا المتغیر بانھ متكامل من الرتبة االولى ویكتب كما 

  
ال ان , یق dوبشكل عام اذا اصبحت السلسلة الزمنیة الخاصة بمتغیر ما مستقرة بعد الحصول على عدد من الفروق یساوي 

  -وتكتب كما یلي : dھذه السلسلة متكاملة من الرتبة 

 
  -حیث یوجد ھناك بعض الخصائص المتعلقة بتكامل السلسلة الزمنیة منھا :

  - اذا كان ھنالك متغیران ورتبة كل منھما كما یلي : -

  

   
  فان السلسلة التي تشیر الى مجموعھما تكون متكاملة من الرتبة االولى .

  افة حد ثابت او ضربھ في سلسلة زمنیة على رتبة تكاملھا .ال یؤثر اض -

  یترتب على طرح سلسلتین متكاملتین من رتبة واحدة الحصول على سلسلة جدیدة متكاملة من نفس الرتبة . -

لرتبة اذا قمنا بتقدیر عالقة بین متغیرین وكان كل منھما متكامل من الرتبة االولى فإننا نحصل على بواقي متكاملة من ا -

االولى , وھذا یعني ان المتغیرین ال یتصفان بخاصیة التكامل المشترك . أي بمعنى اخر انھ حتى اذا كانت ھنالك سلسلتین 

  متكاملتین من نفس الرتبة كل على حدة , فلیس ھناك ما یضمن ان یتصفان بخاصیة التكامل المشترك .

فإن التركیبة (التولیفة) الخّطیة بین السلسلتین تكون متكاملة من  I(d)وفي حالة  وجود سلسلتین من نفس درجة التكامل أي 

),(الدرجة bdCI  وھذا یعنى أن التولیفة المتحصل علیھا من انحدار أحدى السلسلتین على األخرى تكون متكاملة من ,

  .I(d)الدرجة 

tttبحیث أن عنصر الخطأ في االنحدار  βفإذا وجد متجھ  xy     لھ درجة تكامل مساویة الىb)-I(d بحیث ,

) ان السلسلتین لكي یكون لھما تكامل مشترك من 1987أكبر من الصفر, فقد ّعرف كل من أنجل و جرینجر ( ̂تكون

),(الدرجة bdCI  ) یجب أن تكون  البواقي من االنحدار متكاملة من الدرجةd-b.( فمثال إذا كانت السلسلتانtY وtX 

وعنصر الخطأ متكامل من الدرجة صفر فإن السلسلتین لھما تكامل مشترك  من  I)1(متكاملتان من الدرجة األولى

راف العالقة المقدرة في االجل القصیر عن اتجاھھا التوازني في . حیث ان البواقي في ھذه الحالة تقیس انحCI)1,1(الدرجة

  االجل الطویل .
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وعلى ھذا االساس یمكن تعریف التكامل المشترك بانھ تصاحب بین سلسلتین زمنیتین او اكثر بحیث تؤدي التقلبات في 

زمن , ولعل ھذا یعني ان بیانات السالسل احداھما إللغاء التقلبات في االخرى بطریقة تجعل النسبة بین قیمتیھما ثابتة عبر ال

  الزمنیة قد تكون غیر مستقرة اذا ما اخذت كل على حدة ولكنھا تكون مستقرة كمجموعة . 

  ومما سبق نجد ان التكامل المشترك ھو التعبیر االحصائي لعالقة التوازن طویلة االجل 

  

  اختبارات التكامل المشترك

  - التكامل المشترك نذكر منھا ما یلي :یوجد ھنالك العدید من اختبارات   

 جرانجر -انجل اختبار

نختبر مباشرة  (EG)لیس لھما تكامل مشترك في إطار نموذج إنجل و جرینجیر  tXو tYالختبار فرض العدم أن كل من  

  -:[1 ]تتضمن خطوات اجراء التكامل المشترك ما یليالفرض القائل بأن عنصر الخطأ متكامل من الدرجة األولى. حیث 

  نقوم بتقدیر احدى الصیغ االصلیة التالیة للتكامل المشترك  -

  

    -------------------------------------------(15)  

  

    ---------------------(16)  

  

) یحتوى على حد ثابت واتجاه 16النموذج ( )  یحتوي على حد ثابت دون اتجاه زمني , في حین ان15ویالحظ ان النموذج (

  زمني . 

  -بعد اجراء عملیة التقدیر , یتم الحصول على البواقي وذلك وفقا للصیغة المستخدمة وكما یلي : -

  

  
  -نقوم باختبار مدى سكون سلسلة البواقي بتقدیر احدى الصیغ التالیة : -

  

  
جرانجر لذلك , فاذا كانت  –قارنھا بالقیمة الجدولیة من جداول اعدھا خصیصا كل من انجل المحسوبة ونونحدد قیمة 

القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة نرفض فرضیة العدم وبالتالي تكون سلسلة البواقي مستقرة وبیانات السلسلتین 

  تتصف بخاصیة التكامل المشترك .
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  [2]المشترك جوھانسون للتكامل  طریقة

  

  

  
 

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج

ي      تم تطبیق اسلوب دالة االرتباط الذاتي وذلك الختبار استقراریة السالسل الزمنیة للمتغیرات المكونة لدالة االستثمار ف

  -العراق وقد كانت النتائج كما یلي :

  

  عراق .بالنسبة للسلسلة الزمنیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في ال -اوال :

ار  ك الختب ي العراق وذل ت ف ال الثاب الي تكوین راس الم ة الجم لة الزمنی ذاتي بالنسبة للسلس اط ال ة االرتب ق دال عند تطبی

  فرضیة العدم القائلة بان معامل االرتباط الذاتي ال یختلف جوھریا عن الصفر , تم تكوین الجدول التالي 
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  ) 2جدول ( 

  سبة للسلسلة الزمنیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراقاختبار دالة االرتباط الذاتي بالن

  
لة 2یالحظ من الجدول ( ان السلس ة ب دم القائل ) بان جمیع معامالت االرتباط الذاتي معنویة , وھذا یعني رفض فرضیة الع

  -:مستقرة , لذلك تم اخذ الفروق االولى واختبار االرتباط الذاتي لھا وكانت النتائج كما یلي 

  

  ) 3جدول ( 

  اختبار دالة االرتباط الذاتي بالنسبة للفروق االولى  للسلسلة الزمنیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق

  
) بان جمیع معامالت االرتباط الذاتي غیر معنویة , وھذا یعني قبول فرضیة العدم القائلة بان السلسلة 3یالحظ من الجدول (

  ر ھذه السلسلة متكاملة من الدرجة االولىمستقرة , لذلك تعتب



  

 

  منھجیة التكامل المشترك لتقدیر دالة االستثمار في العراق

  احمد سلطان محمد ا.م.

  

 

 

78Vol: 9 No:4, October 2013 ISSN: 2222-8373  

  ثانیا : بالنسبة للسلسلة الزمنیة لعرض النقد

  الختبار استقراریة السلسلة الزمنیة بالنسبة الى عرض النقد , تم تكوین الجدول التالي : 

  

  ) 4جدول ( 

  اختبار دالة االرتباط الذاتي بالنسبة للسلسلة الزمنیة لعرض النقد في العراق

  
لة 4حظ من الجدول (یال ان السلس ة ب دم القائل ) بان جمیع معامالت االرتباط الذاتي معنویة , وھذا یعني رفض فرضیة الع

  -مستقرة , لذلك تم اخذ الفروق االولى واختبار االرتباط الذاتي لھا وكانت النتائج كما یلي :

  

  ) 5جدول ( 

  للسلسلة الزمنیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراقاختبار دالة االرتباط الذاتي بالنسبة للفروق االولى  
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) بان جمیع معامالت االرتباط الذاتي غیر معنویة , وھذا یعني قبول فرضیة العدم القائلة بان السلسلة 5یالحظ من الجدول (

  األولىمستقرة , لذلك تعتبر ھذه السلسلة متكاملة من الدرجة 

  

  الفائدة ثالثا : بالنسبة لسلسلة سعر

  الختبار استقراریة السلسلة الزمنیة بالنسبة الى سعر الفائدة , تم تكوین الجدول التالي :

  

  ) 6جدول ( 

  اختبار دالة االرتباط الذاتي بالنسبة للسلسلة الزمنیة لسعر الفائدة  في العراق

  
لة ) بان جمیع معامالت االرتباط الذاتي معنویة , وھذا یعني 6یالحظ من الجدول ( ان السلس ة ب دم القائل رفض فرضیة الع

  -مستقرة , لذلك تم اخذ الفروق االولى واختبار االرتباط الذاتي لھا وكانت النتائج كما یلي :
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  ) 7جدول ( 

  اختبار دالة االرتباط الذاتي بالنسبة للفروق االولى  للسلسلة الزمنیة لسعر الفائدة  في العراق

  
یع معامالت االرتباط الذاتي غیر معنویة , وھذا یعني قبول فرضیة العدم القائلة بان السلسلة ) بان جم7یالحظ من الجدول (

  األولىمستقرة , لذلك تعتبر ھذه السلسلة متكاملة من الدرجة 

  

  اختبار التكامل المشترك

ة   ا متكامل از بكونھ ي العراق تمت م  بعد التحقق من ان السالسل الزمنیة الخاصة بدالة االستثمار ف ى , ت ن الدرجة االول م

دول  ي الج ین ف ا مب ل المشترك وكم ا خاصیة التكام استخدام اختبار جوھانسون جوسیلیوس وذلك للتحقق من مدى امتالكھ

  التالي :

  )8جدول (

 جوسیلیوس للتكامل المشترك –اختبار جوھانسون 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  0.05 االثر  

No. of CE(s) Eigenvalue  Critical Value Prob.** 

None *  0.767287 25.28223  29.79707  0.0106 

At most 1  0.469609 17.95506  15.49471  0.0091 

At most 2  0.106894  4.808798  3.841466  0.0287 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  0.05  القیمة العظمى  
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No. of CE(s) Eigenvalue  Critical Value Prob.** 

None *  0.767287  20.32717  21.13162  0.0242 

At most 1  0.469609  10.14626  14.26460  0.2025 

At most 2  0.106894  1.808798  3.841466  0.1787 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

  

دم وجود 8یالحظ من الجدول ( ة بع دم القائل ى رفض فرضیة الع ان ال ة العظمى یؤدی ر والقیم ) بان كل من اختباري االث

م خاصیة التكامل المشترك في مقابل قبول الفرضیة بوجود على االقل متجھ واحد للتكامل المشترك , وعلى  اس ت ھذا االس

  تقدیر نموذج تصحیح الخطا 

  

  تقدیر نموذج تصحیح الخطا

  لغرض تقدیر نموذج تصحیح الخطا , تم المرور بالمراحل التالیة :

ث  -1 د ) حی دة , عرض النق تقدیر انحدار اجمالي تكوین راس المال الثابت على كل من المتغیرین المستقلین ( سعر الفائ

  كانت النتائج كما یلي :

  

  )9جدول (

  تقدیر المربعات الصغرى النحدار االستثمار على عرض النقد وسعر الفائدة
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 4.207691 16.24857 0.258958 0.7992 

 0.1547 1.498770- 0.388225 0.581860-  عرض النقد

 0.6520 0.460156 10.85711 4.995962  سعر الفائدة

          
R-squared 0.574379 Mean dependent var 7.043445 

Adjusted R-squared 0.517630 S.D. dependent var 1.270279 

S.E. of regression 0.882245 Akaike info criterion 2.738319 

Sum squared resid 11.67535 Schwarz criterion 2.886714 

Log likelihood -21.64487 Hannan-Quinn criter. 2.758780 

F-statistic 10.12131 Durbin-Watson stat 0.727114 

Prob(F-statistic) 0.001651    
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استخراج البواقي والتي تسمى حد تصحیح الخطأ و الناتجة من تقدیر نموذج االنحدار في الخطوة االولى, حیث كانت  - 2

  ما یلي:النتائج ك

  )9جدول (

  استخراج البواقي لالنحدار المقدر

  
  

  نقوم بإیجاد تقدیر االنحدار التالي: - 3

tjtjt

k

j
jjt

k

j
jt Zesxy  





 

11
0  

  حیث ان :

Kیمثل عدد الفجوات الزمنیة :  

ty ( اجمالي تكوین راس المال الثابت ) الفرق االول للمتغیر التابع :  

jtx  الفرق االول للمتغیر التفسیري ( عرض النقد  )  عند الفجوة الزمنیة :j  

jts   الفرق االول للمتغیر التفسیري ( سعر الفائدة ) عند الفجوة الزمنیة :j  

نحراف قیمة المتغیر المستقل في االجل : معامل سرعة التعدیل وھو یشیر الى مقدار التغیر في المتغیر التابع نتیجة ال

القصیر عن قیمتھ التوازنیة في االجل الطویل بمقدار وحدة واحدة , ویتوقع ان یكون ھذا المعامل سالبا النھ یشیر للمعدل 

  الذي تتجھ بھ العالقة قصیرة االجل نحو نحو العالقة طویلة االجل 

نیة وجد الباحث ان معلمة حد التصحیح غیر معنویة  , وعند التقدیر بالنسبة فعند تقدیر النموذج للفجوة الزمنیة االولى والثا

  للفجوة الزمنیة الثالثة  تم الحصول على :
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  )10جدول (

  تقدیر نموذج تصحیح الخطا
 

Dependent Variable: D(Q2)   

Method: Least Squares   

Date: 02/24/13   Time: 21:45   

Sample (adjusted): 1988 2001   

Included observations: 14 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C -0.134766 0.236709 -0.569331 0.5817 

المتغیر المتباطئ زمنیا للفجوة 

 0.8737 0.163031 0.435934 0.071071 الزمنیة الثالثة بالنسبة لعرض النقد

المتغیر المتباطئ زمنیا للفجوة 

 0.0147 7.4343038- 0.084457 0.627879- الزمنیة الثالثة بالنسبة لسعر الفائدة

Q8(-3) -0.286731 0.098114 -2.922426 0.0240 

          
R-squared 0.081102 Mean dependent var -0.071324 

Adjusted R-squared -0.194567 S.D. dependent var 0.710483 

S.E. of regression 0.776531 Akaike info criterion 2.566996 

Sum squared resid 6.030002 Schwarz criterion 2.749584 

Log likelihood -13.96897 Hannan-Quinn criter. 2.550094 

F-statistic 0.294202 Durbin-Watson stat 1.789529 

Prob(F-statistic) 0.828775    

          
 

) وھي كمیة موجبة وھذه نتیجة منطقیة  , اذ ان 0.071071) بان تقدیر معامل عرض النقد قد بلغ (19یالحظ من الجدول ( 

عرض النقد یجب ان یتناسب مع نمو الناتج المحلي االجمالي لكي ال یحدث اختالالت في توازن االقتصاد وبالتالي اثره 

) وھي 0.627879-لى االستثمار . اما بالنسبة لسعر الفائدة فقد كانت مساھمتھ في االستثمار سالبة وقد بلغت (السلبي ع

ایضا نتیجة منطقیة في ظل ظروف التضخم الذي یمر بھا االقتصاد العراقي , اذ ان الطلب على االئتمان سیزداد حتى لو 

  م .رفع البنك المركزي سعر الفائدة وذلك للحد من التضخ

  

  االستنتاجات

  من النتائج التي تم التوصل الیھا في متن البحث , تم التوصل الى :

  ان كل من سلسلة اجمالي تكوین راس المال الثابت وعرض النقد وسعر الفائدة كانت متكاملة من الدرجة االولى - 1
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  خاصیة التكامل المشترك امكانیة تطبیق نموذج تصحیح الخطا وذلك لكون المتغیرات الخاصة بالبحث تمتلك - 2

  

  التوصیات

  التي تم التوصل الیھا , یوصي الباحث بما یلي : تمن االستنتاجا

  ضرورة اختبار درجة تكامل السالسل الزمنیة قبل اجراء أي تقدیر وذلك تجنبا للوقوع في مشكلة االنحدار الزائف - 1

  جرانجر ذات المرحلتین  –نجل تطبیق منھجیات اخرى الختبار التكامل المشترك مثل منھجیة ا - 2
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Abstract 

    It is known, for example, that the t-statistic tables are designed primarily to deal with the 
results of the regression that uses static chains. This has been the former treats .assumption 
until the mid-seventies, where researchers are conducting studies applied without taking into 
account the characteristics of the time series used by an appreciation, was to accept the results 
of these tests and Bmanueh delivery capabilities based on the application of the theory of 
statistical inference on these estimators. But the scientists Granger and Newbold 1974 
generate random time series is static Stationary Non (specifically conduct random strings) 
using simulation method these chains do not express any unknown variable and then 
considered these independent chains. They then conducted a large number of regression 
estimates using these .   The researchers thus reach to an important result and that serious 
estimators and statistical tests that result from time-series regressions used is still considered 
the results of improper or false decline spurious regressions cannot be reassuring to the results 
of statistical inference on its resources. The form of this research a starting point for new 
research in the field of sleep test series, cast doubt on the results of all previous standard tests 
used the time series properties did not take into account the time-series before appreciation. 
Then came all of Engel and Granger 1987 to decide that in the case of single or sole exception 
are results of the assessment is fake and can apply the rules of statistical inference in the case 
estimate slope using two strings is, which is that leftover estimate regression equation be 
static, and say then that the two strings of two integration Even Co-Integration.). And on this 
basis was used standard methods to test stability of the time series of the variables used to 
estimate the function of investment in Iraq and then test their conformity to the integration of 
the joint in order to reach the best model for this function, which reflects the reality of 
investment in Iraq for the period (1982-2000) 
 
Keywords \ Co-Integration, Johanson method 


