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 : ما هو االقتصاد القياسي:1-1

كلمة االقتصاد  القياسي تعني حرفيا القياس في االقتصاد، هذه معنى واسع يشمم  العديمد 

تعتمد في الغالب على القياسات حيث اغلب االقتصماديون يتتممون من المفاهيم االقتصادية والتي 

لصمممادرات، المممواردات، بعمليمممة القيممماس حيمممث يمممتم قيممماس النمممات  المحلمممي، الب المممة، عمممر  النقمممود، ا

لتحليم  البيانمات   واإلحصماييةهو ت بيق ال رق الرياضمية  نقصد باالقتصاد القياسي؟ ..الخ.  ماذا

 ة للتأكمد ممن صمحة  تلمن النرريمات.رقممي للنرريمات االقتصمادي االقتصادية بتدف إع ما  محتمو 

ممممن همممذه التعريمممف نسمممت يع ان نفمممرق بمممين االقتصممماد الرياضمممي واالقتصممماد القياسمممي، حيمممث يعتممممد 

تلزم بالضمرور  االقتصاد الرياضي على ت بيق النرريات الرياضية فق . والنرريات المشتقة ال تسمم

 ية لالقتصاد القياسمي همي ممع تأسميس ةمعيمة االقتصماد لقياسميالبداية الحقيق على بيانات رقميه.

(Econometric Society)   ودوريممممة اكنومتريكممما (1930)فمممي عممممام (Econometrical 

Journal)  (1933)في يناير. 

 النماذج االقتصادية والقياسية:: 1-2

 القياسمي؟القياسمي. مما همو النمموذ  المتمة األولى لالقتصاد القياسي هي تكموين النمموذ  

هو تمثي  مبس  للواقع الحقيقي. على سبي  المثا  نقمو  إن الكميمه الم لوبمة ( Model)النموذ  

مممن البرتقمما  تعتمممد علممى سممعر البرتقمما  هممذه تعتبممر تبسممي  للواقممع الن هنممان العديممد مممن العواممم  

سمممعر …الممممةثر  علمممى قمممرار شمممرا  البرتقممما  علمممى سمممبي  المثممما  المممد  ، نوعيمممة الغمممذا  ، المممذوق، 

  على قرار شرا  كميه من البرتقا .ةثر الخ من األسباب التي قد ت…  فاحالت

 

 



 

العديممد مممن العلممما  نممادوا بعمليممة التبسممي  ألن النممماذ  المبسمم ة تمثمم  وسمميله ابسمم  لفتممم 

الواقع ولتوصي  المعلومة وكذلن است  في عملية ا تبار النررية والتأكد ممن صمحتتا. مثم  كمار  

ان ا تيمار نمموذ  مبسم  . Milton Friedman) ) و ميلتمون فريممان (Karl Popper)بموبر 

 إلى االنتقاد ين التاليين:لشرح العالم الحقيقي يةدي 

 النموذ  يكون مبس  ةدا. -

 االفتراضات غير واقعية. -

على سبي  المثا ، مثا  ال لب على البرتقا ، ببنما  نمموذ   ال لمب علمى البرتقما  يعتممد 

فق  على السعر هو تبسي  للواقع،  وغير واقعمي. للمرد علمى انتقماد التبسمي  نسمت يع إن نقمو  انمه 

من األفض  االبتدا  بنموذ  مبس  وبنا  نموذ  اكثر تعقيدا. هذه الفكر  عبر عنتا كوبمان. وفي 

لةانمممب األ ممممر هنمممان مممممن يقممممو  انمممه األفضمممم  االبتمممدا  بنممممموذ  عممممام وتبسمممي ه حسممممب البيانممممات ا

 David Hendry) ) و ديفيد هنري  (Sargan) الموةود  مث  سرةان

اممما مممن ناحيممة االفتراضممات غيممر واقعيممة فتمممذا يسممري علممى معرممم النرريممات حيممث يقمممو    

عمن االفتراضمات  لميس السمةا  المتمم  نرريمه ال تتسمم بالواقعيمة يقمو : أليفريمان إن االفتراضات 

ما إذا كانت تصور صور  واقعية ب  هو فإذا كانت تع ي صوره تقريبية كافيه للغر  الم لوب. 

وهممممذا السممممةا  يمكممممن اال ةابممممه عنممممه برةيممممة ممممما إذا كانممممت النرريممممة تعممممم  اي همممم  تع ممممي تنبممممةات 

ابق، ال لممب علممى البرتقمما ، إذا قلنمما انممه فقمم  يعتمممد علممى سممعر بممالعود  إلممي مثالنمما السمم صممحيحه؟.

البرتقا  هذا افترا  وصفي غير واقعي. ولكن، إذا اضفنا المتغيرات األ ر . مثم  المد   وسمعر 

التفممماح فمممان همممذا ال يضممميف واقعيمممة إلمممي النمممموذ . حتمممى همممذا النمممموذ  ممكمممن القمممو  انمممه ال يتسمممم 

 ممر  لممم يتضمممنتا النممموذ .  ولكممن مسممألة جي مممن النممماذ  بالواقعيممة وذلممن ألن هنممان متغيممرات ا

يكون اكثر فايد  في التنبة  بال لب على البرتقا  هذا يعتمد على البيانات المتوفر  والبيانات التمي 



 

عمليمما، يتضمممن النممموذ  ةميممع المتغيممرات التممي تعتبممر متمممة فممي تحديممد  يمكممن الحصممو  عليتمما.

ير العشموايي. همذا مما يفمرق بمين النمموذ  االقتصمادي والنمموذ  النموذ  ونترن المتغيرات في المتغ

 القياسي.

تصماد معمين او هو مةموعمه ممن االفتراضمات التمي تصمف بالتقريمب سملون اق النموذج االقتصادي

 :النموذج القياسي يتكون مما يليق اع من االقتصاد. 

هممذه المعممادالت تتضمممن  مةموعممه مممن المعممادالت السمملوكية المشممتقة مممن نممموذ  اقتصممادي.  أواًل:

بع  المتغيرات و متغير عشوايي والمذي يتضممن ةميمع المتغيمرات والتمي تعتبمر غيمر رييسميه فمي 

 وصف الغر  الم لوب للنموذ  

 يفيد ما إذا كان إذا ما كان هنان   أ في المشاهدات المتحص  عليتا. ثانيًا:

 تحديد توزيع االحتماالت للمتغير العشوايي. ثالثًا:

المحمددات نسممت يع ان نواصم  ا تبممار صمحة النمموذ  االقتصممادي ويسمت دم  للتبممو  بتمذه 

 او تحلي  سياسة اقتصادية معينه.

 ال لب، النموذ  القياسي كما يلي:دالة  مثال:

uPQالمعادلة السلوكية                أواًل:   

متغيممممر  (u)السممممعر. حيممممث تمثمممم  المتغيممممرات المشمممماهد  و  (P)الكميممممه الم لوبممممة،  و Q))حيممممث  

 معالم النموذ . α)و    (βعشوايي. و

E للعشممممموايي حيمممممث يعبمممممر عنمممممه بمممممما يلمممممي: تحديمممممد  التوزيمممممع االحتممممممالي ثانياااااًا: u( )  وقممممميم    0

المشاهدات الم تلفة  مستثقله وموزعه توزيع  بيعي بوس  = الصفر وتباين 
2 

بتمذه المحممددات  يمكمن مواصمملة ا تبممار قمانون ال لممب.  وكمذلن يمكممن اسممت دام الدالمة للتنبممو  بممأي 

 تغير في السعر.



 

 (1-1)شاااااااااااااكل 

 الخطوات التي يجب إتباعها في تحليل القياسي لنموذج اقتصادي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

النظرية االقتصادية أو 

 النموذج االقتصادي

صيغه النموذج القياسي أو 

للنظرية االقتصادية بصوره 

 قابله لالختبار
 البيانات

 معلومات سابقه

 تقدير النموذج

اختبار الفرضيات كما يقترح 

 بالنموذج االقتصادي

 استخدام النموذج لعملية التنبؤ


