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 صلخستالم

بعد التحول في السياسة االقتصادية لقد اصبح موضوع االستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية 
للعراق واالنفتاح على االسواق العالمية وتغير النظام االقتصادي من الشمولي االشتراكي الى نظام السوق كان البد من 

 ستثمارات الى العراق.وجود بحث نستوقف عنده لما له من اهمية في جلب اال

هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة االستثمار ومجاالته المختلفة ، لذا تظهر اهمية دراسة هذا الموضوع بشكل 
 من خالل التحسين من كفاءة هذه االستثمارات والتي تخلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني .خاص للبلدان النامية 

 الكالسيكية  OLSيهدف البحث الى بناء انموذج أثر االستثمار على النمو االقتصادي في العراق من خالل استعمال طريقة 
واختيار افضل معادلة  لمعالجة مشكلة معادالت االنحدار غير المرتبطة ظاهريًا بين االخطاء والمقارنة بينهما SUREو 

ماد ،وتم اعتواالنحدار المتعدد، حيث تم استخدام السلسلة الزمنية و جدولة البيانات المزدوجة لدمج البيانات خط انحدار
 اسلوب الخطوات المتسلسلة الختيار افضل معادلةاستعمال وكذلك ط الخطا المطلق للمقارنة بينهما مقاييس الكفاءة ومتوس

 خط االنحدار.

Summary 

           It has become the investment of the topics which occupies an important and essential 
position after the shift in economic policy for Iraq and openness to global markets and change 
the economic system of the socialist totalitarianism to a market system, it was necessary to 
search stop him because of its importance in attracting investments to Iraq. 

These developments accompanied by a similar development in the study of various 
investment fields, so the importance of studying this subject in particular appear to developing 
countries through the improvement of the efficiency of these investments that create added 
value for the national economy. 

The research aims at constructing a model the impact of investment on economic growth in 
Iraq through the use of the way the classic OLS and SURE to address the gradient equations 
of the problem is related to the surface between the mistakes and the comparison between 
them and choose the best regression line equation, where the use of time series and dual 
data to integrate data multiple regression scheduling , it was adopted efficiency standards and 
the average absolute error to compare the two, as well as the style of sequential steps to 
choose the best regression line equation. 
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 المقدمـة   
تي تحتل مكانة مهمة وأساسيه في أولويات الدراسات االقتصادية والمالية لقد أصبح موضوع االستثمار من الموضوعات ال

 والمصرفية واإلدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة. 

على النمو االقتصادي في العراق من خالل إستعمال طريقتي بناء إنموذج أثر االستثمار يهدف البحث الى : هدف البحث
OLS  ( الكالسيكية وطريقةSURE لمعالجة مشكلة معادالت االنحدار غير المرتبطة ظاهريا بين األخطاء والمقارنة )
 .واختيار افضل معادلة انحدار بينهما

 الجانب النظري 

 الموجودات المادية والمالية.يقصد باالستثمار عموًما اكتساب  مفهوم االستثمار:

على أنه التعامل باألموال للحصووول على األرحاو وذلب بالتخلي عنها في لح ة نمنية  : تعريف شــامل لالســتثمار
معينة ولمدة نمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية لألموال المستثمرة 

 وافقة للمستقبل.وتعوض عن كامل المخاطرة الم

يعّرف" المدى الطويل و  علىيعد مفهوم النمو االقتصووووادي مفهومًا كمًيا يعبر عن نيادة اإلنتاج مفهوم النمو االقتصـــادي:  
النمو االقتصووووووادي هو الايادة المحققة في المدى الطويل إلنتاج البلدي كما يمكننا اإلشووووووارة في مفهوم التوسوووووو  االقتصووووووادي 
والذي هو الايادة ال رفية لإلنتاج وحاآلتي نسووتطي  القول أا النمو االقتصوووادي هو عبارة عن محصووولة للتوسووو  االقتصوووادي 

مو االقتصادي هو المصطلح الذي يشكل جاءًا هاما من الن رية االقتصاديةي فهو الذي تعّبووووووووور نيادته عن إا الن المتتالي.
 .(02،9ي4)احمدي نيادة الثروة في بلد ما

 السالسل الزمنية:

ها نالسلسلة الامنية هي عبارة عن مجموعة من المشاهدات ل اهرة معينة خالل مدة نمنية وتعرف السلسلة الامنية رياضيا بأ
( ويرما للسلسلة الامنية Tمتتابعة من المتغيرات العشوائية معرفة ضمن فضاء االحتمالية متعددة المتغيرات ومؤشرة بالدليل )

وتتكوا من متغيرين أحدهما توضيحي وهو متغير الامن واآلخر متغير االستجابة  X(tأم اختصارا )} X(t), tT {عادة 
ي أما أذا كاا هناك عوامل أخرى )متغيرات توضيحية  y=fوهو قيمة ال اهرة المدروسة ويمكن التعبير عنها رياضيا كاآلتي

 y) أخرى( في جانب الامن تؤثر في ال اهرة )
 .(2ي0222)الطائييتمثيل السالسل الامنية بشكل بياني  ويمكن  n,….,2,1(t,y=f(نستعمل العالقة الرياضية اآلتية

 االرتباط الذاتي من الدرجة االولى

من الفرضيات التي تم االعتماد عليها في تقدير معالم النموذج الخطي, هي فرضية انعدام االرتباط بين أخطاء المشاهدات 
 أخرى:المختلفة في العينة تحت البحث, بعبارة 

𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−𝑠) = 0 , 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑛 
ففي الحالة التي تكوا فيها ال اهرة االقتصادية او االجتماعية المدروسة, متضمنه وجود ارتباط ذاتي بي اخطاء المشاهدات 

 المدروسة, تصبح الفرضية كاالتي:



4 

 

𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−𝑠) ≠ 0 
 نأخذ نموذجا خطيا بسيطا كاالتي: الساسية لالرتباط الذاتي, دعناولتحليل الفكرة ا

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝑈𝑡 …………………………………….(،) 

 First Order), يتب  االرتباطات الذاتي من الدرجة االولى (𝑈𝑡)ولنفرض باا توني  األخطاء في النموذج اعاله 
Autoregressive Scheme)  ,:اي اا 

𝑈𝑡 = 𝜌𝑈𝑡 + 𝜀𝑡 ……….…………………………….(0) 

 حيث

𝜀𝑡~0)آ, 𝜎𝑡
2) 

 بعبارة اخرى  𝜀𝑡−𝑡مستقلة عن  𝜀𝑡واا 

𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑡−𝑠) = 0 
 ( أعاله يمكن الحصول على االتي:0من العالقة رقم )

𝑈𝑡−𝐼 = 𝜌𝑈𝑡−2 + 𝜀𝑡−1 …………………………………….(3) 

 بالتعويض نحصل على:

𝑈𝑡 = 𝜌2𝑈𝑡−2 + 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 
                             وكذلب لدينا                              

𝑈𝑡−𝐼 = 𝜌𝑈𝑡−3 + 𝜀𝑡−1 
𝑈𝑡 = 𝜌2(𝜌𝑈𝑡−3 + 𝜀𝑡−2) + 𝜌𝜀𝑡−2 + 𝜀𝑡 
𝑈𝑡 = 𝜌3 𝜌𝑈𝑡−3 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

 وهكذا بالتعويض المتسلسل لالخطاء الناتجة نحصل على:

𝑈𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜌𝑡−3 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + 𝜌3𝜀𝑡−3 …………………….(9) 

 اعاله, يمكن اعادة كتابتها بالشكل التالي:( 9والمتسلسلة رقم )

𝑈𝑡 = ∑𝜌𝑟

∞

𝑟=0

𝜀𝑡−1 

 ( اعاله, علما باا9وحأخذ التباين للصيغة رقم )

𝐸(𝜀𝑡 ) = 0 ,   𝐸(𝜀1
2 ) = 𝜎𝜀

2   
 نحصل على
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𝐸(𝑈1
2) = 𝐸(𝜀1

2) + 𝜌2𝐸(𝜀𝑡−1
2 ) + 𝜌4𝐸(𝜀𝑡−2

2 ) + ⋯ 
𝜎𝜀

2 = 𝜎𝜀
2 + 𝜌2𝜎𝜀

2 + 𝜌4𝜎𝜀
2 + ⋯. 

= 𝜎𝜀
2(1 + 𝜌2 + 𝜌4+, . . ) 

∴ 𝜎𝜀
2 = 𝜎𝜀

2/(1 − 𝜌2) ………………….(5) 

,  𝑈𝑡−1بين األخطأ  (Cov)اما التباين المشترك  𝑈𝑡 :فيمكن الوصول اليه بالشكل التالي 

𝑈𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜌𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + ⋯ 
𝑈𝑡−𝐼 = 𝜀𝑡−1 + 𝜌𝜀𝑡−2 + 𝜌2𝜀𝑡−3 + 
∴ 𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝐸[(𝜀𝑡 + 𝜌𝜀𝑡−1 + 𝜌2𝜀𝑡−2 + ⋯ )(𝜀𝑡−1 + 𝜌𝜀𝑡−2 + 𝜌2𝜀𝑡−3 + ⋯)] 

 الصيغة اعاله نحصل على:وحإعادة ترتب 

∴ 𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝐸[𝜀𝑡 +  𝜌(𝜀𝑡−1 + 𝜌𝜀𝑡−2 + ⋯)(𝜀𝑡−1 + 𝜌𝜀𝑡−2 + ⋯)] 
𝐸(𝜀𝑡 )وحما أا:   = 0  

∴ 𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝜌𝐸[𝜀𝑡−1 + 𝜌𝜀𝑡−2 + ⋯ ] 
𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝜌[𝐸(𝜀𝑡−1)

2 + 𝜌2𝐸(𝜀𝑡−1)
2 … ] 

𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝜌[𝜎𝜀
2 + 𝜌2𝜎𝜀

2 + ⋯ ] 
𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) = 𝜌𝜎𝜀

2[1 + 𝜌2 + 𝜌4 + ⋯ ] 

𝐸(𝑈𝑡 𝑈𝑡−1) =
𝜌𝜎𝜀

2

1 − 𝜌2
= 𝜎𝑡

2 

𝜎𝑡
2 = 𝜌 

…………………….(6) 

 حيث اا

 
 : The panel Dataجدول البيانات المزدوجة 

يمكن التعامل م  هذه البيانات عند التحليل بشكل بيانات مقطعية  انات إحصائية حول ظاهرة معينةي في حالة توفر بي
"Cross-section-data"  أو بشكل بيانات سالسل نمنية"Time series data"  مثل هذه البيانات تتوفر لمع م ال واهر

سواء أكانت اجتماعية أو طبية أو اقتصاديةي إذ إا ال اهرة قيد البحث هي دراسة أثر االستثمار على النمو االقتصادي في 
هي ( 02،2-422،)كل سنة من السنوات  العراق وعلى مستوى القطاع وهي تمثل البيانات المقطعية  إذ أا المشاهدات ل

 ي ولتقدير معالم إنموذج بيانات المقط  العرضي. (2332،002)كاظم،تمثل بيانات السلسلة الامنية 

 ويمكن وضعه في مستوى المقط  العرضي الواحد وكاآلتي: (GLM)وعليه فإا 

Yi = o+1X1i + …. + kXki + i …………….(2) 

 بشكل مختصر
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j

ijji XBY
1

1   …………………..(8) 

      j = 0, 1, 2, …, kإذ إا 

= 1 oiX 

 j = 0, 1, 2, …, nواا: )عدد المشاهدات( 

i ~ N (0, 2m) 









jiif

jiif
MjMiE

0
),(

2
 

 وحشكل أكثر اختصارًاي إا اإلنموذج أعاله يمكن كتابته كاآلتي:

Y = XB +  ………………… (4) 

يكوا هناك عدة متغيرات مسوووووووتقلةي وفي مثل هذه الحالة  يفي المقاط  العرضووووووويةي لكل مقط  عرضووووووو (N)وفي حالة توفر 
 اإلنموذج أعاله يمكن كتابته كاآلتي:

Yi = o+1X1i + 2X2i + …. + kXki + k+1 D1 + k+M1DN-1 + I ……  (،2) 

 -من المتغيرات الصّماء بالشكل اآلتي: (N-1)من المتغيرات المستقلة و (K)( يتضمن 9اإلنموذج رقم )






otherwise

jgroupif
D

0

1
1  

                                                           j = 1, 2… N-1 

 الحالة االولى:

ولغرض توضيح تغير معالم إنموذج االنحداري بما في ذلب الحد الثابت وسنأخذ إنموذج انحدار بسيط متضمٍن متغير مستقل 
 واحد ومتغير وهمي واحد وكما في اإلنموذج اآلتي:

Yi = o+1X1i + 2Di + Ei ……………… (،،) 

 ( وعندما يختال اإلنموذج في الشكل اآلتي:،القيمة ) (Di)في اإلنموذج أعاله عندما يأخذ المتغير 

Yi = (o+2)+ 1X1i + I ……………… ( ،0) 

 القيمة )صفر( فإا اإلنموذج يختال في اآلتي: (Di)وعندما يأخذ المتغير األصم 

Yi = o+1X1i + I ……………… (،3) 
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بقيت ثابتة في كال  )1(من اإلنموذجين أعالهي يتضح وحشكل جلي تغير الحدود الثابتة في حين معلمة الميل الحدي 
فضالً عن أعالهي هناك حاالت تتغير فيها معامالت االنحدار عند إستعمال المتغير األصم في إنموذج االنحداري  ياإلنموذجين

في حين يبقى الحد الثابت دوا تغير ولبياا مثل هذه الحالة يتضمن إنموذج االنحدار حدًا جديدًا سمي بحد التفاعل 
(interaction term)  

 BiX i(D=(2                                                                                وهو  

 وكما في اإلنموذج اآلتي: i(X(والمتغير المستقل  D)i(والذي يمثل تأثير كل من المتغير األصم 

Yi = o+ 1X1i + 2DiX1i + I ………………)،9(  

 الحالة الثانية:

 اإلنموذج في الشكل اآلتي:( يختال ،القيمة ) i(D(عندما يأخذ المتغير 

Yi = o+ (1+2)X1i + I ……………… )،1( 

 القيمة )صفر  ( يصبح اإلنموذج: D)i(وعندما يأخذ المتغير 

Yi = o+ 1 X1i + I ……………… (،6) 

 هناك تغيرًا في معامالت االنحدار في حين الحد الثابت يبقى دوا تغير في كال اإلنموذجين. يتضحمن اإلنموذج أعالهي 

 الحالة الثالثة:

تتمثل في تغير الحد الثابت ومعامالت االنحدار سوية في إنموذج االنحدار وفي مثل هذه الحالة يجب أا يتضمن إنموذج  
 كمتغيرات مستقلة في اإلنموذج وحالشكل اآلتي: i(D(فضاًل عن المتغير الوهمي  D)1iXi(االنحدار متغير حد 

Yi = o+ 1X1i + 2Di + 3DiX1i + I ……………… (،2) 

 ( يتحول اإلنموذج الى الشكل اآلتي:1ففي الحالة التي يأخذ فيها المتغير األصم القيمة )

Yi = (o+2) + (1+3)X1i + I ……………… (،1) 

 -( يصبح اإلنموذج كاآلتي:صفريأخذ القيمة )وعندما 

Yi = o+ 1X1i + I ………………..)،4(  

 ( إا كل من الحد الثابت ومعامالت االنحدار قد تغير.0،( و)،،يالحظ من اإلنموذجين رقم )

 الىنرج   i(D(والمتغير األصم  X)1i(في كل من المتغير المستقبل  Y)i(ومن أجل تقدير معالم انحدار المتغير المعتمد 
 اإلنموذج الذي يضم هذين المتغيرين و يمكن كتابته كما في أدناه وكاآلتي:

Yi = o+ 1X1i + 2Di + I…………….. (02) 

وذلب  B2, BoB ,1التقدير العالم  (OLS)وفي ظل الفرضيات الخاصة بالتجانس المذكورة أعالهي يمكن إستعمال أسلوب 
 يجعل مرحعات األخطاء العشوائية أقل ما يمكن وكاآلتي:



8 

 





n

i
iS

1

2  





n

i
iioi DBXBByS

1

2
21 )( …………….... (0،) 

 نحصل في: o, B1, B2Bأخذ االشتقاقات الجائية بالنسبة لكل من حو 

0)(2 211 



iioi

o

DbXbby
S


………… (00) 

0)(2 1211

1





iiioi XDbXbby

S


……... (03) 

)24.. (………0)(2 211
2





iiioi DDbXbby

S


 

 B2B ,1ومن مجموعة المعادالت أعالهي يمكن الحصول على تقدير للحد الثابت من المعادلة األولىي وفي تقدير لكل من 
 من المعادلتين األخيرتين بعد حلها وكما يأتي:

2

12

1

i

iiii

X

DXbYX
b




 …………….. (01) 

 وحالتعويض نحصل على:

2

1

2

1

2

1

11

2

1

2
)( ii

iiiiii

DXiXD

DXYXYDiX
b




 …………. (06) 

 وحالتعويض مرة أخرى نحصل على:

2

1

2

1

2

11

2

1

1
)( iii

iiiii

DXiXD

DiYDXYXD
b




 ………….. (02) 

 وعليه فإا إنموذج االنحدار المقدر والمتضمن متغير أصم واحد يمكن كتابته كاآلتي:

�̂�𝑖 = 𝑏0
∗ + 𝑏1𝑋𝑖 + 𝑏2𝐷𝑖 ……………………... (01) 

حاالت التغير في معالم اإلنموذج الخطي البسيط المذكور أعاله كانت نتيجة إلستعمال بيانات مقاط  عرضيةي أي إستعمال 
نوع واحد من البيانات اإلحصائيةي من الواضح هناك ظواهر تتطلب دراستها إستعمال بيانات سلسلة نمنية لعدد من المقاط  

الذي يسمح بتغير ال اهرة خالل وحدات المقاط  العرضية عند نقطة معينة من  العرضيةي وعندها يستوجب تحديد اإلنموذج
الامن فضاًل عن التغيرات التي تطرأ في ال اهرة خالل الامن لوحدات مقط  عرضي معين. عند توفر مثل هكذا بيانات 

 يمكن وض  إنموذج االنحدار الخطي العام كاآلتي: (Panel Data)إحصائية مادوجة 
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𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝐿𝑖𝑡
𝑘
𝐿−1 𝑋𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 …………… (04) 

 i = 1,2,…, Nإذ إا: عدد المقاط  العرضية 

 t = 1,2,…, Tعدد سنوات المدة الامنية  



 


wo

jiI
E Nt

jtit
/0

)(
2
  

 (t)والمدة الامنية  (i): تمثل مشاهدات المتغير المعتمد في المقط  العرضي itYوإا  

LitX تمثل مشاهدات المتغير المستقل :(L)  في المقط  العرضي(i)  والمدة الامنية(t) 

oitB.تمثل الحدود الثابتة لمن ومة ويفترض بها اا تتغير خالل المقاط  العرضية فقط او خالل المقاط  العرضية والامن : 

LitB العرضية والامنتكوا متساوية )ثابتة( خالل المقاط   ويفترض أا: تمثل معامل االنحدار 

 أا نفرض

L= B LitB 

 واا

L = 1, 2… k 

 ( أعاله يصبح كاآلتي:01ووفقًا لهذا االفتراض اإلنموذج رقم )

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝐿
𝑘
𝐿−1 𝑋𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ………………… (32) 

ير معالم يمكن تقدفي اإلنموذج أعاله اعتمدت حالة الجم  بين بيانات للسالسل الامنية والمقاط  العرضية بعبارة أخرى 
اإلنموذج أعاله عندما تتوفر بيانات لعدد من المقاط  العرضية خالل مدة نمنية وعندها يصبح من الضروري االنتباه إلى 

 ن.على الحدود الثابتة خالل المقاط  العرضية من الام التغيرات التي تطرأ

 منظومة معادالت االنحدار غير المرتبطة ظاهريًا:

لدينا مجموعة من المعادالت المنفردة فهذا ال يدل على وجود تداخل في أي من المتغيرات سواء أكانت المتغيرات عندما يكوا 
ولكن في الحقيقة هناك ارتباط غير ظاهر بين األخطاء العشوائية ويتبين ذلب  المستقلة )التوضيحية( أم المتغير المعتمد ي

ر إذ ُتعد من ومة معادالت االنحدار غي ياين والتباين المشترك  في المن ومةمن خالل اشتراك حدود األخطاء العشوائية التب
( وهي إحدى النماذج التي تستعمل في دمج بيانات السالسل الامنية والمقاط  العرضية ي فهي SUREالمرتبطة ظاهريا )

حددة من الامن بيانات لمدة م علىب تستعمل في التحليل القياسي لل واهر المختلفة ومنها االقتصادية يإذ يعتمد هذا األسلو 
 اخذ متغيرات ال اهرة عبر الامن. )بيانات المقاط  العرضية( م 

( طريقة تدعى نيلنر ذات المرحلتين 460،( عام )Zellnerأقترو ) :(SURE)طريقة االنحدار غير المرتبطة ظاهريًا 
  (303ي0221يحيىي(
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(Zellner's two-stage estimator)     يإذ اعتمد طريقة المرحعات الصغرى العامة (GLS) (Generalized Least         
Square) لتقدير معالم من ومة المعادالت للوصول في مقدرات أكثر كفاءة من مقدرات طريقة(OLS)  تأخذ بن ر االعتبار

 :ترابط األخطاء العشوائية بين معادالت المن ومة أي أا

Cove (u1, u2)  cove (u1, u3)  cove (u2, u3)  0 ……………. (3،) 

إذ نجد المقدرات  (303ي0221يحيىي ((SURاالرتباطات بين األخطاء العشوائية للمعادالت في إيجاد المقدرات بطريقة )إذ تستعمل 
البواقي  ظفتو  اھوحعد (OLS)لكل معادلة من معادالت المن ومة بإستعمال طريقة المرحعات الصغرى االعتيادية 

(Residuals)  بين  (∑)لكل معادلة ومن ثم تستعمل البواقي المستحصل عليها في إيجاد مصفوفة التباين والتباين المشترك
 (SURE)عند إعادة التقدير لغرض إيجاد مقدرات  (Weighting Matrix)المعادالت التي تستعمل فيما بعد مصفوفة أوناا 

 .Zellner)1962 , ,348-(353لكل معادالت المن ومة 

  :بالصيغة اآلتية ()ي إذ يمكن كتابة المعادلة  (M)ولنفرض أنه لدينا عدد كبير من  المعادالت ولتكن 

Yi=Xi βi + Ui      ……  )30(  

 :إذ إا

iY  : عمودي من مرتبة متجه(T*1) .لمشاهدات المتغير المعتمد في المعادلة 

iX :   مصفوفة من مرتبة(T*k) لمشاهدات المتغيرات التوضيحية في المعادلة. 

i  من مرتبة متجه(T*1) .لمعلمات االنحدار في المن ومة 

iU  من مرتبة متجه(T*1) حدود الخطأ العشوائي في المن ومةل 

 1U              1β                 0   … 0     1 X       1            y 

 

  2+         U2                β… 0            2 X0                 

.                .        .        .             .                        . 

.                .        .        .             .                        . 

.                 .        .        .             .                        . 

M UM                             βM         X0       0   …                  My 

 :وكما يمكن أعادت كتابتها بالصيغة اآلتية

Y=X β + U      ………… )39(   

(33) .....  
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كل عنصر من عناصر القطر الرئيس هو مصفوفة المتغيرات ( يمثل عناصر القطر الرئيس للمصفوفة وأا Xإذ أا )
( هو متجه األخطاء العشوائية في المن ومة وأا هذه uالتوضيحية لكل معادلة في المن ومة غير المرتبطة ظاهرياي كما أا )

 تباين مشترك وتكتب بالشكل اآلتي.األخطاء يكوا لها مصفوفة تباين و 

∑ = v(u) = [

σ11I σ12I ⋯ σ1M

σ21I σ22I ⋯ σ2M

⋮
σM1I

⋮
σM2I

⋯
⋯ σMM'I

]         …………… (31) 

 

= [

𝜎11 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝑀

𝜎21 𝜎22 ⋯ 𝜎2𝑀

⋮
𝜎𝑀1

⋮
𝜎𝑀2

⋯
⋯ 𝜎𝑀𝑀

]⨂𝐼 = ∑ ⨂𝐼𝑐     …….. (36  )                         

∗ Tمصفوفة الوحدة من رتبة  Iإذ إا   T 

𝜎𝜇𝜇′ = 𝐸(𝑈𝜇𝑡 𝑈𝜇′𝑡)            𝑡 = 1,2, … . , 𝑇 وأا    ………..  (32  )  

 ' = 1,2,…,M إذ أا 

     ومن المعادلة اآلتية ( (kronecker تمثل مضروب كرونيكر ⨂ وأا

 

𝑏 = (�́�  ∑  𝑥−1 )
−1

        �́�   ∑ 𝑦−1      ………  (31)  

عادلة في إيجاد مقدرات كل م نالحظ أنها معادلة منفردة وفي هذه الحالة نستطي  استعمال طريقة المرحعات الصغرى العامة
 من المعادالت المن ومة.

 وحالشكل اآلتي

∑ = v-1(u)-1 = [
σ11I

σM1I

⋯

⋯

σ1MI

σMMI

] = ∑ ⨂I-1
c      …….  (34)  

لتي وما يدعى بمقدرات آيتكن وا (GLS)يمثل مقدرات طريقة المرحعات الصغرى العامة   (b)أا متجه المعلمات التقديرية 
 Best Liner Unbus estimatorي  (BLUE)توصف بأنها أفضل تقدير خطي غير متحيا 

هي في إستعمال البواقي الناتجة من تطبيق طريقة المرحعات الصغرى  (SURE) إا األساس الذي تستند عليها طريقة 
 علىتحصل نسوف  (GLS) من خالل استعمال أسلوب   (∑)في إيجاد مصفوفة التباين المشترك  (OLS) االعتيادية 

 تقديرات غير متحياة لمعلمات المن ومة , إذ إا الصيغة التقديرية للمعلمات تكوا بالشكل  

    𝑏 = [

𝑏1

𝑏2

⋮
𝑏2

] =

[
 
 
 
𝜎11𝑥1

′𝑥1 𝜎12𝑥2
′𝑥1 ⋯ 𝜎1𝑀𝑥1

′𝑥𝑀

𝜎21𝑥2
′𝑥1 𝜎22𝑥2

′𝑥2 ⋯ 𝜎2𝑀𝑥2
′𝑥𝑀

⋮
𝜎𝑀1𝑥𝑀

′ 𝑥1

⋮
𝜎𝑀2𝑥𝑀

′ 𝑥2
⋯

⋮
𝜎𝑀𝑀𝑥𝑀

′ 𝑥𝑀]
 
 
 

[
 
 
 
∑ 𝜎1𝜇𝑥1

′𝑦𝜇
𝑀
𝜇=1

⋮

∑ 𝜎𝑀𝑖𝑥𝑀
′ 𝑦𝜇

𝑀
𝜇=1 ]

 
 
 
    … (92)  
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x́ )هي   (b) لتباين والتباين المشترك لمقدراتكما أا مصفوفة ا ∑ x-1 )
-1 

 ويمكن كتابتها بالشكل اآلتي

𝑉(𝑏) =

[
 
 
 
𝜎11𝑥1

′𝑥1 𝜎12𝑥1
′𝑥2 ⋯ 𝜎1𝑀𝑥1

′𝑥𝑀

𝜎21𝑥2
′𝑥1 𝜎22𝑥2

′𝑥2 ⋯ 𝜎22𝑥2
′𝑥𝑀

⋮
𝜎𝑀1𝑥2

′𝛾1

⋮
𝜎𝑧2𝑥𝑀

′ 𝑥2
⋯

⋮
𝜎𝑀𝑀𝑥𝑀

′ 𝑥𝑀]
 
 
 
−1

      ………  (9،)  

( بإستعمال البواقي الناتجة عن تطبيق طريقة المرحعات  ∑( غير معلومة والبد أا نقدر)  ∑ومن الناحية العلمية أا ) 
 في كل معادلة من معادالت المن ومة في حده كاآلتي (OLS) الصغرى االعتيادية 

𝑏𝜇 = (𝑥𝜇
′ 𝑥𝜇)

−1
    𝑥𝜇

′ 𝑦     ... (42) 

 (OLS)( تمثل مقدرات bأا )

 نقوم بحساب البواقي المستحصل عليها من كل معادلة من معادالت المن ومة وكاآلتي  (b)بعد أا أوجدنا المقدرات 

                    

�́� = 𝑦𝜇 − 𝑥𝜇
′ 𝑏𝜇      ... (43) 

 وحالشكل اآلتي:  ( ∑ )وعندها يتم استعمال البواقي لتقدير عناصر المصفوفة 

 
𝐸 = (𝑒𝑖𝜇𝑒𝑖𝜇)́ = 𝐸 {(𝑦𝜇 − 𝑥𝜇𝑏𝜇)

′
  (𝑥𝜇′ − 𝑥𝜇′𝑏𝜇

′ )}        .... (44)   
 

 وحعد استعمال البواقي سوف يتم استعمال مصفوفة األوناا 

(Weighting Matrix)  عند إعادة التقدير لغرض إيجاد مقدرات طريقة (SURE) وحالصيغة اآلتية 

  𝑏𝑆𝑈𝑅 = (𝑥′  Σ̂−1𝑥 )
−1

  (𝑥′ Σ̂−1𝑥 )   ...        (45) 

والتي يكوا فيها كل عنصر من عناصرها بالصيغة أعاله   (Σ)هي مقدرات عناصر مصفوفة  ̂(Σ)أي أا عناصر مصفوفة 
 , وعليه فأنه يمكن كتابة المعادلة السابقة بالشكل اآلتي .

bSUR = [

b1

b2

⋮
b2

] =

[
 
 
 
S11x1

' x1 S12x1
' x2 ⋯ S12x1

' xM

S21x2
' x1 S22x2

' x2 ⋯ S2Mx2
' xM

⋮
SM1x2

' x1

⋮
SM2xM

' x2
⋯

⋮
SMMxM

' xM]
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
∑ S1ix1

' yμ
M
μ=1

∑ S2ix2
' yμ

M
μ=1

⋮

∑ SMμxM
' yμ

M
μ=1 ]

 
 
 
 
 

  … (96) 

 هي sur(b (وأا مصفوفة التباين والتباين المشترك للمقدرات  S) (Inverse) ('هو معكوس  S)' (إذ إا 
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   𝑉(𝑏𝑆𝑈𝑅) =

[
 
 
 
𝑆11𝑥1

′𝑥1 𝑆12𝑥1
′𝑥2 ⋯ 𝑆1𝑀𝑥1

′𝑥𝑀

𝑆21𝑥2
′𝑥1 𝑆22𝑥2

′𝑥2 ⋯ 𝑆2𝑀𝑥2
′𝑥𝑀

⋮
𝑆𝑀1𝑥2

′𝑥1

⋮
𝑆𝑀2𝑥𝑀

′ 𝑥2
⋯

⋮
𝑆𝑀𝑀𝑥𝑀

′ 𝑥𝑀]
 
 
 

              ..... (92)  

هو وجود ارتباط بين األخطاء العشوائية للمعادالت في المن ومة   (SURE)ومما سبق نستنتج أا سبب إستعمال طريقة 
 .التقدير للحصول على أفضل نتائج  وأا هذه الطريقة تتعامل م  األخطاء لغرض إعادة

 SUREاختبار الفرضية في منظومة 

باألحرى ما قيمة االرتباط بين األخطاء العشوائية او    (SURE)لمعرفة عند أي مستوى من االرتباط يمكن إستعمال طريقة 
وهناك عدة اختبارات وسوف نستعمل  (SURE)  بين معادالت المن ومة والتي يكوا فيها من الضروري إستعمال طريقة 

  كرانجاختبار مضاعف ال

𝐿𝑚 = 𝑇 ∑ ∑ 𝑟2
𝑖𝑗

𝑖−1
𝑗=1

𝑁
𝑖=1  …….. (48) 

𝑟𝑖𝑗 = 𝑇−1(𝑍𝑖𝑗𝑍𝑗𝑖)
−

1

2�́�𝑒𝑗 …….. (49) 

 إذ إا 

)بدرجة حرية  (𝑋2)توني  
1

2
𝑁(𝑁 − 1))   

 واا فرضية العدم 

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 … . . 𝜌𝑁 = 0 
𝐻1: 𝜌1 ≠ 𝜌2 … . . 𝜌𝑁 ≠ 0 

 ار سوف يكوا وفق الصيغةبواا إجراء االخت

𝑞 = 𝑇 ∑ �̂�2
𝑗

𝑁
𝑗−1  …… (50) 

                                                                           

   𝑗 = 1,2, …… ,𝑁 

 المحسوحة وفق الصيغة اآلتية  𝜌𝑗هي تقديرات  (�̂�)إذ إا 

�̂�𝑖 =
∑   𝑒𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡−1𝑇

𝑡=2

∑   𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=2
,    𝑡 = 2,3, … , 𝑇………… (51) 

 .  (2ي 0226)ناظمي  (𝑁) بدرجة حرية  (𝜒2)واا توني  

𝒳نقارا والختبار وجود االرتباط الذاتي من الدرجة األولى في من ومة دوال االستثمار ي 
𝒳الجدولية م   2

المحسوحة  2
𝒳وعليه نجد اا قيمة 

𝒳المحسوحة اقل من  2
الجدولية مما يؤدي الى قبول فرضية العدم التي تنص على عدم وجود  2

 .بين األخطاء العشوائية للمن ومة االرتباط الذاتي
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 : مقاييس المقارنة 

يعد التقدير الذي له اقل تباين أكثر كفاءة عند مقارنة أكثر من تقدير للمعلمةيوتعرف الكفاءة  :   Efficiencyالكفاءة 
 (26،ي02،0)طشطوشي .( بأنها حاصل قسمة تباين التقدير األول على تباين التقدير الثاني(effالنسبية 

( فاا التقدير ،اكبر من ) eff( فهذا يعني إا التقدير األول أكثر كفاءة من الثاني يأما إذا كانت ،اقل من)  effفإذا كانت 
 الثاني أكثر كفاءة من األول.

𝑒𝑓𝑓 =
𝑣𝑎𝑟(𝑠𝑢𝑟)

𝑣𝑎𝑟(𝑜𝑙𝑠)
< 1… . . (52)                                                                   

  Var (SURE)    <    Var (OLS)يًا رياض

 Mean Absolute Percentage Errorمتوسط نسبة األخطاء المطلقة:

 مئوية وكما في المعادلة اآلتية: هي النسبة بين الخطأ المطلق للقياس والقيمة المتوقعة للقياس كنسبة

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑|
𝑌 − �̂�

𝑌
|

𝑟𝑟

𝑟𝑟 … . . (53)⁄  

 هي قيمة الشاهدة الحقيقية. Yأذ أا : 

         Ŷ .هي قيمة المشاهدة المقدرة 

         rr المشاهدات. عدد 

 multiple liner regression: النموذج الخطي المتعدد 

يعبر انموذج خط االنحدار البسيط عن العالقة بين متغيرين هما المتغير المعتمد والمتغير المستقل ي بما اا تنوع وتطور 
الدراسات والبحوث االقتصادية تتطلب دراسة اكثر من متغير مستقل ولكي نستطي  معرفة مدى تأثير هذه المتغيرات 

وحذلب فأا الشكل الرياضي  (2322,02) د.دجلة ,نموذج االنحدار الخطي المتعدد ي المستقلة على المتغير المعتمد يتمم استعمال ا
 النموذج خط االنحدار المتعدد هو :

i+ Uik  XK B +……….  +i2 X2+ B i1X1+ B 0Bi= Y 

 حيث اا : 

0B مل التقاط ا: مع  

  jB :معامالت االنحدار 

i:U حد الخطأ العشوائي 
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=1,2,3,……,kii=1,2,3,……,n 

  selection the best regression equation: اختيار افضل معادلة انحدار 

أا اختيار افضل معادلة انحدار يعتبر من المواضي  االساسية في تحليل االنحدار وخصوصًا في التنبوءات االقتصادية ي 
ويلجأ الباحثوا الى اختيار مجموعة من المتغيرات المستقلة التي يعتقدوا انها تمثل ال اهرة المدروسة ي حيث يتم اختيار 

س افضل معادلة انحدار بناءًا على مقاييل نهائي وهناك عدة اساليب في اختيار االفضل منها العتمادها في الدراسة بشك
( ومعنوية المتغير المستقل وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على اسلوب واحد وهو اسلوب انحدار Fواختبارات منها اختبار) 
 الخطوات المتسلسلة.

 stepwise regression methodاسلوب انحدار الخطوات المتسلسة : 

في هذا االسلوب يتم الدمج بين طريقة االختيار االمامي الدخال المتغيرات الى االنموذج وحين طريقة الحذف العكسي 
 . )2،،ي02،3والتي تعمل على حذف المتغيرات التي ليس لها داللة احصائية ) مرواا ي 

 Transform تحويل البيانات:

 قبل معالجة البيانات احصائيا يجب التأكد من بعض خصائص البيانات حتى يمكن اختيار األسلوب المناسب للتعامل معها. 

من المعروف اا التحليل االحصائى للبيانات يعتمد اساسا على مجموعة من االختبارات االحصائيةي ويمكن بصفه عامه تقسيم 
 هذه االختبارات الى نوعين أساسيين هما:

  Parametric Testsاالختبارات المعلمية-،

   Non-Parametric Tests  االختبارات الالمعلميه-0

 حيث يفضل التعامل م  االختبارات المعلميه اذا كانت شروطها مستوفاه ألنها أقوى.

 Normalي  الطبيعىفمن أحد الشروط الهامه التى تعتمد عليها أغلب االختبارات المعلميه هى أا تكوا البيانات لها التون 
Distribution . 

ق الالختبارات المعلمية تكوا النتائج خاطئة وغير مجديهن وكثيرا من مستخدمى الحامة  ال يلتفتوا طبياذا لم يتحقق هذا الشرط ف
 لهذا الفرض مما يؤدى لنتائج وتفسيرات خاطئة.

 اذا لم يتحقق هذا الفرض فيمكن أا نلجأ ألحدى الطريقتين:

 SPSSفي برنامج  Transformتحويل البيانات التى ال تتونع طبيعيا لبيانات طبيعية عن طريقة قائمة -،

 استخدام اختبار ال يعتمد على هذا الشرط باستبدال االختبار المعلمى باحد االختبارات الالمعلمية.-0

 ( لجمي  متغيرات الدراسة لغرض تحويلها.LNحيث تم اخذ ال ) 

 :العمليالجانب 
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أا الدالة التي تم اعتمادها في معرفة سلوك االستثمار للقطاعات االقتصادية في العراق هي دالة أجمالي تكوين رأس المال 
( كمتغير معتمد واا المتغيرات المستقلة التي تم إستعمالها لتفسير سلوك االستثمار هي الناتج المحلي Iالثابت للقطاع )

 .( t( في السنة )Iاإلجمالي للقطاع )

واقتصر أسلوب التقدير والتحليل لدوال االستثمار في ( لألنشطة االقتصادية ISICإذ تم اعتماد التصنيف القياسي الدولي )
 القطاعات الخمسة وهي)الاراعة والغابات والصيديالصناعة التحويليةيالبناء والتشييديالكهرحاء والماءيالنقل والمواصالت(.

 على  مستوى القطاعات بيانات )بيانات سالسل نمنية ومقاط  عرضية( باالستثمارإذ اعتمد البحث على نوعين من ال
( إذ تم دمج نوعين من البيانات سنوية في التقدير والتحليلي والسالسل الامنية 02،2-422،االقتصادية في العراق للمدة )

( وللمتغيرات 422،ألسعار الثابتة لسنة )(. وقد اعتمد البحث على البيانات المقاسة با02،2-422،المستعملة تغطي المدة )
المستعملة كافة في تقدير من ومة دوال االستثمار وهذه البيانات تم الحصول عليها من  ونارة التخطيط يالجهان المركاي 

 ( math lab , spss) لالحصاء يوالمجامي  السنوية التي تصدرها بأعداد مختلفة يإذ تم إستعمال برنامجي التحليل

( ومتوسط نسبة الخطأ المطلق بواسطة eff( وايجاد الكفاءة) SURE( و)OLSم ايجاد التقديرات للمعالم لطريقتي )حيث ت
 ANOVAالختبار معنوية النماذج ومدى مالئمتها عن طريق جداول   spssيبينما تم استخدام برنامج  math labبرنامج 

مشاهدة يوكاا 41) ) في ادناهي إذ كانت عدد المشاهداتوكما موضحة واختيار افضل معادلة انحدار من هذه المن ومة 
ستأخذ الشكل  (SURE)إا من ومة دوال االستثمار التي سيتم تقديرها بإستعمال أسلوب  يمتغيرات  5) (عدد المتغيرات

 اآلتي:

ititioiit UXy  111 

i = 1, 2… 5;     t = 1, 2… 41 

itY( للقطاع 422،: إجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الثابتة لسنة )(i)  في السنة(t). 

 :تمثل اجمالي تكوين رأس المال لقطاع الاراعة والغابات والصيد. 1Yإذ 

2Y.تمثل اجمالي تكوين رأس المال لقطاع الصناعة التحويلية : 

3Y .تمثل اجمالي تكوين رأس المال لقطاع البناء والتشييد : 

4Y.تمثل اجمالي تكوين رأس المال لقطاع الماء والكهرحاء : 

5Y.تمثل اجمالي تكوين رأس المال لقطاع النقل والمواصالت : 

1t, X2tX …5tX( للقطاع في السنة 422،: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة )(t). 

 : الناتج المحلي لقطاع الاراعة والغابات والصيد.1Xإذ يمثل 

2X.الناتج المحلي لقطاع الصناعة التحويلية : 

3X.الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد : 

4X.الناتج المحلي لقطاع الماءوالكهرحاء : 
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5Xالمحلي لقطاع النقل والمواصالت. : الناتج 

ها تم تقدير معالم من ومة االستثمار الخطية لكل قطاع بصورة منفصلة مستعملين وحعد جم  البيانات وتهيئتها وتشخيص
 ( الكالسيكية إذ تبين أنها ال تالءم الن رية االقتصادية لالستثمار يفلذلب اتجهت في توظيف البواقي الناتجة  OLSطريقة )

القطاعات االقتصادية من خالل دمج بيانات السالسل ( يثم تم أعادة تقدير معالم المن ومة لدوال االستثمار لكل iρلتقدير)
 ( بإستعمال البيانات بعد إيجاد القيمة المفقودة لسنة Zellnerالامنية لكل القطاعات وفق أسلوب )

 (  ،وكما في الجدول رقم )   Series Meanحيث تم اختيار طريقة التقدير  SPSS(  بواسطة برنامح 0223)

 ( 2الجدول رقم ) 

 قدير القيم المفقودة بطريقةنتائج ت

 
N Mean Std. Deviation 

Missing aNo. of Extremes 

Count Percent Low High 

y 40 2174.67574 2334.879213 1 2.4 0 2 

y1 40 288.81535 268.035261 1 2.4 0 2 

y2 40 524.76937 727.698913 1 2.4 0 1 

y3 40 645.32248 897.475696 1 2.4 0 5 

y4 40 2490.11653 1.539725E4 1 2.4 0 4 

y5 40 463.27836 511.535886 1 2.4 0 0 

 

إذ كانت بيانات اجمالي تكوين رأس المال للقطاعات )الاراعة والغابات والصيدي والصناعة التحويلية ي والبناء والتشييد يوالماء 
 ( 2،،.0942ي  963.021ي  691.300 ي 109.264ي  011.1،1)والكهرحاء ي والنقل والمواصالت( كااآلتي ي

( لمعالم من ومة إجمالي تكوين SURE( و )OLS( في ادناه يبين تقديرات  وقيمة معنوية تلب التقديرات ل)0والجدول رقم)
 القطاعات االقتصادية المدروسة . رأس المال الثابت وفق
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 (2جدول رقم )

 للقطاعات بإستعمال اسلوبيبين تقديرات معالم منظومة دوال االستثمار 

 (SURE(و )OLSوقيمة معنوية التقديرات للمعالم ) 

SURE sig OLS القطاعات المعالم 

98.6551591320331 .047 100.668847067565 B0 الاراعة 

 

 

 

(،) 

-0.0371516903092150 .988 0.000310187812609830 B1 

0.135397600956995 .000 

 

0.0679080842365912 B2 

-0.510585042401771 .000 -0.681239093916193 B3 

0.216992736546397 .000 0.215798831155677 B4 

0.0283935545068555 .164 0.0477562620686917 B5 

555.000479523621 .026 -905.019192859612 B0 الصناعة التحويلية 

 

 

(0) 

-0.186550399913866 .002 0.548608414190376 B1 

-0.0139105150457235 .113 -0.190771000761691 B2 

-0.176744543529332 .006 -1.93892357984563 B3 

0.131788899081683 .000 0.585817068449549 B4 

0.359213102297741 .407 -0.224553545636354 B5 

-417.536719780298 .002 -1054.74734548831 B0 الكهرحاء والماء 

 

 

(3) 

0.195377072804893 .003 0.415317688515804 B1 

-0.165151540898583 .001 -0.333364637713686 B2 

-0.590307944903882 .096 0.915900334573776 B3 

0.421037660704382 .000 0.635196017012815 B4 

0.132090641744486 .261 -0.245931944720572 B5 

-75.5659845888261 .996 45.2066527431356 B0 البناء والتشييد 

 

 

(9) 

0.276434210052670 .794 1.11630250761978 B1 

0.336215597497125 .287 3.31884228393747 B2 

-1.73652173731138 .460 -5.52330889189088 B3 
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0.483551455148720 .460 2.67058874406609 B4 

-0.750269252154641 .427 -5.63054745771830 B5 

-231.755199088582 .095 -204.899456248093 B0 النقل والمواصالت 

 

 

(1) 

0.173651179942339 .003 0.159414456548184 B1 

-0.0862926135775214 .262 -0.0410493649982204 B2 

-1.51869682054678 .000 -1.39250266570269 B3 

0.671918602273819 .000 0.574356447135067 B4 

-0.0201945156788172 .539 -0.0509608317323334 B5 

 

ات االقتصادية )المقاط  ( في دمج البيانات للسالسل الامنية للقطاعSUREمن هذه التقديرات يتضح إا تطبيق أسلوب )
كآي الجدولية لدرجة حرية  ( على أنها أصغر من قيمة مرح 2.1664،( والمسأوية ل)2Xوتشير احصائية )ي  العرضية(

 MAPE)ونالحظ من مقاييس المقارنة المستعملة مثل ي( 2.21لمستوى داللة )( التي تمثل القطاعات قيد الدراسة و 1)
( والتي بلغت قيمتها SURE( بينماكانت قيمته بإستعمال طريقة ) OLS( )013.169(والتي بلغت قيمتها وفق طريقة )

أي اقل من الواحد يمما يدل على كفاءة أسلوب الدمج وفق من ومة  (2,2964 (قيمته لكفاءة إذ بلغت( وا31.14،2)
(SURE .) 

( وتتكوا المن ومة من خمس معادالت وهذه إحدى معادالت b4,b3,b2,b1,b0b,5يتكوا كل إنموذج من ستة معالم وهي)
 المن ومة.

5ix5+b4ix4+b3ix3+b2ix2+b1ix1+bo=biY 

, 2,3,4,5i=1 

كما يالحظ عدم وجود ارتباط او تداخل بين المتغيرات وليس هناك متغيرات مستقلة )توضيحية ( ت هر في اكثر من معادلة 
أي انها توصف على انها معادالت غير مرتبطة ظاهريايمن خالل التحليل االحصائي تبين عدم معنوية المعادلة التقديرية 

تبين اا  ايكم var (OLS)اقل من   var(SURE)ا من التحليل وكما يالحظ لقطاع البناء والتشيد لذا فقد تم استبعاده
( هي أكفأ بناءا على مقاييس المقارنة SURE( وحما أا تقديرات طريقة ) OLSمعادالت االنحدار االخرى معنوية بطريقة )

ككل تبين انها معنوية عند مقارنتها ( للنموذج F( للمعالم المقدرة واختبار ) t ومن خالل اجراء اختبار )في اعاله التي ذكرت 
 .( ،2.2(  و )2.21مستوى معنوية )ب

( يوأا 22.6611،( في اعاله أا قيمة معامل التقاط  موجبةي وقد بلغت )0:يالحظ من الجدول رقم )المعادلة االولى
 (ي وهي منسجمة م  الن رية االقتصادية يكما المتغيرات االخرى موجبة 2.2223( بلغت )1iXالمعلمة المقدرة للمتغير )

( 160.،والتي بلغت ) D.W( فهو غير معنوي ولذلب تم حذفة يكما أا قيمة 3iX( يماعدا ) tومعنوية بناءا على اختبار ) 
 .د ارتباط ذاتي كما مبين في ادناهتشير الى عدم وجو 



21 

 

 ومؤشرات اخرى  D.Wو قيمة  2R( يبين قيمة 3جدول رقم )

 

 ANOVA( يبين تحليل التباين 4والجدول رقم )

 

 

(ي كما أ ا -،421.2،4( في اعاله أا قيمة معامل التقاط  سالبهيوقد بلغت )0يالحظ من الجدول رقم ) المعادلة الثانية:
 ( وتم اختبار معنويتها وفق اختبار2.1111( و ) -4314.،( و)2.1966( والتي بلغت )5iX) ( و3iX( و) 1iXالمتغيرات )

  (t ( وتبين انها معنوية يماعدا متغير )2iX (و )5iX ( تبين انها غير معنوية ويبين الجدول رقم )،في ادناه قيمة 0  )2R 
 ومؤشرات اخرى. D.Wو قيمة 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 a.964 .929 .919 75.254898 1.862 

 

bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2603657.659 5 520731.532 91.948 a.000 

Residual 198215.489 35 5663.300   

Total 2801873.148 40    
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 (0الجدول رقم ) 

bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 a.626 .392 .305 598.897591 2.819 

 

 

 ANOVA( يبين تحليل التباين 6والجدول رقم )

bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 8098541.278 5 1619708.256 4.516 a.003 

Residual 12553741.348 35 358678.324   

Total 20652282.626 40    

 

 

  

(ي كما أ ا -219.292،( في اعاله أا قيمة معامل التقاط  سالبهيوقد بلغت )0يالحظ من الجدول رقم ) المعادلة الثالثة:
( وتبين انها معنوية بمستوى داللة t) وتم اختبار معنويتها وفق اختبار (2.9،13( و التي بلغت قيمته )1iXمعلمة المتغير )

 .( وتبين انها  غير معنوية يلذا تم حذفهماt( تم اختبار معنويتهما وفق اختبار ) 5iX( و )3iX(ي وأا معالم ) 2.21)
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 ومؤشرات اخرى. D.Wو قيمة  2R(  في ادناه قيمة 7بين الجدول رقم ) ي

 

 ANOVA( يبين تحليل التباين 8والجدول رقم )

bANOVA 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23303888.036 5 4660777.607 20.116 a.000 

Residual 8109154.321 35 231690.123   

Total 31413042.357 40    

 

 

 (2.21معنوية بمستوى داللة ) غير وتبين انها 2R 0.68حيث بلغت قيمة :المعادلة الرابعة 

 (ي كما -02.9.144وقد بلغت ) ( في اعاله أا قيمة معامل التقاط  سالبهي0يالحظ من الجدول رقم ) المعادلة الخامسة:
 ( تم اختبار معنويتها وفق اختبار4iX( و)3iX( و) 1iXأ ا معلمة المتغير )

  (t( وتبين انها معنوية بمستوى داللة )2(ي وأا معالم الملتغير) 2.21iX( و )5iXتم  اختبار معنويتهما وفق اختبار ) 

  (t ( وتبين انها  غير معنوية يلذا تم حذفهماي ويبين الجدول رقم )في ادناه قيمة 4  )2R  واحصاءة و قيمةD.W  ومؤشرات
 .اخرى 

 

 

 

bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 a.861 .742 .705 481.342003 1.759 
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 (0الجدول رقم ) 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 a.940 .884 .868 183.825005 1.428 

 

 

 ANOVA( يبين تحليل التباين 23والجدول رقم )

 

 واظهرت النتائج المعادلة التالية .  (spss)والجل اختيار افضل معادلة انحدار من المعادالت السابقة تم استخدام برنامج 

 

( يبن طريقة اسلوب الخطوات المتسلسة11جدول رقم )  

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

 والتشيد البناء لقطاع االحمالي المحلي الناتج

 التحويل بعد
. 

Stepwise (Criteria: Probability-

of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: التحويل بعد المدروسة للقطاعات المال رأس تكوين اجمالي 
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 R Square( يبين قيمة 11جدول رقم )

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .870a .757 .751 .60810 

a. Predictors: (Constant), التحويل بعد والتشيد البناء لقطاع االحمالي المحلي الناتج 

b. Dependent Variable: التحويل بعد المدروسة للقطاعات المال رأس تكوين اجمالي 

 

 
 F( يبين معنوية افضل معادلة انحدار واختبار 11جدول رقم )

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45.007 1 45.007 121.709 .000b 

Residual 14.422 39 .370   

Total 59.429 40    

a. Dependent Variable: التحويل بعد المدروسة للقطاعات المال رأس تكوين اجمالي 

b. Predictors: (Constant), التحويل بعد والتشيد البناء لقطاع االحمالي المحلي الناتج 

 

 منهما( يبين قيمة المعامالت الفضل معادلة االنحدار ومعنوية كل 24جدول رقم )
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .999 .563  1.773 .084 

 البناء لقطاع االحمالي المحلي الناتج

 التحويل بعد والتشيد
.930 .084 .870 11.032 .000 

a. Dependent Variable: التحويل بعد المدروسة للقطاعات المال رأس تكوين اجمالي 

 

 االستنتاجات: 

( المحسووووووحة F( حيث تم مقارنة قيم ) F) .تبين من خالل الدراسوووووة اا النماذج مالئمة ويمكن اعتمادها بناء على اختبار ،
( حيث تم مقارنة قيم Fبناء على اختبار ) ( تبين انها معنوية يماعدا النموذج الراب  2.21م  الجدولية ولمسووووووووتوى معنوية )

 (F( المحسوحة م  الجدولية ولمستوى معنوية )2.21)  اته غير معنوي لذلب تم استبعاده.تبين 

.تبين اا هنواك واحود من هوذه النمواذج االرحعوة هو افضوووووووووووووول معوادلوة خط انحدار واا المتغير المسووووووووووووووتقل ) الناتج المحلي 0
 ومعنوية النموذج. Fد هو اكثر متغير له تأثير بناءًا على اختبار االجمالي لقطاع البناء والتشي
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 :التوصيات

.العمل في أعادة التوانا في إنتاجية القطاعات المختلفة واالسووتثمار فيها والذي سوويؤدي بدورها في دعم االقتصوواد الوطني ،
اد المحلي والكف عن العمل بمبدأ االقتصووووو بدال من االعتماد الكلي في قطاع النفط والذي يؤدي من جانبه في تذبذب الناتج

 دي الجانب طوال الُمدد السابقة .األحا

في تقووودير  قيم المعوووالم للمعوووادالتي لوووذا نجووود من  ( OLS(هي أكفوووأ من طريقوووة)  SURE. من التطبيق أا طريقوووة) 3
لى اختبار عتمادهها بناءا عالضروري إستعمال هذه الطريقة عند دراسة و تحليل المواضي  التي تخص االستثماريكمايمكن ا 

 (Fالذي يقول انها معنوية ومالئمة )  ي وايضووووووًا توصوووووولنا الى افضوووووول معادلة انحدار من والتي تتيح لنا التنبوء االقتصووووووادي
 مستقبأل.

 المصادر

( ) دراسووووووووووة تطبيقية 02،2 – 422،أثر االسووووووووووتثمار على النمو االقتصووووووووووادي في العراق للمدة من )  احمد ي جمالي-2
 .02،9(يكلية االدارة واالقتصاديجامعة بغداديوالمقارنة بينهما  SUREو    OLSباستعمال طريقة  

كلية علوم  –قيجامعة الموصل الطائييفاضل عباس يالتنبؤ والتمهيد للسالسل الامنية بإستعمال التحويالت م  التطبي -0 
 .0222الحاسبات والرياضيات ي بحث من المؤتمر العلمي الثاني للرياضيات واإلحصاء والمعلوماتية ي

 .02،0تطبيقييدار اليانوردييعماايطشطوشيسليماا محمد يأساسات اإلحصاء الرياضي ن ري و  -3

 SUREعبديناظم عبد الله يمحمديسووالم بدر يتقدير من ومة دوال االسووتثمار للقطاعات االقتصووادية بإسووتعمال أسوولوب  -9
 .0226عندما تكوا الحدود العشوائية مرتبطة ذاتياي"تاامنيا"ي بحث منشوريالمعهد التقني االنباري

ن رية والتطبيقيجامعة بغدادي/مطبعة ال -كواظميأموري هوادي يباسووووووووووووووم سووووووووووووووليبة مسوووووووووووووولميالقياس االقتصووووووووووووووادي المتقدم -1
 .0220الطيفي

في تقدير من ومة المعادالت غير المرتبطة ظاهريا لعينة من الشوووووركات   SUREيحيىيمااحم محمد يإسوووووتعمال طريقة -6
ي 32يمجلد40الرافدينيالعدد (يبحث منشووووووووووريمجلة تنمية0222 -416،المسووووووووجلة في سووووووووووق بغداد لألوراق المالية للمدة)

0221. 

 .،،02ابراهيميدجلة واخرواياالقتصاد القياسي وتطبيقاتهيمكتبة الجايرة للطباعة والنشريبغدادي-2

 .02،3( يجامعة الموصلي،( العدد)2،دبدوبيمرواايواخروايمجلة الرافدين للحاسوب والرياضيات ي المجلد ) -1

4-Zellner.A., 1962 ‘’An Efficient Method of Estimating seemingly Unrelated Regression and 
test for aggregation bias’’, JASA, VOL.57. 
12-Zellner.A., Estimators for Seemingly unrelated regression equation: Some finite Sample 
results, J A S A . Vole 58, 1963.   


