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 المستخلص:

فً هذا البحث تم تقدٌر االتجاه العام للسلسلة الزمنٌة الخاصة بالناتج المحلً 

باستعمال طرائق تقدٌر مختلفة بأالعتماد على  0212-1891االجمالً للعراق للمدة 

نماذج انحدار مختلفة هً انموذج معلمً لدالة االنحدار المتعدد، انموذج شبه معلمً 

متمثال باالنموذج احادي المؤشر، انموذج شبه معلمً هو أنموذج االنحدار الخطً 

فً هذا البحث تم استعمال اسلوب التمهٌد االسً بأنواعه متمثال بطرٌقة التمهٌد  الجزئً.

وكذلك التمهٌد الثالثً  Single and Doubleاالسً ذي المعلمة الواحدة والمعلمتٌن 

Triple  ت فضال عن طرٌقة هولHolt ًلغرض االستشراف عن قٌمة الناتج المحل 

 . وقد تم استعمال معٌار الفرق المطلق لغرض المقارنة بٌن0211االجمالً العراقً لعام 

هذه الطرائق، وقد اثبتت النتائج افضلٌة مقدر االنحدار الخطً الجزئً عند استعمال 

ً االجمالً والذي بالنتٌجة طرٌقة التمهٌد الثالثً فً االستشراف عن قٌمة الناتج المحل

 ساهم فً وضع استشرافات مقاربة للواقع. 

: االنموذج الخطً الجزئً، االنموذج احادي المؤشر، التمهٌد االسً رئٌسٌةالكلمات ال
 المفرد، التمهٌد االسً المزدوج، التمهٌد االسً الثالثً
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 المقدمة  .1

دوره بعد ان ٌتم فهم  ٌمكن عد التنبوء او االستشراف اهم اهداف العلم وٌأتً
الظاهرة قٌد الدراسة وتحدٌد العالقة بٌنهما وبٌن الظواهر المحٌطة بها ,وٌقصد بالتنبوء 
او االستشراف قدرة البحث العلمً على وضع صورة مستقبلٌة للظاهرة باالعتماد على 

 واقع الدراسة الحالٌة.

وجود امكانٌة وان من شروط االستشراف المهمة هو الثبات او االستقرار اي 
لالستشراف لفترات مستقبلٌة اذا ما تم افتراض ان كل الظروف االخرى المحٌطة 

وتستلزم كثٌر من النماذج وطرائق السالسل  بالظاهرة المراد دراستها ثابتة ومستقرة.
فأذا لم ٌتحقق شرط االستقرار الكامل او . ]1[الزمنٌة ان تكون السلسلة الزمنٌة مستقرة

 .الت للحصول على حالة االستقرارٌةعزوم فأنه ٌستوجب عمل تحوٌاالستقرار بال

كذلك من شروط استعمال االستشراف توفٌر معلومات سابقة عددٌة عن الظاهرة 
على ان ٌكون هنالك استمرارٌة للظاهرة فً المستقبل وعدم توقفها فً الوقت الحاضر 

 وٌعد الزمن السبب الرئٌس للتخطٌط واالستشراف.

ن من الحوادث هما حوادث خارجٌة الٌمكن السٌطرة علٌها وحوادث هنالك نوعا
وتتبع من النوع الثانً عملٌة صنع القرار فً حٌن  .داخلٌة باالمكان السٌطرة علٌها 

تطبق عملٌه االستشراف على المؤثرات الخارجٌة. وان نجاح اي مؤسسة او شركة او 
الذي ٌعد الجزء المكمل لصنع منظمة ٌعتمد كال النوعٌن فضال عن عملٌة التخطٌط و

القرار وٌمثل حلقة الوصل بٌن كل من صنع القرار واالستشراف. وهذا ٌتم عند اتباع 
الوسائل واالسالٌب العلمٌة والطرائق الحدٌثة بحٌث ٌجعل من االخطاء او الوقوع فً 
االخطاء اقل ما ٌمكن ومن ثم التقلٌل من االعتماد على الفرصة ومن ثم بناء 

 .]6[رافات بشكل سلٌماالستش

ان كثٌراً من الدول تعتمد برامجها وخططها التنموٌة على اسس ومعاٌٌر علمٌة لبناء 
 .]0[من االنجازمن خالل االختصار فً زسٌاساتها سواء اكانت من خالل التكالٌف او 

ٌهدف هذا البحث الى بناء استشرافات لواحد من اهم مؤشرات الحسابات القومٌة 
للعراق ،اذ ٌعبر هذا المؤشر على كفاءة االداء  GDPلمحلً االجمالً وهو الناتج ا

االقتصادي للبلد للفترات الماضٌة وان تطور هذا المؤشر سوف ٌنعكس اٌجابٌا على 
تطور الدخل القومً وتطور الدخل للفرد الواحد مما سوف ٌؤدي الى تحسٌن مستوى 

لك فً رصد السلوك والتحلٌل الرفاه االجتماعً لالفراد. وٌستعمل هذا المؤشر كذ
 االقتصادي ورسم السٌاسات واتخاذ القرارات واجراء المقارنات الدولٌة.

كذلك ٌهدف هذا البحث الى بناء انموذج سلسلة زمنٌة ومحاولة ازالة تأثٌر االتجاه 
مستعملٌن بذلك طرائق معلمٌه  0212الى عام  1891للسلسة الزمنٌة المأخوذة من عام 

لغرض ازاله تأثٌر االتجاه العام ثم بناء التوقعات واالستشرافات للفترات وشبه معلمٌه 
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الزمنٌة المستقبلٌة كخطوة ثانٌة مستعملٌن التمهٌد االسً كأسلوب لغرض بناء تلك 
 االستشرافات.

وعلى الرغم من كون اسلوب التمهٌد االسً ٌعد اسلوبا قدٌما فً بناء االستشرافات 
من االحصائٌٌن ٌستندون على االسلوب فً تحلٌل السالسل  %02اال انه الٌزال هنالك 

 .[9]الزمنٌة

 الجانب النظري  .2

غالبا ما تمتلك السالسل الزمنٌة تأثٌرات قد تكون موسمٌة او قد تكون تأثٌرات تقود 
الى اتجاه عام او الى كلٌهما. و نتٌجه لهذا ٌمكن صٌاغة السلسلة الزمنٌة وفق نماذج قد 

ك من خالل تجمٌع تأثٌرات االتجاه العام والتأثٌرات الموسمٌة فضال تكون تجمٌعٌة )وذل
عن التأثٌرات العشوائٌة( او ضربٌة )من خالل ضرب التأثٌرات سابقة الذكر( ووفق 

 [14][16]االتً :

  التجمٌعً    االنموذج 

 
  ًاالنموذج الضرب 

 
 اذ أن:

: Tt  الفترة مركبة االتجاه العام عندt. 

St المركبة الموسمٌة عند الفترة :t. 

Et المركبة العشوائٌة عند الفترة :t. 

ومن الجدٌر بالذكر ان استعمال االنموذج الضربً ٌكون من خالل معرفة فٌما اذا 
كانت هنالك عالقة طردٌة لكل من التاثٌرات الموسمٌة والتأثٌرات الناتجة عن االتجاه 

النماذج استعماال مع السالسل االقتصادٌة كونها تمتلك اختالفات العام علما ان اكثر هذه 
موسمٌة مع تزاٌد فً مستوى )متوسط( السلسلة. وان احدى اسالٌب تحلٌل السلسلة 
الزمنٌة وبناء التوقعات او االستشرافات المستقبلٌة ٌكون من خالل التخلص من 

م واالتجاه العام( قبل البدء بتحلٌل التأثٌرات الموسمٌة واالتجاهٌة )اي بأزالة تأثٌر الموس
 تلك السلسلة فً حٌن هنالك اسالٌب ال تشترط التخلص من تلك التأثٌرات وانما ٌكون لها

 .اسلوبا موائما مع تلك التأثٌرات
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الذي ٌعمل على تثبٌت عدم االستقرارٌة  Box-Coxوباستعمال ما ٌسمى بتحوٌل 
ذات تحوٌالت  Box-Coxات وان عائلة الحاصل فً التباٌن قبل عملٌة تجزئة المركب

 القوى تكون 

                                           (1) 

 او فً الصٌغة 

 
مع مالحظة ضرورة تثبٌت التباٌن قبل عمل تحوٌالت القوى وذلك بسبب ان البٌانات فً 

 .[16]تحوٌالت القوى تشترط عدم السالبٌة فً البٌانات

هذا وبسبب كون البٌانات الحقٌقٌة التً تم التعامل معها والتً تمثل  فً بحثنا
بٌانات الناتج المحلً االجمالً للعراق التعانً من اثار موسمٌة كونها اخذت هذه 
البٌانات على اساس سنوي ولٌس فصلً بحٌث لم تظهر هنالك حالة الموسمٌة فأن 

 معً او التجمٌعً االنموذج الذي سوف ٌتم استعماله هو االنموذج الج

                                      (2)  

الى ان كثٌراً من التطبٌقات تظهر عادة تأثٌرات  Fan and Yao [9]وقد اشار الباحثان 

ال خطٌة وكذلك كون توزٌع االخطاء لٌس توزٌعا طبٌعٌا وانما قد ٌكون ثنائً المنوال 
Bimodal عن وجود حالة التعدد الخطً بٌن متغٌرات االرتداد او متعدد القمم فضال 

 الزمنً ومشكلة عدم تجانس التباٌن.

ان الحاالت المذكورة انفا غالبا ما تتطلب نماذج الخطٌة لوصف القانون الذي 
على ضوئه ٌتم تولٌد البٌانات. وهذه النماذج الالخطٌة تتصف عادة بكثرة صٌغها وعدم 

اخرى هً مسألة اختٌار الصٌغة االكثر مالءمة والتً قد محدودٌتها مما ٌولد مشكلة 
لذلك  .نماذج والصٌغ الواحدة تلو االخرىتسبب فً ادخال الباحث فً مسألة تجرٌب ال

وبسبب المسائل المذكورة انفا ظهر هنالك بدائل عن النماذج او الصٌغ الالخطٌة تمثلت 
قٌودا او افتراضات او صٌغا  باللجوء الى استعمال الطرائق الالمعلمٌه والتً التضع

خاصة على الدوال مع االشارة الى ان استعمال هذا النوع من االسالٌب ٌعمل على 
فضال عن الطرائق الالمعلمٌه ظهرت فً السنوات االخٌرة . [9]اختزال تحٌز النماذج

نماذج اخرى مزجت بٌن كل من النماذج المعلمٌه والالمعلمٌه وسمً هذه االسلوب بعده 
ات منها نماذج خطٌة جزئٌة او نماذج شبه المعلمٌه وفً احٌاٍن اخرى تدعى بنماذج تسمٌ
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التً تلعب دورا مهما فً االقتصاد  Single Index Model  (SIM)احادٌة المؤشر 

 والعلوم االقتصادٌة التً تتضمن دالة مجهولة فضال عن معالم مجهولة. 

 

 ازالة تأثٌر االتجاه العام  2.1

و تأثٌر االتجاه العام هنالك طرائق عدة مختلفة الزالة هذا االثر منها الزالة اثر ا
،  [16]استعمال ما ٌسمى بالمتوسطات المتحركة او استعمال اسالٌب االنحدار الخطً 

فضال عن طرائق االنحدار الالمعلمٌه وشبه المعلمٌه وسوف ٌتم تقدٌم بعض هذه 
 الطرائق فً هذا البحث وهً كاالتً:

 

  [8][9]  طرٌقة الالمعلمٌه )طرٌقة متعدد الحدود الموضعٌة(ال 2.1.1

تعد الطرائق الالمعلمٌه او التمهٌدٌة احدى اهم الطرائق الخاصة بتقدٌر معادلة 
,اذ تعتمد هذه الطرائق  (Slowly varying time trend)االتجاه ذات التغٌر المتباطئ 

لزمنٌة والتً تعد الخطوة االولى فً على االشكال البٌانٌة اذ بعد رسم بٌانات السلسلة ا
تحلٌل السالسل الزمنٌة كون رسم البٌانات ٌسمح بمعرفه كون السلسلة لها تأثٌرا موسمٌا 
ام لها تأثٌرا اتجاهٌا ام لها كال التأثٌرٌن,وعند مالحظة وجود هذٌن التأثٌرٌن او احدهما 

 .ٌجب العمل اوال على ازالتهما قبل البدء بتحلٌل تلك السلسلة

ان الهدف من طرٌقة متعدد الحدود الموضعٌة ٌتمثل بأستعمالها لتقدٌر مركبة 
االتجاه العام فً انموذج السلسلة الزمنٌة ومن ثم ازالة تأثٌر هذه المركبة كً ٌتم جعل 

-Boxالسلسلة الزمنٌة مستقرة مع االشارة الى وجود اسالٌب اخرى تعود الى الباحثٌن 

Jenkins  اخذ الفروق المناسبة للسلسلة الزمنٌة للحصول على  تعمل على 1890عام

استقرارٌة فً الوسط الحسابً، بعدها ٌتم استعمال االسالٌب المعتمدة على السالسل 
الزمنٌة للحصول على االستشرافات المستقبلٌة.وتستند طرٌقة متعدد الحدود الموضعٌة 

 على تقرٌب الثابت الموضعً لالنموذج:

  

 

من خالل استعمال التقرٌب الخطً الموضعً , اي العمل على تقرٌب مركبة  وذلك
 بشكل موضعً مستعملٌن دالة خطٌة  iكدالة الى  Ttاالتجاه  

                            (3) 
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تقرٌباً الى الحد الثابت لالنموذج الخطً الموضعً ،وباستعمال طرٌقة  Ttاذ ٌمثل 

 ربعات الصغرى للبٌانات حول نافذه موضعٌة فأنه باالمكان تقدٌر الثابت الموضعًالم
 :من خالل تقلٌل المقدار

   

 :فنحصل على  bو  aبالنسبه الى 

                                               (4) 

 اذ ٌشٌر

                        (5) 

 وان

=                    (6) 

 مع االشارة الى ان مجموع االوزان ٌكون مساوٌا للصفر، اي ان:

=0                                                    (7) 

 :مع االشارة الى انه اذا كانت مركبة االتجاه مركبة خطٌة

   

 الممهد الخطً الموضعً ٌكون غٌر متحٌز فأن
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 مقدر االنموذج شبه المعلمً )بأعتماد االنموذج احادي المؤشر( 2.1.2
[13][12][10][8][3]                                      

تلقى الطرائق شبه المعلمٌه اهتماما فً كثٌر من الدراسات التً تأخذ طابعا اكثر 
 ل االحصائً الدقٌق الذي ٌهدف الى الحصول على مقدرات ذاتتقدما فً عملٌه التحلٌ
 .]2[مستوى عال من الكفاءة

من النماذج شائعة  Single Index Modelsوتعد النماذج احادٌة المؤشر 

االستعمال والتً تلعب دورا هاما لكل من االحصائٌٌن واالقتصادٌٌن وتسمٌة المؤشر 
Index  لعدة متغٌرات مختلفة وٌتم وضعها فً مؤشر تعود الى ان االنموذج ٌعد ملخصا

 واحد كالرقم القٌاسً لالسعار او مؤشر السعر او مؤشر النمو او مؤشر كلف المعٌشة.
 t1,t2,…,tdوهذا ٌعنً بأنه تلخٌص لجمٌع المعلومات المحتواه فً المتغٌرات 

،وٌتم  ووضعها فً مؤشر واحد مما ٌقود هذا االجراء الى اختزال مشكلة تعدد االبعاد
 تمثٌل هذا النوع من النماذج وفق الصٌغة االتٌة:

E))t(V(E)t|Y(Y B                                      (8) 

الى دالة  BV(.)الى ما تسمى بدالة ربط وتكون مجهولة فً حٌن تشٌر  (.)اذ تشٌر

فٌتم  Identityتلك الدالة هً دالة الوحدة  مؤشر محددة بالمعلمة وفً حالة كون

 Bt. [11]استبدالها بألمؤشر الخطً 

وٌعمل هذ النوع من النماذج على التخلً عن بعض الشروط الصارمة الناتجة 
عن استعمال النماذج المعلمٌه مع محاولته االحتفاظ ببعض الخصائص المرغوبة لتلك 

عن سهولة حسابه وتفسٌره للنتائح المستحصلة منه ،كذلك ان فائدة النماذج الخطٌة فضال 
كون هذه الدالة   (.)هذا النوع من النماذج ٌمكن ان تعود الى المرونة فً اختٌار الدالة 

سوف تكون اقل  (.)لٌس بالضرورة ان تكون معلومة مما ٌقود هذا الى ان الدالة 

مة من النماذج المعلمٌه وهذه تكون مهمة فً المسائل التطبٌقٌة لغرض التخلص من صرا
االفتراضات الخاطئة لهذه الدالة مما ٌقود هذا الى ان النماذج احادٌة المؤشر سوف تعمل 
على محاولة اختزال خطورة الحصول على نتائج مضللة ولبٌان اوجه الفرق بٌن 

 النماذج احادٌة المؤشر . استعمال النماذج الالمعلمٌه وبٌن

)|(وٌجدر االشارة انه فً االنموذج الالمعلمً ٌتم اعتبار الدالة tY  هً دالة

وتحقق شروط التمهٌد )كون الدالة تكون قابلة لالشتقاق( لكن الٌتم وضع شروط  tبداللة 

رة الى فضال عن هذا ٌمكن االشا .tاو فرضٌات حول شكل او صٌغ االعتماد على 

وجود حاالت ٌمكن اعتبارها عٌبا مصاحبا الستعمال النماذج او الطرائق الالمعلمٌه 
مقارنة مع النماذج او الطرائق شبه المعلمٌه وتتمثل بما ٌسمى بمشكلة تعدد االبعاد ، اذ 
ان دقة تقدٌر المقدرات الالمعلمٌه تتناقص مع تزاٌد ابعاد الدالة )اي بتزاٌد المتغٌرات 
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اضف الى ذلك تناقص نسب التقارب لمقدر دالة االنحدار مع تزاٌد عدد  ٌة(.التوضٌح
المركبات للمتغٌرات التً تتوزع توزٌعا مسستمرا مما قد ٌقود هذا الى الحاجة الى 
استعمال حجوم عٌنات كبٌرة وقد تكون غٌر ضرورٌة وغٌر عملٌة للحصول على دقة 

 تقدٌر مقبولة.

ا مشاكل ال ٌمكن تجنبها فً حال استعمال كل هذه المسائل ٌمكن اعتباره
المقدرات الالمعلمٌه فً حٌن ان استعمال النماذج احادٌة المؤشر سوف ٌعمل على 

عندها  tBمستعملٌن بذلك المؤشر tتجنب مشكلة تعدد االبعاد من خالل تجمٌع ابعاد 

نفس نسب التقارب االحتمالٌة عند استعمال بعد واحد قابلة للتقدٌر وب (.)تكون الدالة

فأن نسبه التقارب االحتمالٌة سوف تكون  tوهذا ما ٌعنً انه مهما تعددت ابعاد  tفقط لــ 

المتحققة كذلك مع حالة  5.0nبنسبه تقارب  Bثابتة كذلك ٌمكن تقدٌرمتجه المعالم

 موذج المعلمً .استعمال االن

هذا ان دل على شًء فأنه سوف ٌدل على كون التقدٌر للنماذج احادٌة المؤشر 
وكذلك كدقة التقدٌرات  Bٌشٌر الى تقدٌر دقٌق كدقة التقدٌر المعلمً لمتجه المعالم

 الالمعلمٌه لدالة االنحدار ذات البعد الواحد.

بٌان مقارنتها مع النماذج الالمعلمٌه والتً تتمثل اما المسألة الثانٌة التً ٌمكن 
بصعوبة عرض نتائج التقدٌرات الالمعلمٌه مع صعوبة تفسٌرها فً حالة تعدد االبعاد 
كون التقدٌرات الالمعلمٌه ال تمتلك صٌغ تحلٌلٌة بسٌطة اذ انه فً حالة البعد الواحد 

لكن فً حالة تزاٌد االبعاد عن  والبعدٌن ٌمكن عرض النتائج للمقدرات الالمعلمٌه بٌانٌا
اثنٌن فأنه لٌس باالستطاعة عرضها وانما ٌمكن عرض االسقاطات ذات االبعاد المختزلة 

)|(للدالة  tY. 

 SIMكذلك فأن المسألة الثالثة الجدٌرة بأالهتمام والتً توضح الفرق بٌن 

الالمعلمٌه على االستقطاب الخارجً والنماذج الالمعلمٌه تتمثل بعدم امكانٌة التقدٌرات 
Extrapolation  اي عدم قدرتها على وضع تنبؤات للدالة)|( tY  عند النقاطt  ًالت

اذ ٌعد هذا عٌبا كبٌرا فً رسم وتحلٌل  tتقع خارج نطاق الفترة الحقٌقٌة والمشاهدة لــ  

معٌنة  اد صٌغ حول مواضٌعالسٌاسات واالستشرافات التً تستند فً عملها على اٌج
فعلى النقٌض من النماذج والمقدرات  SIMاما  .تحدث تحت ظروف غٌر موجودة

الالمعلمٌه فلها االمكانٌة فً الحصول على تنبؤات فضال عن امتالكها لخاصٌة 

 .Extrapolationاالستقطاب الخارجً 

علمٌه التً ومما ذكر سلفا ٌمكن استخالص الفوائد من استعمال النماذج شبه الم
تكون وسٌطة بٌن النماذج الالمعلمٌه التً ال تضع شروطا او افتراضات مسبقة حول 
الدالة المراد تقدٌرها وبٌن النماذج المعلمٌه التً تعتمد فً عملها على وضع شروط 

  [12] صارمة فضال عن معرفة اولٌة لالفتراضات كً ٌتم استعمالها فً التقدٌر.
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 تقدٌر دالة المؤشر

))((لتقدٌر الدالة  tVB ( ٌجب معرفة اوال نوع الدالة 8فً المعادلة ))(tVB  اوال

وقد تم االشارة  BV(.)كً ٌتم استعمال االسلوب المالئم للتقدٌر وهنالك عدة انواع للدالة 

فعندها سوف  BV(.)للمؤشر  identityسابقا الى انه سوف ٌتم استعمال دالة الوحدة 

 .tBتصبح هذه الدالة دالة انحدار معلمٌه 

 Bٌتم اوال اعتبار ان المتجه للمعالم  Bوالمتجه  (.)لذا فأنه لتقدٌر كل من الدالة 

)|(دالة انحدار المعلمٌه لــ ك (.)معلوم القٌم فٌمكن تقدٌر الدالة  BtY  بأستعمال مقدر

)(بأعتبار ان  zعند اي قٌمة من قٌم  z)(لب للدالة  BtZ . 

فضال عن  Gaussianتشٌر الى دالة لب ومثالها دالة  (.)Kوبأفتراض ان  Th 

  :ٌكون z)(ن المعالم التمهٌدٌة فأن المقدر الالمعلمً للدالة تشٌر الى متتابعة م
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( المذكورة انفا ال ٌمكن تطبٌقه من 9مع االشارة الى ان المقدر فً المعادلة )

مجهولٌن مما ٌتطلب تعوٌض المقدر لمتجه  iZو Bالناحٌة العملٌة بسبب ان كال من 

 من خالل الصٌغة  Tbوهو المقدر  Bالمعالم المجهولة 

YXXXbT ')'( 1                                                                (12) 

 ومن ثم تعرٌف المتغٌر 
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TiTi bXZ                                                                            (13) 

)(فً الصٌغة  iZكً ٌمثل مقدر لـ  BtZ   وعلٌه فأن المقدر الناتج للدالة 
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مقدر دالة االنحدار شبه المعلمٌه )بأعتماد االنموذج الخطً  2.1.3
    [8] [5]الجزئً(

وٌعود هذا النوع من المقدرات الى انموذج االنحدار الخطً الجزئً للباحثٌن 

Robinson (8988 و )Speckman (8988وا ) لتً تستند على تقسٌم االنموذج العام

الى جزئٌن معلمً والمعلمً بأعتبارالبٌانات للجزء االول لها انموذجا معلوما بمعالم 
مجهولة ٌتم تقدٌرها فً حٌن للجزء الثانً تعتبر المتغٌرات التوضٌحٌة متغٌرات مستمرة 

ت الجزء االول قد ذات صٌغة غٌرمعلومة وانما تكون تمهٌدٌة مع االشارة الى ان متغٌرا
تكون مستمرة او متقطعة او ثنائٌة.ولتوضٌح عمل هذ االنموذج فأنه ٌعبر عن دالة 

 االنحدار او متوسط االنحدار الشرطً بالصٌغة الجزئٌة ووفق االتً:

)()|( '

0 iiii XmBtttYE                                                     (17) 

صغرى او االمكان االعظم لتقدٌر هذه اْلدالة بعد اعادة وتستعمل طرٌقة المربعات ال
 كتابة هذه الدالة وفق االنموذج االتً 

EWBtY                                                                  (18) 

: الى عناصر او اوزان اللب وتكون مصفوفة ذات رتبة كاملة من الدرجة   Wاذ ٌشٌر 

(nxp) . 

:  .متجه معالم مضافة 
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 كأالتً: Bو  وٌمكن تلخٌص طرٌقة الربعات الصغرى لتقدٌر كل من 

    WBtYWBtYEE 


'  

  0ˆˆ 



 WBtYt

B

EE
 

  0ˆˆ'



 


WBtYW

EE
 

WWWWPWن وبأفتراض كون وبحل المعادلتٌ
 1)(  التً تعد مصفوفة صماء

 وكأالتً: Bفنحصل على المقدر للمتجه 

 YtttBLS

~~
)

~~
(ˆ 1                                                               (18) 

 اذ ان :

YPIY W )(
~

                                                                      (02) 

tPIt W )(
~

                                                                                                      (01) 

 علما ان :

 )ˆ()(ˆ 1 BtYWWW                                                                                   (00) 

 مما ٌنتج هذا الى ان المقدر ٌكون

YPIPIttPIPItB WWWW )()())()((ˆ 1                       (23) 

 الجانب التطبٌقً .3

فً هذا المبحث سوف ٌتم تطبٌق ما تم ذكره من مقدرات فً المباحث المذكوره انفا 
-7118االجمالً فً العراق للمدة من ولبٌانات حقٌقٌة تشٌر الى بٌانات الناتج المحلً 

 فً الحصول على البٌانات.  [7]اذ تم االستعانة بالمصدر  0212
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 Gross Domestic Production (GDP)الناتج المحلً االجمالً  3.1
ٌعد الناتج المحلً االجمالً احد مؤشرات الحسابات القومٌة الرئٌسة التً تمٌز   

االقتصادٌة وتقٌس اٌضا تكلفة السلع والخدمات التً  النتٌجة النهائٌة لنشاط الكٌانات
تنتجها هذه الكٌانات وٌمثل القٌمة السوقٌة لكافة السلع والخدمات التً تم انتاجها فً ظل 
الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة الحالٌة للدولة خالل مدة زمنٌة معٌنة عادة ما تكون سنة. 

مً لقٌاس الكفاءة االنتاجٌة القتصاد تلك كذلك ٌمثل الناتج المحلً االجمالً مؤشر حكو
 الدولة وٌتم احتساب هذه القٌمة بأنتظام كل ثالث او اربع اشهر. 

ان احدى مشكالت تأثر الناتج المحلً فً العراق تعود الى الحروب التً خاضها 
العراق فضال عن الحصار االقتصادي مما اثر سلبا على الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ن هذه المؤشرات قبل الحصار االقتصادي كانت اعلى عموما من المعدالت علما ا
 .االقلٌمٌة والدول النامٌة

 جمع البٌانات 3.2

جمعت البٌانات الخاصة بالبحث من الجهاز المركزي لالحصاء, إذ تم جمع البٌانات 
 ,GDP(Constant Pricesالخاصة بالناتج المحلً االجمالً باالسعار الثابتة

National Currency وقد تم اخذ المتغٌرات  0212الى  1891( للسنوات من سنة

اآلتٌة : الناتج المحلً االجمالً باالسعار الثابتة وبالملٌون دٌنار باعتباره المتغٌر المعتمد 

كمتغٌرات  , االنفاق الحكومً , والمتغٌرات التوضٌحٌة هً عرض النقد  
معلمٌة وبالملٌون دٌنار, فضالً عن اعتماد الناتج المحلً االجمالً باالسعار الثابتة على 

وٌعود سبب اختٌار هذا المتغٌر  متغٌر المعلمً هو متغٌر الزمن او الفترة الزمنٌة 
كمتغٌر المعلمً بسبب العالقة الالخطٌة مع متغٌر االستجابة، فً حٌن اختٌار متغٌرات 

النقد واالنفاق الحكومً كمتغٌرات معلمٌة كان مبنٌا وفق نظرٌة اقتصادٌة تعود  عرض
 الى النظرٌة الكٌنزٌة ونظرٌة فرٌدمان. 

وعند تحلٌل البٌانات وفق الطرائق المذكورة انفا فً المبحث السابق تم استعمال 
 Single، Double &(Tripleالطرائق االستشرافٌة المتمثلة بطرائق التمهٌد االسً )

Exponential smoothing  4.0بمعلمة تمهٌد مقدارهافضال عن طرٌقة ، 

04.0,4.0بمعالم تمهٌد  Holt's linear smoothingهولت الخطٌة   
 .1188لغرض بناء االستشرافات لسنة واحدة فقط هً سنة

بٌن كل من القٌمة   Absolute Error( ادناه ٌشٌر الى قٌم الفرق المطلق1الجدول )

االستشرافٌة وفق عدد من طرائق التمهٌد االسً مع القٌمة الحقٌقٌة للناتج المحلً 
 علما ان وحدة القٌاس هً ملٌون دٌنار . 0211االجمالً فً عام 
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من القٌم االستشرافٌة  بٌن كل  Absolute Errorٌشٌر الى الفرق المطلق: (0جدول )

مهٌد االسً مع القٌمة الحقٌقٌة للناتج المحلً االجمالً طرائق الت ووفق عدد من

 .5100)ملٌون دٌنار( فً عام 

Holt’s 

Linear 

Smoothing 

Triple 

Exponential 

Smoothing 

Double 

Exponential 

Smoothing 

Single 

Exponential 

Smoothing 

            

Forecasting                         

Methods 

   Estimators     

4212.70 5716.30 2521.40 6810.80 

 االنحدار المتعدد

Multiple 

Regression 

1938.70 667.12 3889.90 1114.50 

 االنحدار الخطً الجزئً

Partial Linear 

Model 

3966.00 5126.20 3519.70 6515.90 

 انموذج احادي المؤشر

Single Index 

Model 

 

ان طرٌقة االنحدار الخطً الجزئً اظهرت افضل ( 1اظهرت النتائج فً الجدول )

تنبوء او استشراف عن قٌمة الناتج المحلً االجمالً عند استعمال طرٌقة التمهٌد االسً 
اذ ان القٌمة الحقٌقة للناتج المحلً  Exponential Smoothing Triple  الثالثً

مة االستشرافٌة ملٌون دٌنار فً حٌن كانت القٌ 60986882كانت  0211االجمالً لعام 
فً حٌن كانت  ملٌون دٌنار. 63564.02وفق طرٌقة االنحدار الخطً الجزئً هً 

هً الطرٌقة  Double exponential smoothingطرٌقة التمهٌد االسً المزدوج 

 االفضل فً االستشراف عند استعمال طرائق االنحدار المتعدد واالحادي المؤشر. 

االتجاه العام المعلمٌه وشبه المعلمٌه مقارنة ( توضح مقدرات 6) -( 1واالشكال )
، فضال 0212ولغاٌة عام  1891مع القٌم الحقٌقٌة للناتج المحلً االجمالً للسنوات من 

عن منحٌنات االخطاء الناتجة عن الفرق بٌن القٌم الحقٌقٌة للناتج االجمالً والقٌم 
 التقدٌرٌة الناتجة عن المقدرات المعلمٌه وشبه المعلمً.
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المعلمٌه و شبه  توضح مقدرات االتجاه العام مقارنة المقدرات  :(2)-(0الشكال )ا

المعلمٌه مع القٌم الحقٌقٌة و كذلك منحٌنات االخطاء الناتجة عن الفرق بٌن القٌم 
الحقٌقٌة والقٌم التقدٌرٌة الناتجة عن المقدرات المعلمٌه وشبه المعلمٌه للناتج المحلً 

 5101ولغاٌة عام  0220االجمالً للسنوات من 
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 أالستنتاجات والتوصٌات .4

مما تقدم نجد ان مقدر دالة االنحدار شبه المعلمً المتمثل بالمقدر الخطً الجزئً 
هو االفضل فً تقدٌر معادلة االتجاه العام للسلسة الزمنٌة مع االعتماد على طرٌقة 

تمدت على مقدر التمهٌد االسً الثالثً كطرٌقة الٌجاد افضل االستشرافات اذا اع
 االنحدار الخطً الجزئً.

لذا نوصً باعتماد طرائق تقدٌر االنحدار الخطً الجزئً من قبل الجهات ذات 
االختصاص لغرض بناء التنبؤات واالستشرافات السلٌمة مما ٌعطً امكانٌة وضع 
تخطٌط سلٌم لالقتصاد العراقً فضال عن باقً االنشطة االقتصادٌة او االستثمارٌة 

 لفة.المخت

كذلك نوصً بأستعمال مقدرات المعلمٌة اخرى واستعمالها مع النماذج شبه 
المعلمٌة ومقارنتها مع الطرٌقة المستعملة فً هذا البحث الٌجاد اي الطرائق بامكانها 
اعطاء تنبؤات واستشرافات افضل فضال عن محاولة ادخال متغٌرات اخرى لم تؤخذ 

لغرض وضع التصورات والتوقعات السلٌمة حول فً هذا البحث ومقارنة النتائج اٌضا 
االنموذج االقتصادي المالئم الذي ٌالئم البٌئة المحلٌة فً العراق ومن ثم محاولة 

 السٌطرة على سلوك الظواهر والمتغٌرات التً تتحكم فً االقتصاد العراقً.
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Abstract: In this article we attempt to estimate the 

general trend component of the gross domestic product 

(GDP) of Iraq for the period 1981-2010 using different 

estimation methods depending on the regression models 

(parametric with multiple regression,semiparametric 

models with single index model and partial linear 

model). We use exponential smoothing techniques 

(Single Linear, Double Linear, Triple Linear and Holt's 

Linear method) to forecast the Iraqi gross domestic 

product (GDP) for 2011. The absolute difference 

criterion has been used for the purpose of comparison 

between these methods, the results have proved 

preference the partial linear estimator when we use a 
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triple linear exponential smoothing forecast for GDP, 

which was very close to real GDP value .        

Keywords: PLM, SIM, SES (Single exponential 

smoothing), DES (Double exponential smoothing), 

TES (Triple exponential smoothing), Holt’s Linear. 

 


