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Abstract: This study examines the relationship between the rates of unemployment, inflation and 

economic growth in Iraq during the period (2003-2014, using (ARDL) model and error correction 

model. The result of the study was that inflation does not affect unemployment, but unemployment 

affects inflation, and the results indicate a causal relationship Bi-directional trend between 

unemployment and economic growth. 
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 مقدمةال
التني تواجنا الندول،  ن نرا لمنا تشناللا منن  واإلنسنانيةالمشنالالت االقتصنادية واالجتماعينة  لقد كانت وال تزال البطالة منن أبنر 

تحدي كبير لها  خالل سعيها لتحقيق عمليات إنمائية اقتصادية وصنوال لتحقينق تنمينة مسنتدامة وةناملة.  ويعتبنر موبنول البطالنة و 

واالقتصناديين  التضخم من بين الموابيع التي حضيت بالدراسة واالهتمام خاصة في البلدان المتطورة منن قبنا العديند منن البناح ين

حيث تعمقت األبحاث فيهما منذ الستينيات وتعددت الن ريات االقتصادية التي فسرت هاتين ال اهرتين باختالف وجهات الن ر التني 

أ فني االقتصناد  ركزت عليها. أ أساسنيا لتحقينق النمنو االقتصنادي وعنصنراأ محورينا ويعد تحقيق معدالت منخفضة من التضنخم ةنرًا

أ في توفير بيئة مالئمة وجاذبة لالر الاللي وعامالأ   ست مار ، وحماية القوة الشرائية للمواًنين .ئيسيا

 مشكلة  البحث
وها أن التغيير فني  مـا هـي العالقة الموجودة بين معدالت البطالة والتضخم والنمو االقتصادي في العراق ، و ما هي اتجاهها؟

 .النمو االقتصادي ينجم عن التغيير في معدالت البطالة والتضخم 
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 هدف البحث 
بمان تحقيق االستقرار وأن سياسة االقتصاد الاللي هي الحفاظ على االستقرار النسبي في األسعار المحلية،وتحقيق نسبة عالية 

 البطالنة تنأثير كيفينة دراسنة إلى الدراسة أيضا هذه وتهدف  .مستدام و سريع اقتصادي من التوظيف أو التوظيف الالاما وتحقيق نمو

 .النمو االقتصادي على كبير بشالا والتضخم

 أهمية البحث
تالمن أهمية البحث في محاولتا تقديم قيناس وتحلينا لنوعينة العالقنة بنين النمنو االقتصنادي والبطالنة والتضنخم إليجناد ننول منن 

 االقتصادية وسياسات التوظيف .التنسيق بين السياسات 

 فرضيات البحث
 .(األمد)عالقة توا نية ًويلة توجد عالقة بين النمو االقتصادي و البطالة والتضخم  .1

 التغير في النمو االقتصادي يسبب التغير في معدالت البطالة والتضخم .   .2

 التغير في معدالت البطالة يسبب التغير في النمو االقتصادي.   .3

 .عالقة سببية ثنائية تتجا بين النمو االقتصادي والبطالةهناك  .4

 

 حدود البحث
و ارة التخطني  والتعناون اإلنمنائي ، الجهننا    ، وتنم الحصنول علنى البياننات مننن  (2014-2003حنددت مندة البحنث منا بننين )

زي لصحصنناك وتالنولوجيننا المركننزي لصحصنناك وتالنولوجيننا المعلومننات ، مسننح األحننوال المعيشننة فنني العننراق، و الجهننا  المركنن

 .المعلومات

 دراسات سابقة 
 منن العديند بحنث والتضنخم. والبطالنة االقتصنادي النمنو بنين  العالقنة حنول التجريبينة األدبيات  الدراسة من الجزك هذا يعرض

 .منحنى فيليبس  نموذج باستخدام والتضخم البطالة وبين االقتصادي والنمو البطالة بين العالقة حول العلماك

منحننى فيلينبس التقليندي )معندل البطالنة( للتحقينق فني توقعنات  Watson and Stock ) )(1999 )علنى سنبيا الم نال ، اسنتخدم 

ا. 12التضخم في الواليات المتحدة في أفق  أوالأ، هنا كنان منحننى فيلينبس األمريالني  ركنز هنؤالك المؤلفنون علنى ثالثنة أسنئلة. ةنهرأ

ا؟ أ ، هنا منحننى فيلينبس البنديا ينوفر  ؟إن لم يالن، ما هي اآلثار المترتبة على عندم االسنتقرار للتنبنؤ بالتضنخم المسنتقبلي مستقرأ ثانينا

ثال أا ، كيف تختلف توقعات التضخم عن منحنى فيليبس في مقابا توقعنات سلسنلة  تنبؤات أفضا للتضخم من منحنى فيليبس المعدل ؟

حننى فيلينبس كاننت ووجدوا أن توقعات التضخم التي ينتجها من الوقت التي يتم إجراؤها باستخدام سعر الفائدة والمال وسلسلة أخرى؟

بشالا عام أك ر دقة من التوقعات المستندة إلى متغيرات االقتصاد الاللي األخرى ، بما في ذلن  أسنعار الفائندة والنقنود وأسنعار السنلع 

 األساسية .

 المشننتركة آلثننار استالشننافا خننالل مننن النندومينيالان جمهوريننة فنني األسننعار ( دينامياليننات2004أديننديجي ) و وليننامز درس

 تصنحيح نمنوذج وباسنتخدام ثابتنة.  األخنرى المحتملنة التنأثيرات وإبقناك التضنخم، علنى المتداولنة والسلع المال أسواق في للتشوهات

 والتضنخم الحقيقني والناتج النقدية المجاميع في التغيرات هي للتضخم الرئيسية المحددات أن وجدوا تجريبيا، والمستقر البائس الخطأ

 التضخم . إلى الصرف سعر من لالستهالك ناقص مرور هناك ،كان ذل  ومع الصرف. وسعر األجنبي

 منن فيلينبس النت نام المقنارن األوروبني  التحلينا االتحناد فني والبطالنة التضنخم حول بحث ( بإجراك2009بوبوفيتش ) قام

 البسني  الخطني االرتبناً معامنا أن وجند و 2007-1998لفتنرات  األوروبني االتحناد فني التضنخم و للبطالنة االرتبناً تحلينا خالل

 ومعالوسة )سلبية(. معتدلة التضخم و البطالة بين العالقة أن إلى سلبي. وخلصوا هو بينهما

 االقتصنادي والنمنو الصنين فني البطالنة معندل بنين العالقنة حنول ( دراسنة2012خوان ) ليو و اي لي ةواي تشانج أجرى

 النمنو علنى سنلبأا أثنرت البطالة أن الدراسة المشترك. وكشفت التالاما الجذر، وحدة كرانجر، سببية اختبار بتوظيف والتضخم. قاموا

 الصين . في النمو على إيجابأا التضخم أثر بينما

 لجنذرOLS ، ADFاسنتخدموا   والتضنخم. البطالنة بنين  العالقنة حول دراسة Aminu and Anono)) (2012) أجرى

 سنلبية عالقنة وجنود عنن الدراسة . وكشفتGARCH وARCH تقنيات  ، Johansenالتالاما المشترك لـ كرانجر، سببية الوحدة،

 بنين األمند ًويلنة عالقنة هنناك أن وجندوا أنهم من الرغم والتضخم. على البطالة بين سببية عالقة وجود وعدم والتضخم البطالة بين

 نيجيريا. في ال اهرتين

عنام  منن نيجيرينا فني والتضنخم العمنا عنن العاًلنة المنوارد تحلينا حول بح أا Aminu and Manu) )  (2014) أجرى

 معندل )أي الطبيعينة  المنوارد إنتناج ومعندل العاًلنة البشنرية المنوارد منن كنال أن اواكتشنف OLSتقنية باستخدام 2010حتى  1986

 نيجيريا. في االقتصادي النمو معدل على تأثيره في  إيجابيأا يالون الاللي استغاللها( والتضخم يتم التي الموارد
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 عرض مفاهيمي :المبحث األول
 التضخم  أوالً :مفهوم

 التضخم ظاهرة عالمية ةملت االقتصاديات المتقدمة و المتخلفة على السواك، وفي هذا الجزك من الدراسة نتناول ماهية التضخم

التعناريف ذلن  القائنا بننأن  وقند تعنددت التعناريف التني توبنح ماهيننة التضنخم واختلفنت فالنان منن أةنهر .منن وجهنات ن نر مختلفنة

أ قليلنة". أو هنو "الزينادة الحادثنة فني األسنعار نتيجنة لزينادة اإلصندار النقندي أو  ينادة االئتمنان  التضخم هو"نقود ك ينرة تطنارد سنلعا

. مان لالقتصنادي ملتنون فريند المصرفي". وبذل  فقد ربطت التعناريف السنابقة بنين التضنخم وكمينة النقنود )الن رينة الالمينة للنقنود(

ة واجتماعينة، توسننع الفالنر االقتصنادي فني تعرينف التضننخم، يوبحلنول األ منة العالمينة الالبنرى، ومنا صنناحبها منن صنعوبات سياسن

فأدخلت عليا عواما أخرى بجانب العاما النقدي، كالنقص في المعروض من السلع م الأ. وإن تعنددت تعناريف التضنخم فإنننا ننورد 

(، الذي ذكر ان التضخم يشالا حالة من ارتفال مستوى السعر العام لطائفة واسعة من Balami,2006) هنا ذل  التعريف الذي قدما

أ لخدمات على مدى فترة  منينة ًويلنةالسلع وا ، ينتم قياسنا كمعندل للزينادة فني مسنتوى السنعر العنام خنالل فتنرة  منينة محنددة .ًبقنا

 (،Friedman M., 1976)ـ هو ظاهرة نقدية في األساس. في كلمات لالتضخم  للالالسياليين المحدثين وتابعيهم في جامعة ةيالاغو،

ة فني كمينة ويمالنن ان تالنون ناتجنة فقن  عنن  ينادة متسنارع ،التضخم هو ظناهرة نقدينة ودائمينة تحندث فني كنا مالنان يقول فيها  ان

 (.السلع والخدماتاإلنتاج )األموال أك ر من 

بأنا "الزيادة في الطلب الاللي عن العرض الاللي  يادة محسوسة تؤدي إلى من التعاريف التي تندرج تحت األسباب المنشئة للتضخم 

 .يتضح أن التضخم هو االرتفال المستمر في المستوى العام لألسعار هنا سلسلة من االرتفاعات المستمرة في األسعار". ومن

 ة متحركة.التضخم حركة أي عملية ديناميالي .1

وبذل  نرفض أي تعريف يستند على خلق النقنود ألن ال ناهرة (  22، 2000كما يعرفها فالمان )عناية ، أنا حركة أسعار  .2

أ.  األساسية للتضخم هي ارتفال األسعار، وأن إصدار النقود الجديدة بأي صورة قد يلعب دوراأ سببيا

وبعندم الرجنول بمعننى أن التضنخم يالنون فني صنورتا الصنريحة أن حركة األسنعار تتصنف باالسنتمرار أو الندوام النذاتي  .3

أ متواصالأ في األسعار تنتشر داخا االقتصاد القومي، بمعنى أنا ظاهرة مستمرة وليست وقتية.  ارتفاعا

 

 مفهوم البطالة  :ثانياً 

أ ما يتم تعريف البطالة من قبا االقتصاديين الالالسياليين على انها فائض المعروض من  العمالة عن الطلب على العما الذي غالبا

 يسببا التعديا في االجر الحقيقي .

البطالة الالالسيالية أو األجور الحقيقية تحدث عندما يتم تحديد األجور الحقيقية للوظيفة فوق مستوى مسح السوق ، مما يتسبب في 

 تجاو  عدد الباح ين عن العما عدد الوظائف الشاغرة .

أ في  رالنتشاالبطالة هي مقياس  البطالة وتحسب كنسبة مئوية عن ًريق قسمة عدد األفراد العاًلين على األفراد الموجودين حاليا

 قوة العما.

أك ر من مائتي مليون ةخص على مستوى العالم عاًلين عن العما ، رقم قياسي ، حيث  بلغ حوالي ثل ي االقتصاديات  يوجد 

 . االقتصاديالمتقدمة ونصف البلدان النامية قد جربوا التباًؤ في النمو 

أ ل) أ ما  ( ،يمالن أن ين ر إلى البطالة على أنها عدد األةخاص العاًلين عنJhingan,2003 455ًبقا العما في االقتصاد ، وغالبا

 يعطى كنسبة مئوية من قوة العما.

بأنها التوقف اإلجباري لجزك من القوة العاملة في االقتصاد عنن العمنا منع  ) (7، 2005)مسوحات التشغيا،  ويمالن تعريف البطالة

والراغبين في العما مع استبعاد األًفنال )دون  وجود الرغبة والقدرة على العما. والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السالان القادرين

 ال امنة عشرة( والعجزة وكبار السن.

 

 ً  االقتصاديالنمو  :ثالثا

أ ل) (، هو العملية التي يتم من خاللها  ينادة الندخا الحقيقني لالنا رأس منال أي بلند Jhingan,2003:223النمو االقتصادي وفقا

على مدى فترة  منية ًويلة ، ويقاس من خالل  يادة كمية السلع والخدمات المنتجة في البلد . ينتج البلند المتننامي المزيند منن السنلع 

إنا ينطنوي علنى رفنع مسنتوى معيشنة الشنعب والحند منن عندم والخدمات في كا فترة  منية )متتابعة( .وبالتالي ومن من ور أوسع ف

 المساواة في تو يع الدخا . 

ويأتي من تنراكم المزيند منن رأس  اال دهارهو أساس  يادة  االقتصادي(، يعتبر النمو 221Zhattau,2013 :على حد تعبير )

فني  اأ نموذي يرى أن النمو االقتصادي يعد (، الSolowالمال واالبتالارات التي تؤدي إلى التقدم التقني ، وهي فالرة مشابهة لنموذج )

 .  واالست مارالناتج المحلي نتيجة لزيادة السالان والتقدم التقني  إجمالي

 تطبيقيالجانب ال الثاني: المبحث
 أوالً: توصيف النموذج القياسي

أ  العديدة منا (ARDL)جعلت مميزات نموذج  على عالس  [الحجمفي التعاما مع العينات صغيرة  هأك ر كفاية من سوانموذجا

تتميز ًريقة اختبار كما و. ]في التالاما المشترك الذي يتطلب عينات كبيرة الحجم لالي تالون نتائجا متحققة  (Johansen)أسلوب 
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يسمح بتقدير عالقات التالاما المشترك  إذ المتغيرات،بالبساًة مقارنةأ بأساليب التالاما المشترك متعددة  (ARDL)نموذج حدود 

وهذا من ةأنا أن يالون أًاراأ لمتغير واحد في اختبار وجود عالقة بمستوى  بمجرد تحديد عدد التباًؤات (OLS)باستعمال ًريقة 

التفسيرية متالاملة  واحد بين المتغير التابع ومتغيراتا التفسيرية عندما لم يتم التعرف عليا بدرجة مؤكدة فيما إذا كانْت المتغيرات

أ في الدرجة واحد   .[I(0) , I(1)]أو مختلفة  [I(1)]تالامالأ صرفا

فضالأ عن ذل  إنا ليس من الضروري أن  فق ، [I(1)]يمالن التعاما مع سلسلة غير ساكنة عند (Johansen) في اختبار و

أ في اختبار وجود عالقة المستوى، وعلى عالس التطبيقات  تالون درجة التالاما المشترك للمتغيرات التفسيرية المبحوثة محددة ُمسبقا

 ال تخضع لم ا هذا النول من مسألة االختبار الُمسبق . (ARDL)التقليدية المستعملة في تحليا التالاما المشترك، فإن هذه الطريقة 

وجود عالقة األجا الطويا  تم اعتماد األسلوب على مرحلتين في تقدير عالقة األجا الطويا، ففي الخطوة األولى، درسناو     

في الخطوة ال انية، جرى تقدير معلمات األجا القصير واألجا الطويا، اما المتوقعة من الن رية االقتصادية ما بين المتغيرات، و

  عند بناك عالقة األجا الطويا في الخطوة األولى.

، وبدون أية (U , INF , GDP)يلة األجا بين لنفترض في الخطوة األولى إن الن رية االقتصادية تتوقع وجود عالقة ًوو

معلومات مسبقة عن اتجاه العالقة ًويلة األجا بين المتغيرات ، فإنا يتم تقدير انحدار تصحيح الخطأ غير المقيد على وفق الصيغة
 
   

 

∆Ut = ∝ + m1Ut-1 + m2INFt-1 + m3GDPt-1 + ∑ 𝛃
𝐩
𝐢=𝟏 i Ut-i  + ∑ 𝛅

𝐩
𝐢=𝟏 i INFt-i  + ∑ 𝛔

𝐩
𝐢=𝟏 i GDPt-i  + еt  

                     ………..(1) 

 

الختبار وجود عالقات  (F)( وتستعما إحصائية ARDL)نموذج إن المعادلة أعاله توبح الصيغة غير المقيدة لتوصيف 

ليس  (F)(، إن اختبار  H0: m1 = m2 = m3 = 0األجا الطويا، ففربية العدم الختبار عدم وجود عالقة ًويلة االجا )يعني  

 لا تو يع معياري والذي يعتمد على  

 . [I(1)]أو عند الفرق األول  [I(0)]( ساكنة عند المستوى ARDLما إذا كانْت المتغيرات الموجودة في نموذج ) .1

 عدد المتغيرات المستقلة.  .2

 ( يحتوي على حد ثابت و/أو اتجاه. ARDLما إذا كان نموذج ) .3

   (Pesaran)ة عند وهناك مجموعتان من القيم الحرجة موجود

 . [I(1)]( ساكنة عند الفرق األول ARDLالمجموعة األولى  يتم تقديرها بافتراض إن كّا المتغيرات الموجودة في نموذج )

 . [I(0)]( ساكنة عند المستوى ARDLالمجموعة ال انية  يتم تقديرها بافتراض إن كا المتغيرات الموجودة في نموذج )

سوبة تقع خارج منطقة عدم الحسم، فإن قرار الحسم يمالن أن يتخذ من دون معرفة درجة تالاما المتغيرات. المح (F)وإذا كانت قيم 

( الموسع تم تقديره باستعمال ARDL(m , n , o)وإذا تم دعم عالقة االجا الطويا المستقرة من الخطوة األولى، فإن نموذج )

    الصيغة اآلتية

 

Ut = θ  + ∑ 𝛒𝐦
𝐢=𝟏 i Ut-i  + ∑ 𝛄𝐧

𝐢=𝟏 i INFt-i  + ∑ 𝛅𝐨
𝐢=𝟏 i GDPt-i  + ut                                           ..……………….(2) 

 (2)في المعادلة  (m , n , o)والتي يجب االحتفاظ بها لتحديد عدد التباًؤات  (1)في المعادلة  (ρ)إن أقصى ًول للتباًؤات هو   

(.  وبعد تقدير ARDLلتحديد الهيالا األم ا لتوصيف ) (AIC)(Akaike)والتي يتم اختيارها على أساس معيار المعلومات ل

( وحساب مضاعفات األجا الطويا المرتبطة بها، فإن الخطوة األخيرة هي تقدير المعامالت الديناميالية ARDL(m , n ,o)توصيف )

 لخطأ اآلتي  لألجا القصير عن ًريق نموذج تصحيح ا

 

∆Ut = ∝  + ∑ 𝒙𝒎
𝒊=𝟏 i Ut-i  + ∑ 𝒌𝒏

𝒊=𝟏 i INFt-i  + ∑ 𝒗𝒐
𝒊=𝟏 i GDPt-i  + 𝝀ECMt-I + 𝝑t                            ……………….(3) 

  

 إن   حيث

ECMt − i  :.حد تصحيح الخطأ الناتج من تحقق توا ن عالقة األجا الطويا 

λ   : .سرعة تصحيح مستوى التوا ن بعد الصدمة 

ECMt) وإن إةارة  − i) يجب أن تالون سالبة ومعنوية لتؤكد اقتراب الدينامياليات الى التوا ن في األجا الطويا، إن قيمة المعاما

(λ) )(0)الى (1-)من عميلة التوا ن؛ وعادةأ تتراوح من -االقتراب  -تعبر عن سرعة التصحيح )التعديا . 

 

تعني عدم وجود تقارب األمر الذي يعد صدمة في العملية,  (0)عن الحالة التامة؛ والتقارب اللحظي, في حين إن  تعبر (1-) 

أكد على إنه من الضروري جداً التأكد من ثبات مضاعفات األجل الطويل باختبار نموذج تصحيح (Pesaran) فضالً عن ذلك فإن 

إن وجود عالقة . (CUSUM Q) و (CUSUM)واالختبارات المستعملة لهذا الغرض تتمثل بالخطأ من ناحية ثبات معلماته, 

توا ن واحدة في األجا الطويا يستلزم وجود السببية على األقا في اتجاه واحد، ولهذا الغرض يتم اختبار سببية كرانجر 

(Granger) .  أ ما يتم اعتماد معيار  أًوال التباًؤات. في تحديد  (Schwarz)للمعلمات، وكذل  معيار  (Akaike)وغالبا
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 ات النموذجتوصيف بيان : ثانياً 

 بماليين Inflationوالتضخم (، Unemployment)والبطالة  (،GDPلقد تم استعمال بيانات الناتج المحلي اإلجمالي )

( Q4 – 2003.Q1.2014للمدة )وقد تم تحويا هذه البيانات إلى بيانات فصلية  (.1988) وباألسعار ال ابتة لعام الدنانير

 ( االتي   1( مشاهدة، وت هر بيانات هذه العينة على وفق الشالا البياني )48وباللوغاريتمات وبهذا يالون حجم العينة المستعملة )

 

 

 

 (GDP( , النمو االقتصادي )INF( , التضخم ) Uالبطالة ): (1شكل )

 (+Eviews 10استناداً إلى البرنامج اإلحصائي ) نيالمصدر: من عمل الباحث

 (Jarque -Beraثالثاً: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات )

أ، أما الفرض البديا فينص على أن Jarque – Beraينص فرض العدم في اختبار ) أ ًبيعيا ( على أن السلسلة الزمنية مو عة تو يعا

أ  أ.السلسلة الزمنية غير مو عة تو يعا  ًبيعيا
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( هي Probability( أدناه يمالن مالح ة أن كا السالسا الزمنية للمتغيرات مو عة تو يع ًبيعي، وذل  الن قيمة )1ومن جدول )

أ ونرفض الفرض البديا، والجدول يوبح هذا 5أكبر من ) %(، وبالتالي قبول فرض العدم، اي أن المتغيرات مو عة تو يعا ًبيعيا

 االختبار.

(Jarque -Beraختبار )ا: (1جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

 (Stationary) اختبار االستقرارية اً: رابع

يجري تطبيق اختبار جذر الوحدة لمعرفة فيما إذا كاننت البياننات سناكنة أم ال وذلن  لتجننب الحصنول علنى نتنائج مضنللة  ائفنة 

(spurious )( ولهذا تم تطبيق اختبار ديالي فولر الموسعAdf ، حيث تنص  فربية العدم علنى أن السلسنلة الزمنينة غينر سناكنة ،)

والجندول أعناله يوبنح  (Stationaryوبالتالي تعاني من جذر الوحدة ، أما الفربية البديلة فتنص على أن السلسلة الزمنية ساكنة )

( P-value، وبالتنالي نقبنا الفنرض البنديا ، وننرفض فنرض العندم ، الن )  I(0)توى ( ساكنة عند المسنU  ،GDPأن المتغيرات )

، وبالتنالي نقبنا الفنرض البنديا وننرفض   I(1)( فهنو سناكن عنند الفنرق األول INF%(، وأمنا المتغينر )5لالال المتغينرين أقنا منن )

 ( يبين ذل  .2جدول )%(، و5( أقا من )P- valueفرض العدم الن )

 (  Augmented Dickey – Fullerاختبار ) اختبار جذر الوحدة باستعمال (: 2جدول )

 (2014Q4 – 2003Q1)( للمدة GDP,INF,U)ـ ل

 المتغيرات
 عند الفرق األول عند المستوى*

T-Statistic P-Value T-Statistic P-Value التالاما 
**

lngdp
 

-3.472954 0.0132 -7.378508 0.0000 I(0) 

lninf -2.765436 0.0710 -6.010925 0.0000 I(1) 

lnu -3.047304 0.0378 -6.201405 0.0000 I(0) 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

 ، وكذل  عند الفرق األول.(Intercept)*يتضمن النموذج عند المستوى حد التقاًع 

 .(Ln)اللوغاريتم الطبيعي**جميع بيانات تقدير النموذج هي في صيغة 

 ً  ECMونموذج  ARDLنموذج تقدير : نتائج خامسا

أ للنمنوذج ) %( فسنيؤدي إلنى تغينر المتغينر 1( لنو تغينر بنسنبة )LnU (-1)( أن المتغينر ) ARDLمنن نتنائج التقندير تبنين وفقنا

(LnU ( بنسبة )المتغينر ولنو تغينر  بأفتراض ثبات العواما األخرى المؤثرة في النموذج. %)52.80{D(Lnin f)} ( 1بنسنبة )%

 .عواما األخرى المؤثرة في النموذجثبات ال بافتراض(، 21.59-( بنسبة )LnUفسيؤدي ذل  إلى تغير المتغير )

( بنافتراض ثبنات العوامنا 15.54( بنسنبة ) LnUسنيؤدي إلنى تغينر المتغينر )   )%1(  بنسبة )Ln GDpوإذا تغير المتغير ) 

%( فسنؤدي إلنى تغينر المتغينر 1بنسنبة ) {LnGDP(-1)}لنو تغينر المتغينر  اننا  فضنالأ عنن النمنوذج المقندر.األخرى المؤثرة فني 

(LnU( بنسبة )-بافتراض العواما األخرى المنؤثرة فني النمن13.69 ). وإذا منا تغينر المتغينر  وذج{LnGDP (-2)}( 1بنسنبة )%

وان متوسنن  قيمننة المتغيننر  ثبننات العوامننا األخننرى المننؤثرة فنني النمننوذج . بننافتراض%)-11.88( بنسننبة )LnUفسننيغير المتغيننر )

(LnU( هي )ذج المقندر يعالنس مسنتوى وأن النمنو .ات المؤثرة فني النمنوذج يسناوي صنفربافتراض أن تأثير جميع المتغير  )1.83
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Rعبر قيمة معاما التحديد )التقدير  جيد من القوة التفسيرية 
2

أ ( . Fالأ عن معنوية إحصنائية )%( ، فض69.24( والبالغة ) وهنذا وفقنا

 ( 3جدول )ل

 (ARDL( نتائج تقدير نموذج )3جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

أ لمعيار  هو أفضا { ARDL(1,4,2)}أن النموذج المقدر  صيفات األخرى ( اقا من باقي التو(AKaiKe نموذج تم اختياره وفقا

 (2ةالا )للنموذج ، كما في 

 

 (ARDL( توصيف لنموذج )20(: نتائج أفضل )2شكل )

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

وبالتنالي نقبنا ضح أن الخ  المقدر يقنع بنين حندي ال قنة ، يت(، اذ ARDL( الستقرار معالم نموذج )CUSUMاختبار )كما وان     

 ( 3ةالا )ونرفض الفرض البديا ، كما في  فرض العدم أي إن المعامالت تتغير بصورة منت مة  )المعامالت مستقرة (
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 (ARDL( الستقرار معالم نموذج )  CUSUM(: اختبار )3شكل )

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

( أن البنواقي ال تعناني منن مشناللة االرتبناً النذاتي ، أي ان البنواقي 4جندول )منن ،اتضح (Q-statisticsإجراك اختبار )وقد تم      

 %( 5( أكبر من )Probمستقلة عن بعضها البعض ، وهذا ما يوبحا الرسم الواقع بين حدي ال قة فضالأ عن قيمة ) 

 ( Q- statistisاختبار ) إجراء: (4جدول ) 

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يمن عمل الباحث المصدر:

obs( لـ ) Prob( يمالن مالح ة أن قيمة ) LM Testاختبار )ومن 
* 

R- squred) (2) %=90)   يه
2x

( وهي أكبر من 

، (Breusch - Godfreyوبالتالي نقبا فرض العدم بأن النموذج المقدر ال يعاني من مشاللة االرتباً الذاتي وفقاأ الختبار )   )5%)

 ( .5ونرفض الفرض البديا، كما في جدول )

obs( لننـ ) Probيمالننن مالح ننة أن قيمننة ) 
* 

R- squared)   ( (2) %=57.23هــــــــــننـي
2x

  )%5( وهنني أكبننر مننن )

( ، Breusch- pagan – Godfreyوبالتالي نقبا فنرض العندم بنأن النمنوذج المقندر ال يعناني منن اخنتالف التبناين وفقناأ الختبنار ) 

 (6ونرفض الفرض البديا، كما في جدول )
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 ( LM Testاختبار ) :(5جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر : من عمل الباحث

 (Godfrey - Breusch- Pagan( اختبار ) 6جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر : من عمل الباحث

وبالتنالي نقبننا   )%5%( وهني أكبنر مننن )98.87هــــــــــننـي )   Jarque- Bera Test)( لننـ )Probيمالنن مالح نة أن قيمنة ) و

أ  وفقاأ الختبار ، ونرفض الفرض البديا ، كما في جدول ) أ ًبيعيا  ( .7فرض العدم أي ان البواقي للنموذج المقدر مو عة تو يعا
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 (Jarque- Bera Test( اختبار )7جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر : من عمل الباحث

 (ARDL Bounds Test)اختبار ( 8جدول )

 

 (+Eviews 10المصدر : من عمل الباحثون استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )
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 F) (، ووابح إن هذه القيمة هي أكبر من قيمة إحصائية )3.91هي )  (F – Statistic)إن قيمة  (8)جدول حظ من نال

لى أن نقبا  الفربية البديلة ونرفض فربية ّمما يدعونا ذل  إ 14ودرجات حرية  ،(5%) عند مستوى (2.63البالغة ) الجدولية

%( 1( بنسبة ) LnINFالمتغير ) تغيراذا . بين المتغيرات المالونة للنموذج  والتي تنص على عدم وجود عالقة ًويلة األجا العدم

وهي أقا من   )0.004ي ) ـــــ( هprobوهذه النتيجة معنوية الن قيمة ) %( 131-بنسبة ) (LnU)سيؤدي الى تغير المتغير 

وبالتالي نقبا الفرض البديا ونرفض فرض العدم بإفتراض ثبات المتغير  سيالون لها تأثير على النمو االقتصادي %( ،5)

(LnGDP ( كما أن المتغير )LnGDP لو )فسيؤدي الى تغير %( 1بنسبة ) تغير( قيمة المتغيرLnU( بنسبة )-وهذه 21 )%

، وبالتالي نقبا الفرض البديا ونرفض فرض العدم ،   )%10وهي اقا من )  )0.065( هي )probقيمة ) النتيجة معنوية الن

وهي معنوية الن قيمة  )3.88االجا الطويا هي )  في( LnU( ، فضالأ عن أن متوس  قيمة ) Lninfثبات المتغير )  بافتراض

 ض فرض العدم مع افتراض أن قيمة المتغيران تبلغ صفر .%( ، وبالتالي قبول الفرض البديا ورف5( وهي أقا من )0.0001)

 ( ECMنموذج تصحيح الخطأ )

( o.4719-والبالغنة ) coint Eq(1من خالل جدول نموذج تصحيح الخطأ يمالن مالح ة أن قيمة معاما تصحيح الخطأ )

الفرض البديا ورفض فرض العندم ، %( وبالتالي قبول 5(وهي أقا من )0.0002وهي ) (probحيث أن قيمة )سالبة ومعنوية  هي

أ ، بعبنارة أخنرى أن حنوالي  )%47.19مما يعني أن سرعة الن ام فني االسنتجابة للعنودة إلنى التنوا ن الطوينا االجنا بنسنبة ) فصنليا

 % من صدمة الفصا االخير تم تصحيحها في الفصا الحالي .47.19

 

 ( نموذج تصحيح الخطأ9جدول )

 

 (+Eviews 10استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )ن يالمصدر : من عمل الباحث

 (Granger Causality): اختبار العالقة السببية ساً ساد

إن وجود عالقة ًويلة األجا ما بين المتغيرات يشير إلى إنا يجب أْن توجد عالقة سببية باتجاه واحد على األقا لتحقينق وجنود       

أْن تالننون المتغيننرات سنناكنة  (Granger Causality)عالقننة تننوا ن ًويلننة األجننا، ويُفتننرض عننند إجننراك اختبننار سننببية كرانجننر 

أ أْن تالوَن البواقي في أي من العالقات السببية غير مترابطة   .(Uncorrelated))مستقرة(، كما ويفترض أيضا
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 (Granger Causality)( نتائج اختبار سببية كرانجر 10جدول )

 

 (+Eviews 10ن استناداً إلى البرنامج اإلحصائي )يالمصدر: من عمل الباحث

تسناوي  (P.value)إلنى إن قيمنة  (10( وكمنا يعالسنها جندول (Granger Causality)تشير نتائج اختبار سببية كرانجنر 

فننإن  إذا ا داد أو انخفننض البطالننة، بعبننارةر أخننرى إن التضننخمعلننى ، وتعننني إن التضننخم  ال يننؤثر (5%)%( وهنني أكبننر مننن 48)

أ للنموذج ( ي التضخم معدالت البطالة سوف لن تتأثر، وأن البطالة تؤثر ف %( وهني prob ( )3وهذه نتيجة معنوية الن قيمنة ) )وفقا

كمنا تشنير النتنائج إلنى وجنود عالقنة سنببية ثنائينة االتجناه بنين %( مما يعني قبول الفنرض البنديا ورفنض فنرض العندم . 5أقا من )

فضنالأ عنن عندم  .البنديا ورفنض فنرض العندم بنول الفنرض%( وبالتنالي ق5( أقنا منن )probالبطالة والنمو االقتصنادي الن قيمنة )

بننول فنرض العندم ورفننض وبالتنالي ق  )%5( أكبنر منن )probوجنود أي عالقنة سنببية بننين النمنو االقتصنادي والتضننخم الن قيمنة )

 .الفرض البديا

 االستنتاجات
 وّمما تقدم يمالن أْن نتوصا إلى اآلتي  

 االقتصادي.تضخم والنمو إن هناك عالقة توا ن ًويلة األجا بين البطالة وال  .1

)وفقا  ، والتضخم يستحوذ على النسبة األكبر االقتصادي هناك استجابة سريعة في البطالة عندما يتغير التضخم والنمو  .2

 . لالستنتاج التحليلي أما النموذج فقد ظهر بنتائج تشير أن التضخم ال يؤثر في البطالة (    

%( وهذه النتيجة معنوية عند مستوى  21-إن حصول تغير في النمو االقتصادي يؤدي إلى تغير في البطالة بنسبة )  .3

وهذه النتيجة  ،(%131-)إلى تغير في البطالة بنسبة في حين أن حصول تغير في التضخم سيؤدي   )%10معنوية )

 .  (5%)معنوية عند مستوى 

R)كما يوبح ذل  قيمة معاما التحديد التقدير،من جودة  اليموذج المقدر يعالس مستوى عإن الن  .4
2
 . (69.24)البالغة (

إن النموذج المقدر ال يعاني من مشاللة االرتباً  Breusch-Godfreyالمذكورة في النموذج ) تعالس نتائج اختبارات  .5

 .(CUSUM)كما إن معالما مستقرة كما يعالسها اختبار  التباين،واختالف  الذاتي،

 

 التوصيات
 الخاص.والقطال  القطال العامإيجاد سبا تنسيقية بين السياسات االقتصادية وسياسات التوظيف في  .1

برورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحيلولة دون التعارض بينهما مما ينعالس على االقتصاد بشالا تضخم او  .2

 بطالة.
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 (1ملحق )

 معدل التضخم باالسعار الثابتة GDP معدل البطالة السنوات

2003 28 2799.4 23.5 

2004 27 41607.8 27 

2005 18 43438.8 36.9 

2006 18 47851.4 53.2 

2007 18 48510.6 30.8 

2008 15 51716.6 2.5 

2009 13 54720.8 7.1 

2010 12 57925.9 3.1 

2011 11 64159.9 5.5 

2012 11 71680.8 6.1 

2013 12 75685.8 1.9 

2014 12.7 72736.2 2.4 

جمهوريةةةةة العةةةةراق ,وزارة التخطةةةةيإل والتعةةةةاون اإلنمائي,والجهةةةةاز المركةةةةزي لاحصةةةةاء وتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات ,مسةةةةوحات التشةةةة يل ,  -1

 , صفحات متفرقة . 2004,2005,2006,2008,2003

التخطةةيإل والتعةةاون اإلنمةةائي , الجهةةاز المركةةزي لاحصةةاء وتكنولوجيةةا المعلومةةات , مسةةح األحةةوال المعيشةةة فةةي جمهوريةةة العةةراق, وزارة  -2

 .2005العراق, ب داد ,

 .2015جمهورية العراق, وزارة التخطيإل والتعاون اإلنمائي , الجهاز المركزي لاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ,  ب داد ,  -3
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 (2ملحق )

 

 بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لها لتوسيع حجم العينة ينالبيانات من عمل الباحث

 

 

 

 

 

 
 


