
 

 مفيوم االحصاء االقتصادي

ىذا الحقل بشكل أولي بجمع البيانات وتسجيميا وجدولتيا أو رسميا ثم محاولة وصف اتجاه أو نمط ييتم 

 وقياس وتحميل العالقات بين المتغيرات االقتصادية.تطور ىذه المشاىدات خالل فترة زمنية ومحاولة تقدير 

لمنظرية االقتصادية أو صياغتيا بشكل رياضي من خالل  األساسيةيمكن التعبير عن المفاىيم  إبتداءًا   

ذاالرموز الجبرية  وباستخدامالعالقات الدالية بين المتغيرات االقتصادية  تطبيق النظرية االقتصادية  أردنا وا 

 األرقاممناسبة محل الرموز وليس من السيولة الحصول عمى  أرقام إحاللمعينة فأنو ينبغي  لبناء حالة

وبعضيا يعبر  الكاممةيتطمب أواًل تعريفيا وقياسيا وقد يتم بناءىا من التقارير الغير  ألنوالخاصة بالمتغيرات 

 مالئمةمية معينو لتكون يتم ترجيحيا بقيم رق اآلخرمعينو والبعض  أساسعنيا بأرقام قياسية في سنة 

. كما أن قياس ىذه المتغيرات االقتصادية يكون عرضة لمخطأ , فالعالقة الحقيقية بين  كمتغيرات منفردة

 .أخرىمتغيرين ربما تكون غامضة أو مشوشة بسبب التقمبات التي تحدث في متغيرات 

من المعروف لالقتصاديين إن النظرية االقتصادية تسبق اإلحصاء االقتصادي حيث تستمد النظرية   

االقتصادية مسائميا األساسية من المشاىدات الحقيقية لمنشاط االقتصادي ولذلك تعتبر النظرية االقتصادية 

سيا, في حين يتعامل اإلحصاء المرشد األولي في تحديد المقادير أو المتغيرات االقتصادية التي ينبغي قيا

االقتصادي مع تمك المفاىيم االقتصادية التي تتطمب القياس الكمي والتقدير في ظل وجود األخطاء والعوامل 

العشوائية , ومن ىنا يدخل اإلحصاء االقتصادي في الصورة كمرشد لقياس المتغيرات الفردية وتقدير العالقات 

 بين المتغيرات االقتصادية.

مما تقدم إن النظرية االقتصادية بطبيعتيا األساسية رياضية إذ يمكن إدخال األفكار والمفاىيم  ويتبين

واألساليب المطورة في الفروع األخرى كاإلحصاء والرياضيات إلى داخل النظرية االقتصادية واالستفادة منيا 



األساليب اإلحصائية ألنيا أداوت في التحميل االقتصادي. ييتم االقتصادي بشكل كبير بالبيانات اإلحصائية و 

 مساعدة في فيم المسائل االقتصادية.

 معنيين:  Statisticsوتحمل اإلحصاءات     

 وىي الحقائق الرقمية.  Statistical Dataاألول : البيانات اإلحصائية 

انات والذي يتضمن نظرية وأسموب معاممة البي Statistical Analysisالثانية : التحميل االقتصادي 

اإلحصائية من حيث تمخيصيا وتبويبيا وتفسيرىا واألسس النظرية ليذه العمميات ومؤشراتيا اإلحصائية 

 كاالنحدار واالرتباط والتشتت واألرقام القياسية ... الخ.

 Economic Statisticianميام المختص في اإلحصاء االقتصادي            

 االقتصادي بما يمي : اإلحصاءوتتمخص ميام المختصين في 

 : األولىالميمة 

 اإلحصائيةاالقتصادية والمسائل االقتصادية وتحميل تغيراتيا من خالل البيانات  لممفاىيمإعطاء حدود رقمية 

مشاىدات حقيقية وكذلك الطريقة التي تتغير بيا ىذه المقادير ودرجة ىذا  أوالتي تعكس حاالت اقتصادية 

 لممتغيرات. األخرىت في المقادير بالمتغيراالتغير مقارنًة 

فاالقتصادي بحاجة كبيرة وماسة لممقادير الرقمية لممتغيرات االقتصادية وكذلك تغيراتيا وعالقاتيا المتبادلة 

دخاليا  في تحميالتو االقتصادية. وا 

 

 



 الميمة الثانية :

صادية بغية تطبيق وتحميل والنظرية االقت اإلحصائية األساليبنوع من التكامل المثمر بين  إحداثمحاولة 

 المعتمدة ورسم االستنتاجات منيا وتأشير مضامينيا االقتصادية. اإلحصائيةالحقائق 

ومحدداتيا  اإلحصائيةبمصادر المعمومات  وأسعويكتسب معرفة  أنعميو  الميمةوبغية تمكنو من انجاز ىذه 

 أخرلكي يتمكن من تحميل وتمخيص ىذه المعمومات ومن جانب  الرياضيةببعض المفاىيم  إلماموفضال عن 

 نتاجووبكفاءة  يكمل أنبالنظرية االقتصادية وتطبيقاتيا وعندئذ يمكن لو  واسعةتكون لو معرفة  أنينبغي 

 واالقتصادية. اإلحصائية

 الميمة الثالثة : 

الرقمية لممتغيرات  المقادير يا والتي تؤثر في تغيرب المحيطةدراسة وفيم خصائص البيانات والظروف 

لممفاىيم االقتصادية يتطمب دقة جمع وتنظيم الحقائق أو البيانات  اإلحصائياالقتصادية إذ إن دقة الوصف 

صورة غير واضحة وسيئة لالقتصادي يعطي  اإلحصائيةلمبيانات  األعمىالجمع  إن. فمن المؤكد  اإلحصائية

 ئج مضممة .نتا إلىالوصول  آلةوبالتالي سوف تقوده 

 مفيوم القياس في االقتصاد

معظم النظريات االقتصادية بتحميل العالقات بين المتغيرات االقتصادية  وىناك نوعين من التحميل في تيتم 

 االقتصاد.

: ييتم بدراسة وتحميل سموك الوحدة االقتصادية الفردية ويطمق عميو باالقتصاد الجزئي  األولالنوع 

Microeconomic   فيما يطمق عمى المتغيرات التي تعكس سموك المتغيرات االقتصادية الفردية بمتغيرات

 . Microeconomic Variablesاالقتصاد الجزئي 



 

: فييتم بدراسة وتحميل العالقات االقتصادية وتفاعميا بصيغة التجميع الكمي أو المجاميع  أما النوع الثاني

التي تعكس ىذه المجاميع بمتغيرات االقتصاد   Macroeconomicالقومية ويطمق عمييا باالقتصاد الكمي 

 .Macroeconomic Variablesالكمي 

 قياس متغيرات االقتصاد الجزئي : 

من الحسابات ألنشطة العوائل من خالل مجموعو مفصمة  أوكن توضيح الفعاليات االقتصادية لممشروع يم

 لممعامالت االقتصادية وبصيغة أسعار و كميات أو إيرادات ونفقات ... الخ.

وتتوفر مجموعة من الحسابات لدى المشاريع الحكومية والخاصة وأنشطة العوائل وكميا تنسب إلى المتغيرات 

قتصادية الجزئية مثل عدد العاممين, األجور , والمبيعات , والمشتريات ... الخ , عمى سبيل المثال يمكن اال

تجميع الدخول النقدية التي يستمميا العمال في مشروع معين من قوائم الرواتب الشيرية التي يدفعيا 

 المشروع.

يمكن االستفادة من ىذه الحسابات كمقياس إن إعداد مثل ىذه المجموعة من الحسابات لو أىمية كبيره حيث 

 مالئم لتقييم مدى نجاح المشروع اقتصاديا.

 : قياس المتغيرات االقتصادية الكمية 

يمكن الحصول عمى مجموعو متجانسة لبعض المتغيرات الكمية من خالل الجمع المباشر لمحسابات التفصيمية 

 لموحدات االقتصادية الجزئية الفردية الموحدة.

يمكن الحصول عمى المفردات التي تتألف منيا الحسابات القومية وحسابات الدخل القومي وحسابات إذ 

 اإلنتاج من حسابات العوائل والمشاريع الحكومية والخاصة.



وجود حسابات مفصمو وموحده تغطي كل المعامالت االقتصادية ولكل الوحدات االقتصادية الجزئية  ونظرا لعدم

القومي وحسابات اإلنتاج , ويتم بناء معظم مفردات ىذه الحسابات من خالل ربط  لبناء حسابات الدخل

 وتسوية تسجيالت أو تقديرات بعض الحسابات االقتصادية من عدة مصادر.

وتخدم المتغيرات االقتصادية الكمية واضعي السياسة االقتصادية الكمية حيث تعكس ىذه الحسابات مستوى 

قومي واإلطار التحميمي لالقتصاد الكمي مما يساعد واضعي السياسة في تقييم ىذا األداء الشامل لالقتصاد ال

األداء االقتصادي لمبمد في إطار كمي امثل وبالتالي وضع البدائل االقتصادية أو اقتراح سياسات اقتصادية 

 .جديدة وكذلك يمكن استخداميا في التنبؤ بمستقبل بعض المتغيرات االقتصادية

 

 


