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 المحاضرة الثانية : 

( او تسمى منهجية البحث في االقتصاد  The Stage of Model Buildingمراحل بناء النموذج )

 ( :  Methodology of Econometrics Researchالقياسي )

 يتطلب اعداد او بناء النموذج القياسي اربعة مراحل اساسية هي : 

 ( Specification of The Modelمرحلة توصيف النموذج ) -1

 سي وتتضمن . تعد هذه المرحلة من أهم واصعب مراحل البحث في االقتصاد القيا

 تحديد المتغير المعتمد والمتغيرات التوضيحية في النموذج  -ا

 التوقعات النظرية المسبقة حول اشارة وحجم المعلمات في النموذج  -ب

 الشكل الرياضي للنموذج . -ج

 ( .  Estimation of The Modelمرحلة تقدير النموذج ) -2

 القياس االقتصادي ، وتتضمن : مرحلة فنية تتطلب معرفة ومهارة الباحث بطرائق 

 جمع البيانات المتعلقة في النموذج  -ا

 اختبار شروط التشخيص  -ب

 اختبار مشاكل التجميع -ج

 اختبار درجة االرتباط بين المتغيرات -د

 اختيار الطرق القياسية المالئمة للتقدير  -ه

 ( .  Evaluation if The Estimateمرحلة تقييم نتائج التقدير ) -3

 د من المراحل المهمة في البحث القياسي وتتطلب مهارة الرجل القياسي وتتضمن : تع

( ، هذه المعايير تتحدد من  Economic Apriori Criteriaمعايير نظرية مسبقة ) -ا

 خالل النظرية االقتصادية . 

( . تسمى بالشرط الضروري وتزودنا بها  Statistical Criteriaمعايير احصائية )-ب

 ( .  2t,F,R,ية االحصائية ) اختبارات النظر

(. وضعت من قبل النظرية القياسية ،  Econometric Criteriaمعايير قياسية ) -ج

)االرتباط الذاتي ، عدم تجانس التباين ، التعدد  OLSوتتضمن اختبارات فروض طريقة 

 الخطي ( . 

 ( .  Evaluation of Forecasting Powerمرحلة تقييم القوة التنبؤية للنموذج ) -4

تعد مرحلة التنبؤ احد اهداف االقتصاد القياسي ، بعد صياغة وتقدير واختبار النموذج 

 تأتي مرحلة تقييم صالحية النموذج للتنبؤ بقيم المتغير المعتمد ، وتتضمن عدة اختبارات 

 



 

 

 

 أهداف االقتصاد القياسي : 

 هناك عدة اهداف لالقتصاد القياسي هي : 

 تحليل واختبار النظريات االقتصادية  -

 تفسير الظواهر االقتصادية  -

 رسم السياسات واتخاذ القرارات  -

 التنبؤ بقيم المتغيرات االقتصادية  -

 انواع النماذج االقتصادية : 

 تقسم حسب نوع المتغيرات الى احتمالية وغير احتمالية 

 حسب معيار الزمن الى ساكنه وحركية 

 حسب معيار الخطية الى خطية وغير خطية 

 حسب النشاط االقتصادي الى كلية وجزئية ومفتوحة ومغلقة .

 المصادر : نفس المصادر السابقة ويضاف لها 

السيفو ، وليد اسماعيل . االقتصاد القياسي التحليلي ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،  -

 . 2003عمان ، االردن ، 

 


