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 الخـالصــــة

يعد انموذج توزيع االرتداد الزمني احد النماذج الديناميكية ذات االستخدام الواسع في نمذجة 

السيما االقتصادية والبيئية والصحية .  ,العالقة الديناميكية بين الظواهر في مختلف المجاالت

ونقصد بالعالقة الديناميكية هو ان تأثير المتغير التوضيحي على متغير االستجابة يتوزع على 

بموجب هذا االنموذج يمكن وصف العالقة الديناميكية و زمنية المرتدة . المدى عدد من الفترات 

لمتغيرات في ضوء متغيرات اخرى ذات ووضع التقديرات قصيرة االمد وطويلة االمد لبعض ا

 العالقة . 

مثل تين , االولى تتيع االرتداد الزمني مشكلتين رئيستواجه عملية تقدير معلمات انموذج توز 

قدر عدد فترات االرتداد الزمني االمر الذي يدعو الى تحديد بفقدان عدد من درجات الحرية ب

متغيرات التوضيحية تتعلق بالتعدد الخطي بين ال . والمشكلة الثانيةافضل طول لالرتداد الزمني 

 اساليب, االمر الذي يؤدي الى تقديرات غير دقيقة . وعلى هذا االساس ظهرت عدة المرتدة زمنيا

تهدف الى معالجة هذه المشاكل وبناء نماذج توزيع ارتداد زمني تمتاز بالجودة والمالئمة . تتمثل 

ضمن الطرائق المعلمية  االساليبالمقيدة والحرة , وتعد هذه  بالنماذج المقيدة وشبه االساليبهذه 

تستند على فرض قيود قوية على و التوصيف القوي (  اسلوبفي التقدير , النماذج المقيدة ) 

و    Iriving Fisherق التقدير المقترحة من قبل الباحثين ائمعلمات االرتداد الزمني وتضم طر 

Koyck     وAlmon   وSolow    وJorgenson  ( اسلوب. والنماذج شبه المقيدة 

 Technique of spectralالتوصيف المخفض ( تعتمد على تقنية االنحدار الطيفي

regression   والمقترحة من قبل الباحثHannan  طريقة انحدار الحرف  فضاًل عن

ridge regression   الصيغة الحرة فانها تقوم على تقدير تراكيب خطية لمعلمات  اسلوب.اما



دون اللجوء الى فرض اية قيود دير التأثيرات على االمد القصير من االرتداد الزمني بدال من تق

ذات على معلمات االرتداد الزمني , هذه التراكيب الخطية عبارة عن عزوم توزيع االرتداد الزمني 

المنهجيات المعلمية ظهرت الى جانبها طرائق التقدير  ذلك انفضاًل عن الرتب الدنيا . 

لتوزيع   Almonالالمعلمية وابرزها طريقة انحدار الشريحة الجزائية التي تعد توسيع النموذج 

 االرتداد الزمني . 

 االسلوبعلى تناول عدد من طرائق التقدير ضمن  - حسب علمنا  -لقد اقتصر عمل الباحثون

الواحد , وعلى هذا االساس انصب  االسلوبم قارن بين طرائق معينة ضمن الواحد وقسم منه

المعلمية والطرائق الالمعلمية , حيث  االساليبعلى اجراء مقارنة بين هذه  االطروحةهدف 

 اسلوب النماذجعن    Almon, فقد تناولنا طريقة  اسلوباعتمدنا ابرز طرائق التقدير من كل 

شبه المقيدة وطريقة  اسلوب النماذجعن    Hannanالطيفي للباحث المقيدة و طريقة االنحدار 

الصيغة الحرة , اما بالنسبة للطرائق الالمعلمية فقد  اسلوبعن تقدير عزوم توزيع االرتداد الزمني 

اعتمدنا على اهم هذه الطرائق واكثرها تداوال في مجال نماذج االنحدار وهي طريقة انحدار 

ما ذكر من طرائق التقدير فقد اقترحنا صيغة رياضية لتقدير   عنفضالً الشريحة الجزائية . 

مع بقية معلمات االنموذج فيما يتعلق بطريقة انحدار الشريحة الجزائية , وذلك   λ معلمة التمهيد 

بدال من اعتماد طريقة البحث حول قيم معلمة التمهيد , حيث ادرجت هذه الطريقة مع طرائق 

 ها عن اجراء التقييم والمقارنة .التقدير التي تم اختيار 

تداول لقد تم اجراء المقارنة بين الطرائق المذكورة سابقا باالعتماد على بيانات حقيقية في مجال 

اسعار االسهم  وذلك في تحليل العالقة الديناميكية بين ,اسهم الشركات في اسواق االوراق المالية

شركات عالمية مسجلة في سوق ناسداك لالوراق المالية , ولقد راعينا  وحجم التداول لخمس

فضال اعتماد الشركات العالمية وليست المحلية وذلك لتمتعها بظروف اقتصادية مستقرة ومالئمة 



باستخدام تلك البيانات وتم تحليل  دقة توثيق وتوفر البيانات التاريخية لسالسل زمنية طويلة . عن

, فضال  SAS , SPSS , MINITAB , STATISTICA , gretlية الجاهزة البرامج االحصائ

وطريقة انحدار الشريحة   Hannanعن ذلك تطلب تحليل البيانات باالعتماد على طريقة 

 . Matlabالجزائية, والطريقة المقترحة الى كتابة برامج خاصة بصيغ كل طريقة وبلغة 

قيد البحث وبأعتماد ثالثة  تداول للشركات الخمسسهم وحجم المن خالل تحليل بيانات اسعار اال

توصلنا الى جملة من  ( n1 = 252  ,  n2 = 200  ,  n3 = 150 )حجوم عينات 

 عالقة ديناميكية ذات تأثيرًا معنوياً  ق التقدير على وجودئاالستنتاجات اهمها اتفاق جميع طرا

, حيث وجدنا ان ي قيمة هذا التأثير على االمد القصير واالمد الطويل , لكنها اختلفت ف اً موجب

 عن فضالً وعزوم توزيع االرتداد الزمني وانحدار الشريحة الجزائية    Almonطرائق التقدير , 

الطريقة المقترحة , قد توصلت الى نتائج متقاربة جدا من حيث جودة التقدير ومالئمة االنموذج 

وقدرته على تفسير العالقة موضوع البحث والتي تعد افضل من نتائج التقدير المستحصل عليها 

       التي ابتعدت كثيرا عن نتائج تقدير تلك الطرائق .   Hannanبموجب صيغة 


