اهمية االقتصاد القياسي المكاني وبعض اهم النماذج
The importance of spatial econometrics and some of most important models
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الملخص:
يعد االقتصاد القياسي المكاني ( Spatial

الرصد من موقع واحد تميل إلى إظهار قيم مشابهة لتلك

 )Econometricsاحد الفروع المهمة في االقتصاد القياسي

الموجودة في المواقع القريبة.

( )Econometricاذ ان النماذج االقتصادية القياسية المكانية
تتعامل مع االبعاد المكانية لبيانات الظاهرة قيد الدراسة .اذ

هناك عدد من الدوافع النظرية لالعتمادية الموجودة

باالمكان حدوث التفاعل المكاني والمتمثل باالرتباط الذاتي

بين المشاهدات القريبة .على سبيل المثال  ،اذ استخدم

المكاني ( )Spatial Autocorrelationوالتركيب المكاني

نموذجا نظرًيا
الباحثان ( )Koch and Erturعام 1002
ً

 ، )Heterogeneityوالتي نوقشت بالتفصيل من قبل

والبشري و التكنولوجي وبين المناطق المحددة .اذ بين

( Spatial

المتمثل بعدم التجانس المكاني

يفرض وجود عوامل خارجية تربط بين رأس المال المادي

( )Anselinعام (. )1008-8811

الباحثان أن هذا يؤدي إلى تراجع شكل انحدار النمو الذي
يجب أن يتضمن متوسط معدالت النمو من المناطق

المقدمة:
تتيح لنا
االعتمادية

أساليب

االنحدار

()dependence

المجاورة.

المكاني حساب
بين

وفي حالة السالسل الزمنية ،االعتمادية الزمانية

المشاهدات

غالبا ما تبرره النماذج النظرية التي تشمل تصحيح أو غيرها

غالبا عندما يتم تجميع
( ، )Observationوالتي تنشأ
ً

من التباينات السلوكية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى التخلف

المشاهدات من نقاط أو مناطق تقع في فضاء ()Space

(االرتداد) الزمني في المتغير التابع(المعتمد) ،وذلك يشبه

معين .اذ يمكن أن تمثل المشاهدات مستويات الدخل أو

مستخدما مفهوم
العمل النظري لـ ( ، )Koch and Ertur
ً
"التباين المكاني " لتوفير الدافع للتخلف (االرتداد) المكاني ،

التوظيف أو السكان  ،ومعدالت الضريبة  ،وما إلى ذلك ،
بالنسبة لدول الوطن العربي محددة ضمن الوحدات االقليمية

الذي يأخذ شكل متوسط المناطق المجاورة .وهناك مبرر آخر

والمرمزة احصائيا على اساس البلدان أو المناطق البريدية أو

هو أن االختالف الملحوظ في المتغير التابع (المعتمد) قد

أيضا مواقع محددة لمؤسسة
التعداد السكاني .وقد يكون لدينا ً
او منشأة يتم اإلشارة إليها بواسطة إحداثيات خطوط الطول

ينشأ عن تأثيرات غير مشاهدة أو كامنة .ان التأثيرات التي ال
يمكن مالحظتها (الكامنة) والمتعلقة بالثقافة والبنية التحتية

التي يمكن العثور عليها من خالل تطبيق برنامج الترميز

والمرافق الترفيهية ومجموعة من العوامل األخرى التي ال

الجغرافي .

تتوفر لدينا بيانات نموذجية عنها يمكن حسابها من خالل

اذ يالحظ أن بيانات العينات التي يتم جمعها

االعتماد على القيم المجاورة التي يتخذها المتغير التابع

للمناطق أو النقاط الموجودة في الفضاء ( )Spaceليست

(المعتمد) .يحدث هذا عندما تتغير التأثيرات الكامنة ببطء

مستقلة  ،بل تعتمد على المكان  ،مما يعني أن عمليات

أثناء انتقالنا عبر المناطق.

1

اذ تفترض نماذج االنحدار التقليدية الشائعة

يمكن توصيف نموذج اخر من النماذج القياسية المكانية

االستخدام لغرض تحليل بيانات المقطع العرضي (cross-

ويطلق عليه نموذج داربن المكاني ( The Spatial Durbin

 )sectionو البيانات  panelأن المشاهدات  /المناطق

) )Model (SDMويصاغ وفق االتي :

تعرف بيانات  Panelعلى
مستقلة عن بعضها البعض .اذ ّ
انها مجموعة بيانات يتم مالحظة سلوك فئاتها عبر مدة زمنية

)…(3

 ،تلك الفئات قد تكون (دول ،شركات ،واليات  ..الخ) ،وكما

تعرف ايضاً على انها قياسات متكررة ( Repeated

النموذج اعاله يسمح لتحديد اوقات التنقل

 )Measurementلكل فئة من الفئات المشاهدة ،اذ ان

من

المناطق المتجاورة ويتمثل في المصفوفة ( ) ليقيس التاثير

المشاهدات من الفئة نفسها تكون مرتبطة وان االرتباط هو

على اوقات التنقل في المنطقة ( ،)iويتم ذلك بادخال متوسط

الصفة المميزة لهذه البيانات.

المتغيرات التوضيحية من المناطق المتجاورة ويتم الحصول
عليها من حاصل ضرب (

بعض اهم النماذج :

) .النموذج اعاله تم التخلص

من متجه الحد الثابت ( ) من مصفوفة المتغيرات التوضحية

ان الطرق المكانية تحدد مجموعات "الجار االقرب" وتسمح

( )  ،نتيجة الى ان

باالعتمادية بين هذه المناطق  /المشاهدات ( ،Anselin

الى المتغيرات التوضيحية (

 1988؛  ،)2005 ،LeSageبشكل عام مفهوم التجاور

والتي من شأنها ان تؤدي

).

وهناك توصيف اخر لنموذج القياس المكاني

(الجيران االقرب) يستند على المسافة التي يمكن االستعانة

ويستخدم لعرض االعتمادية المكانية في حد الضوضاء

بها لبناء االعتمادية في سلوك المشاهدات ،وتشير الى ان

(االضطرابات) ( ) ويؤدي بذلك الى نموذج االخطاء المكانية

النموذج قد صيغ جغرافيا وفق (الجار االقرب) .اذ ان نموذج

() )Spatial Error Model (SEMوكاالتي :

االنحدار الذاتي المكاني يعكس شكل العالقة بين المشاهدات
المرتبطة والمعتمدة مكانيا ويمكن صياغته وفق االتي:

)…(4

)…(1

و النموذج العام الذي يصف االعتمادية المكانية في كل من
المتغير المعتمد ( ) و حد االضطراب (الضوضاء) ( )

والذي يرمز له ( )SACوالتي يمكن ان تتحقق بمصفوفة
منفردة من االوزان المكانية،

)…(2

والنموذج

كاالتي :

اذ يمثـ ـ ــل ( ) متجـ ـ ــه الحـ ـ ــد الثابـ ـ ــت والـ ـ ــذي ي ـ ـ ـرتبط

)…(5

متوس ـ ــط مس ـ ــاوي للص ـ ــفر .المتج ـ ــه ( ) ابع ـ ــاده ( )nx1م ـ ــن

والمثال االخر عن النماذج المكانية عرضه الباحث

بالمعلمــة ( ) الــذي يعطــى فــي حالــة ان المتجــه ( ) اليمتلــك

 Lacomeعام ( )1002بهدف لتحليل السياسات التي

المتغي ـ ـرات المعتمـ ــدة و المعلمـ ــة ( ) تمثـ ــل معلمـ ــة القيـ ــاس ،

تختلف عبر الواليات  ،واستخدم النموذج ادناه:

وتمثل ( ) مصفوفة االوزان المكانية ابعادها ( )nxnوتصف
الترتيــب المكــاني للوحــدات داخــل العينــة  ،وان عناصــر القطــر

)…(6

ال ـرئيس لهــا اصــفار .وبــافتراض ان ( ) يتبــع التوزيــع الطبيعــي

اذ تمثل مصفوفة االوزان (

متعدد المتغيرات ،بمتوسط صفر وتباين ثابـت يتمثـل بمصـفوفة
التباين-والتباين المشترك القطرية (

) متوسط المتغير ( ) استناداً

الى المقاطعات المجاورة داخل الوالية ،بينما االوزان (

).

)

تعكس معدل المتغير المعتمد من المقاطعات المجاورة في
2

3ème

الدولة المجاورة .كما يوجد نموذج اخر ويرمز له ()SARMA

trimester.
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