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   ومخاطرهاالقتصاديتذبذب النمو 
   الناميةالبلدان في واآلثارالعوامل المحددة 

  
بار اجلومرد بدا يل  تور أ جلا  ع ث  ك

تاذ سم   صاد-س أ ق   ق
قية  دارة و  صاد    امعة املوصل -لك
 
  

  المستخلص
 لغ رض ت سھیل إدارة      ،یھدف ھ ذا البح ث إل ى ت شخیص المتغی رات المف سرة لتذب ذب النم و                

وق  د .  ال  سیاسة الرامی ة إل  ى رف ع مع دل النم  و ف ي األج  ل الطوی ل ف ي البل  دان النامی ة       خط ره ودع م  
وانتق ى  .  لتذبذب النم و   اعتمد البحث صیغة االنحراف المعیاري لمتغیر معدل النمو السنوي مقیاساً         

 نم وذج  ًاوق د ج رى تق دیر   .  من بین أربعة وخمسین لتفسیر تذبذب النمو   البحث أربعة عشر متغیراً   
وبع  د .  باس  تخدام طریق  ة المربع  ات ال  صغرى الموزون  ة   عل  ى بیان  ات اثن  ین وس  بعین بل  داً   البح  ث

 ، والبل  دان الت  ي أخفق  ت ف  ي تحقی  ق نم  و خ  الل العق  دین األخی  رین  ،اس  تبعاد الم  شاھدات المتطرف  ة
 مؤش   ر الدیمقراطی   ة :ات   ضح أن ھنال   ك س   تة متغی   رات ت   ؤثر بوض   وح ف   ي تذب   ذب النم   و وھ   ي 

 واالنح  راف  ،متوس  ط ن  صیب الف  رد م  ن س  نوات التعل  یم ف  ي أول الفت  رة        واللوغ  اریتم الطبیع  ي ل 
 واالنح  راف المعی  اري لن  سبة ال  صادرات إل  ى الن  اتج  ،المعی  اري لل  رقم القیاس  ي ألس  عار الم  ستھلك 

أكدت نتائج البحث أن سیاسات االقت صاد  و.  ومؤشر المخاطر ،ومؤشر التنافسیة  ،المحلي اإلجمالي 
 في األسعار وتعزز المقدرة التنافسیة لالقتصاد وتح د م ن       ق استقراراً نھا أن تحق  أالكلي التي من ش   

 مم ا ی سھم ف ي رف ع متوس ط مع دل            ،تذب ذب النم و   إنخف اض    ستؤدي إل ى     ،تقلبات عوائد الصادرات  
  .النمو ودیمومتھ ویساعد في تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة

 
Volatility and Risk of Economic Growth: The Determinants and Effects 

in Developing Countries 
 

Atheel A. al-Jomard (PhD) 
Professor  

Department of Economics  
University of Mosul  

 
Abstract  

  
This article aims at identifying the variables that influence economic growth volatility, 

in order to promote the policies that lead to a high and maintainable growth in the long-run. 
The article used the standard deviation of annual growth rates to measure volatility, and 
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selected 14 variables out of 54 reported in the literature to explain growth volatility. The 
model was then estimated by using data from 72 countries and applying WLS method. 
After excluding extreme cases, and countries that achieved nearly no growth during the last 
decade, it became clear that six explanatory variables had significant influence on growth 
volatility. These variables were: democracy index, natural logarithm of completed years of 
education per capita, the standard deviation of consumer price index, the standard deviation 
of exports to GDP, competitiveness index and risk index. The results indicates that 
macroeconomic policies which aim at achieving price stability, enhancing competitiveness 
and lessening exports instability would lead to less growth volatility. This, in turn would 
produce higher growth in the long-run and help to achieve the objectives of economic 
development   

  مقدمةال
وعـدم اليقـين    ) Risk( للخطـر    رديفـاً ) Volatility(يرد مفهـوم التذبـذب      

)Uncertainty (  ويؤثر تذبذب النمو سلباً فـي معـدل         .1 االقتصاد والمال  أدبياتفي
 مخـاطر  األثـر  ذلك فّحوي ،)Ramey, 1995(االستثمار وفي متوسط معدل النمو 

الت الفقر والبطالة وتوزيـع      معد ثراأل يطال   إذ ، بجوهر عملية التنمية   كثيرة تحيقُ 
لذا تعد إدارة هذا التذبذب ومخاطره تحدياً تنمويـاً كبيـراً المنـاص مـن                .الدخل

  .2مواجهته
 ز عدد من الباحثين بين النمو والتنميـة         وقد مي)Flammang,1979(،   واتفـق

 ،)Meier, 1970(أنها نمو مستدام لفتـرة طويلـة   على بعضهم في تعريف التنمية 
ن إ، و)Betancourt, 1996( المجتمـع  أفرادفقه تحسن في مستوى معيشة غالبية يرا

يتبـين   .3 تحقيقه آلياتوتوصيف   ، في تفاصيل وصف محتوى هذا التحسن      اختلفوا

                                                 
  ).384 ص 1جمال الدين بن منظور ، لسان العرب، ج( التذبذب بمعنى التردد واالضطراب 1
مذبذبين بين ذلك ال إلى هـؤالء وال إلـى          ") 143(أية   سورة النساء، : ن الكريم آوجاء في القر    

ن الكفـر   مذبذبين بمعنى مـرددين متحيـرين بـي       ". هؤالء ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيالً       
  .واإليمان

، يعرف التذبذب في )Oxford Dictionary of Economics, 1995(وفي القاموس االقتصادي 
في حين يعرف الخطر بأنه نتيجة عشوائية       . المتغير االقتصادي بأنه النزعة للتقلب بمرور الزمن      

لتوزيـع  بـين نتـائج ا    ) Variance( الخطر بمقياس التبـاين      سمن توزيع احتمالي معروف، ويقا    
 .ويختلف الخطر عن عدم اليقين الذي يكون فيه التوزيع االحتمالي غير معروف .المحتملة

ـ    ت عملية قياس وتقييم المخاطر وإعداد إستراتيجيا      يإدارة المخاطر، ه   2  ف لمواجهتهـا، وتخفي
وفي صدد الموضوع أعاله، ينجم كثير من األخطار عن الـسياسات           .  تجنبها وثارها السلبية، أ  آ
  .(Pro-Cyclical Policies)حابية للتقلبات الم

حدها علـى  أ، ثمانية تعاريف مختلفة للتنمية وردت في األدبيات، أكد )Flammang, 1979(يذكر  3
 (Meier, 1970)وقـد عـرف   . أن التنمية تتسم بنمو مستمر لفترة طويلة في متوسط دخل الفرد

 ,Betancourt)وعر فها ".  طويلة من الزمنازدياد متوسط دخل الفرد لفترة"عملية التنمية بأنها 
في مستوى معيـشة    " مستمرة"العملية التي يحقق فيها المجتمع ارتفاعات متناسقة و       " بأنها   (1996

ن األسئلة الرئيسة المطروحة للبحث حين أ، )Dudley Seers,1969(في حين يرى ". معظم أفراده
لفقر والبطالة والتفاوت في توزيع الدخل،      حوال ا التطرق للتنمية في بلد معين هي عما حدث أل        
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 لما قد يلحقه ذلك مـن مخـاطر         إضافة ديمومته، تذبذب النمو وانعدام     أنمما سبق   
 سـمة   يالدخول، سيلغ وت في   الحيلولة دون تخفيض معدالت الفقر والبطالة والتفا      

  .ريفاً ومحتوى في المجتمع المعنيالتنمية تع
  تذبـذب النمـو    فـي  العوامل المؤثرة    إلىوسيتطرق هذا البحث المتواضع     
  .إدارتها أبعادومخاطر هذا التذبذب بهدف تشخيص 

  
  النمو وتذبذبه
 ، تذبذب النمو يؤثر سلباً في متوسـط معـدل النمـو           أن إلى األدبياتتشير  

 ربطاً بين نظرية الدورات التجارية ونظرية النمو فـي          األثر بهذا   اإلقرار قتضييو
، اللتان طالما عوملتا كموضوعين منفصلين من مواضـيع االقتـصاد          الطويل األمد

  .Lucas, 1987(4(الكلي 
 العالقة الـسالبة  آليةّ أنالرائدة في هذا الحقل ) Ramey, 1995(وترى دراسة 

 االسـتثمار غيـر القابـل لالسـترجاع         إحجـام  من   األولى .تأتي من قناتين  هذه  
(Irreversible Investment) الرتفـاع المخـاطر   النمو، نظـراً  عند ازدياد تذبذب 

والثانية مـن تراجـع    .(Pindyck, 1991)المهددة لهذا النمط من النشاط االقتصادي 
 ,Ramey) رباحواأل النخفاض اإلنتاج  نتيجةًً بسبب التذبذب،تراكم رأس مال المنشأة

1995)5.  
 أكدت طبيعة العالقة أخرىدراسات عديدة ) Ramey, 1995( دراسة وأعقبت

، 7(Imbs, 2002) وKrofft & Lloyd – Ellis, 2002(6(ة بين النمو والتذبذب ـالسلبي
 & Martin)في حين بينت بعضها سلبية هذه العالقة في الـدول الناميـة بالـذات    

Rogers, 2000(8، (Rodam, 2006)9 إلى طبيعة العالقـة الـسالبة بـين    واإلشارة 

                                                                                                                            
، ) معـاً  وخاصة إذا ماساء في الثالث    (شاكل  ن من هذه الم   يفإذا ما ساء الحال في واحدة أو اثنت       

 .ن تضاعف متوسط دخل الفردإ مايحدث في ذلك البلد تنميةً، حتى وعدنه يتعذر إف
تفاصـيل مـسببات الـدورات      أن تكون الفوائد المستقاة من فهم       ) Lucas,1987(ترجح دراسة    4

واالفتراض الضمني لهذا الترجيح، كمـا تـراه        . دون نظيراتها من فهم مسببات النمو      التجارية
، هو االنفصام النظري بين موضوعي الدورات التجارية والنمو طويـل          )Ramey,1995(دراسة  
  .األمد

مكـن أن تحركـه   نه إذا كان عنصر الحيطة والحذر، الـذي ي أ) Mirman, 1971(ترى دراسة  5
 . في النمون التذبذب يمكن أن يؤثر إيجاباًإتذبذب النمو، يحفز نزعة االدخار ف" مخاطر"

ثار التذبذب طويل المدى ومتوسـط المـدى   آبين ) Kroft & Lioyd – Ellis,2000( ميزت دراسة 6
  .وقصير المدى على النمو، ورجحت الدراسة العالقة السالبة

إلى تحليل جزئي للعالقة بين النمو على مستوى القطاع وتذبـذب  ) Imbs, 2002( لجأت دراسة 7
 حيث اإلنتاجيـة عاليـة وتنمـو        ،النمو ورجحت الدراسة العالقة الموجبة على مستوى القطاع       

  . تكون العالقة سالبة على المستوى الكليفي حينباضطراد، 
ذبذب والنمو واضـحة فـي   أن العالقة السالبة بين الت) Martin & Rogers, 2000( بينت دراسة 8

 .البلدان النامية، أكثر مما هي في البلدان المتقدمة
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فقد ورد ذكرها فـي دراسـة        ،ديثة العهد التذبذب والنمو في البلدان النامية ليست ح      
)Lucas, 1988 ( إثباتـات كمـا وردت  " االقتـصادية  التنميـة  آلياتحول "الشهيرة 

  .Acemoglu & Zilibotti, 1997(10(  على ذلكإحصائية
  

  ي تذبذب النمو العوامل المؤثرة ف
 اهتمت معظم الدراسات السابقة بتوضيح عالقة تذبذب النمو بمتوسط معـدل          

وركز بعضها على توضـيح      ،لتي يتحقق من خاللها هذا التأثير     وبالقنوات ا  ،النمو
، علـى معـدل     القة بالسياسات المالية والنقدية   ذات ع  ،معينةمتغيرات  تذبذب  تأثير  
  .النمو

ام بمتغير عدم االستقرار ينبع من االهتمام بموضوع  االهتمأنومما الشك فيه 
 ،لى بعض الدراسات المهمة والحديثـة      في هذا الصدد إ    اإلشارةوتكفي   ،ذاتهالنمو  

ؤثرة في النمو ومنها تذبذب     التي حفزت نتائجها الباحثين لالهتمام بشتى العوامل الم       
سط دخل الفرد بين  الفجوة في متوأن) Pritchett, 1997( دراسة أظهرتفقد  .النمو

" االفتـراق الكبيـر   ") 1990-1870(البلدان المتقدمة والنامية ازدادت خالل الفترة       
 بلـد   أفقـر  بلد إلى    أغنى  في  الفرد دخلن نسبة متوسط    أوبالقيم المطلقة والنسبية،    

 الفجوة في ازدياد ملحوظ منذ عقد الستينات         هذه نأو،  تضاعفت خمس مرات تقريباً   
 النمو فـي  إخفاق أسبابوتطرح الدراسة عدة أسئلة تدور حول  ،الماضيفي القرن  

        وبينـت دراسـة   .الفجـوة الدول النامية في االرتقاء بمتوسط دخـل الفـرد وردم       
)Easterly, 2001" (أ، "العقود الضائعةوسيط ن )Median (  معدل نمو متوسط دخـل

% 2.5 كـان    ي حين ف،  كان صفراً ) 1998-1980(الفرد في البلدان النامية خالل      
 المتغيرات التقليدية المفسرة للنمـو فـي        أن أيضاًوبينت  ،  )1979-1960( خالل
والمبالغة فـي تقيـيم      مثل العمق المالي،   ،ت االنحدار في الدراسات المختلفة    معادال

مثـل  ) Initial Condition( متغيرات حالة بداية الفتـرة  فضالًً عن سعر الصرف،
، ممـا   آلت جميعها إلى تحسن ملموس    قد   ،البنى التحتية  ،التعليم، الخصوبة  الصحة،
 تؤكـد   أخـرى وهناك دراسات عديدة     .ارتفاع معدل النمو وليس انخفاضه    يوجب  

                                                                                                                            
وتعزوها إلى ضعف  طبيعة العالقة السالبة بين التذبذب والنمو،) Acemoglu, 2002(تؤكد دراسة  9

المؤسسات وتخلف القطاع المالي والعجز عن تبني سياسات مالية معاكسة للـدورة التجاريـة              
)Counter Cyclical (تذبـذب  إلى جانب ذلك تعرض الدراسة طبيعة العالقة غير الخطية بين ال

 . موضحة أن التذبذب العالي فقط هو المؤثر في النمو وباتجاه سالبوالنمو في البلدان النامية،
أدلة إحصائية على العالقة بين مستويات اإلنتاج ) Acemoglu and Zilibotti,1997( تقدم دراسة 10

 إلى أن مراحل التنمية األولى فـي البلـدان الناميـة غالبـاً              وتشير أيضاً . بذبالمنخفضة والتذ 
  .مايرافقها تذبذب في مستوى األداء
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هم في توضـيح     النسق ذاته للنمو، وتستحث البحث عن متغيرات تفسيرية جديدة تس         
  .11تصوبيهفي ويحدث  ما

ذب النمـو بهـدف     ويسعى هذا البحث إلى تشخيص المتغيرات المفسرة لتذب       
 األجـل الرامية إلى رفع معدل النمو فـي         ودعم السياسة    هتسهيل مهمة إدارة خطر   

  .الناميةالطويل في الدول 
 الدراسات الغزيرة التي تطرقت إلى تـشخيص العوامـل          أنومما الشك فيه    

 ,Barro)و ) Barro, 1991(المؤثرة في النمو االقتصادي بمعالجات نظرية وتطبيقية 
 بعض الدراسات الحديثة التي عالجت فضالً عن، خالل العقدين الماضيين،  12(1998
 ,Mubarak)و ) Fianch &Lavezz, 2003( تذبذب النمـو بـشكل خـاص    أسباب
قد رصدت عدداً كبيراً من المتغيرات المستقلة المرشحة لتفسير تذبـذب            ،13(2001
  .النمو

خذ عدة  أ فقد   األدبياتالذي جرى تناوله في     ) المعتمد( متغير تذبذب النمو     أما
  .)Hong Bo & Lensink, 2001( لبعضها دراسة تمختلفة، أشارصيغ 

السنوي صيغة االنحراف المعياري لمتغير معدل النمو       وقد اعتمد هذا البحث     
)gs (  ،كمـا  . د الصيغ استخداماً في هذا الـصد      أكثروهي من    مقياساً لتذبذب النمو

ابقة اهتمت بتفسير النمو    تقيت من دراسات س   ان) مستقالً( متغيراً   54استخدم البحث   
 14اعتمـد    ، على هذه المتغيرات   اإلحصائيةاالختبارات  وبعد تنفيذ بعض     .وتذبذبه
  :يأتي  كمايمنها، وهمتغيراً 

  LnY0  )1990( الفترة أول الطبيعي لمتوسط دخل الفرد في ماللوغاريت .1
  }LnY0{2)  1990( الفترة لأو الطبيعي لمتوسط دخل الفرد في ماللوغاريت مربع .2
  خالل الفتـرة   اإلجمالي الناتج المحلي    إلى االنحراف المعياري لنسبة الصادرات      .3

EXPRS   
 النـاتج المحلـي    إلـى  االستهالكي الحكومي    اإلنفاقاالنحراف المعياري لنسبة     .4

   GCER.اإلجمالي
   CPI. المستهلكألسعار االنحراف المعياري للرقم القياسي .5
  HDI  .البشريةر التنمية مؤش .6

                                                 
بتأكيـدها علـى دور    متميزة في محاولتها لتفسير تراجع النمـو، ) Rodrik, 1998( دراسة دع ت11ُ

ـ           دى كفـاءة  التناقضات والصراعات االجتماعية وتفاعلها مع الصدمات الخارجيـة، وعلـى م
 .المؤسسات المحلية التي تتولى إدارة هذه الصراعات وتفاعالتها

مثرية في رفد الباحثين، بتحليل آلية تأثير المتغيرات المتنوعـة فـي   ) R. Barro( دراسات دع ت12ُ
. دون شك ليست الوحيدة في هـذا المـضمار  من  أنها  حقولها على معدل النمو االقتصادي، إالّ     

، هو متابعة الدراسات األخرى المتخصـصة ببلـدان   )R. Barro( دراسات فضالً عنوالمفيد، 
 .معينة، في جنوب شرق أسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا

 متغيراً لتفسير تذبذب النمو، أكثرهـا سـبق أن   30 حوالي (Mubarak, 2001)استخدمت دراسة 13
 .استخدم من قبل باحثين آخرين لتفسير النمو
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  .Ln TER الطبيعي لمتوسط معدل االلتحاق بالتعليم بعد الثانوية ماللوغاريت .7
  CI .التنافسيةمؤشر  .8
  MEI. مؤشر بيئة االقتصاد الكلي.9

   RI. مؤشر المخاطر .10
  IR. اإلجمالي الناتج المحلي إلى نسبة االستثمار .11
  )DI(2 . مربع مؤشر الديمقراطية.12
 SER . معدل االلتحاق في المرحلة الثانوية.13
 الفتـرة   أول الطبيعي لمتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم في          ماللوغاريت .14

)1990.( EPC 
 

  بيانات البحث
  72دمة، ضمت   جرى التطبيق في البحث على عينة من البلدان النامية والمتق         

، )OECD(اون االقتصادي والتنميـة      منظمة التع  إلىمنتسباً   بلداً   24 من بينها    ،بلداً
  . الالتينيةأمريكا في 13 و أفريقيا في 16 و سياآ بلدان في 9 بلداً نامياً منهم 48و

  :تياآلوتركزت مصادر بيانات البحث عن هذه البلدان في 
    Penn World Tables 6.1لجامعة بنسلفانياجداول العالم  .1
  Human Development Reportsتقارير التنمية البشرية  .2
  Reports Development World  تقارير التنمية في العالم.3
  Bank Data    World بيانات البنك الدولي .4
  Barro and Lee Dataبيانات بارو ولي  .5
 Global Development Network (G.D.N.)  Data    التنمية العالميةة بيانات شبك.6

  .14وى دقة البيانات المستخدمة هذا البحث لمناقشة مستقوال يتطر
  

 النتائج
على بيانات بلدان العينة  نموذج البحث لتفسير التذبذب في النمو، أجرى تقدير   

لتفـادي مـشكلة    ) WLS(باستخدام طريقة المربعات الصغرى الموزونة      )  بلداً 72(
  .Heteroscedaticity15  التباينعدم تجانس

                                                 
 حساسية نتائج دراسات النمو لطبيعة ومصادر البيانات المستخدمة، ونقـاط         لالطالع على مدى   14

  ).J. Hanousek et al, 2004(نظر دراسة أالضعف في بعض هذه البيانات ومصادرها، 
واختبـار بـارك   ) White test( وايت  إختبارتشخيص مشكلة عدم تجانس التباين باستخدام  تم15

)Park test( ،ـ  وايت إختبار ة الكبير نسبياً من استخدام ذ يمكننا حجم العينإ   مـن رغمعلـى ال
ن ألتأكد مـن    وقد استخدم اختبار بارك ل    . ختبارتضاعف عدد المتغيرات المستقلة في معادلة اال      

االنحراف المعياري لسعر الصرف مُسبّب لعدم تجانس التباين في ) Size Factor(عامل الحجم 
ذلك طريقة المربعات الصغرى الموزونة لتالفي االنخفاض       ثم استخدمت بعد    . نموذجمعادلة األ 

  .نموذج وضعاً سليماًخذ األأالمصطنع في الخطأ المعياري للمعامالت، ف
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 متغيـراً مـستقالً،     14 من بين    ، متغيرات 7 أن 1جدول  التبين النتائج في    و
 منها كانت تتعلـق بـرأس المـال          متغيرات 4ن  أ و النمو، في تذبذب    ة مؤثر تكان

  المؤثرة فهي معدل االستثمار، ومؤشر بيئة       الثالث االخرى   المتغيرات أما .البشري
 ةومن بين هذه المتغيرات السبعة كان هنالك ثالث        .االقتصاد الكلي ومؤشر التنافسية   

 ، وهي مؤشر التنافسية   ، النظرية للتوقعات مخالفة   إشارات معامالتها   أخذتمتغيرات  
  .التعليم ومتوسط نصيب الفرد من سنوات ،ومعدل االلتحاق بالمرحلة الثانوية

ذات القيم المتطرفة بلغ عدد المتغيـرات       ) المشاهدات(وبعد استبعاد الحاالت    
 للتوقعـات  مخالفـة  إشارةما خذ معاماله أوبقي هناك متغيران     .متغيراً 12المؤثرة  
 ومتوسط نصيب الفرد من سنوات      ، معدل االلتحاق بالمرحلة الثانوية    ا، وهم النظرية
  .2 جدولال كما تبين النتائج في التعليم،

، WLS-Stepwise)( وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى الموزونة المتدرجة     
، وكانـت جميـع     اً متغير 14تم االحتفاظ بتسعة متغيرات مستقلة فقط من مجموع         

المتغيرات المستقلة مؤثرة في المتغير المعتمد وذات معنويـة إحـصائية عاليـة،             
دون استثناء، وذلك   من  وأخذت معامالتها كلها إشارات موافقة للنظرية االقتصادية        

  . 3واضح في جدول 
  

  1جدول ال
  )WLS(نتائج طريقة المربعات الصغرى الموزونة 

  )2002 -1990(مقطع عرضي للفترة 
 Tنسبة   الخطأ المعياري  المعامالت  المتغيرات المستقلة  ت
 )  a(   4.611 29.26  0.158 
1 LnY0  1.431 6.963 0.206 
2 2 }LnY0{  0.064  0.430 0.149 
3 EXPRS  -0.032  0.189 -0.368 
4 GCER  -0.376  0.018 -1.99 
5 CPI  -0.012  5.595 -0.674 
6 HDI  -18.212***  0.418 -3.255 
7 Ln TER.  -1.427*** 1.321 -3.412 
8 CI 2.062* 1.681 1.561 
9 M I I  -3.280** 2.076 -2.074 

10 RI  -1.742 7.407 -0.839 
11 IR  -21.208*** 1.163 -2.863 
12 2)DI(  -0.971 0.023 -0.835 
13 SER 0.058*** 0.650 2.493 
14 EPC  1.276**   1.964 
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  R2  = 0.788                                      *** = 1معنوي عند مستوى%  
R2 Adj. =0.731                                                        **=   5معنوي عند مستوى% 

F =13.807***                                      *  = 10 معنوي عند مستوى%  
D.W =2.106  

  
  2جدول ال

  )WLS(نتائج طريقة المربعات الصغرى الموزونة 
  بعد حذف الحاالت المتطرفة  )2002 -1990(مقطع عرضي للفترة 

 Tنسبة   الخطأ المعياري  المعامالت  المتغيرات المستقلة  ت
 )a(  25.72**  11.732 -2.192 
1 LnY0  6.723** 2.840 2.367 
2 2 }LnY0{  -0.402** 0.177 -2.268 
3 EXPRS  0.130*** 0.037 3.531 
4 GCER  0.382*** 0.122 3.132 
5 CPI  0.053*** 0.015 3.563 
6 HDI  -9.825*** 2.994 -3.281 
7 Ln TER.  -0.507** 0.274 -1.851 
8 CI  -0.293 0.787 -0.373 
9 M I I  -0.786 0.705 -1.114 

10 RI  14.209*** 2.424 5.863 
11 IR  -28.961*** 3.926 -7.377 
12 2)DI(  -3.555*** 0.846 -4.202 
13 SER  0.031** 0.016 1.948 
14 EPC  1.775***  0.544 3.262 
  R2  = 0.914  

R2 Adj. =0.886  
F=32.761***  

D.W =2.080  
  

  3جدول ال
  )WLS-Stepwise(المتدرجة -نتائج طريقة المربعات الصغرى الموزونة

  بعد حذف الحاالت المتطرفة  )2002 -1990(مقطع عرضي للفترة 
 Tنسبة   الخطأ المعياري  المعامالت  المتغيرات المستقلة  ت
 )  a(  -43.088*** 9.721 -4.432 
1 EXPRS  0.228*** 0.025 9.166 
2 2)DI(  -5.374***  0.739 -7.275 
3 IR  -32.682*** 3.726 -8.771 
4 2 }LnY0{  -0.534*** 0.142 -3.750 
5 RI  10.185*** 1.416 7.193 
6 CPI  0.057*** 0.01  5.639 
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7 LnY0  9.563*** 2.342 4.084 
8 SER  -0.720*** 0.230 -3.137 
9 GCER  0.173** 0.076 2.282 
  R2  = 0.880  

R2 Adj. =0.859 
F =39.18***  

D.W =2.098  
 التحليل،  وأساليب األهداف متنوعة من حيث     تدراسا النمو، في    أدبياتتبين  

-Sub) وبالذات منها الواقعـة جنـوب الـصحراء          األفريقية اقتصاديات البلدان    نأ
Saharan Africa)في  تعاني من تذبذب عالي التردد، ومن متوسط معدل نمو متناٍه 

وبناء على ). Davies, 2002(و ) Siddiqi, 2005( و (Paap etal, 2004) االنخفاض
جـري تحليـل    أ بلداً من العينة، و    16ذلك تم استبعاد البلدان األفريقية البالغ عددها        

  :تيةاالنحدار فكانت النتائج اآل
gs = -3.933***   - 3.81*** (DI)2 + 2.661***EPC+ 0.032***CPI  
        (0.299)      (0.164)            (0.077)         (0.01)         

 
             +0.234***EXPRS +0.771***CI – 1.422***RI                                   
               (0.024)                 (0.089)           (0.322)                                                    

 .                                للمعاملتمثل الخطأ المعياري( ) القيم بين قوسين 
R2= 0.981 
Adj. R2  = 0.978 
F= 402*** 

D.W =2.336 
N= 56  

 فعال فـي تذبـذب      بشكٍل مؤثرة   جميع المتغيرات في المعادلة المذكورة آنفاً     
كما أن إشارات معامالت المتغيرات موافقـة       . النمو، وذات معنوية إحصائية عالية    

 وليس إزاء ذلك ما يقلق باستثناء اإلشارة الموجبـة لمعامـل            للنظرية االقتصادية، 
 الطبيعي لمتوسط نصيب الفرد من التعليم في أول الفترة، التي قد            ممتغير اللوغاريت 

راسات سابقة ظهرت فـي نتائجهـا        أن هناك د   يرجح المنطق أن تكون سالبة، إالّ     
وقـد يعـود    .(Mubarak, 2001)  موجبة أيضاًبإشاراتمعامالت متغيرات التعليم 

     . العالقة بين التعليم وتذبذب النمو غير خطيةأن إلىالسبب في ذلك 
 قََ استقرارٍ يتؤكد نتائج البحث أن سياسات االقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحق          

 وزيادة المقدرة التنافسية لالقتصاد وضمان استقرار عوائد الصادرات،        في األسعار، 
  .تذبذب النمو تخفض من مستوى أنمن شأنها 
والنهـوض  ) Governance (ن االرتقاء بمستوى الديمقراطية والحاكمية    أكما  

 يخفض تذبذب   أن أيضاًبمستوى االنسجام االجتماعي واالستقرار السياسي من شأنه        
 مما يساعد في تحقيق ،ويسهم ذلك كله في رفع متوسط معدل النمو وديمومته        . النمو
  . التنمية االقتصاديةأهداف
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