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ملخص: 
يف ال�سنوات الأخرية، اأ�سبح تقلي�س معدلت الفقر من اأكرب 
التحدي�ت والهتم�م�ت يف كل اأرج�ء الع�مل، لكن م� هو مالحظ 
مع هذه الظ�هرة الع�ملية هو ازدي�د حدته� يوم� بعد يوم، ولهذا 
اتخ�ذ تقلي�س الفقر اأهم هدف من اأهداف الألفية اجلديدة الع�رصة 
هيئة  غرار  على  الع�ملية  واملوؤ�س�س�ت  الع�مل  دول  لكل  ب�لن�سبة 

الأمم املتحدة واليوني�سكو. 
بني  ال�سببية  العالقة  لدرا�سة  البحثية  الورقة  هذه  تهدف 
العربية،  الدول  يف  القت�س�دي  والنمو  الالم�س�واة  الفقر،  معدل 
من خالل ا�ستعم�ل بي�ن�ت العين�ت املقطعية للفرتة املمتدة بني 
�سببية  على منهجية حديثة لختب�ر  اعتم�دا   ،2013  -  1970
من�ذج  اإط�ر  يف   Toda- Yamamoto طرف  من  املقدمة  غراجنر 
VAR، وقد اأو�سحت النت�ئج على عدم وجود عالق�ت �سببية بني 

املتغريات قيد الدرا�سة م�عدا عالقة واحدة من معدل الفقر ب�جت�ه 
النمو القت�س�دي. 

النمو  الفقر، موؤ�رص الالم�س�واة،  معدل  املفتاحية:  الكلمات 
 .Toda- Yamamoto القت�س�دي، �سببية غراجنر، منهجية

TESTING THE CAUSAL RELATIOTHIP BETWEEN 
POVERTY, GROWTH AND INEQUALITY: using a 

Toda- Yamamoto approach. 

Abstract : 

Last years, poverty reduction has been the 
biggest concern of all countries around the world, it 
was considered as the biggest goal of development 
policy, but what it is tangible with this global 
phenomenon is the increasing of its degree day per 
day. For this reason, poverty reduction had become 
the major goal for all countries around the world 
and for many international organizations. 

This study investigates the causality 
relationships between poverty, inequality and 
economic growth in Arabic countries using panel 
data series covering the period 1970- 2013. Within 
a vector autoregressive model (VAR) , by applying 
a modified version of the Granger causality test due 
to Toda and Yamamoto (1995) . The results indicate 
that there is no causalities between the variable 
except one from poverty rate to economic growth. 

Keywords : Poverty, Inequality, Economic 
Growth, Granger causality, Toda- Yamamoto 
approach. 
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املقدمة: 
يف  ب�لغة  اأهمية  احل�يل  ع�رصن�  يف  الفقر  موا�سيع  حتتل 
اأم  اجتم�عية،  اأم  اقت�س�دية،  اأك�نت  �سواء  الأك�دميية  الدرا�س�ت 
الأثر  للفقر وانت�س�ره  اإن�س�نية ب�سفة ع�مة، نظرا مل�  اأم  �سي��سية 
اجلمعية  قرار  على  فبن�ء  املجتمع،  يف  اجلوانب  كل  يف  الكثري 
الع�مة لالأمم املتحدة رقم 47/ 196 فقد ُحّدَد ت�ريخ 17 اأكتوبر 
من كل ع�م لالحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للق�س�ء على الفقر، واحتفل 
املقدم  النداء  على  وبن�ًء   ،1987 ع�م  يف  مرة  لأول  اليوم  بهذا 
هذا  �سم  و   ،Joseph Wresinski وريزن�سكي  جوزيف  طرف  من 
Lib- 100000 �سخ�س، وك�ن ذلك يف  اأكرث من  للحتف�ل الأول 
erties and Human Rights Plaza بب�ري�س مقر توقيع الإعالن 

الع�ملي حلقوق الإن�س�ن ع�م 1948.
اجلديدة  ب�لظ�هرة  لي�س  ف�لقفر  معروف ومالحظ  هو  كم� 
الإن�س�ن، بل هو ظ�هرة قدمية حديثة.قدمية؛ لأنه ل يخفى  على 
القدم ع�نت من: احلرم�ن، املج�ع�ت،  الب�رصية منذ  اأن  اأحد  على 
الفقر،  من  اأ�س��س�  ...وع�نت  الجتم�عية،  الآف�ت  الأمرا�س، 
مل  ودرا�س�ت  اأبح�ث�  تعرف  الآن  حتى  تزال  ل  لكونه�  وحديثة، 
ذلك  وب�لرغم من  الع�مل،  الفقر يف  تف�سي  ا�ستمرار  ب�سبب  تتوقف 
مل يتمكن الب�حثون من اإعط�ء تعريف علمي دقيق للفقر والفقراء، 
بل تعددت التعريف�ت، وهذا التعدد يرجعه Galbraith الذي يف�رص 
يقول:  حني  اأنف�سهم،  الفقراء  اختالف  اإىل  الفقر  تعريف�ت  تعدد 
 Galbraith,(.»يتعدد الفقراء وتتعدد ت�سورات الفقر بتعدد الن��س«

. ) 1985

معدلت  تلعبه  الذي  الكبري  الأثر  اأحد  على  يخفى  ول 
الالم�س�واة يف املجتمع�ت ل �سيم� جمتمع�ت دول الع�مل الث�لث، 
ومع  امل��سي  القرن  ت�سعيني�ت  يف  الب�ردة  احلرب  نه�ية  فمنذ 
الع�مل،  يف  ب�لالم�س�واة  يعرف  م�  ازداد  اجلديدة  الألفية  بداية 
هذا يف الفرتة التي متيزت ب�لتوجه الع�ملي اجلديد نحو النفت�ح 
على التج�رة اخل�رجية، اإذ اعتربت هذه الأخرية ال�سبب الرئي�سي 
والأكرب لتحديد اأ�سك�ل الرثوة واأمن�ط توزيعه�، م� اأدى اإىل اإحداث 
فوارق طبقية بني ال�سعوب يف الع�مل وكذا بني اأفراد ال�سعب الواحد، 
ال�سيء الذي اأك�سب مو�سوع توزيع الدخل اأهمية كربى يف الفكر 
الجتم�عية  العدالة  حتقيق  بهدف  احلديث  التنموي  القت�س�دي 
ن�س  اإذ  الفقرية،  الطبقة  فيه�  مب�  املجتمع  طبق�ت  لكل  والرف�ه 
التنموي احلديث على �رصورة �سم�ن توزيع ع�دل لعوائد  الفكر 
الوظيفي  التوزيع  اإط�ر  حتت  وح�س�سه�  عن��رصه  على  الإنت�ج 
ي�سمن  الذي  التوزيع  هذا  بكيفية  والهتم�م  جهة،  من  للدخل 
حتقيق رف�هية مقبولة لكل الأفراد حتت م�سمى التوزيع ال�سخ�سي 

للدخل من جهة اأخرى.
 2008 �سنة   Rodrick للب�حث  ال�سهرية  للمقولة  ووفق� 
يف  القت�س�دي  النمو  من  اأكرث  ا�ستط�عت  اأداة  ول  ت�ريخي�،   «

فيهم  ل�سك�نه� مبن  احلي�ة  املجتمع�ت يف حت�سني فر�س  متكني 
اأولئك يف الفئ�ت ال�سفلى« )Rodrik D, 2008 ( ، فقد اعترب النمو 
القت�س�دي الأداة الأمثل والأجنع لتقلي�س معدلت الفقر يف كل 
 Adams 2004 الظروف والأم�كن والأزمنة، هذا م� اأكدته درا�سة
معدلت  مرونة  اأن  فيه�  اأو�سح  ن�مية،  دولة   50 من  عينة  على 
زي�دة  اأن  يعني  م�   ،2.59 ب-  قدرت  القت�س�دي  للنمو  الفقر 
معدل النمو القت�س�دي ب %10 يوؤدي مب��رصة اإىل تقلي�س يف 
1 دولر يومي�( ب  معدل الفقر )مق��س� بن�سبة ال�سك�ن حتت خط 
 Ravaillon النتيجة ج�ءت موؤكدة نت�ئج درا�سة  وهذه   ،25.9%
 Ravallion(.2.60 -سنة 1996 اللذان قدرا املرونة ب� Chen و

 )Chen, 1996

إشكالية البحث: 

الفقر،  هل توجد عالقة �سببية بني معدل 
النمو القت�سادي والالم�ساواة يف الدول العربية 

للفرتة 1970 - 2013؟ وماهي اجتاهاتها؟ 
فرضيات البحث: 

م�ستقاة من  فر�سيات مبدئية  البحث ثالثة  لغر�س  ن�سع 
معظم الدرا�سات ال�سابقة: 

الفقر  ♦ معدل  بني  الجت�هني  يف  �سببية  عالقة  هن�ك 
والنمو القت�س�دي.

الفقر  ♦ معدل  بني  الجت�هني  يف  �سببية  عالقة  هن�ك 
والالم�س�واة.

موؤ�رص  ♦ بني  الجت�هني  يف  �سببية  عالقة  هن�ك 
الالم�س�واة والنمو القت�س�دي.

أهمية البحث: 
مثلث  مو�سوع  كون  يف  البحثية  الورقة  هذه  اأهمية  ت�أتي 
التي  املوا�سيع  اأكرث  من  القت�س�دي  والنمو  الالم�س�واة  الفقر، 
ن�لت اهتم�م كثري من الب�حثني لأجل فهم العالقة بني املتغريات 
النمو  معدلت  حتقيق  لعدم  بتف�سري  اخلروج  اأجل  من  الثالثة، 
معدل  تقلي�س  يف  لدوره�  احل�لت  من  الكثري  يف  القت�س�دي 
التقدم  اإن   « ق�ئال   1997 �سنة   Todaru و�سفه  الذي  الفقر، 
ويف  الفقر«،  �سديدي  م�ستوي�ت  من  يح�سن  ل  الع�م  القت�س�دي 
تن�س�ب  النمو  عملي�ت  اأن  التنمية  اقت�س�ديي  بع�س  اأكد  الواقع 
ع�دة لالأعلى اإىل الطبق�ت الو�سطى وبخ��سة طبقة الأغني�ء جدا.

أهداف البحث: 
بني  ال�سببي�ت  اجت�ه  تو�سيح  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
املتغريات الثالثة قيد الدرا�سة يف الوطن العربي لغر�س اخلروج 
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بتو�سي�ت تفيد �س�نعي القرارات، كم� نهدف اإىل تو�سيح بع�س 
�سببية  ا�ستعم�ل  خالل  الدرا�س�ت  بع�س  فيه�  تقع  التي  الأخط�ء 
الدرجة،  نف�س  �سال�سل غري متك�ملة من  غراجنر يف ح�لة وجود 
ب��ستعم�ل  املتغريات  بني  العالقة  لدرا�سة  كذلك  نهدف  كم� 
القدمية  املوؤ�رصات  من  بدل  والالم�س�واة  للفقر  حديثة  موؤ�رصات 

التي تعرف نق�س� كبريا يف قواعد البي�ن�ت الع�ملية.

حدود البحث: 
دولة   21 من  عينة  على  الدرا�سة  هذه  خالل  من  �سنعتمد 
عربية يف اإط�ر بي�ن�ت العين�ت املقطعية Panel للفرتة املمتدة 
Toda- Yama- 1970 - 2013 بغر�س تطبيق منهجية  نن �سنة

moto املطورة ل�سببية غراجنر يف ح�لة ال�سال�سل غري املتك�ملة 

من نف�س الدرجة.

منهج البحث: 
قد اعتمدت الدرا�سة على املنهج التحليلي الكمي من خالل 
اعتم�دا  القت�س�دي  للقي��س  حديثة  واختب�رات  طرق  ا�ستعم�ل 
على بي�ن�ت العين�ت املقطعية املعروفة مب�سطلح Panel للفرتة 

.2013  - 1970

الدراسات السابقة: 
 Cheney، من اأ�سهر الدرا�س�ت القدمية جند درا�سة كال من
خل�ست  التي   1974 �سنة   Jolly Ahluwalia، Bell، Duloy و 

النمو  من  عقد  بعد  الآن  الوا�سح  »من  الآتية:  ب�ملقولة  درا�ستهم 
ثلث  ت�أثري وحت�سني لأو�س�ع  الن�مية ل يوجد  الدول  ال�رصيع يف 
)Chenery et al, 1974(  ، ويوؤكد هذه  الدول«  ال�سعوب يف هذه 
املقولة Alderman و Morris �سنة 1973 حني �رصح� ق�ئال: اإن 
»مئ�ت املاليني من الفقراء حول الع�مل ت�رصروا اأكرث م� ا�ستف�دوا 
من التطور القت�س�دي«، ويف الواقع هذا م� تف�رصه نظرية كوزنتز 
القت�س�دي  النمو  بني  العالقة  اأن  تو�سح  التي   Kuznetz 1955

القت�س�دي  النمو  اأن  على  يدل  م�   ،U ال�سكل  ت�أخذ  والالم�س�واة 
الكبري يوؤدي يف اأغلب احل�لت اإىل زي�دة معدلت الالم�س�واة م� 

يعني ازدي�د مع�ن�ة الفقراء.
الألفية  ال�سابقة يف  الدرا�سات  لأهم  عر�س  ياأتي  ما  ويف 

اجلديدة: 
 ،Richard H.Adams 2004 اأدامز  ريت�سارد  درا�سة 
يف  متمثلة   MENA منطقة  دول  من  عينة  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
م�رص، الأردن، املغرب، تون�س واإيران، ومق�رنته� مع اأق�ليم اأخرى 
الع�مل، وقد جرى تقدير املع�دلت وفق منهجية املربع�ت  حول 
منطقة  اأن  على  النت�ئج  اأو�سحت  اإذ   ،OLS الع�دية  ال�سغرى 
ب�لأق�ليم  مق�رنة  للفقر  ن�سبي�  منخف�سة  معدلت  له�   MENA

الفقر  خط  حتت  يعي�سون  ال�سك�ن  من   2% فقط  حيث  الأخرى، 
الع�ملي، كم� ات�سح اأن املنطقة تعّد من اأكرث الأق�ليم فيم� يخ�س 

عدالة التوزيع يف الع�رصين �سنة التي �سبقت الدرا�سة.
الب�حث  ا�ستخذم   ،Almas Heshmati 2004 درا�سة 
عين�ت البي�ن�ت املقطعية ل 146 دولة منه� ال�سن�عية، الن�مية 
ب��ستعم�ل   1998 اإىل   1950 من  املمتدة  للفرتة  والنتق�لية 
متغريات نوعية لأق�ليم الدرا�سة، وجرى التقدير بوا�سطة منهجية 
اأن معدلت  OLS ودلت النت�ئج على  املربع�ت ال�سغرى الع�دية 
والالم�س�واة  الوقت  مرور  مع  النخف��س  يف  اآخذة  الالم�س�واة 
بدوره� تخف�س من معدلت النمو القت�س�دي، وكنتيجة اإ�س�فية 
اأنه من  الدرا�سة، كم�  Kuznetz حمققة يف عينة  فنظرية كوزنتز 
ال�سعب حتديد ت�أثري النمو القت�س�دي يف معدلت الفقر يف الدول 

الن�مية.
درا�سة Augustin Kwasi Fosu 2010، ا�ستخدمت الدرا�سة 
بي�ن�ت للعين�ت املقطعية ل 123 دولة للفرتة املمتدة بني �سنتي 
وقد  للتقدير،   GMM طريقة  ا�ستعملت  وقد   ،2007  -  1977
موؤ�رص  الروؤو�س،  الفقر مق��س� مبوؤ�رص عدد  ا�سُتعِمَل كل من معدل 
القت�س�دي،  النمو  ومعدل  جيني  مبع�مل  مق��س�  الالم�س�واة 
واأو�سحت النت�ئج اأّن منو الدخل هو القوة الأكرب وراء كل زي�دات 
وانخف��س�ت معدل الفقر، مع ذلك الالم�س�واة تلعب الدور احل��سم 
معدلت  اإن  اإذ  العينة،  دول  من  كبري  عدد  يف  الفقر  �سلوك  يف 
الالم�س�واة الع�لية حتد من فع�لية النمو القت�س�دي يف احلد من 
اإعط�ء اهتم�م خ��س للحد  اإىل �رصورة  اأ�س�ر الب�حث  الفقر، وقد 
يخدم  ل  الدخل  توزيع  حيث  الدول  بع�س  يف  امل�س�واة  عدم  من 

الفقراء.
Jaleleddine ben Ra- و   Houssema Gaiha  ررا�سة
ل52  املقطعية  العين�ت  بي�ن�ت  الدرا�سة  ا�ستخدمت   ،jeb2012

تو�سيح  اأجل  من   2005  -  1990 بني  م�  للفرتة  ن�مية  دولة 
املع�دلت  منهجية  ب��ستعم�ل  الثالثة  املتغريات  بني  الرتابط 
الآنية، وقد اأو�سحت النت�ئج اأن ال�ستثم�رات من طرف الدولة يف 
املج�ل الجتم�عي )التعليم، ال�سحة وحت�سني ظروف املعي�سة يف 
الريف( من �س�أنه� تعزيز النمو القت�س�دي وتخفي�س الالم�س�واة، 

وكذلك اأكد الب�حث�ن اأن نظرية كوزنتز حمققة يف عينة الدرا�سة.
 ،Abdelhafidh Dhrifi 2013 درا�سة عبد احلفيظ ال�رشيفي
للفرتة  املقطعية ل89 دولة  العين�ت  بي�ن�ت  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
من 1990 اإىل 2011، م�ستعملة اآلية املع�دلت الآنية، واأو�سحت 
اإيج�بي معنوي للتطور امل�يل يف تخفي�س  النت�ئج وجود ت�أثري 
الالم�س�واة  �سلبي من  ت�أثري معنوي  وكذلك وجود  الفقر  معدلت 
 -( القت�س�دي  النمو  وكذا   )0.225  -( الفقر  يف كل من معدل 

. )0.246
التي  القوية  العالقة  الدرا�س�ت، نلم�س  ومن خالل كل هذه 
تربط بني املتغريات الثالثة يف اأغلبية الدرا�س�ت ال�س�بقة، اإذ يوجد 
الفقر، وعالقة  القت�س�دي يف معدل  للنمو  ت�أثري معنوي عك�سي 
يالحظ  م�  واأكرث  الالم�س�واة،  وموؤ�رص  الفقر  معدل  بني  طردية 
املتغريات  بني  العالق�ت  يف  التداخل  هو  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  من 
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الجت�هني  يف  ال�سببي�ت  على  الدرا�س�ت  بع�س  توؤكد  اإذ  الثالثة، 
بينه�، فكل متغري يوؤثر ويت�أثر ب�ملتغريين الخرين، وهذا يفيدن� 
يف درا�ستن� هذه التي نح�ول من خالله� درا�سة العالق�ت ال�سببية 

بني املتغريات قيد الدرا�سة.

أوال: اإلطار النظري للفقر والالمساواة: 

1.اإلطار النظري للفقر: 
1 - 1: تعريف الفقر:  ◄

ح�سب Tonsend الأفراد والأ�رص يف ح�لة فقر حني تعوزهم 
يف  وامل�س�ركة  مث�لية،  تغذية  على  للح�سول  الالزمة  املوارد 
املجتمع والتمتع بظروف احلي�ة، اأي اأن الفقري هو من ل ي�ستطيع 
تلبية ح�ج�ته الأ�س��سية، اإ�س�فة اإىل اإق�س�ئه من املجتمع، وورد 
معي�سي  م�ستوى  اأنه  على  الجتم�ع  علم  ق�مو�س  يف  تعريف 
ب�لحرتام  املت�سلة  واملعنوية  ال�سحية  ب�لحتي�ج�ت  منخف�س 
الذاتي للفرد اأو جمموعة من الأفراد.)املجل�س الوطني القت�س�دي 

. والجتم�عي، 1998، �س: 98( 
وتعرفه منظمة الأمم املتحدة على النحو الآتي: »الفقر هو 
املوارد  من  املزمن  اأو  امل�ستدام  ب�حلرم�ن  يت�سم  اإن�س�ين  ظرف 
واملقدرات واخلي�رات والأمن والقوة ال�رصورية للتمتع مب�ستوى 
لئق للحي�ة وغريه� من احلقوق املدنية والثق�فية والقت�س�دية 
ال�سحة  منظمة  املتحدة،  والجتم�عية«.)الأمم  وال�سي��سية 

الع�ملية، �سبتمرب 2010، �س: 06( 
احلرم�ن  من  ح�لة  اأنه  على  الفقر  تعريف  ميكنن�  وهكذا، 
يعي�سه� الفرد اأو املجتمع يف مك�ن معني زم�ن معني جتعل منه 
وملب�س  غداء  من  الكرمي  العي�س  متطلب�ت  اأدنى  اإىل  ح�جة  يف 
احل�جة  هذه  عن  ينجم  تلبيته�،  على  ي�س�عده  ودخل  وم�سكن 
ب�حلي�ة  التمتع  يف  و�سعوبة  املجتمع  من  اإق�س�ء  واحلرم�ن 

الجتم�عية، وال�سعور بنق�س م�دي ومعنوي ونف�سي.
1 - 2: طرق القيا�س:  ◄

Ú  :Head Count Index 1 - 2 - 1: موؤ�رش حدوث الفقر
اأب�سط  من  يعد  اإذ  �سيوع�  املوؤ�رصات  اأكرث  من  واحد  هو 
يف  الأ�رص  اأو  الأفراد  عدد  على  املوؤ�رص  هذا  وينطوي  املق�يي�س، 
ب�ملوؤ�رص  اأي�س�  وي�سمى  الفقر،  خط  حتت  يقعون  الذين  املجتمع 
الرقمي للفقر، ويعّد جيدا لأغرا�س كثرية منه� املق�رنة اأو تقييم 
اأث�ر �سي��س�ت تقليل الفقر، كم� اأنه �سهل الفهم واحل�س�ب، ويحت�سب 

وفق� لل�سيغة الآتية: 

ب�عتب�ر جمموعة من الأفراد N لديهم الدخول اأو اإنف�ق�ت 
Y1 ,Y2,…Yn، مرتبة ترتيب� ت�س�عدي� حتى الو�سول اإىل خط الفقر 

H موؤ�رص  الأ�رص،  وب�عتب�ر  اأو  الفقراء  q عدد  و   ،Z �س�بق�  املحدد 
حدوث الفقر: 

اإل اأن هذا املوؤ�رص تعر�س لبع�س النتق�دات نظرا ملع�ن�ته 
من بع�س النق�ئ�س نذكر منه�: 

الآث�ر غري املحتملة لبع�س ال�سي��س�ت على الفقراء، م�  -
يجعله ح�س��س� للفروق�ت يف عمق الفقر.

هو غري ح�س��س لتوزيع الدخل بني الفقراء، ف�إذا م� اأعيد  -
ح�ل  اأح�سن  هم  الذين  اإىل  فقرا  الأكرث  الفئ�ت  من  الدخل  توزيع 
ف�إن املوؤ�رص قد ل يتغري، بل رمب� يتح�سن، م� يظهر عك�س النت�ئج.

هذا املوؤ�رص ل يتغري يف ح�لة بع�س الأ�سخ��س الذين  -
يزداد فقرهم ا�ستدادا.

الفقراء  - بعدد  فقط  يهتم  املوؤ�رص  هذا  اأم�رتي��سن  ح�سب 
مهم�  والفقراء  املجتمع،  يف  الفقر  ونط�ق  انت�س�ر  ح�س�ب  على 
الرزاق  املوؤ�رص.)عبد  هذا  ح�سب  �سواء  هم  فقرهم  �سدة  تغريت 

الف�ر�س، 2001، �س: 28 - 29( .
Ú  :Poverty Gap Index 1 - 2 - 2: موؤ�رش فجوة الفقر

يعّد هذا املوؤ�رص مكمال للموؤ�رص ال�س�بق، فهو حم�ولة لقي��س 
الدخل  مقدار  هو  اأي  الفقر،  وخط  الفقر  دخل  بني  الفجوة  حجم 
املحدد،  الفقر  خط  م�ستوى  اإىل  الفقر  ظ�هرة  من  للخروج  الالزم 
الفقر  الدخل وخط  للفرق بني  املئوية  الن�سبة  اأخرى هو  وبعب�رة 
الذي ميثل جميع الفقراء، ولهذا املوؤ�رص العديد من الت�سمي�ت منه� 
الفقر. معدل  موؤ�رص  اأو  الفقر  عمق  موؤ�رص  املكيف،  العجز  موؤ�رص 

. )Wetta, 1999, p : 16- 17(
برتتيب  نقوم  الت�يل:  النحو  على  املقي��س  هذا  ويحدد 
ال�ستهالك يف املجتمع ب�سكل ت�س�عدي، اإذ نعطي Y1 للفئة الأفقر 
يف املجتمع وهكذا حتى الو�سول اإىل الفئة الأقل فقرا بحيث تقع 
ميكن   PG الفقر  فموؤ�رص   ،Z الفقر  خط  حتت  الفئ�ت  هذه  جميع 

ح�س�به على النحو الآتي: 

وميكن �سي�غته اأي�س� على النحو الت�يل: 
PG=I.H

I=Z- Yi/ Z

لقد وجهت عدة انتق�دات لهذا املوؤ�رص، من بينه� م� يت�سل 
العتب�ر  بعني  اأخذه  دون  فقط،  املتو�سط  ب�لعجز  ب�هتم�مه 
الختالف�ت امل�سجلة يف �سدة الفقر بني الفقراء وهو بذلك ل يت�أثر 
ب�نتق�ل الدخل من �سخ�س فقري اإىل �سخ�س اأ�سد فقرا، اأي ل يعك�س 

. )Ravaillon, 1996,p : 55(.مقدار التف�وت يف دخول الفقراء
Ú  Poverty Senerity الفقر  �سدة  موؤ�رش   :3  -  2  -  1

 :Index

التف�وت  الفقر  فجوة  اإىل  ب�لإ�س�فة  املوؤ�رص  هذا  يقي�س 
ويحت�سب  الفقر،  خط  حتت  يعي�سون  الذين  الفقراء  بني  املوجود 
الفقر  لفجوة  الن�سبي  املربع  متو�سط  الفقر من خالل  �سدة  موؤ�رص 

H =
q
N
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وي�أخذ ال�سيغة الآتية: 
Ps=1/ n ∑ (Z� Yi( 2

فكلم� ك�ن املوؤ�رص ع�لي� كلم� ك�نت ظ�هرة الفقر اأ�سد قوة 
وازداد حجم التف�وت والالم�س�واة بني الفقراء والعك�س �سحيح.

2.اإلطار النظري لالمساواة: 

2 - 1: تعريف الالم�ساواة:  ◄

متيزت ال�سنوات الأخرية ب�زدي�د م� ي�سمى بعدم امل�س�واة 
التي  الفرتة  وهي  الب�ردة،  احلرب  نه�ية  بعد  خ��سة  الع�مل  يف 
ك�ن الكثري من البلدان تتجه نحو النفت�ح على التج�رة الع�ملية، 
وهذا نت�ج ت�أثري العوملة على تنميط اأ�سك�ل الرثوة التي اأدت اإىل 
داخله�  ولكن  فح�سب  ال�سعوب  بني  لي�س  متو�سطة  طبقية  فوارق 
عددي  متثيل  ب�أنه  الدخل  توزيع  يف  التف�وت  يعرف  اإذ  اأي�س�، 
الأفراد يف جمتمع م�، م� ي�سمح ب�خت�س�ر  للفروق بني مداخيل 
جميع خ�س�ئ�س التف�وت يف رقم واحد، وان ات�س�ع فجوة توزيع 
والجتم�عية  القت�س�دية  الأمرا�س    اأخطر  من  يعد  املداخيل 
ب�لقليلة  لي�ست  فئة  ت�رصد  اأو  تهم�س  لأنه�  ذلك  �سواء،  حد  على 
التخلف  دوائر  املجموعة يف  تقوقع هذه  يعني  م�  املجتمع،  من 
واحلرم�ن ومنه� تت�رصب تدريجي� اإىل دوائر النحراف واجلرمية.

من هنا ميكننا التمييز بني ثالثة اأنواع من الالم�ساواة هي 
على النحو الآتي: 

خالل  - من  النوع  هذا  ويق��س  الدول:  بني  الالم�س�واة 
النحراف�ت املوجودة بني مع�مالت م�ستوي�ت املعي�سة املتو�سطة 

للدول املختلفة وي�سمى اأي�س� الالم�س�واة الع�ملية: 
اأفراد  - بني  الالم�س�واة  تكون هذه  الداخلية:  الالم�س�واة 

املجتمع الواحد والدولة الواحدة وهو عموم� مق��س مبوؤ�رص جيني.
الالم�س�واة الع�ملية: ب�عتب�ر اأفراد الع�مل اأفراد جمتمع  -

النوع هو  الع�مل، وهذا  التف�وت بني كل �سك�ن  واحد، وم� مقدار 
ج�مع لكال النوعني ال�س�بقني.

2 - 2: قيا�س الالم�ساواة:  ◄

Ú  :Gini 2 - 2 - 1: معامل جيني

وانت�س�را على  ا�ستعم�ل  املق�يي�س  اأكرث  يعد مع�مل جيني 
الإطالق لقي��س التف�وت يف: الدخل، الإنف�ق، ال�ستهالك اأو الرثوة 
امل�س�واة  نقطة  ممثلة  ال�سفر  بني  قيمته  ع�مة.وترتاوح  ب�سفة 
املطلقة والواحد املمثل عن الالم�س�واة املطلقة، وقد ق�م بطرحه 
1912، وق�م بتطويره كل  Gini �سنة  الري��سي�ت الإيط�يل  ع�مل 
من ريت�سي Ricci 1916، دالتون Dalton 1920 واأتكن�سون 1970، 
بهدف اإعط�ء مقي��س جربي للتف�وت يف توزيع الدخول، ويعتمد 
هذا املوؤ�رص اأ�س��س� على منحنى لورنز، وال�سكل الت�يل يو�سح ذلك: 

الشكل رقم 2: 
كيفية حساب مؤشر جيني من منحنى لورنز: 

المصدر: رياض بن جليلي، مؤشرات قياس عدم المساواة في 
توزيع اإلنفاق، المعهد العربي للتخطيط، ص: 11.

خط  بني  املح�سورة  امل�س�حة  بي�ني�  جيني  موؤ�رص  وميثل 
العدالة الك�ملة اأو املطلق ومنحنى لورنز، ممثال ب�مل�س�حة A من 
الكلية  امل�س�حة  على   A امل�س�حة  بق�سمة  ويح�سب  اأعاله،  ال�سكل 
وفق  جيني  مع�مل  فيح�سب  الري��سية  الن�حية  من  اأم�   ،B+A

. )Foster,1997, p : 30( :املع�دلة الت�لية
 G= 2/ 2n2m∑∑ (Yi –Yj(

اإذ جند اأّن: 
G: مع�مل جيني.

n: عدد الأفراد يف املجتمع اأو الأ�رص.
m: الدخل املتو�سط للفقراء.

.i,j مداخيل الأفراد :Yi,Yj

من  ح�س�به  بغر�س  الآتي  النحو  على  كت�بته  ميكن  كم� 
الت�لية:  الهند�سية  التعريفية  العالقة  وفق  املجمعة  املعلوم�ت 

)علي عبد الق�در، 2007، �س: 07( .
 G= 1�∑i=0 )Pi+1- Pj( )Li+1- Li(

حيث: 
P: الن�سب الرتاكمية لل�سك�ن.

L: الن�سب الرتاكمية للدخل.
Ú  :Dalton 2 - 2 - 2: موؤ�رش دالتون

يعّد موؤ�رص دالتون الذي قدم يف �سنة 1920 من املوؤ�رصات 
املعي�رية، وقد اأو�سح دالتون اأن اأي قي��س لالم�س�واة القت�س�دية 
ل بد اأن يهتم ب�ملنفعة القت�س�دية، وقد ق�م مبق�رنة امل�ستوي�ت 
ح�لة  يف  تتحقق  التي  الكلية  املنفعة  وم�ستوى  للمنفعة  احل�لية 
الرثوة  الن�سبة بني  املوؤ�رص  يقي�س هذا  اإذ  للدخل،  الع�دل  التوزيع 
هذا  ويكتب  املطلقة،  امل�س�واة  ح�لة  يف  الكلية  والرثوة  احل�لية 

. )Foster,1997, p : 37( :املوؤ�رص على النحو الآتي

n-1
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 D=[ ∑i=0  U (Yi)] /n U (u)

حيث:U : دالة املنفعة.
لكن م� يع�ب على هذا املوؤ�رص ح�سب اأتكن�سون هو �سعوبة 

تع�مله مع التحويالت اخلطية الإيج�بية بني الفئ�ت املختلفة.
Ú  :Atkinson 2 - 2 - 3: موؤ�رش اأتكن�سون

عدالة  عدم  قي��س  اإ�سن�د  من  بد  ل  اأنه  اأتكن�سون  اأو�سح 
اأ�سبح  م�  واقرتح  الجتم�عي،  الرف�ه  نظرية  اإىل  الدخل  توزيع 
اعتمد  اإذ  التوزيع،  عدالة  عدم  لقي��س  اأتكن�سون  مبوؤ�رص  يعرف 
هذا املوؤ�رص على م� ي�سمى الدخل املك�فئ للتوزيع الع�دل، حيث 
الأفراد حتى يكون  الذي يح�سل عليه  امل�ستوى  الدخل  ميثل هذا 
التوزيع  على  يرتتب  الذي  الرف�ه  م�س�وي� مل�ستوى  املجتمع  رفه 
الع�دل، ويعطى  للتوزيع  املك�فئ  الدخل  Ye هي  امل�س�هد، حيث 

. (Atkinson, 1970, p : 263) :على النحو الآتي
 n U )Ye( = ∑ε=1 Yi

النحو  التوزيع على  وعليه متت �سي�غة موؤ�رص عدم عدالة 
الآتي: 

 A=1- )Ye/ µ(

للتوزيع  املك�فئ  الدخل  ك�ن  ف�إذا  الدخل،  متو�سط   µ اإذ 
التوزيع  عدالة  عدم  درجة  ف�إن  الدخل،  ملتو�سط  م�س�وي�  الع�دل 

ت�س�وي ال�سفر.
ولأغرا�س التطبيق ع�دة م� ت�أخذ دالة الرف�هية للفرد )دالة 

التف�سيل( ال�سكل الآتي: )علي عبد الق�در، 2008، �س: 15( .
 U )Y( = )1/ 1�ε( / Y1�ε :اإذا ك�نت خمتلفة عن الواحد

U (Y) = logY :ت�س�وي الواحد ε اإذ ك�نت
ارتفعت  فكلم�  امل�س�واة،  عدم  جتنب  مع�مل  متثل   ε اإذ 
ومف�سال  امل�س�واة  عدم  ع�زف� عن ح�لت  املجتمع  ك�ن  قيمته� 
حل�لت امل�س�واة، وعلى هذا الأ�س��س ال�سكل لدالة الرف�هية، ف�إنه 
النحو  على  الع�دل  للتوزيع  املك�فئ  الدخل  على  احل�سول  ميكن 

الت�يل يف ح�لة مع�مل جتنب عدم امل�س�واة اأكرب من الواحد: 

موؤ�رص  هو  اأتكن�سون  موؤ�رص  اأن   Lambert لمربت  اأو�سح 
عن  النفور  مقي��س  هو   ε املع�مل  اإن  اإذ  الن�سبية،  الالم�س�واة 

الالم�س�واة وهو ث�بت، اأي اأنه ل يتغري يف دالة م�ستوى الدخل.
Ú  :Kuznets 2 - 2 - 4: موؤ�رش كوزنتز

يف  التف�وت  لقي��س  مع�مال  ع�م1957  كوزنتز  اقرتح 
والفردية  الع�ئلية  البي�ن�ت  من  احت�س�به  وميكن  الدخل،  توزيع 
العوائل  ن�سبة  اإىل فئ�ت دخلية مت�س�وية من حيث  بعد تق�سيمه� 
فئ�ت  ع�رصة  اإىل  الفئ�ت  كتق�سيم  دخلية،  فئة  كل  يف  والأفراد 
مت�س�وية، وترتاوح قيم مع�مل كوزنتز م� بني ال�سفر الذي ميثل 

ح�لة العدالة املطلقة والواحد ال�سحيح، وهي احل�لة الق�سوى من 
�سوء توزيع الدخول، وميكن التعبري عنه� ب�ل�سيغة الآتية: )يون�س 

على احمد، 2010، �س: 69 - 70( .

حيث: 
K: قيمة مع�مل كوزنتز.

.i الن�سبة املئوية للدخل الذي تتلق�ه� الفئة الع�رصية :di

di- 10: القيمة املطلقة للفروق بني الن�سبة املئوية لالأفراد 

.i والن�سبة املئوية للدخل الفردي الذي تتلق�ه الفئة الدخلية
n: عدد الفئ�ت الدخلية وت�س�وي 10.

الدخل  توزيع  يكون  عندم�  اأنه  اأعاله،  ال�سيغة  من  يالحظ 
مت�س�وي� مت�م�، ف�إن كل فئة ع�رصية حت�سل على %10 من الدخل 
بني  تنح�رص  كوزنتز  مع�مل  قيمة  واإن   ،10% تت�سمن  لأنه� 
التف�وت  اأكرب ك�ن  ال�سحيح، وكلم� ك�نت قيمته  ال�سفر والواحد 
يف توزيع الدخل وا�سع�، قرر كوزنتز اأن التب�ين يف توزيع الدخل 
يزداد يف املراحل الأوىل من التنمية، ثم ي�سل اإىل اأق�سى درج�ته، 
ليع�ود الرتف�ع جمددا، اأي تبداأ درجة التف�وت ب�لنخف��س مع 

. )104 التقدم يف التنمية.)عبد الرزاق الف�ر�س، 2001، �س: 
Ú  :Theil 2 - 2 - 5: موؤ�رش تايل

قدمه  الذي  ت�يل،  من   1967 �سنة  اإىل  املوؤ�رص  هذا  يعود 
بو�سفه موؤ�رصاً لقي��س الالم�س�واة يف توزيع الدخل معتمدا على 
الذي   Thermodynamique احلرارية  للدين�ميك�  الث�ين  الق�نون 
والأنرتوبي�   ،La loi de l’entropie الأنرتوبي�  بق�نون  يعرف 
اإّن كمية  اإذ  هي املعلومة يف توزيع م� ق�ئمة على الحتم�لت، 
 ،Ln (1/ Pi) تق��س ب Pi ب�حتم�ل i �املعلوم�ت املت�سلة بحدث م

اإذ نقي�س اأنرتوبي� يف ح�لة الالت�أكد على النحو الآتي: 
 H )P( = [ ∑i=1  PiLn (1/Pi)

اإذ يوجد n حدث n.…,1، و P1…..Pi احتم�لت.
ومن ثّم، ميكن كت�بة موؤ�رص ت�يل على النحو الآتي: 

 T (P( = Ln (n( – H (P(

عن  عب�رة  هو  ف�لأول  ت�يل؛  ملوؤ�رص  �سيغتني  توجد  كم� 
املوؤ�رصات  هذا  ا�ستخدم  وقد  اللوغ�ريتم�ت،  فروق�ت  متو�سط 
لتبي�ن اإمك�نية حتليل موؤ�رص عدم عدالة التوزيع على اأنه يحتوي 
على مكونني: مكون عدم عدالة التوزيع املت�أتي من عدم العدالة 
بني املجموع�ت )مبعنى قي��س عدم عدالة التوزيع يف املجتمع، 
دخل  متو�سط  على  املجموعة  داخل  �سخ�س  كل  ح�سل  م�  اإذا 
العدالة داخل املجموعة، واملوؤ�رصين  jµ( ومكون عدم  املجموعة 
�س:   ،2008 علي،  الق�در  عبد  )علي  الت�يل:  النحو  على  يكتب�ن 

. )16

   T1= 1/n ∑ log u/Yi

n

n

  Ye=[    ∑i=1 (Yi     ]
n 1�ε 1/

1�ε1/n

n
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   T2= 1/n ∑ Yi/u log Yi/u

ثانيا: منوذج الدراسة واملنهجية: 

1: منوذج الدراسة: 
املقرتح  النموذج  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  ن�ستعمل 
من خالل درا�سة Meng �سنة 2005 ويكتب النموذج على النحو 

الآتي: 
 POVit = αi + α1 GWRit + α2 INQit + α3 INFit + α4

 FDIit + α5 SCHit + εit ……….(1(

اإذ: 
.t يف الفرتة i معدل الفقر للدولة :POVit

 i ن�سيب الفرد من الن�جت املحلي الإجم�يل للدولة :GWRit

.t يف الفرتة
يف   i للدولة  ث�يل  مبوؤ�رص  مق��س  الالم�س�واة  موؤ�رص   :INQit

.t الفرتة
.t يف الفرتة i معدل الت�سخم للدولة :INFit

.t يف الفرتة i للدولة GDP ن�سبة ال�ستثم�ر من :FDIit

يف   i للدولة  البتدائي  ب�لتعليم  اللتح�ق  ن�سبة   :SCHit

.t الفرتة

2.منهجية الدراسة: 
ال�سبيية  لدرا�سة  امل�ستعملة  واملنهجي�ت  الطرق  اأ�سهر  من 
 Granger 1969، Sims جند ثالثة اختب�رات �سهرية هي كل من 
الأكرث  غراجنر  منهجية  وتعّد   ،Gwekes 1983 1972.ومنهجية 

 ،VAR منهجية  خالل  من  تقديره�  جرى  اإذ  وانت�س�را،  ا�ستعم�ل 
هذا الختب�ر ي�سمح لن� بتحديد اجت�ه العالقة بني متغريين، فنقوا 
اأنه هن�ك عالقة �سببية ل Granger، اإذا ك�نت قيم �س�بقة ملتغري 
م� X توؤثر معنوي� على قيم م�ستقبلية ملتغري اآخر Yt+1، والعك�س 

�سحيح، وهذا الختب�ر يعتمد على املع�دلتني الآتيتني: 
Xt = β0 + ∑k=1 BkXt- k + ∑e=1 ae Yt- 1 +Ut

Yt = γ0 + ∑k=1 Yk Yt- k + ∑e=1 ∂e Xt- 1 +Vt

اإذ اإّن كل من Xt و Yt ميثالن املتغريين قيد الدرا�سة، و Ut و 
Vt عب�رة عن اخلط�أ الأبي�س لكال املع�دلتني وهم� غري مرتابطني 

بوا�سطة  حمددة  الت�أخرات  عدد   e و   k الزمن،  عن  يعرب   t خطي�، 
.Schwarz و Akaike معي�ري

حيث نقوم ب�ختب�ر الفر�سيتني الت�ليتني: 
H0 : ae =∂e = 0.

H1 : ae ≠ 0 et ∂e ≠ 0.

الفر�سية  وقبول   H0 العدمية  الفر�سية  رف�س  ح�لة  ففي 
اإذا  حيث   ،Granger ل  �سببية  عالقة  وجود  ف�ستنتج   ،H1 البديلة 
ك�ن ae خمتلف معنوي� عن ال�سفر و e∂ غري خمتلف معنوي� عن 
ال�سفر، فن�ستنتج وجود عالقة �سببية من Y اإىل X والعك�س �سحيح، 

اأم� يف ح�لة اأن كليهم� خمتلف معنوي� عن ال�سفر فعالقة ال�سببية 
يف هذه احل�لة يف كال الجت�هني.

ال�سال�سل  ا�ستقرارية  ال�رصوط ل�ستعم�له� هو  اأهم  لكن من 
الغر�س  لهذا  امل�ستوى،  عند  وبخ��سة  الدرجة  نف�س  من  الزمنية 
اقرتح كل من Toda و Yamamoto منهجية جديدة لتقدير ال�سببية 
يف ح�لة املتغريات ذات درج�ت خمتلفة للتك�مل  )I )0( ، I )1اأو 
 VAR (p+dmax) .(Toda, وذلك من خالل تقدير منوذج ،I (2)  حتى

 1995, p : 237)

حيث d هو الدرجة الأكرب للتك�مل بني املتغريات الثالثة.
البي�ين  ال�سكل  وفق   Toda- Yamamoto منهجية  وحت�سل 

الآتي: 
الشكل رقم 3: 

منهجية Toda- Yamamoto لسببية غرانجر: 

المصدر: من إعداد الباحث.

ثالثا: الدراسة القياسية: 

3 - 1: البيانات واملصادر: 
ن�ستعمل من خالل هذه الدرا�سة معطي�ت �سنوية للفرتة م� 
ياأتي  وفيما  عربية،  دولة   21 من  لعينة   2013  -  1970 بني 

اإي�ساح موجز للمتغريات قيد الدرا�سة: 
ملعدلت  ♦ ب�لن�سبة  مطروح  امل�سكل  نف�س  الفقر:  معدل 

اإذ جند نق�س� كبريا يف البي�ن�ت للعديد  الفقر يف الدول الن�مية، 
ت�سعيني�ت  اإل يف  الن�مية  الدول  تبداأ هذه  اإذ مل  العينة،  من دول 
القرن امل��سي بح�س�ب معدلت الفقر، ف�عتمدت بع�س الدرا�س�ت 
على متو�سط الدخل الفردي مقي��سً� ملعدل الفقر على غرار درا�سة 

m n

m n
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 Lundberg and درا�سة  كذا  و   Deininger and Squire 1996

Squire 1999، لكن هذا املوؤ�رص جرى انتق�ده وا�ستبداله مبتو�سط 

Woolard and Leibberan-  لل�ستهالك الفردي من خالل درا�ستي
خالل  من  �سنعتمد  ثم  ومن   ،Ravaillon 1995 ودرا�سة   dr 1999

على  للفقر  كموؤ�رص  الفردي  ال�ستهالك  موؤ�رص  على  الدرا�سة  هذه 
 Quarty 2005، Odhiambo and Nicholas 2009 غرار درا�س�ت 
البنك  بي�ن�ت  ق�عدة  على  متوفر  املوؤ�رص  وهذا   ،Dhrifi 2013 و 

الع�ملي.
النمو القت�س�دي: اأظهرت العديد من الدرا�س�ت ال�س�بقة  ♦

اأن ا�ستعم�ل موؤ�رص ن�سيب الفرد من الن�جت املحلي الإجم�يل هو 
الأف�سل متثيال للعالقة بني النمو القت�س�دي، الفقر والالم�س�واة، 

وهذا املوؤ�رص متوفر على بي�ن�ت البنك الع�ملي.
ف�إن  ♦ القت�س�دية  النظرية  ح�سب  الالم�س�واة:  موؤ�رص 

املوؤ�رص امل�ستعمل لقي��س عدالة توزيع الدخل هو مع�مل جيني، 
بي�ن�ت  ق�عدة  وجود  عدم  هو  املع�مل  هذا  على  يع�ب  م�  لكن 
فقط  واإمن�  الن�مية  الدول  يف  خ��سة  طويلة  زمنية  �سال�سل  ذات 
قيم متن�ثرة عرب ال�سنوات، لذلك �سن�ستعمل من خالل هذه الدرا�سة 
تك�س��س  ج�معة  بي�ن�ت  ق�عدة  على  املتوفر   Thail ث�يل  مع�مل 

للفرتات زمنية معتربة لكل دول الع�مل.

موؤ�رص الت�سخم: ون�ستعمل من خالل هذه الدرا�سة معدل  ♦
البنك  بي�ن�ت  ق�عدة  على  املتوفر  الع�م  الأ�سع�ر  موؤ�رص  ت�سخم 

الع�ملي.
هذه  ♦ خالل  من  ون�ستعمل  الأجنبي:  ال�ستثم�ر  معدل 

الدرا�سة معدل تدفق ال�ستثم�ر الأجنبي كن�سبة من الن�جت املحلي 
الإجم�يل، وهذا املوؤ�رص متوفر على بي�ن�ت البنك الع�ملي.

هذه  ♦ خالل  من  ون�ستعمل  ب�لتعليم:  اللتح�ق  معدل 
الدرا�سة معدل التح�ق الأطف�ل يف �سن التعلم للمدار�س البتدائية، 

وهذا املوؤ�رص متوفر على بي�ن�ت البنك الع�ملي.

3 - 2: نتائج الدراسة القياسية: 
Ú  :3 - 2 - 1: درا�سة ال�ستقرارية

على  تعتمد  التي  الدرا�س�ت  يف  الع�دة  عليه  جرت  كم� 
ال�سال�سل الزمنية ل بد من الت�أكد من ا�ستقرارية ال�سال�سل الزمنية، 
و�سنت�أكد من ا�ستقرارية هذه ال�سال�سل ب��ستعم�ل اإح�س�ئي�ت كل 
 Levin, Lin et Chu t* )LLC( ، Breitung t- stat (B t- stat) من
 ،PP Im, Pesaran et Shin w� stat )IPS w� sata( ، ADF ، و 

وك�نت النت�ئج كم� هي مبينة يف اجلدول الت�يل: 

الجدول رقم 1: 
دراسة االستقرارية: 

امل�ستوى الفروقات الأوىل

LLC B t- stat IPS w- stat ADF PP LLC B t- stat IPS w- stat ADF PP

grw
- 6.469
0.000*

- 6.807
0.000*

- 10.18
0.000*

198.72
0.000*

689.56
0.000*

 /  /  /  /  /

pov
- 1.644
0.0501

- 1.196
0.1158

- 0.306
0.3796

40.618
0.5316

57.213
0.0589

- 9.244
0.000*

- 7.953
0.000*

- 11.32
0.000*

226.86
0.000*

1173.3
0.000*

inq
0.230
0.591

- 0.356
0.360

0.919
0.821

22.285
0.443

24.756
0.308

- 1.238
0.107

- 1.852
0.032*

- 1.147
0.125

40.906
0.008*

131.20
0.000*

inf
- 3.243
0.000*

- 4.350
0.000*

- 3.425
0.000*

72.930
0.000*

106.75
0.000*

 /  /  /  /  /

fdi
1.621
0.052

- 1.329
0.091

- 3.636
0.000*

81.69
0.000*

141.66
0.000*

 /  /  /  /  /

sch
- 1.932
0.026*

- 0.787
0.215

0.215
0.585

46.402
0.114

24.348
0.930

- 2.671
0.003*

1.520
0.935

- 2.515
0.005*

86.534
0.000*

113.75
0.000*

*: مستقرة عند مستوى احتمال 5%.
.Eviews9 المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج

�سال�سل كال من معدل  اأن  اأعاله نالحظ  اجلدول  من خالل 
النمو القت�س�دي، معدل الت�سخم ومعدل ال�ستثم�ر م�ستقرة عند 
ذات  ك�نت  اخلم�سة  الختب�رات  اإح�س�ئي�ت  لأن  نظرا  امل�ستوى 
دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى احتم�ل %5.ومن ثم نقبل الفر�سية 
لل�سال�سل  ب�لن�سبة  اأم�  اأح�دي،  جذر  وجود  بعدم  الق�ئلة  البديلة 
الأخرى فنالحظ اأنه� مل ت�ستقر عند امل�ستوى، وتطلب الأمر املرور 

الفر�سية  نقبل  ثم  ال�سال�سل،  ل�ستقرار  الأوىل  الفروق�ت  على 
الفرق  عند  ال�سال�سل  ب��ستقرار  ونقول  الأوىل  للفروق�ت  العدمية 
 I الأول، من هن� لدين� خليط بني متغريات م�ستقرة عند امل�ستوى
 (0)واأخرى م�ستقرة عند الفرق الأول  I (1)م� ل ميّكنن� من ا�ستخدام 

Toda- Yama-  سسببية غراجنر، ومن الالزم العتم�د على منهجية
moto لدرا�سة ال�سببية، هذا مع اعتب�ر dmax م�س�وية للواحد وفق 
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اأعلى درجة تك�مل لل�سال�سل ال�ستة، كمرحلة ث�نية لبد من حتديد 
.VAR وهي عدد الت�أخرات الأمثل لنموذج K قيمة

Ú  :3 - 2 - 2: حتديد عدد درجات التاأخر الأمثل
املرحلة الث�نية يف تقدير ال�سببية هو اختي�ر عدد الفجوات 
 Akaike، موؤ�رصات  ب��ستعم�ل  وذلك   VAR لنموذج  الأمثل 
Schwarz، FPE وموؤ�رص Hannah- Quin، ويجب احلذر يف اختي�ر 

عدد الفجوات للنموذج، اإذ اأو�سحت درا�سة Caporal و Pittis �سنة 
الفجوات  عدد  من  اأقل  فجوات  عدد  اختي�ر  اأنه يف ح�لة   1999
احلقيقي ي�سبب حتيز املعلم�ت، اأم� اختي�ر عدد فجوات اأكرب من 
عدد الفجوات احلقيقي يجعل من التقدير غري معنوي ب�لرغم من 
معنوية املعلم�ت، واجلدول الآتي يو�سح اأن عدد الفجوات الأمثل 
يف  ملخ�سة  والنت�ئج  واحدة،  فجوة  هو  ممكنة  فجوات   7 من 

اجلدول )2( : 

الجدول رقم 2: 
اختيار عدد الفجوا	 األمثل: 

الفجوات LR FPE AIC SC HQ

0 NA  3.29e+08  36.63850  36.85165  36.72153

1   521.3958*   41616.96*  27.65643   29.14848*   28.23761*

2  28.79015  79001.04  28.25803  31.02897  29.33737

3  30.35160  139292.1  28.72116  32.77100  30.29866

4  35.16362  205109.6  28.89698  34.22571  30.97263

5  43.55884  207069.2  28.52507  35.13269  31.09887

6  33.53428  280202.4  28.16958  36.05610  31.24154

7  45.83932  143430.8   26.35500*  35.52042  29.92512

8 NA  3.29e+08  36.63850  36.85165  36.72153

.Eviews9 المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج

Ú  :VAR )2(  3 - 2 - 3: تقدير منوذج
يعتمد  الثالثة  املتغريات  Granger بني  �سببية  للت�أكد من 
 VAR لكن اأول يجب تقدير منوذج ،MWALD اأ�س��س� على منهجية
قبل  يجب  النموذج،  تقدير  بعد  لكن   ،dmax=1 و   p=1 حيث   ،(2) 

النموذج،  ا�ستقرارية  من  اأول  الت�أكد  ال�سببية  تقدير  اإىل  املرور 
كل  اأن  يو�سح  الآتي  وال�سكل  الأح�دية،  الدائرة  خالل  من  وذلك 
النموذج  اأن  الوحدة، بذلك ميكن اعتب�ر  اجلذور تقع داخل دائرة 
ارتب�ط  يف  م�سكلة  من  يع�ين  ل  النموذج  اأن  يعني  م�  م�ستقر، 

الأخط�ء اأو عدم ثب�ت التب�ين.

الشكل رقم 4: 
الدائرة األحادية: 

.Eviews9 المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج
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Ú  :3 - 2 - 4: اختبار ال�سببية

اجلدول الآتي يلخ�س النت�ئج: 
الجدول رقم 3: 
اختبار السببية: 

FDI :املتغري التابع

املتغريات Chi- sq df الحتمال

GRW  0.277269 1  0.5985

INF  0.487846 1  0.4849

INQ  0.628951 1  0.4277

POV  0.004798 1  0.9448

SCH  2.416570 1  0.1201

املجموعة  3.290833 5  0.6552

 GRW :املتغري التابع

املتغريات Chi- sq df الحتمال

FDI  2.972783 1  0.0847

INF  0.146202 1  0.7022

INQ  0.143570 1  0.7048

POV  6.671103 1  0.0098

SCH  3.444818 1  0.0635

املجموعة  16.77813 5  0.0049

INF :املتغري التابع

املتغريات Chi- sq df الحتمال

FDI  3.537257 1  0.0600

GRW  1.060546 1  0.3031

INQ  2.948592 1  0.0860

POV  1.049487 1  0.3056

SCH  0.622245 1  0.4302

All  11.07302 5  0.0500

INQ :املتغري التابع

املجموعة Chi- sq df الحتمال

FDI  2.170812 1  0.1407

GRW  0.174074 1  0.6765

INF  10.07211 1  0.0015

POV  0.624018 1  0.4296

SCH  3.815163 1  0.0508

All  16.28965 5  0.0061

POV :املتغري التابع

املجموعة Chi- sq df الحتمال

FDI  0.037106 1  0.8472

GRW  0.058761 1  0.8085

INF  0.220857 1  0.6384

INQ  0.656160 1  0.4179

SCH  0.185268 1  0.6669

All  1.907072 5  0.8618

SCH :املتغري التابع

املجموعة Chi- sq df الحتمال

FDI  0.171196 1  0.6791

GRW  4.189103 1  0.0407

INF  0.219719 1  0.6393

INQ  0.252440 1  0.6154

POV  6.993353 1  0.0082

املجموعة  10.23833 5  0.0688

.Eviews9 المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج

�سببيات يف  نلحظ عدم وجود  اأعاله  اجلدول  من خالل 
5 %، ما عدا 4  اأغلب احلالت نظرا لتجاوز معظم الحتمالت 

حالت هي: 
وجود عالقة �سببية من معدل الفقر ب�جت�ه معدل النمو  ♦

القت�س�دي م� يدل على اأن معدل الفقر يف الوطن العربي له ت�أثري 
معدل  نق�س  كلم�  اإذ  القت�س�دي،  النمو  معدلت  يف  حم�سو�س 
الكلي  الإنت�ج  النمو  يحفز  م�  للمجتمع  الكلي  الطلب  زاد  الفقر 
والعر�س الكلي الذي من �س�أنه حت�سني معدلت النمو القت�س�دي، 
والعك�س �سحيح كذلك اإذ اإّن زي�دة معدل الفقر يوؤدي اإىل الت�أثري 
يف القوة ال�رصائية لالأفراد، فيقل الطلب الكلي الذي ينعك�س �سلبي� 
على العر�س الكلي، م� يوؤدي يف الأخري اإىل تراجع معدلت النمو 

القت�س�دي.
وجود عالقة �سببية من معدل الت�سخم ب�جت�ه موؤ�رص  ♦

الالم�س�واة، اإذ اإن ارتف�ع امل�ستوى الع�م لأ�سع�ر يوؤدي اإىل زي�دة 
انتق�ل الرثوة من الطبق�ت الفقري )امل�ستهلكة عموم�( اإىل الطبق�ت 

الغنية )املنتجة عموم�( التي ت�ستفيد من ارتف�ع منتج�ته�.
القت�س�دي  ♦ النمو  معدل  من  �سببية  عالقة  وجود 
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ب�جت�ه معدل اللتح�ق ب�لتعليم، اإذ اإن تغري يف النمو القت�س�دي 
على املدى الطويل توؤدي اإىل التحفيز اأو تثبيط اللتح�ق ب�لتعليم 
مع الزي�دة اأو الإنق��س يف النفق�ت احلكومية والإع�ن�ت واملنح 

الجتم�عية املت�أتية اأ�س��س� من ثم�ر النمو القت�س�دي.
معدل  ♦ ب�جت�ه  الفقر  معدل  من  �سببية  عالقة  وجود 

اللتح�ق ب�لتعليم، وهذه النتيجة طبيعية وموافقة لكل الدرا�س�ت 
الفقرية  الأ�رص  ظروف  بتح�سن  اأنه  حيث  املو�سوع،  يف  ال�س�بقة 
ت�سبح  العك�س  ح�لة  ويف  اأطف�له�  تعليم  اإىل  مب��رصة  تلج�أ 
الأطف�ل  التعليم في�سطر  اأتع�ب  الع�ئالت غري ق�درة على حتمل 

ملغ�درة مق�عد الدرا�سة.
خالل  من  ا�ستنت�جه  جرى  وم�  النت�ئج،  هذه  خالل  من 
الدرا�س�ت ال�س�بقة، ميكنن� القول، اإن النت�ئج ج�ءت مع�ك�سة مل� 
ج�ءت به الدرا�س�ت ال�س�بقة التي اأكدت العالق�ت وال�سببي�ت يف 
اأكدت  هذه  درا�ستن�  حني  يف  الثالثة،  املتغريات  بني  الجت�هني 
على عالقة �سببية واحدة من معدل الفقر اجت�ه النمو القت�س�دي، 
وهذا دللة على ت�أثر النمو القت�س�دي مبعدل الفقر وطلب الفقراء، 
يف حني الفقراء ل ي�ستفيدون من ثم�ر النمو القت�س�دي يف الوطن 
النمو  اأثر له على كال من  الالم�س�واة ل  العربي، يف حني موؤ�رص 
التي  ال�س�بقة  الفقر وهذا من�ق�س للدرا�س�ت  القت�س�دي ومعدل 
توؤكد ب�سدة الدور الكبري الذي يلعبه موؤ�رص الالم�س�واة يف عرقلة 

تقلي�س معدلت الفقر ب��ستعم�ل معدلت النمو القت�س�دي.

اخلامتة: 
ارتف�ع  منه�  النفطية  وبخ��سة  العربية  الدول  عرفت 
معدلت النمو القت�س�دي ب�سكل جد ملحوظ يف الألفية اجلديدة 
جراء ارتف�ع اأ�سع�ر النفط الع�ملية قبل النهي�ر يف �سنة2015، 
ون�س�ط�ته�  لقت�س�دي�ته�  حم�سو�س  انتع��س  اإىل  اأدى  م�  هذا 
اخل�رجية والداخلية، التي ك�ن له� النعك��س الإيج�بي يف كثري 
القت�س�دية  املوؤ�رصات  على  اأخرى  اأحي�ن  يف  وال�سلبي  الأحي�ن 
لكن من املالحظ عدم حت�سن ظروف طبقة ه�مة  والجتم�عية، 
من املجتمع ال�سفلي مبقدار م� حت�سن وزادت ثروة الطبقة الغنية، 
 20% واأفقر  العربي  %10 من املجتمع  اأغنى  الهوة بني  اإن  اإذ 
اأ�سفل،  اإىل  الفوائد  ان�سي�ب  نظرية  عك�س  كبري،  مبعدل  ارتفعت 
وهذه النتيجة ك�نت موافقة لآراء تودارو �سنة 1997 » اإن التقدم 
ب�سبب  الفقر«  �سديدي  الع�م ل يح�سن من م�ستوي�ت  القت�س�دي 

ان�سي�ب الفوائد اإىل اأعلى واإىل الطبق�ت الو�سطى.
وقد دلت النت�ئج على عدم وجود �سببي�ت بني املتغريات 
الثالثة قيد الدرا�سة مع �سببية وحيدة من معدل الفقر ب�جت�ه النمو 
الثالثة  الفر�سي�ت  نرف�س  اأن  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  القت�س�دي، 
البحث، ونقول بعدم وجود عالق�ت �سببية  املو�سوعة يف بداية 
خالل  العربي  الوطن  يف  الثالثة  املتغريات  بني  الجت�هني  يف 
ا�ستقاللية املتغريات عن  2013، م� يدل على   - 1970 الفرتة 
بع�سه� وهذا عك�س م� ج�ءت به الدرا�س�ت ال�س�بقة يف املو�سوع 

 Bourghinon 2004، Richards Adams 2004، على غرار درا�سة
Ravaillon و Chen وغريه� من الدرا�س�ت.

التوصيات: 
على �سوء كل هذه النتائج نقرتح التو�سيات والقرتاحات 

الآتية: 
اأهمية ق�سوى  ♦ تعطي  �سي��س�ت وطنية  تطبيق  �رصورة 

يف حتديد مع�يري توزيع الدخل، ومن اأجل �سم�ن و�سول معدلت 
النمو القت�س�دي اإىل الطبق�ت ال�سفلى.

طريق  ♦ عن  التعوي�سية  الإجراءات  اتخ�ذ  الدولة  على 
الزي�دة يف الإنف�ق الع�م، وتخفي�س ال�رصائب، وحترير الأ�سواق، 
واإعط�ء الفئ�ت ال�سعيفة يف املجتمع ت�سهيالت واإع�ن�ت حكومية 

من اأجل �سم�ن امل�س�واة الجتم�عية.
�س�أنه�  ♦ من  التي  اخل��سة  ال�ستثم�رات  ت�سجيع 

اإق�مة املوؤ�س�س�ت  البط�لة، من خالل ت�سجيع  امت�س��س معدلت 
ال�سغرية واملتو�سطة.

من اجل�نب القي��سي لبد يف ح�لة ا�ستعم�ل والتع�مل  ♦
مع �سال�سل ذات درج�ت تك�مل خمتلفة  )I )0( ، I )1 و I (2) من 
اتب�ع منهجية Toda- Yamamoto للح�سول على نت�ئج لل�سببية 

اأكرث معنوية وقبول من الن�حية الإح�س�ئية.
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