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ت  علووووور االق:صووووو دييل دموووووج ااسووووورد اوووووي نمووووو شجرم  ن ريووووو :رم السووووول   اابشووووورك، ع ر ووووو 
ل ا.مثلوووة اا: ري يوووة  ا.بئووو   مووول مجووو الت أ ووور ،   وووي أل أدم :نووو  ااق وووية، مووول  وووا

مبيفوووة ااسووو:ج بة الئب يووو ت.    ووو  يقووودم اروووشا اا ووورا ق كموووة  اسووودة مووول اار ايووو ت ااشووودبية 
اا:وووي أث ووورت علووور اام اقوووف  ااسووول بي ت  اان:ووو كج االق:صووو دية عبووور اا:ووو ري .   ي  ووو  أل 

اا:بووورار يووور:ب  ب:ئووو الت :ن سووو  بووول ئقبوووة اار ايووو ت :ميووول تاووور اا:بووورار،  تل بووو ل شاووو  
: ري يوووة.  تل  وووشا ااب:ووو   يجووو  أل يقووورأ مووول قبووول االق:صووو دييل،    صوووة علمووو   اا:ووو ري  

 .االق:ص دك
 

يصوووف شووويلر داق:صووو دي ت ااسوووردد علووور أنرووو  دراسوووة بيفيوووة :وووبثير اار ايووو ت اا:وووي ينقلرووو  
ا  االق:صووو دية.  اانووو س بد ووورم الوووبدا علووور سووول   اانسووو ل ب ووور   ي ووورت مسووو ر ا.ئووود

تل شووويلر ال يقووودم ر ايووو ت جديووودز، ابنووو  يرّبووو  بووودالت مووول شاووو  علووور بيفيوووة ان:شووو ر ااسووورد 
دووودك ار ايوووة شووودبية  :بثير ووو  علووور اا: ووو رات االق:صووو دية.   مووول  جروووة ن ووور  ااشوووف  ي اام 
شووويلر، اوووال اا:ووو ري   ووو  دسلسووولة مووول ا.ئووودا  ااببيووورز اانووو درز اا:وووي :ن:شووور ايرووو  ئب يوووة مووو  

 .(11اسع.د )ص بشبل  
 

يّ ووو ر شووويلر أ الت مسوووباة أل اامر يووو ت ارووو  أ مي:رووو  مووول  وووال :قوووديم بئووو   مووول مجووو الت 
أ وووور .  علوووور سووووبيل اامثوووول،  جوووود علموووو   ا.عصوووو   أل ااقصووووص اا:ووووي :ن وووو ك علوووور 
:ئووو الت دراميوووة :وووؤدك تاووور مسووو: ي ت مر:فدوووة مووول تاووورا  ااررم نووو ت، مثووول ا. بسي: سووويل 

،  اا:وووي :وووؤثر oxytocin and cortisol oxytocin and cortisol اابووو ر:ي  ل 

دووودك الر ايووو ت ب سووو: دام اسووو:ن: ج ت مووول علوووم ا. بكوووة  علووور ااسووول  .   يئلووول االن:شووو ر اام 
ئووو ل ان:شووو ر ا. بكوووة.   يسووولّ  اا ووو   علووور بئووو   اوووي مجووو الت أ ووور  :سووو: دم :جووو ر  

ا روووووو ر  controlled experiments controlled experimentsاامراقبوووووة 

د  :ووووبثير ااسوووورد علوووور ااسوووول    ادنوووودم  ::لقوووور مجم عووووة :  ووووع الدووووا    أ  شوووو ص موووو
من صووور ام قوووف مدووويل مدل مووو ت بشوووبل سووورد موووع :ف صووويل ئيوووة، ب امق رنوووة موووع مجم عوووة 

اا:ووووي ::لقوووور اامدل موووو ت بصووووي ة ع ديووووة  يوووور جشابووووة، اووووال  control groupاامراقبووووة 

  ب امدل مووو ت اام: ووومنة اوووي مجم عوووة اامشووو ربيل اوووي اادراسوووة يئ:ف ووو ل علووور نئووو   أقووو 
اا:قوو رير اا ب ريووة )اووي مجوو ل ااصووئ اة(، :ئسوول عوو دات ا.بوول موول  ووال  يوو دز اسوو:را  
ااف ابووووو   اا  ووووور ات )ااصوووووئة(، ار:فووووو ء مدووووودالت اا:بووووورء ببع ووووو   ااجسوووووم )اادمووووول 
اا يووووورك(، :ئسووووول ن:ووووو كج :دلوووووم اا وووووا  )اا:دلووووويم(،  : ييووووور قووووورارات  يكوووووة اامئلفووووويل 

 -  وووي م: يووور اق:صووو دك  -بووول ئ اوووة مووول  وووش  اائووو الت، : :لوووف اان:يجوووة )ااقووو ن ل(.  اوووي 
 بشبل ببير بن  ت علر بنية ااسرد.
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ثوووم يقوووّدم شووويلر :ف صووويل : ري يوووة ئيوووة عووول بيفيوووة :وووبثير اار ايووو ت االق:صووو دية علووور مسووو ر 
اا:وووو ري .   ي  وووو  بيووووف أدت اار ايوووو ت تاوووور اق عوووو ت اام وووو ربة اامر:ب ووووة بوووو ثنيل موووول 

ااببيوووور اووووي ااقوووورل اام  ووووي  اابسوووو د ااد وووويم اووووي ثاثينيوووو ت ااقوووورل  ئوووو الت االنبموووو  
دديوووووة ئووووو ل م   ووووو ت 2009-2007اادشوووووريل  ااربووووو د ااببيووووور اوووووي  .  ا ائب يووووو ت اام 

ااثووورا  ااسوووريع  وووش ت اام ووو ربة اوووي بل:ووو  اائووو ا:يل.  بمووو  أل اار ايووو ت اا:وووي رب وووت بووويل 
سووووب ل اووووي اادقوووود ا. ل موووول ملبيووووة اامنوووو  ل  اائلووووم ا.مريبووووي أدت تاوووور : شيووووة اق عووووة اا

ااقوووورل اائوووو دك  اادشووووريل.   يائوووو  شوووويلر أل  ووووش  اائب يوووو ت ايسووووت جديوووودز  ا ار ايوووو ت 
ئوووو ل اادقوووو رات، علوووور سوووووبيل اامثوووول،  ووووش ت  فووووورز اام وووو ربة  د رات االنريوووو ر عبووووور 

 اا: ري .
 

اار ايوو ت اا:ووي :ميوول تاوور اا:بوورار، مووع  -يربوو  شوويلر علوور مجم عووة موول اار ايوو ت ااداكمووة 
ا :ااوووو ت :ن سوووو  االئ ووووة اا: ري يووووة.  اروووو  يصووووف بيووووف أل اار ايوووو ت اام يفووووة ئوووو ل 
اا:قنيووو ت ااجديووودز، اا:وووي :وووؤدك تاووور ب  اوووة أعلووور بشوووبل داكوووم، شووو كدة عبووور اا:ووو ري ، علووور 

)يشووووير شوووويلر ئ:وووور تاوووور اام وووو  ف بشووووبل :قنيوووو ت  ااوووور م موووول ب نروووو     كووووة ب سوووو:مرار. 
 350اا:وو اير اووي اادم اووة اووي تايوو شز  وو مير س اووي ااقوورل ااثوو مل قبوول اامووياد  أرسوو   اووي 

اوووي أ ا ووور ااقووورل  bimetallismقبوول ااموووياد(.  يقووو رل شوويلر ااجووودل ئووو ل ن ووو م اامدوودنيل 

يل ، cryptocurrenciesاا: سووووع عشوووور ب امن قشوووو ت ئوووو ل اادمووووات اامشووووفرز  مثوووول ب:ب وووو  

Bitcoin اايوووو م، مووووع مائ ووووة ج  ريووووة اا:شوووو ب  اووووي  ووووش  ااجووووداالت.   موووول اار ايوووو ت ،

ااداكموووة ا. ووور  اا:وووي ين قشووور  شووويلر بدمووو   وووي اائب يووو ت اا:وووي :شووو   )بشوووبل  يووور عووو دل( 
 ]سمدة[ ااشرب ت  نق ب ت اادم ل اامن مة.

 
ا ق يتووو  اوووي : شوووبيل ااسووول   اابشووورك، ي  ووو  ب:ووو   شووويلر بشوووبل مقنوووع أل ااسووورد يلدووو  د رت

 اوووي ااقيووو م بوووشا ، يقووو د ااسووورد اادديووود مووول ا.ئووودا  االق:صووو دية ااركيسوووية اوووي اا:ووو ري .  تل 
 وووشا ااب:ووو   سوووي:ر  اووود  ااقووورا  ااقن عوووة بوووبل اار ايووو ت :وووؤثر علووور ج انووو  عديووودز مووول 
ااسووول   اابشووورك، ب ووور  بووودأ اادلمووو   اوووي ارمرووو .   يق:فوووي شووويلر أثووور اار ايووو ت اوووي اادديووود 

اا: ييوووورات ااسي سووووية  االق:صوووو دية  االج:م عيووووة اار مووووة.  تل ااب:وووو   مصوووودر مم:وووو   موووول 
 ااق:ص دييل ا.ب ديمييل ااشيل يسد ل افرم ااد ام مل  ال من  رات م :لفة.

 
ووو  بمووونرج اابئووو  ااسوووردك اموووؤر ي االق:صووو د  :ووور:ب  ئجوووة شووويلر ئووو ل أ ميوووة ااسووورد أي ت

ة ااسووردية، أك ا.داووة  يوور اائصوو كية بشووبل   وو  موونرج اووي اابئوو  يسوو: دم ا.داوو -اابلووي 
أببوووور، امد اجووووة ق وووو ي  ااسووووببية  اب:شوووو ف أداووووة : ري يووووة  qualitative formنوووو عي 

جديووودز.  يس:شووورد شووويلر بدمووول ميل:ووو ل اريووودم ل  ننووو  شووو ار: ،   مووو  مووول ر اد  وووشا ااووونرج.  
اوووي  تل اا:ئقووو  مووول ااسوووببية أمووور صووود  اوووي جميوووع مجووو الت االق:صووو د، ربمووو  بشوووبل  ووو ص
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ا اوووي  وووشا اامجووو ل.   -االق:صووو د اابلوووي   موووع شاووو ، اقووود ئقووو  اريووودم ل  شووو ار:  :قووودمت  ببيووورت
اقوووود درسوووو  اار ايوووو ت، مثوووول :لوووو  اام: وووومنة اووووي مووووشبرات مسووووؤ اي اابنوووو  االئ:يوووو  ي 
اافيووووودرااي  اا ثووووو ك  اائب ميوووووة ا. ووووور ، ادووووو ل صووووودم ت ااسي سوووووة اانقديوووووة اا  رجيوووووة 

exogenous monetary policy shocks     نسووبيت .   قوود اسوو: دم اادديوود موول اادلموو

منوووش شاووو  اائووويل نروووج ااسووورد اا:ووو ري ي ادراسوووة نثووو ر سي سووو ت االق:صووو د اابلوووي  أسوووب   
ااربوووو د  اابسوووو د  االن:دوووو  .  تل دراسووووة اائب يوووو ت، موووول  ووووال نرووووج اابئوووو  ااسووووردك 

امرب يوووة اا:ووو ري ي، أدت تاووور  يووو دز اائووود د اامدرايوووة ااق:صووو د ب ريقوووة :دووو   اارسووو اة ا
 اب:   شيلر ئ ل أ مية ااسرد.

 
اوووي ب: بووو  اائووو اي، ي جووو  شووويلر دعووو ز ااق:صووو دييل اووودمج د ر عووود   ااسووورد اوووي اان ريوووة 
االق:صوووو دية  اسوووو:د رز ن:وووو كج اوووور ء اامدراووووة ا. وووور ، مثوووول ا.نثر ب ا جيوووو   ااصووووئ اة 

ئووو   علوووم ااووونفس  علوووم االج:مووو ء، اا:وووي :ووودمج بشوووبل منرجوووي دراسوووة ااسووورد اوووي  ووور  ااب
 اا  صة بر .

 
يجوووو دل شوووويلر اووووي أل اا:قييموووو ت اادقيقووووة اموووو  يد:قوووود  اامد صوووور ل )مثوووول رجوووو ل ا.عموووو ل 
 ب:ّووو   ااصوووئف( امووو  بووو ن ا يفبووور ل بووو  اوووي أ مووو نرم قووود :سووو عد االق:صووو دييل علووور اروووم 
اام  وووي بشوووبل أا ووول  :ئسووويل : قدووو :رم مووول  وووال دموووج نووو ء م :لوووف مووول ا.داوووة  يووور 

.  ب  :صووووو ر، statistical time seriesة اائصوووو كية م جوووو د اووووي ااسلسوووولة اا منيووووو

يجوو دل شوويلر بووبل االق:صوو دييل يجوو  أل ي:بنوو ا بقوو ز دراسووة ااسوورد.  علوور ااوور م موول أنوو  ال 
يد:ووورف بروووش  االع:مووو د علووور ااسووورد اوووي ب: بووو ، اوووال شووويلر بووو ل  ائووودتا مووول االق:صووو دييل 

ة ااسوووب ل اوووي من:صوووف اادقووود ااقاكووول ااوووشيل : قدووو ا بدقوووة اةثووو ر ااب رثيوووة النريووو ر اق عووو
 ا. ل مل ااقرل اائ دك  اادشريل.

 
ا:ووورات  ئريووو :تل تئس سووو  ااشوووديد ب ا:ووو ري  االق:صووو دك  ااووود ر ااوووشك :لدبووو  ااقصوووص اوووي 

 االنريووو ر جدل:ووو  موووؤ ات بشوووبل  ووو ص ا:شووو يص أ موووة ااسوووب ل  ا. موووة اام ايوووة  اال د ووو ر
:وو   شوويلر بشووبل مقنووع أل ا.ابوو ر .  ي  وو  بin real timeاا شوويبة اووي اا قووت اائقيقووي 

اان بدووووة موووول اق:صوووو دي ت ااسوووورد اوووودير  ااقوووودرز علوووور :ئسوووويل   ووووع ااسي سوووو ت  اا:نبووووؤ 
 االن ووووب   االق:صوووو دك نفسوووو .   بموووو  يجوووو دل شوووويلر، ديمبوووول ااق:صوووو دييل أل ي وووو ر ا 
علمرووم بشووبل أا وول ... موول  ووال ااجمووع بوويل اادلووم  اافوول مدتوو  ا:شووبيل علووم اق:صوو د أبثوور 

(.  اقوود ئقوو  ر بوورت شوويلر تنجوو  ات راكدتوو  اووي  ووشا اادموول اابووديع.  تنوو  ب:وو   15)ص.  د.قوو ز

 ج ش  القرا ز مل ااجمر ر ااد م  قرا :  مل قبل االق:ص دييل ا.ب ديمييل ال مة.
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