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المستخلص:
ان الزيادة في اعداد المصابين باالورام الخبيثة حول العالم وما تسببه هذه الظاهرة من
خسائر بشرية ومادية وما تولده من أثار اجتماعية ونفسية تشمل فئات المجتمع كافة الدافع الرئيس
والهدف االساس الذي وجهنا لغرض القيام يهذا البحث لهذه الظاهرة واجراء التنبؤات المستقبلية
عنها.
تضمنت الرسالة جانبين نظري وتطبيقي ,تضمن الجانب النظري كل من بعض طرائق
السالسل الزمنية في التنبؤ منها انموذج أالتجاه الخطي العام وانموذج االتجاه التربيعي واالنموذج
غير الخطي  power concaveوانموذج التمهيد أالسي فضال عن نماذج بوكس جنكينز Box-

. Jenkins
في الجانب التطبيقي تم تطبيق الطرائق التي ذكرت في الجانب النظري على عينة من
االشخاص المصابين باالورام الخبيثة بحجم ( )72للفترة من  2011ولغاية  2016وحسب االشهر.
وباالعتماد على نتائج التحليل االحصائي تم التوصل إلى أن سلسلة أعداد المصابين باألمراض
الخبيثة في محافظة بابل للسنوات ( )2016 – 2011تمثل سلسلة زمنية غير موسمية يوجد بها
اتجاه عام  ,أي أنها تمثل سلسلة زمنية غير مستقرة  ,وذلك وفقا لقيم معامالت االرتباط الذاتي ,
ومن ثم فان تطبيق الفرق االول هو األنسب من غيره إليجاد تنبؤات قريبة من القيم الحقيقية  .وان
المتغير مربع الزمن في األنموذج التربيعي كان تأثيره عكسيا على أعداد المصابين باالورام الخبيثة
الن إشارته سالبة إذ بلغت المعلمة المقدرة  0.2484اال ان هذا التأثير طفيف النخفاض قيمة
المعلمة المقدرة وان األنموذج التربيعي بشكل عام افضل من اإلنموذج الخطي البسيط  ,كذلك ان
األإنموذج ( ARIMA)1,1،1هو المناسب الذي يمكن االعتماد عليه في اجراء التنبؤات بأعداد
المصابين باألمراض الخبيثة في محافظة بابل لغرض وضع الخطط المستقبلية  ,وقد اعطى تنبؤات
جيدة وقريبة من القيم الفعلية لسلسلة أعداد المصابين  ,وهذا يتضح عن طريق القيم الحقيقية للعام
 2016التي استعملت كسنة ضبط ووقوعها في مدة التنبؤ.

منهجية الرسالة

الفصل االول

1.1مقدمة عامة

General Introduction
مسههة ا عان ه ع عال ه اي ااعرهها عان ه ع عا ه ا

شه ا عال ه ا خ ه

ه ع كبة ه ع ف ه مل ه

عاللمه فه عامةه فةي ك فهها ن الههل مههي اله عال عمههل عاله افو عاههت لههمع عا ه
ف

ههةن عال مةهها فه عامله و ك فهها

عاله ا عاههت عال

عاب ه

ه عللمه مل ه

اه بلسه ة عا قه و عاللمةهها عامبايهها ف ه
مههي عالنهها ف ه شههلت مل ه و

إيههاعف عاب ه عمك عاملف ملهها ف ه عامة ه فةي ك فهها ال نة ه ايلههت مسههل
عا ة ا .

إع عا اف عألس س اللل ل عاسل عااعئ امل فا عال ق و عام للفها بهةي عا ه عل

فسهة ل .

اه ه بل اة هها عال قه ه و ب ههةي عاملةةه ه عو ععفه ه فا م ههي ل ههمال عال قه ه و عام ههافا فه ه مله ه و عاب ه ه
عاللم ه  .ا ل ههل يله ه ععلد ه ل عا هها
ععلد ئ نل ض سلبة و عام
خل ف طبةلا عا عل
مي
مي إ

عاه ه ئة

ه هع عا

يلت ف ععمك نة و عاملةس ا ن ع"

نل بأ ب امسلنبل ل

ع س ع عافبة الملةة عو عالاعخل بةي أثة ع

نب آخ رلا عال بؤ عامسلنبل مي عام

عان ع عو عاسلةما ف

للما يلت ط عئ يلمةا
ام ا س اةب غة عا

اخل عال عمل عا

عازم ةا مي ال ع س اةب عا
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ل ف عا
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ن

لا عاس سل
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اة ض

ع عنم ج الل بؤ عامسلنبل
ل

الس عو عان فما
عام ض  .أللمةا م

بأياعف عامد بةي ب مع عام ض اف

بأةاي عال و عام لدا اة ض ع

عالاعبة عا زما ال ق را مي لمع
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األخيرة وظهرت أسـاليب حديثة خاصـة  ،ومنها الشـبكات العصبيـة االصطناعية ANN
(. ( Artificial Neural Networks
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عا فة و فة نسب ي اةا من نا ب م عض ع خ
ط عئ عال بؤ بأياعف عامد بةي ب

لاف عا س اا
عا

علمةل

عسلا ع نل

ه يلههت ع نسه ع
يلة

عال امةا

لةل عاس سل عازم ةا .

ن ضمي عافدل ع

عامناما

م كلا عا س اا

ةا عا س اا ع سلل عض عام ل ن عافدل عاث ن شمل عال نب

ي ن ضمي بلض عامف لة ع س سةا ف عال بؤ .عافدل عاث ا
ةلضمي

عاههمي سههللت ملهها و

لو لمال عا س اا اللل ف يلت بلض

ع عا بةثا بل بة بلض نم ج

عم لةكلا عا س اا فلضم ت ع الا فد
ف

.

ف عال ا ن ف ف عسل لمال

عنب م ما يي م ض عاس ط ع مي لة
عي عض لمع عام ض كما

عسب ب عخلة
( ) 2

عامناما

فنا خدص الل نب عال بةن
عالل اف

لمع عام ض ف

ياف مي ع لد لعو
عاا عسا فة

صف
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عابة ن و عا صا املةة عو عاا عسا
ب

ع عا بةثا .ال

لةل بة ن و عاسلسلا عازم ةا ألياعف عامد بةي

بلا ا

عافدل عا عبع عل ع سل ل و

عال صة و عال

صل

عاة

ف

عا س اا.

 2.1مشكلة الرسالة

Message problem

عاس ط ع م كلا ص ةا ي امةا ر مل

انا ياف عامد بةي س ا

مةع عن ل عال ا

م رن ب  10م ةةي ل اا عص با اةاا ل عا  7م ةةي ل اا ف ا ب اس ط ع ن اي عع نسبا عا ف ا
م فلا اع ل ب الأكةا
بأياعف عامد بةي ب

كل يبئ عقلد فر ع لم ية كبة ع .عم ف عال عق ل ك ع ف ع مل ظ

ع عا بةثا (عاس ط ع) ف

عاس عو ع خة ا عبلاعلع مي عال

سةم بلا عسل اع ق عو عال اف م للف ص ف عألسل ا عال
ف عاملة ةا ع

عام ضن كما

عا

ع م عاب

عالند

لم يةا عا فسةا عال

رل ن

ل مي مسبب و ا مع
م

ع ف عف  .مم رسلاي

يي لمال عا ل ا عال بؤ ب امسلنبل بلاف ع ص ب و  .يلم ب ع عاملا

عاس ي اإلص با ب مال ع م عض ف عال عق ةبلغ  2500ل اا عص با بة
عاثاي ن قا عيل ت عز ا عاد ا عال عقةا ب ن
يي ط ا ملل

 2003ن

سلل ات ن

عاس ط ع ب عز ا عاد ا .

( ) 3

 %20عص ب و بس ط ع

علد لعو فقةنا خ

عال 2018
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 3.1هـدف الرسالة

The purpose of the message
ع عا بةثهها ف ه م ف هها ب بههل ب سههللم

ههاف عا س ه اا عاههت عال بههؤ بأيههاعف عامد ه بةي ب ه

بلض ط عئ عاس سل عازم ةا ف عال بؤ عيلمه فع يلهت ية ها عاب ه

عامهأخ ا عرله ف عفضهل عنمه ج

رمكي عسل اعم ألغ عض عال بؤ يي ط ا عامن نا بةي عا م ج عاما سا ب سللم

بلض عامل ةة

ع لد ئةا.

 4.1أهميــة الرسالة
ن ع ال

عياعف عامد بةي ب

خس ئ ب اا م فرا م
كل با عاب

The importance of the message

ع عا بةثا ب كل مل ظ م سبب لمال عا ل ا مي

ااال مي عث

يي عال لةل ع لد ئ

مل فئ و عامللمع ك فا.

ع لم يةا نفسةا

عال بؤ بأياعف عامد بةي ب

لو فف ا

ع عا بةثا .ننا م نل صل عاة

مي عسل ل و بلا ع م عاا عسا عم عن

ع ل عاسة س و ص نل عان ع مي مسؤ اةي ف

ع

ن عالاعبة عا زما نار م ة ن

عاد ا ع قلد ف اة ض ع

مل

م سب ام ع ا لمال عام كلا مسلنب

علعو

ع عا

عاسة ا يلة ف عا قت عا

 5.1فرضية الرسالة
اة ض عخلب

: H0

 )2018مع مثة
: H1

ة و ع لد ئةا ع ةا:

ع عا بةثا ف م ف ا ب بل خ

عاماا (- 2017

الس عو عاس بنا .

ا زا فا ف

 )2018مع مثة

Message Hypothesis

م لافت عا س اا ا نضع عاف

ا زا فا ف ياف عامد بةي ب

.

ياف عامد بةي ب

ع عا بةثا ف

الس عو عاس بنا.

( ) 4

م ف ا ب بل خ

عاماا (-2017
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 6.1االستعراض المرجعي

Literature Review

عللمههت عاب ه ث فه عن نهها ع خةه ا عسههل اع عاس سههل عازم ةهها عا ده

يلههت نمه ج ةههل يههي

ط ان عال بؤ ب ا عل امع ع أة عي ل نبما بسة ا يي عاب ث عاا عس و.
 فه يه  1970قه عاب لثه ع به ك  -ة ف ههز )(Box; G.E.P & Jenkins, G.M

[]27

با عسها عا مه ج عام لل ها ) (Mixed Autoregressive – Moving Averageعاله ة مهز
ا ه ه ) (ARMAب ه ههاف مل ال ه هها م لله ههف ان ه ه عع عاس سه ههل عازمه ه ه ةا (عامسه ههلن ا غة ه ه عامسه ههلن ان
عام سههمةا غة ه عام سم ههةا) عال ه سههمةت ب ا م ه ج عام لل هها غة ه عامسههلن ا

(Integrated

) Autoregressive Moving Average Modelsع ك نهت ط انها ملف مههلا سهل اع لهمال
عا م ج ف
عال ه

لةل عاس سل عازم ةا عال بؤ ب

– ة ف هز

سهمةت لهمال عا انها ب ه انا به ك

ل ه ي ع الهها م علههل ئةسهها ل ه ( اةهها عألنم ه ج عالل اب ه ن نههاة مل ه ا عألعنم ه ج
عخةه ع عسههللم

عالل ابه ن عال نه مههي م ئمهها ع نمه ج عالل ابه

ع نمه ج عامنهها

عام ئه

ف عال بؤ).
 ف ه ي ه  1974ق ه عاب ل ه ) ]23[(Akaike, Eب ه قل عع ملة ه ع ّسههم بملة ه
عا ئ ) (Final prediction error criterionعامي ة مهز اه )(FPEن له نهاة امل سهن

خ ههأ عال بههؤ

م اله و خ هأ عال بهؤ امهاا ق فمها علهاان عسهللم
ف هها عنم ه ج ع ن ههاع عاههمع

) (ARسههم ب

لهمع عاملةه

فه عرله ف عسهل ب اةها ال اةها

ههأ عال بههؤ عا ه ئ عألصههة

(minimum

).FPE
 فه يه  1985قه )(Liung
عسههللم ا

لةههل ع

به

[]29

بمل الهها م ههكلا عال ه ةص ال مه ج عام لل هها يههي ط اه

عان ه ا ) (canonical correlation analysisبههةي عاملةة ه عو

عام سمةا  Ym.t , Um.t-jع ) Ym.t = (Zt, …, Zt-mلمع ع سل ب ةلل مل مع عا م ج
عامسلن ا غة عامسلن ان فض يي عي لال عامنا عو عاملسنا امللم و ع ن اع عامع .
 ف يه  1994اشه و )(Anna Clara Monti

[]24

عاهت م ل ه و منل لها خلبه

عام بنهها ا م ه ج عاسلس ههلا عازم ةهها مللم ههاا عس س ه يل ههت ملم ه ع عام اله ه و ا
عالزئةا األخ ل سمةت إلد لال ع خلب

ه فا

ب ط ه و عامع ة هها

2
 Qف ع ن اب لبع زاع  با ا ل اا )(n-p

( ) 5

الفصل االول
خه
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ل اها م نههت كه ا مههت ف عسها عالة ه و عادهةة ا.إ عع  : n:يههاف عام ه لاعو : pيههاف

عامللم و.
 ف ه ي ه  1997ف س عاب لث ه ع )Lee
ع نم ج عام ئ فه نمه ج ع ن ههاع

&

(Lai

[]28

ملةه ه

عاملل م ه و عال ب ههؤ خلبه ه

نمه ج  ARMAعالد ففةهها عقل ل ه ملةه ط خ ههأ عال بههؤ

عامله عك عامنله ع مهي قبهل ) (Rissanenكهما ملةه

عاملل مه و (Fisher Information

) (FIC) criterionعاههمي عقل له ) (Wei & Fisherعثبله ع سه ق عا ههاةا املةه
ع نم ج

تش

ملة ا.

 ف ي ( )2005ق عاب ل
ا ه ه عل

عخلب ه

عال ن

][5

عسل اع نمه ج ( )ARIMAفه عال بهؤ ع قلده في ه

بة ه ه يمل ه ه يله ههت سلسه ههلا زم ةه هها ام ه ههلك طب ه ه ( 70م ه ه لاا ) ب سه ههللم

عاب ن ه ه مك

ععلد ئ  STATGRAPHICSبةي مي عا ل ئك اع عألنم ج) ARIMA(1,0,1لن قها ا
بؤاا ايلت مي ع نم ج ) ARIMA(1,0,0لسب اخلب عو عانا ا عال بؤاا.
 ف عال نفس ق مت عاب لثا م م ف

][21

ب امن نا بةي ط عئ

لةل عاس سل عازم ةا

بةن

يلههت مبةل ه و عا ه كا عال مهها ال زاههع عاف ا ه ل ف ه بةههاعف عسههللملت يههاا ط عئ ه م ه ب ه ك
فة ههز عالم ةهها ع سه

عال نةهها عامكةفهها غة له ن ع ف قههت ط انهها عال نةهها عامكةفهها ) (AFيلههت

ط انا عالم ةا عألس ) (ESط انا .Box-Jenkins
 ف ه ي ه ( )2009قههامت عاب لثهها فرههف

[]11

ب ه ب ث ه اسههللملت فة ه نم ه ج  ARIMAالل بههؤ

يي انل ج ع سم ت ف عال عق مسللملا سلسلا زم ةها ا نله ج عاله ا سهم ت فه عاله عق الفله ا
م ههي  2002-1952مل ب ههأا ب عنله ه ج الفله ه ا م ههي 2013- 2003

ص ههلت عا ههت اع افض ههل

اعنم ج الل بؤ ل (. ARIMA)2,1,0
 فه ه يه ه ( )2010قه ه ( عا ه ه ئ )] [4ب ه ه ب ثه ه عال ب ههؤ عالم ة هها الس س ههل عازم ة هها ب س ههللم
عال ه ا و مههع عال بة ه
ع م هه

بههةي اع عنم ه ج ) ARIMA(5,0,2افضههل عنم ه ج الل بههؤ بملهها و

مل كه ه عق ههل قةم هها الملةه ه اي ) (MSE,AICال هها ا ه ه عل عال ا ههل ب ان هها عال ههم

عال اةله ه ه كه ه ه ع عألنمه ه ه ج ع فض ه ههل له ه ه ) ARIMA(1,0,0ألمل كه ه ه اق ه ههل قةم ه هها الملةه ه ه اي

( ) 6
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) (MSE,AICن ي هها ا ه عل عالم ةهها عألس ه ك ه ع عألعنم ه ج عألفضههل ل ه )ARIMA(1,0,0
ألمل ك اقل قةما الملة اي ).(MSE , AIC
 ف عال نفس ق مت عاب لثا (عالب ي)] [1ب ه ب ث ه يهي عال بهؤ بأسهل
 2010ب سللم

عاه فن عال عقه اله

عاس سل عازم ةا بةي اع عألنم ج ) ARIMA(0,2,1ملف قا يلهت عنمه ج

ل ات  Holtيي ط ا عامل ةة (.)MAPE , MAE , RMSE


ف ه ه عال ه ه ( )2012عسه ههللملت (طلمه هها)
(عسل اع

][14

لةل عاس سل عازم ةا الل بؤ بأياعف عامد بةي ب أل ع عا بةثا ف م ف ا ع نبه

قهها ه عسههل اع ط انهها (ب ه ك

()2016-2010

)

ة ف ههز ) ف ه عال لةههل  .عرل ه ف عفضههل عنم ه ج الل بههؤ بأيههاعف

عامد ه بةي ب ه أل ع عا بةثهها ف ه م ف هها ع نب ه

عامع

عسه ههل ب

لةه ههل عاس سه ههل عازم ةه هها ف ه ه ب ث ه ه

ا ه ب يلم ه ف يلههت عابة ن ه و عا ه اا الفل ه ا

قهها عظ ه و نل ه ئك عال لةههل عع ع نم ه ج عام ئ ه ا ه ل ه ال عنم ه ج ع ن ههاع

عاملف مل مي عاا ا عاث نةا ( ARIMA )2,1,0مع ع يلمه ف يلهت لهمع ع نمه ج الل بهؤ

بأياعف عامد بةي به أل ع عا بةثها شه ا اسه لةي قه فملةي قها ك نهت عانهة عال بؤاها مل سهنا مهع
قة عاسلسلا ع صلةا لمع ةا يلت عع ع نم ج كفؤ .
 ف عال ( )2013ق عاب ل

زاي عال باةي] [12ب

ب ه

من نها عنمه ج عالهاخل مهع عنمه ج

 ARIMAف ه ه ه ه عاس سه ه ه ههل عازم ةه ه ه هها به ه ه ههةي اع افضه ه ه ههل اعنم ه ه ه ه ج الل به ه ه ههؤ بأسه ه ه ههل

عابة ه ه ه ه و

ل ) ARIMA(0,0,1ب يلم ف يلت اقل قةما املة ي ). )MSE , AIC
 ف عال نفس ق (عاب لث ع عادف ي غ ن )] [3ب

ب

من نا بةي نم ج ب ك

فة ز

اههةي عالم ةهها ع س ه ب يلم ه ف يلههت مل ه ةة ( )MSE,MAE,MAPEالل بههؤ ب ه انة عامسههلنبلةا
ا مه ه ه ه ه ه ج عاس س ه ه ه ه ههل عازم ة ه ه ه ه هها كه ه ه ه ه ه ع ع نمه ه ه ه ه ه ج عامنله ه ه ه ه ه ع عام ئه ه ه ه ه ه ابة نه ه ه ه ه ه و عاسلس ه ه ه ه ههلا
ل )ARIMA(0,1,2)(0,1,1

بةن يلت بة ن و سلسلا مثل لمل عام ا عاة م ال قا

عاف ا ئةا ف عام صل.

( ) 7

منهجية الرسالة

الفصل االول
 ف عال  2015ق (عاب ل
 ARMAXمهع

ف ي)

[]18

با عسا عال بؤ بنة عاس سل عازم ةها ب سهللم

عنمه ج

بةه يمله يلههت ف ه و عا ه ع ا عال مههت فه ماة هها بةهاعف عي ههت ع نمه ج

) ARMAX(4,3,4,1عفضههل نله ئك الل بههؤ با هها عا ه ع ا عال مههت اماة هها بةههاعف ك نههت عا له ئك
من اا ال ل ئك ع صلةا.
 ف ه ي ه  2017طب ه ) بههي م
عال بههؤ ب يههاعف عا ه عفث عام

ه )

]]9

عسههل ب ب ه ك

اهها عيههاعف عامد ه بةي ف ه عامملفهها عال اةهها عاسههل فرا ن مل فهها

عانةما عال بؤاا عاس سل عازم ةا ياعف عا عفث عام
عان فما
ل ا عن ف

ف ههز ف ه

لةههل عاس سههل عازم ةهها

صل عات عع نم ج ب ك

اا عياعف عامد بةي خ

عاسلةي ش ع

ف هز له عفضهل ط عئه عال بهؤ به ا عفث عام

مل ظ ف قة عا عفث عامد بةي ف عامسلنبل.

( ) 8

اها عع

الجانب النظري

الفصل الثاني

 1.2مقدمة الفصل الثاني

Introduction to Chapter II

يعد موضوع تحليل السالسل الزمنية من الموضوعات االحصائية المهمة التي تدرس سلوك

الظواهر ،وتفسيرها عبر مدة زمنية معينة .ويمكن تلخيص أهداف تحليل السالسل الزمنية بالحصول
على وصف دقيق للسمات التي تتولد منها السلسلة الزمنية ،وبناء اإنموذج لتفسير سلوك السلسلة

الزمنية واستخدام النتائج للتنبؤ عن القيم المستقبلية للسلسلة ،فضال عن التحكم بالظاهرة اذا امكن
ذلك بفحص ما يمكن حدوثه عند تغيير بعض معلمات االنموذج  ،ولتحقيق ذلك يتطلب االمر

دراسة تحليلية وافية لنماذج السالسل الزمنية باالعتماد على االساليب االحصائية والرياضية .
[]16[ ]7

 2.2السالسل الزمنية

Time Series

يمكن تعريف السلسلة الزمنية بأنها قيم ظاهرة مرتبة وفقاً للزمن او مجموعة القيم التي تأخذها
الظاهرة في مدد زمنية متتالية ومتساوية قد تكون سنوية او فصلية (ربع سنوية) او شهرية او يومية
وهكذا ،وذلك لمعرفة طبيعة التغيرات التي تحدث لقيم الظاهرة عبر الزمن ليصبح باالمكان القيام

بالتقديرات والتنبؤات المستقبلية .وتحليل السلسلة الزمنية يعني تحليل مكوناتها الرئيسة وهي االتجاه

العام للتغير في قيمة الظاهرة على المدى الطويل ،واالتجاه الموسمي وهي التغيرات التي تحصل
على قيم الظاهرة في مدد قصيرة (اقل من سنة) كالتغيرات الفصلية والشهرية واليومية ،والتغيرات

الدورية التي تحصل على قيمة الظاهرة بشكل دوري في مدد تزيد عن السنة والتي تعود للتطورات
االقتصادية والسياسية ،والتغيرات العرضية التي تط أر على قيمة الظاهرة بشكل غير منتظم نتيجة
حدوث الكوارث الطبيعية او الحروب او االضرابات العمالية.

وتصنف السالسل الزمنية وفقاً لعدد المتغيرات في السلسلة الزمنية الى صنفين :
 )1سلسلة زمنية بمتغير واحد

Univariate Time Series

تحتوي السلسلة الزمنية على متغير واحد فقط عندما تستعمل البيانات الحالية والسابقة عن

متغير واحد فقط  ،فمثالً للتنبؤ بأعداد المرضى المصابين بالسكر في الشهر القادم أو بعد شهرين

من اآلن تستعمل فقط البيانات الحالية والسابقة عن اعداد المرضى .

( ) 9
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 )2سلسلة زمنية متعددة المتغيرات

Multiple variables Time Series

تكون السلسلة الزمنية متعددة المتغيرات عندما تستعمل أكثر من متغير واحد في وصف

سلوك السلسلة الزمنية وتحليلها فمثالً للتنبؤ بدرجات الح اررة العظمى اليومية وهنا يتطلب استخدام
متغير أو أكثر مثالً سرعة الرياح اليومية .

 3.2مكونات السالسل الزمنية
 1.3.2االتجاه العام

Time Series Components

[]16

Trend

هو التغير في قيمة الظاهرة على المدى الطويل ويرمز له بالرمز ( )Tواالتجاه العام للسلسلة

الزمنية يمكن تمثيله بخط مستقيم إذا كان التغير في قيمة الظاهرة يسير بنسبة ثابتة مع الزمن او
بخط غير مستقيم إذا كان التغير في قيمة الظاهرة متغي اًر وليس ثابتاً ،اذ ال يمكن تمثيله بخط
مستقيم وإنما بمنحني ،ويكون االتجاه العام موجباً اذا اتجهت قيم الظاهرة نحو التزايد مدة بعد اخرى
ويكون سالباً اذا اتجهت قيم الظاهرة نحو التناقص مدة بعد اخرى ،و يكون خطياً او غير خطياً كما

في المنحنى االسي .

 2.3.2التغيرات الموسمية

Seasonal Variation

وهي التغيرات التي تحصل على قيمة الظاهرة في مدد زمنية اقل من سنة كالتغيرات الفصلية

والشهرية واليومية وتظهر في الموسم نفسه من السنة الالحقة فالتغيرات المناخية تعتبر من اهم
العوامل التي تسبب التغيرات الموسمية فأختالف المناخ في فصول السنة والعادات االجتماعية
والدينية تعد اهم االسباب الرئيسة في التغيرات الموسمية ،ويرمز للتغيرات الموسمية بالرمز (. )S

 3.3.2التغيرات الدورية

Cyclical Variation

وهي التغيرات التي تحصل على قيمة الظاهرة بصورة دورية وتعيد نفسها خالل مدد زمنية

تزيد عن السنة الواحدة وتسمى هذه التغيرات بالتذبذبات الدورية وتكون هذه التذبذبات اقل انتظاماً

من التغيرات الموسمية اذ ان الذبذبة الواحدة ال تتكرر بالطول نفسه او القوة كمددالركود واالزمات
االقتصادية التي تحدث بصورة دورية ويرمز لهذه التغيرات بالرمز ( . )Cوالدورة هي المسافة بين

التقعرين او التحدبين في منحنى السلسلة الزمنية .
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 4.3.2التغيرات العرضية

Irregular Variations

هي التغيرات التي تحدث بصورة عرضية او عشوائية والتي تنتج عن حوادث غير متوقعة
كاألوبئة والزالزل وتحدث حركات واتجاهات ال يمكن تمييزها ألنها ال تحدث بانتظام ويرمز لهذه

التغيرات بالرمز (. )I

 4.2نماذج السلسلة الزمنية

[]15

Time Series Models

هناك إنموذجان للسلسلة الزمنية يوضحان العالقة بين المكونات االربعة وتحديد هذه المكونات
يعتمد على نوع االنموذج المستعمل في التعبير عن قيمة الظاهرة :
[]16

 1.4.2االنموذج التجميعي

Additive Model

يعبر االنموذج التجميعي عن قيمة الظاهرة  Ytكحاصل جمع لمكوناتها الرئيسة االربعة والتي

هي  :االتجاه العام والتغيرات الموسمية والتغيرات الدورية والتغيرات العرضية  .وهذا االنموذج
يفترض ان العوامل االربعة مستقلة عن بعضها وهذه حالة نادرة في الحياة العملية ،اذ ان التغير

في احد العوامل له تأثير على العوامل االخرى في السلسلة الزمنية مما يتناقض مع شرط
االستقاللية .

)Y (t )= Tt + St + Ct + It ……………...(2-1
اذ ان :
 : Ttاالتجاه العام
 : Stالتغيرات الموسمية
 : Ctالتغيرات الدورية
 : Itالتغيرات العرضية
 2.4.2نموذج حاصل الضرب

Multiplicative Model

يعبر االنموذج الضربي عن قيمة الظاهر  Ytكحاصل ضرب لمكوناتها االربعة فهو يفترض

ان العوامل االربعة تتفاعل مع بعضها وال تتحرك مستقلة وهذا اقرب للواقع العملي وهذا االنموذج
هو االكثر استعماالً في السالسل الزمنية .
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(Yt= Tt × St × Ct × It ………………(2-2

 5.2التنبؤ

][7

Forecasting

يعرف التنبؤ بأنه تقدير قيمة الظاهرة بالمستقبل باالعتماد على بيانات الماضي والحاضر فهو
مهم في التخطيط ووضع االفتراضات عن أحداث المستقبل باستعمال االساليب االحصائية ذات
العالقة  .و يشمل تقدير حجم الظاهرة في المستقبل مع االخذ بعين االعتبار اهم العوامل المؤثرة
وبارز في عملية اتخاذ الق اررات  ،ذلك أن التنبؤ الذي ما هو اال رحلة
اً
دور مهماً
فيها  .أن للتنبؤ اً
سفر عبر الزمن الى المستقبل أي رؤية مستقبلية لما ستكون عليه الظواهر والمتغيرات في المستقبل
 ،بصيغة اخرى هو اسقاط للماضي على المستقبل عن طريق الحاضر .والبد ان نميز بين نوعين
من التنبؤات هما:

 1.5.2التنبؤ بنقطة[: ]21

Point Forecasting

وهو التنبؤ بالقيمة المستقبلية للسلسلة الزمنية بقيمة واحدة (مفردة)  ،وهذه القيمة عادة ما
تكون ذات أقل متوسط مربعات خطأ تنبؤ  ،اذ يرمز إلى القيمة التنبؤية إلى

+l

 Ztبـ ) Zt(lاذ

يسمى ( )Lبـ  Leadو tبـ . Origin

 2.5.2التنبؤ بفترة[: ]21

Forecasting with Interval

وهو التنبؤ بالقيم المستقبلية إلى  Zt + lبفترة أو مدى من القيم التنبؤية المحسوبة اذ نكون
واثقين عند مستوى احتمالية معين أن القيمة الحقيقية للتنبؤ تكون محتواة في هذه الفترة.
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 6.2أهمية التنبؤ :

The Importance of Forecasting

للتنبؤات اهمية بالغة في التخطيط وصياغة الق اررات االقتصادية واالجتماعية والصحية التي
ترسم مسار المنظمات والسيما المنظمات او المؤسسات الصحية التي نحن بصدد البحث فيها .
ومن هنا تبرز أهمية ودور التنبؤ والمتمثلة في:
 يضمن وإلى حد كبير الكفاءة والفاعلية للمؤسسة في المرونة مع البيئة الخارجية .
 معرفة حاجات المؤسسة في المدى القصير والمتوسط.
 يسهم في الحد من المخاطر التي قد تواجه المؤسسة.
 تعطي صورة للمؤسسة عن توجهها المستقبلي.
 تسهم بقدر كبير في اتخاذ الق اررات وترقب آثارها مستقبال.
هذه االهمية تقودنا الى طرح التساؤالت االتية :
 كيف يمكن استخدام النماذج االحصائية في حساب التنبؤات ؟ ماهي افضل طرائق التنبؤ االحصائي ؟ -ما مدى فاعلية نماذج التنبؤ االحصائي في اتخاذ الق اررات ؟

 7.2خطوات بناء انموذج تنبؤ [Steps of building a forecasting Model ]4
ان ايجاد إنموذج مناسب تنطبق عليه السلسلة زمنية مشاهدة يعد من المهام الصعبة والتي
تحتاج الى الكثير من البحث والخبرة لذلك سنستعرض بعض الخطوات المهمة لبناء إنموذج
رياضي للتنبؤ عن متسلسلة زمنية ما :
 تعيين اإلنموذج او تحديد اإلنموذج  :وهذا يتم برسم المتسلسلة الزمنية على شكل بياني اذ
يكون االحداثي االفقي هو الزمن والراسي قيم الظاهرة (المشاهدة) ومن ثم اختيار إنموذج
( ) 13
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رياضي معتمدين على بعض المقاييس االحصائية التي تميز إنموذج عن اخر وعلى الخبرة
المستمدة من الدراسات واالبحاث .
 تطبيق اإلنموذج  :بعد ترشيح إنموذج او اكثر كإنموذج مناسب لوصف المتسلسلة
المشاهدة نقوم بتقدير معلمات هذا اإلنموذج من بيانات المشاهدة باستعمال طرائق التقدير
االحصائي الخاصة بالمتسلسالت الزمنية وهذا اإلنموذج المرشح يؤخذ كإنموذج اولي
قابل للتعديل الحقا.
 تشخيص واختبار اإلنموذج  :اجراء اختبارات تفحصية على اخطاء التطبيق

Fitting

 Errorsلمعرفة مدى تطابق المشاهدات مع القيم المحسوبة من اإلنموذج المرشح ومدى
صحة فرضيات اإلنموذج .في حالة اجتياز اإلنموذج المرشح لهذه االختبارات تقوم
باعتماده على انه اإلنموذج النهائي ويستعمل لحساب تنبؤات للقيم المستقبلية واالنعود
للخطوة االولى لتعيين إنموذج جديد .
 حساب التنبؤات  :يستعمل اإلنموذج النهائي لتوليد تنبؤات عن القيم المستقبلية ومن ثم
حساب أخطاء التنبؤ  Fitting Errorsكلما استحدثت قيم جديدة (مشاهدة) من المتسلسلة
الزمنية ومراقبة هذه االخطاء فيما يسمى باخطاء المراقبة والتي توضع للقبول بنسبة خطأ
معين و إذا تجاوزت أخطاء التنبؤ يعاد النظر في اإلنموذج وتعاد الدورة من جديد بتحديد
إنموذج مرشح اخر .
 استعمال التنبؤات ووضع الق اررات  :تقدم التنبؤات في تقرير لصانعي القرار للنظر في
استعمالها بالشكل المناسب .

 8.2أنواع التنبؤ االحصائي

][7

Types of Statistical forecasting

يصنف التنبؤ اإلحصائي وفق مدى أو معايير حساب التنبؤات الى نوعين:
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 1.8.2التنبؤ طويل المدى :

Long-Term Forecasting

يتميز هذا النوع من التنبؤات بطول وبعد المدة الزمنية للتوقعات  ،و اما الطرائق
االحصائية التي تستجيب لهذا النوع من التنبؤات فهي نماذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد
وكذلك يمكن استعمال معدالت النمو كطريقة لحساب التنبؤات البعيدة المدى اال على الرغم من انها
غير فعالة في حساب التوقعات الن تباين اخطاء التوقع فيها كبي اًر (القيم المتوقعة بعيدة عن القيم
الحقيقية ) وتقل فاعلية هذة النماذج كلما زادت مدة التوقعات  ،ومع ذلك فان للتنبؤات البعيدة المدى
اهمية بالغة في وضع الق ار ارت البعيدة المدى وتخطيط السياسات االستراتيجية .
 2 .8.2التنبؤ قصير المدى :

Short-Term Forecasting

تكون مدة ومجال التنبؤات القصيرة المدى قصيرة جدا  ،ولتطبيق الدراسات التنبؤية
القصيرة االجل نحتاج الى استعمال تقنيات السالسل الزمنية المتمثلة في نماذج االنحدار الذاتي
 ARوالمتوسطات المتحركة  MAوعلى غرار التنبؤات البعيدة المدى تتميز طرائق التنبؤات
القصيرة المدى بالفاعلية ولها اهمية كبيرة في اتخاذ الق اررات الظرفية والسياسات االنية المستعملة
في تسيير المؤسسات  ،ومن اشهر الطرائق المستعملة في حساب التنبؤات القصيرة االجل طريقة
بوكس جنكينز  ،نماذج االنحدار الذاتي  ، VARنماذج ........،ARCHالخ

 9.2مراحل عملية التنبؤ

[]20

The steps of the forecasting process

المرحلة األولى :تحديد الهدف من التنبؤ
المرحلة الثانية :تجميع البيانات الالزمة للظاهرة محل التنبؤ.
المرحلة الثالثة :تحليل البيانات وانتقائها الستعمالها.
المرحلة الرابعة :اختيار اإلنموذج المناسب من أساليب التنبؤ بالظاهرة محل الدراسة.
المرحلة الخامسة :اتخاذ القرار المناسب.
( ) 15

الجانب النظري

الفصل الثاني

 10.2افتراضات التنبؤ

[]20

Assumptions of forcasting

يستند التنبؤ الى مجموعة من االفتراضات ملخصها االتي :
 .1ان المستقبل ال يمكن التأكد منه تماما ويبقى عدم التأكد هذا قائما بغض النظر عن الطريقة
التي استعملت فيه الى أن يمر الزمن ويمكن حينذاك رؤية الواقع الحقيقي .
 .2ان هناك نقاطاً غير واضحة في التنبؤ فنحن على سبيل المثال ال نستطيع التنبؤ بمستجدات
التكنلوجيا التي ال تتوفر لدينا معلومات تشير اليها االن .
 .3ان التنبؤ يستعمل لوضع السياسات سواء أكانت خدمية أم اجتماعية أم صحية أم اقتصادية ،
وان هذه السياسات نفسها اذا ما نفذت ستؤثر في المستقبل وتجري عليه تغيرات لم يتكلم عنها
التنبؤ نفسه ما يحدث االفتراق بين ما جاء في التنبؤ وما سيتحقق على أرض الواقع .

 11.2نماذج التنبؤ

][20

Forecasting Models

ال يمكن القول بأن هناك تقنية من بين الطرائق الخاصة بالتنبؤ تكون فعالة إال إذا حققت
مجموعة من الشروط منها الكلفة  ،الدقة  ،توفير البيانات الالزمة  ،الوقت المحدد لجمع المعلومات
 ،وتوفر اإلمكانيات الالزمة المادية والبشرية والمعنوية للقيام بعملية التنبؤ .ويمكن تقسيم نماذج
التنبؤ الى قسمين كاالتي :
 1.12.2النمـاذج النوعيـة (الوصفية)

[]7

Qualitative (Descriptive) Models

وهي النماذج التي يعتمد بناءها على الخبرة ورأي األفراد داخل وخارج المؤسسة وحسب المستوى
الهرمي للق اررات ومنها إنموذج الحدس والخبرة وإنموذج دلفي وأسلوب لجنة الخبراء.
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 2.12.2النمـاذج الكميـة

[]7

Quantitative Models

تعتمد األساليب الكمية على استعمال النماذج الرياضية في تحليل المتغيرات الخاصة
بالمؤسسة وحسب توفر البيانات الالزمة عن الظاهرة  .واستخدام الطرائق اإلحصائية ومنها إنموذج
المتوسطات المتحركة البسيطة وإنموذج التمهيد االسي البسيط وإنموذج تحـ ــليل االنحدار  ...الخ
والتي هي موضوع دراستنا في هذه الرسالة وهي على انواع منها :

 1.2.12.2انموذج االتجاه الخطي

Linear Trend Model

ويس ـ ـ ــمى بــ ـ ــإنموذج االنحــ ـ ــدار الخطــ ـ ــي البسـ ـ ـ ــيط  ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن اح ـ ـ ــدى الط ارئـ ـ ـ ــق الواسـ ـ ـ ــعة
االس ـ ــتعمال لمالئم ـ ــة خ ـ ــط االتج ـ ــاه الع ـ ــام  ،ف ـ ــإذا كان ـ ــت الظ ـ ــاهرة تزي ـ ــد او ت ـ ــنقص بمق ـ ــدار ثاب ـ ــت
لك ـ ــل مـ ـ ــدة زمنيـ ـ ــة ف ـ ــان خـ ـ ــط االتجـ ـ ــاه العـ ـ ــام يك ـ ــون علـ ـ ــى صـ ـ ــورة خ ـ ــط مسـ ـ ــتقيم ويأخـ ـ ــذ الصـ ـ ــيغة
االتية :
) 𝑌𝑡 = ß0 + ß1 𝑥𝑡 + 𝑒𝑡 …......................( 2-3
اذ ان :
𝑡𝑌  :المتغير المعتمد الذي يمثل قيم الظاهرة .
 : tالمتغير المستقل الذي يمثل الزمن .
)  ß0و  )ß1يم ـ ـ ــثالن معلم ـ ـ ــات االنم ـ ـ ــوذج  ß0 :ه ـ ـ ــي نقط ـ ـ ــة تق ـ ـ ــاطع خ ـ ـ ــط االتج ـ ـ ــاه الع ـ ـ ــام م ـ ـ ــع
المحور الصادي  ß1 ،ميل خط االتجاه العام الخطي .
𝑡𝑒  :الخطأ العشوائي يتوزع طبيعياً بمتوسط مقداره صفر وتباين  𝜎𝑒2وتغاير ذاتي مقداره صف اًر.

( ) 17

الجانب النظري

الفصل الثاني

 2.2.12.2انموذج االتجاه التربيعي

Quadratic Trend Model

عل ـ ــى االغل ـ ــب يك ـ ــون الخ ـ ــط المس ـ ــتقيم مناس ـ ــباً لطبيع ـ ــة البيان ـ ــات ف ـ ــي تمثي ـ ــل االتج ـ ــاه الع ـ ــام،
وفـ ــي بعـ ــض االحيـ ــان يكـ ــون غيـ ــر مناسـ ــب وفـ ــي مثـ ــل هـ ــذه الحالـ ــة يكـ ــون مـ ــن االفضـ ــل ان نقـ ــوم
بتوفيـ ــق منحنـ ــى مـ ــن الدرجـ ــة الثانيـ ــة والـ ــذي يسـ ــمى انمـ ــوذج االتجـ ــاه العـ ــام التربيعـ ــي وتكـ ــون علـ ــى
صورة قطع مكافئ وتأخذ الصيغة االتية :
) 𝑌𝑡 = ß0 + ß1 t + ß2 𝑡 2 + 𝑒𝑡 …...................... ( 2-4
اذ ان :
 ß0و  ß1و  : ß2تمثل معلمات االنموذج .

 3.2.12.2اال نموذج غير الخطي

)Power (concav

وهو احد نماذج االنحدار غير الخطية الذي يستند على المعادلة االتية :
)𝑌𝑡 = ß0 x ß1 ……………...(2-5
وه ـ ــي معادل ـ ــة غي ـ ــر خطي ـ ــة  ،لتحويله ـ ــا ال ـ ــى معادل ـ ــة خطي ـ ــة ناخ ـ ــذ اللوغ ـ ــاريتم الطبيع ـ ــي للطـ ـ ـرفين
ينتج :
)𝑙𝑛𝑌𝑡 = lnß0 + ß1 lnx ……………...(2-6
اذ ان المعادل ـ ـ ــة ) (2-6اص ـ ـ ــبحت معادل ـ ـ ــة انح ـ ـ ــدار خط ـ ـ ــي بس ـ ـ ــيط باض ـ ـ ــافة ح ـ ـ ــد الخط ـ ـ ــا اليه ـ ـ ــا
تصبح :
)𝑌 ′ 𝑡 = ß0 ′ + ß1 + 𝒆𝒕 ……………...(2-7
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 4.2.12.2انمووووووذج التماليووووود ا

ووووو

][8

Smoothingexponentiamodel

يقصد بالتمهيد محاولة تقليل التغايرات في قيم السلسلة عن خط المنحنى الذي يمثل النمط

العام للسلسلة .ويعتمد التمهيد األسي على حساب مايعرف باسم المتوسط المتحرك Moving

 Averageكوسيلة تمهيد؛ وهو عبارة عن سلسلة من المتوسطات الحسابية لقيم متتالية من السلسلة
تتحرك على طول زمن السلسلة لتشكل سلسلة جديدة .ويحسب المتوسط المتحرك وفق ترتيب معين
يتمثل في طول الفترة أو عدد قيم السلسلة المتتالية التي تدخل في الحساب .فمثالً ،باعتبار 𝑡𝑌

يمثل قيمة السلسلة ،فإن القيمتين األولى والثانية في المتوسط المتحرك من الترتيب الثالث (طول

الفترة ثالث سنوات) ) ، MA(3يتم حسابهما كمايلي:

Y Y Y
MA1 (3)  1 2 3
3
=المتوسط األول
)……………...(2-8
Y Y Y
MA2 (3)  2 3 4
3
= المتوسط الثاني
)……………...(2-9

وتأثير المتوسط المتحرك التمهيدي يعتمد على ترتيبه؛ فكلما زاد ترتيبه أنتج سلسلة أفضل

تمهيداً .ولكن زيادة ترتيب المتوسط تأتي على حساب طول السلسلة ؛ فكلما زادت قيمة الترتيب
تقلص طول السلسلة المتكونة من قيم المتوسط المتحرك.

وربما يكون المتوسط المتحرك المنفرد  Single Moving Averageغير كاف لتحقيق
تمهيداً مقبوالً ،فيلجأ إلى حساب مايسمى التمهيد األسي المضاعف

Double Moving

 ،Averageوهو المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك ،ولكن هذا سيكون على حساب طول

السلسلة.

وخالف وظيفته التمهيدية ،فإن المتوسط المتحرك يمكن استخدامه للتوقع لنقطة زمنية

واحدة لألمام ،باستعمال عدد من النقاط الزمنية الماضية .فباختيار عدد  kمن النقاط الزمنية،
يمكن التوقع لقيمة السلسلة عند النقطة المستقبلية  tبأنها:
y  yt  2  ...  yt  k
yˆ t  t 1
k
)……………...(2-10

هذا اليعني أن آخر قيمة في السلسلة يتم التوقع لها بمتوسط جميع قيم السلسلة ،ولكن k

هنا يمثل ترتيب المتوسط المتحرك ،ومن ثم سوف يكون هناك سلسلة من المتوسطات ،كل منها
( ) 19
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بناء على عدد  kمن قيم السلسلة السابقة للنقطة .فمثالً ،إذا كان لدينا
يتوقع لنقطة زمنية معينة ً
سلسلة بطول  ،24وباعتبار  ، k = 4فإن القيمتين رقم  24و  25يتم التوقع لهما كما يأتي:
y  y22  y21  y20
yˆ 24  23
4
)……………...(2-11
y  y23  y22  y21
yˆ 25  24
4
)……………...(2-12

ومن المحددات المهمة للقيمة المتوقعة بالمتوسط المتحرك طول المدة المستعملة في
الحساب (قيمة ) k؛ كلما زاد طول الفترة زادت درجة التمهيد ،ولكن ربما على حساب درجة خطأ

التوقع.

أيضاً ،توقع المتوسط المتحرك اليعمل اعتبار إال لقيم المدة األخيرة في السلسلة ،مهمالً قيم

جميع المدد السابقة ،ثم إنه يعطي القيم الماضية وزناً واحداً ،بينما القيمة المستقبلية غالباً ماتتأثر
بشكل أكبر بالقيمة األحدث (األقرب لها).

وللتغلب على عيوب المتوسط المتحرك ظهر أسلوب التمهيد األسي ،والذي يعمل اعتبا ار

لجميع القيم السابقة بناء على مايسمى المتوسط المتحرك الموزون

Weighted Moving

 ،Averageوالذي يستعمل معامل معين (يطلق عليه غالباً أسم ألفا  ،Alphaويرمز له بـ ،) 
لوزن تأثير القيم السابقة ،تتراوح قيمته بين واحد صحيح وصفر :واحد صحيح يعني أن القيمة
المتوقعة حسبت على أساس آخر قيمة في السلسلة ،وصفر تعني أن القيم السابقة جميعاً أعطيت
وزناً متساوياً في التوقع للمستقبل.

وتكتب صيغة التوقع باستعمال اإلنموذج األسي رياضياً كمايأتي:
)……………...(2-13

yˆt  yt 1  (1   ) yˆt 1

اذ أن  ŷtتمثل القيمة المتوقعة للسلسلة عند الزمن  ، tو  yt 1تمثل قيمة السلسلة عند الزمن ، t  1
و  yˆt 1تمثل القيمة المتوقعة للسلسلة عند  ، t  1و  يمثل معامل لحساب المتوسط المتحرك
الموزون.
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ويتميز إنموذج التمهيد األسي عن المتوسط المتحرك باشتراك جميع القيم السابقة للسلسلة
في التوقع  ،ألن الجزء الثاني من الطرف األيمن من المعادلة المذكورة أنفا عبارة عن التوقع للقيمة

السابقة للسلسلة  ،والذي بدوره يتكون من حاصل التوقع للقيمة السابقة لها وقيمة السلسلة الفعلية
السابقة لها ،وهكذا تباعاً لبقية قيم السلسلة كما يتضح مماياتي:
yˆt  yt 1  (1   ) yˆt 1
] yˆt  yt 1  (1   )[yt  2  (1   ) yˆt  2
yˆt  yt 1   (1   ) yt  2  (1   ) 2 yˆt  2
] yˆt  y t 1 (1   ) yt  2  (1   ) 2 [yt 3  (1   ) yˆt 3
yˆt  yt 1   (1   ) yt  2   (1   ) 2 yt 3  (1   )3 yˆt 3


)……………...(2-14

yˆt  yt 1   (1   ) yt  2  ...  (1   )t  2 y1

2
أما معنى " األسي" فانه يعني ان المعامالت  ، (1   ) ،  (1   ) ، إلخ ،تتناقص

بحسب تأثير قوة أسية .وصغر قيمة ألفا مثلها مثل طول الفترة المستعملة في حساب المتوسط

المتحرك ،يعني ضمان درجة أكبر من التمهيد ،ولكن ربما على حساب دقة التوقع .وعموماً،

فاختيار قيمة ألفا مسألة تخضع للحكم الذاتي ( ،)Subjective Choiceولذلك كثي اًر مايترك
للبرنامج اإلحصائي اختيارها على أساس أقل درجة خطأ ،عن طريق طريقة "بحث الشبكة Grid

"Search
وهذه الصيغة يطلق عليها اسم اإلنموذج األسي البسيط

Simple Exponential

 .Smoothing Modelوبالرغم من أنها تمكن من التغلب على مشكلتين مهمتين من مشاكل
التوقع الناتج من المتوسط المتحرك ،كما أشير إلى ذلك أنفاً  ،إال إنها مثلها مثل المتوسط

المتحرك ،التتوقع إال لقيمة مستقبلية واحدة؛ أي أنها تفترض عدم وجود نمطية في السلسلة،

وبالتالي فجميع القيم المستقبلية تساوي القيمة المستقبلية األولى ( .) yˆt  yˆt 1  yˆt  2  ...

ولذلك ظهرت نماذج تمهيد أسي أكثر تعقيداً ،تعمل اعتبا اًر لنمط السلسلة (شكل المنحنى

العام الذي تتبعه السلسلة)؛ فهناك إنموذج التمهيد األسي ذو النمط الخطي ،Linear Model

وإنموذج التمهيد األسي ذو النمط األسي  ،Exponential Modelوإنموذج التمهيد األسي ذو
النمط الهابط .Dampened Model
ويعبر كل من النمط الخطي واألسي عن حالة النمو (الزيادة) في قيمة السلسلة ،ولكن

النمط الخطي يعبر عن الزيادة الثابتة بينما يعبر النمط األسي عن الزيادة المتزايدة؛ بمعنى أن
( ) 21
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النمط الخطي يعبر عن الحالة التي تنمو فيها قيم السلسلة بمقدار شبه ثابت ،أما النمط األسي
في عبر عن الحالة التي تنمو فيها قيم السلسلة بمعدل (نسبة) شبه ثابتة .وعن طريق شكل السلسلة

بيانياً ،يتبين النمط الخطي من كون السلسلة تتبع تقريباً خطاً مستقيماً صاعداً ،في حين يتبين النمط
ٍ
منحن إلى أعلى .وفضال عن ثابت التمهيد (ألفا) ،يتأثر
األسي من كون السلسلة تتبع خط صاعد

التوقع المستقبلي للنمطين الخطي واألسي بثابت النمط (يطلق عليه اسم جاما )𝛤،Gamma؛

ٍ
متساو،
تتراوح قيمته بين الصفر والواحد :صفر يعني أن النمط بني على جميع قيم السلسلة بشكل
وواحد يعني أن النمط بني فقط على القراءات األخيرة في السلسلة) .أما النمط الهابط فيشير إلى

الحالة التي تتناقص فيها قيم السلسلة في طريقها إلى أن تتالشى .وهنا ،وباإلضافة إلى معامل
التمهيد ،يحكم التوقع المستقبلي ثابت آخر يطلق عليه اسم معامل الهبوط (يعرف باسم فاي،)  ،

تتراوح قيمته كذلك بين الواحد والصفر؛ القيمة القريبة من الصفر تعمل على إدخال جميع قيم
السلسلة في تقدير الهبوط المستقبلي ،بينما القيمة القريبة من الواحد تتأثر بشكل أكبر بالقيم األحدث

في تقدير مدى هبوط قيم السلسلة مستقبالً.
وجملة القول أن نماذج التمهيد األسي تتميز عن المتوسط المتحرك بأنها تأخذ في االعتبار

جميع قيم المددالسابقة ،ولكن بحسب وزن معين لتقدير تأثيرها على التوقع المستقبلي ،إضافة إلى

إمكانية نمذجة النمط فيما لوظهر في السلسلة ،سواء أكان ذلك نمطياً خطياً أم أسياً أم هابطاً.

 13.2نمـــــــــاذج نـــــــــو

][25],[4

نكينـــــــــز

Box–JenkinsModels

تعتم ـ ــد النم ـ ــاذج االحص ـ ــائية للسلس ـ ــلة الزمني ـ ــة بالدرج ـ ــة االول ـ ــى عل ـ ــى طبيع ـ ــة الظ ـ ــاهرة المدروس ـ ــة
وع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق االعتم ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى االس ـ ـ ــاليب االحص ـ ـ ــائية المتقدم ـ ـ ــة يمك ـ ـ ــن التوص ـ ـ ــل ال ـ ـ ــى الص ـ ـ ــي
الدقيقـ ـ ــة لمثـ ـ ــل هـ ـ ــذه الظ ـ ـ ـواهر ،ويعـ ـ ــد أسـ ـ ــلوب تحليـ ـ ــل السالسـ ـ ــل الزمنيـ ـ ــة الـ ـ ــذي قدمـ ـ ــه الباحثـ ـ ــان
بوك ـ ــس وجنكينـ ــز فـ ــي العـ ــام ( )1970أحـ ــد األدوات اإلحصـ ــائية التـ ــي يمكـ ــن االعتمـ ــاد فيهـ ــا فـ ــي
تحلي ـ ـ ــل السـالسـ ـ ـ ــل الزمني ـ ـ ــة واس ـ ـ ــتعمالها لغ ـ ـ ــرض التنب ـ ـ ــؤ ،ويتمث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ــلوب ف ـ ـ ــي الم ارح ـ ـ ــل
(التعري ـ ــف  -التش ـ ــخيص  -التق ـ ــدير  -التنب ـ ــؤ) وق ـ ــد أح ـ ــدث ه ـ ــذا األس ـ ــلوب نقل ـ ــة نوعي ـ ــة متميـ ـ ـزة
فـ ـ ــي مجـ ـ ــال تحليـ ـ ــل السالسـ ـ ــل الزمنيـ ـ ــة إذ أصـ ـ ــبح أكثـ ـ ــر الط ارئ ـ ـ ـق انتشـ ـ ــا اًر واسـ ـ ــتعماالً مـ ـ ــن قبـ ـ ــل
الب ــاحثين لم ــا يتص ــف ب ــه م ــن م ازي ــا متع ــددة ت ــؤدي ف ــي النهاي ــة إل ــى الحص ــول عل ــى نظ ــام نمذج ــة
وتنبؤ موثوقاً به في معظم السالسل الزمنية التي تحدث في المجاالت المختلفة.
وان هــذه الطريقــة ال تفــرض نمــط معــين فــي بيانــات السلســلة الزمنيــة قبــل تطبيقهــا وإنمــا تبــدأ
ب ــأنموذج تجريب ــي يح ــدد باالعتم ــاد عل ــى ك ــل م ــن دال ــة االرتب ــاط ال ــذاتي
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 Functionودالـة االرتبـاط الـذاتي الجزئـي  Partial Autocorrelation functionيـتم تقـدير
معلمات األ نموذج باالعتماد على قيم السلسلة الزمنية السيما التي تجعل أخطاء التنبؤ أقـل مـا يمكـن
ويســتعمل فــي هــذه الطريقــة عــدد مــن المؤشـرات والتــي تجعــل الباحــث قــاد اًر علــى الحكــم فيمــا إذا كــان
األنمــوذج مالئم ـاً أم ال ،فــإذا كــان األنمــوذج مالئم ـاً فانــه يســتعمل مباش ـرة فــي التنبــؤ أمــا إذا لــم يكــن
كــذلك فــان هــذه الطريقــة تــوفر للباحــث معلومــات عــن كيفيــة الحصــول علــى األنم ـوذج المالئــم .ومــن
ابرز اسباب استعمال نماذج بوكس جنكينز هي :
 )1تستخدم في حاالت السلسلة الزمنية المستقرة اما غير المستقرة يتم تحويلها الى سلسلة مستقرة.
 )2ال تكتفــي هــذه الطريقــة بمعالجــة النمــاذج ذات المتغيــر الواحــد فقــط وانمــا تقــوم ايض ـاً بمعالجــة
النماذج ذات المتغيرات المتعددة.

 )3الدقة الكبيرة لهذه الطريقة لكونها تمر بمراحل مهمة بغية استخالص إنموذج التنبؤ المناسب.
 )4يعد االفق الزمني المطلوب للتنبؤ بسبب قلة خطأ التنبؤ.

ان منهجية هذا االسلوب تعتمد في صياغتها على ثالثة نماذج هي اإنموذج االنحدار الذاتي

 Autoregressive Modelوإنموذج المتوسطات المتحركة Moving Average Model
واإلنموذج المختلط . Auto Regressive - Moving Average Model

 1.13.2إنموذج االنحدار الذاتي

][19],[4

(Autoregressive Model )AR

يعـرف علـى انــه القيمـة الحاليــة للسلسـلة الزمنيــة فـي إنمــوذج االنحـدار الــذاتي بداللـة المجمــوع

المـوزون للقـيم السـابقة للسلسـلة الزمنيـة ) (Yt-1 , Yt-2,…, Yt-pمضـافا اليـه الخطـأ العشـوائي ،فـأن
الصيغة العامة لالنموذج من الرتبة  pالذي يرمز له ) AR(pوان ): AR(p)=ARMA(p,0
)…………..(2-15

𝑡𝑎 𝑌𝑡 = ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 +....+∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 +

ويمكن كتابة المعادلة اعاله بشكل عامل االزاحة الخلفي :
𝑡𝑎 = 𝑡𝑌) 𝑝𝐵 𝑝∅ (1 − ∅1 𝐵1 − ⋯ −
𝑡𝑎 = 𝑡𝑌)𝐵( 𝑝∅
اذ ان
𝑡𝑌 :يمثل قيم الظاهرة المدروسة في الزمن t
( ) 23
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𝑝∅…  : ،∅1 , ∅2 ,هي معلمات االنموذج .
𝑝 : 𝑌𝑡−1 , ……, 𝑌𝑡−هي قيم الظاهرة المرتدة زمنيا خالل الزمن .t

𝑡𝑎 :الخطأ العشوائي المستقل ويسـمى التشـويا االبـيض ( ) White Noiseبمتوسـط مقـداره صـفر

صفر .اي ان ) 𝑎𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑎2
وتباين  𝜎𝑎2وتغاير ذاتي مقداره
اً

𝐸(𝑎𝑡 ) = 0
𝐸(𝑎𝑡2 ) = 𝜎𝑎2

𝑗 ≠ for t

𝐸(𝑎𝑡 , 𝑎𝑗 ) = 0

إن دالة االرتباط الذاتي لألإنموذج ) AR(pتكون متناقصة بشكل أسي أو بشكل موجات جيبيه
متضائلة  ،أما دالة االرتباط الذاتي الجزئي فإنها تنقطع بعد اإلزاحة . p

 2.13.2انموذج المتوسطات المتحر ة

][4

(Moving Average Model )MA

في هذا االنموذج يعبر عن القيمة الحالية للسلسلة الزمنية 𝑡𝑌 بداللة المجموع الموزون للقيم

السابقة لألخطاء ( 𝒒 )𝒂𝒕 , 𝒂𝒕−𝟏 ,…, 𝒂𝒕−والصيغة العامة لهذا اإلنموذج من الرتبة  qالذي يرمز
له ( MA(qوان ):MA(q)=ARMA(0,q
)……………..... (2-16

𝑞𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − 𝜃2 𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑎𝑡−

او

𝑡𝑎)𝐵(∅ = 𝑡𝑌

اذ ان
𝑝𝜃…  :𝜃1 , 𝜃2 ,معلمات انموذج المتوسطات المتحركة .
𝑞 : 𝑎𝑡−1 , 𝑎𝑡−2 , … , 𝑎𝑡−تمثل االخطاء السابقة في األوقات .t-1 , t-2 , … , t-q
إن دالة االرتباط الذاتي ألنموذج ) MA(qتنقطع بعد اإلزاحة  ، qأما دالة االرتباط الذاتي
الجزئي فإنها تتناقص بشكل أسي أو بشكل موجات جيبيه متضائلة.

( ) 24
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 3.13.2االنموذج المختلط

][10

(Auto – Moving Average Model )ARMA

Regressive
ان الكثير من السالسل الزمنية ال يمكن تمثيلها بأنموذج انحدار ذاتي  ARفقط او اإنموذج
وسط متحرك  MAفقط  ،ألنه غالباً ما يكون للسلسلة خواص كال اإلنموذجين وبذلك تمثل
باإلنموذج المختلط(انحدار ذاتي – متوسطات متحركة) ويكتب باختصار ) ARMA(p,qاذ p
تمثل رتبة االنحدار الذاتي و  qتمثل رتبة الوسط المتحرك .
فاذا كانت 𝑡𝑌 سلسلة زمنية مستقرة احادية المتغير فان صيغة االنموذج المختلط تكون بالصيغة

االتية :

𝑌𝑡 = ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − 𝜃2 𝑎𝑡−2 − ⋯ −

)……………(2-17

𝑞𝜃𝑞 𝑎𝑡−

نالحـ مـن المعادلـة) )2-17ان اإلنمـوذج هـو انحـدار ذاتـي مـن رتبـة  pوان الخطـأ لـه يتبــع
إنم ــوذج األوس ــاط المتحرك ــة م ــن الرتب ــة  qل ــذلك نس ــميه ب ــاإلنموذج المخ ــتلط  ،فعن ــدما يك ــون q=0
نحصل على إنموذج انحدار ذاتي من رتبة  pو يرمز له ) AR(pوعندما يكـون  p=0نحصـل علـى
إنموذج وسط متحرك من رتبة  qويرمز له ). MA(q
وبكتابة اإلنموذج في المعادلة ) (2-13بصيغة متعددة حدود

كاالتي:

 Polynomial Formيكون

) (Yt  1Yt 1  2Yt  2  .......   pYt  p )  (at  1at 1   2at  2  .......   q at  q
(1  1B  2 B 2  ........   p B p ) Yt  (1  1B   2 B 2  ........   q B q ) a
).......... ...( 2  18

 p ( B) Yt   q ( B)at

اذ ان
)……… (2-19
)…………(2-20

𝑝𝐵 𝑝∅ ∅𝑝 (𝐵) = 1 − ∅1 𝐵1 − ∅2 𝐵2 − ⋯ −
𝑞𝐵 𝑞𝜃 𝜃𝑞 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵1 − 𝜃2 𝐵2 − ⋯ −

وان  Bيمثل عامل االزاحة الخلفي ( )Backshift Operatorالذي يعرف بالصيغة االتية :
( ) 25
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)……………(2-21

) … ∀ 𝑗 = (1,2,

𝑗𝐵 𝑗 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−

اي ان عامل االزاحة  Bيعيد السلسلة 𝑡𝑌 الى ( 𝑌𝑡−1قيمة واحدة الى الخلف) اذ أن
)………(2-22

𝐵𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1

)𝐵( 𝑝∅  :عبارة عن متعددة حدود في ) (Bمن الرتبة  pلمعلمات إنموذج األنحدار
الذاتي ) 𝑝∅ (∅1 , ∅2 , … .
)𝐵( 𝑞𝜃  :عبارة عن متعددة حدود في ) (Bمن الرتبة  qلمعلمات إنموذج الوسط
المتحرك ) 𝑞𝜃 (𝜃1 , 𝜃2 , … .

at

 :عبارة عن سلسلة من األخطاء العشوائية المستقلة (التشويا االبيض) وبتوزيع

) N ( 0 ,  a2
ان دالة االرتباط الذاتي لالنموذج بعد االزاحة ( )q-pتسلك سلوكا مشابها الى دالة االرتباط
الذاتي لإلنموذج )( AR(pتتناقص بشكل أسي أو بشكل موجات جيبية) .اما دالة االرتباط الذاتي
الجزئي له بعد االزاحة ( )p-qفأنها تسلك سلوكا مشابها الى دالة االرتباط الذاتي الجزئي لإلنموذج
)( MA(qتتناقص بشكل أسي أو بشكل موجات جيبية).
ان هــذه النمــاذج التــي ذكرناهــا ال يمكــن تطبيقهــا لمعالجــة السالســل الزمنيــة غيــر المســتقرة اال بعــد
تحويلها الى سالسل زمنية مستقرة.

 4.13.2االنموذج المتكامل المختلط]Integrated Mixed Model )ARIMA([25
وصــف الباحثــان بــوكس وجنكينــز االنمــوذج المخــتلط ( )ARMAعلــى نحــو اشــمل ووضــعا
اسلوباً لفهم عدم االستق اررية ومعالجتها في حال كون السلسـلة الزمنيـة غيـر مسـتقرة عـن المتوسـط أذ
يــتم تحويلهــا الــى سلســلة زمنيــة مســتقرة وذلــك بأخــذ الفــروق الالزمــة لهــا ويرمــز إلنمــوذج ()ARMA
بعد اخذ الفروق للسلسـلة الزمنيـة بـالرمز ( ، )ARIMAاذ يـتم اخـذ الفـروق باعـداد صـحيحة موجبـة
من الدرجة  dفأن 𝑡𝑌 هي عملية ( )ARIMAاذا كان:
)……….……..(2-23

𝑡𝑌 𝑑)𝐵 ∇𝑑 𝑌𝑡 = (1 −

اذ ان 𝑡𝑌 هي عملية  ARMAوان 𝑑)𝐵  (1 −يمثل عامل الفروق الخلفية ( Backward

 . )Difference Operationاذ ان:

( ) 26
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)………..……..(2-24
)…………..(2-25

∇𝑌𝑡 = (1 − 𝐵)𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

) ∇2 𝑌𝑡 =(1 − 𝐵)2 𝑌𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 ) − (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2
.
.

…; d=1,2,3,

𝑡𝑌 𝑑)𝐵 ∇𝑑 𝑌𝑡 =(1 −

واإلنموذج ( )ARIMAللسلسلة الزمنية 𝑡𝑌 يكون بالشكل االتي :
)…………….…(2-26

𝑡𝑎)𝐵( 𝑞𝜃 = 𝑡𝑌 𝑑)𝐵 ∅𝑝 (𝐵)(1 −

حيث ان كل المفاهيم النظرية لنماذج) ARMA(p,qيمكن تطبيقها على نماذج(. ARIMA(p,d,q
][26

– نكينــز

 14.2منهجيــة نــو

Box – Jenkins Approach

تتضمن طريقة بوكس وجنكينز عدد من الخطوات كما يلي :
][8

 1.14.2مع البيانات

Data Collection

افترض الباحثان بوكس وجنكينـز ( )1970تـوفر علـى األقـل ( )50مشـاهدة هـي الحـد األدنـى
فــي السلســلة وهنــاك مــن يــرى اســتخدام حجــم عينــة اقــل يصــل الــى ( )30مشــاهدة كحــد أدنــى لتحليــل
وبناءإنموذج للسلسلة الزمنية وكلما كان عدد المشاهدات كبير كلما كان اإلنمـوذج المتوقـع الحصـول
عليه للتنبؤ أفضل وادق .

 2.14.2فحص استقرارية السلسلة

][12],[25

Check Stationary Of Time Series
المقصود باستق اررية السلسلة الزمنية أن يكون المتوسط والتبـاين و دالـة االرتبـاط الـذاتي ال تتغيـر
مــع ال ــزمن ويمك ــن الق ــول أن السلســلة الزمني ــة مس ــتقرة ه ــي التــي تك ــون متجانس ــة زمنيـ ـاً أي أن رس ــم
السلس ـلة فــي المــدة ) (t,t+hيكــون مطابق ـاً لرســم السلســلة فــي مــدة أخــرى ) (s,s+hوفــي الحقيقــة أن
حالة االستق اررية هي نادرة جداً وتوضع لغـرض تسـهيل التعامـل الرياضـي مـع السالسـل الزمنيـة وهـي
على نوعين:
( ) 27
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 )1استقرارية تامة

Strictly Stationary

تكـون السلسـلة الزمنيـة ( )𝑌𝑡 ; t=1,2,…,nمسـتقرة بشـكل تـام عنـدما يكـون التوزيـع المشـترك
ألية مجموعة من المشاهدات ال يتأثر بإزاحة كل المددالزمنية للمشـاهدات الـى األمـام أو الـى الخلـف
بأية كمية صحيحة ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة االحتماالت بالصيغة االتية:

).......... ........( 2  27

) Pr (Yt1 , Yt2 , ... , Ytm )  Pr ( Yt1  k , Yt2  k , ... , Ytm  k

اذ أن
 : tتمثل أي مدة زمنية.
 : m , kتمثل أي زوج من القيم الصحيحة.

 )2استقرارية من الدر ة الثانية

][12

Second - order Stationary

تكـون السلسـلة الزمنيـة ( )Yt ; t=1,2,…,nذات اسـتق اررية مـن الدرجـة الثانيـة أذا تحققـت
الشروط االتية :
i)  (Yt )  

).......... .......... .......( 2  28
اذ أن  ثابت االنموذج .
ويكون ثابت لجميع قيم  tويقدر من مشاهدات السلسلة الزمنية كاالتي :

).......... .......... .......( 2  29

n

t

Y
t 1

1
n

ˆ  Y 

)ii) var (Yt )   (Yt   )   y   o .......... ...( 2  30
2

2

اذ ان
 : ˆ oتبــاين العملي ــة العشـ ـوائية ويك ــون ثابــت لجمي ــع ق ــيم  tويق ــدر مــن مش ــاهدات السلس ــلة الزمني ــة
بالصيغة االتية :
( ) 28
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).......... .......... ........( 2  31

).......... .......... (2  32

n

2

)  (Y Y
t

t 1

1
ˆ o 
n

cov(Yt , Yt  k )   (Yt   ) (Yt  k   )   k

اذ ان :
𝑘𝛾  :هو التغاير الذاتي ( )Auto covarianceللعملية العشوائية عند اإلزاحة  kاي عند )(lag k
ويكون ثابتا لجميع القيم الصحيحة الى  kوالذي يقدر من مشاهدات السلسلة الزمنية كاالتي:
𝑛

1
)𝛾̂̑𝑘 = ∑ (𝑌𝑡 − Y ) (𝑌𝑡+𝑘 − Y ) … … … … … … … (2 − 33
𝑛
𝑡=1

][25

 3.14.2عدم االستقرارية في السالسل الزمنية

Non-Stationary Time Series
ان حالة االستق اررية هي حالة نادرة جداً  ،فكثير من السالسل الزمنية التي تواجهنا في التطبيق
العملي تكون غير مستقرة وللتعرف على حالة عدم االستق اررية في السالسل الزمنية يمكن استعمال
اختبار جذر الوحدة  Uint Root Testوكذلك دالتي االرتباط الذاتي ( )ACFواالرتباط الذاتي الجزئي
( ، )PACFوهناك نوعين من عدم االستق اررية في السلسلة الزمنية:

األول :عدم االستقرارية حول المتوسط

Non-Stationary about the

mean
عندما التتذبذب السلسلة الزمنية عن متوسط ثابت فالسلسلة الزمنية تكون غير مستقرة عن
المتوسط وفي هذه الحالة يتم أخذ الفروق المناسبة لتحقيق االستق اررية في السلسلة الزمنية.
)……………… (2-34
)……………(2-35

(1 − 𝐵)Yt = Yt − Yt−1 = ∇Yt

(1 − 𝐵)2 Yt = (Yt − Yt−1 ) − (Yt−1 − Yt−2 ) = ∇2 Yt
)…………….... (2-36

اذ …d=1,2,3 ,
( ) 29

(1 − 𝐵)d Yt = ∇𝑑 Yt
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وعملية الفروق والتي يرمزلها ( )dللبيانات جعل السلسلة الجديدة أقل من السلسلة القديمة بنقطة
واحدة والتي تكون اول قراءة  ،وتم استخدام االستق اررية عن المتوسط في الجانب العملي .

الثاني :عدم االستقرارية حول التباين
Non-Stationary around the variance
وفي هذه الحالة نجد أن السلسلة الزمنية ال تتذبذب حول تباين ثابت ومن أجل تحقيق
االستق اررية في السلسلة الزمنية يتم إجراء التحويل اللوغاريتمي أو الجذر التربيعي أو األسي فضالً
عن طرائق اخرى للسلسة الزمنية.
ويوجد عدة اختبارات للكشف عن أستق اررية أو عدم أستق اررية السلسلة الزمنية منها :

 4.14.2اختبار ذر الوحدة

][4],[21

Unit Root Test

هو احد األساليب الحديثة في تحديد االستق اررية اذ ان السالسل الزمنيـة المسـتقرة تقـع جـذورها
خــارج دائـرة الوحــدة .ومــن بــين االختبــارات المهمــة للكشــف عــن اســتق اررية السلســلة هــو اختبــار ديكــي
فولر الموسع( )Augmented Dickey-Fullerاذ يعتمد على تقدير اإلنموذج االتي:
)……………(2-37

𝑡𝑎 ∇𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑𝑘𝑗=1 ∅𝑗 ∇𝑌𝑡−𝑗 +

اذ ان
𝑡𝑌 :يمثل قيمة الظاهرة في الزمن . t
𝛾  :يمثل معامل التغاير الذاتي للعملية العشوائية .
𝑡𝑎 :الخطأ العشوائي او الضوضاء االبيض (. )White Noise
∇  :يمثل معامل الفروق.

( ) 30
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اذ يقوم اختبار ديكي فولر على الفرضيتين األتيتين:
(وجود جذر الوحدة اي عدم استقرار السلسلة)

H0 ∶ ∅𝑗 = 0

(عدم وجود جذر الوحدة اي استقرار السلسلة)

H1 ∶ ∅𝑗 ≠ 0

عندما تكون  ∅𝑗 = 0فذلك يدل على عدم االستقرارية وأن البيانات تعاني من الجذر األحادي ،
وقد درس ديكي فولر التوزيع األحصائي للمقدر 𝑗∅ وأعد جدوالً للقيم الحرجة أي  Ttabليتم مقارنتها
مع  Tcalالمحسوبة اذ أن :
; j = 1 , 2 ,….., k

)………………………(2-38

𝑗∅
𝑗∅𝜎

= Tcal

يتم رفض فرضية العدم  Н0اذا كانت القيمـة المحسـوبة اكبـر او تسـاوي القيمـة الجدوليـة اي ان
(  )Tcal ≥ Ttabوقبول الفرضية البديلة  Н1اي عـدم وجـود جـذر الوحـدة وبالتـالي اسـتقرار السلسـلة،
أمــا إذا كانــت (  ) Tcal < Ttabفهــذا يعنــي قبــول فرضــية العــدم  H0وفــي هــذه الحالــة يوجــد جــذور
وحدة وان السلسلة غير مستقرة .

 5.14.2دالة االرتباط الذاتي])ACF( [12],[25

Auto Correlation Function

تعد واحدة من االساليب المهمة في معرفة استق اررية السلسلة الزمنية فضالً عن الوسـط الحسـابي
والتبــاين الثــابتين وكــذلك لهــا دور فــي تشــخيص نمــاذج السلســلة الزمنيــة عــن طريقهــا وعــن طريــق
دالـة االرتبـاط الـذاتي الجزئـي وتعـرف دالـة االرتبـاط الـذاتي Auto Correlation Function
والــذي يرمــز لهــا بــالرمز ( )ACFبأنهــا مقيــاس لدرجــة العالقــة بــين قــيم السلســلة مــع نفســها عنــد
المددالزمنية المزاحة  ،و تعـد االرتباطـات الذاتيـة صـفة مميـزة للعمليـة العشـوائية فلهـا اهميـة كبيـرة
ألنهـا احـدى اسـاليب تحديـد فيمـا اذا كانـت العمليـة العشـوائية مسـتقرة أو ال فـإذا كانـت كـذلك فيـتم
اختي ــار احـــد النم ــاذج المناســـبة م ــن مجمـــوع نم ــاذج العمليـــات العشـ ـوائية المس ــتقرة  ،والتعريـــف
الرياضــي لدالــة االرتبــاط الــذاتي هــو قســمة التبــاين المشــترك علــى التبــاين وان الصــيغة الرياضــية
إليجاد دالة االرتباط الذاتي ( )ACFللعملية العشوائية عند االزاحة  kهي:
).......... (2 - 39

)  (Yt   ) (Yt  k  
 (Yt   ) 2  (Yt  k   ) 2
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) cov(Yt , Yt  k
) var (Yt ) var (Yt  k
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وعنـدما تكــون العمليــة العشـوائية مسـتقرة فــإن المتوســط والتبــاين يكونـان ثــابتين ومتســاويين لكــل المــدد
اذ:

Y  Y

t k

t

فان :

k
0

)......... (2  40



)  (Yt   ) (Yt  k  
2
Y



= ρk

ويقدر معامل االرتباط الذاتي للعينة 𝑘̂𝜌 عند اإلزاحة  kمن مشاهدات السلسلة الزمنية كاالتي:

).......... (2  41

ˆk
ˆ0



) (Yt  Y ) (Yt  k  Y

n K


t 1

n

2

)  (Y  Y
t

= 𝜌̂𝑘 = rk

t 1

وان لدالة االرتباط الذاتي الخواص االتية :
1. 𝑟0 = 1

𝑘𝑟 = 𝑘2. 𝑟−
3. |𝑟𝑘 | ≤ 1

ومـن اجـل الحصـول علـى تقـديرات دقيقـة فــان عـدد قـيم السلسـلة الزمنيـة يجـب ان يكـون كبيـ اًر
نســبياً والســتقرار السلســلة يجــب ان يكــون (  )𝑟𝑘 = 0أو ان ال يختلــف جوهريــا عــن الصــفر بالنســبة
ألي ا ازحــة اي ان تقــع معــامالت االرتبــاط الــذاتي داخــل حــدود فت ـرة الثقــة بمســتوى  95%فــإذا وق ـع
خــارج حــدود الثقــة لفت ـرة طويلــة فــأن معــامالت االرتبــاط الــذاتي ( )ACFتختلــف عــن الصــفر معنويــا
لعــدد كبيــر نســبيا مــن اال ازحــات لــذا يقــال ان السلســلة غيــر مســتقرة .أذ أن معــامالت االرتبــاط الــذاتي
للسلسلة المستقرة لها توزيع طبيعي غالبا وسطه الحسابي صفر وتباينه ( )1/nفحدود فترة الثقة عنـد
مستوى معنوية ( )0.05تتمثل بالصيغة االتية:
)…………………(2-42

𝑛√C.l = ±1.96 * 1/

فأن كان 𝑘𝑟 يقع داخل حدود الثقة يتم قبول فرضية العدم

H° ∶ 𝑟𝑘 = 0

وان كان 𝑘𝑟 يقع خارج حدود الثقة يتم قبول الفرضية البديلة

H1 : 𝑟𝑘 ≠ 0
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 6.14.2دالة االرتباط الذاتي الجزئي

) PACF ( Partial Auto Correlation Function
توجد هناك دالة أخرى تسمى دالة االرتباط الذاتي الجزئي ويشار اليها أختصا اًر ( )PACFوتسهم
مؤشر جيداً لقياس العالقة بين
 Yt+kو  Ytفي تشخيص األنموذج االنسب  ،وتعتبر هذه الدالة
اً
للسلسلة نفسها مع أفتراض ثبوت بقية قيم السلسلة الزمنية وتقوم أيضاً في عملية تحديد رتبة األنموذج
ونوعه لذلك فهي إحدى األدوات المستعملة في تحليل السالسل الزمنية ويمكن تقديره بواسطة المربعات
الصغرى أو مجموعة المعادالت التقريبية لتقدير االرتباط الذاتي الجزئي ويتم حسابها وفق الصيغة :
𝑘 ; 𝑖 = 1, . . . ,

𝑘𝜌𝑖 = ∅𝑘1 𝜌𝑖−1 + ∅𝑘2 𝜌𝑖−2 + ⋯ + ∅𝑘𝑘 𝜌𝑖−

ويتم الحصول على مجموعة المعامالت باستعمال قاعدة كريمير ( )Gramer'sللمعامالت الخاصـة
باالرتباطات الذاتية وتكون معامالت االرتباط الذاتي الجزئي بالشكل 𝑘𝜌 ∅𝑘𝑘 = 𝜌𝑘−1
اذ ان :
𝑘𝑘∅ :متجه معامالت ( )PACFذات الرتبة k×1
𝑘𝜌  :مصفوفة معامالت ( )ACFذات الرتبة  k×kوعناصر قطرها مساوية للواحد .
ولحساب ̂ kk
∅ نستعمل الصيغة االتية :
𝑗 ;

)… … … … (2 − 43

𝑗̂ 𝑘𝑗 ̂𝜌𝑘+1−
∅ ̂𝜌𝑘+1 − ∑𝑘𝑗=1
𝑗𝜌̂ 𝑗𝑘 ̂
∅ 𝑘∑ 1 −

= ̂ 𝑘+1,𝑘−1
∅

𝑗=1

𝑘 = 1,2, … ,
∅ ̂ 𝑘𝑗 −
∅ ̂ 𝑘+1,𝑘+1
𝑗̂ 𝑘,𝑘+1−
∅ =

𝑗̂ 𝑘+1,
∅

وباستعمال قاعدة كريمير نحصل على:
∅11 = ρ1
𝜌1
|
𝜌2
𝜌1
|
1
اذ أن الحالة العامة لمعادالت االرتباط الذاتي الجزئي 𝑘𝑘∅ وكما يأتي:

( ) 33

1
𝜌1
=
1
|
𝜌1
|
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إن المعلمــات) …  )∅𝑘𝑘 ; k: 1,2,تســمى بــدوال االرتبــاط الــذاتي الجزئــي) ،(PACFوهــي أداة أخــرى
مهمــة إضــافة الــى دالــة االرتبــاط الــذاتي) (ACFفــي تحليــل السالســل الزمنيــة إذ تســاعدنا فــي تحديــد
درجة األنموذج ) AR(pأو ) MA(qوكذلك األنموذج المختلط ) ARMA(p,qالمالئم لتمثيل بيانـات
السلسلة الزمنية.
ويمكن االفادة من تحليل دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي في هذه المجاالت :
 )1بواســطة معــامالت دالتــي االرتبــاط الــذاتي واالرتبــاط الــذاتي الجزئــي يمكــن تحديــد فيمــا إذا كانــت
مجموعة المشاهدات عشوائية ام غير عشوائية إذ يتم اختبار معامالت االرتباط الـذاتي لعـدد مـن
اال ازحــات لمعرفــة مــدى اختالفهــا معنويـاً عــن الصــفر وكــذلك عــن طريــق رســم معــامالت االرتبــاط
الــذاتي لتحديــد وجــود االتجــاه ( )Trendأو عــدم وجــوده فــي المشــاهدات وبعــد إيجــاد اإلنمــوذج
المالئ ـ ــم للسلســ ــلة ،يمك ـ ــن حســ ــاب مع ـ ــامالت االرتب ـ ــاط لل ـ ــدالتين لسلسـ ـ ــلة البـ ـ ـواقي (األخطـ ـ ــاء)
( )Residualلتحديد مدى عشوائيتها.
 )2وجــود االســتق اررية أو عــدم االســتق اررية فــي السلســلة ،والمقصــود باالســتق اررية عــدم وجــود نمــو أو
هبوط في المشاهدات بعبارة أخرى إن المشاهدات تكون أفقية عن المحور السيني .
 )3تحديــد الموســمية فــي السلســلة الزمنيــة  ،ويقصــد بالموســمية وجــود نمــط معــين فــي السلســلة يعيــد
نفســه خــالل مــدد زمنيــة محــددة ،مثــل ازديــاد مبيعــات ســلعة معينــة فــي الشــتاء وانخفاضــها فــي
الصيف .
 )4تحديد رتبة األنموذج وذلك عن طريق سلوك دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي.
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 15.2تحديد رتبة اال نموذج

Order Model selection

بعــد فحــص اســتقرار السلســلة الزمنيــة تبــدأ مرحلــة تشــخيص اإلنمــوذج إذ يــتم تحديــد اإلنمــوذج
المالئــم ورتبتــه ويــتم ذلــك عــن طريــق د ارســة الســلوك العملــي لــدالتي االرتبــاط الــذاتي ( )ACFودالــة
االرتب ــاط الجزئ ــي ( )PACFللسلس ــلة المدروس ــة ،ف ــأذا تناقص ــت مع ــامالت ( )ACFاس ــياً وانقطع ــت
معامالت ( )PACFبعد االزاحة ( )Pفي الوقـت نفسـه فـأن اإلنمـوذج المالئـم هـو ) ، AR(Pأمـا اذا
كانــت معــامالت ( )PACFتتنــاقص اســياً ومعــامالت ( )ACFتنقطــع بعــد اال ازحــة ( )qفــي الوقــت
نفســه فــأن اإلنم ــوذج المالئــم هــو ) ، MA(qأم ــا فــي حالــة اإلنم ــوذج المخــتلط ) ARMA(p,qف ــأن
معامالت ( )ACFو( )PACFتتناقصان اسياً ،ويتم حساب الرتبتين لإلنمـوذج وفقـاً للقطـع الحاصـل
بعـ ــد االزاحتـ ــين( ،)p,qوالجـ ــدول رقـ ــم ( )1-2ملخـ ــص لألنمـ ــاط المختلفـ ــة لـ ــدالتي االرتبـ ــاط الـ ــذاتي
واالرتباط الذاتي الجزئي في تحديد النماذج .

الجدول ( )1-2يبين التشخيص لنماذج السالسل الزمنية وفقاً لسلوك دالتي  ACFو PACF
PACF
يقطع بعد  pمن االزاحات
تتناقص تدريجاً بشكل أسي او

تأخذ موجات الجيب المتضائلة
تتناقص تدريجاً بشكل أسي

ACF

اإلنموذج

تتناقص تدريجاً بشكل أسي او تأخذ موجات

)AR (p

يقطع بعد  qمن اإلزاحات

)MA (q

تتناقص تدريجاً بشكل أسي

)ARMA(p,q

الجيب المتضائلة

وفي اغلب التطبيقـات هـذا االسـلوب غيـر معتمـد كثيـ ار وذلـك لعـدم تطـابق السـلوك النظـري مـع
السلوك العملي للدالتين اذ ان معامالت  ACFو PACFال تعطي حكماً مطلقاً في تحديـد اإلنمـوذج
ورتبته وذلك لعدم سلوك هذه المعامالت السلوك النظري اذ يـؤدي الـى تمثيـل السلسـلة الزمنيـة ألكثـر
مــن إنمــوذج  .اذ يــتم االعتمــاد فــي تشــخيص اإلنمــوذج المالئــم للسلســلة الزمنيــة وتحديــد الرتبــة علــى
بعــض المعــايير اذ تســتند اختيــار رتبــة االنمــوذج علــى احصــاءات البـواقي  Residualsالناتجــة مــن
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مطابقة اإلنموذج غير المتحيز  ،unbiasedويـتم تحديـد الرتبـة بأختيـار اإلنمـوذج الـذي يقابـل أقـل
قيمة من هذه المعايير ،وبعض هذه المعايير هي كماياتي:
][6

 )1معيار معلومة اكيكـي

)Akaike Information Criterion (AIC

في عام  1973اقترح العالم الياباني اكيكي ) (Akaikeمعيا اًر لتحديد رتبة االنموذج واطلق
عليــه معيــار معلومــة أكيكــي ) )Akaike Information Criterionويرمــز لــه ()AIC
وصيغته الرياضية هي:
)… … … … … … … … (2 − 45

𝑚AIC = 𝑛 𝐿𝑛 (𝜎̑2𝑎 ) + 2

اذ ان
 : nعدد المشاهدات
𝑎 : 𝜎̑2مقدر تباين الخطأ وصيغته ،

∑(𝑌𝑡 −𝑌̂𝑡 )2
𝑘𝑛−

= 𝑎𝜎̑2

 : mرتبة اإلنموذج المختار (عدد معلمات االنموذج)
وبالنسبة النموذج ) ARMA(p,qلعدد  nمن المشاهدات فان معيار  AICيكون :
)𝑞 AIC = 𝑛 𝐿𝑛 (𝜎̑2𝑎 ) + 2(𝑝 +
][17

 )2معيار شوارتز

)Schwartz Bayesian Criterion (SBC

اقت ـ ـ ــرح الباح ـ ـ ــث ) )Schwartzع ـ ـ ــام  1978معي ـ ـ ــا اًر مش ـ ـ ــابهاً لمعي ـ ـ ــار  Akaikeيس ـ ـ ــمى
معيار )Schwartz)Bayesian Criterionويرمز له ( )SBCوصيغته :
)… … … … … … … … … (2 − 46
][6

 )3معيار حنان وين

)𝑛(𝑛𝐿 𝑚 𝑆𝐵𝐶(𝑚) = 𝑛 Ln (𝜎̂𝑎2 ) +

)Hannan – Quinn Criterion (H-Q

في العام ( )1979أقترح الباحثان ( (Hannan & Quinnمعيـا اًر جديـد سـمي معيـار (حنـان –
كــوين) ) (Hannan – Quinnومختصـره ( )H-Qلتحديــد الرتبــة لألنمــوذج المــدروس وصــيغته
كاالتي:

); 𝑐 > 2 … … … … … (2 − 47

)𝑛 𝑛𝐿(𝑛𝐿 𝑐 𝑚2
𝑛
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اذ ان
 : cثابت c > 2 ،

16.2تقدير معلمات انموذج ا تجاه العام

][19

Estimation Parameters of general trend model
ان تق ـ ــدير معلم ـ ــات إنم ـ ــوذج االتج ـ ــاه الع ـ ــام ال تط ـ ــرح اي مش ـ ــكلة ،ويمك ـ ــن تق ـ ــديرها باس ـ ــتعمال
الكثيـ ــر مـ ــن الط ارئـ ــق المعروفـ ــة منهـ ــا طريقـ ــة التمهيـ ــد باليـ ــد وطريقـ ــة المربعـ ــات الصـ ــغرى وطريقـ ــة
االوســ ـ ــاط المتحركـ ـ ـ ــة وغيرهــ ـ ــا ،وسـ ـ ـ ــنقدر معلمـ ـ ـ ــات إنم ـ ـ ــوذج االتجـ ـ ـ ــاه الع ـ ـ ــام بطريقـ ـ ـ ــة المربعـ ـ ـ ــات
الص ـ ـ ــغرى وذل ـ ـ ــك ل ـ ـ ــدقتها وكونه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن اكث ـ ـ ــر الط ارئ ـ ـ ــق ش ـ ـ ــيوعاً وه ـ ـ ــي الطريق ـ ـ ــة المس ـ ـ ــتعملة ف ـ ـ ــي
البرنامج االحصائي  Minitabكاالتي:
تعتب ـ ــر م ـ ــن ادق الط ارئ ـ ــق لقي ـ ــاس خ ـ ــط االتج ـ ــاه الع ـ ــام لتثبي ـ ــت خ ـ ــط او منحن ـ ــي يمث ـ ــل نق ـ ــاط
ق ـ ــيم الظ ـ ــاهرة للم ـ ــدد الزمني ـ ــة المن ـ ــاظرة له ـ ــا بش ـ ــكل دقي ـ ــق ،وت ـ ــنص عل ـ ــى ان افض ـ ــل خ ـ ــط يط ـ ــابق
نقـ ــاط ش ـ ـكل االنتشـ ــار هـ ــو ذلـ ــك الخـ ــط الـ ــذي تكـ ــون أبعـ ــاد نقـ ــاط شـ ــكل االنتشـ ــار عنـ ــه اصـ ــغر مـ ــا
يمك ـ ــن ويمك ـ ــن تحقي ـ ــق ذل ـ ــك باالش ـ ــتقاق الجزئ ـ ــي لمجم ـ ــوع مربع ـ ــات االخط ـ ــاء  ∑ 𝑒𝑡2نس ـ ــبة لك ـ ــل
م ـ ــن ق ـ ــيم الثواب ـ ــت ومس ـ ــاواة المش ـ ــتقة للص ـ ــفر نحص ـ ــل عل ـ ــى القيم ـ ــة الص ـ ــغرى لمجم ـ ــوع مربع ـ ــات
االخطاء ،وعلى فرض ان خط االتجاه العام مستقيم فأن معادلته :
; t=1,2,3,………,n

) 𝑌𝑡 = ß0 + ß1 t + 𝑒𝑡 …......................( 2-48

وبالتبسيط نجد ان :
) 𝑏0 = 𝑦̅ − 𝑏1 𝑡̅ … … … … … … … … . ( 2 − 49
وباالشتقاق الجزئي نسبة للثابت  𝑏1نحصل على :
̅𝑦̅𝑡𝑛 ∑ 𝑡𝑦 −
= 𝑏1
)… … … … … … … … ( 2 − 50
∑ 𝑡 2 − 𝑛𝑡̅ 2
( ) 37
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ومعادلة االتجاه العام التقديرية تكون :
)… …. … … … …(2-51

 17.2فحص مدى مالئمة اال نموذج

][14],[26

𝑡 𝑦̑𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1

Diagnostic Checking

بعد إيجاد معلمات اإلنموذج المالئم تأتي مرحلة فحص مـدى مالئمـة اإلنمـوذج اذ يـتم حسـاب
الب ـواقي  Residualsلإلنمــوذج المالئــم (الفــرق بــين القــيم الفعليــة والقــيم التقديريــة) ونختبــر الب ـواقي
للتأكد من صحة مدى مالئمة اإلنموذج المختار وتستخدم في ذلك الفرضية االتية :
𝐻° : 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝐾 = 0
𝐿 ≠ 𝑖 𝑟𝑜𝑓 ;

𝐿𝜌 ≠ 𝑖𝜌 𝐻1 :

ومــن االختبــارات المســتعملة فــي التحقــق مــن دقــة االنمــوذج المشــخص اختبــار Ljung-Boxوأختبــار
البواقي .

 1.17.2اختبار ليونغ – نو

][14

Ljung and Box Test

ق ـ ـ ـ ـ ــام الباحثـ ـ ــان  Ljungو  Boxع ـ ــام  1978ب ــإجراء اختب ــار ويعتم ــد عل ــى توزي ــع االرتباط ــات
الذاتي ــة لبـ ـواقي اإلنم ــوذج المح ــدد بان ــه يت ــوزع توزيعـ ـاً طبيعيـ ـاً بوس ــط حس ــابي يس ــاوي ص ــف اًر وتب ــاين
مقداره

𝑘𝑛−
)𝑛(𝑛+2

عندما يزداد حجم العينة  nاي:
𝑘𝑛−
)
)𝑛(𝑛 + 2

𝑟̑𝑘 (𝑎)~𝑁 (0 ,

وعليه فان صيغة إحصاءة االختبار تكون وفق الصيغة االتية :
)…………(2-52

2
𝑞~ 𝜒(𝑘−𝑝−
)𝛼,

)𝑎( 𝑖 ̑𝑟
𝑖𝑛−

Q L−B = 𝑛(𝑛 + 2) ∑ki=1

اذ يتم مقارنة قيم  Q L−Bالمحسوبة مع قيم  𝜒 2الجدولية بدرجة حرية ( )k-p-qومستوى معنوية α
ف ــإذا كان ــت القيم ــة المحس ــوبة اص ــغر م ــن الجدولي ــة دل ذل ــك عل ــى ان مع ــامالت االرتب ــاط ال ــذاتي
( ) 38
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لألخطاء المقدرة تتوزع عشوائيا وان اإلنموذج المختار مالئم اما اذا كان العكس فـأن اإلنمـوذج غيـر
مالئم ويتم اعادة التشخيص.
][26

 2.17.2اختبار حدي الثقة

Confidence Interval Test

ويسـمى ايضـاً باختبـار بارتلــت ( ، )Bartlett Testلنفـرض ان سلســلة البـواقي )𝑎𝑡 ( Residuals
لإلنمــوذج المختــار تتــوزع توزيعـاً طبيعيـاً وان  𝐸(𝑎𝑡 𝑎𝑡+𝑘 ) = 0واختبارهــا بعــد تقــدير االرتباطــات
ـفر وتبــاين
الذاتيــة لهــا )𝑎( 𝑘𝑟 وان تلــك المعــامالت تتــوزع توزيع ـاً طبيعي ـاً بوســط حســابي مقــداره صـ اً
مقداره (

1
𝑛

) عندما يزداد حجم العينة  nاذ ان :
1
) 𝑟𝑘 (𝑎)~𝑁(0 ,
𝑛

وان تقدير معامل االرتباط الذاتي للبواقي هو :
𝑘∑𝑛−
𝑡=1 𝑎𝑡 𝑎𝑡+1
∑𝑛𝑡=1 𝑎𝑡2

)… … … … (2 − 53

= )𝑎( 𝑘̑𝑟

فاذا كانت معامالت االرتباطات الذاتية لبواقي اإلنموذج المختار واقعة ضمن حدي الثقة وبمستوى

 %95اي ان األخطاء عشوائية لمعامالت االرتبـاط ومـن ثـم فـان اإلنمـوذج المشـخص يكـون مالئمـاً

لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية .اي ان :
(............)2-54

) = 1- α

1
𝑛√

∗ ≤ 𝑟̑𝑘 (𝑎) ≤ +1.96

][13], [8],[26

 18.2التنبؤ

1
𝑛√

∗ 𝑝𝑟(−1.96

Forecasting

التنبــؤ هــو المرحلــة االخيـرة مــن م ارحــل تحليــل السالســل الزمنيــة وانــه ال يمكــن االنتقــال الــى
هذه المرحلة اال بعد االنتهاء من اجراء جميع الفحوص واالختبارات االحصائية الضرورية لتشخيص
اإلنم ــوذج ال ــذي ت ــم اختي ــاره اذ تمث ــل ه ــذه المرحل ــة التطبي ــق العمل ــي لإلنم ــوذج المقت ــرح ع ــن طري ــق
الحصــول علــى القــيم المتوقعــة للسلســلة محــل الد ارســة ،والتنبــؤ للقــيم المســتقبلية لمشــاهدات السلســلة
الزمنية هو عبارة عن التوقع الشرطي في المدة ( )t+Lعند الزمن ( )tاذ:
] … ̂t (L) = E[𝑌𝑡+𝐿 |𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 ,
Y

( ) 39
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فإذا كان اإلنموذج المالئم والذي تم التوصل اليه عن طريق المراحل السـابقة هـو )ARIMA(p,d,q
فأننا نستطيع التنبؤ بالقيم المستقبلية الى ( )L=1,2,..مدة قادمة باستعمال معادلة ).(2 − 17
𝑞𝑌𝑡 = ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑎𝑡−
وللمدة  Lالمستقبلية فان:
𝑌𝑡+𝐿 = ∅1 𝑦𝑡+𝐿−1 + ∅2 𝑦𝑡+𝐿−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑦𝑡+𝐿−𝑝 + 𝑎𝑡+𝐿 − 𝜃1 𝑎𝑡+𝐿−1 − ⋯ −
𝑞𝜃𝑞 𝑎𝑡+𝐿−
)… … … … … … … . . (2 − 55
ومن ثم التنبؤ باإلنموذج يكون كاالتي :
𝐸 𝑌𝑡+𝐿 = ∅1 𝐸𝑦𝑡+𝐿−1 + ∅2 𝐸𝑦𝑡+𝐿−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝐸𝑦𝑡+𝐿−𝑝 + 𝑎𝑡+𝐿 −
𝑞𝜃1 𝐸𝑎𝑡+𝐿−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐸𝑎𝑡+𝐿−
)… … … (2 − 56

 19.2معايير المفاضلة نين النماذج

][26

Criteria for trade-offs between models
هناك معايير متعددة يمكن عن طريقها تقييم االفضلية بين النماذج المتنبأ بها ومنها االتي :
 -1متوسط االخطاء :

)Mean Error (ME
()2 - 57

 -2متوسط مربعات االخطاء :

... ... ...

𝒕𝒆 𝟏=𝒕𝒏∑

𝟏
𝒏

= МЕ

)Mean Sguared Error(MSE

)𝟖𝟓 (𝟐 −
( ) 40

………

𝟏
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 -3متوسط الخطأ المطلق:

(Mean Absolute Error )MAE

هو مؤشر يجعل األخطاء موجبة بأخذ القيمة المطلقة لها ثم يأخذ لها المعدل وهو عبارة عن معدل
االنحرافات عن القيم الحقيقية والصيغة المستعملة لمتوسط مطلق الخطأ :
)𝟗𝟓 … … … … (𝟐 −

𝟏

| 𝒕𝒆 | 𝟏=𝒕𝐧∑

= 𝐄𝐀𝐌

𝐧

 -4متوسط مطلق الخطأ النسبي
(Mean Absolute Percentage Error)MAPE
ويكتب وفق الصيغة االتية :

)𝟎𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 … … … … (𝟐 −

-5

𝒕̂
𝒚𝒚𝒕 −
𝒏∑
|
| 𝟏=𝒕
𝒕𝒚

𝒏

= 𝐄𝐏𝐀𝐌

ذر متوسط مربعات االخطاء :

)Root mean Squared Error (RMSE
)𝟏𝟔 … … … … (𝟐 −

𝟏

𝟐

𝒕𝟐𝒆 𝟏=𝐭𝐧∑ √ = 𝐒𝐄𝐌𝐑
𝐧

 -6متو ط النسبة المطلقة لألخطاءMean Absolute percentage :
)Error (MAPE
)𝟐𝟔 … … (𝟐 −

( ) 41

𝟎𝟎𝟏 ∗

| 𝐭𝐞|
𝐭𝐲

𝟏=𝐭𝐧∑

𝟏
𝐧

= 𝐄𝐏𝐀𝐌

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث

 1.3تمهيد

preface
يعد تطوير وتوسيع الخدمات الصحية أحد األركان األساسية للتنمية االقتصادية

واالجتماعية  ,والتي تستهدف تطويق األوبئة واألمراض  ,واالهتمام بتطوير الموارد البشرية ,
والسيما في مرحلة التحوالت والتغيرات الجذرية الواسعة التي يشهدها المجتمع  ,وان المعالجة الطبية
الفاعلة للكثير من االمراض من شانها أن ترفد المجتمع بعناصر منتجة تسهم في تطوير الناتج
القومي ,و الحركة التنموية في المجتمعات  ,فضالً عن االرتقاء بواقع الخدمات لألفراد ,ومن هنا
نرى ان حاجة االنسان الى استمرار الحياة بشكل افضل  ,كانت الدافع و االساس لبداية الدراسات
و البحوث التي تتعلق بطرائق التنبؤ بأعداد المصابين باالورام الخبيثة .سنتناول في هذا الفصل
مبحثين  .يتطرق االول الى مقدمة وتعريف باالورام الخبيثة وانواعها والفئات العمرية التي يصيبها
المرض وبعض االحصاءات العالمية  ,كذلك مسببات المرض واعراضه واماكن االنتشار باإلضافة
الى طرائق عالجه والوقاية منه ..اما الثاني في هذا الفصل سيتم تطبيق ما تم ذكره في الفصل
الثاني (الجانب النظري)  ,اذ ان الجانب التطبيقي يعد من اساسيات البحث العلمي وعن طريقه
يتسنى للباحث والقارئ في الوقت نفسه بالتعرف على ابعاد الظاهرة المدروسة والوصول الى النتائج
الحقيقية ومناقشتها  ,انسجاماً مع هدف ومتطلبات البحث تم التطبيق على سلسلة زمنية للمدة من
كانون االول  2011م الى كانون الثاني  2016م ألعداد المصابين باالورام الخبيثة وبواقع ()72
مشاهدة مأخوذة من سجالت دائرة صحة بابل .طبقت الطرائق واالختبارات االحصائية التي وردت
في الجانب النظري على بيانات السلسلة الزمنية  ,ومن اجل بيان وتوضيح اثر بعض العوامل
المسلطة على معايير السلسلة .

()42
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تم تحليل البيانات وتقدير معلمات االنموذج المستعمل باستعمال البرامج االتية -:

)Excel (2007
Minitab18.
E-views (8).
وبعد هذه التمهيد ال بد لنا من تناول بعض التعاريف المهمة والتي وضعت من قبل جهات رسمية
مختصة لتوضيح ماهية هذا المرض الفتاك .

 .2.3تعريف مرض السرطان

][31] [30

Definition Cancer

هناك تعاريف متعددة ومتنوعه للسرطان نذكر ماهو مهم منها اذ اشارت منظمة الصحة
العالمية ( )WHOضمن اوراق الصحة العامة الرقم ( , )34بان :
مرض السرطان هو مجموعة من األمراض التي تتميز خالياها بالعدائية ( Aggressiveهو نمو
وانقسام الخلية غيرالمحدود) ,وقدرة هذه الخاليا المنقسمة على غزو  Invasionاألنسجة المجاورة
وتدميرها ,أو االنتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية نطلق فيها اسم النقلية.
وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث على عكس الورم الحميد ,والذي يتميز بنمو محدد وعدم
له القدرة على االنتقال أو النقلية .كما يمكن أن يتطور الورم الحميد إلى
القدرة على الغزو وليس ُ
سرطان خبيث في بعض األحيان.
وقد تم تعريف مرض السرطان من قبل ( منظمة الصحة العالمية):
التحكم فيه .وبإمكان هذا المرض إصابة كل
هو نمو الخاليا وانتشارها بشكل ال يمكن
ّ
تتسبب في
أعضاء الجسم تقريباً .وغالباً ما تغزو الخاليا المتنامية ُ
النسج التي تحيط بها ويمكنها أن ّ
()43
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نقائل تظهر في مواضع أخرى بعيدة عن الموضع المصاب .ويمكن توقي العديد من االفراد من
التعرض لعوامل االخطار الشائعة ,مثل دخان التبغ .كما يمكن عالج نسبة
مرض السرطان ّ
بتجنب ّ
كبيرة من السرطانات عن طريق الجراحة أو المعالجة اإلشعاعية أو المعالجة الكيميائية ,السيما إذا
مبكرة.
تم الكشف عنها في مراحل ّ
ويعرف السرطان بأنه هو عبارة عن نمو غير طبيعي لنسيج من أنسجة الجسم لذا فهو يصيب
أنواعا مختلفة من األعضاء وتختلف األعراض عادة باختالف العضو أو النسيج المصاب وهناك
أعراض عامة قد تظهر مع وجود المرض مثل فقدان الوزن وفقدان الشهية واالرتفاع في درجة
الح اررة إال أن هذه األعراض بالطبع ال تعني وجود مرض السرطان فهي قد تصاحب أي مرض
آخر وأحيانا حتى الحالة النفسية قد تتسبب في أعراض مشابهة لذا ال يمكن تشخيص المرض إال
بعد الفحص الطبي الشامل وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من األنسجة بأخذ عينة أو خزعة من
األنسجة لفحصها تحت المجهر.
يستطيع السرطان أن يصيب كل المراحل العمرية عند اإلنسان حتى األجنة ,ولكن تزيد
مخاطر اإلصابة به كلما تقدم اإلنسان في العمر .ويسبب السرطان الوفاة بنسبة  %13من جميع
حاالت الوفاة .ويشير مجتمع السرطان األمريكي  ACSإلى موت  7.6مليون شخص مريض
بالسرطان في العالم في عام  .2007كما يصيب السرطان اإلنسان فإن أشكال منه تصيب الحيوان
والنبات على حد سواء.
في األغلب ,يعزى تحول الخاليا السليمة إلى خاليا سرطانية إلى حدوث تغييرات في المادة الجينية
المورثة .وقد يكون سبب هذه التغيرات عوامل مسرطنة مثل التدخين ,أو األشعة أو مواد كيميائية أو
أمراض ُمعدية (كاإلصابة بالفيروسات) .وهناك أيضا عوامل مشجعة لحدوث السرطان مثل حدوث
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خطأ عشوائي أو طفرة في نسخة الحمض النووي ال  DNAعند انقسام الخلية ,أو بسبب توريث
هذا الخطأ أو الطفرة من الخلية األم.
في الوقت الحالي يتم معالجة معظم أمراض السرطان وقد يتم الشفاء منها ,وهذا يعتمد على نوع
السرطان ,وموقعه ,ومرحلته .وعند اكتشاف السرطان ,تبدأ معالجته بالجراحة  Surgeryأو
بالعالج الكيماوي  Chemotherapyواإلشعاعي  .Radiotherapyبفضل التطورات البحثية,
أمكن إنتاج أدوية قادرة على استهداف الخاليا السرطانية بتمييزها على المستوى الجزيئي ,مما يقلل
من احتمال استهداف الخاليا السليمة.

 2.2.3بعض االحصاءات العالمية عن مرض السرطان

][31

Global statistics

تسبب هذا المرض
أهم أسباب الوفاة في أرجاء العالم كافة  ,فقد ّ
يعد السرطان من ّ
في وفاة  7.6مليون نسمة على المستوى العالمي (نحو  %13من مجموع الوفيات) في عام
2008
وتحدث  %30من وفيات السرطان بسبب خمسة عوامل خطر سلوكية وغذائية رئيسة هي ارتفاع
منسب كتلة الجسم ,وعدم تناول الفواكه والخضر بشكل كاف ,وقّلة النشاط البدني ,وتعاطي التبغ,
وتعاطي الكحول.
ويمّثل تعاطي التبغ أهم العوامل المرتبطة بمرض السرطان  ,إذ يقف وراء  %22من وفيات
السرطان العالمية و %71من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.
تسبب السرطان ,مثل العدوى الناجمة عن فيروس التهاب الكبد  Bأو  Cوفيروس
وان العدوى التي ّ
الورم الحليمي البشري ,مسؤولة عن نحو  %20من وفيات السرطان التي تحدث في البلدان
المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
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أن نحو  %70من مجمل وفيات السرطان التي ُسجلت في عام  2008حدثت في
ومن المالحظ ّ
البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
كما ان من المتوقع أن يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان على الصعيد العالمي,
وأن يناهز  13.1مليون وفاة في عام . 2030
تزداد مخاطر اإلصابة بهذا المرض لدى األطفال الرضع وتقل مع تقدم العمر  .ويعد مرض
سرطان ابيضاض الدم من أكثر السرطانات الشائعة في األطفال ثم تليها الليمفوما ثم سرطان
الدماغ والجهاز العصبي.
كما تشير اإلحصاءات إلى أن  %70من االصابة بمرض السرطان تعود إلى عادات غير صحية
مثل التدخين وعدم االهتمام بمأكوالت طازجة ومفيدة .وتبين اإلحصائية التوزيع االتي بين
المصابين بمرض سرطاني :
 %35منهم بسبب سوء التغذية.
 % 30منهم بسبب التدخين.
 % 15بسبب عيب وراثي عن األب أو األم.
 %3بسبب شرب الكحول.
 % 2بسبب التعرض لألشعة الفوق بنفسجية.
والباقي ألسباب مختلفة نادرة.
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يتبين من تلك القائمة أن اإلنسان يستطيع خفض احتمال تعرضه لمرض السرطان عن طريق :
أوال ,االمتناع عن التدخين ,وثانيا تناول أطعمة مفيدة ينصح بها األطباء تقي من هذا المرض.

 3.3بيانات السلسلة

Observations of time series

تم الحصول على البيانات الخاصة بالبحث من دائرة صحة بابل -قسم التخطيط وتنمية
الموارد – شعبة االحصاء الصحي والحياتي والتي تمثل اعداد المصابين باالورام الخبيثة وحسب
االشهر للمدة من كانون الثاني 2011م ولغاية كانون االول  2016م وبواقع ( )72مشاهدة
والمبينة في الجدول رقم (.)1-3
جدول ( )1-3العداد المصابين باالورام الخبيثة الشهري في محافظة بابل للسنوات () 2016-2011

المصدر /دائرة صحة بابل  /قسم التخطيط  /االحصاء الصحي الحياتي .
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 3.4التحليل االحصائي

Statistical analyze

تم تحليل بيانات السالسل الزمنية التي تمثل اعداد المصابين في محافظة بابل باستعمال نماذج
االتجاه العام الخطية واالنموذج التربيعي واالنموذج غيرخطي  non-lineaباستعمال طريقة
 , Gauss-Newtonوإنموذج التمهيد االسي ونماذج بوكس جنكينز لبيانات السلسلة من عالقتها
بالزمن كمتغير مستقل يعبر عن اتجاه أعداد المصابين خالل المدة وكاالتي:
 1 .3.4إنموذج االنحدار الخطي البسيط ( االتجاه العام )
بين اجمالي أعداد المصابين باالورام الخبيثة كمتغير معتمد 𝑖  yوالزمن 𝑖  tكمتغير

توضيحي مستقل يوثر في أعداد المصابين ( بافتراض ان االخطاء لإلنموذج مستقلة وال تتبع اي

إنموذج احصائي يربط االخطاء بعضها ببعض)  ,اذ تم تقدير اإلنموذج باالعتماد على طريقة

المربعات الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية للمعالم واإلنموذج مع مقاييس الكفاءة
لإلنموذج وكانت النتائج كما يلي-:

y = 668.4 + 16.43t
)t (15.432) (15.286) or P-value ( .0000) ( .0000
S = 178.325 R-Sq = 79.0% R-Sq (adj) = 78.7%
وان مقاييس كفاءة اإلنموذج والمتمثلة بمتوسط النسبة المطلقة لألخطاء ومتوسط االنحرافات المطلقة
ومتوسط مربعات االخطاء وفق االتي :
الجدول ( )2-3مقاييس الدقة
القيمة

المقياس

11.9

MAPE

143.7

MAD

30916.5

MSE
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جدول( )3-3جدول تحليل التباين لإلنموذج الخطي البسيط.
P

F

MS

8394495 263.98 0.000
31800

SS

DF

Source

8394495

1

Regression

2225986

70

Error

10620482

71

Total

وتشير النتائج الى وجود تأثير ما بين المتغير التابع أعداد المصابين مع المتغير
التوضيحي الزمن مع وجود عالقة التأثير الطردية وهذا يعني انه بمرور الزمن يرتفع اجمالي اعداد
المصابين باالورام الخبيثة  ,كما ان قيم معامل التحديد تفيد بان القوة التفسيرية لإلنموذج مرتفعة اذ
بلغت قيمه معامل التحديد  %79وتدل ان المتغير المستقل الزمن قد فسر التغيرات الحاصلة في
متغير أعداد المصابين بنسبة  , %79كما ان اإلنموذج المقدر ككل مقبول من الناحية االحصائية
وحسب قيمة اختبار  Fالتي بلغت  263.98واحتمالها p =0.000 ,

لإلنموذج المقدر والذي

قيمته أقل من  0.05مما يؤكد معنوية إنموذج االنحدار الخطي ككل  ,ويفسر ذلك امكانية االعتماد
على نتائجه في تفسير أعداد المصابين باالورام الخبيثة من عالقتها بالزمن  ,باإلضافة الى ان
معلمة المتغير المسـ ـتقل ( الزمن ) موجبة ومعنوية وتبلغ قيمتها  16.43وتعني ان زيادة الزمن
بمقدار وحدة واح ـ ـدة ( شهر واحد) تودي الى زيادة اجمالي أعداد المصابين باالورام الخبيثة بمقدار
مساوى الى معلمة اإلنموذج المقدرة وهي 16.43
المقدر .
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شكل ( )1-3معادلة االتجاه العام الخطية ألعداد المصابين

 2 .3.4ال نموذج التربيعي
تم بناء إنموذج تربيعي من الدرجة الثانية لوصف العالقة ما بين المتغير المعتمد أعداد المصابين
باالورام الخبيثة والزمن وكانت نتائج اإلنموذج كاالتي :
y = 444.8 + 34.56 𝑡 - 0.2484 𝑡 2
)or P-value ( .000) ( .000) (.000

)t (7.852) (10.327) (-5.194

S = 150.524 R-Sq. = 85.3% R-Sq. (adj) = 84.9%
وان مقاييس الكفاءة كانت كاالتي :
الجدول ( )4-3مقاييس الدقة
القيمة

المقياس

10.1

MAPE

118.8

MAD

1713.3

MSD

وهي اقل من نظيراتها في اإلنموذج الخطي.
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جدول(  ) 5-3نتائج تحليل التباين لإلنموذج التربيعي
P

MS

F

4528563 199.87 0.000
22657

SS

DF

Source

9057126

2

Regression

1563356

69

Error

10620482

71

Total

وتدل النتائج الى تأثير المتغير التابع أعداد المصابين مع المتغير التوضيحي الزمن مع
وجود عالقة التأثير الطردية وهذا يعني ان زيادة الزمن تؤدي الى ارتفاع اجمالي أعداد المصابين
باالورام الخبيثة  ,كما ان قيم معامل التحديد تفيد بان القوة التفسيرية لإلنموذج مرتفعة اذ بلغت
قيمه معامل التحديد  %85.3وتدل ان المتغير المستقل (الزمن ) قد فسر التغيرات الحاصلة في
متغير اعداد المصابين بنسبة  , %85.3كما ان اإلنموذج المقدر ككل مقبول من الناحية
االحصائية وحسب قيمة اختبار  Fالتي بلغت  199.87واحتمالها p-value =0.000 ,
لإلنموذج المقدر والذي قيمته أقل من  0.05مما يؤكد معنوية إنموذج االنحدار الخطي ككل ,
ويفسر ذلك امكانية االعتماد على نتائجه في تفسير أعداد المصابين باالورام الخبيثة من عالقتها
ب (الزمن)  ,باإلضافة الى ان معلمة المتغير المس ـتقل ( الزمن ) موجبة ومعنوية وتبلغ قيمتها
 34.56وتعني ان زيادة الزمن بمقدار وحدة واحدة (شهر واحد) تودي الى زيادة اجمالي أعداد
المصابين باالورام الخبيثة بمقدار مساوى الى معلمة اإلنموذج المقدرة وهي  34.56اما المتغير
االخر والذي يمثل مربع (الزمن) فان تأثيره عكسي على أعداد المصابين باالورام الخبيثة الن
اشارته سالبة اذ بلغت المعلمة المقدرة  0.2484اال ان هذا التأثير طفيف النخفاض قيمة المعلمة
المقدرة وان اإلنموذج التربيعي بشكل عام افضل من اإلنموذج الخطي البسيط  ,والشكل ()2-3
يوضح نتائج اإلنموذج المقدر عن طريق مقارنة اإلنموذج المقدر مع البيانات االصلية للسلسلة
الزمنية ألعداد المصابين باالورام الخبيثة .
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شكل رقم ( )2-3معادلة االتجاه العام التربيعية ألعداد المصابين
كذلك تم اجراء تحليل متتابع لتباين اإلنموذج التربيعي وفقا الى مركباته الخطية والتربيعية وكانت
النتائج وفق االتي :
جدول( )6-3المركبة الخطية والتربيعية للبيانات
P

F

0.000

263.98

0.000

29.25

SS
8394495
662631

DF

Source

1

Linear

1

Quadratic

ومنها نجد معنوية تأثير المركبات الخطية والتربيعية لإلنموذج المقدر ,اذ بينت قيم (p_) value
بان قيمها اقل من  0.05مما يؤكد معنوية المركبات وجودة اإلنموذج الموفق  ,وألجل التأكد من
كفاءة اإلنموذج تم التعامل مع اخطاء االنموذج ورسمها بعدة صيغ فعن طريق ( Normal
 . )probability plotنجد اخطاء االنموذج ( بواقي االنموذج) تكون حول خط االتجاه وال تبتعد
عنه كثي ار مما يدل على عشوائيتها ومن ثم جودة االنموذج كما ان توزيع االخطاء عن طريق
المدرج التكراري ( ) Histogramيكون اقرب الى التوزيع الطبيعي .
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شكل ( )3-3التوزيع االحتمالي الطبيعي لألخطاء العشوائية
ومن كل ذلك نستدل على عدم وجود إنموذج معنوي متبقي في اخطاء اإلنموذج المقدر.
كذلك تم بناء إنموذج تكعيبي من الدرجة الثالثة لغرض زيادة دقة اإلنموذج وكانت النتائج كـ ـاالتي :
543.4 + 18.90 t + 0.2845 t^2 - 0.004867 t^3

=y

)t (7.747) (1.832) (1.548) (-2.595) or P-value ( .000) ( .071) (.162) (.012

S = 147.466 R-Sq. = 86.1% R-Sq.(adj) = 85.5%
الجدول (  ) 7-3نتائج تحليل التباين لإلنموذج التكعيبي.
P
0.000

F

SS

DF

Source

MS

9141738

3

Regression

1478744

68

Error

71 10620482

Total

3047246 140.13
21746
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واالنموذج بشكل عام مقبول من الناحية االحصائية إال انه بالمقارنة مع اإلنموذج التربيعي فان
اإلنموذج المقدر لم يحسن النتائج كثي ار القتراب قيم معامل التحديد من بعضها وألجل اختبار
معنوية مركبات اإلنموذج كانت النتائج كاالتي :
الجدول ( )8-3نتائج تحليل مركبات اإلنموذج الخطية والتربيعية والتكعيبية
SS

DF

Source

F

P

MS

0.000

8394495 263.98

8394495

1

Linear

0.000

29.25

662631

662631

1

Quadratic

0.053

3.89

84612

84612

1

Cubic

والتي تشير الى معنوية المركبة الخطية والتربيعية وعدم معنوية المركبة التكعيبية  ,والشكل ()4-3
يوضح النتائج :

شكل رقم ( )4-3يوضح معادلة اتجاه العام الخطية التكعيبية
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 3.4.3اإلنموذج غير الخطي

)power(concave

وقد تم استخدام طريقة ()Gauss-Newtonالجل تقدير اإلنموذج وهي طريقة تك اررية بعدد ()8
تكرارات وكان اإلنموذج الموفق كاالتي :

y = 333.798 * t0.386035
الجدول ( )9-3مقدرات معالم اإلنموذج غير الخطي )power(concave
Estimate

Parameter

SE Estimate
33.3147

333.798

Theta1

0.0265

0.386

Theta2

وبالمقاييس االحصائية التي تمثل مجموع مربعات االخطاء لمرحلة التقدير النهائية ()Final SSE
ومتوسط مربعات االخطاء بقيمة بلغت ( ) MSE 27596.6كما في الجدول()10-3االتي:
الجدول ( )10-3مجموع مربعات االخطاء النهائية لمرحلة التقدير مع درجات الحرية
1931763
70
27596.6
166.122
والشكل (  ) 5-3االتي يوضح اإلنموذج المقدر :

Final SSE
DFE
MSE
S

شكل رقم ( )5-3اإلنموذج غيرالخطي ). (power concave
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 4 .3.4انموذج التمهيد االسي
 -1تم تطبيق إنموذج التمهيد االسي المفرد وبمعامالت تمهيد مختلفة وكانت افضل النتائج من
ناحية المقاييس االحصائية لألخطاء عندما تكون قيمة معامل التمهيد ( )α = 0.658156
ووفق االتي :
Smoothing Constant
α = 0.650847
الجدول ( )11-3مقاييس الدقة
القيمة

المقياس

9.1

MAPE

114.4
21260.2

MAD
MSD

وبالقيم التنبؤية االتية :
Period Forecast Lower Upper
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1741.51 1461.33 2021.68

73

1741.51 1461.33 2021.68

74

1741.51 1461.33 2021.68

75

1741.51 1461.33 2021.68

76

1741.51 1461.33 2021.68

77

1741.51 1461.33 2021.68

78

1741.51 1461.33 2021.68

79

1741.51 1461.33 2021.68

80

1741.51 1461.33 2021.68

81

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث

1741.51 1461.33 2021.68

82

1741.51 1461.33 2021.68

83

1741.51 1461.33 2021.68

84

اذ ان الشكل ( ) 6-3يبين العالقة ما بين القيم الحقيقية لسلسلة اعداد المصابين باالورام الخبيثة
مع القيم التقديرية والتنبؤية مع بعض المقاييس االحصائية الخاصة بكفاءة اإلنموذج .

شكل ( )6-3القيم التنبؤية و القيم الحقيقية ألعداد المصابين باالورام الخبيثة
 -2تم تقدير إنموذج التمهيد االسي المزدوج وبمعامالت تمهيد مختلفة وكانت النتائج ألفضل القيم
كاالتي :
Smoothing Constants
α (level) 0.945679
γ (trend) 0.032345
α = 0.650847

()57

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث

الجدول ( )12-3مقاييس الدقة
القيمة

المقياس

9.6

MAPE

117.8

MAD

23182.6

MSD

وبالقيم التنبؤية االتية -:
Period Forecast Lower Upper

()58

1784.00 1495.28 2072.72

73

1800.55 1375.12 2225.98

74

1817.10 1247.20 2387.00

75

1833.65 1116.19 2551.11

76

1850.20 983.67 2716.72

77

1866.75 850.30 2883.19

78

1883.30 716.42 3050.17

79

1899.85 582.19 3217.50

80

1916.39 447.72 3385.07

81

1932.94 313.08 3552.80

82

1949.49 178.32 3720.66

83

1966.04 43.46 3888.62

84
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والشكل ( )7-3يوضح نتائج عملية تقدير اإلنموذج

شكل رقم ( )7-3عملية تقدير اإلنموذج التمهيدي االسي المزدوج
ان تأثير المستوى والمعبر عنه بقيمة المعلمة ) (αبلغ  (level) 0.945679وهو تأثير
عالي يشير الى اهمية القيمة السابقة ومساهمتها في إنموذج التنبؤ الرتفاع قيمتها واقترابها من
الواحد الصحيح  ,اما معلمة االتجاه بلغت  γ (trend) 0.032345وهي قيمة قريبة من الصفر
مما يعني ان تأثيرها ضعيف وفق اإلنموذج المقدر  ,وعند المقارنة ما بين نماذج التمهيد نجد ان
إنموذج التمهيد االسي المفرد افضل من إنموذج التمهيد االسي المزدوج النخفاض قيم المقاييس
االحصائية عند المقارنة فيما بينها.

()stationary in time series

 5 .3.4استقرارية السلسلة الزمنية

ان الخطوة االولى من تحليل السالسل الزمنية يكون عن طريق رسمها للتعرف على بعض مكوناتها
كاالتجاه العام و التغيرات الدورية والتغيرات الموسمية واخي ار العرض ـ ـية  ,والشكل ( ) 8-3يوضح
رسم السلسلة الزمنية والذي يبين وجود االتجاه العام بالزيادة الموجبة في السلسلة الزمنية كما ان
البيانات ال تتذبذب عن متوسط ثابت ومن ذلك نستدل على عدم استق اررية في المتوسط والتباين
اي عدم تحقق االستق اررية الضعيفة الى السلسلة الزمنية ألعداد المرضى المصابين باالورام الخبيثة
 ,مما يستوجب العالج .
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شكل ( )8-3رسم السلسلة الزمنية االصلية
ويتم التحقق من االستق اررية للسلسلة الزمنية فيما اذا كانت استق اررية قوية او استق اررية
ضعيفة ونعني بذلك استق اررية في المتوسط واستق اررية في التباين  ,ولمزيد من الدقة تم حساب
ورسم معامالت دالة االرتباط الذاتي ( )ACFومعامالت دالة االرتباط الذاتي الجزئ ـي()PACF
للسلسلة االصلية وكانت النتائج وفق االتي :
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شكل ( )9-3قيم ورسم معامالت االرتباط الذاتي ( )ACFواالرتباط الذاتي الجزئي ()PACF
للسلسلة الزمنية ألعداد المصابين باالورام الخبيثة في محافظة بابل
وان معامالت االرتباط الذاتي تتناقص اسيا من عالقتها باإلزاحة الزمنية ومعامالت
االرتباط الذاتي الجزئي تنقطع بعد االزاحة االولى وتدخل ضمن حدود القبول لقيم المعامالت ,
وللكشف عن السالسل غير المستقرة يكون عن طريق استخدام االختبارات االحصائية ومنها اختبار
دكي – فولير الموسع المبني على إنموذج االنحدار الذاتي من الدرجة االولى  ,وقد يكون االختبار
للحد الثابت  ,حد ثابت واتجاه عام  ,او بدون حد ثابت وال اتجاه عام واختبار اخر وهو اختبار
فيلبس – بيرون وهو تطوير الختبار دكي – فولير  ,وقد تم حساب االختبارين لمتغير الدراسة وقد
وضحت النتائج في جدول ( )13-3و (  )14-3نتائج اختبار دكي – فولير الموسع لجذر
الوحدة ولبيانات السلسلة الزمنية االصلية وكذلك نتائج االختبار بعد الفرق االول.
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جدول ( )13-3االحتمالية لنتائج اختبار دكي – فولير لجذر الوحدة ولبيانات السلسلة
الزمنية االصلية وكذلك نتائج االختبار بعد الفرق االول
الفرق االول ()1 ST DIFFERENCE
بدون حد
ثابت

حد ثابت

حد ثابت

المستوي ( )LEVEL
بدون حد
ثابت

واتجاه عام

وال اتجاه

وال اتجاه

عام

عام

-10.7656

0.0000

10.8519 10.7827
0.0000

0.0001

0.3327

0.7788

حد ثابت

حد ثابت

رموز
المتغيرات

واتجاه
عام

- -3.9775
1.9779
0.0138

t-statistic

p-value 0.2958

جدول رقم (  )14-3القيم االحتمالية لنتائج اختبار فيليبس – بيرون لجذر الوحدة ولبيانات
السلسلة الزمنية االصلية وكذلك نتائج االختبار بعد الفرق االول .
بدون حد
ثابت

حد ثابت

حد ثابت

بدون حد
ثابت

واتجاه عام

وال اتجاه

وال اتجاه

عام

عام

-11.1556

0.0000

11.6374 11.5735
0.0000

0.0001

0.8353

08893

حد ثابت

حد ثابت

رموز
المتغيرات

واتجاه
عام

- -3.9885
1.9779
0.0134

t-statistic

p-value 0.2958

تشير نتائج اختبار جذر الوحدة في الجدول ( )13-3و( )14-3ان بيانات السلسلة
الزمنية االصلية تحتوي على جذر الوحدة وهذا يعني عدم رفض فرض العدم الخاص بوجود جذر
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الوحدة ولحاالت الحد الثابت  ,الحد الثابت واتجاه عام  ,وبدون حد ثابت واتجاه عام الن اغلب قيم
 p-valueاكبر من مستوى المعنوية  . 0.05ومنه نستدل ان السلسلة الزمنية االصلية غير
مستقرة ويجب اخذ الفروق لها لتحقيق االستق اررية  .وعند اعادة االختبارات على بيانات السلسلة
المحولة بعد اخذ الفرق االول وفي كال االختبارين نجد ان قيم  p-valueاقل من  0.05وهذا يعني
رفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل الذي يشير الى عدم وجود جذر الوحدة وبذلك تحقق
االستق اررية في السلسلة الزمنية وفي المتوسط .
وقد تم حساب معامالت دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة الزمنية بعد
حساب الفرق االول لها اذ نجد ان كل المعامالت تقع ضمن حدود الثقة مما يدل على استق اررية
السلسلة الزمنية بعد الفرق االول.

شكل ( )12-3قيم ورسم معامالت االرتباط الذاتي ( )ACFواالرتباط الذاتي الجزئي ()PACF
للسلسلة الزمنية ألعداد المصابين باالورام الخبيثة في محافظة بابل بعد اخذ الفرق االول
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 5-3تشخيص رتبة اإلنموذج والتقدير
ألجل تشخيص اإلنموذج باالعتماد على اسلوب بوكس – جينكز يتم بعد تحقيق
االستق اررية في السلسلة الزمنية عن طريق النظر الى العالقة ما بين معامالت االرتباط الذاتي
واالرتباط الذاتي الجزئي وكقاعدة عامة نظرية عندما تنحدر االرتباطات الذاتية بصورة اسية
وتتقارب الى الصفر فان هذا يعني وجود إنموذج انحدار ذاتي (  )ARتحدد درجته عن طريق
عدد االرتباطات الذاتية الجزئية التي تختلف معنويا عن الصفر  ,اما لو كان التناقص اسيا في
االرتباطات الذاتية الجزئية فان اإلنموذج من نوع () MA

وتحدد درجته عن طريق عدد

االرتباطات الذاتية ذات الداللة االحصائية  ,اما عندما تسلك االرتباطات الذاتية واالرتباطات الذاتية
الجزئية سلوكا اسيا في انحدارهما واقترابهما من الصفر فان اإلنموذج من نوع اإلنموذج المختلط
( , ) ARMAولكن في الجانب العملي غالبا ال تتحقق هذه المواصفات في البيانات المحللة لذلك
نلجأ الى توفيق مجموعة من النماذج واختيار افضل إنموذج باالعتماد على بعض المقاييس
االحصائية ومن هذه االختبارات مقياس معلومة اكيكي (  )AICومقياس حنان كوين () HQ
ومقي ـ ـاس شوارتز (  ) BICومقياس لوغاريتم االمكان االعظم ( )LogLواختيار اقل القيم وقد
وصفت النتائج لحد الدرجة الرابعة لبعض النماذج المختارة كما في جدول ( .)15-3
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جدول رقم (  )15-3بعض نماذج بوكس جينكينز المقترحة لحد الدرجة الرابعة ولبيانات السلسلة
الزمنية المستقرة ( بعد الفرق االول) .

وبالمقارنة ما بين النماذج بالرتب المختلفة حتى الرتبة الرابعة ,ووفقا الى مقياس اكيكي وعن طريق
اختيار اقل القيم ألقل ( 20إنموذجاُ ) نجد ان النتائج تمثلت بالجدول ( )15-1الذي يوضح مدى
االنخفاض في المقياس من تغير رتب النماذج المقارنة ومنه فان افضل اإنموذج هو ARIMA
) (1, 1,1واالنموذج وفق هذه الحالة يمتاز بالتعقيد لكثرة عدد المعالم التي يحتويها.
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شكل رقم ( )13-3اإنموذج معلومات مقياس أكيكي ألفضل  20إنموذج .
وبتقدير اإلنموذج كانت معالمه وبعض المؤشرات االحصائية وفق الجدول (  )16-3االتي:
جدول ( )16-3المؤشرات االحصائية

ان اإلنموذج المقدر معنوي الن قيمة اختبار  Fبلغت  4.3945وبقيمة احتمالية لالختبار
بلغت ( )0.006974وذلك دليل على معنوية اإلنموذج المقدر  ,كما ان اإلنموذج فسر التباين
الكلي بنسبة  ,16.4%اما المعالم المقدرة وحسب اختبار  Tوقيم االحتمال  Probالمرافقة لكل
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معلمة نجد ان اغلب المعالم لإلنموذج معنوية ومؤثرة في اإلنموذج وهي ذات داللة احصائية ,
ويمكن وصف اإلنموذج باالتي :
𝒕𝒂 𝒁𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟒𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟑𝟕𝟒𝟓 𝒁𝒕−𝟏 − 𝟎. 𝟕𝟔𝟏𝟕𝟔𝟓 𝒂𝒕 + 𝒂𝒕−𝟏 +
) 2.790722( t

()-4.78297

()1.748045

()0.05

 6-3فحص مدى مالئمة اإلنموذج
تم اختبار اإلنموذج المقدر باالعتماد على بعض االختبارات االحصائية لبواقي اإلنموذج مثل
احصاءة ( )Ljung-boxالختبار مدى مالئمة اإلنموذج المقدر وكانت النتائج عند بعض
األزاحات كما يلي :
جدول ( )17-3اختبار كاي سكوير لمالئمة اإلنموذج

48

36

24

44.1

27.2

17.7

Chi-Square 11.0

45

33

21

9

DF

0.279

P-Value

0.510

0.751

0.668

12

Lag

واذ ان قيم  P-Valueاكبر من  0.05عند اغلب االزاحات عندها يتم قبول فرضية العدم
والتي تشير الى ان معامالت االرتباط الذاتي لالخطاء غير مرتبطة مع بعضها .
ثم تم اجراء اختبار سلسلة البواقي عن طريق حساب معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي
الجزئي وكانت النتائج كما ياتي :
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شكل (  )14-3اختبار سلسلة البواقي عن طريق حساب معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي
الجزئي
اذ ان اغلب معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي تقع ضمن حدود الثقة مما
يعني ان سلسلة البواقي عشوائية وان اإلنموذج الموفق جيد ومعنوي من الناحية االحصائية  ,كما
ان اغلب معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي تقع ضمن حدود الثقة مما يعني ان
سلسلة مربع البواقي عشوائية  ,ووفق اختبار ( )Q-statاشار الى عدم المعنوية عند كل ازاحة
وبذلك يتم قبول فرض العدم .
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شكل (  )15-3اختبار سلسلة البواقي عن طريق حساب معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي
الجزئي
كذلك تم اجراء مجموعة من االختبارات ومنها ( ) )Normal probability plotاذ نجد ان اغلب
البواقي تكون قريبة من الخط القطري الموفق وعدم وجود قيم متطرفة ( قيم شاذة في اإلنموذج )
بعيدة عنه وهذا مؤشر على جودة اإلنموذج كما تم رسم المدرج التكراري ( )Histogramالخطاء
اإلنموذج اقرب الى التوزيع الطبيعي مما يدل على عشوائيتها وهذا تأكيد على جودة اإلنموذج ,
واالشكال االخرى تشير الى عدم وجود إنموذج متبقي في بواقي اإلنموذج سواء للعالقة ما بين
االخطاء مع القيم الموفقة وكذلك العالقة ما بين االخطاء وترتيب المشاهدة .
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شكل رقم ( )12-3التوزيع االحتمالي الطبيعي لألخطاء العشوائية .
وبعد ذلك تم حساب القيم التنبوية ومقارنتها مع القيم االصلية للبيانات ووفق الشكل () 13-3
الذي يوضح ذلك

شكل رقم ( ) 13-3يبين العالقة ما بين القيم االصلية لبيانات السلسلة الزمنية والمقدرة من اإلنموذج
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 1.4االستنتـاجـات

Conclusions

عن طريق ما تم التوصل اليه من نتائج في الجانب التطبيقي تم التوصل الى
االستنتاجات االتية:
 .1عند المقارنة بين نماذج التمهيد نجد ان انموذج التمهيد االسي المفرد افضل من
انموذج التمهيد االسي المزدوج النخفاض قيم المقاييس االحصائية عند المقارنة في ما
بينها  MAE=(114.4) .و ) MSE=(21260.2و ). MAPE=(9.1
 .2على الرغم من ان طريقة التمهيد االسي المفرد اعطت اقل قيم للمعايير االحصائية من
طرائق التنبؤ االخرى لكن ال يمكن اعتبارها افضل الطرائق الن القيم المتنبأ بها عبارة
عن القيمة ( )1741.51نفسها لجميع الفترات الحقيقية اي ان القيم المتنبأ بها تكون
على شكل مستقيم و ال تسلك سلوك القيم الحقيقية نهائياً .
 .3ان طريقة انموذج االتجاه العام الخطي اعطت اكبر قيم للمعايير االحصائية من
الطرائق االخرى المعتمدة للتنبؤ و ذلك لوجود اتجاه عام واضح عند رسم السلسلة
االصلية للبيانات .
 .4سلسلة اعداد المصابين باألمراض الخبيثة في محافظة بابل للسنوات (– 2011
 )2016تمثل سلسلة زمنية غير موسمية وغير مستقرة  ،وذلك وفقاً لقيم معامالت
االرتباط الذاتي  ،ومن ثم تم اخذ الفرق االول لمعالجة حالة عدم االستق اررية في
المتوسط .
 .5ان المتغير مربع الزمن في اإلنموذج التربيعي كان تأثيره عكسي على اعداد المصابين
باالورام الخبيثة الن اشارته سالبة اذ بلغت المعلمة المقدرة  0.2484اال ان هذا
التأثير طفيف النخفاض قيمة المعلمة المقدرة وان اإلنموذج التربيعي بشكل عام افضل
من اإلنموذج الخطي البسيط .
 .6ان االنموذج ( ARIMA)1،1،1هو المناسب الذي يمكن االعتماد عليه في اجراء
التنبؤات بأعداد المصابين باألمراض الخبيثة في محافظة بابل لغرض وضع الخطط
المستقبلية  ،وقد اعطى تنبؤات جيدة وقريبة من القيم الفعلية لسلسلة أعداد المصابين ،
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الفصل الرابع

وهذا يتضح عن طريق القيمة الحقيقية للعام  2016التي استعملت كسنة ضبط
ووقوعها في فترة التنبؤ.

 2.4التوصيات

Recommendations

بناءاً على تم التوصل اليه استنتاجات ،ندرج بعض التوصيات وكاالتي :
 .1يوصى باستخدام طرائق التقنيات الذكية كالشبكات العصبية والخوارزمية الجينية في
التعامل مع سلسلة البيانات المستخدمة في البحث وامكانية الحصول على نتائج افضل
ومقارنة النتائج مع طريقة بوكس -جينكنز وطرائق اخرى.
 .2امكانية دراسة السالسل الزمنية متعددة المتغيرات في الدراسات المستقبلية لحاالت قد
تتطلبها بحوث التنبؤ خاصة في المجاالت الطبية ودراسة االمراض التي قد تتأثر
بأكثر من متغير واحد مثل العمر والجنس وغيرها.
 .3يوصي الباحث دائرة صحة بابل  ،باالهتمام بالجنب التخطيطي وعدم االكتفاء بالجانب
الفني لما لهذا الجانب من اهمية في اساليب مواجهة هذا المرض الفتاك و دفع عملية
التنمية في القطاع الصحي.
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Abstract:
The huge development in the number of people infected with
malignant tumors around the world and the causes of this phenomenon
of human and material losses and the effects of social and psychological,
including all groups of society the main motive and the main objective we
have for the purpose of statistical analysis of this phenomenon and make
forecast about the future.
In the theoretical side, some time series methods were used to
predict the general linear trend pattern, the quadratic direction model,
the non-linear model power (cocave) and the smoothing exponential
model in addition to the Box-Jenkins models.
In the applied side, the methods mentioned in the theoretical side
were applied to a sample of 72 people with malignant tumors for the
period from 2011 to 2016 according to the months. The results of the
statistical analysis found that the series of numbers of patients with
malignant diseases in the province of Babylon for the years (2011 - 2016)
represent a series of time, not seasonal, which has a general trend, that is
an unstable time series, according to the values of the coefficients of selfcorrelation, the first difference was the most suitable for finding
predictions close to the real values. The time square variable in the
quadratic model had an adverse effect on the number of people with
malignant tumors because its negative sign was estimated at 0.2484 but
this effect was slight for the estimated parameter decrease and the growth
The ARIMA)1,1,1( model is the appropriate model for predicting the
numbers of patients with malignant diseases in Babil Province for the
purpose of developing future plans. It has given good predictions and is
close to the actual values of the number of casualties, which is illustrated
by the real value of 2016, which was used as a control year and in the
forecast period.
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