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ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة الى استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ بأعداد الطلبة والهيئات التعليمية
من خالل استعمال نماذج تنبؤ معينة لغرض التنبؤ بواقع التربية بطريقة علمية ورصينة
تكشف ما يمكن ان يحدث مستقبالً لغرض اعداد اإلمكانات للنهوض بالواقع اإلحصائي
والتخطيطي في وزارة التربية بواسطة استعمال أساليب علمية وفنية للتنبؤ لما يحدث لمدة
معينة قد تكون قصيرة او متوسطة او بعيدة المدى ،باستخدام تقنيات خاصة عبر فترات
زمنية مختلفة تعتمد بيا نات ومعلومات سابقة لسلسلة زمنية مع االخذ بنظر االعتبار كل
الظروف المحيطة باالتجاه والموسمية والدورية واعداد صيغ قريبة للواقع في المستقبل
يمكن االعتماد عليها وقد تم اعتماد أسلوب التمهيد االسي المزدوج لكون البيانات التي تم
اعتمادها ليس فيها تذبذب وان اعداد الطلبة والهيئات التعليمية في تزايد مستمر ومنتظم.
اخذت في هذا البحث سلسلتين زمنيتين لكل من اعداد الطالب واعدادا الهيئات التعليمية
ولفترة احدى عشر سنة وبلغ عدد الطالب المتنبئ بهم في عام ()7102/7102
( )9797129طالب لمختلف المراحل الدراسية بدأً من رياض األطفال ولغاية المرحلة
اإلعدادية فيما بلغ عدد الطلبة المتوقع في عام ( )7172/7172السنة األخيرة للتنبؤ
( )07007221طالبا ً ولكافة المراحل وبلغ عدد الهيئات التعليمية المتنبئ بهم في عام
( )424294( )7102/7102مدرس لمختلف المراحل الدراسية بدأً من رياض األطفال
ولغاية المرحلة اإلعدادية .وبلغ عدد الهيئات التعليمية المتوقع في عام ( )7172/7172السنة
األخيرة للتنبؤ ( )497770مدرس ولكافة المراحل.
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Abstract:
This study aimed to use time series to predict the numbers of
students and teachers by using specific forecasting models for
predicting the reality of education in a scientific and secure way to
reveal what may happen in the future. By Using scientific and
technical methods to predict what is happening for a certain period
may be short, medium or long term, using special techniques for
different time series periods based on previous data and information
for a time series and notice all the circumstances of the direction and
seasonal and periodic. By preparing formulas close to the reality in
the future can be reliance on it. Double exponential smoothing used in
this study because the data has no fluctuation and the numbers of
students and teachers are increasing and regular. In this study, two
time series took for the numbers of students and numbers of teachers
for eleven years .The number of the predicted students in (2017/2018)
is (9592079) for all educational levels began from kindergarten to the
secondary, while the predicted number of students in (2026/2027) is
(13112670). The number of predicted teachers in (2017/2018) is
(464794) for all educational levels, the predicted number of teachers
in (2026/2027) is (493221) teachers.
المقدمة
ان التطور العلمي والتكنولوجي السريع قد أمال على التربية وعلى التخطيط التربوي
 ونتيجة للتغيرات.ونظام المعلومات ابعاداً جديدة وأساليب تدعو الى االخذ باتجاهات محدثة
 ومن اجل مواكبة التطور فأن إعادة النظر في هيكلية البيانات والمعلومات وناتجها،السريعة
.السالسل ا لزمنية بما يتوافق مع مستلزمات المرحلة الراهنة والمقبلة تصبح مسألة مطلوبة
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ويحتل قطاع التربية والتعليم مكانة مهمة في سلم القطاعات االجتماعية وهو يعد من اهم
القطاعات التي يتطلبها استقرار الناس ،وليس هذا فحسب بل تنمو وتتطور المراكز العمرانية
بنمو وتطور الخدما ت فالتعليم يشكل ركيزة أساسية من مرتكزات (بيت التنمية) هذا البيت
الذي تسعى الى تشييده وتطويره جميع الدول ،على اختالف مذاهبها السياسية والفكرية.
وعليه فأنه إذا اريد لهذه العملية االستمرار والتطور ،فأن قطاع التعليم يمثل اهم السبل
المالئمة والتي يمكن من خاللها استغالل وتطوير الموارد البشرية ،فهي اهم موارد االنتاج
والتنمية ،ولذلك إذا ما أحسن استغاللها وتوجيهها فأنها تشكل (مفتاح) التنمية .وتعد خدمات
التربية والتعليم عنصراً اساسيا ً في عملية التغيير االجتماعي وبالتالي في تطوير المفاهيم
والقيم االجتماعية ،هذه المفاهيم والقيم تشكل مدخالً ضروريا ً ال غنى عن التعامل معه
واستعماله في عملية التخطيط والتنمية .وبالتالي بتهيئة واعداد السكان بما يتالءم ودورهم
الفعال في عملية التنمية الشاملة بل انه ينظر الى تنمية المجتمع المحلي على انها عملية
تربوية منظمة تشمل المجتمع بأكمله ،وتمتد لتعطي جميع اشكال نشاط االنسان  ،وعليه جزء
كبير من التخطيط يعتمد على الجوانب الكمية وليست النوعية فقط وعند التنبؤ للمستقبل في
جميع مفاصل العملية التربوية منها الطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية واعداد المدارس
واالبنية فضالً عن العاملين فيها تستوجب االخذ بعملية التنبؤ بالمستقبل استخدام السالسل
الزمنية للفترات السابقة ومنها االنطالق نحو المستقبل بأساليب رياضية متقدمة تتجاوز
األخطاء ( )Errorوتكون قريبه جداً لواقع المستقبل المنشود.
 -0مشكلة البحث:
من المعلوم ان الوظيفة األولى لإلدارة هي التخطيط وتقوم على اختيار البدائل إلجراءات
عمل المؤسسة وما يهمنا الجانب التربوي ألنه يعد اهم قطاع من قطاعات المجتمع الذي
يعول عليه في انتاج القوة البشرية القادرة على تطوير المجتمع والنهوض به إلداء مهامه بما
يخدم التنمية الوطنية والمستدامة.
ولضعف الجانب التربوي لعقود خلت ناتج عن الظروف الصعبة التي مر بها المجتمع
العراقي في مختلف مجاالت الحياة ،وهو الذي يعد األساس في رفد المجتمع بالمالكات
المتخصصة او تكون مدخالت للتعليم األعلى الذي يأخذ على عاتقه التخصصات الدقيقة
الفنية واإلدارية واإلنسانية.
وهذا الضعف نتاج عدم االعتماد على التخطيط الذي يضع االفتراضات حول احداث
المستقبل ووضع الحلول الالزمة للظواهر السلبية والمعوقات التي تحول دون تقدم المجتمع.
وفي اغلب األحيان ال توجد هناك طرائق رياضية او إحصائية رصينة تكون رؤية وصورة
للمستقبل المنشود خصوصا ً بالجانب الكمي ،واالعتماد على طرائق بدائية تعتمد على
التخمين الشخصي او طرائق ونسب مجردة ال تأخذ الظروف المحيطة والسابقة ووضعها في
إطار علمي منهجي دقيق باالعتماد على تقديرات بسيطة تعتمد في اغلب االحيان على
معدالت نمو روتينية ومتقادمة.
 -5اهمية البحث:
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من خالل المشكلة اعاله وجب علينا ان نبحث بأساليب علمية وفنية للتنبؤ لما يحدث لمدة
معينة قد تكون قصيرة او متوسطة او بعيدة المدى ،باستعمال تقنيات خاصة عبر فترات
زمنية مختلفة تعتمد بيانات ومعلومات سابقة لسلسلة زمنية واالخذ بنظر االعتبار كل
الظروف المحيطة باالتجاه والموسمية والدورية واعداد صيغ قريبة للواقع في المستقبل
يمكن االعتماد عليها لتوفير كافة المستلزمات واالساسيات الالزمة لتحقيق اهداف التخطيط
التربوي وذلك باستعمال أسلوب احصائي متطور ورصين بنماذج معتمدة عالميا ً مما حدا
الباحثان إليجاد طريقة تكون أساس العمل في التخطيط وهو التنبؤ  Forecastingويمكن
اال عتماد عليها لدقتها العالية ولتجاوز االخطاء الكبيرة التي تبعدنا عن الواقع والمستقبل ،
ومن خاللها ايضا ً يمكن رصد الموارد البشرية والمالية للقيام بتنفيذ الخطط التربوية الرصينة
التي توصلنا الى االهداف المرجوة من العملية التربوية بكل مفاصلها ومراحلها التعليمية.
 -3هدف البحث:
استعمال نماذج التمهيد االسي المزدوج الذي يعتمد السالسل الزمنية لواقع التربية خصوصا ً
الكمية وتكون علمية ورصينة تكشف ما يحدث مستقبالً واعداد اإلمكانات للنهوض بواقع
اإلحصاء والتخطيط في وزارة التربية.
 -4المفاهيم العلمية:
البيانات والمعلومات بمختلف أنواعها ومواضيعها هي احدى سمات المعرفة اإلنسانية ،كما
ان بناء الحضارة الحديثة أصبح يعتمد بشكل أساسي على توافر المعلومات للتخطيط
للمستقبل بشكل سليم ،الن توافر المعلومات يعد مورداً اساسيا ً لوضع االستراتيجيات واعداد
الخطط ،وبالمقابل فأن نقص المعلومات له انعكاسات سلبية على العملية التنموية في
المجتمع.
 -2التخطيط
عرف التخطيط عل انه اسلوب في التفكير والتدبير والتوقيت السليم  ،يحتاج اليه الفرد في
تنظيم تصرفاته والتوفيق بين اهدافه والموارده (المقدم.)0922 ،
وعرف على انه عملية داعية الختيار احسن الحلول الممكنة للوصل الى اهداف معينة ،
بعباره اخرى عملية ترتيب االوليات في ضوء االمكانات المادية والبشرية المتاحة (مرسي،
.)0992
اما التخطيط التربوي فيعرف على انه مجموعة من التدابير التي تستجيب لحاجات التنمية
االقتصادية واالجتماعية ( على رأسها التنمية التربوية ) وذلك عن طريق رسم اهداف
تربوية تحقق هذه الغاية وعن طريق رسم وسائل توصل لهذه االهداف (ابراهيم.)7110،
ويعرف بأنه العملية المستمرة التي تستهدف تنظيم شؤون التربية في تربية وتعليم مجتمع ما
وعالج المشكالت التربوية بحلول واقعية تتناسب مع قدرات واستعدادات الطلبة واحتياجات
المجتمع (البحيري. )7112 ،
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 -6البيانات والمعلومات والعالقة بينهما
البيانات  :Dataتعرف على انها:
( مجموعة من الحقائق الخام التي تم الحصول عليها بخصوص موضوع او حدث معين
وغالبا ً ما تكون على شكل ارقام ،اشكال ،نسب ،تقارير تاريخية) ).(Keith,1995
وتعرف ايضا ً بأنها (رموز لغوية او رياضية ،او معنوية متفق عليها رسميا ً لتمثيل االفراد،
او األشياء ،او الحوادث ،او المصطلحات) (الصباغ. )0992،
وتعرف ايضا ً (حقائق غير مترابطة كأرقام او كلمات وال تعطي معنى لمتلقيها ،كما انها
عبارة عن المادة الخام المسجلة كرموز ،او جمل ،او عبارات يمكن لإلنسان تفسيرها او
تحليلها) (المقابلة. )7117،
المعلومات  :Informationتعرف على انها:
(معرفة محددة تتعلق بظاهرة او موضوع معين أمكن التوصل اليها بإجراء عمليات
ومعالجات معينة لتحقيق هدف ما ،او لفهم مشكلة ما ،إدراك مختلف جوانبها ادراكا ً يساعد
على اتخاذ القرارات الرشيدة التي تجعل االعمال المختلفة أكثر كفاءة) (هيكل. )0927،
وتعرف ايضا ً بأنها (بيانات تم معالجتها لتكون مفيدة في صنع القرارات) (.)Martin.1992
وتعرف (انها مشتقة من ظاهرة ،والظاهرة تعد حقائق او احداث يمكن مشاهدة كل شيء
يحدث حولها ،فالظاهرة يجب ان يتم تلقيها وتفسيرها لتصبح معلومات ،فالمعلومات هي نتاج
شيئين هما ظاهرة تم تلقيها كبيانات ،والمعالجات المطلوبة لتفسير تلك البيانات او اعطاؤها
معنى).
 -2التنبؤ:
هي المرحلة األخيرة من مراحل منهجية بوكس-جنكنز ،وال يمكن االنتقال إليها إال بعد أن
يجتاز النموذج الذي تم التوصل إليه كافة االختبارات بكفاءة عالية من تقدير المعالم والفحص
والتشخيص ،فالمراحل السابقة تعتبر عملية متكررة ( Iterativeتعاد وتكرر إلى أن يتم
الحصول على نموذج موثوق به) (شعراوي  ، )7117،والتنبؤ رياضيا ً هو الحصول على
تنبؤ بأقل متوسط مربعات خطأ.
ويعرف ايضا ً بأنه تقدير مستقبلي معتمد على نماذج إحصائية تم اختيار سالمتها وجربت
وتعطي نتائج دقيقة أي انه تقدير مقتبس يمكن التدليل والبرهنة لكل تفاصيله وعمومياته.
ويعرف على انه عمليه التوقع لما سيحدث في المستقبل واالعتماد على تلك النتائج سواء
أكانت ايجابية أم سلبية (احمد وآخر. )7107،
 -8السلسلة الزمنية Time Series
تُعرررف السلسررلة الزمنيررة علررى أنهررا مجموعررة مررن المشرراهدات أو البيانررات الترري تُأخررذ لظرراهرة
معينررة قررد تكررون (اقتصررادية ،ديموغرافيررة ،طبيررة ).... ،علررى فترررات زمنيررة متتاليررة وغالبرا ً مررا
تكرررون متسررراوية برررالطول ،وغيرررر مسرررتقلة (أي تعتمرررد علرررى بعضرررها الررربع ) وبفضرررل عررردم
استقالليتها يتم الحصول على تنبؤ موثوق فيه (فاندل . )0997
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تعرف السلسلة الزمنية رياضريا ً بأنهرا متتابعرة مرن المتغيررات العشروائية ضرمن فضراء
االحتماليـة متعددة المتغيرات ومؤشرة بالدليل ( )tوالذي يعود إلى مجموعرة دليليرة  Tويرمرز
للسلسلة الزمنية عادة {  , { Zt , t ЄTأو اختصارا } {Ztفإذا كانت (  ) tتأخذ قيما متقطعرة
 t= 0, ±1, ±2,….فران السلسرلة تسرمى السلسرلة الزمنيرة المتقطعرة discrete time
 seriesويرمز لها } {t= 0, ±1, ±2,….أو } ، {Ztأما إذا كانت (  ) tتأخذ قيما مسرتمرة
فان السلسلة تسمى السلسلة الزمنية المستمرة  continuous time seriesويرمز لها.
} ∞ ≤  { Zt ; - ∞ ≤ tأو }. (kanjilal , 1995) {Zt
يمكن تحويل السلسلة الزمنية المستمرة إلى سلسلة زمنية متقطعة وذلرك مرن خرالل
أخررذ المشرراهدات أو البيانررات لظرراهرة معينررة فرري أوقررات زمنيررة متسرراوية ومررن أمثلتهررا قيرراس
درجات الحرارة التي تؤخذ يوميا عن ساعة محددة ولتكن الثالثة بعد الظهر.
ويمكن تحليل السلسرلة الزمنيرة مرن خرالل معرفرة األنمراط  patternsالتري تمثلهرا بيانرات
هذه السلسلة ومن ثم التنبؤ بالقيم المستقبلية (امين بك . )7117 ،
التعريف االجرائي:
هو اعداد البدائل والخيارات للوصول الى تحقيق األهداف المرجوة في مفاصل العملية
التربوية وتؤدي الى تحسين وتطوير الواقع التربوي والنهوض به إلعداد المالكات القادرة
على تحقيق اهداف المجتمع.
الدراسات السابقة:
ً
لم نجد أي دراسة سابقة بالعراق في المجال التربوي تتناول طرق التنبؤ خصوصا باستعمال
السالسل الزمنية وانما وجدت هذه النماذج في مجاالت مختلفة عدا قطاع التعليم منها- :
 -0دراسررة العررزاوي ( )7114بعنرروان :تحليررل بعرر البيانررات المناخيررة لمدينررة الموصررل
باستخدام نماذج بوكس – جينكز .
تناولت هذه الدراسة تحليل للسالسل الزمنية لدرجات الحرارة في مدينة الموصرل وترم دراسرة
السلسلة اليومية وسلسلة المعدالت الشهرية للحرارة وكذلك سلسلة المعدالت السنوية لكرل مرن
الحرارة والرطوبة واألمطار ،وفري هرذه الرسرالة ترم اسرتخدام طريقرة ( )Box. Jenkinsفري
معرفة التكهن لهذه السالسل حيث تم اخذ كل سلسلة على انفرراد مرن خرالل هرذه البيانرات  ،ثرم
حساب دوال االرتباط الذاتي ( )ACFوالجزئي ( )PACFعندما تكون السلسرلة مثرارة ذاتيرا ً
وعلررى أساسررها تررم تحديررد الميررزات لكررل سلسررلة وخاصررة أذا كانررت هنرراك ضرررورة إلجررراء
فروقات أم ال  ،واسرتخدمت مقردر (المربعرات الصرغرى) لتقردير معرالم هرذا النمروذج ومرن ثرم
أيجاد النموذج المالئرم لكرل سلسرلة مرن هرذه البيانرات وترم اسرتخدم البرنرامج الجراهز BMDP
لبناء النموذج الرياضي المطلوب.
 -7دراسة الطائي ،فاضل ( )7119بعنوان :التنبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام
التحويالت مع التطبيق :
هدفت الدراسة إلى دراسة السالسل الزمنية وإمكانية استخدام التحويالت وذلك لتحسين
أساليب التنبؤ  ،فقد تم في هذا البحث التنبؤ باستخدام التحويالت وكذلك استخدام صياغة
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التمهيد االسي المنفرد مع التطبيق على البيانات المستخدمة من الهيئة العامة لألنواء الجوية
والرصد الزلزالي وقد أخذت البيانات لسلسلة معدالت اإلمطار( )xوذلك لما لها أهمية في
حياتنا وخاصة اإلنسان والنبات)  (Xوكانت البيانات للفترة من سنـــــــــــة )(1971
ولغايـــــــــة سنة ( ، )2002كان النموذج المالئم لسلسلة معدالت اإلمطار هو نموذج
االنحدار الذاتي والمتوسطات ) ARIMA(5,0,2المتالكه اقل قيمة للمعيارين  MSEو
) ،AIC(Kوبعد إجراء التحويل بطريقة الجذر التربيعي كان النموذج المالئم للدراسة هو
نموذج ) ARIMA(1,0,0المتالكه اقل قيمة للمعيارين  MSEو) ، AIC(Kوبعد إجراء
التمهيد األسي البسيط للبيانات كان النموذج المالئم للدراسة هو نموذج )ARIMA(1,0,0
المتالكه اقل قيمة للمعيارين  MSEو ) ، AIC(Kومن خالل النتائج أعاله أوصى الباحث
باستخدام أساليب التحويل والتمهيد األسي لغرض التوصل إلى أفضل نموذج للتنبؤ.
 -7دراسة المحمدي وطعمة ( )7100بعنوان :استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ
باستهالك الطاقة الكهربائية لمدينة الفلوجة .
استعملت لهذه الدراسة نماذج السالسل الزمنية الموسمية لدراسة وتحليل البيانات
الشهرية عن استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الفلوجة للفترة ( )7101-7117لما تمتاز
به هذه النماذج من دقة ومرونة عاليتين في تحليل السالسل الزمنية .وأظهرت نتائج التطبيق
إن النموذ ج المالئم والكفء لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية هو النموذج الموسمي المضاعف
من الدرجة األولى SARIMA (1 , 1 , 1) × (0 , 1 , 1):ووفقا ً لنتائج تقدير هذا النموذج
تم التنبؤ بكميات االستهالك الشهري للفترة من كانون الثاني  7100ولغاية كانون األول
 ،7107حيث أظهرت هذه القيم تناسقا ً مع مثيالتها في السلسلة الزمنية األصلية.
بشكل عام تناولت الدراسات أعاله نماذج موسمية تنطبق على طبيعة عملهم واختصاصهم
في حين سنتناول في دراستنا هذه االتجاه والموسمية والدورية.
الجانب النظري
بما ان السالسل الزمنية هو أسلوب احصائي تخطيطي رصين اعتمده أكثر العلماء
والباحثين في العالم لدقة نتائجه المعتمدة على بيانات ومعلومات سابقة ،وبموجبها تتحدد
مالمح المستقبل والتي تنطوي عليه المعلومات السابقة بكل ظروفها المحيطة والتغييرات
التي حدثت في الماضي اوجب علينا ان نستعرض اهم األساليب استخداما ً ودقة في اظهار
النتائج ومنها- :
مركبات السلسلة الزمنية Time Series Component
 .0االتجاه العام Secular Trend
عنرررد فحرررص نمرررط التغيرررر للظررراهرة المدروسرررة نالحررر وجرررود تغيررررات صرررغيرة
وتدريجية على المدى القصير سوا ًء بالزيرادة أو النقصران وميرل عرام إلرى التزايرد أو التنراقص
على المدى الطويل وكمثال علرى التزايرد هرو مرا يالحر بعردد المواليرد السرنوي فري جمهوريرة
العراق والزيادة بعدد الحجيج السنوي في المملكة العربية السرعودية ويقرال فري هرذه الحالرة أن
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الظاهرة تأخذ اتجاها ً عامرا ً بالزيرادة  ،أمرا التنراقص فري السلسرلة فأفضرل مثرال مرا يالحر مرن
انخفاض في معدل الوفيات السنوي أو االنخفاض في المخزون النفطي السنوي ألغلب الردول
الخليجية ويقال في هذه الحالرة أن الظراهرة تأخرذ اتجاهرا ً عامرا ً بالتنراقص  ،وقرد تأخرذ الظراهرة
اتجاه را ً عام را ً فرري بدايررة السلسررلة وتتنرراقص فرري نهايررة السلسررلة الزمنيررة  ،نسررتنتج ممررا تقرردم أن
االتجراه العرام هرو تغيرر منرتظم ( الزيرادة أو نقصران ) فري قريم السلسرلة الزمنيرة بمررور الررزمن
ويتطلررب أن تكررون بيانررات السلسررلة طويلررة لتجنررب أن تكررون التغيرررات دوريررة وليسررت اتجاه را ً
عاما ً (شعراوي. )7117 ،
 .5التغيرات الموسمية Seasonal Variations
عنرد فحرص نمرط التغيرر للظراهرة المدروسرة نالحر حردوث نمرط دوري Periodical
 Pattenكامل يتكرر بانتظام بعد فترة زمنية قصيرة وتسمى هرذه التغيررات بالسلسرلة الزمنيرة
الموسمية  Seasonal time seriesذات دورة  periodطولها  Sويختلرف طرول الردورة S
باختالف البيانات فقد تكون سنوية (تتكرر بانتظام بعرد كرل  07شرهر ) مثرل السلسرلة الخاصرة
بمعدل درجات الحرارة الشهرية فهي عادة تكون أقرل مرا يمكرن فري شرهري ( كرانون الثراني و
شباط ) وتبدأ باالرتفاع ابتدا ًء من شهر ( آيار ) حتى تبلغ أعلى مستوياتها في شرهري ( تمروز
وآب ) ثم تنخف بعد ذلك إلى أدنى مستوياتها في شهري ( كرانون الثراني وشرباط)  ،ويتكررر
هذا النمط كرل سرنة وقرد تكرون الردورة مرن أربعرة فصرول علرى أسراس سرنوي  ،وبهرذا تختلرف
التغيرات الموسمية عن مركبة االتجاه العرام بأنهرا تغيررات علرى المردى القصرير ضرمن حردود
الفترة الزمنية ( سنة  ،شهر  ،أسبوع  ،يوم ( ) ...،الطائي وآخر. )7112،
 .3التغيرات الدورية Cyclical Variations
عند توقع البيانات تؤدي إلى حردوث نمرط دوري فري السلسرلة يتكررر كرل فتررة زمنيرة
طويلة (سنتين فأكثر) وهي تشربه التغيررات الموسرمية لكنهرا تختلرف فري طرول فتررة الردورة إذ
تكررون أكبررر مررن طررول فترررة الرردورة الموسررمية كمررا أن طررول التغيررر الرردوري ال يمكررن تحديررده
بشكل دقيق ويحتاج إلى وقت الكتشافه وتقديره( .الطائي. )7119 ،
 .4التغيرات العشوائية (غير المنتظمة) Irregular Variations
هي تغيرات غير عادية ال تحدث طبقا ً لنظام أو قانون معين وبالترالي ال يمكرن التنبرؤ بهرا،
وتحدث بصرورة فجائيرة وال تسرتمر طرويال وتسرمى برالتغيرات قصريرة األجرل وتحردث بسربب
الحروب أو الكوارث أو الزالزل او الحاالت الطارئة بشكل عام( .العزاوي. )7114 ،
السكون (االستقرارية) Stationarity
يقال للسلسلة الزمنية أنها ساكنة  Stationaryأذا كانت الخصائص اإلحصائية لهرا تكرون
ثابتة مع الزمن ،ومن خالل وصف خصائص السلسلة الزمنية فرق اإلحصرائيون برين نروعين
من السكون هما:
 -0السكون التام (الكامل) Strictly Stationarity
تكون السلسلة الزمنية  tتامة (مؤكدة) السكون إذا كان التوزيع االحتمالي المشرترك لرـ
 Z t 1 , Z t 2 ,..., Z tkهو نفس التوزيع االحتمالي المشرترك لرـ  Z t 1n , Z t 2n ,..., Z tk nلكرل (  ) tحيرث

z
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أن ( )nهي عدد صحيح موجب  ،أي أن السكون التام يتطلب أن التوزيــــــــــــع المشترك لرـ
 Z t 1 , Z t 2 ,..., Z tkال يتأثــــر بالزمن(Ruey, 2005) .
-5السكون الضعيف Weak Stationarity
إن الحصول على السكون الترام (المؤكرد) يُعرد مرن الشرروط الصرعبة إن لرم يكرن مسرتحيالً
لهذا يسرتعاض عنره بالسركون الضرعيف  Weak Stationarityويعررف بأنره يسرمح للتوزيرع

z

االحتمالي المشترك لـ  Z t 1 , Z t 2 ,..., Z tkبالتغير مع الرزمن  ،tويقرال أن السلسرلة  tذات سركون
ضعيف إذا كانت العزوم حتى الرتبة الثانية موجودة وتحقق الشروط التالية(-:بري ( 7117،
 -0متوسط السلسلة  tال يعتمد على الزمن . t
) (
-7التباين   t2ال يعتمد على الزمن . t

̅

̅

) (

̅ ̅
) (
) (
) (
 .7التغاير بين أي فترتين يعتمد على الفجوة الزمنية التي تفصل بينهما أي أن:
̅

̅

) (

) (

̅

)
̅

(

مما تقدم أعاله يتضح أن السكون التام يؤدي دائما إلى السكون الضعيف إذا كانت العزوم
حتى الرتبة الثانية موجودة ،وفي مجال التحليل اإلحصائي ال يشترط أن تكون السلسلة
الزمنية تامة السكون (يصعب الحصول عليه) بل يكتفي بالسكون الضعيف لهذا سنفترض أن
السلسلة ساكنة (شعراوي. )7117 ،
نماذج التنبؤ
 -0نموذج االنحدار الذاتي)Autoregressive Model (AR
يتم بنراء هرذا النمروذج باالعتمراد علرى قريم المشراهدات السرابقة  z t 1 , z t 2 ,.......فضرالً عرن
الخطأ العشوائي  atويمكن التعبير عن عملية انحدار ذاتي من الرتبة األولى ( First-order
 )autoregressiveوالتي تسمى اختصاراً ) AR(1بالشكل التالي :
) (
أو تكتب باستخدام عامل اإلزاحة للخلف :B
(
)
) (
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حيث أن:
 : z tتمثل المشاهدة الحالية أي التي حدثت بالزمن .t
 : z t 1المشاهدة السابقة أي التي حدثت في الزمن .t-1
 : atالخطأ العشوائي أو يسمى عملية تشويش ابي أي أن
وأن  : 1معلمة االنحدار الذاتي والتي تصف التغير بالمشاهدة الحالية  z tعن المشاهدة
السابقة z t 1
 -5نموذج المتوسطات المتحركة )Moving Average Model (MA
يعد هذا النموذج أكثر تعقيداً من نماذج االنحدار الذاتي ويتم بناءهُ أذا أمكن التعبيرر عرن القيمرة
الحاليررة للسلسررلة الزمنيررة  z tعلررى أنهررا دالررة خطيررة لقيمررة الخطررأ العشرروائي فرري الفترررة الزمنيررة
السابقة t-1والذي يرمز له  a t 1فضالً عن الخطأ العشوائي الحالي  a tويمكن صياغة نموذج
متوسررط متحرررك مررن الرتبررة األولررى ) (First-order Moving Averageوالترري تسررمى
اختصاراً ) MA(1بالشكل التالي :
) (
أو تكتب باستخدام عامل اإلزاحة للخلف :B
(
)
) (
حيث أن:
 : z tتمثل المشاهدة الحالية أي التي حدثت بالزمن .t
 : atالخطأ العشوائي أو يسمى عملية تشويش ابي بحيث أن:
 : at 1الخطأ العشوائي للمشاهدة السابقة أي التي حدثت في الزمن .t-1

1
 :معلمة المتوسط المتحرك.
 -3نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة
)Autoregressive Moving Average Model (ARMA
يعد هذا النموذج خليط من نموذج االنحدار الذاتي ونموذج المتوسطات المتحركرة وتعتمرد
القيمررة الحاليررة للسلسررلة الزمنيررة  z tعلررى مجمرروعتين مررن المتغيرررات التفسرريرية  ،المجموعررة

األولى وتعرف مجموعة االنحدار الذاتي أو ما يسرمى المشراهدات السرابقة ) (z t 1, z t 2 ,..., z t  p
والمجموعرررة الثانيرررة وتعررررف بمجموعرررات المتوسرررطات المتحركرررة أو مرررا يسرررمى األخطررراء
العشررروائية

)  (at 1, at 2 ,...., at qوتكرررون المعرررالم )  (1 ,2 ,...,pخاصرررة باالنحررردار الرررذاتي
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وتعرف رتبة االنحدار الذاتي بالرمز ( )pأما المعالم )  (1,2 ,..., pفهي خاصرة بالمتوسرطات
المتحركة وتعرف رتبة المتوسطات المتحركة بالرمز (. )q
ويمكن التعبير عن نموذج انحدار ذاتي ومتوسطات متحرك من الرتبة األولى والتري تسرمى
اختصارا ) ARMA (1,1بالشكل التالي:
) (
أو تكتب باستخدام عامل اإلزاحة للخلف :B
) (
) (
) (
حيث أن:
1 (B )  1  1B

1 (B )  1  1B
 : z tتمثل المشاهدة الحالية أي التي حدثت بالزمن .t
 : z t 1تمثل المشاهدة السابقة أي التي حدثت بالزمن .t-1
 : atالخطأ العشوائي أو يسمى عملية تشويش ابي بحيث أن:
 : at 1الخطأ العشوائي للمشاهدة السابقة أي التي حدثت في الزمن .t-1
 : 1معلمة االنحدار الذاتي.

1
 :معلمة المتوسط المتحرك.
 -4نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية
)Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA
إن النماذج السابقة التي تم التطرق إليها تفرض أن السلسلة الزمنية ساكنة وال تحتاج إلى
أخررذ الفررروق لهررا ،أمررا فرري حالررة أذا كانررت السلسررلة الزمنيررة غيررر سرراكنة فأننررا نحترراج إلررى أخررذ
الفروق أولى أو ثانيرة (اغلرب السالسرل تحقرق السركون بعرد أخرذ الفررق الثراني) ،ويطلرق علرى
النمرروذج الررذي يصررف هررذه العمليررة ) ARIMA(p,d,qتمييررزا عررن النمرروذج )ARMA(p,q
السررراكن  .حيرررث  dتمثرررل عررردد الفرررروق ،و  q ،Pتمرررثالن رتبرررة النمررروذج )ARIMA(p,d,q
ويمكن التعبير عنه بالصورة التالية :
) (
) (
) (
حيث أن:
2
p
 (B )  1  1B  2 B  ...   p B
 (B )  1  1B   2 B 2  ...  q B q
d  (1  B )d

وعلى فرض أن  y tهي سلسلة زمنية غير ساكنة:
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d
وبعد أخذ الفروق المناسبة للسلسلة  y tتصبح ساكنة (  )  y t  z tوتكتب بالشكل التالي:

)

) (

(
)

) (

(

 -2التمهيد االسي المزدوج :
هي احدى الطرق للتنبؤ بالطلب على منتج معين او التنبؤ في اعداد الهيئات التعليمية والطلبة
في القطاع التربوي والتعليمي حيث يتم فيها إحساب المتوسط الممهد في نهاية الفترة من اجل
التقدير للطلب خالل الفترة التالية وذلك باستخدام قيمتين اثنتين ال غير هما الطلب الفعلي
والطلب المتوقع للفترة األخيرة ،لذلك فان تقدير الطلب لفترة ما ال يلزم الطلب الفعلي لكل
الفترات التي تسبقها ،ولكن يحتاج فقط بيانات السنة التي سبقتها .وتعتمد الطريقة على البدء
باخر تقدير تم حسابه ،والذي هو عبارة عن الطلب المتوقع الذي تم تقديره للفترات السابقة،
ومن ثم محاولة تعديله بناء على ما تم حدوثه فعال في الفترة السابقة .إذ انه عند نهاية الفترة
السابقة ،تكون القيمة الفعلية للطلب متاحة بالتالي من المكن تعديل التقدير باالعتماد على
مقدار الخطأ (االختالف) الذي لوح خالل الفترة األخيرة وبإعادة الحساب مرة أخرى
نحصل على التمهيد االسي المزدوج( .ماضي. )0992 ،
الجانب العملي:
تم اعتماد أسلوب التمهيد االسي المزدوج لكون البيانات التي تم اعتمادها ليس فيها تذبذب
وان اعداد الطلبة والهيئات التعليمية في تزايد مستمر ومنتظم اذ اخذت في هذا البحث
سلسلتين زمنيتين لكل من اعداد الطالب واعدادا الهيئات التعليمية ولفترة احدى عشر سنة تم
استخدام طريقة التمهيد االسي المزدوج بسبب سلوك البيانات نفسها اذ تتزايد القيم بعد كل
مشاهدة أي ال يوجد فيها تذبذب (لو كان فيها تذبذبا ،لكانت اساليب  ARIMAأفضل) أي ان
عدد الطلبة في تزايد مستمر وال ينخف سنة ويرتفع في سنة اخرى ،وكذلك الحال بالنسبة
الى عدد التدريسيين ولكن زيادة اعداد التدريسيين يختلف عن الزيادة في اعداد الطلبة ،لذلك
فان التنبؤات قيمها تختلف .وينصح علماء السالسل الزمنية باإلجماع باستخدام هذا األسلوب
لكونه يحقق نتائج دقيقة معتمدة يمكن االعتماد عليها في اعداد الخطط واإلمكانات والموارد
المالية والبشرية لتحقيق األهداف المرسومة بكل كفاءة وكما مبين في النتائج ادناه- :
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) يبين اعداد الطالب والزيادة المتنبئ بها في اعدادهم0( جدول رقم
عدد الطالب المتنبئ
السنة
عدد الطالب
السنة
بهم
9711917
7102/7102
7211727
7112/7117
9797129
7102/7102
7227797
7112/7112
9927772
7109/7102
2072201
7112/7112
01724471
7171/7109
2422222
7119/7112
01227201
7170/7171
2227992
7101/7119
00072291
7177/7170
2172772
7100/7101
00742921
7177/7177
2427292
7107/7100
00979041
7174/7177
2222142
7107/7107
07771771
7177/7174
2021102
7104/7107
07270711
7172/7177
2402742
7107/7104
07007221
7172/7172
2219277
7102/7107
Forecast Summary Section
Variable C3
Mean
7152238
Pseudo R-Squared
0.987143
Mean Square Error 1.36372E+10
Mean |Error|
79335.91
Mean |Percent Error| 1.12111
Forecast MethodDouble Smooth
Search Criterion Mean Square Error
Alpha
1
Intercept (A)
4506778
Slope (B) 391177
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Forecast and Residuals Plots
C2 Forecast Plot
000000.0

500000.0

C2

000000.0

500000.0

000000.0
23.9

18.1

6.6

12.4

0.9

Time

Residual Plot of Residuals of C2
300000.0

Residuals of Residuals of C2

175000.0

50000.0

-75000.0

200000.0
23.9

18.1

6.6

12.4

0.9

Time

جدول رقم ( )5يبين اعداد الهئية التعليمية والزيادة المتنبئ بها في اعدادهم
الهيئة التعليمية المتنبئ
السنة
الهيئة التعليمية
السنة
بها
420277
7102/7102
722201
7112/7117
424294
7102/7102
721924
7112/7112
422977
7109/7102
727702
7112/7112
420000
7171/7109
412224
7119/7112
424721
7170/7171
477474
7101/7119
422472
7177/7170
471221
7100/7101
421722
7177/7177
472171
7107/7100
427247
7174/7177
472727
7107/7107
422914
7177/7174
474729
7104/7107
491127
7172/7177
472722
7107/7104
497770
7172/7172
472272
7102/7107
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Forecast Summary Section
Variable C3
Mean
417835.9
Pseudo R-Squared
0.849951
Mean Square Error 1.65653E+08
Mean |Error|
8686.769
Mean |Percent Error| 2.065227
Forecast MethodDouble Smooth
Search Criterion Mean Square Error
Alpha
0.7400239
Intercept (A)
423732.8
Slope (B) 3158.542
Forecast and Residuals Plots
C3 Forecast Plot
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االستنتاجات:
 -0استعمال أسلوب التمهيد االسي المزدوج وهو من األساليب الدقيقة عندما تكون البيانات
منتظمة وبنمو منطقي من غير تذبذب.
 -7بلغ عدد الطالب المتنبئ بهم في عام  )9797129( 7102/7102طالب لمختلف
المراحل الدراسية بدأً من رياض األطفال ولغاية المرحلة اإلعدادية.
 -7بلغ عدد الطلبة المتوقع في عام  7172/7172السنة األخيرة للتنبؤ ( )07007221طالبا ً
ولكافة المراحل.
 -4تنحصر االعداد المتنبئ بها بين السنوات في ( )7 ،7بين هذين الرقمين بنمو منطقي إذا
ما قيست بالبيانات والمعلومات الواقعية لسنوات السلسلة الزمنية في ( )00سنة الماضية.
 -7بلغ عدد الهيئات التعليمية المتنبئ بهم في عام  )424294( 7102/7102مدرس لمختلف
المراحل الدراسية بدأً من رياض األطفال ولغاية المرحلة اإلعدادية.
 -2بلغ عدد الهيئات التعليمية المتوقع في عام  7172/7172السنة األخيرة للتنبؤ
( )497770مدرس ولكافة المراحل.
 -2تنحصر االعداد المتنبئ بها بين السنوات في ( )7 ،7بين هذين الرقمين بنمو منطقي إذا
ما قيست بالبيانات والمعلومات الواقعية لسنوات السلسلة الزمنية في ( )00سنة الماضية.
التوصيات:
 -0اجراء دراسة باستعمال أساليب التنبؤ األخرى منها نماذج  ARIMAلبيانات فيها تذبذب
على مدى سنوات.
 -7اجراء دراسات على بيانات تخص األبنية المدرسية والجامعية (الكليات) ألهميتها في
العملية التربوية والتعليمية.
 -7اجراء دراسات على بيانات تخص األبنية المدرسية وتوسيعها بما يتناسب اعداد الطلبة
المتنبئ بهم.
المراجع:
أ-المراجع العربية
 -0ابراهيم ،كاظم ابراهيم ( ،)7110التخطيط والتنمية والتعليم العالي (رؤية مستقبلية)،
دار الزهران ،عمان.
 -7احمد ،أبو ذر يوسف علي ،يونس ،عادل موسى ( ،)7107استخدام السالسل الزمنية
للفترة ( ،)7107-0921مجلة
للتنبؤ بإنتاجية الصمغ العربي في سوق محاصيل األبي
البحث العلمي للعلوم واآلداب ،العدد .07
 -7امين بك ،عزة حازم زكي ( ،)7117استخدام الشبكات العصبية في التكهن للسالسل
الزمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية علوم الحاسبات والرياضيات ،جامعة الموصل.
 -4الصباغ ،عماد عبد الوهاب ( ،)0992الحاسوب في إدارة االعمال/أنظمة تطبيقات
اإلدارة ،دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع ،ص.7
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 -7البحيري ،السيد محمود ( ،)7112تخطيط المؤسسات التعليمية ،عالم الكتب ،الطبعة
االولى ،القاهرة.
 -2الطائي ،فاضل عباس ( ،)7119التنبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع
التطبيق ،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية ،السنة  ،7101العدد .02.
 -2الطائي ،فاضل عباس والكوراني ،جيهاني فخري ( ،)7112التنبؤ بنماذج ARIMA
الموسمية باستخدام طرائق التمهيد االسي مع التطبيق ،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية،
السنة  ،7112العدد .04
 -2العزاوي ،ندوى سالم يونس ( ،)7114تحليل بع البيانات المناخية لمدينة الموصل
باستخدام نماذج بوكس – جينكز ،جامعة الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،قسم اإلحصاء.
 -9المحمدي ،ناظم عبد هللا عبد ،طعمة ،سعدية عبد الكريم ( ،)7100استخدام نماذج
السالسل الزمنية الموسمية للتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الفلوجة ،مجلة جامعة
االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،4العدد .2
 -01المقابلة ،محمد قاسم ( ،)7117واقع نظم المعلومات اإلدارية في مديريات التربية

والتعليم في األردن بدرجة ممارسة رؤساء األقسام لوظائف العملية اإلدارية من وجهة
نظرهم ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان للدراسات العليا.
 -00المقدم ،مها سهيل ( ،)0922مقومات التنمية االجتماعية وتحدياتها ،معهد االنماء
العربي ،ص ،017بيروت.
 -07بري ،عدنان ماجد عبد الرحمن ( ،)7117طرق التنبؤ اإلحصائي ،جامعة الملك
سعود.
 -07شعراوي ،سمير مصطفى ( ،)7117مقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية،
كلية العلوم ،جامعة الملك عبد العزيز ،مركز النشر العلمي ،المملكة العربية السعودية.
 -04فاندل ،والتر ( ،)0997السالسل الزمنية من الوجهة التطبيقية ونماذج بوكس
وجينكنز ،تعريب عبد المرضي حامد عزام ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
 -07ماضي ،محمد توفيق( ،)0992إدارة اإلنتاج والعمليات ،جامعة اإلسكندرية ،كلية
التجارة.
 -02مرسي ،محمد منير ( ،)0992تخطيط التعليم واقتصادياته ،عالم الكتب ،ص،779
القاهرة.
 -02هيكل ،عبد العزيز فهمي ( ،)0927الكومبيوتر وإدارة االعمال ،دار الكتب الجامعية،
القاهرة.
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