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 الخالصة 

تركة ثقيلة تحاول الحكومات المتعاقبة جاهدة ان تقلل من اثار تلك التركة من   2003ورث قطاع التعليم قبل وبعد عام  

ر مثالالال علالالك الالالك الالالحقص الحااالالل ةالالل المالالدار  الحكوميالالة ةالالل خالال ل  الالد الالالحقص الحااالالل ةالالل اربحيالالة المدر الالية وخيالال

محاةظة وا ط اا تفتقر هذه المحاةظة لعدد من العوامل التل تجعل التعليم ةيها عرضة للخطر بسبب قلة المالدار  ييال  

ارهالالل  وتلميذة ,اا لجالأ اغلالب اتلميذ   50نجد ةل اغلب المدار  الحكومية بأن عدد الت ميذ ةل الصف الوايد اكثر من 

ق التحبؤيالة ييجالاد الحلالول , مالن ائالالك تسجيل ابحائهم ةل المدار  ارهلية ولالذا  الحتطرف ةالل بحثحالا هالذا الالك بعال  الطر

خ ل تحليل الحتائج تم التوال الك ان اةضل نمواج للتحبؤ وهالو نمالواج التمهيالد ار الل الث ثالل وكانال  هحالا  ييالادة ةالل 

 .الطريقة التل تم الحبؤ بها بهذهعدد الت ميذ 

 

 التمهيد ار ل الث ثل. انمواج ،نمواج التمهيد ار ل الثحائل  ،السلسلة الزمحية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The education sector, before and after 2003, inherited a heavy legacy. Successive 

governments are trying hard to reduce the effects of that legacy by filling the shortage in 

school buildings. The best example of this is the shortage in public schools in Wasit 

governorate, as this governorate lacks a number of factors that make education in it. 

Vulnerable because of the lack of schools, where we find in most government schools 

that the number of students in one class is more than 50 male and female students, as 

most parents resorted to registering their children in private schools, so we will address in 

this research to some predictive methods to find solutions, by analyzing the results It was 

concluded that the best prediction model is the triple exponential preamble model, and 

there was an increase in the number of students that were predicted in this way. 
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تواجهها هذه اميمات تحدث اموبةة واممالرال بكالكل هالبو دورا 

ومن هالذه . نتيجة لدورة اميوال الجوية ونسبة تلوث الهالوا  والمالا 

، ة نها تتالأثر ( غير ثابتة)الظواهر غالب ا ما تكون ديحاميكية بطبيعتها 

التغييالر ، وةق الا لالحمط بمجموعة متحوعالة مالن العوامالل ، ونتيجالة لهالذا 

معين ، ة ن يجم المكك ت المصايبة لهذه الظالواهر لالن يكالون هالو 

لالالذلك، ةالالل هالالذه الحالالالة، يجالالب ا الالتخدام . بعالالد عكالالر  الالحوات ظو ظكثالالر

البيانات التاريخية لتقدير يجم الظاهرة، ثالم ا التخدامها لتقالدير يجالم 

مالن المهالالم نمذجالة الكميالالات التاريخيالالة و. هالذه الظالالواهر ةالل المسالالتقبل

الرياضالالية وتتبالالو  الاللوكياتها  ارنمواجالالاتلهالالذه الظالالواهر مالالن خالال ل 

الحالية والمسالتقبلية، وتسالمك هالذه الطريقالة تحليالل الس  الل الزمحيالة 

 .ةل اييصا 

يُعالالد ا الاللوب الس  الالل الزمحيالالة ةالالل اريصالالا  محا الالبا ةالالل تتبالالو نمالالط 

التغيالالر ةالالل الكميالالة واالالياغة ظنمالالواج لهالالذا التغييالالر والالالك مالالن خالال ل 

 .نةاتغيرات المكونة للسلسلة الزمحية والمتمثلة بـو الككف عن الم

 

 مشكلة البحث  -2

تركالالزت مكالالكلة البحالال  يالالول ييالالادة اعالالداد الت ميالالذ ةالالل المالالدار  

اربتدائية والحقص الحاد ةالل اربحيالة المدر الية اا يالويل هالذا الالحقص 

نفالالور  يالالؤدا الالالك مالالاالالالك اكتظالالار الت ميالالذ ةالالل الصالالفو  المدر الالية 

 اغلب الت ميذ من المدار .

 

 هدف البحث  -3

هد  هذا البح  الك بحا  انمالواج تحليالل اعالداد الت ميالذ مالن خال ل ي

ا الالالتخدام بعالالال  ار الالالاليب التحبؤيالالالة مثالالالل نريقالالالة التمهيالالالد ار الالالل 

الث ثل( وكذلك نريقة المتو طات المتحركة  –الثحائل  –)اريادا 

ميذ الملتحقين بالصالفو  ارولالك البسيطة والخطية للتحبؤ بأعداد الت 

 ةل محاةظة وا ط.

 

 السلسلة الزمنية  -4

يمكن تعريف السلسلة الزمحية علك انها مجموعة من المكالاهدات او 

 –ارداريالة  –ارقتصالادية )القيا ات التل تأخذ العديالد مالن الظالواهر 

علك هكل ةترات يمحيالة متتابعالة عالادة ( الخ... الطبية  –ارجتماعية 

 .[1] تكون متساوية ةل الطولما 

ن همالا ارتجالاه ارول ان ا ا اليالتحليل السلسلة الزمحيالة يوجالد اتجاهال

 –المتو الطات متحركالة )يسمك ارتجالاه التقليالدا والمتمثالل بطرائالق 

التمهيالد ار الل الثحالائل  –التمهيد ار ل اريادا  –تفكيك المركبات 

ةالل هالذا البحال  والالذا يكالون محالل عملحالا ( التمهيد ار ل الث ثل –

. مو الالميةاليعالالر  بحمالالااج بالالوكن جحكيحالالز غيالالر ةامالالا ارتجالالاه ارخالالر 

بالالالان مركبالالالات ( ارتجالالالاه التقليالالالدا)تفتالالالرل نرائالالالق ارتجالالالاه ارول 

الالدورات المو المية يجالب ان تكالون محالددة ومسالتقلة عالن المركبالات 

وبالتالل ةالان نرائالق هالذا ارتجالاه . ارخر  المكونة للسلسلة الزمحية

السلسالاللة  انمالالواجعالالول عليهالالا بعالال  ارييالالان ةالالل بحالالا  ر يمكالالن ان ن

الزمحيالالة والسالالبب يعالالود الالالك ايتمالالال ان تكالالون هالالذه المركبالالات غيالالر 

محدده او قد تكون مترابطة مو مركبالات غيالر مو المية ةالل السلساللة 

الزمحية ومو الك تبقك هذه الطرائق ممكحو ار تعمال ةل التحبؤ بقاليم 

 .[2]  الظاهر ةل مجال الس  ل الزمحية

 

لتحليالالل  عالالدة هحالالالك نرائالالقطرائققت تحليققل السالسققل الزمنيققة:  -5

 انمواج السلسة الزمحية ومن هذه الطرائق هل:

  طرائت االتجاه التقليدي 

ايالد  نرائالق تحليالل السلسالة الزمحيالة هالل نرائالق ارتجالاه التقليالالدا 

التمهيالالد ار الالل مثالالل نريقالالة التمهيالالد ار الالل  بانمواجالالاتوالمتمثلالالة 

اريالالادا ونريقالالة التمهيالالد ار الالل الثحالالائل ونريقالالة التمهيالالد ار الالل 

الث ثل تخصص هالذه الطرائالق وين ظكبالر للقاليم الحديثالة يمحيالا عالن 

 الالابقاتها لالالذا تحظالالك البيانالالات الحديثالالة ترجيحالالا اعلالالك مالالن البيانالالات 

يكالون اةالق التحبالؤ  ق ناجحة يجالب انائالقديمة. ولكل تكون هذه الطر

نسالالبيا والمعلومالالات الخارجيالالة المتايالالة عالالن ع قالالات السالالبب  اقصالالير  

والحتيجة بين العحاار وبين العوامالل المسالتقلة التالل تالؤثر ةيهالا قليلالة 

نة  الالهولة اوالجهالالد المطلالالوب ةالالل التحبالالؤ قليالالل ويمكالالن قيا الالو بو الال

تطبيالالالق ارنمالالالواج والمتطلبالالالات الحسالالالابية المطلوبالالالة للتحفيالالالذ وكالالالذلك 

 :[3]التحبؤ ومن هذه الطرائق  تحدي 

  التمهيد االسي االحادي 

هذا ارنمواج محا ب للحارت التل ر يوجد ةيها اتجاه عالام ظو اتجالاه 

مو الالمل ةالالل السلسالاللة الزمحيالالة، ظا يالالتم تحويالالل البيانالالات إلالالك قيمالالة 

متو طة، ظا السلسلة الزمحية علالك نالول مسالار عكالوائل لمتو الط 

 . [4]يسابل ثاب  وتحدد بالصيغة التالية 

 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑍𝑡 + (1 − 𝛼)𝑍𝑡−1 + (1 − 𝛼)2𝑍𝑡−2 + ⋯ + (1 − 𝛼)𝑟𝑍𝑡−𝑟 
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�̃�𝑡 = 𝛼 ∑(1 − 𝛼)𝑟𝑍𝑡−𝑟

∞

𝑟=0

     .   .   .       (1) 

ل:أتونظرا لعيوبها بسبب رنهائية الع قة الرياضية نقوم بتبسيطها ما ي  

(1 − α)Z̃t−1 = α(1 − α)Zt−1 + (1 − α)2Zt−2      . .  .           (2) 

Z̃t − (1 − α)Z̃t−1 = αZ 

Z̃t = αZt + (1 − α)Zt−1     ,         t = 2 , T̅̅ ̅̅ ̅ 

�̃�𝑡بعد الك نحتاج الك قيم ابتدائية رنط ف عملية التمهيد وعليالو نفتالرل  = 𝑍𝑡  مالدةلإلالك اويكتالب ارنمالواج التحبالؤا المسالتقبلل T+1 مالدةالالك ال  

T+L : كما يلل 

ẐT+1 = αzT − (1 − α)Z̃T     .  .   .   (3) 

 : Z̃T( بـ 3ةل المعادلة ) ẐTاا نعول اثحا  التحبؤ 

ẐT+L = ⋯ = ẐT+1 

 

 التمهيد االسي الثنائي  انموذج 

ظر الالالل الخطالالالل اات المعلمالالالة  Brown انمواجالالالاتيطلالالالق عليهالالالا 

الالا للبيانالالات التاريخيالالة.  الوايالالدة. اا تحالالدد هالالذه الطريقالالة وين الالا متحاقص 

نريقالة تحبالؤ ةالل كثيالر مالن الحالارت بالدر بصالفتها ويفضل ا تخدامو 

مالالن نريقالالة المتو الالطات المتحركالالة، منهالالا تسالالتخدم للتعالالوي  عالالن 

المتحركالالة الوقالال  الضالالائو ةالالل الحسالالاب عحالالد ا الالتخدام المتو الالطات 

 :[5]والصيغة الرياضية لها تكون كما يلل 

 

Zt = b + at + ϵt        .  .    .   (4) 

تحتوا علك المركبـة العكوائيـة وارتجاه العام  tZوالسلسلة الزمحية 

تمثالالل  𝜖𝑡( تمثالالل مركبالالـة ارتجالالاه العالالام الخطالالـل و b+atييالال  ان )

المركبالالـة العكالالوائية, بارمكالالان تمهيالالد هالالذه الصالاليغة وةالالق ارنمالالواج 

 ار ل الثحائل علك مريلتين.

 

Z̃tالمريلة ارولك                                                = αZt + (1 − α)Z̃t−1 

Z̃̃tالمريلة الثانية                                                = αZ̃t + (1 − α)Z̃̃t−1 

 ويتم يساب المعلمتين كما يلل:

b = 2Z̃t − Z̃̃t 

a =
α

1 − α
(Z̃t − Z̃̃t) 
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 وعليو ةان ارنمواج التحبؤا يكون:       

ẐT+L = b + aL     .    .    . (5) 

 الزمحية المتتالية ةل السلسلة الزمحية. للمدةقريبة من الصفر كلما كان  قيم التمهيد ظكثر معحوية بالحسبة  𝛼يمكن القول انو كلما كان  قيمة 

 التمهيد االسي الثالثي  انموذج 

تمهيديا  ل نمواج ار ل  اانمواجالتمهيد ار ل الث ثل  اانمواج   يعد  

اريادا، عحدما يكون ارتجاه العام غير خطالل اا يالتم تمهيالد بيانالات 

السلسلة ارااللية ثال ث مالرات علالك التالوالل والالذا يسالمك بأ اللوب 

Brown  التربيعالالالل او المعلمالالالة الوايالالالدة ويعطالالالك هالالالذا ارنمالالالواج

 :[5] بالع قات الرياضية التالية

 

Z̃t = αzt + (1 − α)Z̃t−1 

Z̃̃t = αZ̃t + (1 − α)Z̃̃t−1 

Z̃̃
̃

t = αZ̃̃t + (1 − α)Z̃̃
̃

t−1 

at = 3Z̃t − 3Z̃̃t + Z̃̃
̃

t 

bt =
α2

2(1 − α)2
[(6 − 5α)Z̃t − (10 − 8α)Z̃̃t + (4 − 3α)Z̃̃

̃
t 

ct =
α2

(1 − α)2
(Z̃t − 2Z̃̃t − Z̃̃

̃
t) 

Zt−1 = at + bt + ct          .     .      .  (6) 

 

 الجانب التطبيقي 

 تمهيد

الرياضالية  وانمواجاتهالايعد تطبيق ظ اليب تحليالل الس  الل الزمحيالة 

مالالن ظهالالم المتطلبالالات ام ا الالية لهالالذا  التعليمالاللعلالالك بيانالالات القطالالاع 

البحالالالال ، ييالالالال  تالالالالم ا الالالالتعمال الطرائالالالالق المالالالالذكورة  الالالالابقا  لتحليالالالالل 

الرياضية للتحبؤ والك بارعتماد علك مجموعة البيانات  ارنمواجات

 مالالدةالخااالة ب عالالداد ت ميالذ الصالالفو  امولالك ةالالل محاةظالة وا الالط لل

ييالالالال   Eviews9( وبا الالالالتعمال برنالالالالامج 2021-1981الزمحيالالالالة )

الحتالالائج التالالل تمثالالل قالاليم المعلمالالات المقالالدرة با الالتخدام نريقالالة  رهالالرت

( , وكالالذلك 1التمهيالالد ار الالل اريالالادا كمالالا موضالالر بالجالالدول رقالالم )

 –د ار الالالل ) الثحالالالائل تقالالالدير المعلمالالالات با الالالتخدام نريقتالالالل التمهيالالال

 ( .3(,)2وكما موضر ةل الجداول  ) (الث ثل

 

 مثل قيمة المعلمات المقدرة بطريقة التمهيد االسي االحاديي (1رقم )جدول 

Dependent Variable: Y 

Method: Single Exponential Smoothing 

Included observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 31.7392323  4.78300123 .001234 
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X 1.0032314 0.3522468 7.01634670 .026267 

R-squared 0.6627892343 Mean dependent var 45456.0666668 

Adjusted R-

squared 
0.468907532 S.D. dependent var 47884.433857 

S.E. of 

regression 
52342.3594731 Akaike info criterion 38.998765 

Sum squared 

resid 
1.34252 Schwarz criterion 32.180098 

Log likelihood 155.940091 Hannan-Quinn criter. 33.993345 

F-statistic 7.9563456780 

Prob(F-

statistic) 
0.03024767 

 ن من تحليل البياناتيالبايثاعداد * المصدر: 

 

αتالالم يسالالاب قيمالالة معامالالل التمهيالالد  = وكالالذلك قيمالالة يسالالاب  0.05

𝑀𝑆𝐸متو الالط مربعالالات الخطالالأ  = وايضالالا يسالالاب   101.7326

 (.0.6627892343قيمة معامل اررتبان والتل بلغ  )

 

 ( يمثل قيم المعلمات المقدرة باستخدام طريقة التمهيد االسي الثنائي2جدول رقم )

Dependent Variable: Y 

Method: double Exponential Smoothing 

Included observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 30.7739238  4.6666 0.00523 

X 1.08325287 0.16224 2.71994 0.01235 

R-squared 0.8732473698 Mean dependent var 46236.136677 

Adjusted R-

squared 
0.5233542871 S.D. dependent var 45554.762671 

S.E. of 

regression 
32223.71992689 Akaike info criterion 29.882936 

Sum squared 

resid 
1.37286288 Schwarz criterion 30.119877 

Log likelihood 101.219101 Hannan-Quinn criter. 31.100679 

F-statistic 7.2234628 

Prob(F-statistic) 0.0200337 

 ن من تحليل البياناتيالبايثاعداد * المصدر: 

 

244                           (240-246)



 

 
 

 2022آب   .....استعمال نماذج  –مهدي و حيدر و ثائر و هدية  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
αتالالم يسالالاب قيمالالة معامالالل التمهيالالد  = وكالالذلك قيمالالة يسالالاب  0.05

𝑀𝑆𝐸متو ط مربعات الخطأ  = وايضا يساب قيمالة   99.2036

 (.0.8732473698)تبان والتل بلغ  معامل ارر

 

 ( يمثل تقدير المعلمات بطريقة التمهيد االسي الثالثي3جدول رقم )

Dependent Variable: Y 

Method: triple Exponential Smoothing 

Included observations: 56 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 36.7735323  4.76450123 0.03213 

X 1.9271556 -0.226468 3.0733670 0.00816 

R-squared 0.775242343 Mean dependent var 46023,19736 

Adjusted R-

squared 
0.5695407532 S.D. dependent var 49651.07233 

S.E. of 

regression 
123423368.3594731 Akaike info criterion 30.11928344 

Sum squared 

resid 
1.836641378 Schwarz criterion 30.16628536 

Log likelihood 73.19897943 Hannan-Quinn criter. 31.16299153 

F-statistic 7.8356056780 

Prob(F-statistic) 0.00324767 

 ن من تحليل البياناتيالبايثاعداد * المصدر: 

 

αتالالم يسالالاب قيمالالة معامالالل التمهيالالد  = وكالالذلك قيمالالة يسالالاب  0.05

𝑀𝑆𝐸متو الالط مربعالالات الخطالالأ  = 90 . تمالال  وايضالالا     9054

 (.0.9627892343يساب قيمة معامل اررتبان والتل بلغ  )

بعد تقدير قيم المعلمات با تخدام نرائق التمهيد ار الل ااالبر ربالد 

والالك با التخدام   المقبلالةللسالحوات الخمالن من التحبالؤ باعالداد الت ميالذ 

كل من نريقة التمهيد ار الل ) اريالادا , الثحالائل , الث ثالل ( وكمالا 

 ( . 6(,)5(,)4موضر بالجداول )

 

 دام طريقة التمهيد االسي االحادي( الذي يمثل اعداد التالميذ الملتحقين للصفوف االولى باستخ4جدول رقم )

 داد  التالميذاع السنة

2022 44322 

2023 47980 

2024 50230 

2025 43601 

2026 41811 

 ن من تحليل البياناتيالبايث اعداد* المصدر: 
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 ( الذ يمثل اعداد التالميذ الملتحقين للصفوف االولى باستخدام طريقة التمهيد االسي الثنائي5جدول رقم )

 اعداد  التالميذ السنة

2022 45602 

2023 50407 

2024 46532 

2025 49328 

2026 51903 

 ن من تحليل البياناتيالبايثاعداد * المصدر:  

 

 ( الذ يمثل اعداد التالميذ الملتحقين للصفوف االولى باستخدام طريقة التمهيد االسي االثالثي6جدول رقم )

 اعداد  التالميذ السنة

2022 52341 

2023 50836 

2024 49300 

2025 48457 

2026 46346 

 ن من تحليل البياناتيالبايثاعداد * المصدر:  

 

 االستنتاجات

 ةقد تم التوال الك : من خ ل نتائج التحليل ةل الجانب العملل 

–التمهيالالد ار الالل ) اريالالادا  انمواجالالاتتمالال  المفاضالاللة بالالين  .1

الث ثالالل ( اا بلغالالال  قيمالالة متو الالالط مربعالالات الخطالالالا  –الثحالالائل 

( وكالالالالذلك متو الالالالط 101.7326للتمهيالالالالد ار الالالالل اريالالالالادا )

( امالالالا 99.2036مربعالالالات الخطالالالأ ل نمالالالواج ار الالالل الثحالالالائل )

التمهيالالالد ار الالالل الث ثالالالل ةقالالالد بلالالالا متو الالالط مربعالالالات الخطالالالأ 

(90.9054.) 

هالو  انمالواجوجالدنا ان اةضالل  اجالاتارنموعحد المفاضلة بالين  .2

ار الالل الث ثالالل ييالال  بلغالال  قيمالالة متو الالط مربعالالات  نمالالواجار

 ( وقد تم اعتماده ةل التحبؤ.90.9054الخطا )

مالالن ناييالالة اررتبالالان ةقالالد تالالم  ارنمواجالالاتعحالالد المقارنالالة بالالين  .3

الث ثالالل اا  نمالواجالتواالل الالالك ان اقالو  ع قالالة كانال  بالالين ار

  (.0.9627892343بلغ  قيمة اررتبان )

 

 

 المصادر:

( ، مقدمالالة ةالالل التحليالالل 2005هالالعراوا ،  الالمير مصالالطفك ، )[1] 

الحدي  للس  ل الزمحية " جامعة الملك عبد العزيز , المملكة 

 العربية السعودية ,الطبعة ارولك.

( " الس  الالل 1992) عبالالد المرضالالل يامالالد عالالزام )واخالالرون( , [2]

الزمحية من الوجهة التطبيقية ونمااج بوكن جحكحالز " المملكالة 

 العربية السعودية ,جدة جامعة الملك عبد العزيز.

(، " تحليالل الس  الل الزمحيالة 2016البكير , يين العابدين ، )  [3]

ةالالالل مجالالالال التكالالالرار والالالالزمن " ارردن , دارالجحالالالان, الطبعالالالة 

 ارولك.  

(, "الس  ل الزمحية وتقحيالات التحبالؤ 2010مولود , )يكمان ،  [4]

 القصير المد  " ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية.

(، 2015الكالالوير ، محمالالد عمالالر , البيبالالاط، نجالالا  نالالاهر ،) [5]

"التحبالالؤ بكميالالات المحتجالالة مالالن الالالحفط الخالالام ةالالل ليبيالالا با الالتخدام 

، الجامعالة  التمهيد ار ل " كلية ارقتصاد والتجارة انمواجات

 ار مرية ، العدد الخامن. 
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