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المستخلص
الكثير من العمليات االدارية او جميعها تعد التنبؤ من اهم الوساال  ،ومن ابرزها في ادارة المبيعات التي تحتاج وبصاورة ااةاة ال
تنبؤات حول المبيعات ،ولغرض ادارة المبيعات ،لذا يجب اساااتعمال اسااالور او لرينة للتنبؤ بها تعؤي تنبؤات د ينة ،ومن ابرز هذة
الؤرالق هي نماذج الساالس ا الةمنية ونماذج االنحدار لذت ااتصااا هذة الدراسااة لمعرفة اق الؤرالق افؤ ا للتنبؤ بحجم المبيعات
وايهما افؤاا ا

حيث تم اسااااتعمال مدة معايير للمةا اااالة بين النماذج وبيان د ة التنبؤ لذا تم تحديد االنموذج االفؤاا ا هو

)  ARIMA ( 0 , 1 , 3من بين مدة نماذج تم ااتيارها لتمثي بيانات السالسالا الةمنية لكونا االفؤا بحساب ما تبين في ل من
( MS=1350488و  )AIC=34.232واظهرت نتالج منايس د ة التنبؤ ونتالج التنبؤ المسااتنبلي للمبيعات ان افؤ ا وألةأ لرينة
للتنبؤ هي لرينة بولس جنكية من لرينة االنحدار الخؤي للتنبؤ بحجم المبيعات للشرلة العامة للصنامات الكهربالية.
الكلمات المفتاحية  :سلس زمنية ،التنبؤ ،بولس جينكة ،االنحدار الخؤي

Predicting the use of the Box - Genghis methods and linear regression of the sales of
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Abstract
A lot of administrative processes or all of them are considered to be one of the most important means,
most notably in sales management, which in particular need to be forecasted for sales and for the

.
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purpose of sales management so a method or method of forecasting must be used to give precise
forecasts. The most prominent of these models are time series models and regression models This
study is to find out which methods are better for predicting the volume of sales and which is better.
Several criteria have been used to distinguish between the models and the accuracy of the prediction
model was determined ARIMA (0, 1, 3) among the several models selected to represent

So the best

the time series data for being the best as shown in both (MS = 1350488 and AIC = 34.232). The results
of the prediction accuracy measurements and the results of the future sales forecast showed that the
best and most efficient way to predict is Box Genghis method of linear regression method to predict
the sales volume of the General Company for Electrical Industries
Keywords : time series, forecasting, box-jenkins, linear regression

 . 1المقدمة
من اج تحنيق أهداف المؤساااساااة اال تصاااادية مث تحنيني

السااتعمالا الاراض التنبؤ وتتغير بمرور الةمن في لثير من

الربح و التوازن و البناء وبناء أق مؤسااااسااااة واسااااتمرارها

المجاالت منها اإلدارية و ؤامات الصنامة والتجارية.

مرهون بكةااءة اداء مختل

ادارتهاا بماا في ذلاد ا داء الجياد

-2مشكلة البحث

لوظيةة إدارة المبيعات ااةااة حيث ( تمث االرباو وهي اهم
العناةااار المالية للمؤساااساااة ) .اذ ان المبيعات تمث واجهة

ان لا المشااااالا لا التي تواجاا الكثير من ياديرون المبيعاات

المؤسااسااة في السااوي او هي اهم مخرجات المؤسااسااة لن ا

في ةااعوبات في التنبؤ ن را ج لكثرة مدد المتغيرات وةااعوبة

جةلي من المحيط الذق يمثا الن اا الكلي ،لذا من جهاة اارت

تحادياد تااهيرهاا باد اة مل حجم المبيعاات ،مماا يصااااعاب مملياة

فاان تحادياد حجم المبيعاات ،يلياا تحادياد حجم االنتااج ،يلياا تحادياد

تحديدها  .فؤااالج من مد معرفة مميةات التي تدفب الباحثين

حجم التموين بالمواد التي اساااتعمال في االنتاج ول ما تحتاج

الذين ينومون بالتنبؤ بحجم المبيعات باستخدا نموذج االنحدار

اارت .لذا لان من اساتخدا اسااليب

او نموذج السلس الةمنية ،مما د يعؤي تنديرات و تةسيرات

من يد ماملة ومصااري

مملية حديثة تساتعم في ادارة المبيعات او باالا

اير د ينة.

في تندير

حجم المبيعااات فمن الناااحيااة العلميااة والعمليااة يتاااو الدارة

 -3هدف البحث

المبيعات العديد من الؤرالق او نماذج االحصاااالية المساااامدة
في التنبؤ بحجم المبيعاات وفي الثر هاذا الؤرالق او النمااذج

تحادياد افؤاااا انموذج للتنبؤ بحجم المبيعاات ،وبياان افؤاااا

اسااتعماال هي نماذج االنحدار التي تعبر من المبيعات دالة في

الؤرالق المستعملة للتنبؤ ولمعرفة اهمها وافؤلها للتبؤ

متغير مساااتن لالمصاااارف ،وايؤا اا ج نجد نماذج السااالسا ا

-4اهمية البحث

الةمنياة التي تعاد المبيعاات دالاة في الةمن ولكل النموذجين

هو دراساااة اهم االسااااليب الخاةاااة بالتنبوء بحجم المبيعات

فر اياتا التي تساتدمي اساتعمالة وتعد السالسا الةمنية من

وبيان افؤاليتها وذلد الساتخداما بالتنبؤ بحجم مبيعات كارلة

اهم االسااااليب االحصاااالية المهمة لكونا يتؤااامن الكثير من
االساليب التخاذ النرارات في

.

مختل

ديال للصنامات الكهربالية من الل تحديد االنموذج االفؤ

االاتصاةات
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في تندير حجم المبيعات ،مما يؤامن االبتعاد من االاؤاء في

( )ARMAوالنموذج الموسمي ( )SARMAوال آارا من

تناديرهاا واالمتمااد مل االساااالور او الؤريناة االفؤاااا بعاد

نماذج بكس -جنكة ولاالتي..

تحديدها من الل بعض المعايير الخاةة بااؤاء التنبؤ.
-2-6دالةةة االرابةةاط الة اايAuto-Correlation ( ACF
[6,4,2]: )Function

-5فرضية البحث
يمكن و ااب الةر ااية االساااسااية اآلتية وبيان مدت ةااحتها

تعرف دالاة االرتباال الاذاتي بين مشاااااهادات الساااالساااالاة

وهي افؤاااالياة او لةااءة االنموذج المسااااتخاد في التبؤ بحجم

) 𝑛𝑋  (𝑋1 , 𝑋2 , … … … … … ,التي يبعد بعؤاااها من بعض

المبيعات لغرض تةساير سلو المبيعات بشك يسمح بدراستها

بمسافة درها  Zوحدة زمنية اق ان:

الاراض ا تصادية.

)…(1

𝑧∑𝑛−
) ̅𝑥𝑡=1 (𝑥𝑡 −𝑥̅ )(𝑥𝑡+𝑛 −
2
𝑛∑
) ̅𝑥𝑡=1(𝑥𝑡 −

z=0 , 1 ,2

-6الجانب النظري ][ 1,5

-3-6دالةةةةة االرابةةةةاط ال ااةةةةي الجزئةةةةي Partial Auto-

-1-6طريقة بوكس  -جنكيز – Jenkins method Box

)[6,4,2]:Correlation Function (PACF

][6,4,2

يعرف معااام ا االرتبااال الااذاتي الجةلي بااأنااة درجااة

هي تلاد المنهجياة التي لبنهاا لا من (, George Box

اال تران بين  Xtو  Xt-zمنااد هبااات فترات االزاحااة

 ) Gwilyn Jenkinsمل الساااالساا ا الةمنية ما 1970

االارت وتعرف لما يأتي:

حياث تعاد من افؤاااا منهجياة تعتماد في ةاااايغتهاا مل هلهاة
أجةاء هي نموذج االنحادار الاذاتي () Autoregressive

𝐵1 𝑖𝑓 𝑧 = 1

ونموذج المتوسااااؤااات المتحرلااة ( Moving Average

𝐵𝑍 − ∑𝐾−1
𝑗=1 𝜇̂ 𝑍−1
=
)… . . . (2
𝐾−1
1 − ∑𝑗=1 𝜇̂ 𝑍−1

 )Modelوالااناامااوذج ال امااخااتاالااط – Auto Regressive
Moving Average

= )𝑍(𝐵

وتعتماد هاذا المنهجياة مل أربعاة

𝑍𝑍 ̂𝜇

𝑖𝑓 𝑧 = 2,3, … ….

ماراحاا لاغارض الاتاناباؤ .هاي مارحالااة تاحااديااد الاناماوذج
 Identificationومرحلاة تنادير المعاالم . Estimation

𝑗 𝑟𝑜𝑓 𝑗𝜇̂ 𝑧𝑗 = 𝜇̂ 𝑧−1,𝑗 − 𝜇̂ 𝑧𝑧 𝜇̂ 𝑧−1,𝑧−

وباعاادهااا مارحالااة اااتابااار د ااة الاناماوذج Diagnostic

= 1,2, … … . . , 𝑧 − 1

 . Checkingواايراَ مرحلة التنبؤ .Forecasting
التنا أهمياة دالاة االرتباال الاذاتي الجةالي من دالاة االرتباال
ويتم التنبؤ بعاد ألماال مرحلاة ااتباار د اة النموذج أذا لاان

الاذاتي فهي أيؤااااا أداة مهماة في تحليا الساااالساااا الةمنياة

النموذج اير مللم فااناا يتم تجااهلاا وااتباار نموذج أار وتعااد

وتساااتخد لتشاااخي

االنموذج من الل مشاااوالية البوا ي

العملياة من جادياد أماا أذا لاان النموذج مللماا ج حينهاا يتم أجراء

أاؤااء البوا ي التي من اللهاا يتم تحادياد ا نموذج المللم

مملية التنبؤ مل أسااااساااة ،أما أنواع نماذج بولس – جنكية

لمشااهدات السالسالة الةمنية فؤال من معاير أارت تساتعم

 Box – Jenkinsهاي ناماوذج االناحاادار الااذاتاي ()AR

لتحااديااد ا نموذج مثا معيااار معلومااات اليااالي Akaike

ونموذج المتوسااااؤاات المتحرلاة ( )MAوالنموذج المختلط

.

.information criterion
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𝑋𝑡 − 𝑌 + 𝜇1 𝑋𝑡−1 + 𝜇2 𝑋𝑡−2 +. . . . +𝜇𝐹 𝑋𝑡−𝐹 +
)𝛼𝑡 − ∅1 𝛼𝑡−1 − ∅2 𝛼𝑡−2 −. . . −∅𝑎 𝛼1−𝑎 …….(5

][3,1
يرمة ال نموذج االنحاادار الااذاتي من درجااة  Pبااالرمة
) AR(Pوتحسب وفق الصيغة التالية:

 -7طريقة االنحدار الخطي البسيط

𝑋𝑡 − 𝑌 + 𝜇1 𝑋𝑡−1 + 𝜇2 𝑋𝑡−2 +

اوال – بناء نموذج انحدار اؤي بساايط واسااتعمالها في التنبؤ

)⋯ … . . +𝜇𝐹 𝑋𝑡−𝐹 + 𝛼𝑡 … ………….(3

لاذا يجاب المرور بمجموماة من الخؤوات اللزماة لتهيااتاة
للتبنؤ بال اهرة ولما يأتي :

حيث ان:

-1تحديد ال اهرتين  Y,Xولري ياساها مل سابي المثال اذا

تمثاا المشاااااااهاادات = 𝑖 μ ,

𝑝 𝑋𝑡−1 𝑡 = 0 , 1, 2,

لانا  Xتمث المصاري

𝑝  1 ,2 ,3 , … … ,تمث مجمومة االوزان للنيم السابنة

للتوزيب و  Yتمث المبيعات فيجب

من الباداياة تحادياد مةهو مصاااااري
ولي
-5-6نموذج االوسةةةةةةاط المتحركةةة moving average

التوزيب وماا اذا تشااااما

تخصاااايصااااهاا مل الوحادات وايرهاا ولاذلاد ليةياة

حسابها وحسار مبيعاتها بالحجم والكمية او بالنيمة او ايرها.

[4,1] model

 -2جمب البيانات االحصاالية حول ال اهرا  Y,Xمب مرامات
الد ة .

يرمة ال نموذج االوسااااال المتحرلاة من درجاة  qويرمة لاة

 -3ااتيار كك المعادلة المناسبة ويتم مل اساس ذلد التحلي

بالرمة ) MA(qولما يلي:

النومي با لا كااااي اق التحليا المنؤني لؤبيعاة ال ااهرتين
المدروساااتين لهذا يجب في البداية تحديد كاااك العل ة ما اذا

𝑋𝑡 = 𝛼𝑡 − ∅1 𝛼𝑡−1 − ∅2 𝛼𝑡−2 −

لانا العل ة اؤية او اير اؤية وذلد باسااااتخدا الرسااااو

)⋯ . −∅𝑎 𝛼1−𝑎 ………….(4
حيث ان  Xtتمث

البيانية للمساتويات  Y,Xومن هم ملح ة كاك انتشاار الننال

يمة المشاهدة للةترة ((t

𝑞 𝑖 = 1 ,2 ,3 … … … .

𝑖∅

بين  Y,Xمل
ماعااالام هاااباتااا

وء ذلد يتم تحديد كك العل ة.

-4بعد ان تم تحديد كاااك العل ة بين المتغيرين  Y,Xتنددر

للنموذج

معاالم االنموذج للنحادار الخؤي البساااايط وماادة تسااااتعما
لريناة المربعاات الصااااغرت االمتياادياة النهاا تعؤي افؤاااا

 αيمث االاؤاء العشوالية

تنديرات للمعلمات.

-6-6الةنةمةةاذج الةمةخةتةلةطةةة mixed auto regressive

 -5التحنق من د اة االنموذج وذلاد وفق ااتباار معنوياة ،اذ

[3,1] moving average models

يمكن النول بان التو عات تتعلق اساااسااا بد ة االنموذج ومدت

هو االنموذج الاذق من درجاة  pيمثا االنحادار الاذاتي ودرجاة

مؤاابنتاة للوا ب ومن هم فاان بنااء االنموذج والتاالاد من د اة

 qوالذق يمث الوساال المتحرلة ويرمة لا بالرمة ARMA

االنموذج يعتبر المرحلاة الحااسااااماة مملياا ج يتم ذلاد بحسااااار

) (p ,qاو ) ARIMA(p ,I, qوذلااد بعااد ااااذ الةري

معام التحديد ومعام االرتبال وباستعمال العل ات اآلتية :

للسلسلة لغرض استنرارها وتحسب وفق الصيغة اآلتية:

)… ……..(6

.
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𝒚( 𝒏∑
𝒚̂𝒊 −
𝟐) ̅
𝟐

𝟏=𝒊∑ =
𝒏

)̅
𝒚𝒊=𝟏(𝒚𝒊 −

𝑹𝑺𝑺
𝑻𝑺𝑺

= 𝟐𝒓

مجلة كلية الكوت الجامعة

م.م .وهاب و م.م .أحمد – التنبؤ باستعمال ....

𝒚 ∑ 𝒙 ∑𝒏 ∑ 𝒙𝒚−

)..(7

Vol. 5 Issue 1 2020 5th Year

-1-8متوسةةط الخطاا النسةةبي المطل

=𝒓

) 𝟐)𝒚 ∑(√(𝒏 ∑ 𝒙𝟐 −(∑ 𝒙)𝟐 ).(𝒏 ∑ 𝒚𝟐 −

صفحات 61– 53

Mean Absolute

)Percentage Error (MAPE

حياث يجاب ااتباار معنوياة معااما االرتباال  rللتاالياد من

يحسب وفق الصيغة اآلتية:

معنويتا االحصالية ويستخد الصيغة اآلتية :

𝑛

)… … ……………….(8

𝑟 √𝑛−2
√1−𝑟 2

1
𝑖̂𝑦 𝑦𝑖 −
| ∑ = 𝐸𝑃𝐴𝑀
)| ∗ 100 … (11
𝑛
𝑖𝑦

=𝑡

𝑖=1

وتناارن يمتاا مب النيماة الجادولياة مناد درجاة حرياة )(n-2
ومساتوت معنوية  ،αفاذا لانا  tالمحساوبة البر من الجدولية

.-2-8مةتةوسةةةةةط االنةحةراف الةمةطةلة

ننول ان  rمعنوية ولم تكن نتيجة الصدفة.

)Deriation (MAD

 -6اساتخدا معادلة االنحدار الخؤي للتنبؤ في ال اهرة وتوجد

يحسب وفق الصيغة اآلتية :

حالتان للتنبؤ.

Mean Absolute

𝑛

1
)∑|𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 | … … … (12
𝑛

االول – اما ان يكون المتغير المسااتن  xالخاص بةترة التنبؤ

= 𝐷𝐴𝑀

𝑖=1

والذق يرمة لا  XpRومن هم تصابح العملية بسايؤة حيث يتم
التعويض بنيمة في المعادلة المندرة ومن هم يتم الحصاول مل

-3-8متوسط مربعات الخطاا Mean Square Error

مساااتوت  Yالمتنبأ بها ومن اج تحديد المجال الذق يمكن ان

يسحب وفق الصيغة اآلتية :

ينب فيا المساتوت المتنبأ با  Yوحساار الخؤأ المعيارق للتو ب

𝑛

1
)∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2 … … (13
𝑛

الذق يحسب وفق الصيغة اآلتية:

= 𝐷𝐴𝑀

𝑖=1

̂ )2
𝑌(∑
−
𝑌
𝑖
√=
𝑛−2

-9الجانب التطبيقي:

𝑟𝑆𝑦̂𝑡+

تم االمتماااد مل بيااانااات حنينيااة أاااذت من المجمب
(𝑋𝑝𝑅−𝑋̅)2

1

). √1 + + ∑(𝑋𝑝𝑅−𝑋 )2 … … … … …(9

الصااانامي في مدينة بعنوبة ساااحبا هذا البيانات التي تمثلا

𝑛

𝑖

بنيماة المبيعاات الةصاااالياة بمليين الادناانير للشاااارلاة العااماة -
𝑦𝑥 ∑ 𝑏 ∑ 𝑦𝑖2 − 𝑎 ∑ 𝑦 −
𝑛−2

√=

للصنامات الكهربالية في محاف ة ديال الل الةترة (2013-

𝑟𝑆𝑦̂𝑡+

)2017

ولغرض التبؤ اسااااتعملاا لرينتاا بولس جنكية

واالنحدار الخؤي البسيط للسلسلة الةمنية ولما يأتي:
𝑛−1

)……..(10

(𝑡+ 2 )2

(∑ 𝑥)2
𝑛

∑ 𝑥2−

1

. √1 + +
𝑛

-1-9استخدام طريقة بوكس جنكيز

-8المعايير االحصائية ][2,1

لمعرف ساالو المشاااهدات يجب ملينا رساام كااك االنتشااار

اساااتخدما بعض المعايير االحصاااالية للمنارنة بين لرينتي

للسلسلة الةمنية للمشاهدات ا ةلية ومل النحو اآلتي :

بولس -جنكية و االنحدار الخؤي البسايط وبيان اهيهما افؤا
لتمثي ال اهرة المدروسة ولما يأتي:

.
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Partial Autocorrelation Function for x
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2

Partial Autocorrelation

1.0

1

x
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T
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T

PAC
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-1.14

-0.19

8

2.45

0.41

1

1.16

0.20

2

1.91

0.32

3

0

-0.72

-0.12

4

Index

0.97

0.16

5

شكل رقم ( )1يمثل رسم السلسلة الزمنية

1.19

0.20

6

-2.14

-0.36

7

شكل رقم ( )3يمثل دالة االراباط ال ااي الجزئي ()PACF
للسلسلة الزمنية االصلية

ومن الل ملح ة الشااك ر م ( )1نلحظ أن الساالساالة اير
مساتنرة إذ يجب معالجتها حالة االساتنرارية للسالساة ويتم ذلد
بااذ الةري االول للسلسلة للوةول ال استنرارها.

يتؤااح من كااك ر م ( )2و ( )3التي تمتلد دالتي االرتبال
الذاتي والجةلي أنها تتنا

تدريجيا ج  .ومن الل هذا المؤكر

نسااااتنتج باان االنموذج هو  ARIMAوبااسااااتعماال معياار

-1-1-9مرحلة احديد النموذج Identification

المةا ااالة ( )AICلغرض تحديد ا نموذج ا فؤاا حيث تم

يتم رساااام دالة االرتبال الذاتي ( )ACFودالة االرتبال الذاتي

ااتيار االنموذج )  ARIMA ( 0 , 1 , 3من بين مدة نماذج

الجةلي ( )PACFلغرض تحديد االنموذج للساالساالة الةمنية

تم ااتيارها لتمثي بيانات السااالسااالا الةمنية لكونا االفؤااا

االةلية ولما يلي .

حسااااااب مااا تاابااياان فااي لاا ماان ( MS=1350488و
 )AIC=34.232وبعاد ان تم تحادياد االنموذج ادرت معاالم
االناماوذج وفانااا ج لاؤاريانااة اإلماكااان ا ما ام Maximum

Autocorrelation Function for x

) )Likelihood Methodولااناا يم المعاالم المنادرا لماا

1.0
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

Autocorrelation

0.8

يااأتااي ( =MA3=-0.5746 MA2=0.0912 MA1
 )1.0464وتعاد هاذة التناديرات جيادة ولةؤة ،والاذق ينباأ بتولياد

-1.0

8

5

6

7

2

3

4

1

T

Corr

Lag

0.41

1

0.33

2

0.45

3
4
5
6
7

LBQ

T

Corr

Lag

LBQ

31.73

-0.06

-0.01

8

6.54

2.45

10.94

1.71

19.14

2.13

20.78

0.83

0.20

24.41

1.20

0.29

31.72

1.61

0.40

31.72

-0.03

-0.01

تنبؤات جياادة لمسااااتنبا ال اااهرة ،بعاادهااا يتم أجراء بعض
التشااخيصااات مل البوا ي لبيان مدت د ة االنموذج للساالساالة
وحسب االاتبارات اآلتية.

شكل رقم ( )2يمثل دالة االراباط ال ااي (  ) ACFللسلسلة
الزمنية االصلية
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مان مالحاظ أن تاوزياب الاباوا اي ياناتارر لاثايارا ج مان الاتاوزياب

-2-1-9اختبار استقاللية البواقي :

الؤبيعي بمتوساط ةاةر وتباين هابا ،ولذلد فان الرسام يبين
ACF of Residuals for x
)(with 95% confidence limits for the autocorrelations

مندار التنارر مب التوزيب الؤبيعي.

1.0
0.8
0.6

0.2
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Autocorrelation

0.4

Normal Probability Plot of the Residuals
)(response is x
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شكل رقم ( )4يمثل دالة االراباط ال ااي الختبار األنموذج

0

للسلسلة
-10000

PACF of Residuals for x

2
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-2

)(with 95% confidence limits for the partial autocorrelations

Normal Score
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Partial Autocorrelation

0.6

شكل رقم ( )7يمثل احتمال انتشار البواقي الختبار األنموذج

-0.8
-1.0
8

5

6

7

2

3

4

1

Lag

-10استخدام طريقة االنحدار الخطي
شكل رقم ( )5يمثل دالة االراباط ال ااي الجزئي الختبار

من اج ةايااة انموذج للنحدار الخؤي البسايط الساتخداما

األنموذج

للتنبؤ يجاب التحادياد الاد يق لل ااهرتين  X,Yمب مرامااة الاد اة

الشااك ر م ( )4و ( )5والتي اتؤااح منها تتبب أنمال الؤااجة

ان الينا مادد العواما المتااحاة من  6او  8مرات لغرض

البيؤااااء أق أنها اير مترابؤة  ،وبذلد فهي أن لانا لبيعية

ااتياار انموذج المعاادل المنااسااااب للتنبؤ ،وبعاد ان تم تحادياد

فهي مستنلة.

االنموذج المنااسااااب تنادر معاالم االنموذج بااسااااتعماال لريق
المربعات الصغرت والتحنق من د ة االنموذج ،ومدت مؤابنتا

-3-1-9االختبار الطبيعي لتوزيع البواقي.

للوا ب ،وبعاد التاالاد من د اة االنموذج ،واايرا يتم اسااااتخادا
االنموذج للتنبؤ.

Histogram of the Residuals
)(response is x

-11التنبؤ :Forecasting

10

Frequency

5

بااسااااتخادا البرناامج الجااهة ( ، )Minitabوبعاد أن تم تحادياد
االنموذج المللم لكل الؤرينتين وإيجااد معاالم النموذج ألمنادرة
وااتباار االنموذج يمكن التنبؤ (  ) Prodctionالاذق يتم من

0
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0

-2000

-4000

-6000

-8000

اللاا المناارناة ومعرفاة د اة التنبؤ أظهرت نتاالج المعاايير

-10000

Residual

اإلحصالية ودونا في الجدول ر م ( ) 1لا تي:
شكل رقم ( )6يمثل اوزيع البواقي الختبار النموذج
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Time Series Plot for X
)(with forecasts and their 95% confidence limits

لطريقة بوكس –جنكز وانموذج االنحدار ال ااي

600

4.018223

9.237

0.412

نماذج بوكس –جنكيز
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12.019

25.621

0.991

نماذج االنحدار الخطي

X

MAPE
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MSE

المعيار

550

450
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Time

تبين من نتاالج المعاايير اإلحصااااالياة في جادول ر م ()1

شكل رقم ( )8يمثل القيم التنبؤية للسلسلة

نتالج جيدة وذلد بساابب لة ا اؤاء ،وافؤاالية لرينة بولس
 -12االستنتاجات والتوصيات:

جنكية للتنبؤات للمبيعاات ،لاذا تم اظهاار نتاالج النيم التنبولياة
المسااتنبلية ( )Forecastingللمشاااهدات ،ظهرت نتالج التنبؤ

 -1-12االستنتاجات  :مما تند يمكن تلخي

المساتنبلي ودونا في الجدول ر م ( ،)2وأيؤاا أظهرت لةاءة

النتالج اآلتية:

 .1بينا االاتبارات اإلحصاااالية أن السااالسااالة الةمنية اير

النتالج بساابب ظهور تنبؤات متناساانة مب مثيلتها في الساالساالة

مسااتنرة ،لذا يجب معالجتها حالة االسااتنرارية للساالسااة ،ويتم

ا ةلية.

ذلد بااذ الةري االول للسلسلة للوةول ال استنرارها ،وذلد
باااتياار أفؤاااا نموذج من بين النمااذج الممكناة بااسااااتخادا

جدول رقم ( )2يمثل قيم التنبؤ المستقبلية باستعمال طريقتي

معاايير المةاا اااالاة (ا ا

بوكس جنكيز واالنحدار الخطي

وتم فح

يماة لتبااين النموذج ومعياار ) AIC

مللماة النموذج المنترو إحصااااالياا من تحليا دالاة

االرتبال الذاتي للبوا ي والتوزيب الؤبيعي للبوا ي.

ت

طريقة بوكس جنكيز

طريقة االنحدار الخطي

1

522.649

420.2502

2

521.481

420.222

3

519.4

442.9621

4

517.507

501.121

المةا ااالة المساااتخدمة ،وبسااابب ظهور تنبؤات متناسااانة مب

5

516.584

512.01

مثيلتها في السااالسااالة ا ةااالية و دما لنا تنبؤات مساااتنبلية

6

516.82

520.36

لمبيعات جيدة ولةوءة.

7

517.861

555.024

8

519.079

586.329

9

519.906

589.568

10

520.069

612.12

.2وجاد أن النموذج المللم والكةؤ لتمثيا بيااناات الساااالساااالاة
الةمنية هو النموذج من الدرجة ).ARMA(0,1,3
.3يسااااتنتج البااحاث أن لريناة بولس _جنكية أظهرت نتاالج
أدي من نمااذج االنحادار الخؤي ،وذلاد ماا اظهرتاا معاايير

 2-12التوصةةيات  :من خالل النتائج التي ام التوصةةل يليها
نوصي بما يأاي:
.1ا ااذ بنتاالج هاذا البحاث والصاااايغاة المعتمادة للتنبؤ من با
الجهاات ذات العل اة المتمااد ا ساااالور العلمي المللم في
التنبؤ.
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.2تعميم هذا البحث إل دراسات مناظرة وأجراء منارنة بينها.
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