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أغلى من في الوجود والدي الكريمين أطال اهلل في    إلى
  عمرهما

 إلى الغاليتين أختاي صبرينة وحورية  

 وإلى كل العائلة الكريمة كل باسمه

 دق اء األعزاء بدون استثناءوإلى الزمالء والزميالت واألص
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الذي وفقني وبحمده تعالى النجاز ىذه المادة العممية هلل عز وجؿ واالمتنافؿ الشكر ك  

والتقدير والعرفاف إلى كؿ  الشكر بأسمى عبارات أف أتقدـ أود   وألفَّ ُشْكُر النَّاس ِمْف ُشْكر اهلل،
خنشور لدكتور ألستاذ اابأستاذي المشرؼ  اا البحث، بدءمف قدـ لي يد المساعدة إلنجاز ىذ

نصائحو القّيمة ولما عاممني بو مف و  ، وذلؾ لما أفادني بو مف خبرتو الواسعة وتوجيياتوجماؿ
.البنتو بمعاممة األ  

لـ يبخؿ عمي بأي معمومة أو  الذيلمدكتور شعوبي محمد فوزي   الشكر الجزيؿبكما أتقدـ 
الباحثيف. ؤلساتذةل منارًا وقدوةً بقي و ا وأدبً  اتواضعً عمًما و  اهلل زاَدهف توجييات؛  

عباسي و بف الضيؼ محمد عدنافاألساتذه  إلى إخواني االمتنافكما أتقدـ بوافر الشكر وعظيـ 
عمى تواضعيـ ومساعدتيـ لي فميـ مني كؿ عبارات التقدير صابر واألستاذة رقية شروف 

 واالحتراـ   
  .وشد مف أزري ولو بالكممة الطيبةشكرًا لكؿ مف شجعني و 
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 الممخص
 

غير المستمر، ليذا فإننا نجد أف تنشط المؤسسات اليوـ في محيط تسوده المنافسة الشديدة والحركة والت
عممية التنبؤ تمقى اىتماـ بالغ مف قبؿ المسؤوليف  خاصة التنبؤ بالمبيعات الذي يعتبر محور أساسي وفعاؿ 
لمختمؼ األنشطة والوظائؼ التسييرية، فيو ييتـ بالبحث عف القيـ المستقبمية لممبيعات باستخداـ أساليب 

ألخيرة وفؽ مقاربتيف أساسيتيف ىما المقاربة اإلحصائية والمقاربة القياسية نوعية أو كمية. يمكف تقسيـ ىذه ا
  .لمتنبؤ بالمبيعات

تيدؼ ىذه الدراسة إلى توضيح كيفية تطبيؽ أساليب التنبؤ التي تنتمي إلى كؿ مقاربة وكذا كيفية 
يار المقاربة التي تحقؽ اختيار المقاربة واألسموب الذي يعطي قيـ لممبيعات ذات جودة عالية، بمعنى آخر اخت

 أقؿ قيمة لمؤشرات جودة التنبؤ.  

تـ تقسيـ ىذا البحث إلى ثبلث فصوؿ، حيث  ومف اجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود مف ىذه الدراسة،
اىتـ الفصؿ األوؿ باألسس النظرية لمتنبؤ بصفة عامة والتنبؤ بالمبيعات بصفة خاصة. أما الفصؿ الثاني 

ساليب التي تندرج ضمف كبل المقاربتيف، وذكر مؤشرات جودة التنبؤ التي مف خبلليا فتطرؽ إلى مختمؼ األ
يمكف المفاضمة بيف مقاربتي التنبؤ. أما الفصؿ الثالث واألخير فقد تـ فيو دراسة حالة لمؤسسة مطاحف 

ودة لمتنبؤ وىذا بتطبيؽ كبل المقاربتيف ثـ اختيار المقاربة التي تحقؽ أعمى ج -بسكرة–الزيباف القنطرة 
 بمبيعات منتج السميد.

 
التنبؤ بالمبيعات، المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات، المقاربة القياسية لمتنبؤ  الكممات المفتاحية:

   .Box-Jenkinsبالمبيعات، االنحدار الخطي، التمييد األسي، منيجية 
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Abstract: 

Companies are working nowadays in an environment that is characterized by 

the strong competitiveness, and the rapid and continuous changes. Under these 

conditions, prediction becomes so important in companies activities, especially 

sales prediction which is considered as a fundamental axis to different managerial 

functions and activities, to determine the futures values of sales through using 

different quantitative and qualitative techniques. These techniques can be divided 

into two basic approaches which are: the statistical and econometric approaches for 

predicting the sales. 

The aim of this study is identifying how to apply the techniques and methods 

of the prediction in both approaches, and how to choose the appropriate method 

which gives good results. 

For reaching these objectives, the study has been divided into three parts: The 

first part includes the theoretical bases of sales prediction. The second chapter 

addresses the different techniques of prediction with emphasis on the statistic and 

econometric approaches, and the indexes to choose between the approaches. The 

third part includes a case study of ZIBAN Mills- Al kantara- Biskra-, through 

applying the two approaches, and choosing the appropriate one which realizes a 

high quality in sales prediction.  

Key words: Sales prediction, statistical approach of sales prediction, 

econometric approach of sales prediction, leaner regression, Box-Jenkins 

methodology. 
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ية الثانية، كأسموب لتحميؿ المشكبلت إباف الحرب العالمفي بادئ األمر  ظيرت األساليب الكمية

واستخدمت ألغراض عسكرية ثـ انتقؿ استخداميا لؤلغراض المدنية وخاصة في مجاؿ الصناعة، بعدما أثبتت 

فمقد شيدت األساليب الكمية في السنوات األخيرة تطور كبير بيدؼ المساعدة في  نجاحًا في المجاؿ العسكري

مسألة تعتبر  التي التنبؤ باألحداث المستقبميةإلى  فاألساليب الكمية تسعى في مجمميا .اتخاذ القرار بالمؤسسة

ذلؾ أف المؤسسات تولي أىمية بالغة لعممية التنبؤ  ميمة وضرورية في بيئة تتصؼ بالحركية والتغير المستمر.

فيناؾ الكثير مف في مختمؼ مجاالت العممية التسييرية إال أنيا ال تطبؽ بنفس األسموب عمى جميع المؤسسات 

 ؤسساتولكنيا ليست كذلؾ لم ةمحدد ةؼ بيئيو معينة وتحت ظر  ؤسسةالتي تعتبر مناسبة لم يةلتنبؤ ساليب ااأل

 أخرى وفي إطار ظروؼ بيئية أخرى.

أساليب التنبؤ أىـ األساليب الكمية وىذا باعتبارىا أولى وظائؼ المؤسسة ونقطة بداية كؿ أنشطتيا  دتع 

مكانية تطبيقيا عمى مختمؼ المواضيع فيي تدخ يعرؼ   ؿ في تحديد استراتيجيات المؤسسة بمختمؼ أنواعيا.وا 

عمى أنو "التخطيط ووضع االفتراضات حوؿ أحداث المستقبؿ باستخداـ تقنيات خاصة عبر فترات زمنية  التنبؤ

مختمفة وبالتالي فيو العممية التي يعتمد عميو المديروف أو متخذو القرارات في تطوير االفتراضات حوؿ أوضاع 

 بؿ". المستق

األساليب اإلحصائية والقياسية التي نجد ـ التسيير و فمف بيف ىذه األساليب الشائعة االستخداـ في عم

، وىذا بيدؼ الوصوؿ إلى قرارات رشيدة أصبحت وسائؿ فعالة لتحميؿ المشكبلت ومعالجتيا بشكؿ موضوعي

، وكذا أدوات فعالة في المعرفة فيي بذلؾ تعتبر كأدوات لخدمة متخذي القرار والباحثيف في مختمؼ مجاالت

تغير حجـ ب وحؿ المشكبلت الخاصةبصفة عامة  ت التي تواجيياالمشكبلخدمة المؤسسات تسمح بحؿ 

 بصفة خاصة ذلؾ أف ىذا التذبذب في المبيعات يصعب مف عممية التنبؤ بحجميا. المبيعات مف فترة إلى أخرى

المبيعات المستقبمية وذلؾ باستخداـ المعمومات المتوفرة عف محاولة لتقدير مستوى  عفالتنبؤ بالمبيعات يعبر 



  

  ب

 

الماضي والحاضر. ليذا فالتنبؤ باستخداـ األساليب النوعية كالحدس والخبرة لف يعطي نتائج دقيقة في التغيرات 

دقة الحاصمة ىذا ما يفرض عمي المسؤوليف المجوء إلى أساليب كمية أكثر دقة وفعالية تسمح بتقديـ تنبؤات أكثر 

 إجراء المفاضمة بيف أساليب التنبؤ واختيار ما يناسب المنظمة والحالة التي تمر فييا. وىذا مف خبلؿ  وجودة،

 إشكالية الموضوع في السؤاؿ التالي: صياغةما سبؽ فإنو يمكف  تأسيسا عمى

 لمبيعات؟كيؼ يمكف تطبيؽ واختيار كؿ مف مدخمي اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي في التنبؤ با

  :األسئمة الفرعية

انطبلقا مف اإلشكالية السالفة الذكر وبغرض اإللماـ أكثر  بمختمؼ جوانب الموضوع ارتأينا إلى تجزئة 

 اإلشكالية إلى عدد مف األسئمة الفرعية التي سنحاوؿ اإلجابة عمييا مف خبلؿ ىذا البحث وىي كاآلتي:

 ؤ بالمبيعات؟ما ىي أسس تطبيؽ المدخؿ القياسي في التنب -1

 كيؼ يمكف االعتماد عمى مدخؿ اإلحصاء التطبيقي في التنبؤ بالمبيعات؟ -2

 أي المدخميف يحقؽ أفضمية في تحقيؽ جودة التنبؤ بالمبيعات؟-3

 فرضيات البحث:

 يقوـ ىذا البحث عمى فرضيات أساسية نوجزىا فيما يمي:

 .يحقؽ المدخؿ القياسي جودة التنبؤ بالمبيعات-1

 إعطاء تنبؤات ذات جودة.مدخؿ اإلحصاء التطبيقي يؤدي إلى تطبيؽ -2

 مف خبلؿ االعتماد عمى المدخؿ الذي يحقؽ أقؿ قيمة لمؤشرات جودة التنبؤ. تحسف جودة التنبؤ بالمبيعات-3

 أىمية البحث:

 تمكف أىمية الدراسة في النقاط التالية:



  

  خ

 

دارة ذلؾ أنيا تسمح بتحديد تنبؤات مف شأنيا أف لؤلساليب اإلحصائية والقياسية أىمية بالغة في مجاؿ اإل-1

 تساىـ في توضيح ورسـ خطط مستقبمية لممؤسسة؛

تعتبر المبيعات ركيزة ىامة في العمميات اإلدارية واإلنتاجية في المؤسسات عمومية كانت أـ خاصة ليذا -2

 اختيار األنجع منيا؛ فالتنبؤ بحجميا في المستقبؿ عنصر أساسي البد مف دراستو وتحديد أساليبو وكذا

تكمف أىمية عممنا مف خبلؿ السعي إلى تحكيـ المنطؽ وترشيد التنبؤات الخاصة بالمبيعات وتحديد األساليب -3

 األكثر دقة حسب المعطيات المتوفرة.  

 أىداؼ البحث:

 جاء بحثنا ىذا لتحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا:

لمفاىيـ األساسية الخاصة باألساليب اإلحصائية والقياسية نيدؼ مف خبلؿ ىذا البحث إلى توضيح وتقريب ا-1

 .لعممية التنبؤ

تسميط الضوء عمى عممية التنبؤ بالمبيعات التي تعتبر عممية ىامة وأساسية خاصة في المؤسسات -2

 .االقتصادية وكذا إظيار مقاييس اختيار أجودىا

مكانية وشروط تطبيؽ مختمؼ أساليب  الرغبة في توفير مرجع لمباحثيف يسمح مف خبللو معرفة طرؽ-3 وا 

اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي في التنبؤ بحجـ المبيعات وضبط المفاىيـ المتعمقة بكؿ أسموب في تعدد 

 رؤى الباحثيف في ىذا المجاؿ.

 أسباب االختيار:

 ليذا الموضوع لجممة مف األسباب الموضوعية والذاتية أىميا:سبب اختيارنا  رجعي

 .سميط الضوء عمى التنبؤ الذي يعتبر الركيزة األساسية في المؤسسة والذي اخترنا منو التنبؤ بالمبيعاتت-1
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وجود نوع مف اإلىماؿ لعممية التنبؤ خاصة الكمية منيا واالعتماد عمى الخبرة الشخصية في المؤسسات -2

 .خاصة العمومية منيا

مف جوانب التخصص والرغبة في  محاولة التحكـ الجيد  محاولة إثراء معارفنا باالطبلع والبحث في جانب-3

 في األساليب قيد الدراسة.

 المنيج المتبع: 

االعتماد  تـ الدراسة عمييا تقـو التي الفرضيات صحة مدى اختبار ومحاولة البحث إشكالية عمى لئلجابة

ؽ الرقمية والرياضية في المنيج اإلحصائي والقياسي، الذي يعبر  في البحث العممي عف استخداـ الطر  عمى

عطاء التفسيرات المنطقية المناسبة ليا وكذا دراسة وتحميؿ العبلقات السببية الموجودة.  معالجة وتحميؿ البيانات وا 

حيث سنقوـ بتطبيؽ األساليب اإلحصائية والقياسية المدروسة في الجانب النظري عمى بيانات المؤسسة قيد 

 سسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة.الدراسة والتي اخترنا أف تكوف مؤ 

 الدراسات السابقة: 

 نذكر منيا ما يمي: الموضوعىناؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت بيذا 

المفاضمة بيف نموذج السالسؿ  وىي لمباحث بدر عاشور والتي كانت بعنوافالدراسة األولى: -

في المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مطاحف الزمنية ونموذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجـ المبيعات 

كانت ىاتو  ( بجامعة محمد بوضياؼ المسيمة.2005/2006ماجستير )  وىي رسالةالحضنة بالمسيمة، 

 السبلسؿ نموذج ، البسيط االنحدار نموذج) النموذجيف بيف مفالدراسة تدور حوؿ إشكالية أساسية أال وىي 

 عميو االعتماد يمكف أييما أي البلحقة لمفترات المبيعات فضؿ لحجـأ (تقدير) تنبؤ يعطي أييما (الزمنية

وبعد تطبيؽ كؿ  مف النموذجيف في  فبعد إجراء الدراسة الميدانية  .البلحقة لمفترات المبيعات بحجـ لمتنبؤ

 التنبؤ في المستخدـ كفاءة النموذج مؤسسة مطاحف الحضنة بالمسيمة توصؿ الباحث إلى أف أفضمية أو
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 دقة اإلحصائية، المعنوية، النموذج اإلحصائية كجودة االعتبارات مف مجموعة عمى تتوقؼ المبيعات بحجـ

 ذاتو.  حد في النموذج طبيعة عمى ال … ،سالقيا

أساليب التنبؤ بالمبيعات دراسة حالة. لمباحثة خميدة دليوـ والتي كانت بعنواف  الدراسة الثانية:-

جامعة الحاج لخضر باتنة. حاولت الباحثة مف خبلؿ ىذا البحث ( ب2008/2009وىي رسالة ماجستير )

استدامتيا؟  لضماف التنبؤ في عمييا يعتمد التي التنبؤ أساليب ىي ما اإلجابة عمى إشكالية أساسية وىي:

قامت الباحثة بالتطرؽ إلى مختمؼ األساليب الكيفية والكمية لمتنبؤ في الجانب النظري بينما في الجانب 

نمذجة استيبلؾ  ةلـ تقـ بالتطرؽ لجميع األساليب المقترحة في الجانب النظري بؿ اكتفت  بمحاول التطبيقي

 الماء الشروب لبمدية ورقمة وحاسي مسعود.

-طرؽ وأساليب التنبؤ عف المبيعاتلمباحث قادري رياض والتي جاءت بعنواف الدراسة الثالثة: -

بجامعة أبي  2010/2011وىي مذكرة ماجستير ، -"ALGALدراسة حالة "الشركة الوطنية لأللمنيـو 

بكر بمقايد بتممساف. قاـ الباحث بإنجاز مذكرتو بغية اإلجابة عمى إشكالية أساسية ىي: كيؼ يمكف تحسيف 

التنبؤ بالمبيعات باستعماؿ الطرؽ واألساليب الكمية الحديثة وما مدى استعماليا في المؤسسة الجزائرية؟ 

نظري إلى المفاىيـ الخاصة بالتنبؤ بالمبيعات وكذا األساليب النوعية والكمية حيث تطرؽ في الجانب ال

-بالتحديد أساليب السبلسؿ الزمنية الخاصة بو. اقتصرت الدراسة في الجانب التطبيقي عمى منيجية بوكس

مييا في جنكنز لمتنبؤ أيف قاـ الباحث ببناء نماذج وفؽ ىذه المنيجية ثـ اختيار أدقيا ومف ثـ االعتماد ع

 عممية التنبؤ.

سنسعى إلى إظيار مختمؼ األساليب اإلحصائية والقياسية لمتنبؤ بالمبيعات  ىذهوعميو فمف خبلؿ دراستنا 

لكننا سنقـو  مع األخذ بعيف االعتبار مقاييس دقة التنبؤ، كؿ طريقة مع محاولة إظيار شروط أو ظروؼ تطبيؽ

فؽ المنيج المتبع؛ منيج اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي، مع بإعادة توزيع األساليب التنبؤية المدروسة و 
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مع مراعاة التوافؽ بيف بيانات  محاولة إسقاط ىذه األساليب في الجانب التطبيقي عمى المؤسسة قيد الدراسة

 .المؤسسة واألساليب المستخدمة

 خطة البحث:

ع قيد الدراسة قمنا بتقسيـ البحث إلى ثبلثة مف أجؿ دراسة وتحميؿ األفكار السالفة الذكر الخاصة بالموضو 

 فصوؿ أساسية ىي كاآلتي:

حيث سنقوـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ األسس النظرية لمتنبؤ بالمبيعات، والذي جاء بعنواف  الفصؿ األوؿ:-

مفاىيـ عامة حوؿ التنبؤ بإعطاء مفاىيـ أساسية في التنبؤ بالمبيعات وىذا مف خبلؿ ثبلثة مباحث ىي كاآلتي: 

 اإلحصائي، أساسيات في التنبؤ بالمبيعات، وأخيرا أساليب التنبؤ بالمبيعات. 

وىو يحتوي عمى المباحث  المداخؿ اإلحصائية والقياسية لمتنبؤ بالمبيعاتجاء بعنواف  الفصؿ الثاني:-

را مفاىيـ أساسية في المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات، المقاربة القياسية كأداة لمتنبؤ بالمبيعات وأخيالتالية: 

 قياس جودة لمتنبؤ بالمبيعات.

أيف سنتطرؽ فيو إلى ثبلثة  ،دراسة حالة مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرةوىو  الفصؿ الثالث:-

إعطاء تقديـ عاـ حوؿ المؤسسة  أيف سيتـ نظرة عامة حوؿ مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرةمباحث أوليا 

أيف سنقـو  دراسة خصائص سمسمة مبيعات المؤسسة تعريؼ ووظائؼ وغيرىا، ثانيياقيد الدراسة مف نشأة و 

المفاضمة بيف األساليب بتوضيح خصائص السمسمة الزمنية لمبيعات السميد لممؤسسة والتي سيتـ دراستيا  وأخيرا 

تصاد القياسي لمتنبؤ حيث سنقوـ  بتطبيؽ أساليب اإلحصاء التطبيقي واالقالقياسية واإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات 

 بالمبيعات والتي تتوافؽ وبيانات المؤسسة  ثـ إظيار أي ىذه األساليب أكثر دقة.
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 األسػػػس النظريػػػػػػػػػة لمتنبػػػػػػػػؤ بالمبيعػػػػػػػػػات      
  

 المبحث األوؿ: مفاىيـ أساسية حوؿ التنبؤ اإلحصائي     

           

 أساسيات في التنبؤ بالمبيعاتالمبحث الثاني:      

 

 المبحث الثالث: أساليب التنبؤ بالمبيعات     
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 مقدمة الفصؿ:

التسييرية بيا، ذلؾ أنيا تسعى دائما لمحاولة اكتشاؼ األخطار  العمميةيرتبط نجاح المؤسسة بنجاح 

جيتيا كما ينبغي.  فالمؤسسات المحيطة بيا التي تيدد مصمحتيا ومستقبميا الميني وىذا مف أجؿ تفادييا أو موا

اليوـ أصبحت تبحث عف أساليب تقمؿ مف درجة المخاطرة في المستقبؿ وكذا مواجية المنافسيف ورصد كؿ تغير 

يحدث في محيطيا بنوعيو، ومف ىنا جاءت الحاجة إلى استخداـ التنبؤ بسموؾ الظواىر واتجاىاتيا بيدؼ 

التنبؤ عمى أنو مجموع األساليب التي تيدؼ إلى وصؼ المستقبؿ، دراستيا والتحكـ في مساراتيا. يمكف تعريؼ 

نما ىي وسيمة تساعد اإلدارة في تحقيؽ  كما أنو ال يمثؿ ىدفا تسعى المؤسسة إلى تحقيقو أو الوصوؿ إليو وا 

يف واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وبأقؿ تكمفة. ومف بيف مجاالت التنبؤ التي تثير اىتماـ المسؤول

 داخؿ المؤسسة ىو التنبؤ بالمبيعات وىو الذي يمثؿ محور ىذا الفصؿ. 

وعميو فمف أجؿ اإللماـ بجوانب ىذا الموضوع قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث أساسية ىي 

 كاآلتي:

 المبحث األوؿ: مفاىيـ عامة حوؿ التنبؤ اإلحصائي.- 

 المبحث الثاني: أساسيات في التنبؤ بالمبيعات.-

 المبحث الثالث: أساليب التنبؤ بالمبيعات.   -
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 اإلحصائي حوؿ التنبؤ أساسيةالمبحث األوؿ: مفاىيـ 

واقعية تعتمد في األساس عمى و  عممية التنبؤ في مجاؿ التسيير أو اإلدارة ىو عمؿ مبني عمى أسس

اض أف العوامؿ األساسية بيانات ومعطيات ماضية وحاضرة وكذا عمى خبرة المسؤوليف عمييا، وىذا بافتر 

سنقـو في ىذا المبحث الموجودة في الماضي سوؼ تتكرر في المستقبؿ مع وجود مقدار معيف مف الخطأ. وعميو 

بالتطرؽ إلى العناصر التالية: تعريؼ التنبؤ اإلحصائي، أىمية التنبؤ والفرضيات التي يقوـ عمييا، العوامؿ 

  وأخيرا الخطوات المتبعة في التنبؤ وجوانبو. المؤثرة في عممية التنبؤ، أنواع التنبؤ

 اإلحصائيالمطمب األوؿ: تعريؼ التنبؤ 

 .1"األحداث المستقبمية محاولة معرفةفف وعمـ  عمى أنو التنبؤالتعريؼ األوؿ: " يعرؼ 

 ؤاتتنبيشير التنبؤ إلى تمؾ الدراسات المتعمقة بالمستقبؿ سواء احتوت ىذه الدراسة عمى  التعريؼ الثاني: "

تعتمد عمى األسموب الشخصي أو انتيجت المنيج التخطيطي بإتباع أساليب عممية منظمة أو استخدمت ىذه 

حصائية لقياس العبلقات  .2الدراسات أساليب رياضية وا 

الحوادث المستقبمية بيدؼ  الوقوؼ عمىتعريؼ التنبؤ بصفة عامة بأنو عبارة عف  التعريؼ الثالث: "

 .3"يطاستخدامو ألغراض التخط

كما يعرؼ أيضا عمى أنو عممية عرض حالي لمعمومات مستقبمية باستخداـ معمومات  التعريؼ الرابع: "

 .4"مشاىدة تاريخية بعد دراسة سموكيا في الماضي

                                                 
1
 .153، ص 2009 األردف، ازوري العممية لمنشر والتوزيع،دار اليإدارة المبيعات )مفاىيـ وتطبيقات(، حميد عبد النبي الطائي،  

، التجارية الوطنية في قطاع غزة_ دراسة تطبيقية عمى المصارؼ–مدى اعتماد المصارؼ عمى التحميؿ المالي لمتنبؤ بالتعثر عامر أكـر عمر الطويؿ،  2
 .62، ص 2008، -غزة-اإلسبلمية الجامعة ،كمية التجارةمذكرة ماجستير )غير منشورة( في المحاسبة والتمويؿ، 

3
 تـ االعتماد عمى:  
 .49، ص 2008 األردف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع،مقدمة في إدارة اإلنتاج والعمميات، سميماف خالد عبيدات،  -
 .44، ص 2009مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث، القاىرة مصر،  أساسيات االقتصاد اإلداري، سيد كاسب، محمد فيمي عمى، -
 .177، ص 2002 الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية،، -دراسة مدعمة بأمثمة محمولة-نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدىمولود حشماف،   4



 ات         ؤ بالمبيع        ة للتنب         س النظري   األس                                         الفصل األول  

   

4 

 

 مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف نقدـ االستنتاجات التالية:

خبرة والحكـ اإلداري لو دور في التنبؤ وىو فف ألف الالتنبؤ ىو عمـ ألنو نستخدـ فيو أساليب عممية، -

 وفي اختيار األسموب المبلئـ في التنبؤ مما يرفع مف درجة الدقة ويقمص مف التحيز. 

  .األوضاع المتغيرة وذلؾ لعمؿ الخطط المناسبة لمواجية المستجدات التحكـ في التنبؤ بيدؼ يستخدـ-

  مستقبمية.الفترات مل د الدراسةقيمتغير مىو معرفة قيـ مستقبمية لالغرض مف التنبؤ -

يعد التنبؤ حمقة وصؿ بيف ما ىو غير متحكـ فيو، وبيف ما ىو متحكـ فيو لممؤسسات وىذا بيدؼ حؿ -

 بعض المشكبلت التي تواجييا.

مف خبلؿ ما سبؽ نعتبر أف التنبؤ ىو تمؾ العممية التي تسمح بالتعرؼ عمى القيـ المستقبمية لمظاىرة 

رة زمنية معينة وىذا مف خبلؿ أساليب نوعية أو كمية باالعتماد عمى دراسة بياناتيا التاريخية المدروسة خبلؿ فت

 أو دراسة بيانات المتغيرات المؤثرة فييا.  

  التنبؤوفرضيات المطمب الثاني: أىمية 

المحيطة يكتسي التنبؤ أىمية بالغة عمى مستوى المؤسسة وىذا نظرا لمتغيرات السريعة التي تعرفيا البيئة 

 :1أىميا ما يمي مفبيا، و 

، أي أنيا تجعؿ المؤسسة يساىـ في ضماف الكفاءة والفعالية لممؤسسة في المرونة مع البيئة الخارجية -

 أكثر تكيؼ وتجاوب مع سموؾ كؿ مف عناصر البيئة الداخمية والخارجية.

ـو بالتقميؿ مف عامؿ العشوائية ، ذلؾ أف التنبؤ يقيساىـ في الحد مف المخاطرة التي قد تواجو المؤسسة-

 وتوضح المسار الذي سيتـ انتياجو مستقببل.

                                                 
1
سادس: األساليب الكمية ودورىا إلى الممتقى الوطني ال ةمقدم ورقة "فعالية استخداـ التنبؤ في الجياز اإلداري"،بوغازي فريدة، بوغميطة إلياـ، سبلمة وفاء،   

 . 03، ص 2009جانفي  28-27، يومي -الجزائر-بسكيكدة 1955أوت  20في اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة 
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يسمح التنبؤ بإعطاء صورة لممؤسسة عف توجييا المستقبمي مما يؤدي إلى رسـ خطط واستراتيجيات  -

 .واقعية إلى حد ما

 التنبؤ عنصر ميـ في ترشيد القرارات ومراقبة أثرىا في المستقبؿ. يعد-

لتي تكتسييا عممية التنبؤ في المؤسسة فإنيا استميمت العديد مف الباحثيف والمسؤوليف في نظرا لؤلىمية ا

 :1اآلتيكصيا يمخالمؤسسات، فالتنبؤ عممية ىادفة مبنية عمى فرضيات معينة يمكف ت

المستقبؿ ال يمكف التأكد منو تماما ويبقى عدـ التأكد ىذا قائما بغض النظر عف الطريقة التي -1

 .يو إلى أف يمر الزمف ويمكف حينئذ رؤية الواقع الحقيقياستخدمت ف

فيو يحتوي دائما عمى نسبة مف الخطأ أي أنو ال يعطي نتائج  ىناؾ نقاط غير واضحة في التنبؤ أف-2

 مؤكدة مئة بالمائة.

يجب أف يبنى التنبؤ عمى مبدأ المرونة، ذلؾ أنو إذا تـ استخدـ التنبؤ في وضع السياسات )اجتماعية -3

 ، مماستؤثر عمى المستقبؿ وتجري عميو تغيرات لـ يتكمـ عنيا التنبؤ نفسوكانت أـ اقتصادية( فإنو بعد تنفيذىا 

وىذا ما يستدعي إحداث تغيير في التنبؤات  بيف ما جاء في التنبؤ وما سيتحقؽ عمى أرض الواقع فرؽيحدث ال

  البلحقة خاصة البعيدة المدى.

 ثرة في عممية التنبؤ: العوامؿ المؤ ثالثالمطمب ال

 ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في عممية التنبؤ وفي اختيار الطريقة األفضؿ أو األكثر مبلءمة لمتنبؤ

 مف خبلؿ ىذا المطمب. نوجز أىميا

 

 

                                                 
قتصادية، إلى الممتقى الدولي: صنع القرار في المؤسسة اال ةمقدم ورقة "فعالية التنبؤ باستخداـ النماذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات"،بمعباس رابح،  1

 .459، ص 2009أفريؿ  15-14يومي ، -الجزائر-جامعة المسيمة
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 طبيعة المتغير موضوع التنبؤ/1

بالطمب عمى منتج ما  التنبؤذلؾ أف طبيعة المتغير تؤثر بشكؿ مباشر عمى نوع التنبؤ المستخدـ، فمثبل  

السبلسؿ الزمنية مثبل، بينما إذا كاف التي تعتمد عمى طرؽ السيحتاج غالبا لبيانات تاريخية لذا سيتـ استخداـ 

التطورات التكنولوجية في مجاؿ معيف فإنو سيحتاج لتقديرات الخبراء في ىذا المجاؿ أي استخداـ  يخصالتنبؤ 

 طريقة دلفي مثبل.

 نات الالزمة لمتنبؤمدى توافر البيا/2

نمط البيانات المتوفرة مع أسموب التنبؤ المستخدـ، فمثبل في حالة كوف  مبلءمةذلؾ أنو مف الميـ جدا  

 .1المنتج جديد فإنو لف تتوفر بيانات تاريخية حولو، لذا يفضؿ المجوء إلى الطرؽ النوعية كطريقة دلفي مثبل

  المدى الزمني لمتنبؤ/3

األساليب النوعية  و في الغالبور بالغ وميـ في اختيار أسموب التنبؤ، حيث نجد أنلمدى الزمني ديؤدي ا

، بينما لؤلمور التي ال يمكف أف تأخذ طابع كمي مثؿ االستراتيجيات البعيدة المدى تستخدـ لمتنبؤ طويؿ المدى

ا أف عدد الفترات المراد التنبؤ . كمألنو كمما زادت الفترة قمة الدقة تستخدـ األساليب الكمية لمتنبؤات قصيرة المدى

دور ميـ أيضا فبعض األساليب يكوف أكثر مبلءمة في التنبؤ لفترة واحدة، والبعض اآلخر مبلئـ لعدة  ليابيا 

 فترات في المستقبؿ.

 الكمفة/4

إذ نجد  ؛لمكمفة تأثير كبير عمى اختيار واستخداـ أسموب تنبؤ معيف وكشفت العديد مف الدراسات عمى أن

ستخداـ أسموب التنبؤ يؤدي إلى تحمؿ ثبلثة عناصر مباشرة لمكمفة ىي: االختبار والتطوير ألسموب التنبؤ، أف ا

إعداد وتوفير البيانات، والعممية الفعمية لمتنبؤ. يضاؼ إلى ذلؾ أيضا كمفة الفرصة البديمة الستخداـ أساليب 

 أخرى لـ يتـ استخداميا.
                                                 

   .187، ص 1999 ، دار النشر لـ تذكر، مصر،الطبعة الرابعةوالعمميات في الصناعة والخدمات،  اإلنتاجإدارة أحمد سيد مصطفى، 1
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 البساطة وسيولة التطبيؽ/5

األساليب المستخدمة في عممية التنبؤ وسيولة تطبيقيا مف قبؿ صانع القرار باعتباره ىو  تعد بساطة

. وىنا يجب مراعاة الفوارؽ األساسية المسؤوؿ عف القرارات التي سيقوـ باتخاذىا مبدأ عاـ وميـ في عممية التنبؤ

التي ستسمح باختيار أسموب التنبؤ وىذا  بيف المستفيد مف التنبؤ ومعد التنبؤ ذلؾ أف القدرة الفنية لمعد التنبؤ ىي

 في عممية التنبؤ وىما كاآلتي: اإلخفاؽما يؤدي إلى ظيور مشكمتيف أساسيتيف يؤدياف إلى 

 .أف أسموب التنبؤ قد يكوف مبلئما لخبرة المعد وليس مبلئما لحاجات وظروؼ المستفيد-

ما لقدرة المستفيد عمى فيـ تفاصيمو وجوانبو إف أسموب التنبؤ قد يكوف مبلئما لخبرة المعد لكنو ليس مبلئ-

 .1الفنية خاصة

 الدقة/6

، ذلؾ أف مستوى دقة التنبؤات مستوى الدقة المطموب بشكؿ محكـ بالتفاصيؿ المطموبة في التنبؤيرتبط 

الممكف الحصوؿ عمييا مف استخداـ أسموب تنبؤ معيف يعتبر مف أىـ العوامؿ التي تدخؿ في اختيار األسموب 

 .2اسب، فكمما زادت الدقة المطموبة كمما ارتفعت تكاليؼ التنبؤالمن

كما أنو مف الجدير بالذكر أف ىناؾ عوامؿ تؤثر في عممية التنبؤ ترجع إلى عممية اتخاذ القرارات في حد 

 :3ذاتيا ونوجز أىميا كما يمي

ادت درجة التفصيؿ كمما انخفض المستوى اإلداري كمما ز حيث المستوى اإلداري المطموب لو التنبؤ: -

 .المطموبة في عممية التنبؤ

 .عدد األصناؼ المتاحة كمما زادت إمكانية االعتماد عمى النماذج الخطية ارتفععدد األصناؼ: إذ كمما -

                                                 
المممكة -الرياض عة والنشر بمعيد اإلدارة العامة،اإلدارة العامة لمطباوؿ، الجزء األإدارة العمميات: النظـ واألساليب واالتجاىات الحديثة، نجـ عبود نجـ،  1

  .342-340 :، ص ص2001 ،-العربية السعودية
2
 .49، ص مرجع سابؽسيد كاسب، محمد فيمي عمى،   

 .235، ص 2002 مصر، دار الكتب المصرية،، 21التسويؽ الفعاؿ كيؼ تواجو تحديات القرف طمعت أسعد عبد الحميد،   3



 ات         ؤ بالمبيع        ة للتنب         س النظري   األس                                         الفصل األول  

   

8 

 

 درجة ثبات السوؽ: فكمما زادت حركة السوؽ كمما تعقدت النماذج المستخدمة.-

 : أنواع التنبؤالرابعالمطمب 

 لمتنبؤ وىذا وفقا لممعايير المتبعة في التقسيـ التي يمكف ذكر أىميا كما يمي: يمكف إبراز عدة أنواع

 :1وفؽ ىذا المعيار يمكف أف نميز بيف ثبلث أنواع مف التنبؤ كما يمي المعيار األوؿ: حسب فترة التنبؤ: 

بات الموارد وىو ذلؾ التنبؤ الذي ييتـ بالعمميات اليومية لشركة األعماؿ مثؿ متطم: التنبؤ قصير المدى-

 اليومية، وال تتعدى فترة ىذا التنبؤ شيريف. تجدر اإلشارة إلى أف التنبؤ اليومي ييتـ بالمستقبؿ الفوري. 

يمتد ىذا التنبؤ مف شير أو شيريف إلى سنة أي يكوف في فترة أقؿ مف سنة.  التنبؤ المتوسط المدى:-

 السنوية مثؿ تأميف موارد إضافية لمسنة القادمة.يرتبط ىذا النوع مف التنبؤات بصورة كبيرة بخطة اإلنتاج 

وىو التنبؤ الذي يكوف أكثر مف سنة، وىو ييتـ بالتنبؤات الخاصة بتخطيط  :التنبؤ الطويؿ المدى-

منتجات جديدة لؤلسواؽ المتغيرة أو تأميف طويؿ المدى مثبل. بصفة عامة كمما توغمنا في المستقبؿ سعيا لمتنبؤ 

 كمما ازدادت صعوبتو.

يجب اإلشارة ىنا إلى أف ىذا التصنيؼ عاـ والفترة الخاصة بكؿ نوع قد تختمؼ مف شركة إلى أخرى، 

 فبالنسبة لبعض الشركات يمكف أف يكوف التنبؤ متوسط المدى عددا مف السنوات وبالنسبة لمبعض اآلخر ال. 

 المشروط والتنبؤ غير  حسب ىذا المعيار فإننا نفرؽ بيف التنبؤ : حسب درجة التأكد:الثاني المعيار

 :2المشروط كما يمي

                                                 
، 2007 ،المممكة العربية السعودية دار المريخ لمنشر، ،مقدمة في عمـ اإلدارة )الكتاب الثاني( ترجمة سرور عمي إبراىيـ سرور، برناردو تايمور الثالث، 1

 .903،904 :ص ص
جامعة  ،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير رية،مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العمـو التجا ،-دراسة حالة–ب التنبؤ بالمبيعات أساليخميدة دليوـ،  2

 .11،12 :، ص ص2008/2009الحاج لخضر باتنة، 
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ويقصد بو أف عممية التنبؤ بالمتغير التابع أو الظاىرة قيد الدراسة بصفة عامة خاضع  التنبؤ المشروط:-

أي قيـ المتغير التابع تكوف مرتبطة بقيـ المتغير  ؛المتغيرات المستقمة )التفسيرية( إحدىأو مشروط بسموؾ 

القائـ بعممية التنبؤ  عمى ر المستقؿ ال تكوف متاحة ومعروفة بأكادة تامة بؿ يتوجبالمستقؿ. إف قيـ المتغي

استخراج قيميا بطريقة ما أو تخمينيا، ىذا ألف دقة التنبؤ بقيمة المتغير التابع تكوف مشروطة بمدى دقة القيـ 

 المفترضة لممتغير المفسر. 

تابع حسب ىذه الطريقة عمى معمومات مؤكدة ومتاحة يعتمد التنبؤ بقيـ المتغير ال: التنبؤ غير المشروط-

 عف المتغير المستقؿ.

 وجوانبو : الخطوات المتبعة في التنبؤلخامسالمطمب ا

التنبؤ عممية مبنية عمى مراحؿ ومستويات مختمفة كما أنيا تضـ جوانب مختمفة سنقوـ بإيجازىا في 

 الفرعيف الموالييف.

 لتنبؤ الفرع األوؿ: الخطوات المتبعة في ا

 : 1القياـ بعممية التنبؤ يتطمب إتباع مجموعة مف الخطوات يمكف تمخيصيا كما يمي

تحديد اليدؼ مف التنبؤ ومتى سنحتاج ليا وىذا يعطي صورة عف درجة التفاصيؿ التي نريدىا في حالة -1

 .التنبؤ

 .تحديد الفترة والمدة الزمنية التي سيغطييا التنبؤ-2

التي تعتبر عنصر ميـ جدا ذلؾ أف المعمومات الغير صحيحة أو الغير  المناسبةجمع وتحميؿ المعمومات -3

 كاممة ستكوف مكمفة بالنسبة لممؤسسة.

 الرقابة عمى سير عممية التنبؤ لمتأكد مف أنيا تسير بشكؿ مرضي.-4

                                                 
 .57، ص مرجع سابؽسميماف خالد عبيدات،   1
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 : مستويات التنبؤ وجوانبو فرع الثانيال

وليا التنبؤ بالطاقة االستيعابية لمسوؽ ككؿ والتي إلى ثبلثة مستويات أساسية أ عموما ينقسـ نشاط التنبؤ

يوفرىا المناخ االقتصادي العاـ لكؿ العامميف في مجاؿ الصناعة، ثـ التنبؤ بحجـ مبيعات الصناعة، يمييا التنبؤ 

 . 1بحجـ مبيعات المؤسسة المرتقبة والذي يمثؿ نصيب الشركة مف السوؽ الكمية لمصناعة

 لتنبؤ في المؤسسة مرتبط بشكؿ كبير بعممية التخطيط في مختمؼ المستوياتأما بالنسبة لجوانبو فإف ا

، ليذا فإف لو جانبيف رئيسييف ىما: التنبؤ االقتصادي والتنبؤ بالمبيعات. يمكف توضيح ىذيف الجانبيف اإلدارية

 : 2كما يمي

 التنبؤ االقتصادي-

 بالنسبة لممؤسسة يعتبر صادي في األسواؽ(التنبؤ باألحواؿ االقتصادية العامة )حالة كساد أو رواج اقت 

في المستقبؿ. حيث نجد أف المؤسسة تقـو بتقسيـ  ياأمر ضروري وميـ وىذا لما ليا تأثير عمى حجـ مبيعات

العوامؿ االقتصادية السائدة إلى عوامؿ في صالح المؤسسة وعوامؿ في غير صالح المؤسسة بغية التنبؤ بيا 

 جنبيا.وىذا مف أجؿ استغبلليا أو ت

 التنبؤ بالمبيعات-

التنبؤ بالمبيعات األساس الذي يتـ مف خبللو وضع الخطة الشاممة لممنظمة والخطط الفرعية األخرى يعد  

وىذا لما لو قيمة وتأثير كبير عمى سير عمؿ المؤسسة وكذا عمى دقة وكفاءة التخطيط القصير أو الطويؿ 

اخترنا أف نحيط أكثر بأىـ في عالـ الماؿ واألعماؿ  التنبؤ بالمبيعاتاألجؿ، ونظرا لؤلىمية البالغة التي يكتسييا 

 الجوانب المتعمقة بيذا األخير في المبحث الموالي. 

                                                 
 .242-239ص -ص ، مرجع سابؽ طمعت أسعد عبد الحميد،  1
 .165،166 :، بدوف سنة نشر، ص صمصر ،ب المصريةدار الكتاإلدارة والفراغ )فعاليات التخطيط والرقابة(، أحمد عرفة، سمية شمبي،  2
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 المبحث الثاني: أساسيات في التنبؤ بالمبيعات

األساسي الذي ترتكز عميو كافة أنشطة المؤسسة سواء كانت  محورال تعتبر عممية التنبؤ بالمبيعات

يعتبر مف بيف القرارات الميمة  ستقبميةالمبيعات المب بالتنبؤليذا فإف القرار الخاص  ،اعية أو خدميةتجارية، صن

وىذا ما سنتطرؽ لو مف خبلؿ اتخاذىا والتركيز عمييا.  أو المسؤوؿ عمييا التي يتعيف عمى مدير المبيعات

مبيعات، دور التنبؤ بالمبيعات عمى المستوى العناصر التالية: تعريؼ التنبؤ بالمبيعات، أسباب القياـ بالتنبؤ بال

 الكمي والجزئي وأخيرا خطوات بناء عممية التنبؤ بالمبيعات.

 المطمب األوؿ: تعريؼ التنبؤ بالمبيعات

والتي تمثؿ حجـ  المتنبأ بياقبؿ التطرؽ إلى مفيـو التنبؤ بالمبيعات تجدر اإلشارة أوال إلى مفيـو المبيعات 

كما أنيا تمثؿ ذلؾ المؤسسة أف تحققو في ظؿ جيود تسويقية معينة ولفترة زمنية معينة،  المبيعات التي تستطيع

، أي حصة المنظمة مف المبيعات مقارنة بمبيعات الصناعة ككؿ، وىذا ما المتنبأ بوجزء مف حجـ السوؽ ال

  .1المستقبمية يسمى بالحصة السوقية

مستوى المبيعات المستقبمية وذلؾ  لمعرفةحاولة عمى أنو مالتعريؼ األوؿ: "يعرؼ التنبؤ بالمبيعات 

 .2"باستخداـ المعمومات المتوافرة عف الماضي والحاضر

التعريؼ الثاني: " يعرؼ أيضا التنبؤ بالمبيعات عمى أنو محاولة تكميـ لممبيعات المستقبمية أي تقييـ كمية 

فترة زمنية معينة وباالعتماد عمى  المنتج الذي نرغب في بيعو أو رقـ األعماؿ الذي نرغب في تحقيقو في

 .1المعمومات الداخمية أو الخارجية"

                                                 
 .151،152 :، ص صمرجع سابؽحميد عبد النبي الطائي،  1
دراسة حالة المؤسسة –"دور التنبؤ بالمبيعات في صنع القرار في المؤسسة االقتصادية بممقدـ مصطفى، بف عاتؽ عمر، بومعزة عبد القادر،   2

، 2009أفريؿ  15-14 يومي ،-الجزائر-إلى الممتقى الدولي: صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، جامعة المسيمة ةمقدم ورقة، الجزائرية)ممبنة ريو(_"
 .21ص 
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التنبؤ بالمبيعات يشير إلى ذلؾ الحجـ مف المبيعات الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقو  التعريؼ الثالث: "

 .2"في سوؽ معيف وفي فترة زمنية معينة ووفؽ خطة تسويقية معينة وضمف ظروؼ بيئية معينة

 ريؼ السابقة يمكف أف نستنتج ما يمي:مف خبلؿ التعا

 الحاضر والماضي. مف خبلؿالتنبؤ بالمبيعات ىو محاولة مف المؤسسة لمعرفة المستقبؿ  -

 تعتمد عممية التنبؤ بالمبيعات عمى البيانات الداخمية والخارجية لممؤسسة.-

حكـ في الظروؼ البيئية يكوف التنبؤ بالمبيعات محصور بفترة زمنية معينة ووفؽ خطة معينة بيدؼ الت-

 المحيطة بالمؤسسة.

وعميو فإف التنبؤ بالمبيعات ىو تمؾ العممية التي تيدؼ إلى البحث عف القيـ المستقبمية لممبيعات التي 

يمكف أف تحققيا المؤسسة ضمف ظروؼ بيئية معينة، باالعتماد عمى البيانات التاريخية أو مف خبلؿ دراسة 

  المتغيرات المؤثرة فييا.

 :3أف المبيعات تتأثر بمجموعة مف التغيرات أىميا مف الجدير بالذكر

وىي التغيرات النادرة الحدوث والتي يصعب التنبؤ بيا، فيي تتعمؽ بظروؼ خارجة  التغيرات الفجائية:-

 عف إرادة المؤسسة مثؿ الحروب والزالؿ.

ارىا أو توقيتيا( والتي تحدث بشكؿ وىي تمثؿ التغيرات التي يمكف التنبؤ بيا )بآث التغيرات المنتظمة:-

 تشمؿ ىذه التغيرات ما يمي:و  ،منتظـ سواء مف ناحية الوقت أو حجـ التأثير

                                                                                                                                                                  
1
 Khelil Chafika, gestion des opérations et de productions –cas de l’entreprise des eaux minérales Mansourah_, 

mémoire magister (non publier) en sciences économiques, Faculté des sciences économiques de gestions et de sciences 

commerciales, Université Aboubakr Belkaid Tlemcen,, 2010/2011, p138.  
 .150ص  ،2008 األدرف، دار جيينة لمنشر والتوزيع،إدارة المبيعات، عمي عبد الرضا الجياشي،   2
 .135، ص 2007 األردف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع،ؿ العممية في إدارة المبيعات، األصوناجي معبل،   3
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وىي تنعكس بشكؿ واضح في المنتجات ذات الطبيعة الموسمية مثؿ المشروبات  التغيرات الموسمية:-1

 .الغازية

نما تأخذ طابع تدريجي منتظـ. وىي التغيرات التي ال ترتبط بموسـ مع التغيرات التدريجية:-2  يف وا 

 المطمب الثاني: أسباب القياـ بالتنبؤ بالمبيعات

 :1تمجأ المؤسسة إلى القياـ بعممية التنبؤ بالمبيعات لجممة مف األسباب نذكر أىميا فيما يمي

 .المساعدة في وضع الخطط البيعية المستقبمية-1

 .الجيود المطموبة لمعممية البيعية ف أجؿ بذؿلممؤسسة م المساعدة في تخصيص الموارد المتاحة-2

  :وضماف استمرارىا المياـ الخاصة بالوظائؼ األخرى لممؤسسةالمساىمة في تحديد -3

 اإلنتاج.تحديد جداوؿ -

 .تحديد حجـ المخزوف وبرامج التخزيف-

 .تحديد مشتريات المواد الخاـ-

 .تحديد حجـ ونوعية التجييز اآللي المناسب-

 .ونوعية العمالة المطموبة تحديد حجـ-

 مستقبمية.التكاليؼ واإليرادات الب التنبؤ-

 .يستخدـ كأداة لتقييـ األداء في المستقبؿ-4

 الصعوبات والعقبات التي يمكف أف تقابؿ النشاط البيعي في المستقبؿ. محاولة توضيح-5

 

                                                 
 .233،234: ص ص ،مرجع سابؽ طمعت أسعد عبد الحميد،  1
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 عمى المستوى الكمي والجزئي : دور التنبؤ بالمبيعاتثالثالمطمب ال

عمى حد سواء، وىذا ما  المؤسسةو القومي  ييفعمى المستو  ا بالغا وميماعممية التنبؤ بالمبيعات دور تؤدي 

 سنقوـ بالتطرؽ إليو مف خبلؿ فرعي ىذا المطمب.

 القتصاد القوميفي ا: دور التنبؤ بالمبيعات الفرع األوؿ

طط في التوجيات التي الخيبرز مف خبلؿ  يبرز دور التنبؤ بالمبيعات عمى مستوى االقتصاد القومي

قامة المشاريع وذلؾ في حالتيف  :1تحددىا الحكومة بيدؼ تنمية االقتصاد وا 

 قبؿ إقامة المشروع:-1

ميـ مف دراسات الجدوى االقتصادية والفنية ألي مشروع مف المشاريع التي  فالدراسات التسويقية رك

في  عات( عمى سمع المشروع المقترح إنشاؤهتكوف دراسة الطمب المتوقع )المبيحيث قامتيا، إلتخطط الدولة 

ورأس الماؿ يعتبر مف المعوقات  اإلنتاجغياب دراسات الطمب واالىتماـ بجوانب فمقدمة الدراسات التسويقية. 

 التي تخمؽ صعوبات جمة فيما بعد عند تشغيؿ تمؾ المشاريع، وىذا ما نبلحظو في العديد مف الدوؿ النامية.

 التجاري: تخطيط فعالية القطاع-2

التنبؤ بالمبيعات كثيرا في تخطيط فعاليات التجارة الخارجية والداخمية بكفاءة كبيرة وىذا باعتبارىما يساعد 

الفرعيف األساسييف لمقطاع التجاري. فالتنبؤ بالمبيعات مف جية يساعد في القضاء عمى حالة العجز في عرض 

السمع لسد الطمب في السوؽ وىذا  استيرادوري مف السمع، ومف جية أخرى سيساعد عمى تحديد الحجـ الضر 

الوطني يزيد  اإلنتاجعندما تكوف المؤسسات الوطنية غير قادرة عمى تغطيتو، كما أنو في حالة وجود فائض في 

عف حاجة السوؽ المحمية فإف ىذا يتطمب تخطيط مسبؽ لتصديره إلى األسواؽ الدولية. كما أنو تجدر اإلشارة 

                                                 
 .147،148 :ص ص، مرجع سابؽ عمي عبد الرضا الجياشي،  1
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دورا ميما في تجاوز اليدر وتعبئة موارد البمد  لياممبيعات، الطمب واالستيبلؾ ل تحديد المسبؽالإلى أف عممية 

 مف العمبلت الصعبة.

 المؤسسةفي ثاني: دور التنبؤ بالمبيعات الفرع ال

عمى فعالية التخطيط عمى مختمؼ المستويات التنظيمية  الوصوؿ إلييا محتمؿأرقاـ المبيعات التنعكس 

 :1يذا فإنو يمكف إبراز دور التنبؤ بالمبيعات داخؿ المؤسسة كما يميوالوظيفية، ل

 :اإلنتاجعمى مستوى إدارة -1

بشكؿ واضح، ذلؾ أنو يسمح بالتخطيط لممواد  اإلنتاجيبرز دور التنبؤ بالمبيعات في تخطيط ورقابة 

مية اإلنتاجية، كما أنو يسمح المعدات والمكائف وغيرىا مف متطمبات العمعمؿ األولية المستخدمة، العمؿ، أوقات 

كما أف التنبؤ بالمبيعات يسمح بالتخطيط ألوقات  بتحديد كـ ونوع المنتجات التي سيقوـ بضخيا في السوؽ.

 التدفؽ السمعي مف المخازف إلى السوؽ، أي التخطيط مف أجؿ اإليفاء بمتطمبات السوؽ.

 عمى مستوى إدارة المبيعات:-2

عات في الفعالية البيعية المخطط ليا مف قبؿ إدارة المبيعات والتي ستسمح يبرز ىنا دور التنبؤ بالمبي

بتحديد وتوزيع الحصص البيعية والمصاريؼ عمى مستوى رجاؿ البيع أو مناطؽ البيع. كما أف أرقاـ المبيعات 

 المتنبأ بيا ستصبح كمعيار لقياس وتقييـ األداء فيما بعد.

 عمى مستوى إدارة المشتريات:-3

ذلؾ أف التنبؤ بالمبيعات يسمح  ؛أرقاـ المبيعات المتنبأ بيا بشكؿ كبير بعممية الشراء داخؿ المؤسسةترتبط 

وىذا ما يترجـ إلى مشتريات مف قبؿ إدارة المشتريات  اإلنتاج،مف قبؿ إدارة  اإلنتاجيةبتحديد متطمبات العممية 
                                                 

1
 .148،149 :ص ص، مرجع سابؽ مي عبد الرضا الجياشي،ع 
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تمر بالكـ والنوع  المطموب مف بالمواد األولية المس اإلمدادالتي تسعى إلى تحقيؽ الكفاءة والفعالية مف خبلؿ 

وغيرىا دوف أف يكوف ىناؾ فائض أو عجز. يزداد دور التنبؤ بالمبيعات عمى مستوى إدارة المشتريات في 

المؤسسات التجارية مقارنة مع الصناعية منيا أيف يعتبر نشاط الشراء أساسي وميـ فيي تسعى دائما إلى إمداد 

 اسبة وفي الوقت المناسب. السوؽ بالمواد المن

 عمى مستوى الشؤوف المالية:-4

نجد أف لمتنبؤ بالمبيعات دور أساسي وميـ عمى مستوى اإلدارة المالية ذلؾ أنو يسمح بالتحديد المسبؽ 

والتخطيط لمنفقات واإليرادات النقدية منيا واآلجمة وكذا مصادر التمويؿ الطويمة والقصيرة األجؿ، ألف المبيعات 

 ر المصدر األوؿ لئليرادات السيما النقدية منيا.  تعتب

 بناء عممية التنبؤ بالمبيعاتخطوات : رابعالمطمب ال

ف عمى عممية التنبؤ عددا مف الخطوات التي تؤدي إلى بناء وتطوير وتحسيف عممية التنبؤ و القائميتبع 

 :1كما يمي ذكرىابالمبيعات، والتي يمكف 

 .بؤ بالمبيعاتإدراؾ أىداؼ المجوء إلى التن-

 .تقسيـ منتجات المشروع إلى وحدات متجانسة-

تحديد العوامؿ المؤثرة في مبيعات كؿ مجموعة متجانسة مف الوحدات، وبياف درجة أىميتيا ضمف -

 .المجموعة

 .مبلئمة لكؿ مجموعة األكثرتحديد أسموب التنبؤ -

                                                 
1
 تم االعتماد على:  

  .242، ص 2010 األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، ،الصغيرة )منظور ريادي تكنولوجي( إدارة المشروعات، وآخروفف العاني، مزىر شعبا-
- Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Dubios Bernard, Manceau Delphine, Marketing management, 12

e
 édition, Pearson 

éducation, France, 2006, P 156-157 
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وىذا مف خبلؿ  ،تخداميا في التنبؤبغرض اس البيانات الضرورية واألساسية ومعالجة عمى جمع العمؿ- 

 ثبلث طرؽ:

  :وىذا يكوف مف خبلؿ عدة طرؽ منيا آراء مندوبي البيع، آراء الخبراء.ما يقولو األفراد 

  :الحصوؿ عمى التنبؤ مف خبلؿ ما يفعمو األفراد يكوف بتقييـ المنتجات في أسواؽ ما يفعمو األفراد

 االختبار.

 د عمى تحميؿ المعطيات المرتبطة بالماضي وىذا باستخداـ السبلسؿ وىي طريقة تعتم :ما فعمو األفراد

 الزمنية لممبيعات أو الطرؽ اإلحصائية.

 التحقؽ مف النتائج بعد تحميؿ البيانات وقياسيا وفؽ معايير محددة؛-

وضع الفروض المناسبة لمتعامؿ مع العوامؿ التي يصعب قياسيا أو التنبؤ بيا، ووضع الفروض -

 .التي تكوف قريبة مف الواقع مستقببلاالبتدائية 

 .تنبؤاتالتنفيذ والتقييـ ومراجعة ما تـ التوصؿ إليو مف -

أخيرا يمكف اعتبار أف أىـ خطوة في عممية التنبؤ بالمبيعات السالفة الذكر ىو اختيار وتطبيؽ األسموب 

 يحيا في المبحث الموالي.الذي سيتـ مف خبللو التنبؤ بالمبيعات ألف ىناؾ عدة أساليب متنوعة يمكف توض
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 المبحث الثالث: أساليب التنبؤ بالمبيعات

تطورت وتنوعت أساليب وطرؽ التنبؤ بالمبيعات بشكؿ كبير لكنيا تسعى في مجمميا إلى التخفيض مف 

حالة عدـ التأكد المرتبطة بغموض المستقبؿ وعدـ معرفتو، فالميتميف بيذا المجاؿ والمسؤوليف في المؤسسة في 

سعي دائـ ومستمر لمبحث عف أفضؿ األساليب وأنجعيا. ومنو فمف أجؿ التعرؼ عمى أىـ األساليب التي تعنى 

بالتنبؤ بالمبيعات سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى العناصر التالية: تعريؼ األساليب التنبؤية وأنواعيا، العوامؿ 

يفية )النوعية( لمتنبؤ بالمبيعات وأخيرا األساليب الكمية المؤثرة في اختيار أسموب التنبؤ بالمبيعات، األساليب الك

 لمتنبؤ بالمبيعات.

 أنواع أساليب التنبؤ بالمبيعاتالمطمب األوؿ: 

عمى أنيا اإلجراءات الواضحة التي تتضمف تحويؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف  ؤأساليب التنب تعرؼ

األساليب الكمية اليب التنبؤ إلى مجموعتيف أساسيتيف ىما . ويمكف تقسيـ أس1البيئة المحيطة إلى نتائج مستقبمية

 واألساليب النوعية.

النماذج الرياضية أو الكمية التي مف خبلليا يتـ تنظيـ كافة مفردات  بر عفتعوىي  األساليب الكمية:-

شاكؿ اإلدارة تفسير مفاىيـ وم، فيي تيدؼ إلى المشكمة اإلدارية أو االقتصادية والتعبير عنيا بعبلقات رياضية

مف أجؿ تحديد حموؿ معينة لممشاكؿ التي وىذا  ،مف خبلؿ األدوات أو العبلقات الرياضية والكمية المختمفة

 إف ليذه األساليب أىمية بالغة بالنسبة لممؤسسة تظير مف خبلؿ:. تواجو المؤسسة أو لترشيد القرارات المختمفة

 .قعالمساىمة في تقريب المشكمة اإلدارية إلى الوا-

                                                 
1
مذكرة ماجستير )غير منشورة( في ، رأس الماؿ العربية واختبار دقتياتقدير نماذج التنبؤ بأسعار األسيـ في أسواؽ عمر محمد فيمي حاـز السراج،  

 . 8، ص 2005 جامعة الموصؿ العراؽ، ،كمية اإلدارة واالقتصاد العمـو المالية والمصرفية،
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صياغة نماذج رياضية معينة تعكس مكونات المشكمة أو اليدؼ الذي ترغب المؤسسة في حميا أو -

 .الوصوؿ إليو

عطاء بدائؿ مختمفة لعممية اتخاذ القرار بما يساىـ - عرض المشكؿ في مجموعة مف العبلقات الرياضية وا 

و عند الحديث عف المشكمة اإلدارية فإننا تجدر اإلشارة أن .1في تفسير عناصر المشكمة والعوامؿ المؤثرة فييا

  نقصد بيا حجـ المبيعات المتنبأ بيا والذي ترغب المؤسسة في الوصوؿ إليو.

وتستخدـ في حاالت محددة مثؿ عدـ توافر بيانات رقمية أو تاريخية يمكف  نوعية(:الكيفية )الساليب األ-

تحديد عدد المتغيرات الكمية التي يحتاجيا التنبؤ.  أو عندما ال يمكفبالمبيعات استخداميا في عممية التنبؤ 

عموما فإنو إذا كاف الموقؼ يتطمب حكما شخصيا مف المدير فإنو مف األفضؿ االعتماد عمى الطرؽ الكيفية 

 .2لمتنبؤ

 : العوامؿ المؤثرة في اختيار أسموب التنبؤ بالمبيعاتنيالمطمب الثا

بؤ السالفة الذكر فإف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في إضافة إلى العوامؿ المؤثرة في عممية التن

 في ىذا المطمب.اختيار أسموب التنبؤ بالمبيعات بحد ذاتو نوجز أىميا 

 ممؤسسة الداخمية ل خصائصالفرع األوؿ:ال

وىي تضـ حجـ ، بالمبيعات عوامؿ ميمة في اختيار أسموب التنبؤ الداخمية لممؤسسة الخصائص تعد

 بيعة المنتوجات وأخيرا اليدؼ مف التنبؤ.المؤسسة، ط

 

                                                 
1
إلى الممتقى الوطني السادس: األساليب الكمية ودورىا في  ةمقدم ورقة، الكمي وأىميتيا في ترشيد القرارات اإلدارية" "أساليب المدخؿأحمد الصيد نسيمة،  

 . 7، ص 2009جانفي  28-27يومي ، -الجزائر-اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة سكيكدة
2
 .294، ص 2002 مصر، دار الجامعة الجديدة،التسويؽ مدخؿ تطبيقي، عبد السبلـ أبو قحؼ،  
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 حجـ المؤسسةأوال: 

ذلؾ أف زيادة حجـ المؤسسة واتساع أعماليا يؤدي إلى ظيور الحاجة لموسائؿ والطرؽ المتطورة في  

التنبؤ المبيعات وىذا مف أجؿ تجنب قدر اإلمكاف المخاطر، أما بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والتي تعمؿ في 

مكانياتيامكنيا استخداـ طرؽ بسيطة أو نوعية في التنبؤ بمبيعاتيا حسب قدرتيا سوؽ محددة في  .وا 

 طبيعة المنتوجاتثانيا: 

طبيعة المنتوج عمى أسموب التنبؤ المبلئـ، حيث نجد أنو إذا كاف المنتوج ذو طبيعة موسمية فإنو تؤثر 

يد فيو يتطمب أسموب لمتنبؤ بمبيعاتو يتناسب يتطمب استخداـ األساليب التي تراعي ذلؾ بينما إذا كاف المنتوج جد

كما أف عدد المنتجات التي يرغب صانع القرار التنبؤ  .1ووضعو الحالي ذلؾ أنو ال تتوافر بيانات تاريخية حولو

بحجـ مبيعاتيا تؤثر في اختيار األسموب المبلئـ، فكمما كاف العدد الكبير كمما تـ تفضيؿ األساليب البسيطة 

  والعكس صحيح.

 ثالثا: اليدؼ مف التنبؤ 

تحديد اليدؼ مف عممية التنبؤ عنصر ميـ جدا، ذلؾ أف صانع القرار بالمؤسسة يمجأ إلى التنبؤ لتحقيؽ 

أحد األمريف: إما التخطيط أو الرقابة. فإذا كاف اليدؼ مف التنبؤ ىو التخطيط فإف صانع القرار يسعى الكتشاؼ 

سموكيا في المستقبؿ. أما إذا كاف اليدؼ ىو الرقابة والتي غالبا ما تأخذ نمط سموؾ الظاىرة وىذا بيدؼ التنبؤ ب

بنظرية "اإلدارة باالستثناء" )أي أف االىتماـ ليس بنمط الظاىرة ولكف بالتنبؤ باالنحراؼ عف النمط العاـ ومحاولة 

ي يساعد بالتنبؤ التدخؿ في وقت مبكر لتصحيح مسارىا(، فإف األسموب المناسب لمتنبؤ ىو ذلؾ األسموب الذ

                                                 
 .158، ص مرجع سابؽرضا الجياشي، عمي عبد ال 1
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بالتغير الذي سيحدث وزمف حدوثو. ومف ىنا نجد أف اليدؼ مف التنبؤ يؤثر في اختيار األسموب المبلئـ لمتنبؤ 

 . 1بالمبيعات

 استمرار الظروؼ المحيطة بالمؤسسةالفرع الثاني: 

كانت المؤسسة  في عممية التنبؤ بالمبيعات، ذلؾ أنو إذا تأثير واضحمظروؼ المحيطة بالمؤسسة نجد أنو ل

تنشط في محيط سريع التقمبات فيذا يجعؿ وسيمة التنبؤ المبنية عمى معطيات سابقة غير دقيقة وىذا خاصة 

 دبالنسبة لؤلساليب الكمية التي تعمؿ ضمف افتراضات معينة تتعمؽ بالبيئة التي تنشط فييا المؤسسة. ليذا فق

 .2ف المحيط أكثر اضطرابا والعكس صحيحتمجأ المؤسسة إلى أحد األساليب النوعية عندما يكو 

فالظروؼ المحيطة بالمؤسسة عف العوامؿ الخارجية التي ال يمكف لممؤسسة التحكـ بيا أو السيطرة عمييا 

 :3وىي تضـ العناصر التالية

حيث تعتبر الحروب والخبلفات بيف الدوؿ وتقمبات األوضاع السياسية الناجمة عف العوامؿ السياسية: -

 لكتؿ السياسية ذات أثر كبير ومباشر عمى عممية التنبؤ بالمبيعات.خبلفات ا

إف عممية التنبؤ بالمبيعات تتأثر بالحالة االقتصادية العامة لمبمد وىذا مف حيث العوامؿ االقتصادية: -

 مرورىا بعممية الرواج والكساد والتي تؤثر بشكؿ إيجابي وسمبي، خطة االستيراد والتصدير، تقمبات األسعار

 وغيرىا.

حيث تفرض الحكومات أحيانا إجراءات عمى نوعية السمع المنتجة الرقابة الحكومية عمى النشاط البيعي: -

 ومواصفاتيا وأسعارىا مـ يؤثر عمى عممية التنبؤ بالمبيعات.

                                                 
1
 .46، ص مرجع سابؽسيد كاسب، محمد فيمي عمى،   

2
 .159ص  ،مرجع سابؽرضا الجياشي، عمي عبد ال 

3
ة ماجستير )غير مذكر ، -(SCHBدراسة تطبيقية بشركة االسمنت حامة بوزياف )–التوقع بالمبيعات باستخداـ نماذج إحصائية صبلح الديف كروش،  

 .15، ص 2006/2007منشورة(، كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري بقسنطينة، 
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ذلؾ أف عممية التنبؤ بالمبيعات تتأثر بعدد السكاف، توزيعيـ الجغرافي، نسبة النمو السكاني السكاف: -

 ادات االستيبلؾ والثقافة وغيرىا.وع

إف التطور التكنولوجي المستمر والسريع يؤثر يعتبر مف العوامؿ الميمة التي تؤثر عمى  العوامؿ التقنية:-

عممية التنبؤ بالمبيعات حيث نجده مثبل يؤدي إلى خفض األسعار نتيجة انخفاض التكاليؼ وىذا ما يجب أخذه 

 لمبيعات.بعيف االعتبار أثناء التنبؤ با

نجد أف العادات والقيـ االجتماعية السائدة والقوة الشرائية والدخؿ القومي وحجـ  العوامؿ االجتماعية:-

 االستثمارات كميا عوامؿ تؤثر عمى عممية التنبؤ بالمبيعات.

 : األساليب الكيفية )النوعية( لمتنبؤ بالمبيعاتلثالمطمب الثا

 ى أىـ األساليب الكيفية التي تستخدـ في التنبؤ بالمبيعات.سنحاوؿ التطرؽ إل العنصرمف خبلؿ ىذا 

 الفرع األوؿ: آراء رجاؿ اإلدارة

بإبداء رأيو  )لمف ليـ عبلقة فقط( تقـو ىذه الطريقة عمى أساس قياـ كؿ فرد مف اإلدارة العميا أو عدد منيـ

، عمى أف يتـ التوفيؽ بيف ىذه اآلراء حوؿ ما ستكوف عميو المبيعات في المستقبؿ أو خبلؿ الفترة الزمنية المقبمة

الفردية واعتباره كأساس لمتنبؤ في الفترة المقبمة. يستند رجاؿ اإلدارة  لمتنبؤاتالمختمفة باستخراج المتوسط التقريبي 

الشخصي. تمجأ المؤسسات  التقييـالمبيعات عمى البيانات المتاحة باإلضافة إلى الحكـ و  تنبؤاتيـ حوؿفي إعداد 

 ا األسموب لجممة مف األسباب أىميا:إلى ىذ

 .لممبيعات في الفترة المرجوة تنبؤالبساطة والسيولة في الوصوؿ إلى -

تسمح ىذه الطريقة بالقياـ بعمميات التنبؤ بالمبيعات مف خبلؿ الجمع بيف خبرة وحكـ األفراد أصحاب -

 .اإلدارة
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البيانات الكافية عف السوؽ والمبيعات،  الحصوؿ عمى إمكانيةتستخدـ ىذه الطريقة كذلؾ في حالة عدـ -

 .أو عندما ال تسمح ىذه البيانات باالعتماد عمييا في عممية التنبؤ

كما أف ىذا األسموب يعتبر ميـ وأساسي بالنسبة لممؤسسات الجديدة التي لـ تصبح لدييا الخبرة الكافية -

 إلجراء طرؽ أخرى لمتنبؤ.

 ريقة ىو ما يمي:مف جية أخرى فإف مف أىـ عيوب ىذه الط

 .يعتبر ىذا التنبؤ مبني إلى حد كبير عمى الحكـ الشخصي-

إف المجوء إلى ىذه الطريقة يؤدي إلى زيادة عبء العمؿ الممقى عمى عاتؽ اإلدارة، كما يؤدي إلى زيادة -

 .ىدر وقتيـ وضياعو

عة أو خط إنتاج وىذا إعداد تنبؤات تفصيمية أي عمى مستوى كؿ إدارة أو كؿ سمبال يسمح ىذا األسموب -

 . 1البيعية وتقييميا األعماؿما يؤدي إلى عدـ دقة األحكاـ الرقابية عمى 

 مندوبي البيع تنبؤات الفرع الثاني:

دارة المؤسسة التصاليـ المستمر والدائـ مع  بمثابة مندوبي البيعما داـ   ىمزة وصؿ ما بيف المستيمكيف وا 

تـ تلمبيعات. الممكف الوصوؿ إلييا مف ا أو الكمية في المؤسسة بالنسبة المستيمكيف، فيـ أكثر معرفة مف غيرىـ

 :2كما يمي عممية التنبؤ

 نبؤاتو.كؿ مندوب بيع بناءا عمى تجربة وخبرتو يقوـ بتزويد مدير التسويؽ والمبيعات بت-

 تنبؤاتميع الوىذا بعد تج )حجـ المبيعات المطموب( يقـو مدير التسويؽ والمبيعات بتحديد الرقـ المطموب-

 .الفردية لمندوبي البيع وحسب مناطؽ البيع المختمفة وكذا في ضوء الظروؼ المحيطة

                                                 
1
 .35،36 :، ص ص2010 األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع،إدارة المبيعات، عمي ربابعة، فتحي ذياب،  

2
 .335 ، ص2009 األردف، ليازوري العممية لمنشر والتوزيع،دار اإدارة المبيعات )منظور تطبيقي وظيفي(، عمي فبلح الزعبي،   
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أف ىناؾ خطأ بعد مراجعة البيانات السابقة فإنو يقـو باقتطاع  مبيعاتإذا اكتشؼ مدير التسويؽ وال-

 (.حتمؿ والنيائي)رقـ المبيعات الم لمتنبؤالنسبة مف الرقـ النيائي 

الطريقة تعكس الواقعية في عممية التنبؤ باعتبار أنيا تنبع مف السوؽ الفعمي إال أف ليا رغـ أف ىذه 

 :1سمبيات نذكر منيا

تحيز مندوبي البيع وعدـ دقتيـ وموضوعيتيـ في وضع تصورات حوؿ رقـ المبيعات لكؿ منطقة، حيث -

الوصوؿ إلييا بسيولة وتحصيؿ عمولة إضافية  وىذا ليتمكنوا مف المتنبََّأةإنيـ يحاولوف التقميؿ مف أرقاـ المبيعات 

 .عمى المبيعات األخرى

والتي قد تؤثر عمى رقـ  ،واإللماـ بيا وغيرىا عدـ معرفة مندوبي البيع بالظروؼ االقتصادية والسياسية-

 رغوب فيو.المبيعات الم

أثر كبير عمى عدـ  كما أف ىذه الطريقة تتأثر باآلراء الشخصية لمندوبي البيع كما أف نقص الخبرة لو-

 .تنبأ بيادقة األرقاـ الم

المنتجات المستقرة نسبيا،  بحجـومنو فإنو تجدر اإلشارة إلى أف ىذا األسموب يصمح غالبا في حالة التنبؤ 

كما أف فعاليتو تتوقؼ عمى عدة عوامؿ منيا: مدى قوة االتصاؿ المباشر لرجؿ البيع بالعمبلء ومنافذ التوزيع 

كما أنو لمتغمب عمى . 2رجؿ البيع تنبؤاتالتصاؿ بينو وبيف اإلدارة، جودة تمحيص اإلدارة للممؤسسة، جودة ا

المشاكؿ والتقميؿ مف السمبيات البد عمى اإلدارة أف تعمؿ عمى تدريب مندوبييا عمى استخداـ األساليب المختمفة 

 .3ية التنبؤ بالمبيعاتلمتنبؤ بالمبيعات وكذا تزويدىـ بالمعمومات عف العوامؿ التي تؤثر عمى عمم

 

                                                 
1
 .336، ص مرجع سابؽعمي فبلح الزعبي،   

مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العمـو ، -دراسة حالة مؤسسة مطاحف الحضنة–تخفيض تكاليؼ الفجوة بيف الطاقة االنتاجية والطمب قريد مصطفى،   2
 .46، ص 2005/2006والتجارية وعموـ التسيير، جامعة محمد بوضياؼ المسيمة،  كمية العموـ االقتصادية التجارية،

3
 .223ص  ،2009األردف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، إدارة التسويؽ )منظور تطبيقي استراتيجي(، عمي فبلح الزعبي،  
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 الفرع الثالث: طريقة دلفي

تفترض ىذه الطريقة إذ تتضمف ىذه الطريقة استخداـ بعض الخبرة في محاولة وضع تنبؤات بالمبيعات  

أف األفراد المشتركيف في عممية التنبؤ ىـ مجموعة مف الخبراء في مجاؿ السمعة محؿ التنبؤ. كما أنيا تفترض 

د مف اآلراء سوؼ يؤدي إلى تنبؤ ال يقؿ جودة عف التنبؤ الذي يمكف الوصوؿ إليو أف االعتماد عمى عد

باستخداـ كؿ رأي عمى حدى. وحتى ال يؤثر رأي واحد مف ىؤالء الخبراء عمى بقية األفراد أو الخبراء فإنو يتـ 

سئمة والتي االحتفاظ بيؤالء في أماكف مختمفة. ويطمب مف كؿ فرد في موقعو أف يستجيب لمجموعة مف األ

و وى ،وعقب انتياء الفرد مف مؿء القائمة يقوـ بتسميميا إلى فرد يدير الجماعة ،وضعت في قائمة لبلستقصاء

وىذا أمبل  مف خبلؿ عدة دورات لقائمة االستقصاء ـ. يقوـ المنسؽ بنفس العمؿتنبؤاتي بالتنسيؽ بيف يقوـ الذي

. الممكف الوصوؿ إليو )مع بقاء شرط عدـ االلتقاء بينيـ(ت حوؿ مقدار المبيعا الخبراء أف يصؿ إلى اتفاؽ في

أف ىذه الطريقة ال تيدؼ إلى التوصؿ إلى رأي جماعي حيث يمكف أف تنتيي مع  نشير إلىولكف ينبغي أف 

وجود خبلفات في الرأي عمى أف تكوف ىذه الخبلفات مبررة تبريرا معقوال ويكوف عمى الباحث أف يختار أحد ىذه 

 .1وذلؾ بعد دراستيا دراسة معمقة تنبؤاتال

 الفرع الرابع: إجماع الخبراء

يعتمد ىذا األسموب عمى وجية نظر مجموعة مف الخبراء الذيف يتمقوف ويتبادلوف وجيات النظر في 

ىذا األسموب أقؿ تعرضا لمخطأ مف د . يعوىذا عمى عكس طريقة دلفي الموضوع ويتخذوف قرار باإلجماع

اصة عندما تكوف لجنة الخبراء مفتوحة والنقاش فييا يدور بشكؿ مفتوح وتتكامؿ أسموب الرأي الشخصي خ

وجيات نظرىـ فيما بينيـ مما يقود إلى إجماع واضح. لكف في حالة وجود تبايف في آراء الخبراء فإنو يكوف مف 

                                                 
1
 .297،298 :، ص صمرجع سابؽعبد السبلـ أبو قحؼ،  



 ات         ؤ بالمبيع        ة للتنب         س النظري   األس                                         الفصل األول  

   

26 

 

: مجاممة الصعب الوصوؿ إلى إجماع بينيـ، عبلوة عمى ذلؾ فإنو يمكف أف تظير مشاكؿ خبلؿ النقاش منيا

 .  1رئيس الفريؽ، الميؿ إلى عدـ المناقشة، عدـ االىتماـ بالموضوع

 الفرع الخامس: السيناريوىات

تعد طريقة السيناريوىات مف بيف األساليب النوعية المستخدمة في التنبؤ بالمبيعات، إذ يمكف تعريؼ 

ستقبؿ باالعتماد عمى خبرة المؤسسة السيناريو بأنو وصؼ كتابي ألوضاع أو أحداث أو متغيرات رئيسية في الم

وافتراضاتيا األكثر ترجيحا لما سيحدث في المستقبؿ. السيناريو يعتبر أسموب يتزايد استخدامو في التنبؤ خاصة 

التنبؤ المتوسط والطويؿ المدى المتعمؽ باستقراء االتجاىات، كما أنو أسموب مرف قابؿ لبلستخداـ حسب أغراض 

. والمراحؿ األساسية 2حسب حجـ المؤسسة ودرجة تعقد ظروفيا الداخمية والخارجية المؤسسة وحاجاتيا وكذا

 :3إلعداد النموذج ىي

يتضمف تقييـ العوامؿ األساسية في القطاع الذي تعمؿ فيو المؤسسة، وكذلؾ في : أوال: إعداد الخمفية

 المجتمع كنمط الحياة، التشريعات، العوامؿ التكنولوجية وغيرىا.

في ضوء نتائج دراسة الخطوة السابقة يتـ تحديد المؤشرات الميمة، بعدىا  :يار المؤشرات الميمةثانيا: اخت

يتـ اختيار مجموعة مف الخبراء لتقييـ المؤشرات األكثر أىمية واألحداث المستقبمية ومستقبؿ الصناعة التي تعمؿ 

 فييا المؤسسة.

موؾ التاريخي لكؿ مؤشر وتحديد أسبابو سواء ثالثا: تحديد السموؾ الماضي لكؿ مؤشر: يتـ تحديد الس

 كانت سكانية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية وغيرىا.

                                                 
1
 .180، ص 2000-1999 األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع،األساليب الكمية مدخؿ اتخاذ القرارات اإلدارية، الييتي،  خالد عبد الرحيـ مطر  

2
 .316، ص مرجع سابؽنجـ عبود نجـ،   

3
 .316،317نفس المرجع، ص ص:   
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يقـو في ىذه المرحمة فريؽ الخبراء بمناقشة قيـ االتجاىات : رابعا: تثبيت احتماؿ األحداث المستقبمية

 السابقة، قيـ التأثير المحتمؿ لؤلحداث المستقبمية وقيـ احتماؿ حدوثيا...

 حيث يساعد عمى استخبلص النتائج. :مسا: التنبؤ بكؿ مؤشرخا

 وىي المرحمة النيائية أيف يتـ إعداد الوصؼ الكتابي الممخص لمنتائج. :سادسا: كتابة السيناريو

 المطمب الرابع: األساليب الكمية لمتنبؤ بالمبيعات

والتي تمقى إقباؿ كبير مف قبؿ تعد األساليب الكمية مف أىـ األساليب المستخدمة في التنبؤ بالمبيعات 

 المؤسسات نظرا لنجاعتيا في حؿ المشكبلت التي تواجييا.

 الفرع األوؿ: شروط تطبيؽ األساليب الكمية 

تعرؼ األساليب الكمية عمى أنيا مجموع الطرؽ التي تعمؿ عمى توظيؼ مجموعة مف النماذج القياسية 

لتاريخية أو المتغيرات السببية في التنبؤ وتحديد الظروؼ والتقنيات اإلحصائية التي تعتمد عمى البيانات ا

 . 1المستقبمية

وعميو فمف أجؿ استخداـ األساليب الكمية لمتنبؤ بالمبيعات فإنو يستمـز توفر مجموعة مف الشروط أىميا 

 :2ما يمي

 ة فييا.توافر بيانات تاريخية عف الظاىرة المراد التنبؤ بسموكيا في المستقبؿ والمتغيرات المؤثر -

 البد أف تكوف البيانات مقاسة بوحدات كمية.-

                                                 
1
 .8، ص مرجع سابؽعمر محمد فيمي حاـز السراج،   

2
دورية أكاديمية محكمة  مجمة الباحث ،االحتفاظ باألقساط في سوؽ التأميف المصري باستخداـ السالسؿ الزمنية نبؤ بمعدؿالتأسامة ربيع أميف سميماف،  

 .12ص، 2010، 08العدد  الجزائر،-التسيير، ورقمة كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو، وسنوية
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 افتراض االستمرارية بمعنى أف سموؾ الظاىرة في المستقبؿ تكوف امتداد لسموكيا في الماضي.-

 الفرع الثاني: تقسيمات األساليب الكمية لمتنبؤ بالمبيعات

 ثيف في ىذا المجاؿ.ىناؾ عدة تقسيمات لؤلساليب الكمية لمتنبؤ، وىذا وفقا لممؤلفيف والباح

  :الطرؽ االستقرائية حسب ىذا التقسيـ فإنو لدينا طريقتيف أساسيتيف لمتنبؤ بالمبيعات ىما التقسيـ األوؿ

 لكف ىناؾ أيضا مف يسمييا بطرؽ السبلسؿ الزمنية والطرؽ السببية. والطرؽ التفسيرية،

تاريخ المبيعات مف أجؿ إيجاد  تسمى أيضا بالطرؽ الداخمية وىي تعتمد عمىالطرؽ االستقرائية: -1

المنطؽ الذي يسيرىا ويسمح بإطالتيا وتحديدىا في المستقبؿ. عند الحديث عف تاريخ المبيعات فإننا رياضيا 

نتحدث عف السبلسؿ الزمنية لممبيعات التي تتكوف مف أربعة عناصر أساسية وىي االتجاه العاـ والذي يعكس 

ى العوامؿ الموسمية والدورية والعشوائية التي تؤثر عمى قيمتيا. تضـ ىذه التطور التدريجي لممبيعات إضافة إل

 .  1جينكنز-الطرؽ األساليب التالية: المتوسطات المتحركة، التمييد األسي وطريقة بوكس

وتسمى أيضا بالطرؽ الخارجية، وىي تعبر عف مجموع األساليب التي تبحث عف الطرؽ التفسيرية: -2

ة أو الظاىرة التي نرغب في دراستيا )مبيعات المؤسسة( والسمسمة التفسيرية حيث يعتمد ارتباطات بيف السمسم

المتغير موضوع البحث عمى متغيرات تفسيرية تفسر سموكو، أيف يتـ صياغة العبلقة عمى شكؿ نموذج رياضي 

 .2قابؿ لمتقدير

 :ؽ االستقرائية والطرؽ التفسيرية(، تـ وفؽ ىذا التقسيـ فإنو إضافة إلى التقسيـ السابؽ )الطر  التقسيـ الثاني

 األخذ بعيف االعتبار التأثير المتبادؿ بيف المتغيرات والتي تندرج تحت اسـ الطرؽ النظامية والقياسية. 

                                                 
1
 Christian Mascle, Julien Gosse, article sous titre : Optimisation des stocks par la prévision des ventes. Publier sur le 

sites www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/Articles/_Mascle-Optimisation.pdf [consulter le : 08/12/2012 16 :28]. 

 
 ،2012-2011دراسة تحميمية لمتنبؤ بإنتاج الطاقة الكيربائية في محطة كيرباء اليارثة البخارية في محافظة البصرة لألعواـ معاني أحمد الحكيـ،  2

 .228، ص2012، 13العراؽ، العدد مجمة دراسات البصرة، 

http://www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/Articles/_Mascle-Optimisation.pdf
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ىي مجموع الطرؽ التي تعنى بدراسة المتغيرات في االتجاىيف، أي إذا كاف الطرؽ النظامية والقياسية: -

بمعنى أف    كمتغير تابع ؿ    فإنو يمكف أيضا دراسة المتغير     تابع لممتغير ىو المتغير ال   المتغير

 .1ىناؾ عبلقة تبادلية بيف المتغيريف

 ىذا التقسيـ فإف األساليب الكمية لمتنبؤ بالمبيعات تقسـ وفؽ مقاربتيف متكاممتيف ىما  التقسيـ الثالث: حسب

 التنبؤ بالمبيعات. مقاربة إحصائية ومقاربة قياسية في

جاء ىذا التقسيـ بناءا عمى الفرضيات التي تبنى عمييا أساليب التنبؤ وكذا المنيج الذي تنتمي إليو ىذه 

األساليب؛ حيث نجد أف المقاربة القياسية تبني فروضيا عمى عامؿ العشوائية الذي توليو أىمية كبيرة، عمى 

التي ال تيتـ بيذا العنصر في أساليبيا التنبؤية. كما أنو عند عكس المقاربة اإلحصائية )اإلحصاء التطبيقي( 

الحديث عف األساليب الكمية في التنبؤ بالمبيعات فإننا نبلحظ مف خبلؿ التقسيمات السابقة عدـ مراعاة ىذيف 

القياسية النقطتيف وبالتالي عدـ وضح أي األساليب التي تنتمي إلى المقاربة اإلحصائية وأييا ينتمي إلى المقاربة 

في التنبؤ أي ىناؾ خمط بيف المنيجيف. لكف رغـ االختبلؼ الموجود بيف المقاربتيف إال أنيما متكاممتاف وحمقة 

الوصؿ بينيما ىي التنبؤ وفؽ منيجية بوكس جينكينز التي تجمع بيف المقاربة اإلحصائية مف خبلؿ اعتمادىا 

اىتماميا بعنصر العشوائية في نماذجيا أي دراسة السبلسؿ عمى السمسمة الزمنية، والمقاربة القياسية مف خبلؿ 

 الزمنية العشوائية. 

وعميو فمف خبلؿ ما سبؽ حاولنا اقتراح تقسيـ يعتمد عمى تصنيؼ األساليب الكمية لمتنبؤ بالمبيعات وفؽ 

 ا يمي:  مقاربتيف ىما المقاربة اإلحصائية والمقاربة القياسية، أيف سيتـ إعادة توزيع ىذه األساليب كم

                                                 
1
 Guy Mélard, Initiation à l’analyse des séries temporelles et à la prévision, Revue MODULAD, La France : société 

françaises de statistiques, numéro 35, 2006, p87. 
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ونقصد بيا مقاربة اإلحصاء التطبيقي، والذي يتـ فيو تسميط الضوء عمى  المقاربة اإلحصائية:-1

األساليب اإلحصائية التي تيتـ بالسبلسؿ الزمنية لممبيعات. تندرج تحت ىذه المقاربة األساليب الكمية التالية: 

 المتوسطات المتحركة، التمييد األسي بأنواعو.  

وتعني مجموع األساليب الكمية المستخدمة في االقتصاد القياسي بيدؼ التنبؤ القياسية: المقاربة -2

بالمبيعات،و تتضمف ىذه المقاربة األساليب الكمية السببية مف خبلؿ أسموب االنحدار الخطي )البسيط 

 جنكينز.-والمتعدد(، وكذا تيتـ بأساليب السبلسؿ الزمنية العشوائية مف خبلؿ طريقة بوكس
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 خاتمة الفصؿ:

مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا الفصؿ، يتضح أف التنبؤ عممية أساسية وميمة في المؤسسة تستوجب 

الكثير مف االىتماـ ذلؾ أنيا تسعى دائما لترشيد القرارات والتقميؿ مف المخاطر، وكذا تحاوؿ دائما تخفيض حالة 

لمؤسسة سواء الداخمي أو الخارجي. وعند الحديث عف التنبؤ عدـ التأكد التي تسود الظروؼ المستقبمية لمحيط ا

داخؿ المؤسسة فإف التنبؤ بالمبيعات يعتبر محور أساسي وفعاؿ داخميا وىذا الرتباطو بعدة مجاالت وعدة 

وظائؼ، كما أنيا تعتبر عممية لدييا أسس وأساليب تبنى عمييا نوعية كانت أـ كمية. لكف رغـ فعالية األساليب 

ة إال أننا يمكف القوؿ أنيا ال توفر لمستخدمييا القدرة عمى المراقبة الصحيحة والمتابعة المستقبمية لؤلسموب النوعي

المنتيج، أما بالنسبة ألساليب التنبؤ الكمية فإف ليا عدة تقسيمات منيا التقسيـ الذي ييتـ بالمقاربة اإلحصائية 

الفصؿ الموالي وىذا بإبراز األساليب التي تعنى بالتنبؤ  والمقاربة القياسية والذي سيكوف محور اىتمامنا في

 بالمبيعات والتي تندرج تحت كمى المقاربتيف.
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 بالمبيعات لمتنبؤ والقياسية اإلحصائية المداخؿ      

 

           بالمبيعات لمتنبؤ اإلحصائية المقاربة: األوؿ المبحث     

  

       بالمبيعات لمتنبؤ كأداة اسيةالقي المقاربة: الثاني المبحث     

       

 بالمبيعات التنبؤ جودة قياس في أساسية مفاىيـ: الثالث المبحث    

 

 

 
 

 

 



        ة للتنبؤ بالمبيعاتاإلحصائي          ة والقياسي  المداخل                                  الفصل الثاني

 

33 
 

 مقدمة الفصؿ:

ييتـ المسؤولوف داخؿ المؤسسة والقائميف عمى عممية التنبؤ بتطبيؽ األساليب الكمية لمتنبؤ باألحداث 

لمنشودة ومواجية المخاطر المحتممة. لكف عند قياـ المؤسسة بعممية المستقبمية، وىذا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ا

التنبؤ فإنيا تواجو صعوبات كبيرة في إجراء قياس موضوعي لدقة التنبؤ بصفة عامة وخاصة في التنبؤ 

طريقة التنبؤ المبلئمة ىي أف نصؿ إلى  بالمبيعات  الذي يمثؿ محور ىذه الدراسة، ذلؾ أف الميـ في اختيار

لى نتائج دقيقة يمكف االستفادة منيا. وعميو فمف أجؿ اإلحاطة بجوانب الموضوع قمنا بتقسيـ  الحكـ الصائب وا 

 ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث أساسية ىي كاآلتي:

 المبحث األوؿ: المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات.-

 المبحث الثاني: المقاربة القياسية كأداة لمتنبؤ بالمبيعات.-

 الثالث: مفاىيـ أساسية في قياس جودة التنبؤ بالمبيعات.المبحث -
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 المبحث األوؿ: المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات

تضـ مقاربة اإلحصاء التطبيقي لمتنبؤ بالمبيعات أساليب مختمفة تعتمد في األساس عمى السبلسؿ الزمنية، 

ية: مبادئ أساسية في السبلسؿ الزمنية، المتوسطات ليذا سنقوـ في ىذا المبحث بالتطرؽ إلى المطالب التال

 المتحركة كأداة لمتنبؤ بالمبيعات وأخير التنبؤ بالمبيعات باستخداـ أسموب التمييد األسي.  

 المطمب األوؿ: مبادئ أساسية في السالسؿ الزمنية

ؿ التعرض إلى سنقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بإعطاء مفاىيـ أساسية حوؿ السبلسؿ الزمنية وىذا مف خبل

مفيوـ وأىداؼ السمسمة الزمنية، مكونات السمسمة الزمنية وأخيرا النموذج الجمعي والضربي لمسمسمة الزمنية 

 ومعايير اختيارىا.

 الفرع األوؿ: مفيـو السمسمة الزمنية واليدؼ مف دراستيا

رات زمنية متساوية غالبا تعبر عادة السمسمة الزمنية عف مجموعة القراءات التي تأخذىا ظاىرة ما عند فت

، إال أنيا تأخذ عدة تعاريؼ حسب طبيعة الغرض مف الدراسة 1وتختمؼ ىذه الفترات حسب طبيعة الظاىرة

 وحسب التخصص.

التعريؼ األوؿ: "تعرؼ السمسمة الزمنية بأنيا عدد مف المشاىدات اإلحصائية تصؼ ظاىرة معينة مع -

 .2أخذت عمى فترات زمنية متبلحقة ومتساوية" مرور الزمف أو مجموعة مف المشاىدات التي

التعريؼ الثاني: "السمسمة الزمنية ىي عبارة عف سجؿ تاريخي متتاؿ يتـ اعتماده لبناء التنبؤات -

 .3المستقبمية"

                                                 
1
كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، مبادئ اإلحصاء، في مقياس " محاضرة السالسؿ الزمنية،أيمف مصطفى،   

  .7، ص2009/2010
2
  . 173، ص 2008دار البداية لمنشر والتوزيع، األردف،  مبادئ اإلحصاء،لسميع طبيو، أحمد عبد ا -  

3
 . 241، ص 2004دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف، األساليب اإلحصائية التطبيقية، عبد الحميد عبد المجيد البمداوي،   
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التعريؼ الثالث: "تعرؼ السمسمة الزمنية رياضيا بأنيا عبارة عف عبلقة دالية بيف قيمة الظاىرة المدروسة -

(Y والزمف )(T أي )Y=f(t)"1. 

 :2مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أنو يتـ دراسة السبلسؿ الزمنية مف أجؿ تحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا

 الحصوؿ عمى وصؼ دقيؽ لسموؾ الظاىرة عبر الزمف واكتشاؼ الدورات التي تتكرر في البيانات.-

والدورية والعرضية التي تخضع تساعد دراسة السبلسؿ الزمنية في معرفة التغيرات االتجاىية والموسمية -

 ليا الظاىرة المدروسة، كما أنيا تساعد عمى تشخيص وتفسير األسباب التي أدت إلى حدوث ىذه التغيرات.

نيدؼ أيضا مف خبلؿ دراسة السبلسؿ الزمنية إلى استعماؿ البيانات اإلحصائية المتوفرة عف الماضي -

 مستقبؿ.مف أجؿ استخداميا لمتنبؤ بسموؾ الظاىرة في ال

اتخاذ القرارات المناسبة في حاالت عدـ التأكد وىذا مف خبلؿ إعطاء فكرة عف النماذج المستقبمية بيدؼ -

 تجنب الوقوع في األخطاء.

عموما ومف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يمكف تعريؼ السمسمة الزمنية بأنيا عبارة عف وصؼ لظاىرة معينة 

 ات المرتبة وفؽ حدوثيا زمنيا )مرتبة سنويا، شيريا، فصميا...(.مع مرور الزمف مف خبلؿ مجموعة مف المشاىد

 الفرع الثاني: مكونات السمسمة الزمنية

السمسمة الزمنية باعتبارىا نموذج يعبر عف سموؾ ظاىرة معينة عبر الزمف فيي تتأثر بتغيرات متعددة 

و لكف تأثيره يظير مجازيا باعتباره تعكس تأثير عدة عوامؿ وقوى في آف واحد. فالزمف ليس متغير مؤثر بحد ذات

انعكاس لمحصمة قوى فعمية أثرت عمى الظاىرة لكنيا غير مشاىدة في العبلقة أو ال يمكف حسابيا، ليذا يظير 

                                                 
1
مذكرة الوطنية المدرجة في بورصة فمسطيف باستخداـ نموذج السالسؿ الزمنية، "تحميؿ حجـ تداوؿ األسيـ في قطاع البنوؾ ناىدة سعيد حسيف زعرب،   

 .18، 17، ص ص: 2012كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية غزة، مارس  ماجستير )غير منشورة( في عمـ النفس فرع إحصاء وبحوث،
2
 تـ االعتماد عمى:  
مذكرة ، -دراسة حالة-المدرجة في بورصة عماف باستخداـ نموذج السالسؿ الزمنية تحميؿ حجـ تداوؿ أسيـ البنوؾسمريف سمير خميؿ أبو ماضي، -

 . 74،75، ص ص: 2009ماجستير )غير منشورة( في إدارة األعماؿ، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، 
 .19، ص مرجع سابؽناىدة سعيد حسيف زعرب، -
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الزمف كمتغير مستقؿ يدؿ عمى محصمة القوى الحقيقية المؤثرة والغير معروفة. تنعكس العوامؿ المؤثرة مف خبلؿ 

لعوامؿ الدورية والموسمية مثبل يظير تأثيرىا مف خبلؿ العطؿ السنوية، عوامؿ الدورات آثار وأساليب مختمفة، فا

 .1االقتصادية وغيرىا

وعميو فإنو يمكف تجزئة السمسمة الزمنية إلى أربعة عوامؿ أساسية )مكوناتيا( تؤثر عمى مشاىدات السمسمة 

 :2الزمنية يمكف إيجازىا فيما يمي

مى أنو الحركة الطويمة األمد في قيـ السمسمة الزمنية، فيو يعبر عف نمو ويعرؼ ع(: Tاالتجاه العاـ )-

وتطور الظاىرة عبر الزمف. يكوف اتجاه السمسمة مع مرور الزمف إما نحو الزيادة ويسمى باالتجاه العاـ الموجب، 

 أو نحو النقصاف ويسمى االتجاه العاـ السالب.

وىي التغيرات التي تحدث في السمسمة الزمنية صعودا    (: Sالتأثير الموسمي )التغيرات الموسمية( )-

أو ىبوطا بصفة متكررة، حيث تكوف خبلؿ فترات زمنية أقصاىا سنة)أسبوعية، شيرية، فصمية....( وتظير في 

 نفس الموسـ في السنة البلحقة.

                                                 
1
 تـ االعتماد عمى: 

أساسيات األساليب اإلحصائية لألعماؿ وتطبيقاتيا في العموـ المالية واإلدارية سيفو، عيد أحمد أبو بكر، غالب عوض الرفاعي، وليد اسماعيؿ ال-
   .240، ص سنة الشرزمـز لمنشر والتوزيع، األردف، بدوف واالقتصادية، 

، 195أكتوبر، ص 7ليبيا: جامعة  مجمة الساتؿ،، انات العقاقير الطبيةتحميؿ السالسؿ الزمنية لبيأبو القاسـ السنوسي أبو حمرة، كماؿ جبلب الموسوي، -
 http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/505140[consulter le 01/09/2013] .pdf  منشورة عمى الموقع االلكتروني

2
 اد عمى:تـ االعتم  
منشورة عمى الموقع االلكتروني مقالة  2،3 :المعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية، بغداد، ص ص ،السالسؿ الزمنيةخالد زىدي خواجة، -

PCBS/Documents/book7.pdf-www.aitrs.org/portals/onsulter le 12/02/2013][c . 
األساليب الكمية التطبيقية في إدارة األعماؿ )التآلؼ العممي الثالثي: اإلدارة بحوث العمميات، عبد الحميد عبد المجيد البمداوي، نجـ عبد اهلل الحميدي، -

 .227،228، ص ص: 2008دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، اإلحصاء(، 
العراؽ: جامعة الموصؿ،  المجمة العراقية لمعمـو اإلحصائية، بؤ والتمييد لمسبلسؿ الزمنية باستخداـ التحويبلت مع التطبيؽ،التنفاضؿ عباس الطائي، -

 .295،296 :، ص ص2010(، -اإلحصاء والمعموماتية-)عدد خاص بوقائع المؤتمر العممي الثاني لمرياضيات 17، العدد 10المجمد 

http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/505140
http://www.aitrs.org/portals/-PCBS/Documents/book7.pdf
http://www.aitrs.org/portals/-PCBS/Documents/book7.pdf
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زمنية صعودا التي تظير عمى منحنى السمسمة ال التغيراتوىي (: Cاألثر الدوري )التغيرات الدورية( )-

أو ىبوطا في مدة تزيد عف السنة، وتقاس عادة بالزمف بيف رخاءيف أو انكماشيف متتالييف أي بيف قيمتيف 

 قاعديتيف أو متتاليتيف لمنحنى الظاىرة البياني.

وىي التغيرات التي تكوف في  (:Iالمتغير العشوائي )التغيرات غير المنتظمة أو الطارئة أو العرضية( )-

الزمنية نتيجة عوامؿ عشوائية خارج نطاؽ السيطرة إذ ال يمكف اعتبارىا موسمية أو دورية، مثؿ التغيرات السمسمة 

الناتجة عف الحروب والكوارث الطبيعية أو غيرىا. ىذه التغيرات العشوائية ال يمكف التنبؤ بيا لكف يمكف إظيار 

 تفسيرىا.  تأثيرىا عمى الظاىرة المدروسة ذلؾ أنيا ترجع ألسباب ال يمكف

 والضربي لمسمسمة الزمنية ومعايير اختيارىا  الجمعيالفرع الثالث: النموذج 

سنقـو فيما يمي تقديـ مفاىيـ خاصة بالنموذج الجمعي و الضربي لمسمسمة الزمنية وكذا كيفية اختيار كؿ 

 منيما.

 أوال: مفيـو النموذج الجمعي والنموذج الضربي

 وفقا ليا المكونة العناصر مف مجموعة في دالة السمسمة قيـ أف لزمنيةا مسمسمةل العاـ نموذجال يفترض

فمف أجؿ دراسة السمسمة الزمنية يتطمب تحديد العبلقة التي تربط ىذه المكونات أي . Y=f(t,s,c,i) :لمزمف

ت ىما العبلقة والتفاعؿ بيف المكونا لتجسيد يبرز نموذجيف تحديد النموذج الذي تتبعو السمسة الزمنية، وىنا

 . 1النموذج الجمعي والنموذج الضربي

 

 
                                                 

1
دراسة حالة مطاحف –وذج السالسؿ الزمنية ونموذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجـ المبيعات في المؤسسة االقتصادية المفاضمة بيف نمبدر عاشور،   

مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العمـو التجارية، كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية، جامعة محمد بوضياؼ ، -الحضنة بالمسيمة
 .64، ص 2005/2006بالمسيمة، 
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 النموذج الجمعي:-

يفترض النموذج الجمعي لمسمسمة الزمنية أف قيمة الظاىرة في أي نقطة زمنية ىي حاصؿ جمع المركبات  

األربعة، ويستعمؿ ىذا النموذج إذا فرضنا أف وحدة قياس جميع المركبات متشابية وتشابو وحدة قياس 

ويحدث ذلؾ أيضا عندما نريد تقدير قيـ المركبات ال نسبيا. عند استعماؿ ىذا النموذج يجب ( Yالمشاىدات) 

فرض أف جميع المركبات مستقمة عف بعضيا البعض، بمعنى أف حدوث إحداىا ال يؤثر في حدوث المركبات 

 .2. كما أف مجموع قيـ المركبة الموسمية عمى مدار السنة مساويا لمصفر1األخرى

لكف عندما تكوف الدراسات عمى المدى  Y=T+S+C+Iياضية لمنموذج تكتب كما يمي: الصيغة الر 

 .Y=T+S+I: 3القصير فإنو نكتب الصيغة الرياضية كما يمي

 النموذج الضربي:-

يفترض ىذا النموذج أف السمسمة الزمنية ما ىي إال حاصؿ ضرب العوامؿ األربعة المكونة ليا، وبالتالي 

عف بعضيا البعض، وفي حالة عدـ وجود أحدىما يتـ التعبير عنو بواحد  ج  غير مستقمةفإف مكونات ىذا النموذ

 .، والتأثير الموسمي واألثر الدوري والتغير العشوائي ما ىي إال نسبة مف االتجاه العاـ4صحيح

، لكف في المدى القصير يمكف          يي كما يميفبالنسبة لمصيغة الرياضية لمنموذج 

 .        : 5ركبة الدورية لتصبح الصيغة كما يمينزع الم

 تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ نموذج مختمط يجمع بيف النموذجيف السابقيف لكنو نادر االستعماؿ.

                                                 
1
كمية عمـو األغذية والزراعة، جامعة الممؾ سعود، مقالة منشورة عمى  قسـ االقتصاد الزراعي، ،مقدمة في السالسؿ الزمنيةعمي إسماعيؿ عبد الصمد،   

  www.faculty.ksu.sa2][consulter le 20/08/201الموقع االلكتروني  
2
 Florin Avram, Séries temporelles : régression, modélisation ARIMA (p,d,q)  et modélisation espace-etat, 2 Décembre 

2012, article publier sur le site http://web.univ-pau.fr/~avram/sertemp/ser.pdf  [consulter le 05/05/2012]  
3
 .86، صمرجع سابؽخميدة دليوـ،  

4
 .86، ص مرجع سابؽبدر عاشور،  

5
مذكرة ماجستير )غير منشورة( في عمـ النفس فرع إحصاء وبحوث، كمية السالسؿ الزمنية و تطبيقيا في مجاؿ العمـو التربوية، نجبلء أكـر مندورة،   

 .21، ص2009لمممكة العربية السعودية، التربية، جامعة أـ القرى با

http://www.faculty.ksu.sa/
http://web.univ-pau.fr/~avram/sertemp/ser.pdf
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 ثانيا: معايير اختيار النموذج الجمعي والضربي

)جمعي أو ضربي(  يوجد العديد مف الطرؽ لكشؼ أو لتحديد نوع النموذج الذي تخضع لو السمسمة الزمنية

 نذكر منيا طريقة األشرطة، طريقة البروفيؿ وأخيرا الطريقة التحميمية.

 طريقة األشرطة:-

وفؽ ىذه الطريقة نقوـ برسـ المنحنى البياني لمسمسمة الزمنية، بعدىا نرسـ مستقيميف أحدىما يمر بالقيـ 

 نستنتج ما يمي:  الدنيا لكؿ موسـ واآلخر يمر بالقيـ العظمى لكؿ موسـ. بعد الرسـ 

 . جمعي*إذا كاف المستقيماف تقريبا متوازياف فإف النموذج ىو 

أما إذا كاف المستقيماف غير متوازياف )تواترات المركبة الموسمية غير ثابتة(، فإف النموذج ىو نموذج *

متعمقة بمركبة ، فوفؽ ىذا األخير فإف مركبات السمسمة الزمنية غير مستقمة أي أف المتغيرات الموسمية ضربي

تًشٔس االتجاه العاـ ليذا نبلحظ أف تغيراتيا غير ثابتة ذلؾ أف عممية الضرب ستؤدي إلى تضخيـ التواترات 

انزيٍ ْٔزا يا يإكذ استثاطٓا تاالتداِ انعاو 
1. 

 :طريقة البروفيؿ-

لبعض، المنحنيات المنضدة أي منحنيات متوضعة فوؽ بعضيا احسب ىذه الطريقة فإننا نقوـ بتمثيؿ 

حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى تمثيؿ التطور السنوي لمسمسمة الزمنية عمى شكؿ مواسـ )عموما عمى شكؿ فصوؿ( 

 أي نقـو بتمثيؿ السنوات عمى حدا وتكوف متوضعة فوؽ بعضيا البعض. بعدىا نقـو بمقارنة كؿ موسـ عمى حدا 

 

                                                 
1
 Nino Silverio, Séries chronologiques, cours destiné aux classes du BTS Comptabilité-Gestion de l ECG, 31/01/2005, p 

6, article publier sur le site http://homepages.internet.lu/silverio/Master1/Series-Chronologiques.pdf [consulter le 

20/05/2013]. 

http://homepages.internet.lu/silverio/Master1/Series-Chronologiques.pdf
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 :1في جميع السنوات. يكوف الحكـ عمى نوع النموذج كما يمي

 ذا كانت المنحنيات المختمفة تقريبا متوازية فإف السمسمة الزمنية تتبع النموذج الجمعي.*إ

 *أما إذا كانت المنحنيات غير متوازية وتحتوي عمى قمـ وحفر باستمرار فإف النموذج ضربي. 

مشاىدة تشبو ىذه الطريقة الطريقة السابقة في مبدأ اختيار النموذج، لكف ما يؤخذ عمييا أنيا ال تسمح ب

 .التطور الكمي لمظاىرة

 :الطريقة التحميمية-

يطمؽ أيضا عمى ىذه الطريقة اسـ الطريقة االنحدارية، وىي تقوـ بتحديد نوع النموذج الذي تخضع لو 

، ثـ نقـو 2السمسمة الزمنية انطبلقا مف حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري )السنوي( لمسمسمة الزمنية

وىي تمثؿ عدد السنوات وىذا باستخداـ طريقة  i=1,2,…mحيث   ̅         ة التالية بتقدير المعادل

 :4. ومنو3المربعات الصغرى

معدوـ أو ليس لو داللة إحصائية فإف االنحراؼ المعياري والمتوسط الحسابي مستقميف عبر    *إذا كاف 

 السمسمة الزمنية ىو النموذج الجمعي.  الزمف وىذا يعني أف النموذج الذي تخضع لو

*أما إذا كاف العكس فإف ىناؾ ارتباط بيف االنحراؼ المعياري والمتوسط الحسابي لمسمسمة فيذا دليؿ عمى 

 أف السمسمة الزمنية تخضع لمنموذج الضربي. 

 

                                                 
1
Florence Nicolau, Généralité sur les séries chronologiques, support de cours et de traveaux pratiques sur les series 

chronologiques, université de Nice Sophia Antipolis-France-, département statistique et informatique décisionnelle, 

2006, p3, publier sur le site :  http://www.i3s.unice.fr/~crescenz/publications/Florence/introduction-series-

chronologiques_chapitre-1.pdf [consulter le 15/04/2013]. 
2
ويؽ، مذكرة ماجستير )غير منشورة( في عموـ التس، -ALGALدراسة حالة الشركة الوطنية لأللمنيوـ –طرؽ وأساليب التنبؤ عف المبيعات قادري رياض،   

 .042، ص 0202/0200كمية عموـ التسيير واالقتصاد، جامعة أبي بكر بمقايد بتممساف، 
3
 .73، ص مرجع سابؽ، مولود حشماف  

4
 Agnes Lanoux, Séries chronologiques, cours de master 1,université de Toulouse, France, 2010/2012, p18.  

http://www.i3s.unice.fr/~crescenz/publications/Florence/introduction-series-chronologiques_chapitre-1.pdf
http://www.i3s.unice.fr/~crescenz/publications/Florence/introduction-series-chronologiques_chapitre-1.pdf
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 المطمب الثاني: المتوسطات المتحركة كأداة لمتنبؤ بالمبيعات

ف بيف األساليب المستخدمة في المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات، تعد المتوسطات المتحركة م

وسنحاوؿ اإلحاطة أكثر بيذا األسموب مف خبلؿ الفروع التالية: تعريؼ المتوسطات المتحركة ونشأتيا، 

استخدامات المتوسطات المتحركة، الصيغة الرياضية لممتوسطات المتحركة وكيفية حسابيا وأخيرا أنواع 

 ات المتحركة.المتوسط

 الفرع األوؿ: تعريؼ المتوسطات المتحركة ونشأتيا

كاف  ـ1884المتوسطات المتحركة ىي إحدى طرؽ تحميؿ السبلسؿ الزمنية القديمة النشأة، ففي عاـ 

ىو أوؿ مف استخدـ المتوسطات المتحركة مف أجؿ إبعاد التغيرات  Poyntingعالـ الفيزيائي االنجميزي 

متوسط حسابي  Spencerفقد قدـ العالـ االنجميزي  ـ1904ية لسمسمة معينة. أما في عاـ الفجائية أو الموسم

أصبح أكبر ـ 1914( يسمح بالحفاظ عمى كثير حدود مف الدرجة الثالثة. وابتداًء مف عاـ 15)متناظر برتبة 

 سـالمعروؼ با William Sealy Gossetشخصيات و عمماء اإلحصاء مثؿ عالـ اإلحصاء االنجميزي 

Student   وعالـ الرياضيات البريطانيPearson 1ييتموف بيذا النوع مف األساليب. 

يعرؼ المتوسط المتحرؾ بأنو عبارة عف "الوسط الحسابي لعدد مف المشاىدات المتعاقبة في السمسمة بطوؿ 

 .2معيف"، غالبا ما يكوف ىذا الطوؿ ثبلثة أو أربعة

مشاىدة الجديدة متوفرة في السبلسؿ الزمنية، تستبدؿ عف تشير كممة متحرؾ إلى أنو كمما كانت ال

 . 3المشاىدة األقدـ ويحسب متوسط جديد ونتيجة لذلؾ فإف المتوسط سيتغير أو يتحرؾ كمما توفرت مشاىدة جديدة

                                                 
1
 Agnès Lagnous, OP-CIT, p22. 

2
 . 23، ص مرجع سابؽىدة سعيد حسيف زعرب، نا  

3
 دار المريخ لمنشر، األساليب الكمية في اإلدارة، ،دفيد أندرسوف، دينس سويني، توماس وليامز، ترجمة محمد توفيؽ البمقاني ومرفت طمعت المحبلوي  

 .222، ص 2006المممكة العربية السعودية، 
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MA(K)يرمز لممتوسطات المتحركة

MM(K) بالمغة االنجميزية أو  


 بالمغة الفرنسية. 

 :1ات المتحركة تستخدـ في ظؿ توفر شرطيف أساسييفتجدر اإلشارة إلى أف المتوسط

 االستقرار النسبي لمظاىرة قيد الدراسة )المبيعات( بصفة دائمة.-1

اتساـ البيانات بالتذبذب )أي بيانات موسمية أو فصمية( ذلؾ أف ىاذه الطريقة تسمح بتمييد السمسمة -2

 وتخميصيا مف التذبذبات.

 ات المتحركةالفرع الثاني: استخدامات المتوسط

 تستخدـ المتوسطات المتحركة بأسموبيف مختمفيف ىما: التنبؤ والتمييد.

ىنا تعرؼ المتوسطات المتحركة بأنيا قاعدة أساسية لمتنبؤ  المتوسطات المتحركة كأسموب لمتنبؤ:-1

متحرؾ مف مشاىدة أخيرة متاحة لمتنبؤ لمزمف المقبؿ، ونطمؽ عميو تسمية متوسط  Kتعتمد عمى استخداـ متوسط 

 . وىذا ما يمثؿ محور اىتمامنا في ىذا المطمب.2تمثؿ طوؿ المتوسط المتحرؾ( k)حيث  Kالدرجة 

تستخدـ المتوسطات المتحركة في ىذه الحالة كوسيمة لتمييد المتوسطات المتحركة كوسيمة لمتمييد: -2

مبات )التذبذبات( الشديدة القصيرة خط االتجاه العاـ لمسبلسؿ الزمنية مف خبلؿ تخميص السمسمة الزمنية مف التق

 األمد والتي تعاني منيا السمسمة الزمنية. وىنا ينبغي التأكيد عمى أنو:

( عددا فرديا فإف المتوسط المتحرؾ الناتج يسمى بالمتوسط kعندما يكوف طوؿ المتوسط المتحرؾ )-

 المتحرؾ المتمركز أو المركزي.

                                                 

 Moving Avirages 
 Moyenne mobile 

1
 .79، ص 2008دار صفاء لمنشر والتوزيع، األردف،  إدارة اإلنتاج والعمميات،كاظـ حمود، ىايؿ يعقوب فاخوري،  خضير  

2
 Lotfi Bouzaiane, Rim Mouelhi, Méthode de prévision, cours de master 2, université virtuelle de Tunis, Tunis, 2008, 

p6. 
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ما أصبحت السمسمة الزمنية أكثر نعومة، ولكف سيؤدي ذلؾ كمما كاف طوؿ المتوسط المتحرؾ كبير، كم-

 .1إلى زيادة فقداف بعض قيـ السمسمة الزمنية

 الفرع الثالث: الصيغة الرياضية لممتوسطات المتحركة وكيفية حسابيا

تعتمد طريقة المتوسطات المتحركة عمى حساب المتوسط الحسابي لعدد مف الفترات مع حذؼ المشاىدة 

 nمع معرفة قيـ الفترة n+1في كؿ مرة وتعويضو بمشاىدة جديدة معروفة وىذا ألجؿ التنبؤ في الفترة  األكثر قدما

ستكوف  n+1إذا التنبؤ بحجـ المبيعات يكوف فترة بعد فترة وىذا بتطبيؽ الفرضية القائمة بأف مبيعات الفترة 

 . n 2مساوية لمتوسط مجموع المبيعات الماضية في الفترة 

 ىو طوؿ المتوسط المتحرؾ فإنو يتـ حساب المتوسط بالعبلقة التالية: kباعتبار أف 

      
           

 
  

      :          3ويمكف كتابتيا كما يمي
∑     

 
    

 
 

 وىو يعبر عف المتوسط المتحرؾ البسيط؛:  MA(k)حيث: 

K :طوؿ فترة المتوسط المتحرؾ؛ 

Yt+jقيـ السمسمة الزمنية الداخمة في حساب المتوسط المتحرؾ؛ : 

ytمركز المتوسط المتحرؾ؛ : 

                                                 
1
 .339، ص 2007األردف،  دار وائؿ، إحصاء تطبيقي،يف طعمة، محمد عبد العاؿ النعيمي، حسف ياس  

2
 François Blondel, Gestion de la production (Comprendre les logiques de gestion industrielle pour agir), 4

eme
 

édition, Dunod, France, 2005, p105. 
3
 .156، ص2004المممكة العربية السعودية،  العممي والمطابع، النشرمبادئ التنبؤ اإلداري، عبد الرحمف األحمد العبيد،  
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m عدد القيـ التي تمي مركز المتوسط المتحرؾ وتساوي إلى عدد القيـ التي تسبؽ مركز المتوسط :

 المتحرؾ.

 الفرع الرابع: أنواع المتوسطات المتحركة

 ع المتوسطات المتحركة.مف خبلؿ ىذا الفرع سنقوـ بإظيار أىـ أنوا

 المتوسطات المتحركة البسيطة:-

يعبر ىذا النوع مف المتوسطات عف أبسط أنواع المتوسطات المتحركة، ويترجـ رياضيا بالصيغة العامة 

 :1السالفة الذكر، إال أنو يؤخذ عمييا اآلتي

 تستخدـ ىذه الطريقة في حالة السمسمة الزمنية المستقرة فقط.-

 توسط المتحرؾ يتـ بطريقة ذاتية.تحديد طوؿ الم-

إعطاء كؿ المشاىدات نفس الوزف لجميع المشاىدات أي أنيا ال تتبلءـ مع المستجدات الحديثة في تغير -

 المبيعات مع مرور الزمف. وىذا ما أدى إلى المجوء إلى الطريقة الموالية. 

 المتوسطات المتحركة المرجحة:-

متوسطات المتحركة المرجحة تعطي لكؿ قيمة مف البيانات وزف نجد أف ال السابقةعمى عكس الطريقة 

يختمؼ عف القيمة األخرى حيث تعتبر ىذه الطريقة أف الماضي القريب أفضؿ لمتنبؤ مف الماضي البعيد، ليذا 

مف البيانات األكثر حداثة لمتنبؤ أي إعطاء األوزاف األكبر إلى  kفيي تقوـ عمى أساس حساب متوسط مرجح لػػ 

 اىدات األكثر حداثة والوزف ينقص بقدـ البيانات.المش

                                                 
1
 .55، ص مرجع سابؽصبلح الديف كروش،  
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الشرط الوحيد في اختيار األوزاف ىو أف مجموعيا يساوي الواحد، ذلؾ أف تحديد قيمة الوزف ترجح إلى 

 :2. الصيغة الرياضية ليا ىي كما يمي1مستخدـ ىذه الطريقة

     ∑       
 
      

  حيث: 
   

 
 

aj .)تمثؿ مقدار الترجيحات أو التثقيبلت )األوزاف 

      K.تمثؿ طوؿ المتوسط المتحرؾ     

وما يؤخذ عمى ىذه الطريقة ىو عدـ وجود قاعدة عامة الختيار األوزاف والفترات )طوؿ المتوسط 

 المتحرؾ(، كما أنيا تفقد فعاليتيا في حالة السمسمة الزمنية الغير مستقرة.

 ركة المضاعفة )المزدوجة(:المتوسطات المتح-

مف شروط استخداـ أسموب المتوسطات المتحركة البسيطة والمرجحة ىو استقرارية السمسمة الزمنية، ليذا 

فإف استخداميا في السبلسؿ الزمنية الغير مستقرة أي الخاضعة لبلتجاه، فإنو يؤدي إلى تباعد كبير بيف القيـ 

تفادي ما سبؽ ذكره جاءت طريقة المتوسطات المتحركة المضاعفة مف  الفعمية والقيـ التقديرية. ومنو مف أجؿ

 :3أجؿ تفادي ىذا النقص. يتـ تطبيؽ ىذا النوع مف األساليب وفؽ الخطوات التالية

  باستخداـ أسموب المتوسطات المتحركة البسيطة كما يمي:  ̂  حساب 

 ̂    
     -      -   

 
  

                                                 
1
 .225،226، ص ص: مرجع سابؽديفيد أندرسوف وآخروف،  

2
 .173، صمرجع سابؽعبد الرحمف األحمد العبيد،  

3
مذكرة ماجستير )غير منشورة( في ، -حالة مستشفى حي البير بقسنطينةدراسة –نظاـ الموازنات التقديرية في التسيير االستشفائي الطيب السايح،  

 .63،64، ص ص: 2006-2005تسيير المنظمات، كمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة منتوري بقسنطينة، 
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 أي حساب متوسط المتوسط وليذا السبب سميت    ̂ عمى القيـ  المتحرؾلمتوسط إعادة حساب ا ،

 بالمتوسط المضاعؼ أو المزدوج. يحسب وفؽ الصيغة التالية: 

 ̂̂    
 ̂   ̂ -     ̂ -   

 
  

  ثاني وذلؾ المتوسط ال عفحساب الفرؽ بيف القيـ الناتجة عف المتوسط األوؿ والقيمة الناتجة

 وىي تحسب بالعبلقة التالية:  atلمحصوؿ عمى قيمة 

     ̂   - ̂̂     

 :بعدىا يتـ حساب التغير الناتج عف الزيادة في االتجاه مف فترة إلى أخرى باستخداـ الصيغة التالية 

   
 

 - 
( ̂   - ̂̂   )  

  مف أجؿ التنبؤ في الفترةm حيث        -       ة التالية: نستخدـ الصيغm .تمثؿ مدى التنبؤ 

كما أنو ما يبلحظ عمى ىذه الطريقة ىو حاجتيا لعدد كبير مف المشاىدات، وكذا ضبط طوؿ المتوسط 

 المتحرؾ يتـ بطرؽ ذاتية مبنية عمى خبرة الشخص وتجاربو السابقة.

 تمييد األسيالمطمب الثالث: التنبؤ بالمبيعات باستخداـ أسموب ال

التمييد األسي ىو إحدى أىـ أساليب التنبؤ الشائعة االستخداـ والتي تندرج تحت المقاربة اإلحصائية، ليذا 

 سنقـو مف خبلؿ ىذا العنصر بالتعرؼ عمى ىذا األسموب وكذا التطرؽ إلى أىـ أنواعو بشيء مف التفصيؿ.

 الفرع األوؿ: تعريؼ التمييد األسي ونشأتو

سنة  Brownـ وكذلؾ لمباحث 1957في سنة  Holtسموب التمييد األسي لمباحث يعود تأسيس أ

ـ. تعد ىذه الطريقة مف بيف األساليب الشائعة في الحياة العممية، وتعتمد عمى فكرة أف المعمومات القديمة 1962

رة السابقة أقؿ أىمية مف المعمومات الحديثة ليذا يجب أف تعطي وزنا أقؿ، بحيث يؤخذ التنبؤ الخاص بالفت
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ويجرى عميو التعديؿ لمحصوؿ عمى التنبؤ الخاص بالفترة البلحقة. ويعبر ىذا التعديؿ عمى خطأ التنبؤ في الفترة 

. يصطمح أيضا 11و  0السابقة ويتـ حسابو بضرب خطأ التنبؤ في الفترة السابقة في معامؿ ثابت يتراوح بيف 

وىي تعتبر أكثر دقة وفعالية مف المتوسطات المتحركة كما  ،طريقة التصفية أو الترشيحعمى ىذه الطريقة اسـ 

 .2أنيا ال تحتاج إلى عدد كبير مف البيانات التاريخية

تشير كممة تمييد إلى إزالة أثر الحوادث الموسمية خارج التقمبات العشوائية مف السمسمة الزمنية، أما كممة 

الزمف )ذلؾ أنو كمما كاف المعامؿ كبير كمما أعطى  أسي فيي تشير إلى أف معامؿ التمييد يتناقص أسيا بمرور

 . 3ذلؾ أىمية كبيرة لممشاىدة األكثر حداثة(

مف الجدير بالذكر أف لمتمييد األسي طرؽ مختمفة، حسب طبيعة البيانات ساكنة أو غير ساكنة، موسمية 

 أو غير موسمية، وىذا ما سنتطرؽ إليو في الفروع الموالية.

 يد األسي البسيطالفرع الثاني: التمي

حالة خاصة مف المتوسطات المتحركة ( Brownيعد التمييد األسي البسيط )يسمى أيضا بتمييد 

المرجحة، ويعتبر بسيط ألنو يتـ تمييد السمسمة الزمنية مرة واحدة فقط. يشترط في ىذا األسموب أف تكوف 

 :4عادلة التاليةالسمسمة الزمنية مستقرة ويتـ استخدامو كأسموب لمتنبؤ مف خبلؿ الم

 ̂              ̂     
                                                 

1
إلى الممتقى الدولي: األساليب الكمية ودورىا  ةمقدمورقة  "،-محاولة لمنمذجة-"التنبؤ بالمبيعات وفعالية شبكات اإلمداد بممقدـ مصطفى، بف عاتؽ عمر،   

 .  5، ص 2009جانفي  28-27، يومي -الجزائر-في اتخاذ القرارات اإلدارية، جامعة سكيكدة
2
حالة القرض الشعبي –الجودة والتخطيط اإلجمالي لإلنتاج في المؤسسات المصرفية باستخداـ النماذج الرياضية واإلحصائية طويطي مصطفى،   

مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العمـو االقتصادية تخصص بحوث العمميات وتسيير المؤسسات، كمية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو ، -الجزائري
  .147، ص 2009/2010التجارية، جامعة أبو بكر بمقايد بتممساف، 

3
  L .Chaumont, Statistique descriptive et prévision, 2010 /2011, article publier sur le site : www.math.univ-angers.fr 

[consulter le : 10/03/2013].  
4
 تـ االعتماد عمى:  
العراؽ: جامعة الموصؿ، العدد إلحصائية، المجمة العراقية لمعمـو ا تحسيف طريقة التمييد األسي البسيط لمتكيف بالسالسؿ الزمنية،غزواف ىاني محمود، -
 .264-263، ص ص 2010، 18
 .196،197، ص ص: مرجع سابؽخالد عبد الرحيـ مطر الييتي، -

http://www.math.univ-angers.fr/
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 حيث: 

Yt-1 : تمثؿ القيمة الحقيقية لمظاىرة المدروسة )حجـ المبيعات( في الزمفt-1؛ 

 *1؛tتمثؿ قيمة التنبؤ في الزمف :   ̂ 

 ؛t-1: تمثؿ قيمة التنبؤ )حجـ المبيعات المتنبأ بو( في الزمف     ̂ 

α  : لكف عادة ما يأخذ قيمو بيف  1و  0أيضا بمعامؿ التعديؿ، قيمتو محصورة بيف  ويسمىثابت التمييد

 .0،3و  0،05

 :2يمكف كتابة الصيغة العامة السابقة كما يمي

 ̂                                              

ومنو فكمما زادت البيانات قدما كمما         : ومنو نجد أف الوزف المعطى لكؿ قيمة بالصيغة التالية

 ، وىذا ىو أصؿ تسمية األسي. كما أف الشرط األساسي ىو أف يكوف مجموع األوزاف يساوي الواحد. kزاد األس 

 :3منيا αىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف استخداميا في تحديد قيمة :  αاختيار قيمة 

ثـ  αعتبر األسموب الشائع عمميا، وىي تقـو عمى استخداـ قيـ مختمفة ؿ الطريقة التجريبية: والتي ت-

 اختيار تمؾ التي تحقؽ أقؿ قيمة لمتوسط مربع الخطأ أو أصغر قيمة لمجموع مربعات البواقي.

                                                 
قعة األولى يكوف إما بحساب متوسط الثبلث أو األربع قيـ الحقيقية األولى أو مف خبلؿ وضع القيمة المتو   ̂ مف الجدير بالذكر أف اختيار القيمة االبتدائية  *

 ىي نفسيا القيمة الحقيقية األولى.  
2
 تـ االعتماد عمى: 
العراؽ: مجمة التربية والعمـ،  ،التنبؤ بكمية المبيعات لممنتج الطبي بواسطة طريقة التمييد األسي الثالثيمناىؿ دانياؿ عبد األحد، ندوى سالـ يونس، -

 .062، ص 0200، 24، العدد06جامعة الموصؿ، المجمد 
المممكة العربية السعودية،  -دار المريخ لمنشر،الرياض اإلحصاء لمتجارييف مدخؿ حديث،ورج كانافوس، دوف ميمر، ترجمة سمطاف محمد عبد الحميد، ج -

 .675-673، ص ص 2004
3
 .65، ص مرجع سابؽالطيب سايح،  
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αتحسب بالصيغة التالية:  α: حيث نجد أف Brownالصيغة المقترحة مف طرؼ -  
 

   
 Nحيث  

 مية.تمثؿ عدد المشاىدات الفع

 تقييـ طريقة التمييد األسي البسيط: 

التمييد األسي البسيط يمكف اعتباره أسموب مناسب لحد ما، ذلؾ أنو يعتمد عمى مبدأ التعديؿ في عممية 

( ألف تنبؤ الفترة المقبمة يمكف الحصوؿ عميو مف خبلؿ تعديؿ تنبؤ الفترة αالتنبؤ )باستخداـ معامؿ التعديؿ 

 :1التنبؤ الحالي في كؿ مرة، ويمكف توضيح ذلؾ كما يمي الحالية، أي تصحيح خطأ

 ̂              ̂     

 ̂         ̂      ̂     

 ̂   ̂            ̂      

 ̂   ̂       ………(*) 

كما أف المعادلة )*( تعبر عف  tتمثؿ خطأ التنبؤ الذي حدث في الفترة      ̂          حيث 

 .12مف  αالتحديث )التحييف( الذي يحدث عمى التنبؤ في كؿ مرة عند إدخاؿ مشاىدة جديدة، وىذا كمما اقتربت

ة لكف، رغـ بساطة ىذا األسموب وسيولة تطبيقو إال انو يؤخذ عميو عدـ وجود طريقة موحدة لتحديد قيم

. 3، كما أنو ال يأخذ بعيف االعتبار أثر االتجاه أي تستخدـ فقط السبلسؿ الزمنية المستقرةαثابت التمييد 

 ولتغطية ىذا النقص جاءت الطريقة الموالية.

 

 
                                                 

1
 .673، ص مرجع سابؽجورج كانافوس، دوف ميمر،   

2
 Y.Aragon, Séries temporelles avec R, Springer-Verlag, France, 2011, p122. 

3
 .080-082، ص ص 0226دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، االتجاىات واألدوات الكمية في اإلدارة، عمي ىادي جبريف،  
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 الفرع الثالث: التمييد األسي المضاعؼ

  Brown يظير التمييد األسي المضاعؼ بصيغتيف مختمفتيف ىما: التمييد األسي المضاعؼ لػػػػ

 .Holtٔانتًٓيذ األسي انًضاعف ل 

 Brownأوال: التمييد األسي المضاعؼ لػػ 

جاءت طريقة التمييد األسي المضاعؼ مف أجؿ استخداميا عمى السبلسؿ الزمنية التي تحتوي عمى 

ـ بتمييد مركبة االتجاه العاـ إضافة إلى المركبة العشوائية. إف كممة مضاعؼ في التمييد األسي تشير إلى القيا

 :1السمسمة الزمنية مرتيف كما يمي

                  

                    

 تمثبلف التمييد األوؿ والثاني عمى التوالي؛ sstو  stحيث:  

       α لمبيعات(.تمثؿ القيمة الحقيقية لمظاىرة المدروسة )حجـ ا   وىي تمثؿ ثابت التمييد و 

تأخذ شكؿ معادلة مستقيـ  وىي     ̂   ̂    ̂ أما معادلة التنبؤ وفؽ ىذه الطريقة فيي كاآلتي: 

 : 3حيث 2، ̂ و   ̂ االتجاه، إحداثياتو ىما القيـ األخيرة ؿ 

  ̂   :تعبر عف ميؿ المستقيـ وىي تحسب بالعبلقة التالية ̂  
 

   
 ؛        

  ̂   :؛          ̂ وىو يمثؿ المتوسط ويحسب كما يمي 

 h  ،وىو يمثؿ أفؽ التنبؤh=2,3,……. وىو ال يمكف أف يأخذ قيـ كبيرة جدا ألف التنبؤ سيكوف ،

 غير صحيح.
                                                 

1
 M.CI-Viano, A.Philippe, Cours de séries temporelles, université de sciences et technologies de Lille, France, 2004, 

26p. 
2
 .149، ص مرجع سابؽطويطي مصطفى،  

3
 Jean-Marie Dufour, cours de  Lissage exponentiel, université de montréal, Canada, 17 février 2003, 5p. 
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𝛂حيث  βبؿ   مف الجدير بالذكر انو في بعض المراجع والبرامج اإلحصائية ال نستخدـ       .1 

 Holtثانيا: التمييد األسي المضاعؼ ؿ 

تستخدـ ىذه الطريقة في نفس شروط الطريقة السابقة مع إعطاء نتائج مختمفة، لكف الفرؽ يكمف في 

αحيث  αاستخداـ ثابتي تمييد األوؿ خاص بمستوى االتجاه )  β( والثاني خاص بميؿ االتجاه العاـ )[   ] 

βحيث  . وعميو فتمييد مستوى االتجاه وميؿ االتجاه )نمو االتجاه أو معدؿ نموه( يحسب بالعبلقة 2([   ] 

 :3التالية

                         

                         

       ، قيمتو االبتدائية tتمثؿ تمييد مستوى االتجاه المقدر لمفترة    حيث: 

   ، قيمتو االبتدائيةtتمثؿ تمييد ميؿ االتجاه )نمو اتجاه السمسمة الزمنية قيد الدراسة( المقدر لمفترة         

 . 

 أفؽ التنبؤ. تمثؿ h، حيث:             ̂ : 4أما معادلة التنبؤ فتحسب بالعبلقة التالية

                                                 
1
 Arthur Charpentier, cours de Séries temporelles : théories et applications, université Paris Dauphine, La France, 

p57.  
2
 تـ االعتماد عمى:  

تطبيؽ األساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة االقتصادية )دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمصناعات الميكانيكية بف عوالي حناف، -
عموـ االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العموـ االقتصادية، كمية ال، ORSIMولواحقيا 
 .50، ص 2007/2008

-Catherine Pardoux, Bernard Goldfarb, cours de Prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel, 

université Paris-Dauphine, France, Janvier 2013, p35 
3
 تـ االعتماد عمى: 
-معيد اإلدارة العامة )مركز البحوث(، الرياضالتنبؤ بالمبيعات بيف النظرية والتطبيؽ، ريجي بوربوني، جاف كمود إيزينيو، ترجمة أيمف نايؼ العشعوش، -

 .88، ص2008المممكة العربية السعودية، 
 .677، ص 2004العربية السعودية،  دار المريخ لمنشر، المممكةاإلحصاء لمتجارييف )مدخؿ حديث(، جورج كانافوس، دوف ميمر، -
4
 .89ريجي بوربوني، جاف كمود إيزينيو، مرجع سابؽ، ص 
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  Holt-Wintersثي ؿ الفرع الرابع: التمييد األسي الثال 

تستخدـ طرؽ التنبؤ السابقة الذكر عندما تكوف السمسمة الزمنية خالية مف المركبة الموسمية، أما في حالة 

تستخدـ . Holt-Wintersتواجدىا )باإلضافة إلى مركبة االتجاه العاـ والمركبة العشوائية( فإننا نمجأ إلى طريقة 

 :1تصاحبيا ثبلث معامبلت مختمفة ىي كاآلتي في ىذه الطريقة ثبلث معادالت لمتمييد

α حيث  αوىي تمثؿ تمييد المستوى أو المتوسط مع معامؿ تمييد    -  [   ]. 

βحيث  βوىي تمثؿ تمييد االتجاه مع معامؿ تمييد     -  [   ]. 

γحيث  γتمييد  معامؿوىي تمثؿ تمييد الموسمية مع    -  [   ]. 

ريقة في شكميف مختمفيف حسب أسموب نمذجة الموسمية فيو يكوف إما بطريقة خطية كما تظير ىذه الط

 .2)موسمية مضافة( أو بطريقة غير خطية )موسمية مضاعفة(

 التجميعية )المضافة(  Holt-Winters أوال: طريقة

 وفؽ ىذه الطريقة فإف المركبة الموسمية تأخذ شكؿ جمعي في معادلة التنبؤ التي تكوف وفؽ إحدى

 :3الصيغتيف التاليتيف

                    ̂ فإف التنبؤ ىو كاآلتي:          إذا كاف لدينا: -

                    ̂ فإف التنبؤ ىو كاآلتي:          إذا كاف لدينا: -

 .  t+hفٓي تًثم انقيًح انًتُثأ تٓا نهفتشج :    ̂ : ْٕ أفق انتُثإ أيا hىو مدة المركبة الموسمية و  pحيث: 

                                                 
1
 Wissam Daou, La prévision de la demande et des ventes, Supply Chain, septembre 2011, article publier sur le site 

www.acteos.com/build/client/Article_Presse/PDF/20110904-TL-La.prévision.des.ventes.et.de.la.demande.pdf 

[consulter le 10/05/2013].  

 
المجمة العراقية  ،الموسمية باستخداـ طرائؽ التمييد األسي مع التطبيؽ ARIMAالتنبؤ بنماذج فاضؿ عباس الطائي، جيياني فخري صالح الكوراني، 2

    182، ص2008، 14 العدد، العراؽ: جامعة الموصؿ، لمعموـ اإلحصائية
3
 Catherine Pardoux, Bernard Goldfarb, OP-CIT,  p36. 
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في معادلة التنبؤ، فتحسب بالعبلقات    ، ،     أما معادالت التمييد والتي تعبر عف معادالت الثوابت

 :1التالية

(       )       تمييد المستوى )المتوسط(:-                   

                                                       ييد االتجاه:   تم-

                         تمييد الموسمية:                          -

 زيج:

 تمثؿ القيمة الحقيقية لمسمسمة الزمنية )الكمية الحقيقية لممبيعات(.:    

 .t: وىي تعبر عف معامؿ الموسمية في الفترة    

  انًضاعفح Holt-Winters ثانيا: طريقة

وفؽ ىذه الطريقة فإف المركبة الموسمية تأخذ شكؿ ضربي في معادلة التنبؤ التي تكوف وفؽ إحدى 

 :2الصيغتيف التاليتيف

                      ̂ فإف معادلة التنبؤ تكتب كما يمي:       إذا كاف لدينا -

                     ̂ فإف صيغة التنبؤ ىي كاآلتي:          إذا كاف لدينا -

 : 3وعميو فإف معادالت الثوابت التي تعبر عف معادالت التمييد ىي كاآلتي

                                                 
1
 تـ االعتماد عمى:  

-O.Roustant, cours de : Introduction aux séries chronologiques (Axe méthodes statistiques et application), Ecole 

national supérieure des Mines de Saint-Etienne, Novembre 2008, p19, publier sur le site : 

www.emse.fr/roustant/Documents/polycopie_séries_temporelle_2008_2009 [consulter le: 20/07/2013].  

- M.CI-Viano, A.Philippe, OP-CIT, p29. 
2
 Julien Jacques, Introduction aux séries temporelles, polycopie de 5 

ème
 année, Polytech Lille-France-, département 

de G.I.S,  p12. 
3
 Paul.S.P. Cowpertwait, Andrew.V.Metcalfe, Introductory time series with R, Springer Science+Business Media, 

New York-USA, 2009,  p60. 

http://www.emse.fr/roustant/Documents/polycopie_séries_temporelle_2008_2009
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)    تمييد المستوى )المتوسط(:   -
  

    
)                   

                        تمييد االتجاه:                     -

)    تمييد الموسمية:                            -
  

  
)            

 يا في الطريقتيف السابقتيف تجميعية كانت أـ ضربيةإف القيـ االبتدائية ىي نفسالقيـ االبتدائية لمثوابت: 

 :1( عمى الشكؿ التاليt=1,….,pيتـ حسابيا لمسنة األولى )وماعدا المعامبلت الموسمية 

تمثؿ طوؿ المركبة الموسمية،         pحيث  ̅    القيمة االبتدائية لممتوسط تكوف كما يمي: -

̅ و  
∑   

 
   

 
 

     االبتدائية لبلتجاه:   القيمة-

 القيمة االبتدائية لمموسمية: تكوف وفؽ إحدى الصيغتيف التاليتيف:-

   t=1,..,p مف أجؿ  ̅       * بالنسبة لمنموذج الجمعي: 

   * بالنسبة لمنموذج الضربي:  
  

 ̅
 t=1,..,pمف أجؿ  

 

 

 

 

                                                 
1
 تـ االعتماد عمى:   
 .90، ص مرجع سابؽريجي بوربوني، جاف كمود إيزينيو، -
 .16، ص مرجع سابؽفاضؿ عباس الطائي، جيياني فخري صالح الكوراني، -
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 القياسية كأداة لمتنبؤ بالمبيعاتالمبحث الثاني: المقاربة  

تضـ المقاربة القياسية أساليب مختمفة لمتنبؤ بالمبيعات، تسعى في مجمميا إلى البحث عف السببية التي 

تربط كمية المبيعات مع متغيرات أخرى مفسرة ليا. كما تولي أيضا ىذه المقاربة اىتماـ كبير لمعنصر العشوائي 

وعميو فمف أجؿ اإلحاطة أكثر بمختمؼ . Box-Jenkinsصة منيا منيجية في أساليب التنبؤ المختمفة خا

لمتنبؤ  Box-Jenkinsأساليب التنبؤ بالمبيعات التي تحوييا ىذه المقاربة قمنا بالتطرؽ إلى ما يمي: منيجية 

 بالمبيعات.بالمبيعات، االنحدار الخطي البسيط لمتنبؤ بالمبيعات وأخيرا االنحدار الخطي المتعدد كأسموب لمتنبؤ 

 لمتنبؤ بالمبيعات  Box-Jenkinsالمطمب األوؿ: منيجية 

عمى عكس المقاربة اإلحصائية فإننا نجد أف مقاربة االقتصاد القياسي تولي أىمية كبيرة لمعنصر العشوائي 

مى ىذا في السبلسؿ الزمنية وىذا مف خبلؿ اىتماميا بنمذجة السمسمة الزمنية العشوائية بغرض التنبؤ بقيميا ويتج

لمتنبؤ بالمبيعات. وعميو سنقوـ في ىذا المطمب بالتطرؽ لممفاىيـ  Box-Jenkinsخاصة مف خبلؿ منيجية 

 .Box-Jenkinsاألساسية في السمسمة الزمنية العشوائية وتوضيح مراحؿ تطبيؽ منيجية 

 الفرع األوؿ: مفاىيـ أساسية في السمسمة الزمنية العشوائية 

لعشوائية عمى أنيا سمسمة زمنية خطية مستقرة تعتمد في تفسيرىا لمظاىرة في تعرؼ السمسمة الزمنية ا

المحظة الحالية عمى المتوسطات المرجحة لممبلحظات الماضية واألخطاء العشوائية. أي أنيا ال تحتوي عمى 

ف وجد فإنو يتـ إزالتو لمحصوؿ عمى سمسمة عشوائية الفرع  . وعميو سنقـو مف خبلؿ ىذا1مركبة اتجاه عاـ وا 

 بإبراز خاصية االستقرارية في ىذا النوع مف السبلسؿ وكذا النمذجة الخطية ليا.

 
                                                 

1
 تـ االعتماد عمى: 
 .195،196ص: ، ص 2012ردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األطرؽ االقتصاد القياسي )محاضرات وتطبيقات(، محمد شيخي، -
 .111، صمرجع سابؽمولود حشماف، -
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 أوال: االستقرارية 

تعد االستقرارية وعدـ االستقرارية لمبيانات ميمة في تحميؿ السبلسؿ الزمنية وكذلؾ في إيجاد النموذج 

عشوائية إلى عدـ وجود نمو لمبيانات عبر الزمف . تشير االستقرارية في السبلسؿ الزمنية ال1الرياضي المناسب ليا

 : 3،  وحتى نقوؿ عف سمسمة زمنية ما أنيا مستقرة البد أف تتوفر فييا الشروط التالية2أي عدـ وجودا اتجاه عاـ

                أف تكوف البيانات منتشرة حوؿ وسط حسابي ثابت ال يعتمد عمى الزمف -

                     ثابت عبر الزمف أف يكوف التبايف-

                              أف تكوف تبايناتيا المشتركة ثابتة عبر الزمف -

، نقوؿ عف السمسمة الزمنية أنيا غير مستقرة إذا لـ يتحقؽ فييا شرط أو شروط االستقرارية السابقة الذكر

. ويمكف أف نميز بيف نوعيف مف 4لكف غالبا ما ينتج عدـ االستقرار عف التغير في المتوسط أو التبايف أو كمييما

 :5السبلسؿ الزمنية غير المستقرة ىما كاآلتي

: وىي عبارة عف سبلسؿ زمنية غير مستقرة ليا معادلة اتجاه TS (trend stationary)النوع األوؿ :-

، ويمكف جعؿ ىذا النوع مف النماذج مستقر            خذ الصيغة التالية: عاـ تحديدي، الذي يأ

مف خبلؿ طرح القيمة الحقيقية مف القيمة المقدرة الناتجة عف تقدير معالـ النموذج السابؽ باستخداـ طريقة 

 المربعات الصغرى.

                                                 
1
 .506، ص مرجع سابؽفاضؿ عباس الطائي،   
 

2
، العراؽ: جامعة كرببلء، مجمة جامعة كربالء العممية ،في التنبؤ بانتاج الطاقة الكيربائية ARIMAجنكينز-استخداـ نماذج بوكسأمؿ عمي غافؿ،  

 .198، ص 2013، 2، العدد11المجمد 
3
، 1999الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخؿ لنظرية االقتصاد القياسي )دراسة نظرية مدعمة بأمثمة وتماريف(، تومي صالح،  

 .173ص
4
الصناعات المترابطة  استخداـ النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة االنتاجية لممؤسسة دراسة حالة الشركة الوطنية لتحقيؽ وتسييريوسؼ بركاف،   

 .81، ص2009-2008مذكرة ماجستير )غير منشورة( في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ، ، -ميمة-بفرجيوة
 

الصؼ األوؿ مف التعميـ دراسة تطبيقية عمى أعداد تالميذ -في تحميؿ السالسؿ الزمنية والتنبؤ Jenkins-Boxمنيجية عثماف نقار، منذر العواد،  5
   .129، ص 2011، 03، العدد 27المجمد  سوريا: جامعة دمشؽ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية،  ،-األساسي في سوريا
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سؿ زمنية غير مستقرة ذات اتجاه وىي عبارة عف سبل: DS (Difference stationary)النوع الثاني: -

عاـ عشوائي وتتميز بوجود جذر الوحدة مرة واحدة عمى األقؿ. يأخذ ىذا النوع مف النماذج الصيغة التالية: 

β، ومنو إذا كانت               بمشتقة ثابتة، أما إذا كانت  DSفإف النموذج يسمى نموذج    

β مف أجؿ جعميا مستقرة نقوـ بتطبيؽ فروقات عمى السمسمة  دوف مشتقة.ب DSفإف النموذج يكوف نموذج    

 الزمنية.

 ثانيا: نماذج السبلسؿ الزمنية العشوائية الخطية

 .دورا ميما في عممية التنبؤ وليانماذج تشرح الظاىرة االقتصادية Box  ٔ Jenkinsاقترح 

 p   [AR(p)] نموذج االنحدار الذاتي مف الدرجة-

وذج فإف كؿ قيمة مف السمسمة الزمنية ىي عبارة عف ارتباط خطي لمقيـ السابقة لنفس وفؽ ىذا النم

، ويعبر عنيا 1السمسمة أي أف المشاىدات الحالية أي قيمة الظاىرة الحالية تعبر مف خبلؿ القيمة السابقة لمسمسمة

 :2رياضيا كما يمي

                                 

 تمثؿ مشاىدات السمسمة.   : 3حيث

 
 
 تعبر عف رتبة االنحدار الذاتي. Pتمثؿ معالـ االنحدار الذاتي و          

 

 
                                                 

1
 Dominique Desbois, Une introduction à la méthodologie de Box et Jenkins : L’utilisation de modèles ARIMA 

avec SPSS, Revue Modulad, France : Société française de statistiques , Numéro 33, 2005, P 3. 
2
  .300، ص 2010، مرجع سابؽفاضؿ عباس الطائي،   

3
 Dominique Desbois, OP-CIT, P 3. 
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 q [MA(q)]نموذج المتوسط المتحرؾ مف الدرجة -

سمسمة نفسيا لمدة تعبر نماذج األوساط المتحركة عف ارتباط مشاىدات السمسمة الزمنية الحالية مع خطأ ال

 :2، ويأخذ ىذا النموذج الصيغة الرياضة التالية1سابقة

                              

 تمثؿ مشاىدات السمسمة الزمنية.   : 3حيث

 كح.تعثش عٍ ستة األٔساط انًتسش qتمثؿ معالـ النموذج حيث            

 [ARMA (p,q)]النماذج المختمطة )نماذج االنحدار الذاتي واألوساط المتحركة( -

نحصؿ  qونموذج المتوسط المتحرؾ مف الدرجة  pعند المزج بيف نموذج االنحدار الذاتي مف الدرجة 

 : 4يكتب الصيغة التالية المستقرة، وىو  ARMA(p,q)نموذج مختمط يطمؽ عميو  عمى

                                                     

 و AR(p)=ARMA(p,0)حيث:   ARMA (p,q) حالتيف خاصتيف مف AR (p) ٔ  MA (q)تعد 

MA (q)= ARMA (0,q) 
5

اؾ ىي نماذج مستقرة لكف ىن  ARMA (p,q)تجدر اإلشارة إلى أف نماذج . 

المتوسط المتحرؾ -وىو نموذج االنحدار الذاتي ARIMA (p,d,q)نماذج أخرى مشتقة منيا غير مستقرة مثؿ: 

                                                 
1
 .197، ص مرجع سابؽأمؿ عمي غافؿ،  

2
 Régis Bourbonnais, Econométrie, 3

eme
 édition, Dunod, France, 2000, p237. 

3
 .197 أمؿ غافؿ، مرجع سابؽ، ص  

4
 Jack Johnston, John Dinardo, Méthodes économétriques, 4

eme
 édition, Economica, France, 1999, P 209.  

5
ورقة مقدمة إلى: المؤتمر  ،ية في العراؽ"بعض االختبارات المعدلة لمالءمة النماذج لمسمسمة الزمنية المناخعبد المجيد حزة الناصر، أحبلـ أحد جعة، "  

 .124، ص 2009نوفمبر  4-2اإلحصائي العربي الثاني، جامعة سرت، الجماىيرية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، 



        ة للتنبؤ بالمبيعاتاإلحصائي          ة والقياسي  المداخل                                  الفصل الثاني

 

59 
 

، dالمتكامؿ أي أف السمسمة الزمنية األصمية مستقرة مف الدرجة 
s

  SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)  وىي نموذج

 . 1المتوسط المتحرؾ المتكامؿ الموسمي-االنحدار الذاتي

 Box-Jenkinsمراحؿ تطبيؽ منيجية  الفرع الثاني:

منيجية واسعة االستخداـ وذات صدى كبير في تحميؿ السبلسؿ الزمنية  Box-Jenkinsتعد منيجية 

نمذجة ئنى . تيدؼ ىذه المنيجية 2فيي تعكس سموؾ السمسمة الزمنية سواء كانت موسمية أو غير موسمية

وىي تتـ وفؽ المراحؿ التالية: مرحمة التعرؼ، مرحمة التقدير،  السبلسؿ الزمنية الخطية والتنبؤ بقيميا المستقبمية

 مرحمة االختبار وأخيرا مرحمة التنبؤ. 

 المرحمة األولى: مرحمة التعرؼ

حيث يتـ فييا الحكـ عمى  Box-Jenkinsمرحمة التعرؼ ىي أصعب وأىـ مرحمة مف مراحؿ منيجية 

 كف أف تخضع لو السمسمة.استقرارية السمسمة الزمنية وتحديد النموذج الذي يم

 الحكـ عمى االستقرارية:-1

يتـ في ىذه المرحمة تفحص مدى استقرارية السمسمة الزمنية األصمية، فإذا كانت ىذه السمسمة تحتوي عمى 

اتجاه عاـ متزايد أو متناقص فإنو نقوـ بحساب الفروؽ مف الدرجة األولى ثـ الثانية وىكذا حتى تصبح السمسمة 

التعرؼ فيما إذا كانت السمسمة الزمنية مستقرة أو غير مستقرة مف خبلؿ مبلحظة منحنى دالة  مستقرة. يمكف

 ACFاالرتباط الذاتي 
3 . 

 

                                                 
1
 .235،236، ص ص: مرجع سابؽشيخي محمد،   

2
 Hazim M.Gorgess, Raghad Ibrahim, Time series forecasting by using Box-Jenkins Models, Ibn El-Haitham 

Jour.for Pure & 1ppl.Sci, Iraq: Faculty of education sclence pure (Ibn Alhaitham) , Vol 26, 2013, p 340. 

 
جمة م (،2015-2008لممدة ) ARIMAالتنبؤ االقتصادي بالمساحات المزروعة بمحصوؿ الحنطة في العراؽ باستخداـ نماذج فايؽ جزاع ياسيف،  3

 . 32، ص 2011، 9، العدد 2جامعة االنبار، المجمد العراؽ: األنبار لمعموـ الزراعية، 
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 *تحميؿ دالة االرتباط الذاتي والجزئي

عف االرتباط البسيط بيف المتغير في فترة زمنية معينة ونفس المتغير في تعثش  ACFدالة االرتباط الذاتي 

فيي تمثؿ العبلقة بيف قيـ متتالية لمتغير ما خبلؿ  PACFقة، أـ دالة االرتباط الذاتي الجزئيالفترات الساب

 .  1فترتيف زمنيتيف مختمفتيف مع افتراض ثبات الفترات األخرى

نعتمد في الحكـ عمى استقرارية السمسمة الزمنية عمى قيـ معامبلت االرتباط الذاتي، حيث نقوـ باختبار 

 :2ية لمعامؿ االرتباط الذاتي كما يميالمعنوية اإلحصائ

{
        
        

  

 :3لمعينة كما يمي   تعطى صيغة معامؿ االرتباط الذاتي

 ̂  
∑      ̅        ̅  

     

∑      ̅   
   

  

المحسوبة ومقارنتيا مع تمؾ المجدولة  tائية مف أجؿ االختبار السالؼ الذكر فإننا نعتمد عمى قيمة إحص

أو مف خبلؿ مبلحظة فيما إذا كاف معامؿ االرتباط ينتمي إلى مجاؿ الثقة المعرؼ بالصيغة الرياضية التالية   

        ⁄
 

√ 
⁄   حيث   ىي حجـ العينة، ومنو إذا كاف معامؿ االرتباط ينتمي إلى  nو        

اؿ الثقة فإنو يساوي الصفر أي ليس لو معنوية إحصائية وبالتالي فالسمسمة الزمنية مستقرة وىذا عند مستوى مج

αمعنوية   .4والعكس صحيح      

 

 
                                                 

1
 .6، ص مرجع سابؽفايؽ جزاع ياسيف،   

2
 Régis Bourbonnais, OP-CIT,  P 224. 

3
 .122ص  مرجع سابؽ،مولود حشماف،   

4
 Régis Bourbonnais, OP-CIT,  P P 224-225. 
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 *اختبار الجذر الوحدوي:

مف أجؿ معرفة فيما إذا كانت السمسمة الزمنية تحتوي عمى جذر وحدوي أـ ال فإننا نعتمد عمى العديد مف 

، حيث سنقوـ باختبار المطور Dickey-Fuller اختبارو البسيط   Dickey-Fullerمنيا: اختبار  االختبارت

 :1الفرضيتيف التاليتيف

{
       

    | |   
  

̂ يمثؿ الجذر الوحدوي ويحسب بالعبلقة التالية:     حيث:   
∑       

 
   

∑     
  

   
  

 : ىي فرضية عدـ االستقرار.          

 (DF) البسيط Dickey-Fuller*اختبار 

بالكشؼ عف وجود جذر وحدوي في السمسمة و اختثاس يسًر 1171عاو  Dickey ٔFullerاقترح العالماف 

، حيث اقترح العالماف ثبلث نماذج لبلختبار ىي 3بمعرفة إذا كانت السمسمة الزمنية مستقرة أـ ال ، وييتـ2الزمنية

 :4كاآلتي

             (:  01النموذج األوؿ )-

               (:  02النموذج الثاني )-

                  (:  03النموذج الثالث )-

                                                 
1
 William W.S. Wei, Time series analysis univariate and multivariate methods, second edition, Pearson education 

Inc, USA, 2006, p 189. 
2
 Richard Harris, robert Sollis, Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons Ltd, England, 2003, 

p 42. 
3
 Hélène Hamisultane, Econometrie des series temporelles, p4, article publier sur le site http://helene-

hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf [consulter le 20/10/2013]. 
4
 استخداـ النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية لممؤسسة دراسة حالة الشركة الوطنية لتحقيؽ وتسيير الصناعات المترابطة بفرجيوةاف، يوسؼ برك  
 .100، ص 2008/2009مذكرة ماجستير )غير منشورة( في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة سطيؼ، ، -ميمة–

http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf
http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/SERIES_TEMPORELLE.pdf
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ة المربعات وعميو فمف أجؿ اختبار الجذر الوحدوي فإننا نقوـ بتقدير النماذج الثبلث السابقة وفؽ طريق

 :1الصغرى لتصبح النماذج كما يمي

              (:  01النموذج األوؿ )-

                 (: 02النموذج الثاني )-

                    (: 03النموذج الثالث )-

 :2وبالتالي تصبح فرضيات االختبار كما يمي      مع 

{
       
       

  

حيث الفرضية الصفرية ىي فرضية عدـ استقرار السمسمة الزمنية واحتوائيا عمى جذر وحدوي، وعميو فإف 

تقدير المعامبلت المرتبطة بالنماذج الثبلث السابقة بطريقة المربعات الصغرى تسمح بإعطاء القيمة المحسوبة 

، فإذا كانت المحسوبة أكبر مف المجدولة DFالموجودة في جداوؿ     دولة ومف ثـ مقارنتيا بتمؾ المج ̂  

 .3نقوؿ أف السمسمة الزمنية تحتوي عمى الجذر الوحدوي أي أنيا غير مستقرة

 المطور Dickey-Fuller*اختبار 

في حالة  عبارة عف صدمات عشوائية افتراضا أما   أف  Dickey-Fuller نبلحظ في النماذج السابقة ؿ

و 1191في سُح  Dickey  ٔFullerوجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء فيذا ال يأخذ في عيف االعتبار ليذا طور 

                                                 
1
 Sandrine Lardic, Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica France, 2002, 

p 132. 
2
 .209، ص مرجع سابؽشيخي محمد،   

3
نية لمصناعات الميكانيكية تطبيؽ األساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ بالمبيعات في المؤسسة االقتصادية )دراسة حالة المؤسسة الوطبف عوالي حناف،   

يزكشج ياخستيش )غيش يُشٕسج( في انعهٕو االقتصاديح، كهيح انعهٕو االقتصاديح ٔعهٕو انتسييش، خايعح زسيثح تٍ تٕعهي تانشهف، ، ORSIMولواحقيا 

 .89، ص 2007/2009
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ونفس طريقة  ، وىو يرتكز عمى نفس الفرضيات السابقة1المطور Dickey-Fuller اختبارىما وأصبح يسمى ب

 :2ثبلث التاليةتقدير المربعات الصغرى لمنماذج الاالختبار لكف االختبار يتـ ب

∑          (: 04النموذج )-          
 
       

∑          (: 05النموذج )-          
 
         

∑          (: 06النموذج )-          
 
            

 عمى درجة النموذج التعرؼ-2

يتـ تحديد النماذج الخطية الممكنة والمبلئمة لمسمسمة الزمنية مف خبلؿ دراسة خصائص دالة االرتباط 

مف أجؿ التعرؼ عمى درجة النموذج المبلئـ لمسمسمة الزمنية فيذا يعني ودالة االرتباط الذاتي الجزئي، أي الذاتي 

ودالة  (ACF)ىذا عمى منحنى كؿ مف دالة االرتباط الذاتي  ونعتمد في p   ٔqأف نتعرؼ عمى قيمة كؿ مف 

القيمة األخيرة التي مف أجميا تؤوؿ معامبلت دالة  مف خبلؿ معرفة qتحدد قيمة . (PACF) االرتباط الجزئي

فيي تعبر عف القيمة األخيرة التي مف أجميا تكوف جميع معامبلت دالة  pاالرتباط الذاتي إلى الصفر أما قيمة 

. يمكف توضيح كيفية تشخيص النموذج الذي تخضع لو السمسمة الزمنية 3تباط الذاتي الجزئي مساوية لمصفراالر 

 :4عف طريؽ دراسة سموؾ دالتي االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي مف خبلؿ الجدوؿ التالي

 

 

                                                 
1
 .210، ص مرجع سابؽشيخي محمد،   

2
 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 232. 

3
 .6، ص رجع سابؽاسيف، ـفايؽ جزاع ي  

4
 تـ االعتماد عمى:  
Jenkins -(Boxالسمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيـ في المممكة العربية السعودية باستخداـ منيجية بوكس جينكنز تحميؿ حمد بف عبد اهلل الغناـ، -

method)، 11،  ص 2، العدد 17دية: جامعة الممؾ عبد العزيز، المجمد المممكة العربية السعو  ،-االقتصاد واإلدارة -مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز. 
 .198، ص مرجع سابؽأمؿ غافؿ، -
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 (: كيفية تشخيص النموذج1-2الجدوؿ )
 (PACF)دالة االرتباط الذاتي الجزئي (ACF)دالة االرتباط الذاتي النموذج
AR(p) نبلحظ نتؤ خبلؿ التباطؤ  تضاؤؿ تدريجي لمصفر أو متذبذبp  وجميع القيـ

 األخرى لممعامبلت منعدمة
MA(q)  وجود نتؤ موجب أو سالب عند التباطؤq 

لممعامبلت داخؿ مجاؿ  األخرىوباقي القيـ 
 الثقة أي منعدمة

 تضاؤل تذسيدي أٔ يتزتزب

ARMA(p,q)  تضاؤؿ تدريجي سواء مباشر أو متذبذب
 qبداية مف التباطؤ 

تضاؤؿ تدريجي مباشر أو متذبذب بداية 
 pمف التباطؤ 

تحميؿ السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيـ في المممكة العربية السعودية باستخداـ منيجية بوكس جينكنز حمد بف عبد اهلل الغناـ، المصدر: 
thod)Jenkins me-(Box، المممكة العربية السعودية: جامعة الممؾ عبد العزيز، -االقتصاد واإلدارة -مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز ،

 .11،  ص2، العدد 17المجمد 
 المرحمة الثانية:  التقدير  

 نقـو في ىذه المرحمة بتقدير النماذج الخطية المحددة في المرحمة السابقة وبعدىا المفاضمة بينيا.

 AR(p)قدير ت-1

ىناؾ العديد مف الطرؽ المستخدمة مف أجؿ تقدير معممات نموذج االنحدار الذاتي نذكر منيا الطريقة 

1األكثر استخداما وىي طريقة المربعات الصغرى أو كما يسمى الطريقة االنحدارية. لدينا النموذج 
AR(p): 

                                 

 : 2يمكف إعادة كتابة الصيغة السابقة بالشكؿ المصفوفي كما يمي

(

  
 

  

  

 
 
 
  )

  
 

 

(

 
 
 

                        
                       

   
    
   

                 )

 
 
 

 

(

 
 
 

  

  

 
 
 

  )

 
 
 

 

(

  
 

  
  
 
 
 
  )

  
 

  

                                                 
1
 .220، ص مرجع سابؽشيخي محمد،  

2
 .221المرجع نفسو، ص   
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        يمكف اختصارىا في الشكؿ التالي: 

وعميو فإنو بتطبيؽ طريقة المربعات الصغرى العادية فإننا نحصؿ عمى الصيغة المصفوفية لممقدرات كما 

̂   يمي:              

  ARMA(q,p) ٔ  MA(q)طرؽ تقدير -2

ثر تعقيد مف النماذج االنحدارية كونيا غير أكARMA(q,p)  ٔ MA(q)تعد طريقة التقدير لنماذج 

خطية في المعالـ مف جية وعدـ مشاىدة متغير األخطاء مف جية أخرى. فيدؼ التقدير ىنا ىو تحديد معالـ 

 أو قسـ المتوسطات المتحركة، ARMA(q,p)القسـ االنحداري وقسـ المتوسطات المتحركة معا في حالة 

 MA(q)لوحدىا في حالة نموذج 
1. 

 مرحمة الثالثة:  االختبار أو الفحصال

بعد تحديد وتقدير النموذج نقوـ في ىذه المرحمة باختبار مدى قبوؿ النموذج إحصائيا وىذا مف أجؿ 

استخدامو لمتنبؤ بالقيـ المستقبمية، لكف في حالة رفض النموذج فإنو يجب العودة إلى المرحمة األولى. يتـ قبوؿ 

 الختبارات نذكرىا كما يمي:النموذج  مف خبلؿ مجموعة مف ا

 اختبار معنوية معالـ النموذج -1

مف أجؿ قبوؿ النموذج إحصائيا واستخدامو في التنبؤ فإف معالمو يجب أف تختمؼ معنويا عف الصفر، 

بالطريقة المألوفة. عندما نجد أف ىناؾ t (test de student )ومف أجؿ ىذا الغرض فإننا نستخدـ االختبار 

                                                 
1
 .155، ص مرجع سابؽمولود حشماف،   
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وذج المقترح ليس لو داللة إحصائية فإنو يجب إعادة صياغة النموذج وىذا بحذؼ رتبة النموذج معامؿ في النم

AR  ٔأMA 1الذي ليس لو داللة إحصائية .  

 اختبار البواقي:-2

 مف أجؿ اختبار البواقي فإننا نقوـ باختبار استقبللية واستقرارية البواقي وكذا التوزيع الطبيعي لمبواقي.

 رارية *اختبار االستق

يتـ اختبار استقرارية البواقي مف خبلؿ اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامبلت االرتباط الذاتي لمربعات 

البواقي، فإذا كانت معامبلت االرتباط الذاتي الكمية لمربعات البواقي داخؿ مجاؿ الثقة فإف سمسمة مربعات 

 . 2البواقي مستقرة أي التبايف الشرطي لؤلخطاء متجانس

 تبار االستقاللية*اخ

نختبر استقبللية البواقي بواسطة اختبار دالة االرتباط الذاتي وىذا بحساب ورسـ منحنى دالة االرتباط 

الذاتي ومبلحظة فيما إذا كانت معامبلت االرتباط داخؿ مجاؿ الثقة أـ ال، حيث إذا كانت المعامبلت داخؿ 

 . 3أي أف ىناؾ استقبللية بيف األخطاء والعكس صحيحفيذا يعني أنو ليس ليا داللة إحصائية  مجاؿ الثقة

 *اختبار التوزيع الطبيعي

التي  Jarque-Beraنختبر فيما إذا كانت البواقي تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال وىذا مف خبلؿ إحصائية 

 : 4الذيف يكتبا كما يميSkewness  (S)ومعامؿ التناظر Kurtosis (K)تعتمد عمى معامؿ التفرطح

  
*
 

 
∑         

   +
 

*
 

 
∑         

   +
      

                                                 
1
 Régis Bourbonnais, OP-CIT, p 244. 

2
 .224، ص مرجع سابؽشيخي محمد،  

3
 .733، ص 2004الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، مصر، الحديث في: االقتصاد القياسي بيف النظرية والتطبيؽ، د عبد القادر عطية، عبد القادر محم 

4
 .200، ص مرجع سابؽشيخي محمد،   
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∑        

   

 

*
 

 
∑         

   +
      

 كما Jarque-Beraىي المتوسط الحسابي لمسمسمة الزمنية المستقرة، ومنو تحسب إحصائية  mحيث: 

   يمي: 
 

 
   

 

  
 αوبنسبة معنوية  2بدرجة حرية    ويتـ مقارنتيا مع القيمة المجدولة لػػػ         

فإذا كانت المحسوبة أكبر مف المجدولة فإننا نرفض التوزيع الطبيعي، تصاغ الفرضية الصفرية ليذا االختبار 

 :1كما يمي

      
  ⁄        

 مقارنة النماذج-3

بعد القياـ باالختبارات السابقة واتضح أف ىناؾ عدة نماذج مقبولة إحصائيا فإنو يتـ المقارنة بينيـ مف 

 Hannan-Quinn  وأخيرا معيار AKAIKE ،Shwarzخبلؿ المعايير التالية: 

 وىو معطى بالعبلقة التالية: AKAIKE(9191:)*معيار 

     ̂    ( (
   

 
))  

  ̂ حيث: 
∑  

 

 
  

 :2يمكف أيضا كتابة ىذا المعيار في شكمو الموغاريتمي كما يمي

        ̂   ( (
   

 
))  

 تمثؿ عدد المعممات في النموذج.p  ٔ qحيث 

                                                 
1
 . 240، ص مرجع سابؽشيخي محمد،   

2
، 24العراؽ: جامعة الموصؿ، المجمد  مجمة التربية والعمـ، ،معيار اكياكيالتنبؤ بمبيعات السكر في معمؿ الموصؿ باستخداـ مناىؿ دانياؿ عبد األحد،   

 .116، ص 2011، 1العدد 
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     : 1عدلت الصيغة الرياضية السابقة في حالة عدـ التساوي بيف المشاىدات كما يمي
   

 
 

 :2ديؿ المعيار السابؽ كما يميبتع Shwarzقاـ  Shwarz (9191:)*معيار 

       ̂  
     

 
       

 نقوـ باختيار النموذج الذي يحقؽ أقؿ قيمة ليذا المعيار.

* Hannan-Quinn(1979:) 3يحسب ىذا المعيار وفؽ العبلقة التالية: 

            ̂         
     

   

 ويكوف النموذج األفضؿ حسب ىذا المعيار ىو ذلؾ الذي يحقؽ أقؿ قيمة ليذا المعيار.    حيث: 

 المرحمة الرابعة:  التنبؤ

ىي مرحمة التنبؤ التي نسعى مف خبلليا إلى إيجاد القيـ   Box-Jenkinsآخر مرحمة مف مراحؿ منيجية 

مسمسمة الزمنية وىذا مف خبلؿ استخداـ النموذج المبلئـ الذي تـ الحصوؿ عميو بموجب المراحؿ المستقبمية ل

 .4السابقة، والتنبؤ األمثؿ ىو الذي يكوف الخطأ الناتج عنو صغيرا جدا وتباينو أقؿ ما يمكف

 المطمب الثاني: االنحدار الخطي البسيط لمتنبؤ بالمبيعات

لخطي األسموب األكثر استخداما ألنو يوضح العبلقة بيف المتغيرات بصفة عامة يعد أسموب االنحدار ا

المفسرة والظاىرة المدروسة أما االنحدار الخطي البسيط فيو يسمح لممؤسسة بالتنبؤ بقيـ الظاىرة المرغوبة مف 

                                                 
1
 .124،125، ص ص: مرجع سابؽصبلح الديف كروش،   

2
قوؽ والعموـ مذكرة ماجستير )غير منشورة( في العمـو االقتصادية، كمية الحدراسة اقتصادية وقياسية لظاىرة التضخـ في الجزائر، سعيد ىتيات،   

 .169، ص 2005/2006، -ورقمة-االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح
3
 .254، ص مرجع سابؽشيخي محمد،   

4
جينكنز لمتنبؤ بإنتاجية العمؿ في مصنع اسمنت عمراف في القطاع -استخداـ أسموب بوكسعصاـ حسيف البياتي، فؤاد عبده إسماعيؿ المخبلفي،   

 .35، ص 2007، 36الجامعة المستنصرية، العدد العراؽ: واالقتصاد،  مجمة اإلدارة ،الصناعي اليمني
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إلى: خبلؿ التعرؼ عمى قيـ المتغير المؤثر والمفسر ليا. وعميو فإننا سنقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بالتطرؽ 

تقديـ وصياغة نموذج االنحدار الخطي البسيط، تقدير معالـ نموذج االنحدار الخطي البسيط، مؤشرات اختبار 

 جودة التوفيؽ وأخيرا التنبؤ باستخداـ االنحدار الخطي البسيط. 

 الفرع األوؿ: تقديـ وصياغة نموذج االنحدار الخطي البسيط

تسمح بالنمذجة والبحث عف العبلقة بيف متغير أو متغيرات  االنحدار الخطي ىو عبارة عف تقنية إحصائية

. أما االنحدار الخطي 1مستقمة ومتغير تابع، وىذا بيدؼ استخداميا لغرض التنبؤ بالقيـ المستقبمية لممتغير التابع

يـ ، وىذا بغرض صياغة نموذج يسمح بالتنبؤ بالق2البسيط فيو يعبر عف العبلقة بيف متغير تابع ومتغير مستقؿ

المستقبمية لمظاىرة المدروسة مع بقاء الظروؼ عمى ما ىي عميو ذلؾ أف الظواىر االقتصادية واالجتماعية 

وغيرىا مف الظواىر ال تتطور بصفة عفوية وعشوائية بؿ ىناؾ مسببات تؤدي بيا إلى التغير وىذا حسب قوة 

 :4. يأخذ االنحدار الخطي البسيط الصيغة التالية3التأثير

               

 i=1,2,….,n: 5حيث

 : تمثؿ المتغير التابع )وىو يعبر عف الظاىرة التي نرغب بدراستيا(.   

 وىي تمثؿ المتغير المستقؿ. :  

                                                 
1
 Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci, Introduction to time series analysis and forecasting, 

John Wiley&Sons INC, New Jersey, 2008, p 73. 
2
-تحسيف التنبؤ بمخصص الديوف المشكوؾ في تحصيميا باستخداـ األساليب العمميةباباف إبراىيـ عميوي، شكر محمود مصطفى، سطـ صالح حسيف،   

، ص 2012، 8، العدد 4المجمد ،جامعة االنبارالعراؽ: مجمة األنبار لمعمـو االقتصادية واإلدارية،  ،دراسة تطبيقية في المصرؼ العراقي اإلسالمي والتنمية
287. 

3
 .131، ص 2002ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  اإلحصاء مع تماريف ومسائؿ محمولة،جبلطو جيبللي،   

4
 Gilbert Saporta, Probabilités analyse des données et statistique, 2

eme
 édition, Edition technip, France, 2006, p388.   

5
 تـ االعتماد عمى:   
  .137-136 ، ص صمرجع سابؽجبلطو جيبللي، -

-Douglas C.Montgomery et all, OP-CIT, p 73. 



        ة للتنبؤ بالمبيعاتاإلحصائي          ة والقياسي  المداخل                                  الفصل الثاني

 

70 
 

تعبر عف ميؿ    تمثؿ ثابت االنحدار و    : وىي عبارة عف معامبلت االنحدار حيث      

  ر. االنحدا

: وىو عبارة عف المتغير العشوائي، وىو يمثؿ جميع العوامؿ األخرى التي تؤثر في المتغير التابع والتي   

  لـ تؤخذ بعيف االعتبار أو التي ال يمكف قياسيا. 

 :1ترجع تسمية االنحدار الخطي البسيط إلى ما يمي

 فيذا يعني أف األوؿ تابع والثاني مستقؿ.     ينحدر عمى المتغير   انحدار: عند القوؿ أف المتغير -

خطي: وىذا راجع إلى كوف العبلقة بيف المتغير التابع )وىو الذي يعبر عف الظاىرة قيد الدراسة( -

 والمتغير المستقؿ تأخذ شكؿ خطي وىذا يتضح مف خبلؿ التمثيؿ البياني لممتغيريف.

 يف فقط أحدىما تابع واآلخر مستقؿ.بسيط: ويقصد بيا أف العبلقة تكوف بيف متغير -

 الفرع الثاني: تقدير معالـ نموذج االنحدار الخطي البسيط

مف أجؿ تقدير معالـ النموذج فإننا نستخدـ طريقة المربعات الصغرى العادية، والتي تعتبر الطريقة األكثر 

أنيا تسمح بإعطاء أفضؿ استخداما ألنيا تبحث دائما عمى تصغير مربعات األخطاء إلى أقؿ ما يمكف كما 

-Gauss. قبؿ تطبيؽ ىذه الطريقة فإنو يتوجب تحقؽ فرضيات بناء النموذج )شروط 2مقدر خطي غير متحيز 

Markov) 3المعبر عنيا كما يمي: 

                                                 
1
األىمية  ،-نظرية االقتصاد القياسي واالختبارات القياسية مف الدرجة األولى–أساسيات االقتصاد القياسي التحميمي  وآخروف،وليد إسماعيؿ السيفو،   

 .90، ص 2006لمنشر والتوزيع، األردف، 
2
 A.Tsybakov, cours  de statistique appliquée, Université Pierre et Marie Curie, France, 2006/2007, 189. 

3
 تـ االعتماد عمى:  
 .20،21، ص ص: مرجع سابؽمحمد شيخي، -
، 1999الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، -دراسة نظرية مدعمة بأمثمة وتماريف–مدخؿ لنظرية القياس االقتصادي تومي صالح، -

 .38ص
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 الفرضية األولى: األمؿ الرياضي لؤلخطاء معدـو-

ا غير مشاىدة وال يمكف الخطأ ىو عبارة عف متغير عشوائي يأخذ قيـ موجبة، سالبة أو معدومة لكني

قياسيا أو تحديدىا بدقة كما أنو يخضع لقوانيف االحتماؿ. يكوف وسطو أو توقعو الرياضي معدوـ أي 

 أي أف األخطاء ال تدخؿ في تفسير المتغير التابع.        

 الفرضية الثانية: تجانس )ثبات( تبايف األخطاء-

ي ثابت، أي ىناؾ تجانس عمى كؿ مشاىدات العينة وىي تعني أف األخطاء تتشتت حوؿ وسط حساب

  )            المدروسة، ويعبر عنيا رياضيا كما يمي: 
 )    

               

 الفرضية الثالثة: عدـ وجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء-

المشاىدات المختمفة تكوف  عدـ وجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء يعني أف التباينات المشتركة ألخطاء

(     )   معدومة، وتصاغ رياضيا كاآلتي:    (    )                           

 الفرضية الرابعة: انتظاـ قيـ المتغير المستقؿ واستقبللية األخطاء عنو -

ر مف عينة إلى أخرى، وأنو ميما وفؽ ىذه الفرضية فإف قيـ المتغير المستقؿ تكوف منتظمة وال تتغي

 اختمؼ حجـ العينة فإف المقدار 

 
∑      ̅  

أي أف األخطاء تكوف مستقمة عف المتغيرات المستقمة       

                                   وتكتب رياضيا كما يمي: 

 بيعي بالنسبة لكؿ المبلحظات.الفرضية الخامسة: تتوزع األخطاء توزيع ط-

 :1)ثابت االنحدار( كما يمي  ̂ )ميؿ خط االنحدار أو معامؿ االنحدار( و  ̂ تحسب معامبلت االنحدار 

                                                 
1
 تـ االعتماد عمى:  

-Arnaud Guyader, Cours de Régression linéaire, Master de statistique, Université Rennes 2,  France, 2012/2013, p3. 

- Badi H.Baltagi, Econometrics, Fourth edition, Springer, USA, 2008, p 55. 
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 ̂  
∑      ̅      ̅  

   

∑      ̅   
   

  

 ̂   ̅   ̂  ̅  

فإف المستقيـ الممثؿ لكوكبة النقاط وىي القيـ الحقيقية لممتغيريف ال بد أف تمر مف   ̂ حسب معادلة 

̅   النقطة   ̅  1. 

لكف مف أجؿ إيجاد الصيغة الرياضية السابقة الذكر لمعممات االنحدار الخطي البسيط نقوـ بحساب 

∑  :  2التفاضؿ الجزئي وحؿ المعادلتيف التاليتيف   
   

   

   
∑  و       

   
   

   
    

∑لدينا:    
  

    ∑      ̂   ̂    
  

      

 مف خبلؿ:  ̂ وعميو نحصؿ عمى تقدير المعممة 

  ∑   
   

   

   
       ∑(    ̂   ̂   )     

  نجد:( 2n-ومنو بقسمة الطرفيف عمى )
∑     ̂   ̂ ∑  

 
     ̂   ̅   ̂  ̅ 

 فنحصؿ عميو خبلؿ حؿ المعادلة التالية:    ̂ أما تقدير المعممة 

  ∑   
   

   

   
      ∑     

 
       

بصيغتيا الرياضية نحصؿ عمى الصيغة العامة   ̂ ( ثـ تعويض 2n-)  ا نقوـ بقسمة الطرفيف عمىبعدى

  ̂ كما يمي:      ̂ ؿ 
∑        ̅̅̅̅

∑   
    ̅ 

  

                                                 
1
 .138، ص مرجع سابؽجبلطو جيبللي،   

2
 تـ االعتماد عمى:   

-Badi H.Baltagi, OP-CIT, p 50. 

-Farouk Hémici, Mira Bounab, Techniques de gestion cours et applications, 3
eme

 édition, Dunod, France, 2012, p12. 
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        ̂   ̂   ̂ وعميو فبعد تقدير معممات االنحدار الخطي البسيط يصاغ النموذج كما يمي: 

 الفرع الثالث: مؤشرات اختبار جودة التوفيؽ

بعد تقدير معالـ االنحدار نقـو باختبار جودة النموذج وىذا مف خبلؿ المؤشرات واالختبارات التي سنقـو 

 بسردىا في ىذا الفرع.

 (:rxyمعامؿ االرتباط )-

يساىـ في التعرؼ عمى نوعية العبلقة بيف  معامؿ االرتباط ىو عبارة عف مؤشر إحصائي كثير االستخداـ

. يتـ 1المتغير التابع والمتغير المستقؿ لكف ال يمكف االعتماد عميو في العمة السببية بيف المتغيريف قيد الدراسة

 :2حساب معامؿ االرتباط وفؽ العبلقة الرياضية التالية

    
∑     ̅      ̅ 

√∑     ̅  ∑     ̅  
  

 :3(، ولو جممة مف الخصائص نذكرىا فيما يمي1-( و)1تكوف قيمة معامؿ االرتباط محصورة بيف )

إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي الصفر أو قريبة مف الصفر فإننا نستنتج عدـ وجود عبلقة -1

 خطية بيف المتغيريف.

يعني أف ىناؾ عبلقة طردية بيف المتغيريف، أما إذا كانت  إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط موجبة فيذا-2

 قيمتو سالبة فيذا يعني أف ىناؾ عبلقة عكسية بينيما.

                                                 
1
، ص 1999مركز الكتاب لمنشر، مصر،  اإلحصاء التطبيقي في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضية،مصطفى حسيف باىي،   

141. 
2
 Régis Bourbonnais, Econométrie, 3

eme
 édition, Dunod, France, 2000, p 36. 

3
مكتبة الوفاء القانونية، مصر، مقدمة في أساليب االستدالؿ اإلحصائي والتنبؤ، امتثاؿ محمد حسف، عادؿ محمود حبلوة، لبيبة حسب النبي العطار،   

 .295،296ص: ، ص 2012
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فيذا دليؿ عمى وجود عبلقة خطية تامة بيف المتغيريف  1-أو  1إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي -3

 أي جميع النقاط عمى استقامة واحدة.

االرتباط مف الواحد كمما زادت قوة العبلقة بيف المتغيريف، وكمما ابتعدت مف  كمما اقتربت قيمة معامؿ-4

 الواحد واقتربت مف الصفر ضعفت العبلقة.

Rمعامؿ التحديد -
2:   

يعبر معامؿ االرتباط عف وجود ارتباط بيف ظاىرتيف لكف ىذا ال يعني بالضرورة أف ىناؾ عبلقة سببية 

. أما معامؿ 1ة لآلخر بمعنى أف التغير في أحدىما تابع لمتغير في اآلخربينيما أي أف أحدىما سببا أو نتيج

التحديد فيو يقيس نسبة االختبلفات المشاىدة في قيـ المتغير التابع والتي يمكف تفسيرىا مف خبلؿ تأثير المتغير 

 .2موذج الدراسةالمستقؿ عميو والباقي )أي القيمة المتممة( تمثؿ تأثير جميع المتغيرات التي لـ تدخؿ في ن

 :3وىو يحسب وفؽ العبلقة التالية

   
   

   
   

   

   
   

∑  
 

∑     ̅  
  

 :4حيث

 وىي تعبر عف المجموع الكمي لممربعات.   ̅     ∑     

 بر عف االنحرافات المفسرة(.وىي تمثؿ مجموع مربعات االنحدار )وىي تع    ̅   ̂  ∑    

    ∑  
مف خبلؿ معادلة  yوىي تمثؿ مربعات األخطاء )أي الجزء الغير مفسر مف التغير في    

 االنحدار(.
                                                 

1
 .354-353، ص ص 2006الدار الجامعية، مصر،  ،SPSSاإلسياـ في مبادئ اإلحصاء باستخداـ نادر شعباف إبراىيـ السواح،   

2
 .324، ص مرجع سابؽامتثاؿ محمد حسف وآخروف،   

3
 A.H.Studenmund, Using econometrics-A practical guide-, fifth edition, Pearson Addison Wesley, p 54. 

4
النشر العممي مقدمة في االقتصاد القياسي المبادئ والتطبيقات، ىاري كمجياف، واالس أوتس، ترجمة المرسي السيد حجازي، عبد القادر محمد عطية،   

 .113، ص 2001والمطابع، المممكة العربية السعودية، 
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      تجدر اإلشارة إلى أنو في االنحدار الخطي البسيط 
أي  1و  0وقيمو تنحصر بيف    

فإف ىذا يعني أف القدرة التفسيرية  1ؿ التحديد أكبر قيمة لو وىي . وعميو عندما يأخذ معام      

لمنموذج عالية جدا أي أف كؿ نقاط المشاىدات تقع عمى خط االنحدار المقدر، وىذا يعني أف ىناؾ جودة عالية 

يمة لو وىي في التوفيؽ واالرتباط بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ. أما إذا كاف معامؿ التحديد يأخذ أسوا ق

الصفر فيذا يعني أف النموذج ليس لو قدرة تفسيرية عمى اإلطبلؽ أي ليس ىناؾ جودة في التوفيؽ واالرتباط بيف 

المتغير التابع والمتغير المستقؿ، وىذا يرجع لسببيف إما غياب السببية بيف المتغيريف أو وجود عبلقة غير خطية 

 .1بينيما

 اختبار معنوية معممات االنحدار:-

ويكوف ىذا االختبار  (t)مف أجؿ اختبار معنوية معممات نموذج االنحدار الخطي البسيط نستخدـ اختبار 

 :2كما يمي

}مف خبلؿ اختبار الفرضيات التالية:    اختبار معنوية -
        
        

  

   يمي:  كما   مف أجؿ ىذا االختبار نقـو بحساب إحصائية ستيودنت 
 ̂ 

   ̂ 

 

}مف خبلؿ اختبار ما يمي:      اختبار معنوية معامؿ االرتباط -
        
        

 

   التي تحسب بالعبلقة التالية:    نستخدـ في ىذا االختبار إحصائية ستيودنت 
 ̂ 

   ̂ 

 

 ̂    حيث: 
  ̂√

 

 
 

 ̅ 

∑     ̅  
 ̂   و    

 
 ̂

√∑     ̅  
  ̂ مع العمـ أف    

∑  
 

   
 

                                                 
1
 .40، ص مرجع سابؽمحمد شيخي،   

2
 Samprit Chatterjee, Ali S.Hadi, Regression analysis by example, A John Wiley&Sons INC, Canada, 2006, P P 33-

34. 
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يمة المحسوبة ، ومنو إذا كانت الق           حيث      نقوـ بمقارنتيا مع    بعد حساب 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية أي أف معممات         إلحصائية ستيودنت أكبر مف القيمة المجدولة أي 

 .1والعكس صحيح، αالنموذج لدييا داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  اختبار المعنوية الكمية لنموذج االنحدار الخطي البسيط:-

 :2الكمية لنموذج االنحدار الخطي البسيط فإننا نعتمد عمى الفرضيات التالية مف أجؿ اختبار المعنوية

{
           

             
  

وعميو فمف أجؿ التأكد مف جودة نموذج االنحدار الخطي البسيط واختبار الفرضيتيف السابقتيف نستخدـ 

 :3مياختبار فيشر الذي تحسب إحصائيتو كما ي

     
   ⁄

       ⁄
  

 αمع إحصائية فيشر المجدولة عند مستوى معنوية      بعدىا نقوـ بمقارنة إحصائية فيشر المحسوبة 

فإننا سنرفض الفرضية الصفرية أي أف           . فإذا كانت         وىي  n-2، 1ودرجة حرية 

 .4االنحدار الخطي البسيط معنوية إحصائية بمعنى أف النموذج مقبوؿ إحصائيا، والعكس صحيح لنموذج

 الفرع الرابع: التنبؤ باستخداـ االنحدار الخطي البسيط

بعد التأكد مف قبوؿ النموذج إحصائيا تأتي مرحمة التنبؤ حيث يعد التنبؤ بالقيـ المستقبمية لممتغير التابع 

قيمة جديدة لممتغير      أىـ أىداؼ أسموب االنحدار الخطي البسيط، وعميو فمف أجؿ )الظاىرة المدروسة( 

                                                 
1
 Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek, Herman K. Van Dijk, Econometric methods with 

application in business and economics, Oxford university press, New York, 2004, p 100. 
2
 Thomas Andren, Econometrics, Ventus Publishing APS, 2007, p67. 

3
 Renée Veysseyre, Aide-mémoire statistique et probabilités pour l’ingénieur, 2

eme
 édition, Dunod, Paris : France, 

2006, p 367. 
4
  Idem, p 367. 
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. وعميو فالتنبؤ بقيـ المتغير التابع وفؽ أسموب االنحدار الخطي 1لممتغير التابع      المستقؿ سنتنبأ بالقيمة 

 :2البسيط يكوف وفؽ الصيغة الرياضية التالية

 ̂     ̂   ̂       

 تًثم زدى انعيُح n=1,2,…nتًثم أفق انتُثإ،   ...,h=1,2حيث: 

 المطمب الثالث: االنحدار الخطي المتعدد كأسموب لمتنبؤ بالمبيعات

بعد التعرؼ عمى االنحدار الخطي البسيط سنقوـ في ىذا المطمب بتوضيح أسموب االنحدار الخطي 

 بتوضيحيا في فروع ىذا المطمب. المتعدد وىذا مف خبلؿ مجموعة النقاط نقوـ

 الفرع األوؿ: تقديـ وصياغة النموذج

يعرؼ االنحدار الخطي المتعدد عمى أنو تمديد لبلنحدار الخطي البسيط أيف ينحدر المتغير التابع عمى 

مجموعة مف المتغيرات المستقمة )متغيريف فأكثر(، فيو بذلؾ أسموب يسمح بتفسير سموؾ المتغير التابع )أي 

. يمكف صياغة نموذج 3ظاىرة قيد الدراسة( مف خبلؿ مجموعة مف المتغيرات المستقمة والتنبؤ بقيميا المستقبميةال

 : 4مف المتغيرات المستقمة كما يمي kاالنحدار الخطي المتعدد ؿ

                              

 
                                                 

1
 Pierre-André Cornillon, Eric Matzner-Lober, Régression théorie et application, Springer-Verlag, France, 2007, p 14. 

2
 Brian S.Everitt, Torsten Hothorn, A handbook of statistical analysis using R, Second edition, Taylor & Francis 

Group LLC, USA, 2010, P 100.  
 عمى:تـ االعتماد  3

- Manu Carricano, Fanny Poujol, Analyse de données avec SPSS, Pearson Education, France, 2009, P 141. 

-Roger E.Kirk, Statistics –An introduction-, Fifth edition, Thomson Wadsworth, USA, 2008, P 173. 
4
  تـ االعتماد عمى:  
مقارنة بيف أسموبي الشبكات العصبية االصطناعية والمربعات الصغرى لمنماذج الخطية وغير ، عزة حاـز زكي، صفواف ناظـ راشد، خيري بدؿ رشيد-

 .248، ص 2012، 21، العدد 12جامعة الموصؿ، المجمد العراؽ:  المجمة العراقية لمعموـ اإلحصائية، ،الخطية مع التطبيؽ
-Estelle Oullet, Isabelle Belley-Ferris, Simon Leblond, Guide d’économetrie appliquée pour stata, Université 

Montréal  –Canada-, aout 2005, article publier sur le site : 

http://www.sceco.umontreal.ca/bibliotheque/guides/GuideEconoletrieStata.pdf [consulter le 20/08//2013]  

http://www.sceco.umontreal.ca/bibliotheque/guides/GuideEconoletrieStata.pdf
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 حيث:

 i=1,2,….,n و مثؿ رقـ المشاىدةوىي تn تعبر عف حجـ العينة. 

 تمثؿ معممات النموذج.             

 المتغيرات المستقمة المؤثرة في الظاىرة المدروسة.تًثم                

 وىو يمثؿ المتغير التابع أي الظاىرة المدروسة.   

 يعبر عف قيـ المتغير العشوائي.    

                                أما الكتابة المصفوفية لمنموذج فيمكف صياغتيا كما يمي: 

 :1حيث       أو يمكف اختصارىا بالصيغة التالية: 

  

(

  
 

  

  

 
 
 
  )

  
 

        

(

 
 

           

           

                    
                   
           )

 
    β  

(

 
 
 

  

  

 
 
 
  )

 
 
 

      

(

  
 

  
  
 
 
 
  )

  
 

 

 الفرع الثاني: تقدير معالـ النموذج

ي نقوـ بتقدير معممات نموذج االنحدار الخطي البسيط مف خبلؿ طريقة المربعات الصغرى العادية الت

 :2تقوـ بتدنية مجموع مربع األخطاء إلى أقؿ ما يمكف. يعبر عف مجموع مربع األخطاء رياضيا كما يمي

       ∑      
                    

 : 3ومف أجؿ تقدير معممات النموذج نقوـ بحؿ المعادلة التالية

                                                 
1
 Sanford Weisberg, Applied linear regression, Third edition, John Wiley & Sons Inc, Canada, 2005, P 55. 

2
 Xin Yan, Xiao Gang Su, Linear regression analysis –Theory and computing-, World scientific publishing, USA, 

2009, P 59. 
3
 IBIDem 
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[             ]     

 :1وعميو يتـ صياغة معممات نموذج االنحدار الخطي المتعدد كما يمي 

 ̂                

 . ىو مقموب المصفوفة    غير أحادية، و      وىذا مع وجود كوف المصفوفة 

 الفرع الثالث: مؤشرات اختبار جودة التوفيؽ

 خطي المتعدد مف خبلؿ معامؿ التحديد واختبارات المعنوية.نقوـ باختبار جودة التوفيؽ لبلنحدار ال

 :   معامؿ التحديد-

معامؿ التحديد يعبر عف أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع أي يعبر عف نسبة مساىمة 

ياضية ، وىو يحسب وفؽ الصيغة الر 1و 0المتغيرات المستقمة في تفسير المتغير التابع حيث تنحصر قيمو بيف 

 : 2التالية

     
∑      ̂  

  
   

∑      ̅  
   

  

يمقى ىذا المعامؿ مجموعة مف المشاكؿ أىميا ىو أنو غير حساس لعدد المتغيرات المستقمة الموجودة في 

وىذا ما يؤدي إلى المجوء ، 3النموذج كما أنو ال يأخذ بعيف االعتبار عدد درجات الحرية في أي مشكؿ إحصائي

 : 4الذي يكتب رياضيا كما يمي  ̅ إلى معامؿ التحديد المصحح )المعدؿ( 

 ̅    (
   

     
)         

 

                                                 
1
  Aragon Y, Séries temporelles avec R, Springer-Verlag, France, 2011, p 40. 

2
 Iain Pardoe, Applied regression modeling, second edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2012, P 94. 

3
 .69، ص مرجع سابؽمحمد شيخي،   

4
 Iain Pardoe, OP-CIT, p 96. 
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    ̅ : 1أو يمكف كتابتو أيضا بالشكؿ التالي
          ⁄

        ⁄
  

 اختبار معنوية معامالت االنحدار:-

 (t)أجؿ اختبار معنوية معامبلت االنحدار فإننا نختبر كؿ معامؿ عمى حدى حيث نستخدـ اختبار  مف

}: 2وذلؾ مف خبلؿ اختبار الفرضيتيف التاليتيف
        
        

 

     كما يمي:   (t)نحسب إحصائية 
 ̂    

   ̂ 

 ̂   حيث  
 √

           

     
  

ثـ نقارنيا بالقيمة المحسوبة فإذا كانت                نبحث فيما بعد عمى القيمة المجدولة كاآلتي: 

القيمة المحسوبة أكبر مف القيمة المجدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية أي لممعمـ معنوية إحصائية عند مستوى 

 .3والعكس صحيح       ية ودرجة حر  αمعنوية 

 اختبار المعنوية الكمية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد:-

 :4مف أجؿ اختبار المعنوية الكمية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد فإننا نختبر الفرضيتيف التاليتيف

{
                

         
  

ا يعني أف معامبلت نموذج االنحدار الخطي المتعدد ليس ليا معنوية إذا تحققت فرضية العدـ فيذ

إحصائية، وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة المفسرة ليس ليا تأثير جوىري عمى المتغير التابع مع عدـ وجود 

 عبلقة خطية بينيما، والعكس صحيح.  

 

 
                                                 

1
 Douglas C.Montgomery, George C.Runger, Applied statistics and probability for engineers, Third edition, John 

Wiley & Sons Inc, USA, 2003, p 502. 
2
 Sanford Weisberg, OP-CIT, p 62. 

3
 Iain Pardoe, OP-CIT, p p : 100,110. 

4
 .63، ص2005مصر،  ،بدوف ذكر دار النشرمدخؿ إلى االقتصاد القياسي، غرس الديف، ياسر محمد جاد اهلل، محمد   
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 :  1يةوليذا الغرض نستخدـ اختبار فيشر الذي يأخذ إحدى الصيغ التال 

     
∑  ̂  ̅   ⁄

∑  
         ⁄

  

 أو

     
   ⁄

             ⁄
  

 أو

      
    ⁄

          ⁄
 

 

 ىو حجـ العينة المدروسة. nىو عدد المتغيرات المستقمة،  kحيث 

عند مستوى معنوية      إحصائية فيشر المحسوبة نقـو بمقارنتيا بتمؾ المجدولة بعد الحصوؿ عمى قيمة 

α  ودرجة حرية k, n-k-12فنجد: 

يتـ رفض فرضية العدـ وقبوؿ الفرضية البديمة أي أي أف ىناؾ عبلقة بيف           إذا كانت -

 المتغير التابع والمتغيرات المستقمة.  

نقبؿ فرضية العدـ أي أف نموذج االنحدار الخطي ككؿ ليس لديو معنوية           كانت أما إذا -

 كمية.

 

 

 
                                                 

1
 تـ االعتماد عمى:  

-Thomas Andren, OP-CIT, p69. 

-Régis Bourbonnais, OP-CIT, p p : 64-66. 
2
 .64، ص مرجع سابؽمحمد غرس الديف، ياسر محمد جاد اهلل،   
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 الفرع الرابع: التنبؤ

بعد تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد والتأكد مف جودة توفيقو نقوـ باستخدامو بيدؼ التنبؤ بالقيـ 

المدروسة باالعتماد عمى قيـ المتغيرات المستقمة وفؽ الصيغة الرياضية المستقبمية لممتغير التابع أي لمظاىرة 

 :2، كما يمكف أيضا كتبتو وفؽ الصيغة التالية1تمثؿ أفؽ التنبؤ hحيث  ̂         ̂ التالية: 

 ̂     ̂   ̂         ̂           ̂         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .83، ص جع سابؽمر محمد شيخي،   

2
 .82المرجع نفسو، ص   
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 المبحث الثالث: مفاىيـ أساسية في قياس جودة التنبؤ بالمبيعات

جاء ىذا المبحث مف أجؿ إعطاء مفاىيـ أساسية في جودة التنبؤ وأيضا مف أجؿ توضيح المقاييس التي 

تسمح بتحديد واختيار النموذج أو األسموب األكثر دقة في التنبؤ. ليذا سنقوـ بالتطرؽ في ىذا المبحث إلى 

 لمبيعات. مطمبيف أساسييف ىما كاآلتي: ماىية خطأ التنبؤ وطرؽ قياس جودة التنبؤ با

 المطمب األوؿ: ماىية خطأ التنبؤ

يجب اإلشارة إلى أف التنبؤ بالمبيعات ال يمكنو أف يعطي نتائج مطابقة تماما لمقيـ الفعمية فميس ىناؾ ما 

يسمى بالتنبؤ التاـ. ذلؾ أف عدـ كفاءة األسموب المستخدـ في عممية التنبؤ أو تغير الظروؼ المحيطة قد تؤدي 

ف األرقاـ الفعمية واألرقاـ المتنبأ بيا، فالفرؽ يعبر عف خطأ التنبؤ. ليذا سنقـو بدراسة أنواع إلى االختبلؼ بي

 الخطأ في عممية التنبؤ ومصادر الخطأ.

 الفرع األوؿ: أنواع الخطأ في عممية التنبؤ

لمظاىرة  أو يمكف القوؿ خطأ التنبؤ يعبر عف الفرؽ بيف القيـ الفعمية (  الخطأ في عممية التنبؤ )

القيـ    و i=1,..tحيث:   ̂       المدروسة والقيـ المتنبأ بيا، ويعبر عنيا رياضيا بالصيغة التالية: 

يمكننا أف نميز بيف نوعيف مف األخطاء . 1تمثؿ القيـ المتنبؤ بيا  ̂ الفعمية لمظاىرة المدروسة )حجـ المبيعات(، 

 بالمبيعات ىي األخطاء العشوائية واألخطاء السببية. الناجمة عف التنبؤ

                                                 
 تـ االعتماد عمى: 1

- Jean-Philippe Rennard, Marc Humbert, Raffi Duymedjian, Simulation, modélisation et décision en pratique, 

Vuibert, Paris-France, 2009, p149.  

-Roger E.Krik, OP-CIT, P 162. 
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وىي تعبر عف األخطاء التي ال يمكف تفسيرىا أو تحديد سببيا مف خبلؿ النموذج  األخطاء العشوائية:-

المستخدـ لمتنبؤ. ىذا النوع مف األخطاء يؤدي إلى ظيور ارتفاع أو انخفاض مبالغ فييما لمقيـ المتنبأ بيما عف 

 .1عميةاألرقاـ الف

بأخطاء التحيز. وتتجسد ىذه األخطاء في كوف أف األرقاـ المتنبأ بيا  أيضاوتسمى األخطاء السببية: -

)كمية المبيعات( تكوف دائما أكبر مف تمؾ الفعمية أو أف تكوف دائما أقؿ. الوقوع في مثؿ ىذه األخطاء يرجع 

بالنموذج أي األسموب المستخدـ مثؿ إىماؿ متغير  لمعديد مف األسباب، سواء تعمقت بالمستخدـ لنموذج التنبؤ أو

 .2ما، استخداـ خط اتجاه غير صحيح أو عدـ مراعاة تغير النمط الموسمي

 الفرع الثاني: مصادر الخطأ

 :3يوجد أربعة مصادر محتممة لمخطأ الذي يمكف أف يحدث في التنبؤ العممي

 اإلشاعات وغيرىا.حدوث بعض التغيرات العشوائية غير المتوقعة كالزالزؿ، -

 .استخداـ عينة متحيزة ال تمثؿ المجتمع تمثيبل صادقا في تحديد النموذج الذي سوؼ يستخدـ لمتنبؤ-

 الخطأ في تحديد القيـ المستقبمية لممتغيرات التفسيرية التي يتـ عمى أساسيا التنبؤ بقيـ المتغير التابع.-

ة، عدد المتغيرات التفسيرية، عدد معادالت الخطأ في تعييف النموذج مف حيث درجة خطية العبلق-

 النموذج أي الخطأ في استخداـ األسموب )خطأ تقني(.

بصفة عامة يمكف القوؿ أف ألخطاء التنبؤ مصدريف أساسييف والتي يمكف أف تظير وتتراكـ مع مرور 

 :4الزمف وتؤثر عمى دقة التنبؤ )أو دقة األسموب المستخدـ( وىما كاآلتي

                                                 
1
  .46، ص 2006مصر،  الدار الجامعية، بحوث العمميات في تخطيط ومراقبة اإلنتاج،وفيؽ ماضي، محمد صالح الحناوي، محمد ت 

2
 .41، ص 2004الطبعة الثانية، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف، تخطيط اإلنتاج ومراقبتو، محمد ايبديوي الحسيف،  

3
 .700، ص 2005مصر،  الدار الجامعية، سي بيف النظرية والتطبيؽ،الحديث في االقتصاد القياعبد القادر محمد عبد القادر عطية،   

4
 Theirry Brutman, Hervé Hillion, Le modèle adaptatif de prévisions pour gérer efficacement  les stocks, Supply 

Chain Magazine,   numéro 19, Novembre 2007, p66.  
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التاريخية وىذا نبلحظو خاصة في حالة منتج جديد أيف ال يفيد استخداـ األساليب الكمية  نقص البيانات-

 لمتنبؤ.

التبايف أو االختبلؼ بيف وتيرة تحسيف التنبؤ )التكرار/المدة( والدورة الحقيقية لممنتج والمقصود ىنا ىو -

 تجديد عممية التنبؤ في كؿ مرة.

 بالمبيعاتالمطمب الثاني: طرؽ قياس جودة التنبؤ 

يقصد بجودة التنبؤ بالمبيعات دقة األساليب أو النماذج المستخدمة في التنبؤ. ليذا سنتطرؽ في ىذا 

 المطمب إلى أىـ العناصر التي تحيط بيا أال وىي: مفيـو جودة التنبؤ ومؤشرات قياس جودة التنبؤ بالمبيعات.    

 الفرع األوؿ: مفيـو جودة التنبؤ

لدقة في عممية التنبؤ وىي تعبر عف مدى قدرة النموذج المقترح أو أسموب التنبؤ يقصد بجودة التنبؤ ا

المستعمؿ عمى إعادة إنتاج البيانات المتوفرة، ذلؾ أف الدقة ىي المقياس األساسي في اختيار طريقة التنبؤ 

ما غير صحيحة األنسب. البد مف اإلشارة إلى أنو ميما كانت طريقة التنبؤ فإنيا تميؿ إلى أف تكوف نوعا 

)خاطئة(، لذلؾ البد مف تقييـ جودة التنبؤ بمقارنة القيـ الحقيقية بالقيـ المقدرة، وىي تكشؼ لنا حجـ األخطاء في 

 .1التنبؤ أي توضح مدى جودتو

كما أف دقة التنبؤ تشير إلى كيفية تحقؽ التنبؤات بصورة واقعية، والدقة ال يمكف تحديدىا في المحظة التي 

نما بعد فترة مف الزمف. كمما كانت التنبؤات قريبة مف البيانات الفعمية كمما كانت دقة التنبؤ يتـ فييا ا لتنبؤ وا 

 .2عالية جدا واألخطاء قميمة جدا

 

                                                 
1
 .161، ص ابؽمرجع سعبد الرحمف األحمد العبيد،   

2
 .80، ص مرجع سابؽخيضر كاظـ حمود،   
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 الفرع الثاني: مؤشرات قياس جودة التنبؤ بالمبيعات

نى تحديد يمكف االعتماد عمى مجموعة مف المقاييس كأساس لمحكـ عمى جودة التنبؤ بالمبيعات، بمع

األسموب األكثر دقة مف بيف األساليب المستخدمة لغرض التنبؤ. ىذه المقاييس تسمح بالحكـ عمى الجودة مف 

خبلؿ المفاضمة بيف األساليب واختيار األسموب الذي يحقؽ أقؿ قيمة لممؤشرات التي يمكف ذكر أىميا في ىذا 

 الفرع.

 ME( Biaisمتوسط الخطأ )
 

توسط مجموع األخطاء الناجمة عف استخداـ أسموب تنبؤ معيف، فيو مف  يعبر ىذا المؤشر عف م

المفروض يجب أف يكوف ىذا المقياس قريب مف الصفر ليكوف األسموب أكثر دقة، ذلؾ أف استخداـ أي أسموب 

 لمتنبؤ يجب أال ينتج عنو الكثير مف األخطاء الموجبة أو السالبة. 

    يحسب ىذا المؤشر وفؽ الصيغة الموالية:
∑   

 
   

 
 تمثؿ طوؿ فترة الدراسة. tحيث  

يسمح ىذا المقياس بتحديد اتجاه األخطاء إذا كاف موجب أو سالب ذلؾ أنو إذا كاف متوسط الخطأ موجب 

فإف أسموب التنبؤ المعتمد يعطي نتائج متشائمة )معظـ األخطاء موجبة(، أما إذا متوسط الخطأ سالب فإف 

 بؤ المعتمد يعطي نتائج متفائمة )معظـ األخطاء سالبة(.أسموب التن

وعميو بما أف القيـ السالبة لمخطأ تمغي القيـ الموجبة لو فإف مؤشر متوسط الخطأ ال يسمح بالتمييز بيف 

أسموب التنبؤ الذي ينتج أخطاء صغيرة واألسموب الذي ينتج قيـ كبيرة، ليذا فمف أجؿ استدراؾ ىذا النقص 

 .1متوسط الخطأ المطمؽ نستخدـ مؤشر

                                                 
 Mean Error 

1
 تـ االعتماد عمى: 
 .161، صمرجع سابؽعبد الرحمف األحمد العبيد، -

-Jean-François Cordeau, La prévision de la demande, Décembre 2007, p p : 35,36,  article publier sur le site 

www.zencours.hec.ca [consulter le 20/08/2013]. 

http://www.zencours.hec.ca/
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 MAEمتوسط الخطأ المطمؽ 

   

 MADىناؾ أيضا مف يطمؽ عميو اسـ المتوسط المطمؽ لبلنحراؼ 


يتـ حساب ىذا المؤشر وفؽ .  

    الصيغة الرياضية التالية:  
∑ |  |

 
   

 
  

المطمقة يتـ األخذ بعيف االعتبار يعد مؤشر متوسط الخطأ المطمؽ أفضؿ مف سابقو ألنو باستخداـ القيمة 

القيـ الموجبة والسالبة لمخطأ عمى حد سواء بدوف  أف يتـ بإلغاء أحدىما لآلخر، فيو بذلؾ يجعؿ جميع األخطاء 

موجبة. يسمح ىذا المقياس بالتعرؼ عمى متوسط الحجـ الكمي لؤلخطاء الناجـ عف استخداـ أسموب معيف 

ع لو إال أنو ال يسمح بالتمييز بيف أسموب التنبؤ الذي تعطي نتائجو أخطاء لمتنبؤ، لكف رغـ االستخداـ الشائ

 . 1صغيرة أو قريبة مف الصفر وبيف األسموب الذي يعطي نتائج أكبر

 MSE   متوسط مربع األخطاء
 

    :  2يتـ حساب ىذا المؤشر وفؽ الصيغة الرياضية التالية
∑   

  
   

 
 . 

مقياس بعيف االعتبار القيـ السالبة والموجبة لخطأ التنبؤ، وىذا مف خبلؿ االعتماد عمى حساب يأخذ ىذا ال

عطائيا أىمية كبيرة  .3مربعات األخطاء. لكف ما يؤخذ عمى ىذا المقياس تضخيـ القيـ الكبيرة لمخطأ وا 

 

 

 

                                                 
 Mean Absolute Error 
 Mean Absolute deviation 
1
 Jean François Cordeau, OP-CIT, p 36. 
 Mean Square Error 
2
 Chris Chatfield, Time-series forecasting, Chapman&Hall/CRC, United States of America, 2000, p 159. 

3
 Jean Philippe Rennard, Marc Humbert, Raffi Duymedjian, OP-CIT, p 149. 



        ة للتنبؤ بالمبيعاتاإلحصائي          ة والقياسي  المداخل                                  الفصل الثاني

 

88 
 

  RMSEالجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ
 

    √     ياري لمتقدير، وىو يعطى بالعبلقة التالية: يسمى أيضا ىذا المقياس بالخطأ المع

√     أي أنيا تحسب كما يمي: 
∑   

  
   

 
يسمح ىذا المقياس بإلغاء أثر القيـ الكبيرة والتضخيـ الناجـ  . 

 .1ي يعطي أقؿ قيمة لوعمى متوسط مربع الخطأ، كما أننا لمحكـ عمى دقة أسموب التنبؤ نختار األسموب الذ

يمكف القوؿ أنو ما يؤخذ عمى جميع المقاييس السالفة الذكر ىو اعتمادىا عمى وحدة القياس، ليذا فمف 

 أجؿ إلغاء ىذا النقص يتـ االعتماد عمى المقاييس الموالية.

  MAPEمتوسط الخطأ المطمؽ النسبي
 

ى استخداـ النسب في الحساب. يعتبر ىذا يعتبر متوسط الخطأ المطمؽ إحدى المقاييس التي تعتمد عم

المقياس أقؿ حساسية لسمـ المعطيات ذلؾ أنو ال يتأثر بشكؿ مفرط لمقيـ المتطرفة، كما أنو يستخدـ القيـ المطمقة 

 .  2مف أجؿ التخمص مف القيـ السالبة بغرض إعطاء أىمية لنسبة الخطأ مف القيمة الفعمية

 : 3التالية يتـ حساب ىذا المقياس وفؽ العبلقة

      
∑ |

  
  

| 
   

 
 

 
                                                 

 Root Mean Square Error 
1
 تـ االعتماد عمى: 

-François Eric Racicot, Raymond Théoret, Traité d’économétrie financière, Presse de l’université de Québec, Canada, 

2001, p249. 

-Philippe Jolivaldt, Identification par la méthode de Box et Jenkins,   p129, article publier sur le site http://ces.univ-

paris1.fr/membre/Jolivaldt/Docs/L1CHA6.pdf [consulter le 20/09/2013]. 
 Mean Absolute Percent Error 

 تـ االعتماد عمى:2
- Michael J.Baker, Sales forecasting, International Thompson Business Press, Published in The IEBM Encyclopedia of 

Marketing, 1999, p 288. 

- Philippe Jolivaldt, OP-CIT, p 129. 

 
، 18مجمة جامعة بابؿ، العراؽ: جامعة بابؿ، المجمد  ،باستخداـ السالسؿ الزمنية 2010التنبؤ بأسعار النفط العراقي لمعاـ ف عمي الجبوري، عبير حس 3

 .63ص، 2010، 1العدد 

http://ces.univ-paris1.fr/membre/Jolivaldt/Docs/L1CHA6.pdf
http://ces.univ-paris1.fr/membre/Jolivaldt/Docs/L1CHA6.pdf
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  Theil Uمقياس ثيؿ

 :1تعطى الصيغة الرياضية ليذا المقياس كما يمي

  
√    

√
 

 
∑     

  
    √ 

 
∑ (  

 
)
  

   

  

 : 2أو يمكف حسابو بالصيغة الرياضية التالية

  √
(   

⁄ )∑     ̂  
 

(   ⁄ )∑  
 

  

 فإف التنبؤ جيد أي ذو جودة عالية.    إذا كاف -وعميو: 

 فإف عممية التنبؤ فاشمة    إذا كاف -             

 لكف عمميا نجد أف قيمة ىذا المقياس يتذبذب بيف ىذيف القيمتيف. 

  TSإشارة االنتباه
 

ح مقياس إشارة االنتباه بالحكـ عمى الكفاءة الكمية ألسموب التنبؤ المستخدـ وبالتالي فيو يسمح بالحكـ يسم

عمى سبلمة التنبؤ المستخدـ في فترات زمنية محددة، وىذا مف أجؿ الوقاية مف الحصوؿ عمى تنبؤات خارجة 

، ْٕٔ MAEؿ عدد وحدات مف . يعمؿ ىذا المقياس عمى حساب إجمالي أخطاء التنبؤ في شك3عف السيطرة

 :  4يحسب وفؽ العبلقة التالية

                                                 
1
 .183،184، ص ص: مرجع سابؽمولود حشماف،  

2
 François-Eric Racicot, Raymond Théoret, Traité d’économétrie financière -modélisation financière-, Presse de 

l’université du Québec, Canada, 2001, p 249.  
 Tracking Signal 

3
 .59، ص مرجع سابؽمحمد صالح الحناوي، محمد توفيؽ ماضي،   

4
 Jean-Philippe Rennard et autres, OP-CIT, p 149. 
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∑   

 
   

   
  

إشارة االنتباه يمكف أف تأخذ قيـ موجبة أو قيـ سالبة وىذا حسب إشارة مجموع االنحرافات، كما أنو يمكف 

ارة االنتباه( حيث تتراوح قيمة أف تساوي الصفر وىي القيمة المرغوب فييا )يمكف القوؿ ىي القيمة المتوسطة إلش

والتي تمثؿ حدود االنتباه. يقوـ مستخدـ ىذا األسموب بحساب إشارة االنتباه عند  4-و 4ىذا المقياس بيف +

نياية كؿ فترة زمنية، إذا كانت القيمة المتحصؿ عمييا داخؿ حدود االنتباه فيذا يعني عدـ وجود أي مشكمة، أما 

باه خارج حدود االنتباه فيذا يعني أف ىناؾ مشكمة ويجب معالجتيا والبحث في أسبابيا إذا كانت قيمة إشارة االنت

)إما أسموب التنبؤ المستخدـ أو مشاكؿ أخرى(. إف استخداـ ىذا المقياس يسمح بالمراقبة المستمرة لعممية التنبؤ 

الكشؼ المبكر والتصدي  ذلؾ أنو يقـو باإلنذار عف حدوث تغيرات في حالة وجود مشكمة وىذا ما يساعد عمى

 .  1ليا

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 تـ االعتماد عمى:  
 .42، ص جع سابؽمر محمد ابديوي الحسيف، -

-Alain Courtois, Maurice Pillet, Chantal Martin-Bonnefous, Gestion de production, 4
eme

 édition, édition 

d’Organisation, France, 2003, p 87. 
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 خاتمة الفصؿ:

يتضح مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف التنبؤ بالمبيعات وفؽ المقاربة االحصائية يسمح باستخداـ أساليب وطرؽ 

تسعى في مجمميا إلى التوصؿ إلى قيـ مستقبمية لممبيعات انطبلقا مف بياناتيا التاريخية أي السبلسؿ الزمنية 

المقاربة القياسية فيي إضافة إلى السبلسؿ الزمنية العشوائية فإنيا تعتمد عمى دراسة المتغيرات لممبيعات. أما 

المسببة ليا والمؤثرة في قيمة المبيعات المستقبمية. فكمى المقاربتيف يحتوي عمى أساليب وطرؽ خاصة بالتنبؤ 

ر المفاضمة بيف األساليب المختمفة بالمبيعات تطبؽ في ظؿ تحقؽ شروط معينة لكؿ أسموب متبع، كما أف معايي

لمتنبؤ في كبل المقاربتيف يعتمد عمى اختيار األسموب الذي يحقؽ أقؿ قيمة لمختمؼ مؤشرات الدقة التي تـ 

 استعراضيا في ىذا الفصؿ أي اختيار األسموب الذي يحقؽ أعمى جودة لمتنبؤ.

ة والتي تتبلءـ وبيانات مؤسسة مطاحف وعميو سنقـو في الفصؿ الموالي بتطبيؽ أساليب التنبؤ المختمف

 الزيباف القنطرة بسكرة.
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 دراس   ة حال   ة مؤسس   ة مطاح  ن الزيب   ان القنط  رة بسكرة                               الفصل الثالث

 

93 

 

 مقدمة الفصؿ:

ات الخاصة بالمقاربتيف اإلحصائية والقياسية بعد التطرؽ في الفصوؿ السابقة إلى مختمؼ أساليب التنبؤ بالمبيع

سنقوـ في ىذا الفصؿ بتطبيؽ ىذه األساليب عمى مبيعات منتج السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة 

 والتي تتماشى وبياناتيا. ليذا الغرض قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث أساسية ىي:

 مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة. المبحث األوؿ: نظرة عامة حوؿ مؤسسة-

 .مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة خصائص سمسمة مبيعاتاني: دراسة المبحث الث-

مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة  مبيعاتب القياسية واإلحصائية لمتنبؤ بالمبحث الثالث: المفاضمة بيف األسالي-

   بسكرة.
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 ة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرةالمبحث األوؿ: نظرة عامة حوؿ مؤسس

نسعى مف خبلؿ ىذا المبحث إلى إعطاء نظرة شاممة عف مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة، وىذا 

مف أجؿ توضيح أىـ أنشطتيا ومياميا وىذا طبعا باالعتماد عمى المعمومات المقدمة مف رئيس مصمحة التجارة 

لى العناصر التالية: نشأة وتعريؼ المؤسسة، أىداؼ المؤسسة لممؤسسة. ليذا سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث إ

 وسياستيا، ىيكميا التنظيمي وأخيرا العممية البيعية داخؿ المؤسسة. 

 المطمب األوؿ: نشأة وتعريؼ المؤسسة

إلى وزارة الصناعات الخفيفة بناءا عمى مرسوـ المخطط  -القنطرة–ترجع فكرة إنشاء مطاحف الزيباف 

التي  ACEH، الذي تـ عرضو في الجرائد الرسمية، فتقدمت كؿ مف المؤسسة اإلسبانية 75-74الرباعي 

ت دراسة المشروع مف التي اىتمت بالتجييز، وقد تم OCRIMاىتمت بالجانب العمراني، والمؤسسة اإليطالية 

ة تولت تسوية األرضية بالتعاوف مع المؤسس COOPMADقبؿ مؤسسة فرنسية، أما المؤسسة الجزائرية 

ماي  02ـ، وبدأت عممية اإلنتاج في 1978بتاريخ فيفري  -القنطرة–االسبانية. تأسست مطاحف الزيباف 

 ـ.1983

مطاحف الزيباف القنطرة ىي مؤسسة عمومية اقتصادية عمى شكؿ شركة مساىمة ذات رأس ماؿ يقدر ب 

مف الحبوب ومشتقاتو(، دج، تابعة لمشركة األـ الرياض سطيؼ )مؤسسة الصناعات الغذائية 896.260.000

( وبيف SGPإال أنيا تتمتع باالستقبللية في إدارة شؤونيا ونشاطيا والشركة األـ تعتبر كوسيط بيف شركة تسيير )

 مطاحف الزيباف وتعود ليا القرارات المركزية والحساسة.

الرابط بيف  03تقع المؤسسة في الجنوب الشرقي لمدينة القنطرة والية بسكرة عمى الطريؽ الوطني رقـ 

وىي تنقسـ إلى قطعتيف واحدة  2ـ315647القنطرة ووالية بسكرة. تقدر المساحة اإلجمالية لمطاحف الزيباف ب
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خاصة بالمطاحف واإلدارة واألخرى خاصة بالسكنات الوظيفية. تقوـ المؤسسة بتقديـ تشكيمة متنوعة مف 

 المنتجات وىي تقسـ إلى قسميف:

كغ( 5كغ(، دقيؽ ممتاز)25كغ(، سميد عادي)10-25سميد ممتاز) منتجات لبلستيبلؾ اإلنساني: -

 كمغ( وأخيرا سميد غميظ.25كغ(، دقيؽ ثانوي)25-50ودقيؽ الخبازة)

 منتجات ذات استيبلؾ حيواني: نخالة القمح الميف، نخالة القمح الصمب، والنخالة المكعبة. -

قنطار مف المنتوج النيائي  39000عامؿ، سعة التخزيف بػ  146يقدر عدد عماؿ الوحدة حاليا بػ 

ؿ مف الماء يوميا، أما الكيرباء فيستيمؾ حسب عمؿ  3000قنطار مف القمح، احتياجات المؤسسة  125000و

 اآلالت.

 المطمب الثاني: أىداؼ المؤسسة وسياستيا

جاىدة لبموغ جممة مف األىداؼ المسطرة خاصة في ظؿ  -بسكرة-تسعى مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة

 منافسة التي يعرفيا قطاع المنتجات الغذائية اليوـ نذكر أىميا فيما يمي:ال

 الوصوؿ إلى أكبر جميور مف المتعامميف االقتصادييف وجمب اىتماماتيـ لعبلمتيـ التجارية.-

 سد حاجات المستيمكيف واألسر الصغيرة والمجموعات المحمية عموما.-

في مجمميا إلى تحسيف قدرتيا اإلنتاجية و وضعيتيا  كما تنتيج المؤسسة مجموعة مف السياسات تيدؼ

 المالية تترجـ ىذه السياسات في األفعاؿ التالية:

 السعي إلى نشر ثقافة الشفافية لمممارسات والخدمات التجارية مع الشركاء )الزبائف، المساىميف...(. -

 ترقية ثقافة اإلصغاء إلى الزبوف والتكفؿ النظامي لكؿ الشكاوى. -
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 ويف وتحسيف مجموعة العماؿ.تك -

 االتصاؿ في الداخؿ لتفاعؿ كؿ العماؿ، وفي الخارج لضماف جودة الخدمة و المنتوج. -

 التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج. -

 -القنطرة-المطمب الثالث:الييكؿ التنظيمي لمؤسسة مطاحف الزيباف

 ـ التالية:مف األقسا -القنطرة-يتكوف الييكؿ التنظيمي لمؤسسة مطاحف الزيباف

وىو يعد المسؤوؿ األوؿ الذي يشرؼ عمى التسيير العاـ لممؤسسة مف جميع الرئيس المدير العاـ: -1

 النواحي، باإلضافة إلى اإلشراؼ عمى رؤساء اليياكؿ و المصالح داخميا. وتتخمى ميامو فيما يمي:

 تمثيؿ المؤسسة خارجيا )خارج النطاؽ الرسمي لممؤسسة(.-

 ورية مع مختمؼ اإلطارات.عقد اجتماعات د-

 يترأس مجمس اإلدارة.-

مياميا مرتبطة بالرئيس المدير العاـ فيي تعتبر وسيط بينو وبيف باقي  أمانة الرئيس المدير العاـ: -2

مصالح المؤسسة، فيي تعمؿ عمى توصيؿ تعميمات المدير العاـ لمختمؼ المصالح.كما أف أىـ مياميا ىو 

 اآلتي:

رساؿ البريد الصادر، وكذلؾ كتابة المراسبلت وتوزيعيا عمى استقباؿ، تسجيؿ و  - توزيع البريد الوارد وا 

 مختمؼ المصالح.

 استقباؿ المكالمات الياتفية الداخمية والخارجية وكذلؾ الفاكس وتحرير اجتماعات مجمس اإلدارة. -
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لييكمة لممؤسسة، دراسة تتمثؿ مياميا في دراسة إعادة ا ىيئة إعادة الييكمة، دراسة السوؽ واالتصاؿ:-3

السوؽ الذي تنشط فيو المؤسسة، تنظيـ المشاركة في المعارض االقتصادية وكذا تمثيؿ المؤسسة مف الناحية 

 اإلعبلمية وكذا اإلشيار لمنتجات المؤسسة.

يتمخص دور المستشار القانوني عمى مستوى المؤسسة في تمثيؿ المؤسسة أماـ  المستشار القانوني:-4

قضائية المختصة بموجب تفويض مف المديرية العامة كعضو في المجاف المختمفة كمجنة الصفقات.كما الجيات ال

أف لو دور في إبداء االستشارة القانونية لمختمؼ المصالح، وكذا التكفؿ بقضايا المؤسسة سواء كانت النزاع مع 

أو متابعة ممفات الصكوؾ  شخص طبيعي أو معنوي )أغمب النزاعات تكوف لسبب ديوف تجارية غير مسددة(

 بدوف رصيد وغيرىا مف المياـ.

مف أجؿ تسييؿ التعامبلت بيف جميع المصالح والتسريع في وصوؿ المعمومة مشروع اإلعالـ اآللي:  -5

سعت المؤسسة إلى إدماج اإلعبلـ اآللي بوظائفيا وىذا مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج الموثوقة بأسرع وقت 

 لعممية اليدوية. مف أىـ مياـ ىذا المشروع ما يمي:ممكف وىذا مقارنة با

إنشاء برامج أو تحييف أخرى مستخدمة مف قبؿ مختمؼ المصالح)مثؿ برامج المحاسبة( وىذا مف أجؿ -

 التكيؼ مع التغيرات الحاصمة.

 صيانة حواسيب المؤسسة وكذا إدارة شبكة اإلعبلـ اآللي)الشبكة الداخمية لممؤسسة(.-

تقوـ ىذه المؤسسة بالحفاظ عمى أمف المؤسسة بمختمؼ أنواعو ونظافتيا فة واألمف: مصمحة النظا -6

 وتنقسـ إلى فرعيف:
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عطاء تأشيرة دخوؿ  فرع األمف: -6-1 ولديو مياـ خاصة باألمف العاـ لممؤسسة مف حراسة ومراقبة وا 

مف اآلالت مف المخاطر، الشاحنات مف أجؿ رفع المنتوج، وكذا مياـ خاصة باألمف الصناعي مف الحفاظ عمى أ

 رش األدوية، إتقاف استعماؿ وسائؿ الدفاع وغيرىا مف المياـ.

 وىو المسؤوؿ عف التنظيؼ الدوري ومراقبة مستوى المخزوف. فرع النظافة:-6-2

تعد مف أىـ مصالح المؤسسة وتتمثؿ مياميا في إعداد مصمحة مراقبة التسيير وا عادة التقييـ: -7

لممؤسسة، إعداد التقارير الثبلثية والسداسية، إعداد التقرير السنوي )وىو عبارة عف تقرير الميزانية التقديرية 

مفصؿ عف نشاط المؤسسة خبلؿ السنة( وكذا تقديـ إحصائيات ثبلثية لمديواف الوطني لئلحصائيات ردا عمى 

 مراسبلتيـ.

ة العمميات عمى مستوى مصالح تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقمة تيتـ بتقييـ مراقبىيئة االحتساب: -8

المؤسسة، وكذا متابعة المؤسسة في أداء مسؤولياتيـ. إف االحتساب الداخمية ييدؼ إلى تقديـ تحميبلتػ تقييمات 

 وتوصيات لموظائؼ المعنية بالعممية.

درج تعتبر دائرة تقنية ميمتيا تحويؿ القمح مف المادة الخاـ إلى منتجات نيائية. يندائرة االستغالؿ: -9

تحت ىذه الدائرة مصمحة اإلنتاج، مصمحة الصيانة، مصمحة التمويف، مصمحة تسيير مخزوف وأخيرا المخبر. 

عتبر مصمحة اإلنتاج أساس ىذه الدائرة أما باقي المصالح فيي بمثابة مصالح داعمة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

 الدائرة المسطرة.

لقنطرة مف مطحنتيف، يشرؼ عمى كؿ مطحنة تتكوف مؤسسة مطاحف الزيباف امصمحة اإلنتاج: -9-1

رئيس ميامو تمخص في جانبيف أساسييف ىما جانب ميداني )مف حيث متابعة المادة األولية، اليد العاممة، 

مراحؿ اإلنتاج...( وجانب إداري )أيف يقوـ رئيس المصمحة بتحديد كمية المادة األولية المطحونة، تحديد كمية 
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تتـ العممية اإلنتاجية وفؽ عدة مراحؿ انطبلقا مف مرحمة استقباؿ القمح وصوال إلى المواد المستخرجة....(. 

 مرحمة تغميؼ المنتوج النيائي في أكياس خاصة.

: تيتـ ىذه المصمحة بجمب المادة األولية المتمثمة في القمح الصمب والميف مصمحة التمويف-9-2

اوت مكتب...وىي تتكوف فرعيف: فرع المشتريات)ىو باإلضافة إلى شراء بقية المستمزمات مف قطع غيار، أد

 المسؤوؿ عف عممية الشراء( وفرع تعيير الحبوب)ميمتو تعيير المادة األولية(.

تتكوف ىذه المصمحة مف ثبلث فروع أساسية، أوليا فرع االستقباؿ وىو  مصمحة تسيير مخزوف:-9-3

ي ييتـ بتسيير مخزف قطع الغيار ومخزف األكياس مخصص لتسيير المادة األولية، ثانيا فرع تسيير مخزوف الذ

 حيث يشرؼ عمى كؿ مخزف أميف مخزف وأخيرا فرع اإلرساؿ وىو مخصص لتسيير المادة النيائية.

إف اليدؼ الرئيسي ليذه المصمحة ىو تأميف الخدمات الضرورية لضماف السير  مصمحة الصيانة:-9-4

 الحسف لآلالت المستخدمة في عممية اإلنتاج.

يعد المخبر مصمحة ال يمكف االستغناء عنيا في ىيكؿ المؤسسة حيث يشرؼ رئيس المخبر: -9-5

المصمحة عمى مجموعة مف األعواف المذيف يقوموف بإجراء اختبارات وتحميؿ المادة األولية ومنتجات تامة 

 الصنع.

 وىي تتكوف مف ثبلث مصالح أساسية:المصمحة التجارية:-10

حيث تتكفؿ المؤسسة بنقؿ منتجاتيا إلى ست نقاط بيع موزعة في كؿ مف أوالد مصمحة التوزيع:  -10-1

 جبلؿ، سيدي عقبة، جيجؿ، نقطتي بيع في دائرة بسكرة وأخيرا في سوؽ الفبلح بالقنطرة.

: تنقسـ ىذه المصمحة إلى فرعيف يشرؼ عمييما رئيس المصمحة مصمحة النقؿ والوسائؿ العامة -10-2

 سيارات باإلضافة إلى حافمة لنقؿ العماؿ.   4شاحنات نقؿ، 7ف يقوـ بتسييرفرع النقؿ أي -وىما: 
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 فرع الوسائؿ العامة أيف يتـ السير عمى إصبلح الوسائؿ العامة التابعة لئلدارة وغيرىا مف المياـ.-      

 : تعتبر ىذه المصمحة المتعامؿ المباشر مع الزبائف وىي المسؤولة عف جممةمصمحة المبيعات -10-3

مف المياـ منيا: اإلشيار لممنتوج واستقباؿ ممفات الزبائف الجدد. يندرج ضمف ىذه المصمحة مركز الفوترة الذي 

يعتبر المسؤوؿ عف إعداد وصؿ رفع المنتوج بعد استبلـ طمب الشراء مف الزبائف، إعداد الفاتورة، متابعة أرصدة 

 لفواتير وتسديدات الزبائف لمصمحة المحاسبة والمالية.الزبائف وأخيرا تقييـ يومية المبيعات مرفقة بنسخ مف ا

تعمؿ ىذه المصمحة عمى تطبيؽ سياسة المؤسسة فيما يخص تسيير مصمحة الموارد البشرية:  -11

الموارد البشرية وكذا متابعة اإلحصائيات وىي تضـ كؿ مف فرع األجور، فرع تسيير الموارد البشرية ومراسؿ 

 اجتماعي.

المحاسبة تقنية متعارؼ عمييا تجرى بواسطتيا رصد ومسايرة التدفقات سبة والمالية: مصمحة المحا -12

المختمفة المتوجية لنشاط المؤسسة، ميما كانت طبيعتيا، ويترجـ ذلؾ في شكؿ نتائج مكرسة لمردودية ىذا 

 النشاط وفعاليتو. تضـ ىذه المصمحة الفروع التالية:

بجانب النفقات التي تقوـ بيا المؤسسة، أيف يتـ استقباؿ الممفات  : ييتـ ىذا الفرعفرع االستغبلؿ -12-1

 مف مختمؼ المصالح واليياكؿ الخاصة مف المشتريات والخدمات.

يختص ىذا الفرع باإليرادات الناتجة عف عممية البيع التي تقوـ بيا المؤسسة  فرع اإليرادات: -12-2

 ة بالفواتير ووثائؽ التسديد.حيث يتـ استقباؿ الممفات مف مصمحة المبيعات مرفق

 باستثمارات المؤسسة. وىو مسؤوؿ عف التحركات الخاصة فرع متابعة االستثمارات: -12-3
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 المطمب الرابع: عممية البيع داخؿ المؤسسة

تعد عممية البيع داخؿ المؤسسة وظيفة أساسية مف مياـ مصمحة المبيعات التابعة لممصمحة التجارية. 

ذا المطمب التطرؽ إلى أىـ العناصر التي تحيط بعممية المبيعات في مؤسسة مطاحف الزيباف ليذا سنحاوؿ في ى

 القنطرة. 

 الفرع األوؿ: مراحؿ العممية البيعية

 تتـ عممية البيع داخؿ المؤسسة كما يمي: 

التاجر يقدـ طمب اعتماد إلى مصمحة التجارة وذلؾ مف خبلؿ ممؼ يتكوف مف: رقـ التعريؼ الجبائي، -

وأخيرا سجؿ تجاري فيو رمز  12بطاقة التعريؼ، شيادة النشاط )مف مصمحة الضرائب(، شيادة ميبلد رقـ 

 خاص مف أجؿ التعامؿ مع المؤسسة؛

دراسة الطمب مف قبؿ المجنة وبعد القبوؿ يقدـ التاجر وصؿ الطمب إلى رئيس مصمحة التجارة والذي -

 لمتسديد؛ بدوره بعد إعطاء موافقتو يستمـ المبمغ البلـز

 بعدىا يقدـ التاجر وصؿ التسديد إلى مصمحة الفوترة أيف يتـ إعطاؤه وصؿ التحميؿ؛ -

يقدـ التاجر وصؿ التحميؿ إلى المخزف لتحميؿ السمعة، وبعدىا يتـ التأكد مف الوزف المطموب مف خبلؿ -

 جسر الوزف؛

جارة، ويقـو بإظيار ىاتو األخيرة إلى بعد التأكد مف الوزف المطموب يستمـ التاجر الفاتورة مف مصمحة الت-

 مسؤوؿ المخزف مف أجؿ الحصوؿ عمى وصؿ استبلـ ونقصد بو انتقاؿ الممكية مف المؤسسة إلى التاجر.
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 الفرع الثاني: العوامؿ المؤثرة في مبيعات المؤسسة وطرؽ التنبؤ المستخدمة

 نذكر أىميا فيما يمي:ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى مبيعات المؤسسة 

المادة األولية: وىو القمح بنوعيو محمي وخارجي حيث نجد أف القمح المحمي يعطي سميد أبيض ناقص -

 نوعية، أما القمح األجنبي فإنو يعطي سميد اصفر  جيد.

المناخ: حيث يتأثر منتوج المؤسسة بالمناخ أيف نجد أف منتجات المؤسسة تتأثر بالمواسـ خاصة في -

 الصيؼ.فصؿ 

 وجود مشاكؿ ميكانيكية عموما مثؿ مشاكؿ في صيانة عتاد المؤسسة ومشاكؿ في الكيرباء.-

 وجود في بعض األحياف مشاكؿ في النقؿ إلى نقاط البيع. -

يتـ التنبؤ بحجـ مبيعات المؤسسة مف خبلؿ حساب معدؿ البيع اليومي لكؿ يوـ وىذا بعد استبعاد أياـ 

ة كمية المبيعات عمى عدد أياـ العمؿ، بعدىا نضرب معدؿ البيع اليومي في عدد العطمة كاآلتي: نقوـ بقسم

 األياـ المقبمة فنحصؿ عمى حجـ المبيعات المتنبأ بيا. 
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 مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة مؤسسةدراسة خصائص سمسمة مبيعات المبحث الثاني: 

–يد الخاص بمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة سنقوـ في بحثنا ىذا باالىتماـ بسمسمة مبيعات منتج السم

 ، وليذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث بإبراز أىـ خصائصيا.-بسكرة

 المطمب األوؿ: دراسة  وصفية لمسمسمة الزمنية لمبيعات السميد

سنقـو مف خبلؿ ىذا المطمب بتحديد أىـ الخصائص المتعمقة بمبيعات السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف 

 كرة  قيد الدراسة.القنطرة بس

 الفرع األوؿ: تحديد معطيات السمسمة الزمنية محؿ الدراسة

تتمثؿ السمسمة الزمنية محؿ الدراسة في السمسمة الشيرية لمبيعات السميد ألربع سنوات وىذا بداية مف 

، حيث وحدة القياس المستخدمة ىي القنطار مع العمـ أف 2012إلى غاية شير ديسمبر  2009شير جانفي 

 المعمومات تـ أخذىا مف المصمحة التجارية لممؤسسة.

(: كمية مبيعات السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف 1-3الجدوؿ رقـ )
 2012-2009خالؿ الفترة  -بسكرة-القنطرة

 كمية المبيعات )بالقنطار( الزمف األشير

2009
    

 

 11443,75 1 جانفي
 11963,95 2 فيفري
 17960 3 مارس
 19032,6 4 أفريؿ
 18013,15 5 ماي
 13797,55 6 جواف
 10133,95 7 جويمية
 21366,6 8 أوت
 10620,45 9 سبتمبر
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 13334,55 10 أكتوبر
 15609,25 11 نوفمبر
 8221,8 12 ديسمبر

2010
 

 10259,95 13 جانفي
 9843,4 14 فيفري
 7909,3 15 مارس
 8104,95 16 أفريؿ
 8231,95 17 ماي
 6891,6 18 افجو 

 8178,65 19 جويمية
 15428,8 20 أوت
 5906,65 21 سبتمبر
 10005,15 22 أكتوبر
 17125,9 23 نوفمبر
 21239,2 24 ديسمبر

2011
 

 26811,45 25 جانفي
 21939,5 26 فيفري
 27454,9 27 مارس
 22622,3 28 أفريؿ
 37851,15 29 ماي
 33345,2 30 جواف
 29570,6 31 جويمية
 24182,4 32 أوت
 19717 33 سبتمبر
 19460,55 34 أكتوبر
 22773,55 35 نوفمبر
 22782,55 36 ديسمبر

2012
 

 21624,8 37 جانفي 
 25625,35 38 فيفري
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 21155,45 39 مارس
 17387,85 40 أفريؿ
 22185,5 41 ماي
 11580,9 42 جواف
 19295,85 43 جويمية
 14372,9 44 أوت
 17144,25 45 سبتمبر
 13885,2 46 أكتوبر
 15040,75 47 نوفمبر
 16961,7 48 ديسمبر

نظـ اعتمادا عمى وثائؽ مقدمة مف مصمحة المبيعات التابعة لممصمحة التجارية المصدر: 
 بالمؤسسة

 كرةالفرع الثاني: التمثيؿ البياني لسمسمة مبيعات السميد مطاحف الزيباف القنطرة بس

تمثؿ    حيث         ( في معمـ متعامد ومتجانس وفؽ المعادلة 1-3نقوـ بتمثيؿ بيانات الجدوؿ )

 فنحصؿ عمى المنحنى البياني التالي: QVENTEكمية المبيعات الشيرية. نرمز لسمسمة المبيعات ب 

 QVENTE(: التمثيؿ البياني لمسمسمة 1-3الشكؿ رقـ )

 

كمية المبيعات
 

الشيرية
 

 Eviews8مف إعداد الطالبة باستخداـ برنامج المصدر: 

 عدد األشير
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المكونة  -بسكرة-( المنحنى البياني لسمسمة مبيعات مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة1-3يعكس الشكؿ )

ـ، ونبلحظ مف خبلؿ ىذا المنحنى 2012ـ إلى شير ديسمبر 2009مشاىدة ممتدة مف شير جانفي  48مف 

منتظـ كما أف ىناؾ تغيرا ت موسمية تنعكس في التذبذات الموجودة في المنحنى باإلضافة وجود اتجاه عاـ غير 

 إلى التأثير العشوائي.

 الفرع الثالث: تحميؿ المعطيات اإلحصائية لمسمسمة الزمنية لمبيعات السميد

 QVENTE(: المعطيات اإلحصائية لمسمسمة 2-3الشكؿ رقـ )

 
 Eviews8عتماد عمى برنامج مف إعداد الطالبة باال المصدر:

( يتضح أف مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة 2-3مف خبلؿ المعطيات اإلحصائية الموضحة في الشكؿ )

ـ وأقؿ قيمة كانت تقدر 2011قنطار وىذا في شير ماي  37851بسكرة حققت أقصى قيمة لمبيعاتيا تقدر ب 

الدراسة. يتضح أيضا مف خبلؿ المعطيات  ـ وىذا طبعا خبلؿ فترة2010قنطار في شير سبتمبر  5906ب 

 .7185,068اإلحصائية أف قيـ السمسمة الزمنية تتشتت عف متوسطيا الحسابي بانحراؼ معياري قدره 

 حيث لدينا: Jarque-Beraيمكف أيضا اختبار التوزيع الطبيعي لسمسمة المبيعات مف خبلؿ إحصائية 
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     كاي مربع ىي حصائية المجدولة لتوزيعاإلالقيمة و   JB=2,833519القيمة المحسوبة ىي 
     

        ومنو بما أف        
فإف الفرضية الصفرية مقبولة أي أف السمسمة الزمنية لمبيعات لممؤسسة      

 تتبع توزيع طبيعي.

 الفرع الرابع: الكشؼ عف طبيعة السمسمة الزمنية 

فإننا نستخدـ األسموب االنحداري، حيث نقوـ أوال بإنشاء  مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة السمسمة الزمنية

( لكمية   ( واالنحراؼ المعياري السنوي) ̅ ( والذي يحتوي عمى المتوسط الحسابي السنوي)2-3الجدوؿ )

المبيعات المدروسة وىذا مف أجؿ استخراج معادلة االنحدار، ثـ إجراء اختبار مف أجؿ اختبار المعنوية 

 صائية لممعالـ.اإلح

 أوال: استخراج معادلة االنحدار:

نسعى مف خبلؿ الجدوؿ الموالي إلى دراسة تطور قيـ االنحراؼ المعياري لكمية المبيعات السنوية بداللة  

المتوسط الحسابي، وىذا بتقدير معادلة االنحدار بيف االنحراؼ المعياري باعتباره المتغير التابع والمتوسط 

مستقؿ، باالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى. حيث تكتب معادلة االنحدار بالشكؿ التالي:   الحسابي كمتغير

 i=1,2,3,4 أيف:   ̅         

 (: االنحراؼ المعياري السنوي والمتوسط الحسابي السنوي لممبيعات2-3الجدوؿ رقـ )
 حراؼ المعياري السنوياالن  ̅ المتوسط الحسابي السنوي السنوات
2009 14291,4667 4088,45495 
2010 10760,4583 4676,30119 
2011 25709,2625 5584,99936 
2012 18021,7083 4075,07419 
 excelle( وباستخداـ برنامج 1-3مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ )المصدر: 

 م عهى اندذٔل انتاني:فاَُا َسص SPSS 16تاستخذاو تشَايح 
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(: معامالت االنحدار3-3الجدوؿ رقـ )  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3355.510 1069.720  3.137 .088 

moyenne .073 .059 .656 1.228 .344 

 (2-3ٔاستُادا عهى تياَاخ اندذٔل ) SPSS16عتماد عمى  برنامج مف إعداد الطالبة باال المصدر:

 
  ̅̂                ̂ ومنو فإف معادلة االنحدار المقدرة تكتب بالشكؿ التالي: 

 Studentثانيا: اختبار 

نذيُا وية إحصائية، ومنو   ليس لديو معن   أي           نقوـ باختبار الفرضية الصفرية التالية 

 ̂ ̂ 
   ٔيُّ          ̂ ٔ          

 ̂ 

 ̂ ̂ 

 
    

       
        

            َدذ  n-2=2ٔدسخح زشيح  α=0,05عند مستوى معنوية 

ليس لديو معنوية إحصائية، أي أف المتغير المستقؿ ال يفسر المتغير التابع،    فإف         ومنو بما أف: 

وىذا دليؿ عمى عدـ وجود عبلقة جوىرية بيف االنحراؼ المعياري السنوي والمتوسط الحسابي السنوي وىما 

لنموذج امستقميف عف بعضيما البعض. وعميو نستنتج أف النموذج الذي تخضع لو السمسمة الزمنية لممبيعات ىو 

 .الجمعي

 المطمب الثاني: دراسة استقرارية السمسمة الزمنية لمبيعات السميد

سنقـو مف خبلؿ ىذا المطمب بدراسة استقرارية السمسمة الزمنية لمبيعات السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف 

 القنطرة بسكرة وىذا مف خبلؿ مجموعة مف المراحؿ نمخصيا في فروع ىذا المطمب.
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 QVENTE: دالة االرتباط الذاتي والجزئي لسمسمة المبيعاتالفرع األوؿ

لمتأكد مف وجود تأثير موسمي عمى الظاىرة المدروسة أي كمية المبيعات نقوـ بتمثيؿ دالة االرتباط  

 متغيرة متأخرة كما ىو في الجدوؿ الموالي: 20الذاتي والجزئي بوجود 

ط الذاتي والجزئي لسمسمة المبيعات (: التمثيؿ البياني لدالة االرتبا4-3الجدوؿ رقـ )
(QVENTE)  

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج : المصدر

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أنو في التمثيؿ البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي ىناؾ أعمدة خارج مجاؿ 

وىذا ما  %5عف الصفر عند مستوى معنوية الثقة أي أنو توجد معامبلت االرتباط ال تنعدـ أي تختمؼ معنويا 

 يؤكد أف سمسمة المبيعات غير مستقرة وبالتالي فيي خاضعة إما لممركبة الموسمية أو مركبة االتجاه العاـ. 

 الفرع الثاني: نزع المركبة الموسمية

الذي يساعدنا في حساب المعامبلت  Eviews 8نقـو بنزع المتغيرات الموسمية باستخداـ برنامج 

 ٔاندذٔل انًٕاني يثيٍ قيى ْزِ انًعايالخ.الموسمية باستخداـ المتوسطات المتحركة 
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(: المعامالت الموسمية لسمسمة 5-3الجدوؿ رقـ )
 QVENTEالمبيعات 

Date: 09/21/13   Time: 20:14 

Sample: 2009M01 2012M12 

Included observations: 48 

Difference from Moving Average 

Original Series: QVENTE 

Adjusted Series: QVENTESA 
   
   

Scaling Factors: 
   
   

 1  1786.250 

 2  1327.139 

 3  1037.333 

 4 -1862.597 

 5  4855.653 

 6 -741.5000 

 7 -1072.569 

 8  2961.278 

 9 -5517.181 

 10 -3353.375 

 11  847.5278 

 12 -267.9583 
   

  Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 
   

 

 ( كًا يهي:QVENTESAومنو فإننا سنحصؿ عمى سمسمة مبيعات خالية مف األثر الموسمي )

كمية مبيعات السميد الخالية مف  (:6-3الجدوؿ رقـ )
 (QVENTESAاألثر الموسمي )

 األشير الزمف كمية المبيعات )بالقنطار( 
 جانفي 1 9656.750

2009 

 فيفري 2 10635.86
 مارس 3 16922.67
 أفريؿ 4 20894.60
 ماي 5 13157.35
 جواف 6 14538.50



 دراس   ة حال   ة مؤسس   ة مطاح  ن الزيب   ان القنط  رة بسكرة                               الفصل الثالث

 

111 

 

 جويمية 7 11205.57
 أوت 8 18404.72
 سبتمبر 9 16137.18
 أكتوبر 10 16687.37
 نوفمبر 11 14761.47
 ديسمبر 12 8488.958
 جانفي 13 8472.750

2010 

 فيفري 14 8515.861
 مارس 15 6871.667
 أفريؿ 16 9966.597
 ماي 17 3375.347
 جواف 18 7632.500
 جويمية 19 9250.569
 أوت 20 12466.72
 سبتمبر 21 11423.18
 أكتوبر 22 13358.38
 نوفمبر 23 16277.47
 ديسمبر 24 21506.96
 جانفي 25 25024.75

2011 

يفريف 26 20611.86  
 مارس 27 26416.67
 أفريؿ 28 24484.60
 ماي 29 32995.35
 جواف 30 34086.50
 جويمية 31 30642.57
 أوت 32 21220.72
 سبتمبر 33 25234.18
 أكتوبر 34 22813.38
 نوفمبر 35 21925.47
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 ديسمبر 36 23049.96
 جانفي 37 19837.75

2012 

 فيفري 38 24297.86
 مارس 39 20117.67
 أفريؿ 40 19249.60
 ماي 41 17329.35
 جواف 42 12321.50
 جويمية 43 20367.57
 أوت 44 11410.72
 سبتمبر 45 22661.18
 أكتوبر 46 17238.38
 نوفمبر 47 14192.47
 ديسمبر 48 17228.96

 مف إعداد الطالبةالمصدر: 
 

 الجزئي لسمسمة المبيعات المعدلة مف األثر الموسميالفرع الثالث: دالة االرتباط الذاتي و 

بعد الحصوؿ عمى سمسمة المبيعات المخمصة مف األثر الموسمي نقوـ بتمثيؿ دالة االرتباط الذاتي 

 والجزئي ليا كما ىو موضح في الجدوؿ الموالي:
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 QVENTESA(: التمثيؿ البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي ؿ7-3الجدوؿ رقـ )

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 

 k=1,…,6يتضح مف خبلؿ دالة االرتباط الذاتي والجزئي أف المعامبلت المحسوبة مف أجؿ الفجوات 

أي خارج مجاؿ الثقة، وبالتالي فالسمسمة الزمنية غير مستقرة  %5تختمؼ معنويا عف الصفر عند مستوى معنوية 

نذساسح انًعُٕيح انكهيح نًعايالخ دانح االستثاط انزاتي راخ انفدٕاخ  Ljung-Boxذا نستخدـ اختبار وإلثبات ى

K≤20 . 

، أيا انقيًح انًدذٔنح ْي   Q*=141,60( فاٌ ئزصائيح االختثاس ْي: 7-3ٔيُّ يٍ خالل اندذٔل )

     
            . 

     انًدذٔنح  أكثش يٍ انقيًح *Qوعميو بما أف القيمة المحسوبة 
فإننا نرفض فرضية العدـ القائمة       

، أي السمسمة الزمنية غير α=5%بأف معامبلت االرتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 

 مستقرة وىذا دليؿ عمى وجود اتجاه عاـ في سمسمة المبيعات.
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 QVENTESAمف السمسمة  الفرع الرابع: الكشؼ عف مركبة االتجاه العاـ ونزعيا

وىذا مف أجؿ التأكيد عمى وجود  (ADFسنقوـ مف خبلؿ ما يمي بتطبيؽ اختبار ديكي فولر المطور )

 Eviewsمركبة االتجاه العاـ في السمسمة الزمنية وكذا التأكيد عمى عدـ استقرارية السمسمة. باالستعانة ببرمجية 

 فإف نتائج االختبار تعطى كما يمي:

  QVENTESA(: نتائج اختبار ديكي فولر المطور عمى السمسمة 8-3) الجدوؿ رقـ
 
 

 (04النموذج )

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.339030  0.5576 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     

 
 
 

 (5النموذج )

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.861557  0.3467 

Test critical values: 1% level  -3.596616  

 5% level  -2.933158  

 10% level  -2.604867  
     
           

 
 

 (6النموذج )

Null Hypothesis: QVENTESA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.390409  0.3789 

Test critical values: 1% level  -4.198503  

 5% level  -3.523623  

 10% level  -3.192902  
     
     

 

 Eviews8: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر

نبلحظ مف خبلؿ ىذه النتائج أف سمسمة مبيعات السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة غير 

وي أي تحتوي عمى مركبة اتجاه العاـ، وإلزالة ىذه األخيرة وجعؿ السمسمة مستقرة مستقرة وتحتوي عمى جذر وحد
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عهى سهسهح انفشٔقاخ يٍ  ADFالبد مف القياـ بحساب الفروقات مف الدرجة األولى ومف ثـ تطبيؽ اختبار 

 ( لنحصؿ عمى النتائج التالية:DQVENTESAانذسخح األٔنى )

 DQVENTESAفولر المطور عمى السمسمة  (: نتائج اختبار ديكي9-3الجدوؿ رقـ )

 
 

 (4النموذج )

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.36595  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     

 
 
 

 (5النموذج )

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.26331  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     

 
 
 

 (6النموذج )

Null Hypothesis: D(QVENTESA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.21760  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

وىذا دليؿ عمى أف  Prob=0.00<0.05نبلحظ مف خبلؿ نتائج االختبار المدونة في الجدوؿ أعبله أف 

 ( مستقرة.DQVENTESAى )سمسمة مبيعات السميد ذات الفروقات مف الدرجة األول
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مؤسسة    مبيعاتب القياسية واإلحصائية لمتنبؤ بالمبحث الثالث: المفاضمة بيف األسالي

 مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة                                  

سنقوـ مف خبلؿ ىذا المبحث بتطبيؽ أساليب اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي لمتنبؤ بمبيعات 

التي تتوافؽ مع بيانات المؤسسة  2012إلى غاية  2009مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة خبلؿ الفترة 

 واختيار األسموب األنسب ليا الذي يساعد عمى الحصوؿ عمى نتائج أكثر جودة )دقة(.

 Box-Jenkinsالمطمب األوؿ:التنبؤ بمبيعات السميد وفؽ المقاربة القياسية لػػ 

فر البيانات البلزمة والمناسبة لتطبيؽ أساليب االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لمتنبؤ نظرا لعدـ تو 

لمتنبؤ فقط. وعميو فإنو مف أجؿ تطبيؽ  Box-Jenkinsبمبيعات المؤسسة فإف دراستنا اقتصرت عمى منيجية 

العناصر فإف ىناؾ مجموعة مف المراحؿ يجب إتباعيا والتي سنقوـ بعرضيا في  Box-Jenkinsمنيجية 

 الموالية.

 : هرحلة التعرف المرحمة األولى

يٍ خالل انًثسج انساتق  DQVENTESAبعد التأكد مف استقرارية السمسمة الزمنية لمبيعات السميد 

جنكينز أال وىي مرحمة التعرؼ أيف يتـ فييا تحديد النماذج التي -مرحمة مف مراحؿ منيجية بوكس تأتي أٔل

الزمنية المستقرة. يتـ في ىذه المرحمة االعتماد عمى التمثيؿ البياني لدالتي االرتباط يمكف أف تخضع ليا السمسمة 

 .DQVENTESAالذاتي والجزئي لمسمسمة 
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 DQVENTESA(: التمثيؿ البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة 10-3الجدوؿ رقـ )

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج المصدر: 

نبلحظ مف خبلؿ التمثيؿ البياني لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي الممثمة أعبله، أف معامبلت االرتباط 

 تساوي معنويا الصفر، أي أف معامؿ االرتباط k=2,3,…..,20الذاتي والجزئي المحسوبة مف أجؿ الفجوات 

ρ    يختمؼ معنويا عف الصفر وىي الحالة التي توافؽ نموذج MA(1) ، كما أف معامؿ االرتباط الجزئيr(1) 

 .AR(1)يختمؼ معنويا عف الصفر وىذا ما يوافؽ النموذج 

 التقدير  المرحمة الثانية:

مف خبلؿ ىذه المرحمة نقـو بتقدير النماذج الثبلثة المقترحة سابقا ثـ اختيار النموذج الذي يعطي أقؿ قيمة 

 نماذج المقترحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية:. تظير نتائج تقدير الAkaike ٔ schwarzلمعياري 
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  DQVENTSAلمسمسمة  AR(1)(: تقدير نموذج 11-3الجدوؿ رقـ )
Dependent Variable: DQVENTESA   

Method: Least Squares   

Date: 11/23/13   Time: 22:56   

Sample (adjusted): 2009M03 2012M12  

Included observations: 46 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 130.2209 456.9090 0.285004 0.7770 

AR(1) -0.414550 0.137826 -3.007778 0.0043 
     
     R-squared 0.170543     Mean dependent var 143.3282 

Adjusted R-squared 0.151691     S.D. dependent var 4759.267 

S.E. of regression 4383.460     Akaike info criterion 19.65157 

Sum squared resid 8.45E+08     Schwarz criterion 19.73108 

Log likelihood -449.9861     Hannan-Quinn criter. 19.68135 

F-statistic 9.046731     Durbin-Watson stat 1.909674 

Prob(F-statistic) 0.004340    
     
     Inverted AR Roots      -.41   
     
      

 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

 
  DQVENTSAلمسمسمة  MA(1)تقدير نموذج (: 12-3الجدوؿ رقـ )

Dependent Variable: DQVENTESA   

Method: Least Squares   

Date: 11/23/13   Time: 22:59   

Sample (adjusted): 2009M02 2012M12  

Included observations: 47 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  

MA Backcast: 2009M01   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 118.0148 410.3364 0.287605 0.7750 

MA(1) -0.369846 0.137673 -2.686415 0.0101 
     
     R-squared 0.145289     Mean dependent var 161.1108 

Adjusted R-squared 0.126295     S.D. dependent var 4708.830 

S.E. of regression 4401.445     Akaike info criterion 19.65887 

Sum squared resid 8.72E+08     Schwarz criterion 19.73760 

Log likelihood -459.9836     Hannan-Quinn criter. 19.68850 

F-statistic 7.649376     Durbin-Watson stat 2.086605 

Prob(F-statistic) 0.008208    
     
     Inverted MA Roots       .37   
     
      

 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى  برنامج المصدر: 

 
 
 

 



 دراس   ة حال   ة مؤسس   ة مطاح  ن الزيب   ان القنط  رة بسكرة                               الفصل الثالث

 

119 

 

 مف خبلؿ النتائج المدونة في الجداوؿ السابقة نستخمص ما يمي:

احتماؿ المعممات التقديرية أقؿ مف الواحد أي أف  نبلحظ أف كمى النموذجيف مقبولة إحصائيا وىذا لكوف-

 المعممات دالة إحصائيا.

 Akaike ألنو يعطي أقؿ قيمة لمعياري AR(1)نختار النموذج AR(1) ٔ MA(1) مف بيف النموذجيف-

ٔSchwarz. 

وعميو مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف النموذج األمثؿ الذي يعبر أكثر عف كمية مبيعات السميد لمؤسسة 

كمية المبيعات لممؤسسة المنزوعة األثر الموسمي  ىذا يعني أف، AR(1)احف الزيباف القنطرة بسكرة ىو مط

 الذي يأخذ الشكؿ التالي: ARIMA(1,1,0)تصاغ وفؽ نموذج (          )

                                     

 المرحمة الثالثة: االختبار والفحص

نقوـ في ىذه المرحمة باختبار مدى قبوؿ النموذج المختار إحصائيا في عممية التنبؤ وىذا مف خبلؿ 

 اختبار استقرارية واستقبللية بواقي التقدير وكذا اختبار التوزيع الطبيعي لسمسمة بواقي التقدير.
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 اختبار استقبللية بواقي التقدير: -

 ذاتي والجزئي لسمسمة بواقي التقدير(: دالة االرتباط ال13-3الجدوؿ رقـ )

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

( أف معامبلت االرتباط الذاتي لسمسمة البواقي تساوي 13-3يتضح مف خبلؿ النتائج المدونة في الجدوؿ )

حتمالية المدونة في الجدوؿ، وىذا معنويا الصفر أي تقع كميا داخؿ مجاؿ الثقة وىذا ما تؤكده نتائج القيـ اال

 دليؿ عمى استقبللية بواقي التقدير.
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 اختبار استقرارية بواقي التقدير:-

 (: دالة االرتباط الذاتي والجزئي لمربعات بواقي التقدير14-3الجدوؿ رقـ )

 
 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

البياني لدالة االرتباط الذاتي لسمسمة مربعات بواقي التقدير أف جميع معامبلت نبلحظ مف خبلؿ التمثيؿ 

االرتباط الذاتي تقع داخؿ مجاؿ الثقة، أي تساوي معنويا الصفر وىذا ما تؤكده نتائج القيـ االحتمالية المدونة في 

مربعات بواقي التقدير ليس  أي أف معامبلت االرتباط الذاتي لسمسمة 0.05الجدوؿ، ذلؾ أنيا تأخذ قيـ أكبر مف 

 .ARCHأي ال يوجد تأثير  لدييا داللة إحصائية وىذا ما يؤكد أف شرط استقرارية مربعات البواقي محقؽ

 

 

 

 

 



 دراس   ة حال   ة مؤسس   ة مطاح  ن الزيب   ان القنط  رة بسكرة                               الفصل الثالث

 

122 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي التقدير: -

 (: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لسمسمة بواقي التقدير15-3الجدوؿ رقـ )

 
 Eviews8لطالبة باالعتماد عمى برنامج مف إعداد ا المصدر:

( أف القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي 15-3تبيف نتائج اختبار التوزيع الطبيعي المدونة في الجدوؿ )

، وىذا ما يجعمنا نقبؿ الفرضية الصفرية لبلختبار وىي فرضية خضوع سمسمة 0.05وىي أكبر مف  0.757

 بواقي التقدير لمتوزيع الطبيعي.

خبلؿ جميع ما سبؽ يتضح أف النموذج المختار مقبوؿ إحصائيا وبالتالي فإنو يمكف االعتماد عميو مف 

 كأسموب لمتنبؤ.

 المرحمة الرابعة: التنبؤ

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ، يتضح أف منيجية بوكس وجنكينز تسمح بصياغة معادلة التنبؤ التي نعتمد عمييا 

 باف القنطرة بسكرة كما يمي: لمتنبؤ بمبيعات السميد لمؤسسة مطاحف الزي
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 :2013والجدوؿ الموالي يوضح القيـ التنبؤية لسنة 

 (: القيـ التنبؤية لكمية مبيعات السميد16-3الجدوؿ رقـ )
2013لسنة  بدوف األثر الموسمي  

 األشير كمية المبيعات )بالقنطار(
 جانفي 16507,47
 فيفري 16637,69
 مارس 16767,91
 أفريؿ 16898,13
 ماي 17028,35
 جواف 17158,57
 جويمية 17288,79
 أوت 17419,01
 سبتمبر 17549,23
 أكتوبر 17679,45
 نوفبر 17809,67
 ديسمبر 17939,89

  Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر: 

وامؿ المؤثرة عمى كمية المبيعات ستبقى عمى ما ىي عميو في المستقبؿ، نقوـ بإدخاؿ قيمة بفرض أف الع

 المركبة الموسمية المنزوعة مسبقا لنحصؿ عمى كمية المبيعات التالية:
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 (: القيـ التنبؤية لكمية مبيعات السميد17-3الجدوؿ رقـ )
 2013  لسنة لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة 

ية المبيعات )بالقنطار(كم  األشير 
 جانفي 18293,72
 فيفري 17964,829
 مارس 17805,243
 أفريؿ 15035,533
 ماي 21884,003
 جواف 16417,07
 جويمية 16216,221
 أوت 20380,288
 سبتمبر 12032,049
 أكتوبر 14326,075
 نوفبر 18657,1978
 ديسمبر 17671,9317

  Eviews8بة باالعتماد عمى برنامج مف إعداد الطال المصدر: 

 

-Holtالمطمب الثاني: التنبؤ بمبيعات السميد وفؽ المقاربة اإلحصائية )التمييد األسي الثالثي لػ 

Winters) 

مف خبلؿ دراسة خصائص السمسمة الزمنية لممبيعات الشيرية لمنتوج السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف 

يتضح أنيا تحتوي عمى  2012إلى شير ديسمبر  2009مف شير جانفي  القنطرة بسكرة وىذا لمفترة الممتدة

-Holtالمركبة الموسمية ومركبة االتجاه العاـ، وىذا ما يتوافؽ وشروط تطبيؽ أسموب التمييد األسي ؿ 

Winters  ىذا األسموب نتبع الخطوات الموضحة في العناصر الموالية. التجميعي. وعميو فمف أجؿ تطبيؽ 

 قيـ معامالت التمييد أوال: تحديد

التجميعية البد مف اختيار معامبلت   Holt-Winters مف أجؿ تطبيؽ أسموب التمييد األسي الثبلثي ؿ

 التمييد التي تحقؽ أقؿ قيمة لمجموع مربعات األخطاء وأقؿ قيمة لمجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ.
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 التجميعيةHolt-Winter  الثالثي لػ (: نتائج تجريب معامالت التمييد األسي18-3الجدوؿ رقـ )
 
 

 (1النموذج )

Date: 11/24/13   Time: 21:55  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.1000 

 Beta  0.1000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  2.38E+09 
Root Mean Squared Error  7042.728 

     
     

 
 
 

 (2النموذج )

Date: 11/25/13   Time: 22:22  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.1000 

 Beta  0.2000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  2.95E+09 

Root Mean Squared Error  7837.154 
     
     

 
 
 

 (3النموذج )

Date: 11/25/13   Time: 22:22  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.1000 

 Beta  0.1000 

 Gamma  0.2000 

Sum of Squared Residuals  2.46E+09 

Root Mean Squared Error  7161.990 
     
     

 
 
 

 (4النموذج )

Date: 11/25/13   Time: 22:23  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.2000 

 Beta  0.1000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  1.71E+09 

Root Mean Squared Error  5967.019 
     
     

 

 
 

 (5النموذج )

Date: 11/25/13   Time: 22:24  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.2000 



 دراس   ة حال   ة مؤسس   ة مطاح  ن الزيب   ان القنط  رة بسكرة                               الفصل الثالث

 

126 

 

( يتبيف أف النموذج الذي يحتوي عمى معامبلت التمييد التي تحقؽ 18-3مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ )

(، والذي تعطى معامبلتو 4بعات األخطاء والجذر التربيعي لمتوسط األخطاء ىو النموذج )أقؿ قيمة لمجموع مر 

αكما يمي:                  . 

 ثانيا: التنبؤ

التجميعية نعتمد عمى المعادلة Holt-Winter  ؿمف أجؿ التنبؤ وفؽ أسموب التمييد األسي الثبلثي 

 التالية: 

                                         

أي  12إلى  01التي تأخذ قيميا مف  hتمثؿ كمية المبيعات المتنبأ بيا لمفترة             حيث: 

 .2013تمثؿ جميع أشير سنة 

تمثؿ معامؿ الموسمية الذي تختمؼ قيمو مف شير جانفي إلى شير ديسمبر كما ىو مبيف في          

 (.19-3الجدوؿ رقـ )

 

 Beta  0.2000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  1.88E+09 

Root Mean Squared Error  6253.929 
      

 
 

 (6النموذج )

Date: 11/25/13   Time: 22:25  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.2000 

 Beta  0.2000 

 Gamma  0.2000 

Sum of Squared Residuals  1.98E+09 

Root Mean Squared Error  6418.681 
      

 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
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(: ثوابت معادلة التنبؤ باستخداـ التمييد األسي 19-3) الجدوؿ رقـ
 التجميعية Holt-Winterالثالثي لػ 

Date: 11/25/13   Time: 22:23  

Sample: 2009M01 2012M12   

Included observations: 48   

Method: Holt-Winters Additive Seasonal  

Original Series: QVENTE   

Forecast Series: QVENTESM   
     
     Parameters: Alpha  0.2000 

 Beta  0.1000 

 Gamma  0.1000 

Sum of Squared Residuals  1.71E+09 

Root Mean Squared Error  5967.019 
     
     End of Period Levels: Mean 17185.58 

  Trend -377.3701 

  Seasonals: 2012M01 906.6249 

   2012M02 616.7438 

   2012M03 1702.298 

   2012M04 -270.0707 

   2012M05 4548.571 

   2012M06 -789.0663 

   2012M07 -381.5480 

   2012M08 1369.924 

   2012M09 -4016.889 

   2012M10 -3362.877 

   2012M11 6.524911 

   2012M12 -330.2348 
     
      

 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

مف شير جانفي إلى شير ديسمبر معطاة في الجدوؿ  2013كمية مبيعات السميد المتنبأ بيا لسنة 

 التالي:
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(: كمية مبيعات السميد المتنبأ بيا 20-3الجدوؿ رقـ )
-Holt وفؽ التمييد األسي الثالثي لػػ 2013لسنة 

Winters يالتجويع 
 األشير كمية المبيعات بالقنطار

 جانفي  17714.83
 فيفري 17047.58
 مارس 17755.76
 أفريؿ 15406.02
 ماي 19847.30
 جواف 14132.29
 جويمية 14162.44
 أوت 15536.54
 سبتمبر 9772.355
 أكتوبر 10049.00
 نوفمبر 13041.03
 ديسمبر 12326.90

 Eviews8تماد عمى برنامج مف إعداد الطالبة باالع المصدر:

 

 المطمب الثالث: المفاضمة بيف أسموبي التنبؤ

 Box-Jenkinsالتجميعي ومنيجية Holt-Winter بعد استخداـ كؿ مف أسموب التمييد األسي الثبلثي ؿ

 سنقوـ باختيار األسموب األكثر دقة بالنسبة لممؤسسة وىذا مفلمتنبؤ بمبيعات السميد لمؤسسة القنطرة بسكرة، 

 مؤشرات قياس جودة التنبؤ بالمبيعات واختيار األسموب الذي يحقؽ أقؿ قيمة ليا. خبلؿ حساب 
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 (: مؤشرات قياس جودة التنبؤ بالمبيعات21-3الجدوؿ رقـ )
 التجميعيHolt-Winter التمييد األسي ؿ Box-Jenkinsمنيجية  مؤشرات جودة التنبؤ

Bias proportion (ME) 0.000000 0 
MAE 3501,935 4936,51556 
MSE 18379295,003664 35605316,3 

RMSE 4287,108 5967.019 
MAPE 0,2458 0,31004744 

 Eviews8مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:

-Box( أف كمى المقاربتيف القياسية )مف خبلؿ منيجية 21-3نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ )

Jenkinsمف خبلؿ أسموب التمييد األسي الثبلثي ( واإلحصا( لػػئية Holt-Winters انتدًيعي)  تحقؽ نتائج

ذات جودة عالية. عند المقارنة بيف المقاربة اإلحصائية والمقاربة القياسية لمتنبؤ فإنو يتضح أف في كمى أسموبي 

-Boxيا توضح أف منيجية المقاربتيف فإف متوسط الخطأ ىو الصفر، أما باقي قيـ مؤشرات جودة التنبؤ فإن

Jenkins  تعطي قيـ أقؿ مف تمؾ التي يعطييا أسموب التمييد األسي الثبلثي لػHolt-Winters التجميعي . 

وبالتالي فإف المقاربة األنسب لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة والتي تسمح بإعطاء تنبؤات أكثر 

 . Box-Jenkinsالقياسية وىذا مف خبلؿ منيجية جودة وقريبة مف المبيعات الحقيقية ىي المقاربة 
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 خاتمة الفصؿ:

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره يتضح أف مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة ال تعتمد في تنبؤاتيا 

نما تتـ بطريقة بسيطة، وعميو فإنو باالعتماد عمى بيانات  بالمبيعات عمى األساليب الكمية بشكؿ أساسي وا 

قدمة مف قبؿ مصمحة التجارة قمنا بتطبيؽ أساليب التنبؤ بالمبيعات المبلئمة ليا، حيث استخدمنا المؤسسة الم

التجميعي وكذا تطبيؽ  Holt-Wintersالمقاربة اإلحصائية باالعتماد عمى أسموب التمييد األسي الثبلثي لػػ 

ت جودة التنبؤ اتضح أف منيجية التي تنتمي إلى المقاربة القياسية، وبعد تطبيؽ مؤشرا Box-Jenkinsمنيجية 

Box-Jenkins .ىي األكثر دقة واألكثر مبلءمة لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة 
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التنبؤ بالمبيعات عممية أساسية وميمة في المؤسسة تستدعي الكثير مف االىتماـ مف قبؿ القائميف عمى 

ـ المحيط بالحركية الدائمة والتغير المستمر، فيي تسمح بالتقميؿ العممية والمسؤوليف داخؿ المؤسسة خاصة باتسا

 مف المخاطر وتيدؼ إلى ترشيد القرارات سواء كانت قرارات إنتاجية، تسويقية، مالية....

نظرا لؤلىمية التي تكتسييا عممية التنبؤ بالمبيعات فإنيا تستوجب استخداـ أساليب مبنية عمى أسس عممية 

تائج موضوعية تخدـ ىدؼ المؤسسة، ذلؾ أف األساليب النوعية رغـ فعاليتيا إال أنيا ال بيدؼ الوصوؿ إلى ن

يمكف االعتماد عمييا كمية في تحديد مسار العمؿ المستقبمي لممؤسسة ليذا تـ المجوء إلى األساليب الكمية التي 

تجدر اإلشارة إلى أف كمى المقاربتيف يمكف تقسيميا إلى المقاربة القياسية والمقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات. 

يحتوياف عمى أساليب مختمفة لمتنبؤ تطبؽ في ظؿ توفر شروط معينة لبيانات المؤسسة المدروسة، فميس ىناؾ 

أسموب أمثؿ يصمح في جميع الحاالت كما انو مف أجؿ المفاضمة بيف أساليب التنبؤ فإننا نختار ذلؾ األسموب 

دقة التنبؤ بمعنى أنو يعطي قيـ لكمية المبيعات ذات جودة عالية وقريبة مف الذي يحقؽ أقؿ قيمة لمقاييس 

 الواقع.

 نتائج الدراسة:

 أوال عمى المستوى النظري:-

يعد التنبؤ بالمبيعات عممية ضرورية وميمة في مختمؼ المستويات التنظيمية داخؿ المؤسسة فيو -1

 لخطط والبرامج والسياسات داخؿ المؤسسة.المحور األساسي والفعاؿ الذي لو دور ميـ في توجيو ا
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تتأثر عممية التنبؤ بالمبيعات بالعديد مف العوامؿ التي ترجع إما إلى اختيار أسموب التنبؤ بحد ذاتو -2

والذي يراعي خصائص المؤسسة الداخمية والظروؼ المحيطة بيا، أو إلى عممية التنبؤ بصفة عامة كالمدى 

 ؽ.....الزمني، الكمفة، سيولة التطبي

يتـ التنبؤ بالمبيعات وفؽ أساليب تعتمد عمى الخبرة والحكـ الشخصي أو كمية، وعند الحديث عف -3

األساليب الكمية فقد اعتمدنا في ىذا البحث إلى تقسيـ التنبؤ بالمبيعات وفؽ مقاربتيف أساسيتيف ىما المقاربة 

 قاربة اإلحصاء التطبيقي(.القياسية )مقاربة االقتصاد القياسي( والمقاربة اإلحصائية )م

مف خبلؿ ىذا البحث يتضح أف المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات تعتمد في دراستيا عمى السبلسؿ -4

 الزمنية فيي تضـ أساليب المتوسطات المتحركة لمتنبؤ بأنواعيا وكذا أساليب التمييد األسي بأنواعو.

أساليب االنحدار الخطي البسيط والمتعدد وعمى  تعتمد المقاربة القياسية عمى السببية مف خبلؿ-5

 .Box-Jenkinsالسبلسؿ الزمنية العشوائية مف خبلؿ منيجية 

مف خبلؿ ىذا البحث أيضا يتضح أنو مف أجؿ تطبيؽ أسموب تنبؤي معيف داخؿ المؤسسة فإنو يجب -6

فإنو يتـ المفاضمة بينيـ مف توافؽ شروط تطبيقو وبيانات المؤسسة وعند تحقؽ ذلؾ في أكثر مف أسموب مراعاة 

خبلؿ اختيار األسموب الذي يحقؽ أقؿ قيمة لمؤشرات قياس جودة التنبؤ أي اختيار األسموب الذي يعطي أعمى 

 جودة لقيـ المبيعات المستقبمية.

 ثانيا عمى المستوى التطبيقي:-

ألساليب عممية نبلحظ مف خبلؿ ىذا البحث عدـ استخداـ مؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة -1

 حديثة لمتنبؤ بكمية المبيعات المستقبمية واقتصارىا عمى طرؽ بسيطة وىذا رغـ المنافسة الشديدة في القطاع.

بالنظر لبيانات المؤسسة المتوفرة فإنو يتـ استخداـ األساليب التي تعتمد عمى السمسمة الزمنية لممبيعات -2

ىماؿ تمؾ الت  ي تعنى بدراسة المتغيرات المسببة والمؤثرة فييا.في التنبؤ بالقيـ المستقبمية وا 
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تطبيؽ المقاربة اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات يتـ مف خبلؿ استخداـ أسموب التمييد األسي الثبلثي لػ -3

Holt-Winters  أما المقاربة القياسية فإنو يتـ تطبيقيا مف خبلؿ تطبيؽ منيجيةBox-Jenkins. 

ية والمقاربة القياسية وحساب مؤشرات جودة التنبؤ بالمبيعات يتضح أف بعد تطبيؽ المقاربة اإلحصائ-4

تعطي أقؿ قيمة لممؤشرات وبالتالي ىي التي تعطي  Box-Jenkinsالمقاربة القياسية مف خبلؿ منيجية 

 كمية مبيعات أكثر جودة وأقرب مف الواقع أي مف كمية المبيعات الحقيقية.

 نتائج اختبار الفرضيات:

 .يحقؽ المدخؿ القياسي جودة التنبؤ بالمبيعاتولى: الفرضية األ

-Boxعمى مستوى الدراسة التطبيقية توصمنا إلى أنو عند تطبيؽ المقاربة القياسية مف خبلؿ منيجية -

Jenkins  عمى بيانات المؤسسة والمتمثمة في كمية مبيعات منتج السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف القنطرة بسكرة

ـ ذات 2013ـ فإننا نتحصؿ تنبؤات لكمية المبيعات لسنة 2012ـ إلى ديسمبر 2009جانفي  لمفترة الممتدة مف

 دقة عالية وىذا مف خبلؿ نتائج مؤشرات جودة التنبؤ، وبالتالي فإف الفرضية األولى لمدراسة مؤكدة وصحيحة.

 إعطاء تنبؤات ذات جودة.تطبيؽ مدخؿ اإلحصاء التطبيقي يؤدي إلى الفرضية الثانية: 

 Holt-Wintersعند تطبيؽ المقاربة اإلحصائية والمتمثمة في أسموب التمييد األسي الثبلثي لػػ -

التجميعي عمى بيانات المؤسسة والمتمثمة في كمية المبيعات الشيرية لمنتج السميد لمؤسسة مطاحف الزيباف 

ت يحقؽ نتائج جيدة وذات جودة القنطرة بسكرة فقد تـ التوصؿ إلى أف تطبيؽ المدخؿ اإلحصائي لمتنبؤ بالمبيعا

 عالية، وبالتالي فإف الفرضية الثانية لمدراسة محققة.

مف خبلؿ االعتماد عمى المدخؿ الذي يحقؽ أقؿ قيمة  تحسف جودة التنبؤ بالمبيعاتالفرضية الثالثة: 

 لمؤشرات جودة التنبؤ
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القياسية مف خبلؿ منيجية  توصمنا مف خبلؿ الدراسة التطبيقية أيضا إلى أف تطبيؽ كؿ مف المقاربة-

Box-Jenkins  والمقاربة اإلحصائية مف خبلؿ اسموب التمييد األسي الثبلثي التجميعي يؤدي إلى إعطاء

تنبؤات جيدة لكف المقاربة القياسية تعد أكثر فعالية مف المقاربة اإلحصائية وىذا ألنيا قدمت نتائج ذات جودة 

ا المقاربة اإلحصائية وىذا يتضح مف خبلؿ مقارنة مؤشرات جودة التنبؤ إحصائية عالية أكثر مف تمؾ التي حققتي

 بينيما، وفي ىذا صحة لمفرضية الثالثة.  

 التوصيات:

نوصي مف خبلؿ ىذه الدراسة ووفقا لمنتائج التي توصمنا إلييا إلى االىتماـ أكثر بالجانب الكمي داخؿ -1

 ادة فعاليتيا.المؤسسة وىذا مف أجؿ ترشيد القرارات المتخذة وزي

كما نوصي أيضا بإعطاء التنبؤ وفؽ المقاربة اإلحصائية والقياسية اىتماـ أكثر وىذا مف أجؿ تجنب -2 

 الوقوع في المخاطر والحصوؿ عمى نتائج دقيقة وذات جودة عالية.

 Box-Jenkinsمف خبلؿ ىذا البحث نقترح عمى المسؤوليف داخؿ المؤسسة باالىتماـ بتطبيؽ منيجية -3

 لتي أظيرت فعاليتيا وجودة نتائجيا.ا

نقترح أيضا مف خبلؿ ىذا البحث محاولة توظيؼ إدارييف متخصصيف في األساليب الكمية لمتنبؤ أو -4

 السعي نحو التعامؿ مع أىؿ االختصاص.

نوصي مف خبلؿ ىذا البحث إلى السعي إلى تحييف المعمومات واألساليب المستخدمة وىذا مف خبلؿ -5

االنحرافات الموجودة بيف ما ىو محقؽ وما ىو مخطط والبحث عف سبب االنحرافات والسعي نحو االىتماـ ب

 تقميصيا.
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 آفاؽ البحث:-

 بعد دراسة ىذا البحث يمكف اقتراح المواضيع أو اإلشكاليات التالية:

 أساليب االنحدار الخطي كأداة لرفع أداء المؤسسات.-

 التنافسية لممؤسسات الخدمية.دور األساليب الكمية في تحسيف القدرة -

 نمذجة المبيعات كأسموب استراتيجي معزز لمقدرة التنافسية لممؤسسة.-
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