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 شكر وعرفان

ي أجازني بالتوفيق إلتمام هذا العمل ذالحمد هلل  على فضله الكبير ال  

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أولئك الذين ساندوني طيلة فترة 

:وأقدم لهم هذه الكلمات دراستي  

تتناثر الكلمات حبرا، على صفائح األوراق لكل من علمني، وأزال غيمة جهل 

برياح العلم الطيبة ولكل من أعاد رسم مالمحي وتصحيح عثراتي  مررت بها  

ا أبعث بتحية شكر وتقدير لألستاذ الفاضل المشرف خنشور جمال الذي قدم مك

 لي كل الدعم والتوجيه

  كما أتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إتمام هذا العمل

  



 

 

 اإلهــداء

:أهدي ثمرة جهدي إلى  

إلى ...من علمني العطاء دون انتظار  إلى...كلله هللا بالهيبة والوقار إلى من

والدي العزيز...من أحمل اسمه بكل افتخار   

إلى من كان دعاؤها سر ...إلى معنى الحنان والتفاني...إلى مالكي في الحياة

 نجاحي أمي الحبيبة

 إلى كل أهلي وأهل زوجي  األوفياء

من نقشته األقدار في قلبي إلى من تقاسم معي مشوار حياتي شكرا بل ألف  إلى

 شكر على مساندتك زوجي الحبيب

، إلى النفس البريئة ومالكي الغالي إبنيإلى القلب الناصع البياض  

  محمد وليد 

 إلى كل من ساندني سواء من قريب أو بعيد
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 :الملخص

تنشط المؤسسات اليوم في محيط تسوده المنافسة الشديدة والتغير المستمر، ولهذا تلقى عملية التنبؤ اهتماما     
 .بالغا من طرف متخذي القرارات وخاصة االنتاج الذي يعتبر المحرك االساسي الذي تقوم عليه أي مؤسسة

االنتاجي بشرح مفصل للسالسل الزمنية باعتبارها من  على توضيح كيفية تحسين القرارهذه الدراسة عملت      
انسب وافضل الطرق ضمن مجموعة كبيرة من اساليب اتخاذ القرار، حيث تتميز بدقة عالية في التشخيص 

 .ووصف الظاهرة حاضرا ومستقبال 

يف وحدة الرياض سطفي هذه الدراسة تم تطبيق منهجية بوكس جينكينز للتنبؤ بكميات االنتاج مؤسسة مطاحن 
، معتمدة على برمجيات مساعدة على ذلك ،وبعد (8002-8002)النتاج السميد  خالل الفترة  -بتقرت–

 .التطبيق توصلنا الى نموذج قياسي مالئم 

 .السالسل الزمنية، منهجية بوكس جينكينز، اتخاذ القرار: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

  Aujourd’hui, les sociétés exercent dans une atmosphère caractérisée par 
la compétition intensive et l’instabilité continue, c’est pour cela l’opération de 
prévision attire la préoccupation des responsables, mais surtout ceux de la 
production. Cette dernière se considère comme un acteur principal dans chaque 
société. 

La présente étude a mis en évidence le mécanisme par lequel, on améliore la 
décision de production avec explication détaillée des séries chronologiques 
considérées comme une des meilleures méthodes de prise de décision, celle-ci se 
caractérise par une grande exactitude dans le diagnostic et la description du 
phénomène au présent comme au futur. 

Dans la présente étude, il a été procédé à l’application de méthode de Box Jenkins 
pour prévoir les quantités de production de semoule (dans la société Moulins de 



                  :                                                                 الملخصات

 

 

Riad Stif-Touggourt) pendant la période (2008-2013), avec emploi de logiciels 
préconisés, et après l’application, on a parvenu à un modèle standard convenable.    

Mots clés: séries chronologiques, méthodologie Box Jenkins, la prise de décision. 
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 : تمهيد

يشهد العالم في جانبه اإلقتصادي تغيرات سريعة وعميقة في ظل التغيرات العلمية والتكنولوجية           
الراهنة، والتي أثرت بشكل واسع على االنتاج والعملية اإلنتاجية ومتطلبات تسييرها، حيث يؤدي االنتاج دورا 

ير الوظيفة اإلنتاجية تعددت وتنوعت وفقا هاما في النشاط االقتصادي، لذا فإن وسائل وأساليب تفعيل وتسي
 .لمنظور ورؤية متخذ القرار وميوله

لعل من أهم وسائل وأدوات التنبؤ هي األساليب الكمية التي كان ظهورها اثناء الحرب العالمية الثانية،          
ليب الكمية تطور شهدت األساوانتقلت من اإلستخدام العسكري الى األغراض المدنية خاصة منها الصناعية و 

بعدما اثبتت جدارتها بشكل كبير في االستخدامات  بهدف المساعدة على اتخاذ القرار داخل المؤسسة،كبير 
 .    األولية، فمجمل هذه األساليب تسعى إلى التنبو باألحداث المستقبلية

 أو باألخص االنتاج إدارة في تستخدم حديثة علمية أساليب هناك تكون أن األولويات أولوية من كان لذا        
 إلدارة يتاح والعملية الناحية العلمية فمن ،األخرى ألنشطةل جيد تقدير من يتبعه وما االنتاج بحجم التنبؤ في

 .بحجم االنتاج المستقبلي التنبؤ في المساعدة اإلحصائية النماذج أو الطرق من العديد االنتاج
 Boxوفقا لمنهجية ( الزمنية السالسل نماذج نجد وشيوعا استعماال النماذج أو الطرق هذه أكثر ومن           

(Jenkins   المبررات وكذا عليها يقوم التي فرضياته النموذج ،ولهذا الزمن في دالة أن االنتاج  تعتبر التي 
 .باستخدامه تسمح التي والظروف

 
 تستخدم أخذت والتي ،التي يطرحها علم اإلحصاءاألساسية  المواضيع من الزمنية السالسل موضوعو            

الزمنية،  السالسل تحليل في الرياضية اإلحصائية اإلجراءات إن حيث جدا واسعا العلوم استخداما مختلف في
 في القرارات في اتخاذ مهمة جدا أخرى نقاط عن فضال للتقدير مهمة دوال تعطي أصبحت التحاليل هذه ومعظم

 .دراستها المراد للمشكلة الرياضية واإلحصائية النماذج بعض مالئمة على يساعد وانه كثيرة مواضيع
 

يعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات األهمية الكبرى التي شغلت بال العلماء             
أكاديمي وأمر أمر : وتنطلق األهمية من أمرين أساسيين. االجتماعيين وبخاصة المضطلعين منهم بعلم االدارة

في افتقار الدراسات االجتماعية بصفة عامة الى دراسات معمقة ومفصلة ( األكاديمي)مجتمعي ويتمثل األمر 
عن مثل هذا الموضوع، كما يتمثل األمر المجتمعي في أهمية هذا اللون من الموضوعات بالنسبة للقائمين على 

خاصة النامية منها في الدخول في مضمار التنمية  أمر المجتمعات مخططين أو منفذين مع تسابق المجتمعات
 .والتحديث

     



 :العامةاالمقدمة 

 

 ب
 

لواجبات الهامه في نشاط حد اأ لية اتخاذ القرارات والتي تعتبرعمساسا لأاصبحت المعلومات المتجددة و           
االقتصادية تخاذ القرار في الكثير من المواقف والوظائف في المؤسسات إالي  ةالحاج أوتنش ،المؤسسات

 .وبخاصة وظيفة االنتاج
أي نشاط اقتصادي يقوم باألساس على تلبية حاجات المستهلكين ورغباتهم من خالل انتاج السلع و          

والخدمات بالكم والوصف المطلوب، وهنا يبرز اإلشكال حيث أن الكمية التي يحتاجها المستهلك تعتبر من 
من معرفتها أو على األقل تقديرها حتى تستطيع المؤسسة تحديد خطتها  األمور الغيبية المستقبلية لكن البد

 :التالي النحو على ترجمتها يمكن التي اإلشكالية يمكن طرح وهنااإلنتاجية 

 جنكيز في السالسل الزمنية إلى تحسين اتخاذ قرار انتاجي ؟  -هل يؤدي استخدام منهجية بوكس    
 :التالية األسئلة حول تتمحور البحث إشكالية فان هذا من انطالقا
 ؟، وما هي مراحهااتخاذ القرار المقصود بعملية ما 
 وحدة –للتوقع بكمية انتاج مؤسسة مطاحن رياض سطيف  كينزجن -كيف يتم تطبيق منهجية بوكس

 ؟تقرت
 هل تقدم السالسل الزمنية المعلومات الالزمة التي تساعد المسير في اتخاذ القرار األفضل؟ 

 :اآلتية الفرضيات من االجابة على هذه األسئلة الفرعية وضعنا وحتى نتمكن
  وهو عملية تتمثل في اإلختيار بين عدة بدائل في المؤسسةنشطة هم األأحد أيعتبر اتخاذ القرار. 
  في ظل المعلومات المتوفرة يعتبر أسلوب السالسل الزمنية األسلوب األكثر نجاعة في عملية إتخاذ

 .القرار
  جنكينز يوفق إلى حد كبير المسير في اتخاذ القرار األفضل إعتمادا  –التوقع باستخدام منهجية بوكس

 .دهما يمكن اعتما أحسنهي التي الكميات المنتجة سابقا على 
 :أهداف هذه الدراسة   

  في التوقع، وخاصة منهجية بوكس جينكينز في تحليل إبراز دور ومكانة استخدام األسلوب العلمي
 .السالسل الزمنية

  أهمية اتخاذ القرار لما لها من فائدة في عملية االنتاجتوضيح. 
 في بيئة المؤسسة اإلنتاج قرار تخاذبناء نموذج إل. 

 
 :أسباب اختيار الموضوع

 امكانية تطبيق الموضوع في أي مؤسسة مهما كان حجمها. 
 عملية اتخاذ القرار تحسيس المسيرين بضرورة استخدام األساليب الكمية و العلمية في. 
 تنمية معرفتنا العلمية في مجال اتخاذ القرار. 



 :العامةاالمقدمة 
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 :منهج الدراسة
  والبناء الرياضيفي الفصلين األول والثاني ( الوصفي التحليلي)في هذا البحث هناك مزيج بين المنهج استقرائي 

 GRETLو Eviews إضافة الى استخدام برمجيتي في الفصل الثالث
 

 :خطة البحث
 :اعتمادا على ما توفر لدينا من معلومات قسمنا البحث الى ثالثة فصول

 فكان حول اتخاذ القرار وقد جزء الى ثالثة مباحث رئيسية :فالفصل األول
 اتخاذ القرار في الفكر القديم والحديث : المبحث االول
 مفاهيم عامة حول اتخاذ القرار :المبحث الثاني
 صناعة القرار: المبحث الثالث

 :مخصص لتبيان اسلوب السالسل الزمنية،وقد قسم هذا الفصل الى ثالثة مباحث أساسية  : الفصل الثانيأما 
  مفاهيم عامة حول السالسل الزمنية: المبحث االول
 تحليل السلسلة الزمنية العشوائية :المبحث الثاني
 منهجية بوكس جنكيز :المبحث الثالث

لتحليل السالسل الزمنية، قسمنا هذا الفصل كذلك الى  BOX-JENKINSتطبيق منهجية :  الفصل الثالثأما 
 ثالثة مباحث أساسية

 نظرة عن المؤسسة محل الدراسة : المبحث االول
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة محل الدراسة: المبحث الثاني
 للتنبؤ بكميات االنتاج في مؤسسة مطاحن الواحات BOX-JENKINSتطبيق منهجية   :المبحث الثالث

 :الدراسات السابقة
 المفاضلة بين نموذج السالسل الزمنية ونموذج االنحدار الخطي :  بدار عاشور بــــــ:  الدراسة االولى

 -مسيلة –دراسة حالة مطاحن الحضنة : البسيط في النتبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية
بجامعة محمد بوضياف مسيلة حيث دارت هذه الدراسة حول ( 5002/5002)ماجستير وهي رسالة 

اشكالية من بين النموذجين االنحدار البسيط والسالسل الزمنية أيهما يعطي أفضل تقدير لحجم المبيعات 
للفترات الالحقة حيث خصص الباحث الفصل األول للتنبؤ ونموذج االنحدار البسيط اما الفصل الثاني 

المبيعات في حين  بحجم التنبؤ في النموذج بين د خصص للحديث عن السالسل الزمنية المفاضلةفق
 .كانت دراسة الحالة في الفصل الرابع

 
 االحصاء  –ئع المؤتمر العلمي الثاني للرياضات اعبارة عن بحث خاص بوق :الدراسة الثانية

بالعراق للباحث فاضل عباس الطائي  حيث يهدف البحث الى دراسة السالسل الزمنية  –والمعلوماتية 



 :العامةاالمقدمة 

 

 د
 

وامكانية استخدام التحويالت الرياضية لتحسين التنبؤ وقد تم في هذا البحث التنبؤ وفق منهجية بوكس 
 .5070، 71اإلحصائية عدد المجلة العراقية للعلوم.جينكينز
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 : الفصل مقدمة

 في مبكرا اإلداري النشاط ظهور بدأ إذ العصور، أقدم منذ اعملي وممارستها اإلدارة فنون البشرية عرفت
 هي اإلدارية العملية كانت إذا أنه ذلك نفسه، اإلنسان مقد نقل لم أن جدا قديم فهو اإلنسانية، الحضارة تاريخ
 المفاهيم من الكثير فإن األهداف، هذه تحقيق نحو والجماعات األفراد جهود وتوجيه تنسيق عملية أساس

 بين العمل وتوزيع االجتماعي التفاعل فيه بدأ الذي الوقت إلى تاريخها في تمتد جذور لها بالقرارات المرتبطة
 .االجتماعية التنظيمات في والجماعات األفراد

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تخاذ القرارإل  اإلطار النظري                      :                                              ألولالفصل ا

 

3 
 

 والحديث القديم الفكر في القرار اتخاذ :األول المبحث

 في تاريخي لتطور نتيجة كانت اإلدارية، القرارات بموضوع والمرتبطة الحديثة، اإلدارية المفاهيم من الكثير تعتبر
 .وفي هذا المبحث نحاول ايجاز ذلك القديمة اإلدارة

 القديم الفكر في القرار اتخاذ :األول المطلب

 الفراعنة حكومة فعرفت اإلدارية، المبادئ من كثيرا الحضارات ظل في سادت التي اإلدارة عرفت
 اليونياية اإلدارتان واهتمت المديرين، لمشكالت الحلول وضع من الصينية اإلدارة تمكنتفيما  األفراد، مشكالت
 .القرارات اتخاذ في والمشاركة اإلدارة بديمقراطية والرومانية

 .القرارات باتخاذ المرتبطة المفاهيم على التركيز اإلدارات، هذه ألهم عرضنا خالل من وسنحاول 

 :1الفراعنة حكومة لدى القرار /أ

 قبل عشر الثالث القرن إلى تاريخها في تعود والتي القديمة، المصرية اآلثارو  البردي أوراق تراجم تدل
 شهدت فقد القدماء، المصريون عرفها التي البيروقراطية الدولة ظل في واإلدارة التنظيم أهمية على الميالد،
 على يدل الكفاءة من عالية درجة على الحكومي للجهاز تنظيما ق م(2479-29)الفترة في المصرية اإلدارة
 والذي بالفرعون الملقب الملك رأسها على مركزية حكومة يضم الحكومي التنظيم فكان آنذاك، اإلدارة متقد مدى
 .الحكومة لجهاز المنظم يعتبر الذي األول الوزير النفوذ في ويليه السلطات كل شخصية في تتركز

 قبل من يعينون كانوا فقد المقاطعات حكام أما الحكومية، المصالح من عدد الوزير إلشراف يخضع
 لرغبة طبقا اإلقطاعيين ومن أسرته وأعضاء الملك أبناء يشغلها التي العليا اإلدارية المناصب عن ناهيك الملك،
 .الملك

 البرامج وكانت متخصصين يد على يدربون قيادية مراكز في الملك يعينهم ممن الموظفين كبار كان
 لتمكينهم مداركهم لتوسيع األخرى المجاالت على إطالعهم إلى إدارتهم بأعمال المرشحين تعريف تتعدى التدريبية

 .وحلها كلاالمش مواجهة من

 (2929-9929)الفترة في مصر حكموا الذين عنةاالفر  ملوك سلطات أن على الهيروغليفية النصوص دلت    
 هذه في الفراعنة ملوك أحد سلطات عن "ديودور" المؤرخ أورده ما ذلك ديويؤ  ما، نوعا يدةقم سلطات كانت م.ق

 شخصية نزعة لمجرد آخر يعاقب أو شخصا يدين أو عام عمل بأي يقوم أن يستطيع ال أنه " إياه واصفا الفترة
 وهذا "األنظمة عليه تنص ما وفق حالة كل في التصرف مقيد كان ولكن العدالة وروح يتفق ال آخر دافع ألي أو
 واألعراف، والتقاليد المشروعية من إطار في تتخذ كانت القديمة المصرية اإلدارة في الحكام قرارات أن عن يدل
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 يكشف وهذا وواجباته الوزير بمهام بيانا "رخميرع" مقبرة جدران على مدونة عليه عثر التي النقوش تضمنت كما
 فشيك كما به يقومون كانوا الذي الدور عظم وعن الفراعنة ملوك وزراء ومهام اختصاصات اتساع مدى عن

 كالتقارير القرار باتخاذ المرتبطة اإلدارية المفاهيم من الكثير عرفت الفترة هذه في المصرية اإلدارة أن أيضا
صدار والتفتيش، والتعيين، والنيابة، األوامر،  .المظالم في األحكام وا 

   تتكون كانت التي نالمد مجالس المصرية اإلدارة عرفتم  ق (046- 323)البطالمة بعد ما عصر في    
 على واإلشراف المدينة، في المحليين العاملين تعيين المجالس هذه اختصاص من وكان المدن، أعيان من

 أعضائها بين حادة مناقشات تشهد المجالس هذه كانت حتى المدينة داخل تثور التي المشاكل وحل نشاطاتهم
 المشاكل لمواجهة أسلوبا الجماعية الجهود الفترة هذه في القديمة المصرية اإلدارة عرفت وبهذا المسائل، حسم قبل

 .الحديثة اإلدارةا عرفته الذي القرار اتخاذ في المشاركة صور ببعض الشبه قريب وهذا وحلها،

       باتخاذ ترتبط اإلدارة من متقدمة أنماطا مراحلها اختالف على القديمة المصرية اإلدارة عرفت     
 النحوت كشفت فقد المالية، الموارد في التحكم أجل من للتخطيط استعمالها في األساليب هذه وتمثلت القرارات،

 كان الذي يلنال مياه منسوب يوضح مقياس وجود عن -أسواء جزيرة -في عليها عثر التي بالهيروغلفية
 التي األراضي مساحة يقدرون ثم ومن المياه، وكمية ،الفيضانات مستوى بواسطته يقدرون القدماء المصريون

 أرض كل في يزرعونها سوف التي المحاصيل نوع يقررون ثم الحياض، ري ستروى التي وتلك دائما، ريا ستروى
 وهل الموقف، ويقومون اإليرادات مقدما يعلمون ومنها العام، حصاد كمية يقدرون كانوا حسابية وبعملية منها،

 لقياس أولية معايير وضع من تتضمنه بما العملية وهذه قحط، أم المخازن، يدخل غالل فائض هناك سيكون
 أن تقول ، المحققة واإليرادات وتزرع ىسترو  التي األراضي بمساحات للمستقبل التنبؤ من عليها يترتب وما المياه
 المتعلقة القرارات اتخاذ في الحديثة اإلدارة إليها توصلت التي والخطوات األسس مع بعيد حد إلى يتفق ذلك كل

  .القرارات باتخاذ المرتبطة اإلدارية المفاهيم من الكثير عرفت القديمة المصرية اإلدارة أن يتضح وهكذا بالتخطيط

 1  :الصينية اإلدارة في القرار /ب

 الصين فعرفت الصينية، الحضارة ظل في هامة بمكانة حضيت اإلدارة أن على الصيني التاريخ يدل
 .متنافرة دويالت مجموعة تضم ذلك قبل الصينية الدولة كانت حيث"ياو"األمبراطور هو حاكم أو

 مستوى على اإلدارة كانت م.ق 2200 عام إلى تاريخه يرجع الذي "الكبير شن" األمبراطور عهد في
 تسعة على يشرفون نمستشاري تسعةه يساعد الحكام من يتكون الحكومي الجهاز كان فقد التنظيم، من عال

 .يناطنللمو  والعلم الغذاء توفير إلى تهدف مرسومة عامة خطة تنفيذ تتولى إدارات
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 هيتوال اإلدارية باالتصاالت خاص منصب التسع اإلدارية، المناصب بين من كان أنه الطريف من        
 أهمية وأدركت اإلدارية االتصاالت عرفت الصينية اإلدارة أن على يكشف وهذا اإلدارية، االتصاالت مستشار
 عرفتها التي األخرى اإلدارية المفاهيم ومن خاص بشكل القرارات، اتخاذ عملية وفي العامة اإلدارة في دورها
  اإلدارية المناصب لشغل معيار اتخذته الذي االمتحان نظام الفترة هذه خالل الصينية اإلدارة

 من مكونة لجنة قوامه كان الذي اإلدارية، ةاداأل على المستمرة الرقابة نظام الصينية اإلدارة عرفتكما        
 كما مباشرة، الحاكم إلى تقاريرهم ويرفعون والمحلية المركزية اإلدارتين على الدوري التفتيش يتولون أعضاء ثالثة
 اإلداري النشاط تقويم وجهة الكفاءة، في ضعف أو رشوة من هناك يكون ما على اعتراض جهة اللجنة هذه كانت
 المسؤولية اإلدارتين توخي أهمية إلى االنتباه الصينية اإلدارة لفتت بهذاو  النزاهة لتحقيق الالزمة األساليب تقترح

 .قراراتهم اتخاذ عند والنزاهة

 وعلى العظام الصين فالسفة ظهور سماتها أبرز من والتي الميالد قبل السابع القرن بعد ما فترة في
 ونتيجة الفترة،ه هذ في شنت التي القوانين تطبيق عن ناتج استقرارا الصينية اإلدارة شهدت "كونفوشيوس" رأسهم
 النظام أن على -الصنية اإلدارة ءعلما -اتباتك وتدلنا اإلدارية الوظائف شغل في اإلمتحانات نظم لتطبيق
 مجموعة تمثل التي "كونفوشيوس" تعاليم من ةمستوحا مبادئ على يقوم كان م.ق002-155) )الفترة في اإلداري
 الفترة هذه في الصينية اإلدارة وأدركت السليم اإلداري للسلوك ومرشدا شامال وقانونا االجتماعية، العقائد من هامة
 الذي "المبدئي المنهجب" الشبه قريب وهذا اإلدارة على والتاريخية واالقتصادية االجتماعية الظروف يرثتأ أهمية
 قول من ذلك ويتضح خاص بشكل القرار اتخاذ عملية على تأثيره أهمية وأدركت الحديثة اإلدارة عرفته

 المجتمع له يتعرض ما كل ببراعة يعالج وأن ومجتمعة بلده ظروف يتفهم أن اإلداري على":كونفوشيوس"     
 .الخ.....مسؤولياته ممارسة عند واالجتماعية الطبيعية العوامل يراعي وأن نكبات، من

 يؤثر أن اإلداري على أن: " قوله – القرار اتخاذ مجال في - أيضا قدمها التي التوجهات من
ن."الخاصة على العامة المصلحة  ألفراد الرفاهية تحقيق األسمى هدفه يكون وأن التحيز، مظاهر كل بنجيت وا 
 اإلدارة رجل "وسيكونفوش" نصحي القرار اتخاذ ومنها مهامها ممارسة في القيادة ألساليب تحديده وفي " المجتمع

 على التابعين إجبار الحكمة والقدوة الحسنة ويحذر من مخاطر األسلوب القائم على على القائم األسلوب اعبإتب
فيه األسلوب الثاني إلى نتائج  يؤدي الذي الوقت في انه ويضيف العقاب، طريق عن به يؤمرون ما إطاعة

 وقبولهم التابعين راكاش أهمية إلى االنتباه لفت كما المعنويات، رفع إلىعقيمة، فإن األسلوب األول يؤدي 
 .قائدهم يتخذها التي للقرارات

 بعض تقديم في أسهمت وأنها متطورا وضعا شهدت الصينية اإلدارة منظ أن السابق العرض من يتضح        
 لفتت كما القرارات، لترشيد هامة فكرة وهي عام،ي ألف مدى على طبقته الذي االمتحانات نظام مجال في المفاهيم
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 أهمية إلى باإلضافة هذا اإلدارة، نشاطات على وتأثيرها والرقابة اإلدارية االتصاالت دور أهمية إلى االنتباه
 "كونفوشيوس" فلسفة من المستوحاة التوجيهات

      1اليونانية اإلدارة في القرار /ج

 بعض وجود مجرد فإن تطبيقاتهاو  اإلدارة ماهية على بوضوح تدلنا ال اليونانية الكتابات أن من بالرغم
 حظيت ما مدى عن يكشف -اوموظفيه شعبية ومحاكمه مجالس – األثيني الكومنولث مثل اإلدارية التنظيمات

 .اليونان قدماء لدى اإلدارية النشاطات به

 الحكم مظن أسوأ هو الطغاة حكم أن على وامعجأو  نهمدم في اإلدارة بديمقراطية اإلغريق الفالسفة أشاد
 ديمقراطي بأنه حكمه في اإلداري الجهاز يصف م.ق(024-094) ديركليسة ىنر ف الغاشمة القوة يعني ألنه

 .الحاكم يد في السلطة تركيزمخاطر  من ويحذر الديمقراطية، الحكومةب ويشيد

 - القرارات باتخاذ ترتبط والتي - اإلدارة مجال في اليونان فالسفة قدمها التي األخرى اإلسهامات من
 منفصلة مهارة" تعني "سقراط" عند فاإلدارة عليها السقراطيين ومالحظات لإلدارة  (994-964) "سقراط" تعريفات

 قريب وهذا للمدير الذهنية المهارات أهمية أدركت اليونانية اإلدارة بأن يوحي وهذا "والخبرة الفنية المعرفة عن
 اإلدارة أن التعريف هذا يوحي كما القرارات، اتخاذ عملية ترشيد في وأثرها القيادية للمهارات الحديث لفهمنا الشبه

 يسمى ما أساسه على وأقامت قرون بعد اإلدارة عرفته ما وهذا للقادة الشخصية القدرات أهمية أدركت اليونانية
 الرجل إن :قولهم في ملتمثفت طيينسقراال مالحظات وأما القرارات، التخاذ التقليدية باألساليب الحديث اإلدارة في

 األعباء بجميع النهوض على والمهارات القدرة لديه وكانت عمله، في إليه يحتاج ما عرف إذا كفؤا رئيسا يكون
 .يريد ما تحقيق سبيل في

 المالئمة الوسائل واختيار األهداف، تحديد أهمية أدركت اليونانية اإلدارة أن إلى يشير القول هذا
 .القرارات اتخاذ عملية محور  هو وهذا لتحقيقها،

 تقسيم بمبدأ مناداته أهمها القرارات باتخاذ ترتبط(" م.ق 743-724) أفالطون" قدمها التي األفكار أما       
 القرارات، اتخاذ عملية على ؤثرت التي يةالتنظيم الجوانب من تعتبر وهذه بالمهام القيام في والتخصص العمل

 قرارات اتخاذ على بها يتصف من تساعد قيادية سمات كلها وهي السياسي الحكام في المطلوبة للسمات وتحديده
 .سليمة

 وأقوال آراء عليها لتد القرارات باتخاذ المرتبطة اإلدارية المفاهيم بعض رفتع اليونانية فاإلدارة
 .تبيانه تم الذي النحو على اليونان الفالسفة
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 :1الرومانية اإلدارة في القرار /د

 بعض عنه تولىي ملك رأسها ىلوع مزهرة مدينة م.ق (005-357 )تأسيسها يوم من روما كانت
 .الدينية المهام الكهنة

 لها كان التطورات من كثيرا اإلدارة شهدت (م 17-ق م 200)بين ما الفترة وفي الجمهورية عهد في
 اإلدارية المفاهيم بعض الفترة هذه في الرومانية اإلدارة عرفت وقد الحكومي، الجهاز تطوير في كبير أثر

 .مهمها ممارسة في الحاكم تعاون كانت التي المشورة كهيئات القرارات، باتخاذ المرتبطة

 شاغله ويتمتع الرقيب منصبق م ( 920-711) عام بين ما الفترة في الرومانية اإلدارة عرفت كما
 سجالت على واإلشراف المواطنين مع الحكومية اإلدارات بها تتعامل التي الطرق ومتابعة مراقبة :أهمها بسلطات
 في يشاركون الذين الموظفين واستدعاء الخاضع القرار إلغاء سلطات أيضا وللرقيب وممتلكاتهم، المواطنين

 .إليهم االستفسار وتوجيه اتخاذه

 اإلدارة شهدت فقد( م 109-ق م 24) الفترة في الغرب في سقوطها وحتى اإلمبراطورية عهد في أما
          "نوس قلديد" تنظيمات إلى أغسطس أعمال من ابتداء اإلدارية المبتكرات من الكثير الشيء الرومانية

 في اإلدارة عرفت كما العملية، الذهنية ذوي الرجال على مقتصرا العليا المناصب شغل أصبح حيث "قسطنين" و
 عن لةو ومسؤ  الموظفين كبار من مكونة وكانت الخطيرة المهام إليها تسند كانت التي اللجان الفترة ههذ بداية
 .القرارات باتخاذ ترتبط إدارية بمفاهيم هتمامإلل مظاهر كلها وهذه والطرق والمعابد المياه مرافق

 وأصبح بالمشاركة، اإلدارة أسلوب م( 109-922) الفترة هذه أواخر في الرومانية اإلدارة طبقت
 اإلدارات رأس على يقوم حيث اإلداري التسلسل مبدأ على يقوم اإلمبراطورية عهد أواخر في الحكومي الجهاز

 الوظائف شغل وأصبح مرتبة أقل مشرفين على بدورهم ونفيشر  هؤالء اإلدارات رؤساء يليهم وزراء الحكومية
نما اإلمبراطور لمشيئة يخضع ال العليا اإلدارية  اإلدارة أن يكشف وهذا والثقافة، الطويلة الخبرة توافر على يقوم وا 
 .القيادية الوظائف يشغلون من لدى المعرفة توافرب اهتمت الرومانية

 :    2ةالعربي اإلدارة في القرار /هـ

 من الكثير وعرفت ةالدول أجهزة جميع شمل متقدما تنظيما األولى عهودها في العربية اإلدارة شهدت
 القادة لدى والخلق أةالمباد روح بجالء تعكس والتي -القرارات اتخاذ مجال في -اإلدارية والتطبيقات الممارسات

 .وحلها المشاكل مواجهة في
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 قوية مركزية حكومة ظل في يقوم اإلداري التنظيم كان( وسلم عليه اهلل ىصل) الرسول عهد ففي
 اتخاذ مجال وفي كلها، اإلدارة رئيسو  والقائد اإللهي التشريع إطار في والمشرع الرسول هو النبي وكان ومنظمة،
 أهل يستشير فكان الدولة، لشؤون قيادته في االستشاري األسلوب (وسلم عليه اهلل صل) الرسول طبق القرارات
 مكة من مثال (وسلم عليه اهلل صل) الرسول الهجرة لنا تعكس كما والفصل بالعقل لهم شهد ومن والبصيرة الرأي
 مواجهة على والقدرة ارتجالها، من بدال القرارات التخاذ االستعدادالتهيؤ و   لمدى رائعا نموذجا المدينة إلى

 من البسيطة وجه على بقي ولما الدعوة، لفشلت القرار هذا معقولية والفل لظروفها، والتكيف الطارئة المواقف
 .هذا ليومنا بها يؤمن

 ال كانت طالما ملزمة أوامره وكانت للدولة األعلى الرئيس هو الخليفة كان الراشدين، الخلفاء عهد في 
 .والسنة القرآن أحكام مع تتعارض

 كان فقد.، القرارا باتخاذ المرتبطة اإلدارية المبادئ من كثيرا الراشدين الخلفاء عهد في اإلدارة عرفت وقد    
 يعطيه لياوا عين إذا وكان موظفيه كبار بتعين الخاصة القرارات اتخاذ قبل الرجال أفاضل يشاور عمر الخليفة
 حتى دجالمس في العهد هذا يعلن وكان سلطات، من له يخول ام وتحديد تعيينه أمر على يحتوى تعيين عهد

 للمواقفالحلول وأكثرها مناسبة الوالة وكانت عبقرية عمر تكمن في تخيره ألفضل  سلطات حقيقة فرد كل يعرف
 في اإلسالمية العربية اإلدارة عرفت وبهذا بالقرار، الخاصة بالظروف التامة اإلحاطة بعد وذلك واجهته، التي
عالم ودقتها القرارات وضوح أهمية عمر عهد  خالل من القرارات تنفيذ متابعة مبدأ عرفت كما بها، الجمهور وا 

 وتدريبهم عمالهم لدى المعرفة بتنمية الراشدون الخلفاء وأهتم بمضمونه العام الرأي إلقناع القرار أهداف تفسير
 الصائبة القرارات واتخاذ المشاكل مواجهة على مقدرتهم لزيادة مفاجئ بشكل بهذا سيقومون التي األعمال على

 والمسمى القرارات التخاذ الحديثة التدريب بوسائل ممثل وهذا عمر الخلفية اتبعه التدريبي األسلوب وهذا لحلها،
 .المفاجئ األدوار بتمثيل

 إلى الرجوع من يكثروا أال الناس يعلم كان أنه عمر الخليفة عهد في الحسنة اإلدارة بدائع من أن كما
 ما وهذا أنفسهم، على يعتمدوا وأن الخطيرة أمورهم في التفكير في وقته ليصرف خصوماتهم، في للفصل الحاكم
 .الروتينية اإلجراءات في المديرين قتلو  ضياع من للحد الحديثة اإلدارة أدركته

 قراراتها، على أثره ينعكس مما وظائفال في القيادات استقرار أهمية اإلدارة دركتأ :األمويين عهد وفي
 يتولى من لكل الخليفة تقليد ألن بموته، يعزلون ال ةالخليف يعينهم الذين الموظفين أن إلى الرأي ذهب فقد

 .المسلمين عن نيابة دائما هو الدولة في العامة الوظائف
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 بعض تالقي أهمية إلى االنتباه لفتت أنها القرارات اتخاذ مجال في أيضا األموية اإلدارة قدمته ومما
   .1األمور في البت سرعة دون تحول التي المعوقات

 :2العابسين عهد في

 وأدت دواوين، خمسة األمويين عهد في كان أن بعد نااديو  عشر أحد يضم محكما إداريا نظاما الدولة شهدت    
 .والياتهم على التام اإلشراف قح الوالة منح إلى االتصاالت صعوبة

 رسائل تضمنتها التي تلك -القرارات اتخاذ مجال في - العباسية اإلدارة عرفتها التي المبادئ أهم من
 قادة أحد "الحسين بن طاهر" رسالة ثلوتم قرون، بعد لها صورا الحديثة اإلدارة عرفت والتي والوالة الخلفاء
 عام بشكل اإلداري السلوك لترشيد التوجيهات من مجموعة طاهر بن اهلل عبد البنه كتبها والتي المأمون الخليفة
 والمشاكل األمور تفهم منه ويطلب قراراته، إصدار كيفية إلى البنه تنبيهه :في وتمثلت خاص بشكل القرار واتخاذ
 بعدم نصحهيو  وجهده وقته يضيع ال حتى اليومي عمله وتوقيت فيها، البت قبل عميقا تفهما عليه تعرض التي

 .والخبرة العلم أهل استشارة إلى ويوجهه تحقيق، دون الموظفين اتهام إلى المبادرة

 ومفاهيم أسس على قامتهأ اتخاذها، وأساليب للقرارات منظور اإلسالمية العربية اإلدارة لنا قدمت وبهذا
 .وفاعليتها القرارات رشد تضمن

 الحديث الفكر في القرار اتخاذ :الثاني المطلب

  :القرارات اتخاذ وعملية الكالسيك 1 /  

 هي اقتصادي نظام أي في القرار متخذ بها يقوم التي التصرفات أن الكالسيكية المدرسة تترضفا
 .الممكنة النفقات بأقل المؤسسة أهداف تحقيق إلى خاللها من يسعى إذ رشيدة، تصرفات

 وصانع األرباح، من ممكن مقدار أكبر لتحقيق دائما تهدف المؤسسة أن المدرسة هذه رواد يرى حيث
 .3ربحية األكثر - القرار أو - البديل بدائل عدة بين من دوما يختار القرار
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 .1الرشيد القرار مدرسة أيضا، الكالسيكية المدرسة هذه على يطلق ولذلك رشيدة قراراتهم تعتبر لذا

 :2ناحيتين على القرار اتخاذ في المدرسة هذه تعتمد

 المنفعة يحقق الذي األفضل البديل فيختار والوعي، كالرشد مميزة قدرات على القرار متخذ يتوفر أن 
 .التنفيذ الممكنة البديلة والحلول األهداف تحديد بعد المتاحة البدائل ينب من القصوى

 معينة معايير وفق يرتبها ثم بديل كل عن المترتبة النتائج االعتبار بعين يأخذ أن القرار متخذ على 
 .المؤسسة وأهداف بأهدافه ترتبط

 :الرشيد القرار متخذ في توافرها الواجب الشروط عرض يمكن األخيرتين النقطتين هاتين خالل ومن

 األهمية حسب ترتب ثم هاحل يرغب التي المشاكل أو األهداف كل يعرف إن. 
 األفضل القرار التخاذ البديلة الحلول كافة يعرف أن. 
 لنتائجها وفق ترتب ثم بديل كل وعيوب مزاياعلى  عرفتي أن. 
 للمشكلة والرشيد األمثل الحل إلى يؤدي الذي األفضل البديل دائما يختار أن. 

 :والشكل التالي يوضح مراحل إتخاد القرار لدى الكالسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  أثر تكنولوجيا المعلومات على المؤسسة، رسالة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، كلية: بومزال جميلة  1

 .،غير منشورة17، ص9001جامعة الجزائر، 
 .92، ص24، دمشق1نظرية القرارات اإلدارية، منشورات جامعية دمشق، الطبعة: ـ نادية أيوب 2
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 الكالسيك لدى القرار اتخاذ مراحل (:1-1)الشكل رقم 

                        

 

  

         

        

 

 

 

  

 

 

 .119،ص الجزائر الجامعية، اتطبوعالم ديوان االستراتيجي، والتخطيط اإلدارة عدون، دادي ناصر :المصدر

 :القرار اتخاذ وعملية اإلنسانية العالقات مدرسة2/

 أي النقطة هذه تعتبر الوقت نفس وفي الكالسيكية، للمدرسة وجه انتقاد أهم كان كآلة اإلنسان اراعتب
 فهذا اإلنسانية العالقات مدرسة عليه أطلق جديد التجاه البداية إرضائه وضرورة البشري العنصر أهمية

 .األنشطة مختلف في بينهم تقوم التي والعالقات األفراد بين تتم التي التفاعالت على ينطبق المصطلح

 ههذل حقيقة كبداية العمل في اإلنسان حول األمريكية الكتريك وستارن شركة في مايو التون بحاثأ تعتبر       
       .األفراد إدارة ميدان في وتحول الجديدة المدرسة

 االعرتاف حباجة اقتصادية

 حتليل املشكل، مجع البيانات

 إعداد أهداف الدراسة

 تكوين البدائل

 (2)بديل  (1)بديل 

 (2)تقييم البديل  (1)تقييم البديل

 إعدادمراجعة  مقارنة واختيار أحسن البدائل
 املشكل

 تطبيق االختيار والقرار

ــــبار ــــراقبة االخت  مـــ
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 على تأثير له الجماعة تماسك أن حيث اإلنتاج في االجتماعية العوامل أهمية اكتشاف تم التجارب هذه ومن 
 في تتمثل1 التنظيمي السلوك في تؤثر التي التغيرات بأن مايو التون استنتج ثم ومن وسلوكهم، لاالعم إنتاجية

 2:اآلتية العناصر

 المؤسسة داخل اإلشراف ونمط القيادة. 
 التنظيم فعالية في الرسمية غير التنظيمات ودور االتصاالت. 
 القرار واتخاذ التسيير عملية في العمال إدماج خالل من المشاركة. 

 .(القرار مجال في خاصة) 3:في (الكالسيكية) سابقتها عن اختلفت قد المدرسة هذه تكون وبهذا

 القرار اتخاذ في الالمركزية. 
 الفرد وليس الجماعات على االعتماد. 

 العمال يشارك أن يجب القرار متخذ أن على تركز  بل القرارات اتخاذ لعملية شرح أي تعط لم المدرسة هذه     
 فمتخذ (اإلنسانية العالقات) المدرسة هذه وحسب وحدوده، االشتراك هذا يتم كيف يبينوا لم ولكنهم القرار، هذا في

 4.رسمية غير أخرىو  رسميه شبكة خالل من المعلومات على يحصل القرار

 :القرار اتخاذ وعملية السلوكية المدرسة.3

 قيود عبر المحيطة بالبيئة ويتأثر، يؤثر مفتوح نظام عن عبارة المؤسسة بأن اعتبروا المؤسسة هذه رواد
 وخصائص مواصفات تحدد التي بينهما الناشئة والعالقات والبيئة المنظمة بين التفاعل فهذا وخارجية، داخلية

 .5فيه القرار اتخاذ مناخ لتحديد المنظمة لها تتعرض والتي القيود وأنواع البديلة والفرص واألهداف

 كما والمصداقية، الدقة فيها يشترط لذا المعلومات من العديد يتلقى المسؤول السلوكية المدرسة حسب
 عملية وتعبر األعلى، إلى  األسفلومن   األسفل إلى أعلى من االتجاهات كل في تسيير المعلومات بأن ترى
 .القرار اتخاذ مستويات تحديد ضرورة على التأكيد مت لذا المسؤول مهام أهم من القرارات اتخاذ

 

                                                             
 غير منشورة،،1222أهمية المشاركة في تصميم الهيكل التنظيمي، رسالة ماجستير، معهد علوم االقتصادية، جامعة الجزائر، : ـ عبد الوهاب سويسي 1

 .  90ص
 .90ـ عبد الوهاب سويسي، مرجع نفسه، ص 2
غير ،1229سالة ماجستير، معهد علوم االقتصادية، جامعة الجزائر، ذ القرار في المؤسسة، ر أهمية النظام اآللي للمعلومات في عملية اتخا: ـ نوفيل حديد 3

 .92ص منشورة،
 .171، ص1229مبادئ اإلدارة الدولية، مكتبة عين شمس، القاهرة، : ـ كمال حمدي 4

5
János Fülöp  Laboratory of Operations Research and Decision Systems, Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences, p 7 
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 1.العملية هذه في العمال راكاش ضرورة وكذا لمتخذه والفنية المهنية المعرفة حسب القرار اتخاذ ويكون

 :2التالية العناصر السابقة المدارس عن المدرسة هذه وتختلف

 مفتوح نظام المؤسسة اعتبار. 
 العالقة مدرسة ركزت أن وبعد التنظيمي، والهيكل العمل على ترتكز الكالسيكية سةدر الم كانت أن بعد 

 ركزت فلقد دافعيته ثارهإب تسمح التي الكيفية ومدى وخصائصه البشري العنصر أهمية على اإلنسانية
 .القرارات باتخاذ يقوم اجتماعيا نظاما (المؤسسة) التنظيم اعتبار على السلوكية المدرسة

 القرار اتخاذ حول عامة مفاهيم : الثاني لمبحثا

 بصفة فشلها أو نجاحها في أساسية وتعتبر ككل للمنظمة بالنسبة كبيرة أهمية القرار اتخاذ عملية تشكل
 غير إلى الرقابة أو القيادة بالتنظيم األمر تعلق سواء اإلدارية النشاطات كل نجاح أساس هي العملية فهذه عامة
 .    ذلك

  القرار اتخاذ طبيعة : األول المطلب

 : القرار تعريف علينا القرارات اتخاذ عملية إلى التطرق قبل

 الكتاب من العديد الغرض لهذا انبرى فقد اإلداري، الفكر في القرار مفهوم تحديد ألهمية بالنظر
 : فقد اإلدارية بالعلوم المتخصصين والباحثين

  . 3والتفكير والحساب للتدابير نتيجة يأتي الذي العقالني التصرف ذلك بأنه :القرار Barnard(1938) عرف

 أو إرادة عن تعبير: بأنه األعمال لمنظمات العامة األوساط في الدراجة المفاهيم في القرار يعرف فيما
 أجل من مكتوب أو شفهي بشكل ذلك عن اإلعالن يتم حيث (معنوي أو مادي) معين شخص لدى معينة رغبة
  . 4معين هدف بلوغ

   .5بدائل عدة بين باالختيار ، تسمح عملية بأنهBergeron (بورجوغون)  ويعرفه

      

 
                                                             

1- D,Merum: la prise de décision en Management, Aubin mprimeur, 1987-p,198. 
 .11ـ نوفيل حديد، مرجع سابق، ص 2

  
3
-E,Turban " Decision Support and Expert Systen, Printes Hell, Newyork,1998, p15.  

 .10، ص9010، (األردن)المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلى، دار اليازوري، عمان : ـ مؤيد الفضل 4
5
- Busso, E:les chausses trappes de la prais de decision, Ed: organisation, paris,1994, p:20.  
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 بكيفية ،رالمعايي بعض من انطالقا االختيار" بأنه franklin and Terry (وتيري فراكالن) 1985يعرفهفيما  
  .1ممكنة سلوكيات عدة أو( بديلين) سلوكيين بين التصرف

 اإلستراتيجية لتحديد القرار اتخاذ عملية لدراسة منظمة طريقة " بأنه القرار يعرف ذلك إلى إضافة
 .2"البدائل من مجموعة القرار متخذ أمام يكون عندما المثلى

 

 البديلة الحلول بين المفاضلة عملية أو معين موقف في المتاحة البدائل بين المدرك االختيار أيضا هو
  3.معينة مشكلة لمواجهة

 تتعلق فرضيات مجموعة باعتمادها المختلفة البدائل بين االختيار هو القرار اعتبار، يمكن سبق مما
 .لالمجهو  بالمستقبل

 :القرار اتخاذ يخص فيما أما

 أو نجاحها في أساسية وتعتبر للمنظمة، بالنسبة كبيرة أهمية ذات عملية القرار اتخاذ يشكل حيث
 4.فشلها

 لحل المناسب البديل واختيار البدائل، وتقييم المشكلة لتحديد إتباعها يتم أنشطة هو القرار فاتخاذ
  5.المناسب البديل ي اختياره القرار اتخاذ إلى تشير خطوة وأهم المشكلة،

 وفي المشكلة تحديد بدايتها وخطوات مراحل من تتكون متسلسلة عملية بأنه القرار اتخاذ يعرف كما
 . المعروضة المشكلة بخصوص القرار أي (البديل) الحل إلى فعليا التوصل يتم نهايتها

 البديل اختيار إلى يسعى وموضوعي فكري ذهني، نشاط بأنها القرار اتخاذ عملية اعتبار يمكن سبق مما
 سبيل في 6القرار متخذ يستخدمها التي المتتابعة العملية الخطوات من مجموعة أساس على للمشكلة المناسب
 . واألفضل األنسب القرار واختيار الوصول

 

                                                             
 .91، ص1220، سوريا، مدخل إلى إدارة األعمال، مطبوعات جامعة حلب: ـ محمد الناشد 1
 .355،ص2007، ،السعودية المريخ ،دار اإلنتاج ومراقبة التخطيط: الفضل ـ مؤيد 2

 . 341، 1993اإلسكندرية، المعارف، العامة، اإلدارة أصول: شيخا العزيز عبد إبراهيمـ 3

 .97، ص9002، اإلسكندرية، 1األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة ، الوراق، الطبعة: ـ مؤيد الفضل 4
 42، األردن، ص9004، 1اإلحصاء المتقدم في دعم القرار، الوراق، الطبعة: ـ محمد عبد العال النعيمي وآخرون 5
 .7، عمان، ص1222، 1ل كمي، دار اليازوري، الطبعةاتخاذ القرارات اإلدارية مدخ: يزير الموسو مـ منعم ز  6
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 : القرار اتخاذ مراحل

 جميع اموظف منظم، تحليلي أسلوب على اتخاذه في يعتمد الذي القرار ذلك هو الجيد القرار يعتبر
 تحديد حول اآلراء لفتتأخ ولقد. القرار التخاذ الممكنة الحلول أو البدائل إلى الوصول أجل من المتوفرة البيانات
 قسم اآلخر،فقد االتجاه مع ويتعارض يختلف اتجاها منها كل وعرض القرار، اتخاذ (مراحل) خطوات

 (Simonسيمون)

 المفكرين بعض وهناك خطوات بخمسة(  "dill"ديل) حددها كما السلوك من مراحل ثالث(   linderge لنديرج)و
  .1مراحل(6) ست إلى هاقسمو  الذين

 : القرار اتخاذ مراحل مختلف (1-1)رقم  جدول

  نايجرو  ديموك فيفتر  البنج  ديل  لينديرج سيمون
 البحــــث-

ــــطالع    واالست
 التصـــميـــم-
   االخـــتـيار-

  على التعرف-
  المشكل

 تجميع-
  المعلومات

  االختيار-

  واألنشطة تحديداألهداف-
 أساليب عن البحث-

  مختلفة وبدائل عمل
 بين البدائل المفاضلة-

  منها واحد واختيار
  القرار تنفيذ-
  القرار تنفيذ نتائج تقييم-

 المشكل تحديد-
  فرضيات بإيجاد
 لألسباب حلول

 للمشكلة األساسية
محدد  تعريف-

 للمشكل
اكتشاف بديل -

 مناسب
اختيار أسلوب -

 مشكلللالحل ا
 التنفيذ -

 تحديد المشكل-
تحديد جميع  -

 البدائل
البحث -

أو االستقصاء
 تحليل الحقائق

 مقارنة النتائج-
 االختبار -

تحديد -
 المشكل

تعريف -
 الحلول البديلة

تعريف -
 أفضل الحلول

 اختبار القرار-

االعتراف -
 بالمشكل

جمع المعلومات -
 وتحليلها

عن  البحث-
 الوسائل

 تحديد البدائل-
 القرار -
 التنفيذ -
التقييم -

 والمراجعة
ضمن  المؤسسة االقتصادية، ورقة بحثية تحليل التكلفة محاسبيا واتخاد القرار في: رشيد بوكساني: درالمص

 الملتقى الدولي: صنع القرار في المؤسسة االقتصادية جامعة محمد بوضياف أفريل 9002
 .9،2ص، ص

 

 

 

                                                             
صنع القرار في المؤسسة : ضمن الملتقى الودولي حول   ذ القرار في المؤسسة االقتصادية، ورقة بحثيةتحليل التكلفة محاسبيا واتخا: ـ بوكساني رشيد 1

 .7ص ،9002جامعة محمد بوضياف الجزائر، أفريل  ،اإلقتصادية

http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=746
http://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=746
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ن أهم النقاط   :1ذ القرار هي كما يليالمشتركة بين المفكرين عن مراحل اتخاوا 

 .مرحلة جمع المعلومات.1                             .تحديد المشكل.1

 .استعراض الحلول الممكنة.7                   .تحديد مسببات المشكل.9

 .عملية اختيار البديل.2                           

 :القرار اتخاذتوضيح مختصر لخطوات 

 :2تحديد المشكلة

سليم يساعد على حل   يعتبر تحديد المشكلة  بشكل واضح ومحدد من أهم دعامات الوصول إلى قرار
أو انحراف غير عادي عن  يعرضشيىء  فالظاهرة هي  ،رقة بين الظاهرة والمشكلةولذا يجب التف ،هذه المشكلة

 .أما المشكلة فهي السبب الحقيقي وراء حدوث الظاهرة  ،ونقصانأالوضع المألوف زيادة 

 :صياغة النموذج وخلق البدائل 

عندما  ،تحويلها إلى مجموعة رموز رياضية إن النموذج الموضوع هو تمثيل لمشكلة القرار حيث يتم
 .  3يكون التحليل كميا

 : 4التوصل إلى هذه الحلول من خاللفبعد تحديد المشكل يجب التفكير في حلول مناسبة لها ويمكن 

  دراسة المعلومات والبيانات المتاحة للقائم بالتحليل. 
 كبر قدر من األفكار من مجموعة أفراد المؤسسة في أأسلوب العصف الذهبي للحصول على  استخدام

 .  م بأن يبدو بأفكارهم لحل المشكلةوقت قصير وذلك من خالل عرض المشكلة عليهم ومطالبته
  ة لحل المشكلةقالتحليل عن التوصل إلى حلول خال إذا عجز القائم على ينمتخصصالاللجوء إلى.  

 :تقييم البدائل واختيار أفضلها

على مدى وصولها في الوقت النجاح في تقييم البدائل أمر يتوقف على مدى صدق وحداثة البيانات و 
ن عملية تقييم البدائل تتسم بالمنطق والمعقولية ويتوقف حسن التقييم على أومن الجدير بالمالحظة  ،المناسب

                                                             
 .9المرجع نفسه، ص :بوكساني رشيدـ  1
والتجارية وعلوم ، كلية علوم االقتصادية(دراسة حالة مجمع اسمنت الشرق الجزائري)نظام المعلومات وأثره على عملية اتخاذ القرارات : ـ الوافي الطيب 2

 ـ  111، ص 9010، 10التسيير، جامعة الجزائر، مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، عدد 
 .12مرجع سابق، ص: سمويو زمزير المـ منعم  3
 .19، ص9001 ،إلدارة وعملية اتخاذ القرار، دارهومة، الجزائرا: ـ جمال الدين لعويسات 4
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واختيار أفضل بديل تمثل الخطوة األصعب التي يمر بها متخذ القرار فبعد أن يتم تقييم  ،اتخاذ القرار الرشيد
البديل األفضل  ويتم ذلك بمقارنة البدائل ثم اختيار ،ضيل واالختيار بينهاالبدائل يبقى القيام بعملية التف

 .1واألحسن

 :تنفيذ القرار 

يتم وضع و لمشكلة اال يعد أكثر من كونه نوايا حسنة تجاه حل  البديل موضع التنفيذ فان القرار يوضعمالم    
 :2د من خالل إتباع الخطوات التاليةنفذالبديل موضع الت

  تحديد وتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ الحل المقترح 
  المقترح( الحل)لتنفيذ البديل وضع جدول زمني 
  3تخصيص المهمات لألشخاص اللذين يتولون تنفيذ البديل 

 :أنواع القرارات 

البيئة ، و الصالحيات التي يتمتع بها متخذ القرار، ف المركز اإلداري الذي يصدر منهيختلف القرار باختال   
 :4 مبين من خالل العناصر الموالية، كما هو التي يعمل بها، وتنقسم القرارات حسب معايير معينة

 انواع أنواع القرارات(:2-1)جدول رقم 

اتخاذ  في المشاركة البيئة إمكانية برمجتها أهمية القرار الوظائف
 القرار

 تتعلق بالمورد البشريقرارات 
بالوظائف قرارت تتعلق 

 اإلدارية 
 تتعلق باإلنتاجقرارات 

 قرارت تتعلق بالتسويق
 قرارات تتعلق بالتمويل 

إستراتيجية قرارات 
تتخذها اإلدارة 

 العليا
قرارات تكتيكية 
تتخذها اإلدارة 

 الوسطى 

قرارات 
 مبرمجة

قرارات غير 
 مبرمجة 
قرارات 
 روتينية

 قرارات في حالة التأكد 
 ظروف المخاطرة قرارات تحت

 قرارات في حالة عدم التأكد

 قرارات فردية
 قرارات جماعية

 مداخلة( لوحة القيادة كأسلوب فعال التخاذ القرار في المؤسسة)جباري شوقي  بوديار زهيه،: المصدر 
 .7ص  ،محمد بوضياف ، جامعةالدولي حول صنع القرار في المؤسسة اإلقتصادية ضمن فعاليات الملتقى

                                                             
الطرق الحديثة لحساب التكاليف واتخاذ القرار في المؤسسة ـ دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع البليدة ـ محاسبة وتدقيق، قسم علوم تجارية، : ـ سالمي ياسين 1

 . 74، جامعة الجزائر، صغير منشورةكلية علوم االقتصادية، مذكرة ماجستير 
 . 171، ص9001، دار صفاء، األردن 1ط، (النظريات والعمليات والوظائف)مبادئ االدارة : ـ محمد قاسم القريوني 2
 .19مرجع سابق، ص: سويو ـ منعم زمزير الم 3
ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول صنع القرار في المؤسسة اإلقتصادية،  :ذ القرار، مداخلةلوحة القيادة كأسلوب فعال التخا: شوقي ـ بودبار زهية، جباري 4

  .7ص جامعة محمد بوضياف
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 :1القرارات المتعلقة باإلنتاج 

 إنتاج)، وحجم اإلنتاج و سياسته موقع المصنع، وأنواع اآلالت المستخدمة باختيارتتضمن القرارات الخاصة 
 .الرقابة على اإلنتاج و جودتهو حجمه و  التخزينو  ومصادر الحصول على المواد الخام ،(مستمر أو حسب الطلب

 اذ القرار و أهميته القرارات داخل المؤسسة خنمادج إت: المطلب الثاني 

 :المؤسسة أهمية القرارات داخل / 1

تها في إتخاذ القرارات السليمة اكفاءة قيادات تعد محورا للعملية اإلدارية و أصبحت عملية إتخاذ القرار 
 :2تتمثل أهمية إتخاذ القرارات في و  يةجوانب التنظيمالالتي تمس كل 
 التخطيط القرار و  اتخاذ: 

القرارات هو قلب التخطيط و أن معظم المديرين يعتبرون أن  اتخاذأن  "وادونيل "و  "كونتر "لقد اعتبر 
 اتخاذيالحظ أن مراحل عملية التخطيط تكاد تتفق في مجملها مع خطوات و  ،التخطيط مركز لوظيفتهم اإلدارية

 .القرارات كما تتفق العمليتان في  المعايير الموضوعية لتصنيف أنواع التخطيط و أنواع القرارات 

 التنظيمو القرار  اتخاذ: 

يعتبر التنظيم وظيفة ضمن وظائف اإلدارة و يرتبط هذا بهيكل السلطة حيث يتطلب تجميع األنشطة 
بداخل هذه الوحدة  ىأس كل وحدة إدارية مسؤول عما يؤدالضرورية لتحقيق أهداف المنظمة في وحدات إدارية ير 

ببناء هيكل عالقات السلطة مع تهيئة الظروف م التنظيم تلسلطة الضرورية لتحقيق أهدافه لذلك يهمع تفويضه ا
 .الرأسيالتنسيق على المستويين األفقي و  التي تساعد على خلق

 3التنسيقالقرار و  اتخاذ: 

من معايير نجاح  –وهو ترتيب منظم للجهود الجماعية المؤدية لوحدة التصرف  –يعتبر التنسيق 
القرارات من خالل توحيد  اتخاذالتنسيق بعملية  ارتباطرز المدير خاصة أنه عنصر هام في العملية اإلدارية و يب
على متخذ القرار مراعاة ثالثة القرارات و تنفيذها و  اتخاذالجهود و الطاقات البشرية و المادية لضمان حسن 

 .االنسجامالتوازن، التكامل، و : صر ترتبط بالتنسيق وهي عنا

                                                             
1

- Darbelet Economie D'ontrprise,ED Foucher,paris,1992p.20  

 
2

 1ص 90/02/9001، 9المنظمات غير الحكومية ، مهارات تدريبية ،ع و التميزمركز ـ  
3
 7ص 90/02/9001، 9المنظمات غير الحكومية ، مهارات تدريبية ،ع و التميزمركز  - 
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 االتصالالقرار و  اتخاذ: 
 . االتصاالتالقرار مع مراكز  اتخاذعن وجوب تطابق مراكز " سيمون"عبر 

لمعلومات و تبادل ا -االتصاالتإلى أن القرار اإلداري يتخذ بناءا على نوع من  "ىدوش"وقد أشار 
لذي يعتبر ا -هرم السلطةى المستوى األفقي أو العمودي في أكثر سواء كان ذلك عل األفكار بين شخصين أو

 .قرار معين التخاذالحقائق الالزمة هي الناقلة للبيانات والمعلومات و  فاالتصاالت ،للقراراتدعامة أساسية 
 
 الرقابةالقرار و  اتخاذ: 

تضبط عملية تنفيذ القرارات كما أن عند القيام بعملية  –تنظيم وضبط وتعديل األنشطة  – الرقابة إن عملية
  .مجموعة من القرارات على أساس النتائج المتحصل عليها من هذه العملية باتخاذالمراقبة يقوم المسؤول 

 :القرارات اتخاذنماذج / 2

 :القرارات، وفيما يلي عرض ألهمها اتخاذيرد ضمن الفكر اإلداري أنواع مختلفة من نماذج عملية 

 simon:1نموذج سايمون : أوال 

 :القرارات وهي كما يلي التخاذفي هذا الصدد يميز سايمون بين طريقتين 

 عي و تقييم كل منها بشكل موضة كافة البدائل بشكل عملي دقيق و وهي التي تقتضي دراس :الطريقة الرشيدة
 .بأقل التكاليف عةأفضل البدائل والذي يحقق أقصى منف اختيارمن ثم 

 ( مرضي و ليس مثالي )قرار  إلىالوصول  متخذ القراروهي التي يتوخى فيها  (:المرضية)الطريقة المعقولة
وجود بدائل  احتمالقرار معقول وال بأس به على الرغم من  إلىعن البدائل عند و صوله  هيتوقف بحثو 

عوبة حصر جميع البدائل القرارات بسبب ص اتخاذالجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي السائدة في أفضل، و 
 .قرارات مثلى بشكل رشيد اتخاذعملية  الذكاء الذي تتطلبهو  الجهدالوقت و  بسببالممكنة و 

 :2Lindiblom :نموذج لندبلوم : ثانيا 

 :القرارات في اإلدارة وهي كما يلي التخاذويقول لنديلوم أن هناك طريقتين رئيسيتين 

  المشكلة بشكل عقالني وتدرس كافة  إلىوهي التي ينظر فيها  :الجذريةالطريقة الرشيدة الشاملة أو
 .ثم يختار البديل األمثل االبدائل الممكنة دراسة جذرية شاملة تشمل جميع جوانبها وكافة أبعاده

                                                             
 .12المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلى ، مرجع سابق ص: مؤيد الفضل ـ  1

 .19، ص  نفسهالقرارات اإلدارية المثلى ، مرجع  المنهج الكمي في إتخاذ: ـ مؤيد الفضل 2
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 المشكلة نظرة  إلى متخذ القرارالطريقة التي ينظر فيها وهي  :ة  الجزئية المتزايدة أو الفرعيةالطريق
نما نه ال يدرسه من أساسه و إمة فقط، وعندما يتخذ قرار فعلى الجوانب الها تهجزئية، حيث يركز دراس ا 

 .، وهي الطريقة األكثر شيوعاعنايته للتغيرات التي تحصل عليه يولي

 :1Etzioni: ثالثا  نموذج أتزيوني

 اقترح، وقد ي مزيج من الطريقتين الجذريتين والجزئيةالقرارات في الواقع ه اتخاذيؤكد أنزيوني أن عملية 
ارات يتم فيها القر  اتخاذفهو يؤكد أن عملية . لوصف هذه الطريقة المركبة" الفحص المختلط"مصطلح  استخدام

 .االنتباهت فبالنواحي البارزة التي تللإلهتمام ري للمشكلة ثم ينتقل بعدها ذأوال فحص عملي و ج

 :القرار اتخاذالعوامل المؤثرة في : المطلب الثالث 

 اتخاذ، فإن العوامل المؤثرة في عملية الواحد التي يتخذها المدير في اليوم على الرغم من تعدد القرارات
ذا تداخلت هذه العوامل بقوة فإنها تقود أحيانا القرارات تزيد من صعوبة وكلفة هذه العملية   قرارات خاطئة إلى، وا 

التفكير في عدد من كان بسيطا وذا أثر ومدى محدودين فإنه يستلزم  ماأي قرار ومه تخاذإ، لهذا (غير رشيدة)
 .2العوامل مختلفة التأثير على القرار

 3القرار اتخاذعرض موجز لمختلف العوامل التي تؤثر على عملية شكل و وفيما يلي 

 :أهداف المنظمة

الهيئة  تحقيق أهداف المنظمة أو أن يؤدي في النهاية إلىمما ال شك فيه أن أي قرار يتخذ وينفذ ال بد و 
هي محور التوجيه األساسي لكل العمليات بها لذلك فإنها بؤرة  فأهداف المنظمة المجتمع المتخذ فيه القرار، أو

 اإلهتمام في إتخاذ القرار

 :الثقافة السائدة في المجتمع

القرار،  ملية اتخاذالهامة التي تتصل بع وعلى األخص نسق القيم من األمور تعتبر ثقافة المجتمع
نما تباشر نشاطها في المجتمع وللمجتمع ، ومن ثم فال بد من مراعاة األطر فالمنظمة ال تقوم في فراغ وا 

 .االجتماعية و الثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار

 
                                                             

 .10، ص مرجع سابق  ،و النوعية في دعم قرارات المنظمةاالساليب الكمية : مؤيد الفضل ـ  1

 .942ص  ،1222، ، عمان، دار المناهج(المبادئ و المهارات ، الوظائف)إدارة األعمال : محمد مصطفى خشروم ـ 2
 .9،2ص، ص  90/02/9001، 9،ع  المنظمات غير الحكومية ، مهارات تدريبية التميزمركز ـ  3
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 :المعلومات المتاحة الواقع ومكوناته من الحقائق و 

لواقع وما االحقيقة و  يجب أن يؤخذ في االعتباربل  ،لمحتوى األخالقي كما يسميه البعضال يكفي ا
 . آخرترجحه من وسيلة أو بديل على 

أن القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع ألنها بكل تأكيد " سايمون"وفي رأي 
معنى هذا و  وجه السلوك نحو البديل المختارتصف حالة مستقبله وهناك تفضيل لها على حالة أخرى وت

 .ار أن لها محتوى أخالقي باإلضافة إلى محتواها الواقعيباختص

 : العوامل السلوكية
 :1يمكن تحديد اإلطار لمتخذ القرار في ثالثة جوانب هي

التي يمكن من خاللها تفسير و  مدى معقوليتهالق بالبواعث النفسية لدى الفرد و ويتع: الجانب األول 
لقرار من بين البدائل التي األساسي الذي يوجه الشخص إلى اختيار االسلوك النفسي للفرد حيث تعتبر المصدر 

 .، ومن ثم كان اتخاذه لهأمامه
 :دور التنظيم ذاته في خلق البيئة النفسية للفرد من خالل:  نيالجانب الثا

 تحديد األهداف له. 
  الخبرة داخل التنظيم اكتسابإتاحة الفرص للممارسة اإلدارية و. 
  لبياناتاالمد بالمعلومات و. 
 القدر الالزم من السلطة هإسناد المسؤوليات له مع منح. 

 

 

 

 

 

                                                             
1

- Info @ngoce.org/www.ngoce.org.  
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 العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار (:2-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12ص ،9009 ،، دار حامدإلداريةأساليب في إتخاذ القرارات ا :منصور ناصر كاسر: المصدر

 

 

 

 

 

 

 رقابة 

 توجيه

 تنظيم

ـــادات  تقاليد وعــ

قنيــة
ت الت

طورا
الت

 

ـــاج
إلنت

ط ا
شـــرو

 

 عــوامل البيئة اخلارجية

ــوانني وتشريعات  قـ

سة
نافـــ

امل
 

ق 
ألورا

ا
دية

صا
القت

ا
 

العالقات االجتماعية
 حجم املنظمة وتطورها 

تطور نظم املعلومات اإلدارية
 

 عوامــل داخليــة

تطور 
التنظيم

 
 ذ القرارعوامل متعلقة بشخصية متخ

 القــرار ظروف

 عـــوامل شخصية
عوامل نفسية

 
طرة

ملخا
ا

 

عدم التأكد
 

 التـــأكد

 القرار تخطيط
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 القرار صناعة :الثالث المبحث

 بصنع المشتغلين اهتمام حازت التي األهمية ذات الموضوعات من واتخاذه القرار صنع موضوع يعتبر
إلى  بآثارها دمتوت الواقعتغير و  الحاضر، تمس خطيرة عملية القرار وضع المختلفة، المجاالت في القرار

 فيما والدقيقة المتخصصة المعلومات من واسعة قاعدة إلى تستند متأنية دراسة تسبقها أن يجب لذلك المستقبل،
 .1إصداره المزمع القرار بموضوع يتعلق

 القرار واتخاذ القرار صنع :األول المطلب

براز القرار لصنع مفهوم تحديد يمكن سبق مما  اتخاذ وبين -القرار صنع - بينه االختالف نقاط همأ وا 
 .المشكالت وحل القرار

نما فحسب، القرار اتخاذ يعني ال القرار صنع مفهوم إن  فيها تتدخل للغاية معقدة عملية أو تنظيم هو وا 
 غير والظروف والحقيقة القيمة عناصر تتضمن كما ،واجتماعية واقتصادية وسياسية، نفسية، متعددة، عوامل
 كأساس ذهنه في اتخذها التي االعتبارات وهي القرار، صانع ذهن في توقعها ملحتي التي تلك وهي المحددة
 الطبيعة ذات باالعتبارات عامة بصورة يتعلق القرار صانع دور فكان عليها بناءا القرار اتخذ ثم ومن متوقع،

 .2واإلستراتيجية السياسية

 من تبدأ متعددة تفاعالت المختلفة مراحلها في تتضمن حيث ديناميكية عملية هي القرار صنع عملية
 ألحد ودقيق حذر اختيار على تحتوي المراحل هذه جميع وفي القرار اتخاذ بمرحلة وتنتهي التصميم، مرحلة
 تطبيق خالل من التشغيلية الفرق لقادة ةياسسأ مهارة وهو البدائل، مجموعات من أكثر أو اثنين بين من البدائل
 القرار صنع يتضمن حيث العملية وسالمة الفرق ألداء األهمية بالغ أمر وهذا المشكالت حل في منهجي أسلوب
 .3المناسب الوقت في بالمعلومات المساهمة خالل من المشكالت حل في المسؤولية الفريق أعضاء تبادل

 خطوة من رأكث على يحتوي الذي الشامل المفهوم أو العمل ذاتها حد في القرار صنع عملية تعني
نما البعض، يعتقد كما القرار تكوين مراحل من مرحلة ليست فهي معين قرار إلى لوصولل  تطلقناعة ص هي وا 

 أو إجراء من رثأك تتضمن واسعة عملية القرار صنع فإن ثم ومن القرار، بها يمر التي المراحل جميع على
 صنع مراحل معظم في العالقة ذات اإلدارية والوحدات اإلدارة، من ممكن عدد ربأك اشتراك يعني وهذا طريقة،
 .4القرار

 

                                                             
 .99يمية وطرق مواجهة مشكالته ، صنظريات صنع القرار ومهاراته في اإلدارة التعل: ـ طارق عبد الرؤوف عامر 1

2 - Harrison, E:Mamagement andorgamization, houghton Mifflin, Boston,1974,P50. 
3
- Katherine L, Mlkmanantoher : Howcan Making Be Improvea: Working papers,2008,P4. 

4
ـ    Decision uakingand problem sloving: independent study241,a,May2010,FEMA. 
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 :القرار صنع ويعرف

Nigro: معين حكم إصداروهو أيضا .معين موقف في المتاحة البدائل بين الواعي المدرك االختيار 
 .1إتباعها يمكن التي الممكنة للبدائل الدقيق الفحص بعد وذلك معين موقف في الفرد يفعله أن يجب عما

 أوف دهال النجاز أمامه متاحة وسيلة أنسب باعتباره القرار متخذ يختاره مسار: فيما يعرف أيضا بــ
 .2يتبعها التي األهداف

 على تقتصر ال رشيدة عقالنية عملية عن يعبر فاألول: واتخاذه القرار صنع بين الفرق يتضح
 .3واالختيار البدائل بين والمقارنة والمفاضلة، البحث هي ثالث فرعية عمليات في تتبلور ولكنها فقط االختيار

 بين خلط هناك أن مفاده رأي إلى Etriam Turban بينهم ومن المجال هذا في المختصصين يذهب
حدىو  المشكلة حل ومصطلح القرار صنع مصطلح  القرار صنع عملية مراحل فحص هو بينهما التمييز طرق ا 
 :وهي األساسية

 الذكاء. 
 التصميم. 
 االختيار. 
 التنظيم. 

 .4بعينه القرار اتخاذ هي االختيار مرحلة أن حين في المشكلة حل كلها المراحل هذه تعتبر حيث

 وليس مصطلحات ثالثة بين يوجد الوضوح عدم أن إلى القرار دعم بمشاكل المهتمين بعض ذهبي
 :5هي المصطلحات وهذه أعاله ورد ما فقط

 Decision Making  القرار صنع

  Decision Taking  القرار اتخاذ

 Problem Solving  المشكلة حل

                                                             
 .2مرجع سابق، ص: ـ طارق عبد الرؤوف عامر 1
 .2، ص9002ديناميكيات وأخالقيات صنع القرار، دار النهضة العربية، القاهرة، : ـ سالمة عبد العظيم حسين 2

3
 - Arthur B Markman, Douglasl: Decision Making university Tescas,2001,P3. 

 .12مرجع سابق، ص: يمـ محمد عبد العال النعي 4
 .19صمرجع نفسه، : يمالنعيـ محمد عبد العال  5
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 تتضمن القرار صناعة أن من انطالقا الثالث المصطلحات هذه بين التمييز يتطلب األمر أن حين في
القرار، أي أن هذه األخيرة جزء من األولى وبالتحديد  اتخاذأن تعود إلى عملية  شأنها من التي المراحل كافة

 . 1تتمثل في مرحلة االختيار والتنظيم في صناعة القرار

 القرار العالقة بين صناعة القرار واتخاذ (3-1)الشكل رقم

 

      

 

 

 

 

 .19محمد عبد العال النعيمي وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر

 طرق وأساليب صنع القرار : المطلب الثاني

 :2طرق صناعة القرار  .1

  :ز تلك الطرقمن إبر 

  خاصة بكل منها و تحديد البدائل ال إلى أجزاء ثم اختيار ةحليل المشكلفيها يتم ت :صفيةالطريقة الو
على تفصيل بديل  ةرتبالمتودراسة النتائج  ،بكل بديل ووضع أوزان نسبية لها الخاصةالعيوب المزايا و 

  .عن اآلخر
 والبرامج المتصلة  اآلليةالحسابات  تقدم في العلوم اإلحصائية والرياضية وانتشارلنتيجة ل :الطرق الكمية

البيانات الرقمية المتصلة بمجاالت  للجوء الى تلك البرامج في معالجةهرت الحاجة إلى اظبها فقد 
 ةلسهولة التعرف على المشكل ار ظفعاله بشأنها ن قرارات واتخاذ ،لكعات وغير ذالمبيوالتسويق و  اإلنتاج

عن العالقات بين العوامل المرتبطة بتلك المشكلة اذا تم ة التعبير ولهسيضا أعند تحديدها بصورة كمية و 
  .التعبير عنها بصورة كمية

  
                                                             

 .19مرجع نفسه، ص: يمالنعيـ  محمد عبد العال 1
2
- Richard Barrett: Modesof Decision Mking, ( Barrett Values centrr), P3.  

 

 

 

 

 صناعة القـــرار

 القرار ذاختا
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 : 1أساليب صنع القرارات  .9

 :القرارات داخل المؤسسات اتخاذمن أبرز األساليب الكمية المستخدمة في 

 حيث يتم االستدالل من خالل دراسة العينة على  ،االستعانة بعينة للمجتمعيتم  حيث :أسلوب العينات
  .وغير ذلك يةالمجتمع الذي تمثله وتستخدم تلك الطريقة في مراقبة المخزون والبحوث التسويق

  بين  للمفاضلةحيث يعتمد على القيمة المتوقعة األكثر احتماال  :(نظرية االحتماالت) االحتماليالنموذج
في إتخاذ القرار بفي ظل المخاطرة أي الظروف التي  دم نظرية االحتماالتعدة بدائل مطروحة وتستخ

  .األخذ ببديل معين ةتماما من نتيج متأكدغير  القرار يكون فيها متخذ
 وهمية تمثيل عملية تتم حيث الرياضية، النماذج بناء يصعب عندما يستخدم أسلوب وهو  :المحاكاة 

 .بالفعل حدوثها قبل معينة لعملية
 وهيحة اتالم در للموا األمثل االستخدام تحديدل المستخدمة الكمية األساليب من هي:الخطية البرامج 

سميت بالخطية، وهي طريقة رياضية يتم الحصول من ولذلك  ر،أكثو أ متغيرين بين العالقة تصف
 .يتعلق بتلك الموارد ماخاللها على أفضل الحلول في

 بر عن دالئل ومؤشرات إحصائية مستنتجة من عينات مختلفة تع :خرائط مراقبة الجودة اإلحصائية
ترصد على خريطة معينة أعلى حد للظاهرة وأدنى حد لها، وتلك الخرائط تستخدم للتميز بين الفروقات 

 .ذاتهافي اإلنتاج ألسباب ترجع للصدفة أو لعوامل تتصل بحدوث قصور أو خلل في عملية اإلنتاج 

 اضات عملية صنع القرارمبادئ وافتر : المطلب الثالث

 :مبادئ عملية صنع القرار.1

 :2هناك بعض المبادئ األساسية التي تعتمد عليها عملية صنع القرارات وهي

 القرارات عملية مستمرة ومتغلغلة في جميع جوانب النشاط اإلداري  ويعني أن اتخاذ: مبدأ تغلغل القرارات
 .في أي مؤسسة

 ادا على التفكير االبتكارينى مستوى من القرارات الممكنة استللوصول إلى أعل :مبدأ التفكير المركب. 
 الطات، وأن غاليا من التناقض، والمخكون التفكير منطقيا يجب أن يكون لكي ي :مبدأ التفكير المنطقي

 .يكون دقيقا واضحا
 م اطلب األمر استخدللحصول على أكبر كمية من األفكار في أقل وقت ممكن يت :مبدأ االنطالق الفكري

 .حلقات االنطالق الفكري

                                                             
 .2مرجع سابق، ص: ـ طارق عبد الرؤوف عامر 1

2
 - Srinivas Nowduri: Managment infaration and business decision, Making (Journal of Management and Markating Research), P3. 
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 القرار يصنع الحقائق وبدون القرار متخذ معها يتعامل التي الخام المادة الحقائق تعد :الحقائق مبدأ 
 خاطئا

 :1القرار صنع عملية افتراضات.9

اإلفتراضات خمسة إفتراضات أساسية لصنع القرار ويتم على أساسها إتخاذ القرار وهذه   Hoy& Miskelيحدد
 :  هي

 الصعوبات وتشخيص تحديد تتضمن التي األحداث من حلقة القرار اتخاذ عملية. 
 التنظيمي السياق داخل الجماعة أو الفرد أداء في تتجسد كما القرار اتخاذ عملية هي اإلدارة. 
 القرار اتخاذ في الكاملة العقالنية عن يعبر محددة أهداف تحقق قرارات صدور. 
 تنظيمي منطور وفي النيقع إطار في للقرار الداخلية البيئة داخل المروؤس تطوير هو اإلدارة أساس. 
 والمهام الوظائف بكل معينة عقالنية ادارة تجسده الفعل من عام نمط هي القرار اتخاذ عملية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .9مرجع سابق، ص: طارق عبد الرؤوف عامر 1
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 :الفصل خالصة

 أهم أحد القرار ويعد اإلدارية، المبادئ من كثيرا القديمة الحضارات ظل في سادت التي اإلدارة عرفت
 يؤثر الذي والمحيط، لواقعا دراسة على قائم مستمر وعملي عقلي نشاط يمثل والذي اإلدارة، في الممارسة الفنون
 .به ويتأثر

 المزج كيفية لكن واحدة عملية هي بل القرار وصنع القرار اتخاذ بين فرق ال العملي الواقع فيو 
 هي للقرار ةعاالصن فعملية ،هاتخاذ من أكثر القرار صناعة إمكانية بوجود توحي للمعطيات والتحليل والتركيب

 ضمن ومطبقة مبادئ عدة على قائمة العملية وهذه والتحضير التهيئة مرحلة عن عبارة أي القرار التخاذ تمهيد
 .معنية وأساليب طرق
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 :مقدمة الفصل

وتحليل دراسة عملية و ، التوقعفي  المستخدمة أحد أساليب القياس االقتصاديتعتبر السالسل الزمنية 
حصائيات عن الكمية المنتجة خالل الفترة محل الدراسةتطلب الحصول تبحجم اإلنتاج  التوقع  .على بيانات وا 

سير الزمن كعامل مستقل لتحديد وتفنموذج السلسلة الزمنية يعتمد بالدرجة األولى على عنصر و 
 .الماضيقيم المتغير التابع لفترات سابقة أي سلوك هذا المتغير في الظاهرة المدروسة واستعمال 

باستخدام السالسل الزمنية واختلفت من ناحية كيفية استخدامها وخصائصها  التوقع لقد تعددت طرق
-Boxومن أبرز هذه الطرق نميز ما يعرف بطريقة ( السكون)وعموما فهي تنطلق دائما من استقرار السلسلة 

Jenkins ( نماذج المتوسطات المتحرك المتكاملة باالنحدار الذاتيARIMA) وهذا األسلوب ال يستخدم أي ،
 .على القيم الزمنية فقطعتمد كلية معلومات عن المتغيرات األخرى بل ي
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 مفاهيم عامة حول السالسل الزمنية : المبحث األول

السالسل الزمنية من التقنيات الحديثة المستخدمة في أغراض التوقع، وتحمل هذه التقنية ضمن طياتها العديد من 
  :تتضمنه من مركبات وتحليل وفيما يلي عرض لذلك المفاهيم فيما يخص تعريفها وما

 مفهوم السالسل الزمنية ومركباتها: المطلب األول   

 :مفهوم السلسلة الزمنية/ 1          

 .السلسلة الزمنية وجميعها تلتقي حول تغير الظاهرة عبر الزمنلقد تعددت تعاريف 

المشاهدات المأخوذة عن متغير وأحد أو أكثر مرتبة هي مجموعة من أن السلسلة : أبسط هذه التعاريف
 .1متساويةفقا لزمن حدوثها في فترات زمنية و 

  السلسلة تحتوي على عدد من القياسات لمتغير ما عند نقاط زمنية مختلفة وهي بذلك تصف سلوك
 .2المتغير االقتصادي عبر الزمن

  السلسلة الزمنية هي تسلسل لمجموعة من المشاهدات مرتبة عبر الزمن، وفي الغالب يتم جمع هذه
في فترات زمنية منفصلة متباعدة بالتساوي، عندما يكون هناك متغير واحد فقط على المالحظات أو المشاهدات 

 .3أساسه يتم إجراء هذه المالحظات
 كل فترة يقابلها إحصائي معين مرتبة حسب تسلسل زمني، حيث  هي مجموعة من القيم لمؤشر

  .4قيمة عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلة
  هي تتابع لمشاهدات تؤخذ في فترات زمنية منتظمة يكون فيها المتغير المعمتد هو المتغير الذي

  .5يشاهد على فترات زمنية منتظمة والزمن هو المتغير المستقل
 منظمة خالل فترة زمنية معينة وهذه المشاهدات يتم  مجموعة من القيم المتتالية السلسلة هي عبارة

 .6(من حيث الطول)الفترات الزمنية متساوية لية وعادة ما تكون هذه متوا (تواريخ)تسجيلها خالل فترات 
يمكن اعتبار أن السلسلة الزمنية هي مجموعة من القياسات أو  إذن من خالل التعاريف السابقة

ومبوبة خالل فترات زمنية متتالية متساوية الطول بحيث المشاهدات عن ظاهرة ما، تكون هذه القياسات مرتبة 
والبعد الثاني للتوزيع يمثل في قيم ستقل، أولهما الزمن الذي يمثل المتغير الميتشكل لدينا توزيع ذو بعدين 

 .الظاهرة المدروسة
                                                             

 .382، ص3002مبادئ التنبؤ اإلداري، النشر العلمي والمطابع، السعودية، : عبد الرحمان األحمد عبيد.  1
 .030، ص3000،  3اإلسكندرية، طالحديث في االقتصاد القياسي، الدرا الجامعية، : ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية 2

3
 . Rumasu branaian V: Time Series Amalyes, new delhi. 

 .393، دار ومكتبة الحامد للنشر،  عمان، األردن،  ص3طرق اإلقتصادالقياسي، ط: ـ محمد شيخي 4
 .293، ص3000، 03 جاإلحصاء في اإلدارة ، ترجمة سرور علي ابراهيم سرور، دار المريخ، الرياض، : ـ أدوارد ميينيكا وآخرون 5
 .22ص ، 3002الجزائر،اإلحصاء التطبيقي، دار العلوم للنشر والتوزيع، : ـ نصيب رجم 6
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 :مركبات السلسلة الزمنية/ 2

بقيم من مجموعة من المركبات أو القوى المؤثرة التي من خالل اتحادها تمدنا تتكون السلسلة الزمنية عادة       
ن الرسم بشكل عال في الدقة يبرز لللسلسلة الزمنية وتساعدنا على معرفة سلوك الظاهرة،  نا أربعة عناصر وا 

 .ومؤثرة في السلسلة الزمنيةمكونة 

 :Trerd( T)االتجاه العام  1- 2

 .1مسيرة السلسلة بشكل عام وعلى مدى بعيد المركبة التي توضحهو    

ويكون هذا التحرك عادة نتيجة لعوامل طويلة .....ل التحرك التدريجي في السلسلة الزمنيةكما يمث         
 .2ية للمجتمع، التكنولوجيا وأذواق المستهلكينالديمغراف غيرات في المجتمع والخصائصاألجل مثل الت

 النمو الطبيعي للظاهرة، حيث يعبر عن تطور متغير ما عبر الزمن، سواء أكان هذا التطور بميل         
 .3في الفترات الطويلة بينما يكون واضحايالحظ في الفترات القصيرة، موجب أو سالب إال أن هذا التطور ال 

إذن االتجاه العام هو عبارة عن التغير المنتظم للمشاهدات خالل فترة زمنية سواء كان هذا التغير         
 .بالزيادة أو النقصان، ويمثل أهم عامل أو مركبة في السلسلة غالبا ما يتم االعتماد عليه في التنبؤ بالقيم العددية

 :Cyclicul Variations( C)المركبة الدورية  2-2

 .4(سنتين أو أكثر) نمط دوري في السلسلة يتكرر كل فترة زمنية طويلة هي تغيرات تؤدي إلى حدوث       

من حين آلخر، ويظهر تأثيرها التغيرات الناجمة عن تأثير القوى الدورية والتي تظهر دوريا  كما أنها تمثل   
  .5نتؤاتعلى قيم السلسلة الزمنية على شكل 

هابطة عن قيم االتجاه العام للسلسلة الزمنية خالل فترات زمنية طويلة يطلق عليها هي مؤثرات صاعدة أو      
 .6سنة31-2دورة يتراوح طولها ما بين 

                                                             
 .321، ص3999، 3ط مقدمة في اإلحصاء، مركز الكتاب، القاهرة،: ـ عوض منصور، عزام صبري1
ي، مرفت طلعت المحالوي، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية، نب محمد توفيق البلقياألساليب الكمية في االدارة، تعري: ـ ديفيد أندرسون وآخرون 2

 .339، ص3000
 .391طرق االقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص: ـ محمد شيحي 3
 .01، ص3مقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية، مركز النشر العلمي، المملكة العربية السعودية، ط: ـ سمير مصطفى شعراوي 4
 .561، ص7002اإلحصاء الرياضي والنماذج اإلحصائية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ـ معتوق أحممد 5
 .924، ص7002، 07علم اإلحصاء، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ط مبادئ : ـ إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه 6



 لسالسل الزمنيةل السياق المفاهيمي                                     :                      ثانيالفصل ال

 

00 
 

العامل الدوري عبارة عن تقلبات تتكرر على نفس الوتيرة وتستعيد سيرتها كل عدة سنوات وتختلف هذه     
وهي ناتجة ....الزمنية للدورة أو من حيث اتساع التقلباتسواء من حيث طول الفترة التقلبات من دورة إلى أخرى 

   .1عن الدورات االقتصادية

مرحلة  :عموما مادامت التغيرات الدورية ناتجة عن الدورات االقتصادية فإنها تتبع نفس مراحلها أالو هي    
 .األزمةثم الركود وأخيرا مرحلة الكساد أو النمو أو االزدهار تتلوها مرحلة االنكماش 

  .2بين مرحلتي ازدهار متتاليين أو مرحلتي ركود متتاليينيقاس طول الدورة بالفترة الممتدة   

 :Seasonal Variation(S)المركبة الموسمية 3-3

تشير هذه المركبة إلى التغيرات المتشابهة التي تظهر في الفصول المتناظرة خالل األزمنة المختلفة التي    
 .3فيها مشاهدات السلسلة أخذت

 .4هي كذلك التغيرات التي تحدث بانتظام في وحدات زمنية متعاقبة والتي تنجم من تأثير عوامل خارجية   

التي تؤدي إلى حدوث نمط كامل في السلسلة يتكرر يطلق عليها أحيانا التقلبات الموسمية وهي التغيرات    
 .5باختالف طبيعة البيانات( S)الدورة  ويختلف طول......بانتظام بعد عدد معين من الفترات الزمنية

وتكون شهرية  نتؤاتلباتعبر عن التطور في كل سنة وعادة ما يكون في شكل ارتفاعات وانخفاضات تسمى    
 .6أو فصلية

األول االختالف هذه األخيرة في العديد من األوجه، عن هذه التغيرات تشبه التغيرات الدورية إال أنها تختلف    
أن طول الدورة التي تحدثها التغيرات الدورية أكبر كثيرا من طول الدورة الموسمية واالختالف الثاني هو أسباب 

االقتصادية من حيث الكساد حدوث هذه التغيرات حيث أن التغيرات الدورية تعكس آثار الدورات والتقلبات 
ال يمكن تحديده بشكل دقيق على خالف التغيرات والزواج أما االختالف الثالث أن طول التغيرات الدورية 

 .7الموسمية

                                                             
 .521مبادئ التنبؤ اإلداري، مرجع سابق، ص: ـ عبد الرمحان األمحد عبيد 1
 .521نفس املرجع، ص: ـ عبد الرمحان األمحد عبيد 2
 . 721، ص5429مقدمة يف اإلحصاء، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ـ حممد صبحي أبو صاحل، عدنان حممد عوض 3
 .546طرق االقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص: ـ حممد شيحي 4
 .99مقدمة يف التحليل احلديث السالسل الزمنية، مرجع سابق، ص: ـ مسري مصطفى الشعراوي 5
، أطروحة (3000-3003)والتنبؤ بها للفترة الممتدة بين ( 3003-3920)دراسة قياسية لبعض متغيرات االقتصاد الكلي الجزائري : ـ بن قانة إسماعيل 6

 .21صمنشورة، تصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، ماجستير، قسم، كلية الحقوق والعلوم اإلق
 .22مرجع سابق، ص :مصطفى الشعراويـ سمير  7
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 (:I)المركبة العرضية 2-4

تكون في الحسبان،  غالبا التغيرات طارئة تحدث نتيجة حوادث فجائية هي التغيرات العرضية أو العشوائية     
هذه التغيرات مفعولها طبقا لقاعدة ثابتة على قيم السلسلة الزمنية، فقد يكون التأثير تارة  دثوبالتالي ال تح

عوامل حدوثها تجعل من الصعوبة التنبؤ بها وتقديرها من بالزيادة وتارة بالنقصان وعلى فترات قصيرة، وفجائية 
 .1الخ......لنات، الزالز االحروب، الفياض: ، ومن أهم عوامل حدوثهاحيث حجمها واتجاهها

فات بين قيم السلسلة الزمنية االزمنية العامل المتبقي الذي يحسب االنحر يكون المتغير العرضي السلسلة     
 .2الفعلية والقيم المتوقعة

تفسيرها، وهي المركبة الخاصة بما تبقى من العوامل هي تذبذبات حول المشاهدات بشكل عشوائي يستحيل    
 .3تؤثر في السلسلة غير المركبات سابقة الذكراألخرى التي يمكن أن 

 .4فهي طارئة غير قابلة للتحديدلعوامل المصادفة هي التغيرات التي تحدث عادة نتيجة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
1

ـ   Michel Gervais , control de gestion et planification de le entreprise ,Economica Edition ,3éme édition ,1989, P252. 

 .33ـ ديفيد اندرسون وآخرون، األساليب الكمية في االدارة، مرجع سابق، ص 2
 .382، ص3008، عمان، 3مبادئ اإلحصاء، ط: ـ أحمد عبد السميع طبية 3
 .323، ص3000االحصاء وتوفيق المنحنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : علي لزعر ـ 4
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 مركبات السلسلة الزمنية(: 1-2)الشكل رقم

 مركبة االتجاه العام                                          المركبة العشوائية    

 
 المركبة الموسمية                                                                     الدوريةالمركبة        

 
 Eae Jacque catherine: Eléments de statisique,edition Ellipses Dehon: المصدر

Bruxelle,2008. 
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 تحليل السالسل الزمنية: المطلب الثاني

 :عن مركبات السلسلة الزمنيةالكشف / 1

ها تحليل المعلومات بيانيا أي من خالل استعمال طريقتين أولمركبات السلسلة الزمنية بباإلمكان إبراز    
 .الحرة اإلحصائيةل في استعمال التحليل من خالل االختبارات ثماإلشكال البيانية أما الثانية فتتالعروض و 

 (:Plotتحليل المعلومات بيانيا )الطريقة البيانية 

فيمثل االتجاه العام في عن طريق تحليل المعلومات بيانيا، يمكن كشف وجود مركبات السلسلة الزمنية        
ميل )أو إلى األسفل ، (ميل موجب)إلى األعلى بمنحنى تطور السلسلة عبر الزمن تلك المركبة التي تدفع 

الشكل البياني على هيئة قمم أو انخفاضات بشكل منتظم يسمح لنا ، بينما تنعكس المركبة الدورية في (سالب
الحاصل على مستوى السلسلة، أما  المتغيرة العشوائية تتمثل في التذبذببتحديد فترة حدوث هذه الظاهرة أما 

تتضح من خالل االنتظام الموجودة في تسجيل قيمة على الفصل األخير لكل سنة، أو المتغيرة الموسمية 
 .1كل بداية سنة جديدة مثالانخفاض في 

 :اإلحصائية اراتاإلختبطريقة 

للكشف الدقيق عن مركبات في كثير من األحيان، يعتبر فيها االختبار البياني لوحدة غير كافي 
  .2لهذا الغرضالسلسلة مما يستلزم أدوات إحصائية أخرى 

تكون ذا األخير من أهم المركبات التي االتجاه العام حيث يعتبر همنها اختبار دانيال لكشف مركبة 
لكشف المركبة الموسمية  Kruskall-Wallisهناك أيضا اختبار كريكسال واليس ......زمنيةمنحنى السلسلة ال

ة بالمقارنة مع اختبار الجذر الوحدوي قد تعتبر غير فعاللكن  (الكالسيكية على الرغم من فعالية هذه االختبارات)
 .3الذي يمكننا من معرفة وجود اتجاه عام أو مركبة موسمية

 

 

 

                                                             
 .398اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، صطرق : ـ شيحي محمد 1
يق،قسم العلو التجارية،كلية أساليب التنبؤ بالمبيعات، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، مذكرة ماجستير تخصص تسو : ـ خليدة دلهوم 2

 .08، ص3008/3009منشورة، العلوم اإلقتصادية والتجارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .399اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، صطرق : ـ شيحي محمد 3
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 :1تحديد واكتشاف مركبة االتجاه العام

 .ألنها ال تخضع بالضرورة ألي توزيع إحصائيتسمى بهذا االسم : االختبارات الحرة    

 :Daniels test اختبار دانيال

ويعرف معامل يستعين بمعامل االرتباط لسيبرمان و االختبار أقوى وأدق بكثير من االختبار البياني، ذا يعتبر ه   
                               :اإلرتباط بــــ

     

       
 

 الفرق بين التريب التصاعدي والزمني تمثل   حيث 

 :(Turing point): اختبار نقاط االنعطاف  

بل بعدد مرات الصعود والنزول للمنحنى هتم بنقاط انعطاف المنحنى بحد ذاتها في هذا االختبار ال ن
 .      األولىبعدد مرات تغير اإلشارة من الموجب إلى السالب، من خالل حساب الفروقات من الدرجة 

 تمثل السلسلة قيد االختبار Yt ث حي

تتمثل هذه الطريقة في افتراض وجود مركبة االتجاه العام في السلسلة إضافة إلى : االختبارات غير الحرة
           : اء أي لألخطاالحتمالي العشوائية مع افتراض معرفة التوزيع 

𝔱μ: حيث          

ستيودنت  إحصائيةمعنوية معلمة االتجاه العام باستخدام  اختباريتم         تحديد شكل الدالة بعد 
 .أو االنحراف المعياري

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .30-32نمادج وتقنيات التنبؤ قصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: ـ مولود حشان 1



 لسالسل الزمنيةل السياق المفاهيمي                                     :                      ثانيالفصل ال

 

03 
 

 1(:الموسمية)الكشف عن المركبة الفصلية 

 :االختبارات الحرة  

العام قبل االتجاه يستعمل خصيصا لكشف الفصلية، وال بد من إزالة  :KrusKall-Wallisاختبار 
         :وصيغة االختبار .محاولة الكشف عن المركبة الفصلية

  

      
 

  

  
       

 
    

 :حيث

                     ²𝜒          

 :االختبار غير الحرة

 في السلسلة بـ تتمثل في افتراض وجود المركبة الفصلية : الطريقة االنحداريةρ  ويتم من المؤشرات
 .التمثلية التي يتم تقدير معالمها ثم اختبارها إحصائياالتعبير عنها بنفس العدد من المتغيرات 

 تعتمد على فكرة االرتباط بين المشاهدات وفي فترات مختلفة، وتظهر الفصلية في : دالة االرتباط الذاتي
وكذلك  ρ أي تظهر القمة في دورة تعادل ρ وانخفاضات في فترات زمنية تعادل في شكل قممهذه الدالة 
 .االنخفاض

 :تقدير مركبات السلسلة الزمنية/ 2

الكلية للظاهرة للظاهرة المدروسة على القيمة تحديد مدى تأثير كل جزء من العناصر المكونة ل
يدعى بتحليل وهذا ما  (الموسمية، الدورية والعرضيةاالتجاه، المركبة )يستوجب تفكيكها إلى مكوناتها األساسية 

 .العناصر الجزئية المكونة لهاالسلسلة الزمنية أو تبسيط القيمة اإلجمالية إلى 

 :تقدير االتجاه العام/ 1

األخرى من حيث عن ر المختلفة، تختلف كل منها لتقدير االتجاه العام للظواه العديد من الطرق يوجود   
   .2دقتها ومدى مرونة استخدامها في التنبؤ من بين هذه الطرقطبيعتها ومدى 

 طريقة المربعات الصغرى. 
 طريقة المتوسطات المتحركة. 
  (.متوسطي نصف السلسلة)المتوسطات  أشباهطريقة 

                                                             
 .92ولود حشان، مرجع سابق، صـ م 1
 .219-220مبادئ علم اإلحصاء، مرجع سابق، ص: ـ إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه 2

 املركبة العشوائية
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ألنها تعتبر غير دقيقة غير أنها البياني للظاهرة، هناك طريقة التمهيد باليد التي تعتمد على التمثيل 
 .1التقدير الشخصي للباحث دون الموضوعية تعتمد على

 :طريقة المتوسطات المتحركة 

حيث يتم حساب عدد من المتوسطات المتتابعة تقوم هذه الطريقة على استخدام أكثر من متوسطين حسابيين 
لمجموعة من البيانات األصلية للظاهرة على أن تتكون كل مجموعة منها من مفردتين أو ثالثة أو أربعة حسب 

 .2الحالة

 :3أساسيتينتقوم هذه الطريقة على خطوتين وعليه 

األخذ في الحساب انه  أساسا للحساب، وينبغي في  هذا السياق د طول الفترة التي يتعين اتخاذهاتحدي
. كان خط االتجاه العام الناشئ عن هذا األسلوب يعطي توفيقا أحسن عن البيانات هذه الفترة أقصر،كلما كانت 
 .صحيحوالعكس 

 :حساب المتوسطات المتحركة

بالخطوة الثانية  بعد تحديد الفترة الزمنية التي ترغب في اتخاذها أساسا في حساب المتوسطات المتحركة نقوم
 .والمتمثلة في البدء في عملية الحساب

 :4طريقة المربعات الصغرى

معادلة االتجاه العام على أساس أن في هذه الطريقة يتم تحديد تعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق ألن        
ة عن طريق القيم األصلية أقل ما يمكن ومن هنا جاءت هذه رافات القيم المحسوبيكون مجموع مربعات انح

وبهذا يمكن الحصول ، لك بافتراض وجود عالقة خطيةفي تعيين خط االنحدار البسيط وذ التسمية، وتستخدم
يمثل  (  )وقيمة الظاهرة( t)ض أن  الزمن يمثل المتغير المستقل على معادلة خط االتجاه العام يعد افترا

10,:5المتغير التابع وفقا للمعادلة التالية iii XY   

                                                             
 .222مرجع نفسه ، ص: ـ إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه 1
 .212نفس المرجع، ص: ـ إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه 2
تقدير نموذج التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية،رسالة ماجستير،  قسم علوم االقتصادية، كلية الحقوق وعلوم االقتصادية جامعة قاصدي : ـ علبة مخرمش 3

 .20، ص3000غير منشورة، ورقلة، الجزائر، 
ي بورصة فلسطين باستخدام السالسل الزمنية، مذكرة ماجستير، تحليل حجم تداول األسهم في قطاع البنوك الوطنية المدرجة ف: ـ ناهدة حسين سعيد زعرب 4

 . 33، ص3033غزة فلسطين،  ، منشورة،قسم المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية
 . 33مرجع نفسه، ص: حسين سعيد زعرب ةـ ناهد 5
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العام  اإلتجاه على خالف  معادلة الخط المستقيم لخطن خط االتجاه العام هو خط مستقيم، و هذا بافتراض أ   
 .جد عدة أشكال أخرى لهذه المعادلةيو 

 :1تقدير المركبة الموسمية 
 .الخ...ة المتوسطات المتحركة النسبية النسبة الموسمية وطريق: تقدير المركبة الموسمية بعدة طرق منها  يتم    

  :ونكتفي بتبيان وعرض طريقة النسبة الموسمية
 الحصول على بيانات عن قيمة الظاهرة خالل عدد من السنوات أو األشهر.  
  االتجاه العام للسلسلة الزمنية وتحديد القيم االتجاهية لتلك السلسلةتحديد معادلة خط.  
  الحصول على انحرافات القيم األصلية للظاهرة عن القيم االتجاهية أو نسبة القيم األصلية إلى القيم

 .االتجاهية
  الحصول على مجموع كل موسم من مواسم السنة. 
 عدد السنوات/المجموع الموسمي= متوسط الموسم :لحصول على مجموع متوسط الموسما 

فإن المتوسط الموسمي يسمى بالدليل  ،300×عدد المواسم في كل سنة =مجموع متوسط المواسم  :إذا كان     
  .الموسمي الموسمي ويشير إلى الرقم القياسي

تعديل المتوسط الموسمي فإنه يلزم ، 300×عدد المواسم في كل سنة  ≠مجموع متوسط المواسم : اذا كان و    
     :     الدليل الموسمي لموسم معين يكون كما يلي للوصول إلى الدليل الموسمي حيث

 300×عدد المواسم في كل سنة ×المتوسط الموسمي 

 مجموع متوسط المواسم

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .389،330ص, 3003.اإلسكندرية ,الدار الجامعية ,مقدمة في اإلحصاء :ـ مصطفى الخواجة  1
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 الشكل النموذجي العام للسلسلة الزمنية  :المطلب الثالث

وذلك يعني تحديد للعالقة بين ، الزمنية إلى مركباتها األساسية تحديد نموذجا لهايتطلب تحليل السالسل       
مكونات السلسلة الرئيسية عند نقطة معينة وهناك نموذجان يستخدمان في هذا المجال كتقريب جيد للعالقة بين 

 1:مكونات السلسلة الزمنية 

  نموذج حاصل الجمع :النموذج األول: 

 وهو يفترض أن القيمة األصلية للسلسلة هي حاصل جمع المكونات األربعة أي أن 

ttttt CSTY  

 نموذج حاصل الضرب :النموذج الثاني: 

  :ويفترض أن القيمة األصلية للسلسلة هي حاصل ضرب مكوناتها األربعة أي أن

ttttt CSTY  

الثاني هو النموذج الشائع االستخدام ذلك ألنه يعطي لكل مكون من المكونات األربعة أهميته النسبية  النموذج   
 .إلى جانب سهولة تطبيقه وتالؤمه مع واقع الظواهر االقتصادية عن النموذج األول

عددية أي بوحدات كما أن في النموذج الثاني للسلسلة الزمنية يتم التعبير عن مكون االتجاه في صورة قيمة    
بينما يتم التعبير عن كل مكون من المكونات األخرى في صورة نسب مئوية تزيد أو تنقص  ,البيانات األصلية

 :كما يجب أن نشير بالنسبة لنموذج حاصل الضرب أن   .عن قيمتها المتوسطة

الجبري بين مكونات السلسلة الزمنية أي أن الذبذبات الموسمية والدورية تعتبر  نىمعالهناك تبعية متبادلة ب   
 .2دالة في ذبذبات االتجاه العام

فإذا كان هذان  ,يمكن معرفة طبيعة النموذج انطالقا من حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري    
وفي حالة العكس نقول عن , تشكل نموذجا تجميعيافإن السلسلة ( مستقلين )األخيران ثابتان عبر وحدة الزمن 
 .3وعند إجراء تعديالت على النموذج الجدائي نحصل على نموذج تجميعي ,السلسلة أنها تشكل نموذجا جذائيا

 : كما يمكن االعتماد على األسلوب االنحداري في تحديد نموذج السلسلة والذي يعتمد على    

 
                                                             

1
- E malinvaud : method statatistiques de l économetrie ,dunod, paris 1981 p489.  

 
2

- Emalinvaud ,op.p490.  

 .300 مرجع سابق، ص: ـ محمد شيحي 3
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            تقدير معالم المعادلة

 تمثل عدد السنوات  :  حيث 

 :نميز ثالث حاالت OLSبإستخدام طريقة 

 0.3>  >0.01 ا يعني أن السلسلة مختلطة فهذ 
 0.01>   فهذا يعني أن السلسلة تجميعية 
 >  ا يعني أن السلسة جدائية   فإن هذ 

 

 تحليل السالسل الزمنية العشوائية: المبحث الثاني

ظاهرة اقتصادية البد من التأكد أوال من وجود إتجاه عام في السلسلة الزمنية، وحسب قبل دراسة وتحليل أي 
 .بين سالسل زمنية مستقرة وأخرى غير مستقرة طبيعة نمو السلسلة يمكننا أن نميز

 السالسل الزمنية المستقرة وغير المستقرة: المطلب األول

خالل الزمن أي أن هذه اإلحصائية لها ثابتة  كانت الخصائص يقال أن السلسلة الزمنية مستقرة إذا   
ن بين نوعين من السكون أو اإلحصائيو  الخصائص ال تتغير باإلزاحة إلى األمام أو الخلف ولذلك يفرق

 .استقرار تام واستقرار ضعيف، 1االستقرار

 :اإلستقرارية التامة

المتغيرات إذا كان توزيع االحتمال التراكمي المشترك ألي مجموعة جزئية من  تامة السكونالسلسلة الزمنية     
  .2من الوحدات الزمنيةالتي تتكون منها السلسلة ال يتأثر باإلزاحة أي عدد 

ا كانت دالة االحتمال التراكمي المشتركة للمتغيرات تامة السكون إذ t فإن السلسلة وبالتالي     
( t1, t2,………….. tm  ) التراكمي المشتركة للمتغيرات تساوي دالة االحتمال(yt1+k,yt2+k,……ytm+k ). 

كانت العزوم من الدرجة األولى ذا التام بالضرورة إلى ثبات متوسط وتباين السلسلة إمما سبق يؤدي السكون     
 .3والثانية موجودة

 

                                                             
 .33التحليل الحديث للسالسل الزمنية، مرجع سابق، ص: ـ سمير مصطفى الشعراوي 1

2
ـ   G,P, Nason: stationary and mon-stationary time series, P3. 

3
- G,P, Nason: O.P, P4.  
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 :1اإلستقرارية الضعيفة

 :ة وتحقق الشروط التاليةدكانت العزوم حتى الرتبة الثانية موجو ساكنة سكونا ضعيفا إذا تكون السلسلة     

  أو المتوسط ال يعتمد على الزمنالتوقعt. 
 التباين ال يعتمد على الزمنt. 
   متغيرين يعتمد فقط على الفجوة الزمنية التي تفصل بينهماالتغاير بين أي.  

 :بناءا على ما سبق فإن      

المستقرة، هي تلك السلسلة التي تتغير مستوياتها مع الزمن دون أن يتغير المتوسط فيها، السلسلة الزمنية     
 .2وذلك خالل فترة زمنية طويلة نسبيا

 .3السلسلة الزمنية غير المستقرة، وفيها مستوى المتوسط يتغير باستمرار سواء نحو الزيادة أو النقصان    

 :4(الرياضيبالشكل )نستخلص من هذا كله شروط استقرار السلسلة     

                                             ktt YEYE 

          222
)0(varvar    ktktktttt YEYEYYEYEY     

                      )(,cov,cov kYYYYEYY sktktkttktt    

 السلسلة الزمنية يةاستقرار  دراسة: المطلب الثاني 

 .ارات الجذر الوحدويتعمال دالة االرتباط الذاتي واختبباسالزمنية يتم الكشف عن عدم استقرار السلسلة     

فة حيث االرتباط توضح هذه الدالة االرتباط الموجود بين المشاهدات لفترات مختل: 5دالة االرتباط الذاتي 1    
 :هو  κ الذاتي من الدرجة

 

 

                                                             
 .32، صسابقالمرجع : ـ سمير مصطفى الشعراوي 1
 .322، ص3999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، جمدخل لنظرية القياس االقتصادي: حـ تومي صال 2

3
ـ   E Matinvauid. OP, P: 516. 

4
 - E Matinvauid. OP, P: 516. 

 
 .83مرجع سابق، ص: ـ مولود حشان 5
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 𝜌kأن يكون كأي معامل ارتباط ويتطلب استقرار السلسلة 3و 3-بين  𝜌kالذاتي يتراوح معامل االرتباط     
 .قريب منهيساوي الصفر أو 

اإلحصائية لمعامل تي للسلسلة الزمنية بيانيا ونختبر المعنوية ذادالة االرتباط التمثل  :1الختبار اإلستقرارية    
 ذاتياالرتباط ال

  داخل مجال الثقةمعظمها  كلها أواالرتباط الذاتي تقع إذا كانت معامالت     
T

t
k

2
0)(


     فإن

الذاتي أما إذا كانت معامالت االرتباط السلسلة مستقرة، الذاتي تساوي معنويا الصفر أي أن معامالت االرتباط 
لذاتي تختلف معنويا عن الصفر أي خارج مجال الثقة فإن معامالت دالة االرتباط اتقع كلها أو معظمها 

 .وفي هذه الحالة السلسلة غير مستقرة 0ℋرفضن

معامالت ثم نعيد تمثيل بيانات   Δ t= t- t-1األولى حساب الفروقات من الدرجة  يجب هذه الحالةفي     
 Δ2 t= t- t-1 فإذا كانت غير مستقرة يتم حساب الفروقات من الدرجة الثانية.االرتباط الذاتي

 السلسلة مستقرةإلرجاع   𝒟من الدرجةيتم حساب الفروقات العامة وفي الحالة     

  2معنوية معامالت االرتباط الذاتياختبار: 

والتي تقدم بواسطة   𝒬الذاتي كمجموعة تستخدم إحصائية لمعنوية معامالت االرتباط إلجراء اختبار مشترك    
 :حيث Box,Pierceإحصائية 

                                      



K

k

kTQ
1

2 )(̂    

 حجم العينة:  حيث

 الفجوات عدد:     

 .عند مستوى معنوية معين κي تربيع بدرجات حرية توزيع كا لها𝒬 وفي حالة العينات الكثيرة تصبح     

وتعرف كما  Ljung-Box نفس االختبار السابق وتسمى إجراءأخرى بديلة تستخدم في  إحصائيةهناك أيضا 
 :يلي

                                                             
أساليب كمية في التسيير ، كلية علوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعة  ماجستيرمحاضرات في االقتصاد القياسي، سنة أولى : شيخيـ محمد  1

 .3033بسكرة، الجزائر، 
 .012،012ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص، ص 2

0)(:

0)(:

1

0





kH

kH
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في حالة العينات صغيرة الحجم مع كونها تصلح للعينات كبيرة  𝒬من ذه اإلحصائية تعطي نتائج أفضلوه    
 .الحجم

 :جذر الوحدة لالستقرار  اتاختبار  2

ن اختبارات الجذر الوحدوي ال تعمل فقط على كشف مركبة االتجاه العام ، بل إنها تساعد على تحديد إ    
االختبارات البد من التفريق بين نوعين من النماذج الطريقة المناسبة لجعل السلسلة مستقرة ، و من أجل فهم هذه 

 :1غير المستقرة

 :TS  Trend Stationaryنموذج  

ناتج عن وجود  أي أن مصدر عدم االستقرارية) أي  يةتحديد يةهذه النماذج المستقرة ، وتبرز عدم استقرار     
 :خذ الشكلو تأ( "ثابت"اتجاه عام تحديدي  tt tfY  

 :حيث    tf دالة كثير حدود 

         tتشويش أبيض 

 : يكتب من الشكل  و  شكل كثير حدود من الدرجة األولي، ج انتشارا يأخذو أكثر هذه النماذ    

tt taaY  10 

 : DS   Differency Stationaryنموذج  

و تأخذ ( مصدر عدم االستقرارية وجود اتجاه عام عشوائي )  ،مستقرية عشوائيةهذه النماذج أيضا غير     
ttt :المواليالشكل  YY   1 

ttY :مكننا جعلها مستقرة باستعمال الفروقات أيو ي      ،  غالبا تستعمل فروقات من الدرجة األولى  و
1d الشكل، وتكتب من: tt

dY   

 .درجة الفروقات: d  ثابت حقيقي،      : حيث                          

 

                                                             
 .300طرق االقتصاد القياسي ، مرجع سابق ، ص : محمد  شيخيـ  1
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 :Dickey-failler (DF1)فولر –اختبار ديكي  2-1

بتحديد وذلك , عدمها لسلسلة زمنية ما على بحث في االستقرارية أو(1979)فولر –تعمل اختبارات ديكي      
بدأ بنموذج السير العشوائي التالي لعرض هذا االختبار ن. أو عشوائية,هسواء كانت تحديدي,االتجاه العام  ةمركب

 :لوالذي يكتب على الشكAR(1) الذاتي من الدرجة األولى  اإلنحدارالذي يسمى بنموذج 

                                                  ttt YY  1 

وسط حسابي معدوم، تباين ثابت، وقيم غير مرتبطة : حد الخطأ العشوائي، والذي ُيفترض فيه : tحيث     
 (.عندئذ يسمى حد الخطأ أو التشويش األبيض)

ذا كان هذا هو األمر في الواقع، فإن هذا يؤدي 3عند مالحظة أن معامل االنحدار يساوي الواحد       ، وا 
. إلى وجود مشكلة الجذر الوحدوي الذي يعني عدم استقرار بيانات السلسلة، حيث يوجد هناك اتجاه في البيانات

ttt: لذا إذا قمنا بتقدير الصيغة التالية  YY   11 1، واتضح أنˆ   فإن المتغيرYt  ،يكون له جذر وحدوي
 وتعرف السلسلة التي يوجد لها جذر مساو للوحدة  بسلسلة السير العشوائي. ويعاني من مشكلة عدم االستقرار

 .وهي إحدى األمثلة للسلسلة غير المستقرة

tttمن طرفي المعادلة  1tYو بطرح      YY   1  نتحصل على الصيغة التالية : 

                                     













1,

1

1

1

ttt

ttt

YY

YY 

1: حيث      ttt YYY واآلن أصبحت الفرضيات من الشكل ،: 

                                               
0:

0:

1

0









H

H  

ttY، فإن 0يالحظ أنه إذا ثَُبَت في الواقع أن         وعندئذ ُيقال أن سلسلة الفروقات من الدرجة ،
األولى من السير العشوائي مستقرة، ولذا فإن السلسلة األصلية تكون متكاملة من الرتبة األولى، ونرمز لها بـ 

I(1)  . أما إذا كانت السلسلة مستقرة بعد الحصول على الفروقات من الدرجة الثانية ، فإن السلسلة األصلية
 ...وهكذا  ،I(2)تكون متكاملة من الرتبة الثانية أي 

 .I(0)إذا كانت السلسلة األصلية مستقرة يقال أنها متكاملة من الرتبة صفر أي     

 : الختبار مدى استقرار السلسلة نتبع الخطوات التالية 

                                                             
 .330-308ص  –طرق اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص : ـ محمد شيحي 1
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tttبعد تقدير الصيغة  (طو)نقوم بحساب ما يسمى بـ .3 YY   1بقسمة ،  ̂  على الخطأ المعياري

:      ، أي لها







ˆˆ

ˆ
. 

المجدولة، حتى في العينات الكبيرة، ألنها ال تتبع هذا التوزيع،  tالمحسوبة بقيم  ال نستطيع مقارنة  .3
نما نبحث عن  .Dickey & Fullerالجدولية في جداول معدة خصيصا بواسطة  وا 

 :القرار .2
  إذا كانتc  المحسوبة >t  0:1نرفض فرضية العدم : المجدولة H 0أو ، 

1:1ونقبل الفرضية البديلة   H (0أو)وبالتالي تكون السلسلة مستقرة ،. 
 إذا كانتc  المحسوبة <t  0:1نقبل فرضية العدم : المجدولة H  ونرفض الفرضية

1:1البديلة   Hوفي هذه الحالة  تكون السلسلة غير مستقرة ،. 
 : باستخدام عدد من صيغ االنحدار تتمثل في Dickey-Fullerولقد جرت العادة على إجراء اختبار 

                                             
 

 

  ttt

ttt

ttt

tbcYY

cYY

YY



















1

1

1

1

1

1

 

ذا وضعنا    :تصبح  1 وا 

                                   
 

 

 3............

2............

1............

1

1

1

ttt

ttt

ttt

tbcYY

cYY

YY



















 

0:0حيث أن اختبار الفرضية  H  10هو نفسه اختبار الفرضية H  . مع مراعاة أنه تم إدخال الحد
دخال حد لالتجاه العام يتمثل في الزمن (3)في الصيغة  cالثابت   (.2)في الصيغة  t، وا 

 : ضيات من الشكل صيغة من الصيغ الثالثة تكون الفر وفي كل 

 

 

 : إن مبدأ هذا االختبار بسيط هو  

 1:0 إذا تحققت الفرضية H (0:0 H )في أحد النماذج الثالثة فإن السلسلة غير مستقرة. 
  1:1)، إذا قبلنا الفرضية البديلة (2)في النموذج H) ،وكانتb  معنويا مختلف عن الصفر، فإن

 .ويرجع مستقرا بطريقة االنحدار كما بيناها سابقا TSالنموذج من النوع 

 

 10:

10:

1

0









H

H
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  حسب الفرضيةH0فإن القواعد اإلحصائية االعتيادية من غير الممكن تطبيقها من أجل االختبار ، .
 كارلو-، وذلك بمساعدة محاكاة مونتي̂التقاربي للمقدرلذلك عمد ديكي وفوالر إلى دراسة التوزيع 

Monte-Carlo simulation حيث جدولوا القيم الحرجة من أجل عينات ذات أطوال مختلفة، هذه ،
فإن  tوفي حالة وجود مشكلة االرتباط الذاتي بالحد العشوائي . الجداول شبيهة بجداول ستيودنت

 .الصيغة المالئمة لالستخدام هي اختبار ديكي فوالر المطور
 فوالر البسيط، فإن النموذج-في النماذج السابقة عند استعمالنا الختبار ديكيt  عبارة عن صدمات

ديكي وفوالر اختبارا يسمى باختبار في حالة وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء طور عشوائية افتراضا، ف
 .(ADF)ديكي فوالر المطور 

  إن اختباراتADF  1:1ترتكز على الفرضية H1، وعلى التقدير بواسطة المربعات الصغرى : 
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4...........

2

11

2

11

2

11

t

p

j

jtjtt

t

p

j
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jtjtt

tbcYYY
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 -  نستطيع أن نحدد القيمةp  حسب معيارAkaike  أو معيارSchwarz . 
  إن اختبارADF  اختبار يحمل نفس خصائصDFبحيث يستخدم الفروقات ذات الفجوة الزمنية ،

1 jtY 211،  حيث   ttt YYY ،322   ttt YYY ،... إلخ، ويتم إدراج عدد من الفروقات
 ذات الفجوة الزمنية حتى تختفي مشكلة االرتباط الذاتي

 :Philips perron test2( 1811)اختبار فيليبس وبيرون 2-2

التباين الشرطي لألخطأ، فهو  يعتبر هذا االختبار غير المعلمي فعاال، حيث يأخذ بعين االعتبار  
عن المميزات الخاصة للتذبذبات العشوائية حيث اعتمد الباحثان نفس التوزيعات بإلغاء التحيزات الناتجة  حيسم

 :ويجري هذا االختبار في أربعة مراحل ADFو DFالمحدودة الختباري 

، مع حساب اإلحصائيات Dickey-Fullerالنماذج الثالثة القاعدية الختبار  OLSتقدير بواسطة  .3
 .المرافقة

:  تقدير التباين قصير المدى  .3



T

t

t
T 1

22 ˆ
1

ˆ حيث ،t̂ تمثل البواقي. 

                                                             
1
 333طرق اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق،ص : محمد شيخي .
 .332صطرق اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، : ـ محمد شيخي 2
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2تقدير المعامل المصحح .2

1s ، الُمسمَّى التباين طويل المدى، والمستخرج من خالل التباينات المشتركة
 :لبواقي النماذج السابقة، حيث 

 

 

، المقدر بداللة عدد l Newey-Westمن أجل تقدير هذا التباين يجب من الضروري إيجاد عدد التباطؤات 
:      ، على النحو التالي Tالمشاهدات الكلية 
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مع                                      : حساب إحصائية فيليبس وبيرون 
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 في  (–3)، والذي يساوي

ماك كينون  هذه اإلحصائية تقارن مع القيمة الحرجة لجدول . أبيض اتشويش t̂ عندما تكون الحالة التقاربية
MacKinnon 

 :KPSS1882 KPSS TEST1اختبار  2-3

استخدام اختبار مضاعف  Kwiatkowski, Phillips, Schmidt.and Shin(1992)2 اقترح
 :على المراحل التالية  KPSS ويكون اختبار . الختبار فرضية العدم التي تقرر االستقرارية للسلسلةالغرانج،

: ، نحسب المجموع الجزئي للبواقي (2)أو ( 3)فبعد تقدير النماذج  .3
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2نقدر التباين الطويل األجل  .3

1s بنفس طريقة اختبار فليبس وبيرون. 

: من العالقة  KPSSنحسب إحصائية اختبار  .2
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  إذا كانت اإلحصائية المحسوبة ( : فرضية االستقرار)نرفض فرضية العدمLM  أكبر من القيمة
 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt.andالحرجة المستخرجة من الجدول المعد من طرف 

Shin (1992.). 
  إذا كانت اإلحصائية : نقبل بفرضية االستقرارLM من القيمة الحرجة أصغر. 

 : Normality Tests3 التوزيع الطبيعيإختبارات   3
والذي يستخدم عدة اختبارات ابرزها اختبار يعتبر التوزيع الطبيعي من الصفات المميزة للسلسلة الزمنية     

Jarque  وBera  الذي يعتمد على معاملي التفلطحKurtosis   التناظر وSkewness . 
                                                             

 .332ص، نفسهـ محمد شيحي، مرجع  1
kpss

2
 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt.and Shin (1992.):هي اختصار لـ 

 .339مرجع سابق، ص : محمد شيخي 3
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من الشكل  Ytللسلسلة  kإذا كان العزم الممركز من الدرجة      
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ik YY
n 1

1
   فإن معامل

Skewness  يكتب كما يلي :  
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22:             فهو Kurtosisأما معامل 
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<30إذا كان التوزيع طبيعيا وعدد المشاهدات كبيرا . المتوسط الحسابي للسلسلة الزمنية المستقرة mحيث  n ،
 :فإن 
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2فإذا كانت      

21

1 , فإن القيمة  ،تتبعان التوزيع الطبيعيS  2تتبع توزيع  حيث  3بدرجات حرية :
   2~3

246

22

21  
TT

JB .يتم إذن اختبار الفرضية التالية : 

03: 2

2/1

10  H 

إذا كانت      22

JB  فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة بنسبة معنوية. 

 :Non parametric BDS Test-1 -لإلستقاللية BDSاختبار  -2

 اختبارا غير معلمي يعتمد على تكامل االرتباط لـ Brock, Dechert and Scheinkman (1987)اقترح    
Grassbege et Procaccia . يعتبر هذا أكثر قوة من اختبارMizrach  عندما يكون حجم العينة يفوق

 independently andنختبر الفرضية القائلة بأن السلسلة مستقلة ومتماثلة التوزيع . مشاهدة 3000
identically distributed (iid )ضد فرضية االرتباط الخطي أو غير الخطي.  

                                                             
 332طرق اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص :شيخي محمد 1
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 : نذكر أن تكامل االرتباط يعرف كما يلي
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02أنه إذا كان  iidتحت فرضية  Brock, Dechert and Scheinkman (1987)بين  kفإن ، :  
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وغير معدومة إذا  iidتنعدم هذه اإلحصائية من أجل حجم عينة يؤول إلى ما ال نهاية إذا كانت السلسلة     
باألخذ بعين االعتبار أن . كانت السيرورة تتميز بارتباط قوي m

T
CC )1,()1,(   


، يمكن كتابة المعادلة 
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 Wيتبين لنا أن . تحت ظل قبول فرضية السير العشوائي، تتوزع هذه اإلحصائية توزيعا طبيعيا مركزا مختزال    
يوجد عالقة مهمة تربط بين اختيار . و النواة  m Embedding Dimensionالبعد  : هي دالة لمجهولين

m  و  و خصائص العينة الصغيرة إلحصائيةBDS . من أجل كل قيمةm ال يجب أن يكون ،  ال كبيرا و
2بحيث  يتم إذن اختيار . ال صغيرا

2

1




  حيث يرتبط . هي االنحراف المعياري للسلسلة المدروسة

200التوزيع صحيح على عينة محدودة إذا كان . بعدد المعطيات المتوفرة لدينا mاختيار البعد 
m

T . بصفة
، فرفض هذه الفرضية يمكن أن يكون ناجما عن وجود iidفرضية العدم لسلسلة  BDSعامة، تختبر إحصائية 

يمكن (. Chaosعشوائي بحت أو ما يسمى )بنية ارتباط في سيرورة عشوائية خطية أو بنية ارتباط غير خطي 
القول أن هذا االختبار يختبر أيضا قابلية السلسلة الزمنية للتنبؤ على المدى القصير أي يدرس طبيعة الصدمات 

 .تطرأ على األسواق المالية، حيث يعتبر هذا االختبار أكثر شيوعا في دراسة السالسل الماليةالخارجية التي 

 

 طرق إزالة عدم االستقرار: المطلب الثالث

 :1من أهم مالمح عدم السكون في السلسلة الزمنية    

 .ـتغير تباين السلسلة عبر الزمن-3

 .ـوجود اتجاه عام في بيانات السلسلة-3

 .متكرر للتقلبات الموسمية عبر الزمنـوجود نمط -2

 :عالج عدم ثبات التباين

من أهم التحويالت الرياضية المستخدمة في تثبيت تباين السلسلة الحصول على اللوغاريتم الطبيعي لبيانات     
 .2التقدير ألصلهاالسلسلة أو الحصول على الجذر الربيعي لها، وبعد إجراء التقديرات المطلوبة، نعيد صيغة 

ن أخذ التحويالت  ،عدم ثبات التباين يعتبر من المشاكل الرئيسية في عدم الحصول على نموذج دقيقإن       وا 
 .لبيانات السلسلة الزمنية تعالج ذلك

وهذه  ARIMAإليجاد سلسلة زمنية مستقرة، وبشكل عام نماذج التحويالت للسالسل الزمنية تقودنا و     
 .التحويالت تعطينا دوال مهمة للتقدير

                                                             
 .022الحديث االقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص: ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية 1
 .022مرجع نفسه، ص: ـ ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية 2
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  :1وبالتحديد لسلسلة موجبة *وهناك أربعة من التحويالت المتوفرة

 التحويل اللوغاريتمي -3

 التحويل اللوجستي  -3

 تحويل الجذر الربيعي -2

  BOX-COXتحويل  -2

 :2في حالة وجود اتجاه العام

 :العام من الوسائل المستخدمة في التخلص من االتجاه

 طريقة التفاضل: 

تقتضي هذه الطريقة طرح قيم المشاهدات من بعضها البعض لفترات أبطاء معينة فمثال التفاضل من 
1   :الدرجة األولى يكون كالتالي tt YY 

        :حيث

 .معامل التفاضلهو   

 .من االتجاه العام تطبيق عدة درجات من التفاضل لتخلصلقد يلجأ الباحث أحيانا 

 طريقة االنحدار الخطي: 

    :المعادلة التاليةه الطريقة تقدير االتجاه العام وفق ذيتم في ه    

Yt=α+βt+Ut 

 والتعامل مع البواقي كسلسلة زمنية مستقرة              :م عزل السلسلة المنقاة بتقدير البواقيث

 

 
                                                             

، ص 32،3030راق، التبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق ، المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية، الع: ـ فاضل عباس الطائي 1
 .208-392ص

 opi.org-www.arab: ـ المعهد العربي للتخطيط بالكويت 2
 .مرجع سابق:حول التحويالت عد الى فاضل عباس الطائي:لتفاصيل أكثر *

http://www.arab-opi.org/
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 1في حالة وجود التقلبات الموسمية: 

وذلك بطرح  saisonal Differencingالسلسلة من العنصر الموسمي نستخدم طريقة التفاضل الموسمي لتجريد 
 .القيم من بعضها البعض حسب فترات األبطاء المشتقة مع نوع البيانات

 زنجنكي–منهجية بوكس : المبحث الثالث

 جنكيزالنماذج المستخدمة في منهجية بوكس : المطلب األول

قبل التطرق إلى منهجية بوكس جينكيز تجدر اإلشارة التي تلك النماذج المستخدمة ضمن هذه المنهجية    
 B-Jالنماذج المستخدمة في منهجية 

 :Autoregressire process2 (AR)نموذج االنحدار الذاتي -1

ضمن هذه النماذج تعتمد قيمة المتغير الحالي على قيم نفس المتغير في الفترات السابقة وهذا يعني أن     
 :ونكتب Pدالة للقيم السابقة حتى الفترة  Ytالمتغير 

tptpttt YYYY    .....22110 

،  tحد الخطأ العشوائي في الفترة الحالية : t  ،tقيمة المتغير في الفترة الحالية : tYحيث    
pttt YYY  ,.......,  . ثابت: 0قيم المتغير في الفترات السابقة،: 21

 :كاآلتي ARذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي لعملية الوتكون دالة االرتباط 

 ARذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي لعملية دالة االرتباط ال(:   2-2)شكل رقم

 
 سابق مرجع الكويت، -للتخطيط العربي المعهد :المصدر

                                                             
   api.org-www.arad: ـ المعهد العربي للتخطيط بالتكوين 1

2
 -Ryan johmston: time series process, économetrie, p4. 

http://www.arad-api.org/
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 MA1: نموذج المتوسط المتحرك-2

 وفقا لهذا النموذج تعتمد قيم المتغير الحالي على قيم المتغيرات العشوائية له الحالية والسابقة   

qtqttttY    ....22110 

qحيث أن ,.....,,, qtttهي معالم النموذج التي يمكن أن تكون موجبة أو سالبة و  210   ,.....,, 1 
المتوسطات ( درجة)تسمى برتبة   qو.والفترات السابقة tكة لقيم الحد العشوائي في الفترة ر متوسطات متح

              .MA (q)المتحركة ونرمز له بــ 

والشكل الموالي يوضح دالتي  K qعن الصفر ومتساوية لما قيمة مختلفة q االرتباط الذاتي لهاوتكون دالة     
 : MAاالرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لــ 

 MAدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لــ (: 3-2)الشكل رقم

 
 .المعهد العربي للتخطيط:المصدر

 2(ARMA)الذاتي بالمتوسط المتحرك نموذج االنحدار -3

 :ويمكن صياغة بالشكل التالي qو pينطلق برتبتين وبالتالي فهو MA وARوهو نموذج مركب من     

qtqtttptpttt YYYY    ................. 22112211 

 
                                                             

1
- SPYROS Makridakis&MICHELE Hibon,ARMA Model and Box-Jenkins Methodology, Journel of forcasting, vol 16,John Wiley & Sons, 

France, 1997, P: 144  

 
 .322-323ص-ـ مولود حشمان، مرجع سابق، ص 2
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 (ARIMA)نموذج انحدار ذاتي متكامل بالمتوسط المتحرك -4

عدم االستقرار في كون السلسلة الزمنية المدروسة غير مستقرة وإلزالة  ARMAوهو يختلف عن النماذج     
يجب استعمال طريقة مماثلة حسب مصدر عدم االستقرار، فنطبق طريقة الفروقات من الدرجة األولى والثانية إذا 

هي سلسلة متجانسة و غير  Ytوبعبارة أخرى نقول أن  .1االتجاه العامكان مصدر عدم االستقرار هو مركبة 
tإذا وجدت dمستقرة متكاملة من الدرجة 

d

t YW  2.سلسلة مستقرة جديدة 

 ARIMA (p,d,q)ونرمز لهذا النموذج بـ

  :SARIMAالنماذج الموسمية المختلطة -5

او يرجع  SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)ستقرار لوجود المركبة الفصلية واالتجاه معا ويكتب إلتتميز بعدم ا    
وإلزالة عدم االستقرار نضبف مجموعة من الفروقات  SARIMA(p,d,q)عدم االستقرار لوجود الفصلية ونكتب 

 .من درجة مناسبة

t

s

t

D

s

ds LLYLL  )()()()(  

 منهجية بوكس جنكيز: المطلب الثاني

ا طريقة حيث أنه، George Boxو  Gwilyn Jenkinsاإلحصائيين  يد ظهرت منهجية بوكس جنكيز على   
تقنية لر عن توقعات دقيقة للغاية ألنواع معينة من البيانات وسنقدم لمحة مفاهيمية فسهامة للتنبؤ والتي ت

Jenkins Box 3على بيانات األعمال اهومناقشة أفضل السبل لتطبيق. 

 :4جنكيز-بوكس شأة منهجيةن/1

 :قليال من التاريخ   

االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك ) ARIMAزادت شعبية بوكس و جنكيز من خالل نماذج  3920في عام    
 التنبؤ والتحكم: والتي أثرت في تحليل السالسل الزمنية 3920صدرت سنة  بهم في الكتب الخاصة( المتكاملة

 .3920وخاصة اصدار سنة 

                                                             
 .322ـ مولود حشمان، مرجع نفسه، ص 1
 323طرق اإلقتصاد القياسي، مرجع سابق، ص : محمد شيخي 2
  www.forecastfpro.com/trends/forcastingـ  3
 .ـ نفس املرجع 4

http://www.forecastfpro.com/trends/forcasting
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كما أن العديد من الكتاب يستخدمون : ARIMA نص نموذج هو تقنية موضحة فيالتوقع من الناحية التقنية،    
 .جنكيز بالتبادل–ونماذج بوكس  ARIMAعبارة نماذج 

ثير من الجدل واإلثارة في األوساط األكاديمية، النماذج التي اقترحها بوكس وجنكيز في البداية الك ولدت   
ت أنه إذا تمت تلبية بعض االفتراضات، فإن مه إلى األسس النظرية الخاصة بها، والتي أثبتويرجع ذلك في معظ

 .توقعات النماذج تحقق المثالية

كان هذا راجع في معظمه إلى و لم تتمتع هذه التقنية باستخدام واسع النطاق في مجتمع األعمال،  البدايةفي     
المناسب جنكيز لتحديد الشكل وضوعية الصعبة التي وصفها بوكس و استغراق الوقت، واإلجراءات غير الم

 .للنموذج لمجموعة معينة من البيانات، جعل األمور أسوأ

أظهرت التفوق النظري لنماذج بوكس وجنكيز على طرق الدراسات التجريبية األولى على الرغم من أنه     
 تفوقت التطبيقت هذه الدراسات أنه في كما بين .في الممارسة لم تتفوق بشكل روتيني إال أنهالتنبؤ األخرى، 

 .من البيانات 3003على نماذج بوكس جنكيز من الوقت على عينة من  %11اذج التمهيد اآلسي بـنم

مجتمع جنكيز في -مع استخدام منهجية بوكسرا البرمجيات أصبح اتخاذ القرار ميس نما اليوم ومع حزمإ   
 .األعمال وتوقعاته بدال من التمهيد اآلسي

 :1نظرة مفاهيمية عامة   

التنبؤ فمعظم االستخدام هو  ARIMAعلى الرغم من وجود أشكال متعددة من المتغيرات من نماذج     
مناسب عندما يمكنك أن تفترض قدرا معقوال من  ARIMAفأسلوب السالسل الزمنية مع نماذج للسالسل الزمنية، 

 .االستمرارية بين الماضي والمستقبل

نظرا الفتراض معقول على المدى القصير ( شهرا38)على المدى القصير للتوقعاألنسب هذه النماذج هي     
دة رياضيا ولكنها األكثر ميال تعتبر نماذج بوكس وجنكيز معقو  .لكنه يصبح أكثر ضعفا كلما زادت فترة التوقع

 .نظرا لقابليتها للتكيف مع البيانات للنجاح

 

 

 

 
                                                             

 www.forecastfpro.com/trends/forcasting ـ  1

http://www.forecastfpro.com/trends/forcasting
http://www.forecastfpro.com/trends/forcasting
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 :جنكيز–مراحل منهجية بوكس :المطلب الثالث 

 1: طريقة بوكس جينكينز في المراحل التاليةتلخص ت

 مرحلة التشخيص 
 مرحلة التقدير 
  مرحلة الفحص التشخيصي 
 مرحلة التنبؤ 

 (:التعريف)مرحلة التشخيص -1

وتعتمد على أدوات ARMA 2هي مرحلة جد مهمة وصعبة فهي تتمثل في تحديد النموذج المالئم من نماذج     
 3 :وهي

 دالة االرتباط الذاتي 
  االرتباط الجزئيدالة 
 شكل دالة االرتباط 

وتتضمن مرحلة التشخيص  4على دراسة دالتي االرتباط ARIMAللنموذج  P,D,Qكما يعتمد تحديد الرتب     
 5 :الخطوات التالية

نرسم بيانات السلسلة ومن خالل الرسم تتوضح لدينا فكرة جيدة عن استقرارية :التحليل البياني .3
 السلسلة من عدمها 

 .دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط الذاتي الجزئيتحليل  .3
 .اختبار ديكي فولر .2

 6 :أما عن تحديد الرتب

                                                             
ة فعالية التنبؤ باستخذام النماذج االحصائية في اتخاذ القرار،ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول صنع القرار في المؤسس:رابح بلعباسـ  1

 .3009أفريل  32/31الجزائر،  -مسيلة -ة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضيافاإلقتصادية، كلي
2

ـ   WALER ZWEECHINI :TIME SERIES ANALYSE,P37 
3

ـ   WALER ZWEECHINI :OP,P37 
 .12مرجع سابق،ص : مخرمش عبلةـ  4
 .12مرجع نفسه،ص : مخرمش عبلةـ  5
تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام بوكس جينكينز، مجلة االقتصاد واالدارة، :الغنامحمد بن عبد اهلل ـ  6

 .3002، 30 -2ص  -،ص 3: ع 32:جامعة الملك سعود، م
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بحيث يكون  qو p لفي الوقت ذاته عن طريق اختيار أق qوالمتوسط المتحرك Pفيتم تحديد درجات االنحدار   
هذه الخطوة األهم في بناء النموذج  رك، وتعتبربواقي النموذج المقدر خال من االرتباط الذاتي والمتوسط المتح

 .حيث تعتمد على خبرة المحلل

أما فيما يتعلق بدرجة التكامل فتحدد من خالل تفحص السلسلة من حيث السكون فإذا كانت غير ذلك مثل     
أن يكون لها اتجاه عام فيتم أخذ الفرق األول وهكذا حتى تصبح ساكنة ومتى أصبحت ساكنة بعدد من الفروق 

  (d)هذا العدد عبارة عن  فإن

 :مرحلة التقدير -2

  1 :حيث تختلف طرق التقدير حسب طبيعة النموذج،والشكل التالي يوضح هذه الطرق

 طرق التقدير: ( 4 -1)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 الت يول ولكر                                 طريقة البحث التشابكيدطريقة معا             

 نحدارية                                         طريقة غوس نيوتنالطريقة اال             

 طريقة المربعات الصغرى  

 طريقة المعقولية العظمى  

 . 29مرجع سابق،ص : ة اسماعيلنبن قا: المصدر

 

 
                                                             

1
 .33حمد بن عبد اهلل الغنام،مرجع سابق ص :   عد الى: ـ لتفاصيل أكثر 

 .300-328ص -مرجع سابق،ص: مولود حشمان                           
 

 نماذج بوكس جينكينز

نماذج المتوسطات المتحركة 
     المختلطة والنماذج

 نماذج االنحدار الذاتي
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 :مرحلة الفحص التشخيصي -3

 1: نقوم باختبار صالحية النموذج وقوته اإلحصائية بعد اتمام مرحلتي التعرف والتقدير وهذا من خالل

 دالة االرتباط الذاتي للسلسلة األصلية مع الناتجة عن النموذج المقدر ةمقارن: 

اختالف أساسي وجوهري بين الدالتين فإن مرحلة التعرف تعتبر يتم ذلك بيانيا من خالل المالحظة فإذا وجد     
ما في حالة التماثل فإننا ننتقل مباشرة الى دراسة وتحليل بواقي جب اعادة بناء النموذج وتقديره، أخاطئة وعليه ي

 .النموذج

 جدراسة وتحليل بواقي النموذ: 

  :اختبار توزيع البواقي طبيعيا    

ويهدف هذا االختبار الى الكشف عن امكانية توزيع معامالت دالتي االرتباط الذاتي والجزئي للبواقي     
بمتوسط يجب أن يكون معدوم وتباين 

T

 .أي حسب التوزيع الطبيعي( تمثل عدد المشاهدات T: )حيث 1

 Ljuneو  Box Pierce: يمكن التحقق من ذلك من خالل االحصائيتين :البواقي تحاكي تشويشا ابيضا     
Box . 

 اختبار المعنوية الكلية والجزئية لمعالم النموذج: 

ونستعمل   (T)وستودنت( F)نظرا لتقارب توزيع معالم النموذج مع التوزيع الطبيعي فإن التوزيعين فيشر   
 والتوزيع الطبيعي  2 كبديل عنهما توزيع كاي تربيع

 :اختبار المعنوية الجزئية   

                         :حيث تقوم باختبار الفرضية

0:    ,    0:

0:    ,    0:

11

00





ij

ij

HH

HH



 

  :تحت الفرضية الصفرية: ويكون الحكم كما يلي

                                                             
بناء نموذج سالسل زمنية للتنبؤ بأعداد المرضى المراجعين لمستشفى الزهراء في محافظة واسط، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة واسط، :كنيهر لفته عباس ـ 1

 .23العراق، ص 
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وبالتالي هناك ننا نرفض فرضية العدم فإ كانت غير معدومةو ، اذا كانت المعلمة معدومة نقبل فرضية العدم
 .معنوية احصائية للمعالم

 :اختبار المعنوية الكلية

 :والذي يمثل كما يلي n-kيتم اختبار مجموعة من المعالم بواسطة كاي تربيع بدرجة حرية 

0................: 110  piqjH  

0معامل:
1

H 

 

knتكونعندما     برفض    :أما القرار فيكون 2  𝒮   

knعندما تكون    نقبل                  2   𝒮   

ويتم االختيار ، فضل من بين هذه النماذجيار النموذج األفي حالة قبول عدة نماذج احصائيا البد من اخت   
 1 :من خالل معايير المفاضلة التالية

  بقيمة دنياان يكون النموذج ذو تباين. 
 أن يكون مجموع مربع البواقي قريبا من الصفر.  

 الذي يقوم على تدنئة تباين النموذج مقارنة بزيادة عدد المعلمات المقدرة : AICمعيار 
















 


T

qp
qpAIC 2exp.ˆ),( 2 

 عدد المشاهذات T: حيث

P،q عدد المعلمات المقدرة في النموذج. 

  معيارSCHWARZ وتعريفه الرياضي قريب من المعيار السابق، والذي يساوي: 

  






 


T

qp
LnqpAIC 2ˆ),( 2 

                                                             
 .328، عمان،بدون سنة نشر،ص3االدارية والتطبيقية،دار الشروق،طاإلحصاء للعلوم :عبد الحميد عبد المجيد البلداوي ـ 1
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 :مرحلة التنبؤ -4
 (p.d.q)حيث تكون درجات النموذج " التنبؤ"خر مرحلة وهي وذج األمثل تأتي آبعد اختيار النم

كل القيم السابقة لمتغير  ، ثم نقوم بتعويض(ان وجدتا)تجاه العام والمركبة الموسمية وهنا يتم إدراج اإل محددة،
 .األخطاء المستقبلية باألصفار أما السابقة بالبواقي السلسلة الزمنية المدروسة،في حين يتم تعويض

كد من دقة التنبؤ يتم تجربته على القيم األخيرة للسلسلة ثم مقارنتها بالقيم الحقيقية لها ويتم ذلك بعدة تألل
 . chowاختبار : اختبارات مثل

لبناء نموذج خطي لسلسلة زمنية واحدة،  منهجية بوكس وجينكزيبين المخطط التالي الخطوات العملية حسب 
 : بغرض التوقع والمراقبة في المدى القصير 
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 جينكنز في بناء نماذج السالسل الزمنية الخطية -منهجية بوكس(   : 5-2)لشكل رقم ا

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 331 سابق، صطرق اإلقتصاد القياسي، مرجع :شيخي محمد: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض األولي للشكل العام للنموذج

 تحديد النموذج

 

 لنموذجتقدير ا

 

 اختيار النموذج

 هل النموذج مقبول أم ال 

 
  ال نعم 

 استخدام النموذج للتوقع

 والمراقبة

 التوقع 

 العمل التمهيدي 

 النمذجة
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 :خالصة الفصل

من ف ،المشاهدات حول ظاهرة ما تتطور حسب الزمن لسلسلة الزمنية عبارة عن مجموعة منبما أن ا
 ظاهرة ( اذ قرار بالكمية المنتجةاتخ)هذا المنطلق، يمكن اعتبار أن حجم اإلنتاج 

، إذ يمكن نمذجتها (المختارةوذلك حسب الوحدة الزمنية )يمكن قياس ومالحظة تطورها مع الزمن 
كسلسلة زمنية لها حركة عبر الزمن، بحيث يمكنها الكشف عن مختلف مركباتها وشكلها النموذجي العام، 

 .صياغة نموذج محدد للسلسلة الزمنية

جراء مختلف االختبارات اإلحصائية لمعلمات النموذج، وكذلك  إذن يمكن اختبار معنوية النموذج وا 
          BOX-Jenkinsحجم اإلنتاج للفترات الالحقة من خالل تطبيق منهجية ( تخاذ القرارا) توقعإمكانية 

 . بمراحلها المختلفة
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 :الفصل مقدمة

 على المحلية الساحة على البارزة المؤسسات أحد قمنا باختيار الزمنية السلسلة العملي لنموذج التطبيق أجل من
 ورقلة والية مستوى

 الصغيرة المؤسسات منالتابعة لمؤسسة الرياض سطيف  مطاحن الواحات مؤسسة تعتبر حيث        
 نهاأ كما المنطقة، في المنتجات الرائجة أهم من تعتبر تهاومنتجا الوالية، مستوى على تنشط التي والمتوسطة

 يمكن ال قد بحيث عالي ذات طلب سلع تمثل تهامنتجا أن كما ،علمجتما من فرد لكل بالنسبة أساسية مواد تمثل
 دقيق عادي، سميد ممتاز، سميد)متنوعة  غذائية مواد في تتمثل تهافمنتجا يومية، وجبة كل في عنها االستغناء
 .....(الخبازة دقيق ممتاز،

 
( منهجية بوكس جينكينز و السالسل الزمنية )المستخدم  األسلوب إلىويأتي هذا التطبيق بعد ما تم التعرض     
 :في هذا الفصل حسب التقسيم التالي العملي النظرية ليتم التطبيقمحور اتخاذ القرار وكل هذا من الناحية و 

 .تقديم المؤسسة محل الدراسة: المبحث االول
 .الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الواحات: المبحث الثاني
 ت المنتجةاكميلة بوكس جينكينز التخاذ القرار بامنهجي من خاللسلوب السلسلة الزمنية أتطبيق : المبحث الثالث
 .من مادة السميد
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 -تڤرت -الواحات مطاحن مؤسسةتقديم  :األول المبحث
 : األم المؤسسة نشأة : األول المطلب     

 للدقيق الوطنية الشركة" أسست 1963 سنة والطاقة الصناعات وزير وصاية تحت تنفيذي مرسوم بموجب      
 .و الكسكسى الغذائية العجائن صناعة في اختصت و بالمطاحن، الخاصة القطاعات جميع شملت حيث "والقمح
 والكسكسى الغذائية والعجائن والمطاحن للمسامد الوطنية الشركة هيكلة إعادة إثر 1982 سنة فيو       

في  لها المجاورة الواليات تغطية دورها الوطني التراب على موزعة رئيسية مؤسسات خمسة منها انبثقت "سمباك"
 : هي المؤسسات هذه و منتجاتها مختلف توزيع
 بلعباس بسيدي الرياض مؤسسة . 
 العاصمة بالجزائر الرياض مؤسسة . 
 بتيارت الرياض مؤسسة . 
 بقسنطينة الرياض مؤسسة . 
 بسطيف الرياض مؤسسة. 
 و للحبوب نشأت المؤسسة الصناعية 23/11/1892بتاريخ  82/763رقم التنفيذي المرسوم بموجب       
 مساهمة شركة شكل تخذتوا .22/20/1882 من ابتداء االستقاللية إلى انتقلت ثم "الرياض" بسطيف مشتقاتها
 :من االجتماعي تتكون رأسمالها تركيبة نجد حيث .دج 5.000.000.000 برأسمال
 .الغذائية الزراعية العمومية القابضة الشركة 80 % •
 . التأمين شركات و البنوك و المالية المؤسسات 11 % •
 . طبيعيين أشخاص 09 % •

نتاج  ،(واللين الصلب القمح)بالحبو  تحويل في سطيف الرياض لمجمع األساسي النشاط يكمنو          وا 
 . والكسكسى الغذائية العجائن ،الدقيق ،كالسميد المشتقة المواد وتسويق

 يتشكلو  يوالكسكس الغذائية للعجائن وحدات 5، ومطحنة مسمدة 16 باستغالل النشاط هذا يشتغل        
 6 عبر واللين موزعة الصلب القمح تحويل في مختصة منها 7 تابعة، شركات 10 من بسطيف الرياض مجمع
 (. ورقلة بسكرة، بجاية، بوعريريج، برج ، مسيلة ، سطيف) واليات
 :للسوق بذلك موفرة
 . الصلب القمح من السميد من يوم / طن 3070 •
 . اللين القمح من الدقيق من يوم / طن 1130 •
 . الغذائية العجائن من يوم / طن 60 •
 . الكسكسي من يوم /طن 12 •
 .األمعاء لمرضى موجهة غلوتين بدون العجائن من يوم/طن 6 •
 . لألطفال اللبني الدقيق من يوم/طن 6 •
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 .الدراسة محل هي التي بتقرت الواحات  مطاحن مؤسسة هي هنا يهمنا ما 
 _مطاحن الواحات_المؤسسة عن تاريخية لمحة  :الثاني المطلب

 -تقرت  -عرض مؤسسة مطاحن الواحات -1
 وبالتحديد للبالد الجنوب الشرقي في تقع بتڤرت، اإلنتاجية الوحدات أهم من الواحات مطاحن مؤسسة تعتبر    

 مؤسسة وشرقا الحديدية، السكة الغرب للتمور، ومن الوطني الديوان شماال يحدها في المنطقة الصناعية،
 61822,50 اإلجمالية مساحتها تقدرو البترول  ألشغال الوطنية المؤسسة الجنوبومن  والصلب الحديد صناعة

 وبدأت  11/30/ 1980المؤرخ في الوزاري للمرسوم طبقا تم تأسيسها وقد مغطاة، مساحة ²م 935664منها ،²م
 العينية بالحصص الدائم االرتفاع بعد وهذا دج،   261.000.000 قدره مال برأس 1983/05/27في اإلنتاج
 من الحبوب الغذائية للصناعات الجهوية المؤسسة إلى الوحدة وتنتمي الحاصلة، االستثمارات خالل المقدمة

  .وتجارية صناعية مؤسسة تعتبر فهي برياض سطيف، ومشتقاتها
 

 معهد من جزائرية بمساهمة إطارات ، وهذا BUHLERالسويسرية  الشركة طرف من المؤسسة انجاز تم     
EIM ،تكنولوجية تقنية وذات مستوردة تجهيزات هي المصنع في المستعملة التجهيزات أن وهذا يعني البليدة 

 .التقنية الناحية من متطورة وهذا
 نشاط المؤسسة -2

 باإلضافة الممتازو  العادي بنوعيها والدقيق السميد مادتي في المؤسسة إنتاج اإلنتاجية يتمثل الناحية من      
 :ـب مايقدر تحويل يتم حيث (األنعام غذاء) النخالة إلى

  .سميد إلى الصلب القمح من يوميا قنطار   1500
  .دقيق إلى اللين القمح من يوميا قنطار   1500
 1998 عام  في إعادة التجهيز قبل اليوم في قنطار 2000 كانت بعدما يوميا قنطار 3000 يعادل ما أي     

 :كاآلتي المنتجة المادة إنتاج نسبة قدرتو  
 .يوميا قنطار 820 السميد • 
 .يوميا قنطار 790 الدقيق •
 .يوميا قنطار 390 النخالة •

 منتجة مادة  30.000 و أولية مادة 125.000 منها قنطار  155.000ـب بالمؤسسة التخزين نسبة قدرت     
 تمنراست، الدبداب، تقرت، :كاآلتي وهي لها، التابعة البيع مراكز إلى الوحدة منتوج توزيع يتم ذلك إلى باإلضافة
 .برج باجي مختار غرداية، جانت، المغير، ورقلة، إليزي،
 الشرقي الجنوب في المنتشرة والدقيق السميد أسواق على بالسيطرة لها يسمح بموقع تتمتع فالمؤسسة ومنه     
 مستحقة تعد الرائدة الوضعية هذه أن إال. تجار الجملة،الخبازين،المستهلكين: أما عن أنواع الزبائن فهي .للبالد
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 على رهويس الطحن، عملية في المتمثل الرئيسي نشاطها في والتحكم الكامل لمنتوجاتها الجيدة للنوعية بالنظر
 .اإلنتاج مصلحة في عامل 79 منهم المصالح مختلف على موزعين عامل 111المؤسسة عمل سير

 
 بالمؤسسة اإلنتاجية العملية سير :الثالث المطلب

 :األولية المادة استقبال /أوال
 طرف من القطار أو عربات الشاحنات بواسطة اللين و الصلب بنوعيه القمح من األولية المادة المؤسسة تستقبل
 .للحبوبالوطني  الديوان في والمتمثل لها والحصري الوحيد الممون
 ومقارنته خاص في سجل وزنها وتسجيل األولية المادة بوزن به المكلف يقوم الوازن الجسر مستوى وعلى

 ودقيق سميد من المنتجة المادة بوزن كذلك كما يقوم الفارق، لمعرفة الديوان عن الصادرة بالوثائق أو بوصوالت
 سعتها تبلغ التي المخازن في األولية المادة تفريغ األخير في ليتم .لألنعام المعدة الطحن وبقايا ونخالة

 .قنطار 125000اإلجمالية
 الطحن عملية /ثانيا
 نقل آليات ثم عمودية نقل آليات عبر المطحنة إلى المخازن من األولية المادة نقل يتم

 .أفقية
 :التنقية ورشة 1-
 :يلي فيما متمثلة متعددة آالت بواسطة القمح ينقى الورشة هذه مستوى على
 .له الحجمي الوزن أساس على القمح فرز يتم الفرز طاولة مستوى على •
 .القمح غير من المستديرة و الطويلة الحبوب بتنقية تقوم :للشوائب الفرز آلة •
 .الحديدية الشوائب نزع  :المغناطيسية الفرز آلة •
 .الحصى فرز آلة •
 الجلبانة، الذرة، من األخرى الحبوب واستئصال التنقية عملية استكمال قصد تستخدم اإلكمالية الفرز آلة •

 وغيره الشعير قشور
 :الطحن ورشة 2-
 أسنان أساس على المختلفة والمتعددة الطاحونات بواسطة طحنه ليتم تنقيته بعد الطحن ورشة إلى القمح يوجه

 خزائن خالل من تتم التي الغربلة لعملية بالنسبة وكذا وتدريجية، مرحلية بطريقة تتم التي الطحن لوسائل التقطيع
 استخراج األخير في ليتم (قيقر و  متوسط خشن،) النوعية حسب وفرز السميد التحبيب نسبة حسب الغرابيل
 .النخالة لمادة الماشطة اآللة بواسطة والصلب اللين القمح بقشرة والدقيق العالق السميد
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 :المصنعة المادة مخازن 3-
 وسميد دقيق من المنتجة المادة Comprosseurالهوائي  بالنافخ يسمى ما وفق الهوائي الضغط طريق عن تنقل
 حسب الوزن على برمجت ووزن خياطة بآلة المجهزة التوضيب و التعبئة وسائل تقوم بعدها .التخزين عملية قصد

 زبون كل طلبية توزيعها حسب حين إلى المخازن في وتبقى (كغ 50 كغ، 25 كغ، 10 كيلوغرام، 5)
 

 بالمؤسسة اإلنتاجية الرقابة عملية
 :ـتقوم ب الصناعية المؤسسات من كغيرها الدراسة محل المؤسسة
 القمح في المتمثلة و اإلنتاجية للعملية الداخلة المواد مراقبة. 
 اإلنتاجية العملية أثناء المراقبة. 
 والسميد الدقيق وهي النهائية المنتجات مراقبة. 

 على تحتوي التي القسيمة على أساس وهذا البيع نقاط أو التوزيع شيكات في المنتجة المادة مراقبة إلى باإلضافة
 المادة على مراقبة بإجراء والمطالبة التجارة من مصلحة الصادرةر التقاريو  الصالحية ونهاية اإلنتاج تاريخ

 اإلنتاج ألن االستراتيجي بالتخزين تقوم ال المؤسسة أن كون .نهاية الصالحية تاريخ اقتراب بسبب المنتجة
 لذلك المؤسسة مباشر شبه اإلنتاج عملية ألن للتخزين اللجوء دون مباشرة تحول التي المادة األولية بطلب مرهون

 .المخزنة األولية المادة مراقبة إلى تلجأ ال
 

 للحبوب الوطني الديوانمن  القمح تشتري كونها األولية المادة مراقبة يخص فيما محظوظة المؤسسة تعتبر      
 التابعة المخبرية الدواوين طرف من صارمة ويخضعه لمراقبة القمح يستورد األخير وهذا الفالحة لوزارة التابع
 .الجزائري الساحل عبر التفريغ موانئ مستوى على للوزارة
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  للمؤسسة التنظيمي تحليل الهيكل  :المبحث الثاني
  الهيكل التنظيمي العام للمؤسسةعرض : المطلب األول

عة تتميز مؤسسة مطاحن الواحات بهيكلها التنظيمي في شكل بسيط إال أنه جد محكم وهذا راجع إلى طبي
مصالح والتي تعمل كلها على تحقيق أهداف الشركة وتوفير أفضل منتوج نشاطها، حيث يشمل عدة دوائر و 

  .وذلك لتلبية متطلبات السوق

 التنظيمي العام للمؤسسةشكل الهيكل 

بد من استعراض هيكلها ال المصالح على مستوى المؤسسةقبل الخوض في التحليل والتوضيح لمختلف اإلدارات و 
الذي هو وسيلة إعالم بالنسبة للمستخدمين الجدد وتبيان الترتيب اإلداري من حيث دوائر وأقسام التنظيمي و 

 :الوحدة كما هو موضح في الشكل التالي 

 لمؤسسة مطاحن الواحاتلالهيكل التنظيمي العام (1-3)شكل رقمال

  

 مسؤول اإلدارة والملية
مصلحة 
 النقل

مصلحة 
 الصيانة

مصلحة 
 اإلنتاج

مصلحة 
 التموين

 مصلحة 

 التجارة

 المخبر

 المستشار القانوني

 أمانة المدير العام

 مسؤول اإلستغالل

 خلية اإلعالم اآللي

 مدقق رئيسي

دائرة التخطيط ومراقبة 
 التسيير

 التيير

 المدير العام

مصلحة 
الوسائل 
 العامة

مصلحة 
 المحاسبة

مصلحة 
 المستخدمين
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 تحليل الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة: المطلب الثاني
 :ة التجارةمصلح _1

 المباشر اتصالها طريق وهذا عن منتجة، مواد من بالمبيعات بالتكفل المصلحة هذه تقوم :المصلحة تعريف    
 ) .لها التابعة (البيع البيع ومراكز بنقاط والدائم
 مهامها: 

 (.اإلنتاج مصلحة من تنازل طريق عن)لالستهالك  المنتجة المواد استقبال 
 رسالها الزبائن طلبات استقبال  .اإلنتاج مصلحة إلى وا 
 الطلبات حسب للزبائن المنتوج تسليم. 
 ،المخرجات والمخزون مراقبة كميات المداخيل. 

 المصلحة هذه تحت تندرج :المصلحة فصائل : 
 .البيع مراكز عبر المنتجة المواد بتسويق تتكلف  :المبيعات فصيلة •
 .في السجالت وتسجيل كل المعلومات  المخزون بمتابعة تهتم فصيلة هي :المخزون تسيير فصيلة •
 .تتكفل بتغطية ديون المؤسسة :فصيلة تغطية الديون •
 

 :الصيانة مصلحة _2
 العمال يقوم كما بمختلف أنواعه، الوحدة عتاد صيانة في المصلحة هذه مهمة تتمثل  :المصلحة تعريف

 رئيس من بأمر بعملها الخاصة المدة القصوى تتجاوز ال لكي اآلالت بتوقيف العمل هذا على الساهرين
 :إلى الصيانة عملية وتنقسم المصلحة،
 دورات وتنظيم حدوث عطب ومنع جيد بشكل األشغال تسيير وحسن العتاد متابعة وتعني :الوقائية الصيانة
 .العتاد لمراقبة
 القضاء أجل من فيه العتاد والتحسين إصالح خاللها فيتم العطب وقوع بعد المرحلة هذه وتأتي :التصليح صيانة
 .التوقيفات على
  :على تعتمد جوالت وهي يومية لصيانة تخضع اإلنتاجية اآلالت أن كما

 اإلنتاجية العملية سير متابعة. 
 التصحيحية التشحيم بعمليات القيام. 
 العام التشحيم مخطط احترام على تعتمد شهرية وصيانة. 
 الصالحة غير الغيار قطع تبديل. 
 نتائج حسب دوري هذا التنظيف ويكون الغرابيل، خزائن -المصفاة -للغرابيل :العام التنظيم تخص عامة صيانة
 .الرزامين الوردية، المناولين، فرق :وهم اإلنتاج عمال العملية بهذه ويقوم المراقبة
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 هما فصلين إلى المصلحة هذه تنقسم  :المصلحة فصائل: 
 .ميكانيكي أو نوعه كهربائي كان مهما عطل وقوع حالة في اآلالت تصليح على تشرف  :التدخل فصيلة
عادة الغيار قطع صنع بعملية تتكفل  :الورشة فصيلة  الحاالت في حاجة المؤسسة لتوفير وهذا تصنيعها وا 
 .القصوى

 :المستخدمين مصلحة _3
 كل إلى إضافة المتواجدين بالوحدة، بالعمال تتعلق التي المهام بكل المصلحة هذه تقوم: المصلحة تعريف
 العمال بشؤون اجتماعية مراسلة هذه المصلحة في توجد كما عليهم المشرف بالمستخدمين الخاصة الملفات

 .االجتماعية
 :وهما المصلحة بها بالمهام المكلفة القيام في تشتركان فصيلتين المصلحة هذه تضم :المصلحة فصائل
المنح  فيها بما للعمال بالنسبة األجور بتسوية تينالفصيل هذه تقوم  :وفصيلة الموارد البشرية األجور فصيلة
  .وكل ما يتعلق بالمورد البشري في المؤسسة المقررة
 المستخدمين مصلحة مهام: 
 .للمؤسسة عالتاب الصحي على القطاع اإلشراف مسؤولية تتولى كما بالعمال، المتعلقة االجتماعية القضايا متابعة
 :وأهمها المؤسسة مصالح كل مع مباشر اتصال لها أن كما

 .المطاحن في العمال وغياب حضور لمعرفة  :اإلنتاج مصلحة
 .األجور كشوف لمراجعة  :العامة المحاسبة مصلحة
 .للعمل الالزم العتاد لمراقبة العامة الوسائل مصلحة

 :العامة الوسائل مصلحة_4
 وأدوات مكتبي أثاث من احتياجات المؤسسة تلبي حيث الرئيسي الممون المصلحة هذه تعتبر  :المصلحة تعريف
 عتاد لكل السنوي الجرد بعملية للقيام وهذا عامة، بصفة للمؤسسة هوامل ك بمراقبة قومت كما الكتابة

 .األخرى المصالح لجميع الخدمات تقديم وتتولى (النقل وعتاد اإلداري العتاد)المؤسسة
 المصلحة هذه تضم  :المصلحة فصائل: 
  .ونقل العمال وتسديد كافة الرسومتهتم بالترميم، : العامة الوسائل فصيلة

 :التموين مصلحة -5
 وفروع مصالح كل تقوم بتموين حيث الوحدة في مصلحة أهم التموين مصلحة تعتبر : المصلحة تعريف

رئيس المصلحة،رؤساء : حيث الحاجيات، حيث يشرف عليها من بينها تنسق كما ،حاجياتها حسب المؤسسة
 :الفصائل التالية ، وتنقسم الىالعمال الفصائل،

يتم نقلها إلى األماكن المشتراة و  والمواد األخرى (األولية المادة)الحبوب باستقبال تقوم  :االستقبال فصيلة
 .المخصصة للتخزين كما تعمل على مراقبة نوعية القمح
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  من المخزن النقلية حاجيات كل من مصلحة الصيانة واإلنتاج و مهمتها الشراء حيث تقوم بتلب :التموين فصيلة
عند عدم توفر المادة في المخزن تقوم المصلحة بتقديم طلبيه إلى الموردين ثم و  ذلك باستعمال وصل اإلخراج،و 

 .تخزينها
 .اإلشراف على عملية خروج المواد المصنعة من المؤسسةمهمتها تجميع المواد المصنعة و : فصيلة اإلرسال

 :المخزون هو تتم فيه عملية التخزين و نوع: المخزن العام •
، باإلضافة (للتعليب)، األكياس(الشاحناتخاصة بالمطحنة و )قطاع الغيار ،(لينصلب و  قمح)مواد أولية

 .إلى المواد المكتبية و غيرها
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القرار بالكميات                           تخاذال منهجية بوكس جينكينز  من خاللسلوب السلسلة الزمنية أتطبيق : المبحث الثالث
 .المنتجة من مادة السميد

القرار  تخاذالمنهجية بوكس جينكينز  من خاللسلوب السلسلة الزمنية أفي هذا المبحث سنقوم بتطبيق      
كمية  يبينالجدول التالي  للتعرف على سلوك الظاهرة في المستقبل القريبو بالكميات المنتجة من مادة السميد  

 .71/12/2217الى غاية 21/21/2229القنطار من : الشهري لمادة السميد وفق وحدة الوزن اإلنتاج

 القنطار: كمية االنتاج الشهري لمادة السميد وفق وحدة الوزن(:  1-3) الجدول رقم

2008 :1 3956 
 

6020 
 

6930 
 

3684 
 

5156 
 

3861 
 

2008 :7 4096 
 

3935 
 

5615 
 

2282 
 

2854 
 

4757 
 

2009 :1 3950 
 

4470,5 
 

6020 
 

2868 
 

2625 
 

5355 
 

2009 :7 4087,5 
 

3353,2 
 

3795 
 

4510 
 

5856 
 

4056 
 

2010 :1 6166 
 

6675 
 

5400 
 

3810 
 

 3461,25 
 

2010 :7 4313,75 
 

4768 
 

3756,75 
 

3514,75 
 

4863 
 

7221 
 

2011 :1 7070 
 

16335 
 

16702 
 

11084 
 

21061,8 
 

 

2011 :7 18188,25 
 

12109,8 
 

9941,1 
 

9085,25 
 

7670,5 
 

7206,56 
 

2012 :1 7906,3 
 

8588,55 
 

6805,7 
 

8346,7 
 

10419,3 
 

7539,5 
 

2012 :7 12382,45 
 

6547,7 
 

12509,6 
 

9126 
 

9907,45 
 

11577,95 
 

2013 :1 
 

7348,1 
 

10290,85 
 

6481 
 

9023,85 
 

9666,95 
 

10930,7 
 

2226 

 

24423,45 
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2013 :7 10826,95 
 

4231,25 
 

6617 
 

6965,3 
 

6275 
 

6220 
 

- تقرت–مصلحة االنتاج لمؤسسة مطاحن الواحات : المصدر

 :مع الترميز التالي

𝔱 : الممثل باالشهرعن المتغير المستقل  وهو الزمن  تعبر. 

𝒫:  تمثل كمية النتاج الشهري من مادة السميد وتعبر عن المتغير التابع. 

 GRETLو  EVIEWS 5 .0 تيالتطبيق استعانة ببرمجييتم 

 :دراسة وصفية لبيانات السلسلة

مشاهدة ممتدة  32 :بــ ة بالقنطار والمحددةر تتمثل السلسلة في الكميات المنتجة من مادة السميد المقد     
وقيمة   2212مسجلة سنة 2226قيمة دنيا ، و 3729262بمتوسط قدره  71/12/2217 إلى 21/21/2229

في وهو ما يبين درجة عدم التجانس  0712278 بانحراف معياري وقدره ،2211في سنة  20027عظمى
 :مستويات السلسلة، وبيانات السلسلة ممثلة في المنحنى التالي

 Pالمنحنى البياني لكمية انتاج السميد ( : 2-3) الشكل رقم

 
 EVIEWSالطالبة باستخدام برمجية   إعدادمن :المصدر

نالحظ من خالل المنحنى البياني في الشكل أعاله عدم وجود اتجاه عام بمرور الزمن في حين  وجود تذبذبات 
 .ألخرىمتمثلة في تقرعات ونتوءات هذه األخيرة تختلف باختالف الوتيرة التي تزداد بها من سنة 
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 دراسة استقرارية السلسلة: المطلب األول

 :متغيرات متأخرة  5المحسوبة بوجود  pيمثل الشكل التالي دالتي االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة 

 Pالتمثيل البياني دالتي االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة األصلية  (:  3-3)الشكل رقم 

 
 GRETLمن اعداد الطالبة باالعتماد على برمجية : المصدر

من مجال الثقة  (PICS)نتوءات  5 خروج  pنالحظ من خالل دالة االرتباط الذاتي البسيط للسلسلة االصلية 
ا عن الصفر عند مستوى معنوية تختلف معنوي K=1 ……5أي أن المعامالت المحسوبة من أجل الفجوات 

ثبات ذلك نستعين باختبار وإليل على عدم استقرارية السلسلة أي تتناقص بوتيرة بطيئة نحو الصفر، وهذا دل% 5
ljung-box 5لدراسة المعنوية الكلية لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات k≤  وهذا ما يوضحه ،

 pللسلسلة األصلية ljung-box اختبار ( :4-3) الشكل رقم :الشكل التالي

  
 GRETELعتماد على برنامج من اعداد الطالبة باإل
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 Q-Statوالتي توافق آخر قيمة العمود  =*1982766Q ان االحصائية المحسوبةنالحظ من خالل الشكل 
194,46322والموافقة لــــــــ % 5أكبر من االحصائية المجدولة لتوزيع كاي تربيع  عند مستوى معنوية 

050 )(χ .
   

ن كل معامالت االرتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية أومنه نرفض فرضية العدم القائلة 
 .كيد هذه النتيجة نستخدم اختبارات الجذر الوحدويأغير مستقرة ولت Pوهذا يعني أن السلسلة % 5

 :تطبيق اختبارات الجذر الوحدوي

فيليبس بيرون  واختبار ،ADFيمكن اختبار عدم استقرارية السلسلة من خالل منهجية ديكي فولر المطور    
PP  ونتائج هذه االختبارات للسلسلة ،p  مبينة في الجدول التالي : 

 Pللسلسلة  ADF  , ;PPنتائج اختبارات الجذر الوحدوي(: 2-3) الجدول رقم 

القيمة المحسوبة  نوع النموذج نوع االختبار
Tc 

 Ttab 5%القيمة الحرجة 

 ADFاختبار 
 Ho :=1: جذر وحدوي

 3,474- -72708 (3)النموذج
 902, 2- 3,107- ( 2)النموذج
 1,945- 1,426- ( 1)النموذج

 PPاختبار
 Ho:استقرارية

 72030 - 72022- ( 3)النموذج
 22822- 72226- ( 2)النموذج
 12805- 12200- (1)النموذج

 EVIEWS 5من اعداد الطالبة باالعتماد على برمجية : المصدر

 :منحيث يشير كل 

 نموذج بدون ثابثة وال اتجاه عام(: 1)النموذج 

 اتجاه عام بدوننموذج بوجود ثابثة و (: 2)النموذج 

 .نموذج بوجود ثابثة و اتجاه عام(: 7)النموذج 

جذر وحدوي فهي غير مستقرة من  ىتحتوي عل Pمن خالل نتائج االختبارات نالحظ أن السلسلة قيد الدراسة 
 :حيث االتجاه العام باعتبار ان

 2225أكبر من احتمال b (2221 )يتضح لنا أن قيمة معامل االتجاه العام   (7)و( 2) ينمن خالل الملحق  
 ما يدل على عدم وجود اتجاه عام في السلسلة % 5اليختلف معنويا عن الصفر بنسبة معنوية   bوبالتالي فان 
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 Cو احتمال  22822أكبر من احصائية المجدولة  72123التي تساوي  ADFاحصائية :النموذج الثانيفي 
 .الصفر وهنا ننتقل مباشرة للنموذج األول عنال يختلف  Cمعناه أن  2225أقل من  222291

وبالتالي نقبل فرضية العدم  لكاي تربيعأقل من االحصائية المجدولة  ADFاحصائية  والثالث في النموذج األول
 .بوجود جذر وحدوي

أقل بالقيمة المطلقة من ( 1)و(  7)للنماذج   PHILIPS- PERRONالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة الختبار 
فالسلسلة لها جذر  ومنه  = 1Ho :φومنه نقبل فرضية العدم % 5القيم الحرجة لكاي تربيع عند مستوى معنوية 

 .مستقرةوحدوي فهي غير 

 Cو احتمال  -22822المجدولة  إحصائيةأكبر من  -72226التي تساوي  ADF إحصائية:في النموذج الثاني
 الصفر عنال يختلف  Cمعناه أن  2225أقل من  222291

غير مستقرة وتحتوي على جذر وحدوي وأنه يجب قبول   Pالسلسلة  إنوبالتالي يتضح من خالل النتائج السابقة  
اي أن عدم استقرار السلسلة ناتج عن وجود اتجاه عام عشوائي مما يستوجب تحويل السلسلة  DSفرضية 
 .األولىسلسلة فروقات من الدرجة  إلى Pاالصلية 

 :ةالسلسلة األصليعدم استقرارية  إزالة

على سلسلة  نحصل               األصليةعلى السلسلة  األولىالفروقات من الدرجة  إجراءبعد 
 :والممثلة في الشكل البياني التالي  DPنرمز لها  األولىالفروقات من الدرجة 

 dp األولىالمنحنى البياني لسلسلة الفروقات من الدرجة (:  5-3) الشكل رقم 

 
 GRETLبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر
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وهذا ما يدل على أن ، يتذبذب حول القيمة صفر dPمن خالل الشكل نالحظ أن المنحنى الخاص بالسلسلة 
 72المحسوبة بوجود  DPللسلسلة االرتباط الذاتي والجزئي دالتي  (  6-7)السلسلة مستقرة، ويمثل الشكل رقم 

 :متغيرة متأخرة

 dPدالتي  االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة (  6-3)الشكل رقم 

 
 GRETLبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر

تساوي معنويا الصفر  k= 32.……2نالحظ من خالل الشكل اعاله أن المعامالت المحسوبة مناجل الفجوات
داخل مجال الثقة 







 

TT

96.1
,

 أي تتناقص تدريجيا نحو الصفر، ويمكن التأكد من ذلك باستعمال اختبار96.1

ljung-boxوهذا ما يوضحه الشكل التالي ،: 

 dPلسلسلة الفروقات من الدرجة األولى  ljung-boxاختبار (:  7-3) الشكل رقم 

 

 GRETLبرمجية  مباستخداالطالبة  إعدادمن : المصدر
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 Q-Statوالتي توفق آخر قيمة العمود  =*Q 772226 الل الشكل ان االحصائية المحسوبةنالحظ من خ
194,46322والموافقة لــــــــ % 5تربيع عند مستوى معنوية  أصغر من االحصائية المجدولة لتوزيع كاي

050 )(χ .

% 5ومنه نقبل فرضية العدم القائلة ان كل معامالت االرتباط الذاتي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 
الجذر الوحدوي، ونتائج هذه  كيد هذه النتيجة نستعين بإختباراتأمستقرة ولت Dpوهذا يعني أن السلسلة 

 : االختبارات مبينة في الجدول التالي

 Dpللسلسلة  الجذر الوحدوي نتائج اختبار( 3-3)الجدول رقم

المحسوبة  القيمة نوع النموذج نوع االختبار
Tc 

 Ttab 5%القيمة الحرجة 

 ADFاختبار 
: جذر وحدوي
Ho :=1 

 72035- 122927- (3)النموذج
 22827- 122986- (2)النموذج
 12805- 122836- (1)النموذج

 KPSSاختبار 
 Ho:استقرارية

 22106 22202 (3)النموذج
 22067 22259 (2)النموذج

ال تحتوي على جذر وحدوي فهي مستقرة من حيث  dptات نالحظ أن السلسلة قيد الدراسةمن خالل االختبار 
 : االتجاه العام باعتبار أن

أكبر بالقيمة المطلقة من القيم الحرجة ( 7)و( 2)و( 1)للنماذج  ADFالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة الختبار  -
1:1 ومنه نقبل الفرضية البديلة% 5لجدول كاي تربيع عند مستوى معنوية  H  ومنه السلسلة ليس لها ،

 .جذر وحدوي فهي مستقرة

أصغر من القيم الحرجة المستخرجة من ( 7)و ( 2)للنماذج  KPSSالقيم المحسوبة بالقيمة المطلقة الختبار  -
     ،وبالتالي نقبل فرضية العدم Kwiatkowski.; Phillips.; Schmidt; Shinالجدول المعد من طرف

 (فرضية االستقرارية) 

اكبر من احتمال b(2238)ل معامل االتجاه العام يتضح لنا أن قيمة احتما (6)و( 5) ينمن خالل الملحق
ما يدل على عدم وجود اتجاه عام في % 5ال يختلف معنويا عن الصفر بنسبة معنوية  bوبالتالي فإن  ،2225
 السلسلة
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 :اختبارات التوزيع الطبيعي 

لمادة السميد تحمل  المستقرة لكمية االنتاج d-pt سنختبر ما اذا كانت سلسلة الفروقات من الدرجة االولى 
،نتائج هذا االختبر  jarque-berraخصائص التوزيع الطبيعي أم ال، من أجل هذا يمكننا استعمال اختبار 

 :مبينة في الشكل التالي

 d-pنتائج اختبار فرضية التوزيع الطبيعي للسلسلة ( : 8-3) الشكل رقم 

 
 eviewsمن اعداد الطالبة باستخدم برمجية : المصدر

 و Kurtosis من قيمة معامل التناظر والتفلطح دراسة التوزيع الطبيعي لهذه السلسلة تتم انطالقا ان
Skewness على الترتيب، من خالل نتائج الشكل أعاله يتضح أنه: 

 :نقوم بحساب اإلحصائية  dı Ho= 2( اختبار فرضية التناظر )  Skewnessحسب اختبار 

1.9645.0

71

6

04190.0

6

021

1
1 







T

d
 

₁𝒹لدينا   .أي أن هذه السلسلة متناظرة 𝒹  Ho= 2ومنه نقبل الفرضية  1.96>

  ₂𝒹 Ho= 2( تفلطح الطبيعي لاختبار فرضية ا)  Kurtosisحسب اختبار و 

1.96852.5

71

24

3978385.4

24

32
2 







T

d
 

 .نرفض فرضية التفلطح الطبيعي:  𝒹₂<1.96بما أن 

 :حيث نالحظ أن هذه األخيرة  Jarque-Beraيمكن التأكد من ذلك باستعمال احصائية     

   99.5265646,31 2

05.0  JB  .وعليه السلسلة المستقرة ال تتوزع توزيعا طبيعيا   
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 : BDSاختبار االستقاللية  

ونتائج هذه االختبارات  iidتتميز ببنية ارتباط وبتوزيع متماثل ومستقل  dpسوف نختبر ما اذا كانت السلسلة 
 :مبينة في الجدول التالي

 Dpلإلستقاللية لاللسلسلة  BDSنتائج إختبار  (4-3)الجدول رقم

 BDS mاحصائية 
4,382 2  
4,897 3 
5,012 4 

4 ,831 5 
4,286 6 

 Eviewsباالعتماد على برنامج  الطالبةمن اعداد: المصدر

تتميز بارتباط قوي حيث أننا نرفض فرضية االستقاللية   dp، يتضح جليا أن السلسلة 1من خالل هذه النتائج
عند  1286اكبر تماما من القيمة المجدولة للتوزيع الطبيعي BDSاحصائية  m=2. 3….6باعتبار أن من أجل 

 .يمكن القول أن سلسلة كمية االنتاج لمادة السميد قابلة للتنبؤ على المدى القصير% 5مستوى معنوية 

 حلة التعرف على النموذج وتقديرهمر : المطلب الثاني

 :التعرف على النموذج  -1
(  6-7)رقم العتماد على الشكل السابق وبا ،ARو MAالتعرف على النموذج يعني تحديد رتبة النماذج 

 )1(نالحظ أن معامل األرتباط  dpالذي يمثل دالتي االرتباط الذاتي البسيطة والجزئية للسلسلة المستقرة 
كل معامالت االرتباط الذاتي تنعدم معنويا، وهي الحالة التي  1kيختلف معنويا عن الصفر ومن أجل 

يختلف معنويا عن الصفر ومن  r( 1)،كما نالحظ أيضا أن معامل اإلرتباط الجزئي MA(1)توافق نموذج 
  AR(1)تنعدم معنويا وهي الحالة التي توافق النموذج كل معامالت االرتباط الجزئي  1kأجل 

تبعا لما قدم في النقاط السابقة تكون الصيغة الرياضية المثلى للنماذج الثالثة المحتملة للسلسلة المستقرة 
 :على الشكل الموالي

 

                                                             
1

 (3)أنظر الملحق رقم 

tt

tt

YLARIMA

LYARIMA









)1(:)0,1,1(

)1(:)1,1,0(

1

1
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 :تقدير النماذج-2

وسيتم االستعانة ببرمجية  Least Squaresوفقا للنتائج المتحصل عليها سابقا نقوم بتقدير النماذج بطريقة 
Eviews  للمفاضلة بين النماذج من أجل حساب معياريAIC وSchwarz  لكل نموذج، ويكون النموذج

أي تصغير لهذه  AKAIKE  ،Schwarz (BIC) (AIC) المختار هو الذي يعطي أفضل توفيقة بين
 :والجدول الموالي يوضح النتائج. المعايير

 المحتملة للنماذج نتائج معايير المفاضلة(:  5-3) الجدول رقم 

 معايير المفاضلة النموذج
ARIMA 
(1 ,1,0) 

AIC 192922 
BIC 192990 

ARIMA 
(22121) 

AIC 192382 
BIC 192956 

   
 Eviews1من اعداد الطالبة باستخدام برنامج: المصدر

،  ARIMA( 22121) نتجة من مادة السميد هو نموذجعن الكميات الم الذي يعبر األمثلالنموذج  أنحظ نال
 .الن كل المعايير  تؤكد افضليتة

، حيث تقع كلها داخل دائرة الوحدة وكذلك أقل معكوس جذور هذا النموذجمن كد أمن خالل الشكل الموالي، نت
 من الواحد

 ARIMA(0,1,1)نتائج معكوس جذور النموذج (: 9-3) الشكل رقم

 
 eviewsمن اعداد الطالبة باالعتماد على برمجية :المصدر
                                                             

1
 (8)والملحق رقم( 9)أنظر الملحق رقم 
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 اختبار النموذج والتنبؤ: المطلب الثالث

 .إلجراء عملية التنبؤ األخيرسنقوم باختبار النموذج لكي يكون مالئما في 

 :اختبار النموذج-1
 .ه المرحلة نقوم باختبار معنوية معالم النموذج و اختبار توزيع سلسلة البواقيذه في
 :اختبار معنوية معالم النموذج 1-1

باعتبار أن قيمة ستودنت بالقيمة  2225بنسبة معنوية  إحصائيةنقوم اآلن باختبار النموذج، نالحظ أن للمعالم 
 .للتوزيع الطبيعي 1286أكبر تماما من القيمة الحرجة ( 22901776)  1المطلقة

المقدرة، وبالتالي هذا يعطينا و من خالل الشكل أدناه يمكننا مالحظة شبه تطابق بين منحنيي السلسلة األصلية 
 .من مادة السميد اإلنتاجعن بيانات كميات  ARIMA( 22121)فكرة عن مدى أهمية تعبير النموذج المقدر 

 السلسلة األصلية والسلسلة المقدرة( 11-3)الشكل رقم

 
 Eviewsمن اعداد الطالبة بالالعتماد على برمجية : المصدر

 

 

 

                                                             
1

 نتائج تقدير النماذج ( 12( )8( )9)أنظر المالحق رقم 
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 :اختبار سلسلة البواقي 2

 :اختبار دالة االرتباط الذاتي لسلسلة البواقي 2-1    

 : متغيرة متأخرة 72دالتي االرتباط الذاتي والجزئي لسلسلة البواقي المحسوبة بوجود ( 11-7)  يمثل الشكل رقم

 التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي لسلسلة البواقي(: 11-3)الشكل رقم 

 
 GRETLمن اعداد الطالبة اعتمادا على برمجية : المصدر

نالحظ من خالل الشكل اعاله أن سلسلة البواقي مستقرة حيث أن معامالت االرتباط الذاتي تقع معظمها داخل 
مجال الثقة 







 

TT

96.1
,

 وهذا تؤكده احصائية. ، وهذا يعني أن هناك استقاللية تامة بين االخطاء96.1

Breusch-Godfrey 991.522( 2)حرية ن القيمة المجدولة بدرجةم أقل تماما( 2222)تساوي  لتيا

050 )(χ .

تبقى دائما أقل من القيمة ( 232507)التي تساوي  Ljung-Boxويمكن التأكد كذلك باستعمال احصائية 
194.46322المجدولة 

050 )(χ .
 :يوضحه الشكل الموالي ماوهذا . 
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 لسلسلة البواقي Ljung-Boxاختبار  ( :  12-3)الشكل رقم 

 
 GRETLمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر

 :اختبار دالة االرتباط الذاتي لسلسلة مربعات البواقي 2-2

متغيرة  72دالتي االرتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي المحسوبة بوجود ( 17-7) يمثل الشكل رقم
 :متأخرة

 التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي والجزئي لسلسلة مربعات البواقي(: 13-3) الشكل رقم 

 
 Eviewsمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر

أن سلسلة  مربعات البواقي مستقرة حيث أن معامالت االرتباط الذاتي تقع  نالحظ من خالل الشكل اعاله     
معظمها داخل مجال الثقة 







 

TT

96.1
,

     ، وهذا يعني أن األخطاء العشوائية تتميز بتباين شرطي ثابت96.1

تبقى دائما أقل من  (072812)التي تساوي  Ljung-Boxويمكن التأكد كذلك باستعمال احصائية  (.متجانس)
194.46322القيمة المجدولة 

050 )(χ .
 : وهذا وا يوضحه الشكل الموالي. 
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 لسلسلة مربعات البواقي Ljung-Boxاختبار  ( :14-3) الشكل رقم 

 
 GRETLمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج :المصدر

 :اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر 2-3

سنحاول فيما يلي معرفة ما اذا كانت سلسلة البواقي تحمل خصائص التوزيع الطبيعي، والشكل التالي يوضح 
 :معامالت التوزيع الطبيعي

 لسلسلة البواقي معامالت التوزيع الطبيعي(: 15-3) الشكل رقم 

 
 eviewsمن اعداد الطالبة باالعتماد على برمجية : المصدر

لسلسلة البواقي أكبر من احصائية كاي تربيع عند درجة حرية  JBمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن احصائية 
 .وعليه سلسلة البواقي ال تتوزع توزيعا طبيعيا 2
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 :التنبؤ -2
يمكننا التنبؤ في الفترات الالحقة على المدى القصير وبناء  صالحيتة واختبار مدى بعد اختبار النموذج المقدر

 :والنتائج مبينة في الجدول التالي. 2210الثقة للتنبؤ لهذه القيم، لنأخذ مثال سنة  مجال

 ARIMA(0.1.1)باستعمال نموذج  نتائج التنبؤ بانتاج السميد(: 6-3) الجدول رقم

 كمية االنتاج االشهر السنة
 
 
 
 

2210 

 6976.23 جانفي
 9539.73 فيفري
 9492.87 مارس
 7079.71 افريل
 9418.70 ماي
 10049.11 جوان
 9734.52 جويلية
 7263.66 اوت

 8244.48 سبتمبر
 6824.70 اكتوبر
 7351.29 نوفمبر
 8084.68 ديسمبر

 GRETLمن اعداد الطالبة اعتمادا عاى برنامج :المصدر

بغية اتخاذ القرارات قا بناء فترات الثقة للتنبؤ لكي يكون التحليل دقيب نقومان  بعد حساب التنبؤ يجب دوما
، يمكن القول أن التنبؤ يتبع السلسلة األصلية مما يؤكد الجودة االحصائية الموالي، ومن خالل الشكل المالئمة

  .للنموذج المختار وأيضا قوة التنبؤ
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 التنبؤ داخل وخارج العينة و بناء مجاالت الثقة للتنبؤ(: 16-3) الشكل رقم

 
 GRETLمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج : المصدر

 

من خالل النتائج المتحصل عليها سابقا، التي يمكن تقديمها للمؤسسة محل الدراسة كأسلوب مساعد على     
حيث تبين أن أقل قيمة ممكنة لإلنتاج مقدرة . القرار بالدعامة التقنية، وذلك على حسب الخطة المعتمدة اتخاذ

قنطار وبالتالي يتبين أن األسلوب الكمي  12208211:فقدرت بـــ إنتاجقنطار أما أعلى كمية  6920232:بــ
حاالت  إلىت اإلنتاج تبدو في المتوسط دون اللجؤ على كميا (ARMAالسالسل الزمنية بنماذج )المستخدم 

 :وعليه  .2211التخزين الكثيرة كما وجد في المؤسسة كما هو الحال في سنة 

القرار  اتخاذمن خالل منهجية بوكس جينكيز يقود إلى دقة عالية في  ةالزمنيالسالسل  أسلوب إدخاليعتبر 
السابق في فترة الدراسة، كما أن ارتكاز  اإلنتاجمن  أكثريتطلب معلومات  ال األسلوبا دإلى كون ه إضافة

    .ت من حيث الدقةتؤدي إلى تميز في التوقعامنهجية بوكس جينكيز على المنهاج الرياضي 
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 :خالصة الفصل

االقتصاد القياسي وهو أسلوب السالسل الزمنية وفق منهجية بوكس  أساليبأحد الفصل بتطبيق  قمنا في هذا  
 حيث تم تطبيق .جينكينز على أحد منتجات مؤسسة مطاحن الواحات، وهذا بعد تقديم المؤسسة باختصار

 التوقعالنتائج النهائية لعملية  إلىمنهجية بوكس جينكينز على الكميات المنتجة من مادة السميد ومن ثم توصلنا 
غاية ديسمبر  إلى 2229من جانفي  ابتدءاانطالقا من معطيات شهرية لمدة ستة سنوات ماضية  اإلنتاجبكميات 
  gretlو Eviewsوهذا باستعمال برمجيتي  2217

 ARIMA(0,1,1)وجد أن السلسلة تتبع نموذج قياسي خاص بها  ،بين عدة نماذج قياسيةد المفاضلة عب
السميد للفترة المقبلة وهنا نكون قد قدمنا للمؤسسة  إلنتاج المتوقعةالقيم وانطالقا من هذا النموذج تم حساب 

 .اإلنتاجينموذجا لتحسين اتخاذ القرار 
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 : الخاتمة
 تكوين عن فضال مستقبال    االنتاج كمية تحديد إلى اتخاذ القرار بشأن الكميات المنتجة  عملية تهدف      
 يعني اتخاذ القرار أصبح والمتالحقة السريعة للمتغيرات وكنتيجة المستقبلية، األحداث بعض عن األمثل الحكم

 العمل مسارات تحديد التخمين في أو الفراسة على فقط االعتماد يمكن ال أنه وخاصة والفشل النجاح بين الفيصل
تطبيق اسلوب ) عموما وما تم التطرق اليه في هذا البحث خصوصا الكمية  األساليب أو فالطرق المستقبلي،

 المستقبلة األحداث عن التوقعات أفضل إعداد في تساعد ( منهجية بوكس جينكينز من خاللاللسالسل الزمنية 
 .متخذي القرار بين المشترك واإلدراك الفهم توافر بشرط لكن

 القرار يتم فهذا ذلك، من أعمق ولكنه تحديد أرقام للكميات المنتجة مجرد ليس ذاته حد في القرار االنتاجيو      
 جميع من عليها الحصول يتم مدخالت على أساسية بصفة يعتمد حيث األجل وطويلة قصيرة إلى خطط ترجمته

 ضوء في تطويرها يتم والتي اإلحصائية األساليب بعض تطبيق مع المنظمة مستوى على الوظيفية األنشطة
 .المؤسسة إدارة لدى المتراكمة اإلدارية والخبرات المعرفة
 :الدراسة نتائج

 على بها تم الخروج التي النتائج أهم إيجاز يمكن المختلفة مراحله وعبر الموضوع جوانب ألهم التطرق خالل من
 :التالي النحو

 :النظري المستوى على :أوال
باختيار النموذج ان منهجية بوكس جينكينز تعتمد على منهج واضح من خالل اتاحة الفرصة للباحث  -

  .ضمن ما توفر من نماذجاالمثل للدراسة 
                              :  سلوب رياضي بحث في معظم مراحلها االربعةأج و اارتكاز هذه المنهجية على منه -

نهجية بوكس جينكينز حدس الباحث ، اضافة الى ما سبق تتطلب م(التنبؤ االختبار، التقدير، التعرف،) 
 .اجادته لمختلف البرمجيات التي يتطلبها تطبيق هذه المنهجيةو 

 الوظائف ألغلب أساسية عملية يمثل كما في مختلف المؤسسات، ضروريا اتخاذ القرار أمرا يعتبر -
 .......المبيعات ،االدارية خاصة منها االنتاج

 إلمامهم وكذا ذلك على قادرة إطارات اتخاذ القرار إلى بعملية قيامها عند االقتصادية المؤسسة تحتاج -
 .مؤشراتها وفهم استخدامها وكيفية العلمية واألساليب الطرق بمختلف الجيد

صانع  قدرة التنبؤ، في المستخدمة كالطريقة العوامل من بالعديد اتخاذ القرار في الدقة مستوى يرتبط -
 عامة وبصفة فيها، سيتم التي الزمنية الفترة عن فضال والمعلومات البيانات توفر مدىو  الفنية، القرار

 .الطويل المدى في يكون عندما منه دقة أكثر يكون القصير المدى في فإن اتخاذ القرار
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 التطبيقي المستوى على :ثانيا
 سياسة وضع في يساعد أنه إلى إضافة للتسويق، سليمة خطط وضع في أساسي أمر االنتاج وتحليل دراسة إن

 إال هذا يتأتى ولن المسطرة، األهداف نحو الوصول في مواردها كفاءة مدى تحديد من اإلدارة لتتمكن للمبيعات
 التسيير على المؤسسة تساعد التي التقنيات هذه بين ومن تسييرية، وتقنيات وقواعد أسس وضع طريق عن

 دراستنا في قمنا لذا رار االنتاجي،قتخاذ الإل نظام وضع هو استراتيجي تخطيط وتحقيق لطاقاتها المستقبلي
خاص  نموذج استخرجنا حيث جينكينز منهجية بوكس من خاللالسالسل الزمنية  طريقة ستخدامإب التطبيقية

 :مايلي بينت هذه الدراسة أن إال "رنجينك و بوكس"ة منهجي تطبيق كيفية وضحنا كما منتج،بال
 على واالقتصار اتخاذ القرار عملية في العلمية األساليب على في المؤسسة محل الدراسة االعتماد عدم -

 . الخبرة على والمبني المبدئي التكهن على تعتمد التي البسيطة الطرق
السالسل الزمنية وفق منهجية بوكس جينكينز تم التوصل  اسلوببعد دراستنا الميدانية من خالل تطبيق  -

  ARIMA(0,1,1)نتاج السميد النموذج إذج قياسي يالئم المنتج حيث يتبع الى نمو 
  :التوصيات

 :التالية الحلول اقتراح يمكن الشركة في الموجودة والنقائص إليها المتوصل النتائج خالل فمن من
 في يكون فإنه باتخاذ القرار اإلدارة اهتمت فإذا في اتخاذ القرار، العلمية األساليب بتطبيق أكثر العناية -

 .التنسيق بين مختلف وظائفها والحصول على نتائج قريبة الى الواقع العملي إمكانها
  .فعال المحققة والنتائج األهداف بين الموجودة االنحرافات من انطالقا القرارات اتخاذ -
 .عقالنية بكيفية المتاحة والمادية البشرية الطاقة استغالل -
االستعانة بالبرامج التدريبية الطارات المؤسسات االقتصادية بغية جعل هذه االطارات في المسار  -

 .التكنولوجي للبرمجيات المساعدة على اتخاذ القرارات
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 pمعمالت التوزيع الطبيعي للسلسلة (: 1)الملحق رقم 

 

 

 pعلى السلسلة   ADFمختلف نتائج اختبار (: 2)الملحق رقم
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 pعلى السلسلة  ppاختبار مختلف نتائج (: 3)الملحق رقم 
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 : dp السلسلة ذات الفروقات(: 4)الملحق رقم 
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 dp1على السلسلة  ADFمختلف نتائج (:5)الملحق رقم 
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 dp1على السلسلة  KPSSمختلف نتائج اختبار (:6)الملحق رقم 
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 dp1لالستقاللية على السلسلة  BDSاختبار نتائج (: 7)الملحق رقم 

 

 dpعلى السلسلة  AR(1)نتائج تقدير النموذج (: 8)الملحق رقم 
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 dpعلى السلسلة  MA(1)نتائج تقدير النموذج (: 9)الملحق رقم 

 

 dpعلى السلسلة  ARMA(1 ,1)نتائج تقدير النموذج (: 11)الملحق رقم 
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 2114القيم المتنبأ به لسنة (: 11)الملحق رقم
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 قائمة المراجع
 :الكتب
 .،0222، 20أدوارد ميينيكا وآخرون، سرور، اإلحصاء في اإلدارة، دار المريخ، الرياض، الجزء  -1
 . 1993 ، ،اإلسكندرية ،المعارف العامة اإلدارة أصول: شيخا العزيز عبد إبراهيم  -0
 0222، 20اإلسكندارية، الطبعة مبادئ علم اإلحصاء، الدار الجامعية، : إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه -3
 0220.اإلسكندرية ,الدار الجامعية ,مقدمة في اإلحصاء :الخواجة مصطفى -4
 ، األردن 0222، 1اإلحصاء المتقدم في دعم القرار، الوراق، الطبعة: النعيمي محمد عبد العال وآخرون -5
 ، عمان1992، 1الطبعةاتخاذ القرارات اإلدارية مدخل كمي، دار اليازوري، : الموسوى منعم زهزير -2
 .1922مدخل إلى إدارة األعمال، مطبوعات جامعة حلب، سوريا، : الناشد محمد -2
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األساليب الكمية في : مرفت طلعت المحالوي ديفيد أندرسون وآخرون، محمد توفيق البلقيتي، -12
 .0222االدارة، دار النشر المملكة العربية السعودية، 

 0225ديناميكيات وأخالقيات صنع القرار، دار النهضة العربية، القاهرة، : سالمة عبد العظيم حسين -11

النشر العلمي، المملكة مقدمة في التحليل الحديث للسالسل الزمنية، مركز : سمير مصطفى شعراوي -10
 العربية

 .0229، عمان، 21القياسي، الطبعةاالقتصاد  طرق: محمد شيخي -13
 نظريات صنع القرار ومهاراته في اإلدارة التعليمية وطرق مواجهة مشكالته: طارق عبد الرؤوف عامر-14
 .0223السعودية، مبادئ التنبؤ اإلداري، النشر العلمي والمطابع، : عبد الرحمان األحمد عبيد -15
الحديث في االقتصاد القياسي، الدراسة الجامعية، اإلسكندرية، : عبد القادر محمد عبد القادر عطية -12

 .0222، 0الطبعة
 .1999، 21مقدمة في اإلحصاء، مركز الكتاب، القاهرة، الطبعة: عوض منصور، عزام هبري -12

 .21السعودية، الطبعة
 .0222المنحنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  االحصاء وتوفيق: علي لزعر -12

، عمان،بدون سنة 1اإلحصاء للعلوم االدارية والتطبيقية،دار الشروق،ط:عبد الحميد عبد المجيد البلداوي -19
 نشر
  .1924اإلدارة مدخل الحاالت، الدار الجامعية، بيروت: عادل حسن -02
 0222إتخاذ القرارات اإلدارية ، دار حامد كاسر ناصر منصور األأساليب في  -01
 ،1992مبادئ اإلدارة الدولية، مكتبة عين شمس، القاهرة، : كمال حمدي -00
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 . 0222طبوعات الجامعية، الجزائر، اإلحصاء الرياضي والنماذج اإلحصائية، ديوان الم: معتوق أمحمد -03
اإلحصاء، ديوان المطبوعات الجامعية، مقدمة في : محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض -04

 .1924الجزائر، 

 نمادج وتقنيات التنبؤ قصير المدى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: مولود حشان -05

 .0212، (األردن)اليازوري، عمان  المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلى، دار: مؤيد الفضل -02
 ، دار صفاء، األردن1، الطبعة(النظريات والعمليات والوظائف)مبادئ االدارة : محمد قاسم القريوني -02
 1992المبادئ و المهارات ، الوظائف ، دار المناهج ، عمان )إدارة األعمال : مصطفى خشروم  -02
 ،2007، ،السعودية المريخ ،دار اإلنتاج ومراقبة التخطيط: الفضل مؤيد -09
  .0222، اإلسكندرية، 1الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة ، الوراق، الطبعةاألساليب : مؤيد الفضل -32
 1992 ، دمشق3نظرية القرارات اإلدارية، منشورات جامعية دمشق، الطبعة: نادية أيوب -31
 الجزائر الجامعية، المؤسسات ديوان االستراتيجي، والتخطيط اإلدارة عدون، دادي ناصر -30
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