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 ملخص البحث

سي ألسعار المستهلك أصبح مؤشراً هاماً يعتمد عليه في دراسة مستويات غالء المعيشة ومستويات نظرا ألن الرقم القيا

التضخم واالنحسار االقتصادي فضالً عن استخدامها كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة وفي مجاالت الحسابات 

لدخل تأتي أهمية معرفة ما سيكون عليه وضعها في القومية الستنباط تقديرات السعر الثابت وكوسيلة من وسائل تنظيم ا

جينكنز  -في هذا البحث تم توضيح كيفية تطبيق أسلوب بوكس ،و المستقبل وهذا بدوره يتطلب القدرة على التنبؤ المستقبلي

ؤشرات ( في التنبؤ بأحد المARIMA)نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية لتحليل السالسل الزمنية 

( ومن 7007يوليو  -7002االقتصادية الهامة وهي األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الجمهورية اليمنية للفترة من) يناير 

األرقام القياسية ألسعار المستهلك غير  ةالة االرتباط الذاتي تبين أن سلسلخالل رسم السلسلة وايجاد تقديرات معامالت د

وحظ وجود إتجاه عام بالزيادة لهذه السلسلة لكنها كانت مستقرة في التباين ولم يظهر عليها تغيرات مستقرة في المتوسط حيث ل

، ومن خالل إعادة تقديرات معامالت دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط االولىموسمية ، ولجعل السلسلة مستقرة تم أخذ الفروق 

وقد تم التأكد  ، ARIMA(0,1,0)وذج المالئم هو نموذج السير العشوائي تبين أن النم  بعد اخذ الفروق االولى الذاتي الجزئي

من أن هذا النموذج مالئم ويعطي تنبؤات دقيقة وقريبة من الواقع من خالل حساب دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي 

بؤات الشهرية لألرقام القياسية ألسعار اإلحصائية المعتمدة عليهما. وأخيراً تم عمل التن الجزئي لألخطاء المقدرة والمعايير

 (.7002ابريل  -7007المستهلك للفترة ) اغسطس 

 

 

. 
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 الفصل األول : اإلطار المنهجي للبحث

 مقدمة0-0

فهي وسيلة ،وتكاليف المعيشةتعتبر األرقام القياسية ألسعار المستهلك من المؤشرات الهامة ذات العالقة الوطيدة بنفقات األسر 

كما أنها تستخدم على  .لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلك بين فترة وأخرى إحصائية

الً عن استخدامها كمقياس للتغيرات في القوة ، فضمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم واالنحسار االقتصاديكنطاق واسع 

وهذا بدوره  ،هنا تأتي أهمية معرفة ما سيكون عليه وضعها في المستقبل ومن .الشرائية للعملة وفي تقديرات األسعار الثابتة

 .يتطلب القدرة على التنبؤ المستقبلي

التنبؤ فقد  أساليبوفيما يخص  .ومن أجل الحصول على تنبؤات دقيقة فإن ذلك يتطلب دراسة تحليلية وافية للنماذج اإلحصائية 

نماذج يمكن من  ام حيث اقترح0721، م 0720 يجينكنز عام -بوكسوضعت أساليب كثيرة لهذا الغرض ومنها أسلوب 

سهما بشكل واسع في جعل نماذج وأ ،مية ، المستقرة وغير المستقرةخاللها التعامل مع السالسل الزمنية الموسمية وغير الموس

( والتي تكتب Autoregressive Integrated Moving Average)الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية  االنحدار

  .ألكثر شهرةً وتطبيقاً (اARIMA   )  اً اختصار

جينكنز )نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية  -في هذا البحث سيتم توضيح كيفية تطبيق أسلوب بوكس 

سعار المستهلك في الجمهورية أل القياسيةالهامة وهي األرقام  االقتصاديةلتحليل السالسل الزمنية( في التنبؤ بأحد المؤشرات 

 اليمنية.

 مشكلة البحث 0-7

على -أن المكتبة العربية والمكتبة اليمنية  جينكنز إال -بوكس  أسلوبعلى الرغم من مرور أكثر من ثالثين عاماً على اكتشاف 

ل التنبؤ في كثير في حل مشاك األسلوبتكاد تخلو من األبحاث والدراسات التي توضح كيفية استخدام هذا  -وجه الخصوص

وقد أثبتت معظم الدراسات أن هذا األسلوب ال يزال أكثر األساليب  .من الظواهر االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها

في النتائج مما يساعد على  وكفاءةمن أساس علمي قوي وقدرة عالية على التنبؤ على مستوى العالم لما له  واستخداماً شهرةً 

 العلمية في التنبؤ التي قد تؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على واضعي القرار في رسم الخطط المستقبلية.تجنب الطرق غير 

التنبؤ الدقيق باألرقام القياسية من أجل  ARIMAومن هنا تصبح مشكلة البحث هي كيفية بناء أنسب نموذج من نماذج 

 .(7007-7002خالل الفترة ) ألسعار المستهلك في الجمهورية اليمنية

 اهمية البحث 0-3

سيتمكن أصحاب القرار  االقتصاديةإذ أنه من خالل التنبؤ بالمتغيرات ،يعتبر التنبؤ من المواضيع التي تكتسب أهمية كبيرة 

كما أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك أصبح مؤشراً هاماً يعتمد  .من رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية للفترات القادمة

كمقياس للتغيرات  ، فضالً عن استخدامهاالقتصادي واالنحساري دراسة مستويات غالء المعيشة ومستويات التضخم عليه ف

 في القوة الشرائية للعملة وفي مجاالت الحسابات القومية الستنباط تقديرات السعر الثابت .

 

 

 أهداف البحث 0-4
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كنز )نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية جين -تطبيق أسلوب بوكس يهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية 

 .(7007-7002خالل الفترة ) في الجمهورية اليمنية مستهلكلتحليل السالسل الزمنية( في التنبؤ باألرقام القياسية ألسعار ال

 منهجية البحث: 0-5

متخصصة والدراسات المختلفة المتعلقة بأدبيات البحث في جانبه النظري على الكتب والمراجع العلمية والدوريات ال اعتمد

جينكنز في تحليل  -منهجية بوكس المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق أما في جانبه التطبيقي فقد تم اعتماد  .البحث

صول والح MAونماذج المتوسطات المتحركة  ARتي الذاالدمج ما بين نماذج االنحدار  ند علىالسالسل الزمنية والتي تست

وتفترض هذه النماذج أن سلوك الظاهرة في  .ARIMAعلى نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية 

وتمتاز هذه المنهجية بالعديد من المزايا أهمها واقعية االفتراضات التي تعتمد  .المستقبل ما هو إال امتداد لسلوكها في الماضي

ار هيكل االرتباطات الذاتية بين قيم السلسلة الزمنية وتعالجها ضمن مراحل التحليل مما كما أنها تأخذ بعين االعتب ،عليها

  .يجعلها تتفوق على الكثير من أساليب التنبؤ األخرى مثل األسلوب التقليدي للسالسل الزمنية وأسلوب االنحدار

 السابقة الدراسات 0-6

في التنبؤ، على سبيل الذكر  ARIMA نماذج استخدمت التي العربيةد من الدراسات عداألجنبية و الدراسات من هناك الكثير

 منها:

 على أسعار العقار في هونج كونج. ARIMA( حيث تم تطبيق نماذج Tse,1997دراسة)

 للتنبؤ بأسعار الكهرباء في كاليفورنيا. ARIMA( حيث تم تطبيق نماذج Contreras, et al, 2003دراسة )

ونماذج الشبكات العصبية للتنبؤ باألرقام القياسية ألسعار المستهلك  ARIMAتم تطبيق نماذج ( حيث 7002دراسة )العتيبي،

 بدولة الكويت.

 الشمس في تركيا. دزيت عبا التنبؤ بأسعار( حيث تم ,Bal and Yayar 7001دراسة)

لتنبؤ بأسعار النفط ونماذج التسريح األسي المزدوج ل ARIMAالمقارنة بين نماذج  ت( حيث تم7000دراسة )الجبوري،

 هي األفضل للتنبؤ. ARIMAوقد توصلت الدراسة إلى أن نماذج  ،العراقي

 في التنبؤ بمعدالت التضخم في تركيا. SARIMAدراسة كفاءة نماذج  ت(حيث تمSaz,2011دراسة)

 للتنبؤ بالتضخم في غانا. ARIMA( حيث تم استخدام نماذج ,Alnaa and Ahiakpor 7000دراسة)

 ردن لقطاع البنوك.أل( حيث تم التنبؤ بالتقلبات في بورصة عمان في اAl-Zeaud,2011دراسة )

 للسالسل الزمنية. ARIMA(،حيث تم التنبؤ بالتضخم في بنجالديش باستخدام نماذج Faisal,2012دراسة)

 جمع البيانات 0-2

شهرية التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء تم جمع البيانات عن سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك من النشرات ال

 .(م 7007 يوليو لىإ 7002يناير )وذلك عن الفترة من 

 األرقام القياسية ألسعار المستهلك 0-8

الرقم القياسي هو عباارة عان مقيااس إحصاائي يساتخدم لقيااس التغيار النسابي الاذي يطارأ علاى  ااهرة معيناة كاألساعار 

نسب فياه مجماوع أو معادل الظااهرة فاي فتارة زمنياة معيناة أو مكاان جغرافاي معاين التاي ي واألجور والكميات وغيرها، حيث

  )الزيني،خااار تااادعى بفتااارة األسااااسآتااادعى بفتااارة المقارناااة إلاااى نفاااس الظااااهرة فاااي فتااارة زمنياااة أخااارى أو مكاااان جغرافاااي 
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يااس التغيارات فاي أساعار السالع فهو عبارة عن وسايلة إحصاائية لق سعار المستهلكيخص الرقم القياسي أل ا,وفيم(1،ص0711

والخدمات المشتراة من قبل المستهلك أي أناه مؤشار يعكاس التغيارات النسابية فاي أساعار أهام السالع والخادمات التاي يساتهلكها 

ن الارقم القياساي ألساعار المساتهلك يعكاس لناا مقادار إوعلياه فا .خر مقارناة ماع سانة معيناة هاي سانة األسااسالفرد من وقت آل

النفقات المعيشة الناشئة نتيجة تغير أسعار السلع والخدمات الالزمة والتي يمكن الحصاول عليهاا بانفس الكمياات فاي  الزيادة في

 .(27،ص7007)محمد،سنة األساس

ومن الضروري مالحظة أن التغيرات في أسعار المساتهلك تتاأثر بعادة عوامال مان أهمهاا أساعار التجزئاة، أماا العوامال 

ويختلف الارقم القياساي ألساعار المساتهلك  .يرات في نوعية السلع والخدمات والمبالغ التي أنفقت عليهااألخرى فهي تتعلق بالتغ

ن األخيار يشامل جمياع السالع التاي تادخل ضامن تجاارة التجزئاة، بينماا يركاز الارقم ألعن الرقم القياسي لسعر التجزئاة، وذلاك 

 المستهلك.ة القياسي ألسعار المستهلك على مجموعة من السلع تسمى سل  

تساعير السالع وتحدياد  اأتي في مقدمتها مشكلتتمشاكل عديدة ألسعار المستهلك وتواجه عملية تركيب واحتساب األرقام القياسية 

 .نمط األوزان لما لها من أثر كبير على دقة الرقم القياسي ودرجة تمثيله للواقع

للمتوسط المتغير ألساعار أصاناف المساتهلك علاى مادى  بر مقياساً إن الرقم القياسي ألسعارالمستهلك في الجمهورية اليمنية يعت 

إن الرقم القياسي ألسعار المستهلك يجسد البناء المركب الذي يجماع .الزمن لسلع وخدمات يقوم الناس بشرائها لمعيشتهم اليومية

جال إنتااج المعياار أجمعها شهرياً مان النظرية االقتصادية مع المعاينة واألدوات اإلحصائية األخرى ويستخدم البيانات التي يتم 

ألسااعار  ألرقااام القياساايةنشاارة ا)الزمنااي لمتوسااط تغياار األسااعار وذلااك لقطاااع االسااتهالك فااي اقتصاااد الجمهوريااة اليمنيااة

 (.7007يوليوالجهاز المركزي لإلحصاء، ،المستهلك

فيشاير تغيار النسابة  ,فتارتين زمنيتاين ةما بين أياألسعار  اتر المستهلك على توفير التقديرات لتغيراسعيعمل الرقم القياسي ألو

ترافق عملية األرقام القياسية ألساعار  كما.ن للفترتين الزمنيتين إلى مدى تغير األسعار ما بينهمايالحاصل مابين الرقمين القياسي

ملاابس، المااأوى، المسااتهلك جمااع ألسااعار عينااة ماان األصااناف التااي يسااتهلكها الجمهااور ماان مجموعااات متعااددة مثاال الغااذاء، ال

توفر األرقاام القياساية ألساعار المساتهلك معلوماات مالئماة حيث  ،والخدمات الطبية التي يقوم الناس بشرائها لمعيشتهم اليومية 

 . وذلك بسبب االستخدامات المختلفة لذلك في عدة نواحي،في حينها عن تغير األسعار والتي تؤثر على اقتصاد جميع اليمنيين

 : التالية  االستخدامات الرئيسية الهامةألسعار المستهلك األرقام القياسية تتضمن بيانات و

 ر المساتهلك المؤشار الهاام فاي اساعويمثل الرقم القياسي أل .في قياس التضخم لها كمؤشر اقتصادي: االستخدام األوسع

لفاة تقاوم باساتخدام تحركاات البنك المركزي اليمني والوزارات الحكومية المختن أحيث  ،فاعلية السياسات االقتصادية

ر المسااتهلك ماان أجاال المساااعدة فااي صااياغة السياسااات الماليااة والنقديااة ورصااد تأثيراتهمااا علااى اسااعالاارقم القياسااي أل

الارقم القياساي  يستخدمون العمالة، وجهات خاصة أخرى ؤولواأيضاً مدراء األعمال التنفيذيين، ومس .االقتصاد اليمني

 نع قراراتهم االقتصادية.كدليل لصألسعار المستهلك 

  :الخااص والعاام والمخاتلط  باساتخدام الارقم  اتلمشااريع فاي القطاعااقاوم العدياد مان تكوسيلة من وسائل تنظيم الدخل

إضافة إلى ذلك يستخدم األفاراد والشاركات الخاصاة الارقم  .لتخصيص الزيادات في الراتب ألسعار المستهلك القياسي

 تأثيرات ناجمة عن التضخم. ةزالة أيإلقائمة المبالغ المدفوعة المختلفة  ألسعار المستهلك فيالقياسي 



Al-Nasser University  
 

6 
   www.al-edu.com 

 

 ا مان عناصارها : تستخدم البرامج اإلحصائية األخارى األرقاام القياساية ألساعار المساتهلك أو أياللناتج المحلي كمكمش

الجهاااز  يسااتخدم،علااى ساابيل المثال .تغياارات األسااعار وإنتاااج النساة الخاصااة بالتضااخم فااي سلساالة بيانااتهمفاي ضاابط 

 .(GDP)العناصر المختارة للناتج المحلي اإلجمالي  شيتكمفي   ألسعار المستهلك المركزي لإلحصاء الرقم القياسي

وبالتالي فاإن  ،7005/7001م( بأوزان 7007يوليو_7002لقد تم استخراج األرقام القياسية ألسعار المستهلك من )يناير 

والتاي  7005/7001إلاى أوزان   0771أوزان قاد تغيارت نسابياً نظاراً لتغيار األوزان مان األرقام القياساية ومعادالت التضاخم 

ل مسااح ميزانيااة األساارة حيااث مث اا ،تغياار فيهااا الاانمط االسااتهالكي علااى مسااتوى كاال محافظااة و علااى مسااتوى الجمهوريااة

مساح ميزانياة األسارة وتام  وبالتاالي تام اساتخراج هاذه األوزان مان اً و ريفا اً عموم محافظاات الجمهورياة حضار 7005/7001

   .المحدثةألسعار المستهلك م والذي تم اعتماده كشهر أساس عند احتساب األرقام القياسية 7001 ديسمبر شهر تحديثها بأسعار

 خطة البحث 0-9

 تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول كما يلي:

 .الفصل األول : اإلطار المنهجي للبحث

 .الفصل الثاني : الجانب النظري

 .الفصل الثالث : الجانب التطبيقي

 .والتوصيات االستنتاجاتالفصل الرابع : 
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 الفصل الثاني : الجانب النظري

 نماذج السالسل الزمنية - 7

و البيانات المسجلة رقمياً لظاهرة ما، ولفترات زمنية متعاقبة، او بمعناى أل السلسلة الزمنية مجموعة من المشاهدات تمث  

حصائية المتكونة نطلاق عليهاا السلسالة الزمنياة وعاادة تكاون إلن السلسلة اإبيانات الكمية من حيث حدوثها فخر عندما ترتب الآ

 (.5،ص7005)شعراوي،وحدة الفترة الزمنية لها متساوية )ثابتة( وتمثل تصنيفاً ذات متغير واحد وهو الزمن

تجاه العام، التغيرات الموسامية، التغيارات الدورياة، ساسية ]االلى مركباتها األإرجاعها إن تحليل السلسلة الزمنية يعني إ

همياة لدراساة السالسال ألومن خالل هذا التحليل يمكن التنبؤ بالقيم للفترات المستقبلية، ومان هناا جااءت ا ،العشوائية[ التغيرات

 .ARIMA نماذج وم باستعراضحد النماذج العديدة للسالسل الزمنية، وسنقأويعتمد التنبؤ على  .الزمنية

 في تحليل السالسل الزمنية جينكنز -بوكس أسلوب 7-0

وساع طرائاق التحليال اساتخداماً حياث تحلال هاذه الطريقاة أمان  0720جينكناز عاام  -تعاد الطريقاة التاي اقترحهاا باوكس

مراحال هاذه والنماذج التي يتم الحصول عليها باستخدام  .غير المستقرة والموسمية وغير الموسميةوالسالسل الزمنية المستقرة 

ثام التعارف و أولى التحدياد ربعة مراحل تبدأ بالمرحلة األاوتتضمن هذه الطريقة  .[B-J]جينكنز  -الطريقة تسمى نماذج بوكس

المرحلاة الرابعاة وهاي  وأخيارااختبار مدى مالءماة النماوذج و أالتشخيص المرحلة الثانية وهي التقدير ثم المرحلة الثالثة وهي 

 وسنقوم بشرح المراحل المختلفة لهذه الطريقة الحقاً.  .(00،ص7007)بري،قبليةالتنبؤ بالقيم المست

 ن نميز بين نوعين من السالسل الزمنية هما:أوقبل استعراض الجوانب النظرية لهذه النماذج يمكننا 

 .(Stationary Time Series)السالسل الزمنية المستقرة  -

 . (non-Stationary Time Series)السالسل الزمنية غير المستقرة  -

 فاإذا .التغااير[ ثابتاة خاالل الازمن-التبااين –ن السلسلة الزمنية مستقرة اذا كانات الخصاائص االحصاائية ]التوقاع أيقال و

وجادنا  إنفا .ذا كانت هذه السلسلة مساتقرة أم الإسلوب الرسم لمعرفة ما أفمن الممكن استخدام  n,…Z2,Z1Zكان لدينا السلسلة 

ن هاذه السلسالة مساتقرة اماا اذا أالزمنية تتأرجح بتباين ثابات تقريبااً حاول خاط وساط ثابات فهاذا دليال لالعتقااد بان قيم السلسلة أ

ن السلساالة غياار أن تباااين التأرجحااات غياار ثاباات فهااذا دلياال إو أكاناات القاايم ال تتااأرجح )تتذبااذب( حااول خااط وسااط ثاباات 

تحديد مدى وجود خاصية االستقرارية في سلسالة  يضاً ومن السهولة ا .( Bowerman & O,Connell,1987,P26)مستقرة

ففاي حالاة السالساال  .[Auto correlation coefficients]االرتبااط الاذاتي دالااة مان البياناات مان خااالل اختباار معاامالت 

يار المساتقرة تكاون بينماا فاي حالاة السالسال غ .و الثالثاةأزاحة الثانية لى الصفر بعد فترة اإلإالمستقرة تهبط االرتباطات الذاتية 

والباد مان (  Makridakis, et al.,1983,P33)هاذه االرتباطاات مختلفاة جوهريااً ]معنويااً[ عان الصافر لعادة فتارات زمنياة

 في تحديد النموذج المختار. ألهميتهما (PACF)ودالة االرتباط الذاتي الجزئي  (ACF)التعريف بدالة االرتباط الذاتي 

االرتباط الذاتي باين مشااهدات السلسالة التاي تبعاد  بأنها (k)نعرف  فإننا n,….Z2,Z1Zمنية ذا كان لدينا السلسلة الزوإ

 ن:أأي (،Wei,1990,P21)وحدات زمنية kعن بعضها البعض مسافة مقدارها 
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)k(̂   ,   k=0,1,2,….           (0-7) 





n

1t

t n/ZZ  حيث:                                         

عنادما ياتم تثبيات فتارات  k-tZو  tZفتستعمل لقياس درجة االقتاران باين  kزاحة ما دالة االرتباط الذاتي الجزئي عند اإلأ

 :يأتيوتعرف كما ، Z(( Wei,1990,P23خرى على المتغير زاحة األاإل
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        (2-2) 

and 

jk,1kkkj,1kkj
ˆˆˆˆ

               for      j=1,2,….,k-1 

فيماا يلاي مساتقرة، سانقوم الن تعرفنا على كيفياة التميياز باين السالسال الزمنياة المساتقرة والسالسال الزمنياة غيار أوبعد 

 :(Box & Jenkins, 1976,PP51-73 )باستعراض الجوانب النظرية لهذه النماذج

 (Auto regressive models)نماذج االنحدار الذاتي  7-7

 :يأتيهي كما  -AR()والذي يرمز له  - ()صيغة نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة  نإ

Zt =M + 1Zt-1 + 2Zt-2 + …. + pZt-p + at                           (3-7) 

MZZن أأي  ،Mن نتعامل مع نماذج تعرف بصيغة االختالفات عن المتوسط أولكن من المناسب 
~

tt  قيم  لكلt  معنى و

 :يأتيتصبح كما  AR(p)ن صيغة نموذج االنحدار الذاتي أذلك 

tptp2t21t1t aZ
~

Z
~

Z
~

Z
~

                           (4-7) 

 ن:أحيث 

)p,...1,0i,Z
~

( it تمثل قيم مشاهدات السلسلة :. 

, i=1,2,…p)  i(  وزان المحددة لـ: تمثل مجموعة األ(ith) من القيم السابقة لـS)(Z,. 

ta   (وسط )صفر( وتباين مت:  الخطأ العشوائي ويتوزع توزيعاً طبيعياً بa
2(. 

 تية:( بالصيغة اآل4-2يمكن كتابة النموذج ) (Back shift operator) (B)زاحة الخلفي وباستخدام عامل اإل
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tt

p

p

2

21 aZ
~

)BBB1(     

 تي:ويختصر بالشكل اآل

tt aZ
~

)B(   

 ن:أأي 

t

1

t a)B(Z
~ 

  

 (Moving average models) وساط المتحركةنماذج األ 7-3

 :كاآلتيهي  -MA(q)والذي يرمز له  - (q)وساط المتحركة من الدرجة ن صيغة نموذج األإ

qtq2t21t1tt aaaaZ
~

                           (5-7) 

 ن:أحيث 

tZ قيمة المشاهدة في الفترة الزمنية :(t). 

…,q),i=1,2,i(معالم ثابتة للنموذج وتقدر من البيانات :. 

ta  ن:أ: يمثل االخطاء العشوائية حيث 

E(at) = 0  












0k,0

0k,
)a,a(E

2

a
tkt


 

tZن المتغير المعتمد أوكما نالحظ في هذا النموذج 
~
ولايس  q-t, …,a1-t,at(aيعتمد على القيم الماضية لحاد الخطاأ )أي  

 .AR(p)فسه كما في حالة نموذج على المتغير ن

 :يأتي( كما 5-7يمكن كتابة النموذج ) (B)زاحة الخلفي وباستخدام عامل اإل

tZ
~

 = (1-1 B - 2B2 - …… - qBq) at 

 :كاآلتيويختصر 

tZ
~

=  (B) at 

 ( rage models)  Moving ave –Mixed auto regressiveالنماذج المختلطة 7-4

وساااط و نماوذج األأفقاط   AR(p)ن الكثيار مان السالسال الزمنيااة المساتقرة ال يمكان تمثيلهااا كنماوذج االنحادار الااذاتي إ

ن هاذا الناوع مان السالسال غالبااً لهاا خاواص كاال النماوذجين، لاذلك يمكان تمثيلهاا بنماوذج يتضامن فقاط أل MA(q)المتحركة 



Al-Nasser University  
 

11 
   www.al-edu.com 

 

درجاة االنحادار الاذاتي  (p)حياث يمثال  ARMA(p,q)ى باالنموذج المخاتلط ويرماز لاه خواص هذين النماوذجين والاذي يسام

 :كاآلتيهي  (p,q)وساط المتحركة، وصيغة النموذج المختلط من الدرجة درجة األ (q)ويمثل 

qtq2t21t1tptp2t21t1t aaaaZ
~

Z
~

Z
~

Z
~

         (1-7) 

 :كاآلتي( 1-7يمكن كتابة النموذج ) (B)زاحة الخلفي وباستخدام عامل اإل

t

q

q

2

21t

p

p

2

21 a)BBB1(Z
~

)BBB1(     

 :يأتيويختصر كما 

tt a)B(Z
~

)B(   

 ن:أأي 

t

1

t a)B()B(Z
~




 

 تي يعطينا صورة ملخصة لخصائص النماذج السابقة:والجدول اآل

  وساط المتحركة والنماذج المختلطة المستقرةملخص لخصائص نماذج االنحدار الذاتي ونماذج األ( 0-7جدول )

ARMA processes MA Processes AR Processes  

tt

1

aZ
~

)B()B( 




 

tt

1

aZ
~

)B( 


 tt aZ
~

)B(   النموذج في صيغة القايم

Zالسابقة لـ
~

,s 

t

1

t a)B()B(Z
~






 

tt a)B(Z
~

 
t

1

t a)B(Z
~ 

 
النموذج في صيغة القايم 

 a,sلـ السابقة

 (B)=0جاااذور المعادلااااة 

 تقع خارج دائرة الوحدة

جااااااااااذور المعادلااااااااااة  دائما مستقر

(B)=0  تقاااع خاااارج

 دائرة الوحدة

 شرط االستقرارية

 (B)=0جاااذور المعادلاااة 

 تقع خارج دائرة الوحدة

 (B)=0جااذور المعادلااة 

 تقع خارج دائرة الوحدة

 شرط االنعكاسية دائما منعكس

 سااياً أغياار منتهيااة )تتناااقص 

 و بشكل موجات الجيب(أ

منتهياااااااة )تنقطاااااااع بعاااااااد 

 (qزاحة اإل

غياار منتهيااة )تتناااقص 

و بشكل موجاات أ سياً أ

 الجيب(

 دالة االرتباط الذاتي

 سااياً أغياار منتهيااة )تتناااقص 

 و بشكل موجات الجيب(أ

 ساياً أغير منتهية )تتناقص 

 و بشكل موجات الجيب(أ

منتهيااااة )تنقطااااع بعااااد 

 (Pزاحة اإل

اط الااااذاتي دالااااة االرتباااا

 الجزئي

 (Bowerman, & O,Connell, 1987,P63)المصدر:          

 (stationary Mixed Models-Non)  النماذج المختلطة غير المستقرة 7-5

تتصااف معظاام السالساال الزمنيااة التااي تصااادفنا فااي الواقااع بخاصااية عاادم االسااتقرار ممااا يجعاال تحلياال السلساالة الزمنيااة 

 إلاة….والهندسة واإلدارةن معظم السالسل الزمنية التي تنشأ في االقتصاد إولحسن الحظ ف .غاية الصعوبةفي  اً مرأوالتنبؤ بها 

ن أنااه علااى الاارغم ماان أويقصااد بهااذه الخاصااية  .(040ص،7005،)شااعراويتتصااف بخاصااية جياادة تعاارف بخاصااية التجانس
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لاى سلسالة اخارى مساتقرة باساتخدام بعاض إالسلسالة  ناه يمكان تحويال هاذهأ إال ،صلية قد تكون غير مستقرةالسلسلة الزمنية األ

 صلية.خذ عدد مناسب من الفروق للسلسلة الزمنية األأومن هذه التحويالت  ،التحويالت الرياضية البسيطة

يمكاااااااان تمثياااااااال فااااااااروق السلساااااااالة  -()ويرمااااااااز لااااااااه بااااااااالرمز  -وباسااااااااتخدام عاماااااااال الفاااااااارق الخلفااااااااي 

 :كاآلتي(Montgomery,2008,P256)الزمنية

Zt = Zt – Zt-1      الفرق األول 

2 Zt = Zt - Zt-1 

         = Zt -2Zt-1 + Zt-2        الفرق الثاني 

سنحصل علاى السلسالة  t(Z(صلية للسلسلة الزمنية األ (d)خذ عدد مناسب من الفروق وليكن أوبعد  ،وهكذا وبشكل عام

 :يأتيكما  في والتي يمكن تمثيلها باستخدام عامل الفرق الخل t(W(المستقرة 

( Box & Jenkins, 1976,P89)Wt = dZt = d tZ
~

                d≥1   في حالة 

ويرماااز لاااه باااالرمز  -ن لهاااا نموذجااااً مختلطااااً تجميعيااااً أبااا t(Z(صااالية ن نعبااار عااان السلسااالة الزمنياااة األأوعندئاااذ يمكااان 

ARIMA(P,d,q)-  حيث(d) ويمكن تمثيال ذلاك  ،صليةللحصول على استقرار السلسلة الزمنية األ تمثل عدد الفروق الالزمة

 :يأتيكما 

(B) d Zt =  (B) at                                           (7-7) 

 تي:( بالشكل اآل2-7ويمكن كتابة النموذج )

(B) (1-B)d Zt =  (B) at                 = (1-B)           حيث 

 لها. نياو الثا ألولمستقرة تتحول الى سالسل مستقرة بعد اخذ الفرق االن معظم السالسل الزمنية غير إة التطبيقية فومن الناحي

حالاة خاصاة مان نماوذج االنحادار الاذاتي عنادما تكاون  AR(1)أن  نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى  وهنا يجب ذكر

=1p  ،  وهو يسمى نماوذج الساير العشاوائيdom WalkRan  11عنادما   حياث تحادث التغيارات فاي هاذا النماوذج عان

لفترة الزمنياة اتمثل موقع السائر في  tZفإن  ، tتمثل خطوات لألمام أو للخلف في الزمن  taفإذا كانت  .طريق التغير العشوائي

t وفاي هاذه الحالاة يكتاب  .(11،ص0777، فانادل )فترة الحالياة وال يتأثر قرار اتجاه السير في الفترة التالية بموقع السائر في ال

 هذا النموذج كما يلي: 

ttt aZZ  1

~~
 

 كما يمكن كتابة هذا النموذج كما يلي:

ttt aZZ  1

~~
 

 جينكنز –سلوب بوكس أمراحل تحليل السالسل الزمنية باستخدام  7-6

لمجموعاة مان  (ARIMA)المتحركاة التجميعياة  واألوسااطنحادار الاذاتي سلوب يبنى علاى توفياق نماوذج االن هذا األإ

 تية:ربعة اآلوتمر بالمراحل األ ،( Chatfield, 1984,P56)خذ التوقعات الشرطية لهاأومن ثم  ،البيانات المعطاة
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 (Model Identification)النموذج تحديد مرحلة  -0

فاي حالاة  kkودالة االرتبااط الاذاتي الجزئاي  (k)الرتباط الذاتي يتم تحديد النموذج عن طريق دراسة خصائص دالة ا

 :يأتيكما  ((Montgomery,2008,P256 النماذج المختلفة

ARMA(p,q) MA(q) AR(p)  

 qزاحة تنقطع بعد اإل تتناقص
و على شكل أ سياً أتتناقص 

 موجات الجيب
(k) 

 تتناقص
و على شكل أ سياً أتتناقص 

 موجات الجيب
 p kkزاحة اإل تنقطع بعد

 

 وهناك خطوط عريضة في تحديد النموذج المناسب هي:

كانات السلسالة  فاإذايجاد دالة االرتباط الذاتي للعيناة مان البياناات المتاحاة، إمن استقرار السلسلة الزمنية عن طريق  التأكد :أوالً 

 ن ذكرنا.أالفروق المناسبة كما سبق  بأخذلى سلسلة مستقرة إغير مستقرة يجب تحويلها 

بالخصائص النظرية المذكورة في الجدول السابق، ومن خاللهاا حد البرامج اإلحصائية أشكال المعطاة بواسطة مقارنة األ ثانياً:

 المناسب. ARIMA(p,d,q)وبالتالي تحديد نموذج  (p,q)يمكن معرفة القيم المناسبة لـ

 (Model Estimation)تقدير النموذج مرحلة  -7

ن مرحلاة التقادير للمعاالم إوبالنتيجاة فا ،غيار خطياة فاي المعاالم -بصافة عاماة -سل الزمنياة الخطياة هاي نمااذج ن نماذج السالإ

والتاي تعتماد علاى ( Wei, 1990,P135)(Yule-Walker)منهاا طريقاة  ،وهنااك عادة طرائاق للتقادير .تصبح مرحلة صعبة

وتعتماد علاى تعظايم  (M.L)مكاان االعظام يقاة دالاة اإلطروهنااك  .(M.M)االرتباط الذاتي للنماوذج وتادعى بطريقاة العازوم 

 ،طريقااة المربعااات الصااغرى غياار الخطيااة يضاااً أوهناااك  .قاال مااا يمكاانأ S(,M,)خطاااء الدالااة لجعاال مجمااوع مربعااات األ

ل خطية هي البحث في نطااق المعاالم عان قايم هاذه المعاالم والتاي تجعاالوالفكرة العامة وراء تقديرات المربعات الصغرى غير 

خارى يمكان الرجاوع ولمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة وباقي طرائق التقادير األ .قل ما يمكنأخطاء مجموع مربعات األ

 (Box & Jenkins,1976, p.231).و أ (Wie,1990, P.144)لى إ

 (Model Diagnostic checking) (اختبار مالءمة النموذج) تشخيص النموذجمرحلة  -2

النماوذج المالئام ومعرفاة رتبتاه مان خاالل دراساة سالوك دالاة االرتبااط الاذاتي ودالاة االرتبااط الاذاتي ن يتم تحدياد أبعد 

ن ياتم تقادير معاالم النماوذج الباد مان تشااخيص واختباار النماوذج المحادد لمعرفاة تاوافر الشاروط الخاصاة بااه، أالجزئاي، وبعاد 

حادود الثقاة لمعاامالت االرتبااط الاذاتي واالرتبااط الاذاتي  إيجاادبوذلاك  (a,s)العشاوائية  باألخطاءوبالذات الشروط التي تتعلق 

 ن:أبحيث  المقدرة لألخطاءالجزئي 

95.0}
n

96.1
)â(ˆ

n

96.1
Pr{ i    
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خطااء ن األأغيار معناوي، والاذي يعناي المقادرة  لألخطااءن االرتباط الاذاتي واالرتبااط الاذاتي الجزئاي أيدل على وهذا 

-Qوالاذي يساامى  (Box-Pierce 1970)لباواقي بواساطة المعياار الاذي اقترحااه ن نختبار عشااوائية اأكاذلك يمكان  .عشاوائية

statistics(Box and Pierce,1970.p1509) تي:آلويكتب بالشكل ا 





k

1j

2

j )â(ˆNQ                                                  (1-7) 

 :كاآلتيوصيغته  (Ljungand Box,1978,p297 )(Ljung-Box 1978)كما يمكن استخدام معيار 





k

1j

2

j

1 )â(ˆ)jN()2N(NQ                              (7-7) 

 ن:أحيث 

N  تمثل عدد المشاهدات للسلسلة :)â( t. 

Kزاحات المدروسة: عدد اإل. 

)â(ˆ
j .القيم التقديرية لدالة االرتباط الذاتي للبواقي : 

 تي:اآل(Manti, 1994,P776 (Manti 1994)(اختبار  كما يمكن استخدام





k

1j

2

j

1 )â(ˆ)jN()2N(NQ                                     (00-7) 

)â(ˆ
j . القيم التقديرية لدالة االرتباط الذاتي الجزئي للبواقي : 

ن ذلاك يشاير الاى إفا t< Q cQكانات  فاإذا .p-(k-(qبدرجة حرية  )2(وجميع االختبارات السابقة تتبع بصورة تقريبية توزيع 

 ن النموذج مالئم.إوبالتالي ف ،كون سلسلة البواقي هي سلسلة عشوائية مستقلة

 (Forecasting)التنبؤ مرحلة  -4

يجاد القيم المستقبلية للسلسالة الزمنياة مان خاالل اساتخدام النماوذج المالئام الاذي تام الحصاول علياه إفي هذه المرحلة يتم 

 .قل ما يمكنأمثل هو ذلك التقدير الذي يكون الخطأ الناتج عنه صغيراً جداً، وتباينه موجب المراحل السابقة، والتنبؤ األب

 الحصاول نكلماا أمكا أناه بمعناى .(Box&Jenkins,1976,P126)  التنباؤات تحديث فكرة لىإ (Box-Jenkins)أشارا وقد

 لسانة الفعلياة النتاائج اساتخدام يمكان فإناه ، )لألماام التحارك) التوقاع سانوات يفا عملي بشكل دخلنا كلما ،أو جديدة بيانات على

 وفاي الفعلياة للمشااهدات المقادرة القايم إلاى الوصاول باه تام الاذي األسلوب بنفس وذلك تليها، التي للسنة التنبؤ تحديد في التوقع

 .المستقبلية المشاهدات توقعات تحديد

السالسال الزمنياة )األسابوعية أو الشاهرية أو الرباع سانوية( تاأثيرات متشاابهة تحادث  تظهر فاي بعاضنه ألى إن نشير أويجب 

ماا إاكتشاف هاذه التغيارات الموسامية ويمكن ، (040،ص7007)بري،tSتغيرات الموسمية لبدرجة عالية من االنتظام تعرف با

ون معااامالت هااذه الدالااة معنويااة عنااد الااذاتي حيااث تكاا االرتباااطوماان خااالل معااامالت دالااة أ ،ماان خااالل رساام السلساالة الزمنيااة

 ،....( في حالة البيانات الفصلية.1،4في حالة البيانات الشهرية، وتكون معنوية عند اإلزاحات )،....(07،74اإلزاحات )
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 الفصل الثالث : الجانب التطبيقي

( هو بناء أنسب B-Jخدام أسلوب )باستالسلسلة الزمنية لألرقام القياسية ألسعار المستهلك إن الهدف األساسي من تحليل 

وسيتم استخدام البرنامج  .في الفترات المستقبلية ( للتنبؤ باألرقام القياسية ألسعار المستهلكARIMAنموذج من نماذج )

  من خالل الخطوات التالية: (SPSS version 20اإلحصائي) 

 في النموذج تحقيق االستقرار 3-0

( في التنبؤ هو تحقيق االستقرار في البيانات من حيث المتوسط والتباين، ويمكن B-J)إن الخطوة األولى لتطبيق أسلوب   

 بريلأ– 7002وقد تم رسم سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك للفترة )يناير  .معرفة استقرار السلسلة من خالل الرسم

 .(0-2والموضحة في الشكل ) خيرة لغرض المقارنةاأل الثالث في الملحق ، وقد تم استبعاد المشاهدات (0م( الجدول )7007

 (7007بريل أ -7002( سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك )يناير 0-2شكل)             
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في و نالحظ اتجاه األرقام القياسية ألسعار المستهلك للزيادة خالل هذه الفترة، وبذلك تكون السلسلة غير مستقرة 

ويؤكد ذلك شكل  نه لم تظهر هذه السلسلة وجود تغيرات موسمية،أكما مع الزمن، ظ أن تباين السلسلة ثابتنالح بينما .المتوسط

 (.7ومعامالتها الجدول)م (7-2الذاتي ) االرتباطدالة 

 الذاتي لسلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك االرتباط( دالة 7-2شكل )                                  

 

 و الثالثة.حدود الثقة بعد اإلزاحة الثانية أ الذاتي تتناقص ببطء شديد وال تدخل ضمن االرتباطحظ أن معامالت دالة ونال

وسنقوم باستخدام  .رارية في المتوسط فقد اقترح الكثير من الباحثين طرقاً عديدة إلزالة االتجاه العامقاالستولمعالجة عدم 

ألسعار المستهلك وإعادة ألرقام القياسية أخذ الفروق األولى لسلسلة اوقد تم  .نكنزيج –طريقة الفروق التي استخدمها بوكس 

( عدم وجود اتجاه عام في سلسلة الفروق األولى مما يدل 2-2ويتضح من الشكل ) .(2-2رسمها كما هو موضح في الشكل )

 قيمو -(4-2الشكل ) -رتباط الذاتي ويؤكد ذلك شكل معامالت دالة اال .على أن السلسلة أصبحت مستقرة في المتوسط

إذ أن السلسلة الزمنية تكون مستقرة في المتوسط إذا وقعت هذه المعامالت  -(0-2الجدول ) -معامالت دالة االرتباط الذاتي 

         :(070ص،0777،فاندل)ة ضمن حدود الثقة اآلتيةوالثالثأبعد اإلزاحة الثانية 

95.0)
n

1
96.1r

n

1
96.1Pr( k  
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مما ال يدع مجاالً للشك  )-  kr 0.245(0.245+ضمن حدي الثقة  ظ فإن معامالت دالة االرتباط الذاتي تقع كلهاوكما نالح

 .في استقرار هذه السلسلة

( سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك بعد أخذ الفروق األولى2-2شكل )  

 

 تحديد النموذج المالئم 3-7

سنقوم بتحديد النموذج المالئم  ،لسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك في المتوسط والتباينبعد أن تم تحقيق االستقرار في س

 االرتباط الذاتي  واالرتباط الذاتي الجزئي. اتودرجته من خالل مالحظة السلوك الذي تسلكه دال ARIMAمن نماذج 
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 وق األولى للسلسلةخذ الفرأ( دالة االرتباط الذاتي بعد 4-2شكل )                

 
 خذ الفروق األولى للسلسلةأ( دالة االرتباط الذاتي الجزئي بعد 5-2شكل )     
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 خذ الفروق األولى للسلسلةأالذاتي بعد  االرتباط( تقديرات دالة 1-2جدول )

Lag Autocorrelation Std. Error Lag Autocorrelation Std. Error 

1 .215 .123 13 -.055- .110 

2 .196 .122 14 -.021- .109 

3 .080 .121 15 -.021- .108 

4 -.055- .120 16 -.058- .107 

5 -.070- .119 17 -.055- .106 

6 .037 .118 18 .001 .105 

7 -.033- .117 19 -.040- .104 

8 -.222- .116 20 -.115- .102 

9 -.109- .115 21 .115 .101 

10 -.117- .114 22 -.086- .100 

11 -.082- .113 23 .057 .099 

12 .105 .112 24 .003 .098 

      

أن كل  االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئيدالتي معامالت الموضحين ل( 5-2( ، )4-2و نالحظ من خالل الشكلين )

نالحظ أن كل معامالت دالة  أيضاً  .يةن جميع المعامالت غير معنوأأي  ،الذاتي تقع  ضمن حدود الثقة االرتباطمعامالت دالة 

 وحيد ويمكن إهماله ألنه معامل ،الذاتي الجزئي تقع  ضمن حدود الثقة ماعدا معامل اإلزاحة الثامنة االرتباط

ال يقع ضمن إزاحات الفترات األولى كما أنه ال يقع ضمن اإلزاحات التي تظهر التغيرات و( 210،ص7005)شعراوي،

ن هذا يتفق بدرجة كبيرة مع نموذج السير العشوائي ألن األرقام  إوبالتالي ف ،(74( واإلزاحة)07)الموسمية مثل اإلزاحة

وهذا يتفق مع النظرية اإلحصائية في  ،مستقلة عن بعضها البعض ساساً أالقياسية تعتمد على التغيرات في األسعار والتي هي 

 المولدة من تغيرات األسعار تتفق مع نموذج السير العشوائيالسالسل الزمنية  والتي مفادها أن سلوك السالسل الزمنية 

Fama, 1970,P383)).  ويكون النموذج المقترح لهذه السلسلة هو النموذجARIMA(0,1,0)   كما يلي:وصيغته 

    t+ a 1-t+ Z M= tZ 
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 للسلسلةبعد اخذ الفروق األولى الجزئي الذاتي  االرتباط( تقديرات دالة 7-2جدول)

Lag Partial 

Autocorrelation 

Std. Error Lag Partial 

Autocorrelation 

Std. Error 

1 .215 .126 13 -.142- .126 

2 .157 .126 14 -.022- .126 

3 .011 .126 15 .014 .126 

4 -.110- .126 16 -.068- .126 

5 -.061- .126 17 -.060- .126 

6 .096 .126 18 -.033- .126 

7 -.023- .126 19 -.033- .126 

8 -.260- .126 20 -.060- .126 

9 -.045- .126 21 .150 .126 

10 .016 .126 22 -.127- .126 

11 .002 .126 23 .050 .126 

12 .111 .126 24 -.076- .126 

     )المقترح(تقدير معلمات النموذج المبدئي 3-3

تم  ARIMA(0,1,0)والذي هو النموذج  ،القياسية ألسعار المستهلكلة األرقام لسلس قترحتحديد النموذج المبعد أن تم 

 ،بواسطة طريقة اإلمكان األعظم المضبوطة SPSSلمعلمات هذا النموذج باستخدام البرنامج اإلحصائي  التقديراتاستخراج 

 :وكانت هذه التقديرات كما يلي 

  ARIMA(0,1,0) ( تقديرات معالم النموذج المقترح2-2جدول )

 Estimate SE T Sig. 

CPI-

Model_1 
  

Constant 0.040 .233 4.466 

 

.000 

 

Difference 0    

t+ a 1-t+ Z 1.041= tZ 

 المقترح التحقق من كفاءة النموذج 3-4

بصورة معرفة ذلك  توتم ،موذجالبد من اختبار مدى كفاءة هذا الن قترحتقدير المعلمات الخاصة بالنموذج المبعد أن تم 

المقدرة  ءاالرتباط الذاتي الجزئي لألخطا دالة ومعامالت ء المقدرةاالرتباط الذاتي لألخطادالة من خالل معامالت مبدئية 

 .(2(،)م7،الجداول)م(1-2الشكل)
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 المقدرة ( دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لألخطاء1-2شكل )

 

كما أن معامالت  ،جميعها غير معنوية المقدرة ءاالرتباط الذاتي لألخطا دالة مالت( يتضح أن معا1-2ومن مالحظة الشكل )

د وزيادةً في التأك .ء عشوائيةيوحي بأن سلسلة البواقي هي سلسلة أخطاوهذا  ،االرتباط الذاتي الجزئي جميعها غير معنويةدالة

 :تي ( على النحو اآل  00-7( ، )   7-7)( ،   1-7سوف نستخدم االختبارات اإلحصائية الموضحة في المعادالت ) 

Test Methods Q-statistic 

Box-pierce 1970 12.872 

Ljung –Box 1978 14.742 

Manti 1994 15.032 

( 75)% ة( ومستوى معنوي  01( الجدولية بدرجة حرية )  2وبمقارنة قيم إحصاءات االختبارات السابقة مع قيمة )

وبذلك نقبل فرضية العدم، وهذا معناه أن سلسلة البواقي هي سلسلة أخطاء   ، t< Q cQنجد أن    ،( 71.117والتي تساوي )  

لتمثيل سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك  لمالئمهو النموذج ا ARIMA( 0,0,0 ) وبالنتيجة فإن النموذج  .شوائيةع

 .الحصول على التنبؤات المستقبلية ( والذي سيتم استخدامه في7007 أبريل – 7002 لفترة )ينايرل
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     التنبؤ وحدود الثقة 3-5 

وهو الهدف  ،(B-Jاألخيرة من مراحل تحليل السالسل الزمنية باستخدام أسلوب ) هو المرحلة -في هذا البحث -التنبؤإن 

 14ول أألصلية واستخدمت المشاهدات الثالث األخيرة من البيانات ااستبعاد ، وقد تم النهائي من تحليل السالسل الزمنية

ثم مقارنة هذه استبعادها التي تم األخيرة لتقدير معالم النموذج والتنبؤ بالمشاهدات الثالث  (7007بريل أ -7002مشاهدة)يناير 

 التالي:(4-2التنبؤات بالقيم الفعلية كما هو موضح في الجدول )

 ع حدود الثقة للفترات الثالث األخيرة( القيم الفعلية والتنبؤات م4-2جدول )                    

 الفترة الزمنية القيم الفعلية التنبؤات دنى للفترةالحد األ على للفترةالحد األ

151.74 144.35 148.04 042.70 May 2012 

154.31 143.86 149.08 041.00 Jun 2012 

156.52 143.72 150.12 050.20 Jul 2012 

وهذا يدل على قدرة وكفاءة  ،مشاهدة من المشاهدات الثالث داخل فترة الثقة المنا رةوكما نالحظ من الجدول وقوع كل 

 مقبلة ات( فتر7( يعطي التنبؤات المستقبلية لـ ) 5-2والجدول )   .على التنبؤ بالمشاهدات المستقبلية اختيارهالنموذج الذي تم 

 ات( يوضح التنبؤ 2-2كما أن الشكل  )  ،ع حدود الثقة( م7002بريل أ– 7007 غسطسأ) لألرقام القياسية ألسعار المستهلك

وقد تم الحصول على هذه التنبؤات  بواسطة النموذج المقترح لسلسلة األرقام القياسية مع حدود الثقة للتنبؤات المستقبلية.

 كما يلي: ARIMA(0,1,0) باستخدام النموذج 

t+L+ a 1-t+L+ Z 1.041= t+LZ 

 (75مستقبلية مع حدود الثقة بمعامل ثقة)%( التنبؤات ال5-2جدول)    

 الفترة التنبؤات دنى للفترةاأل الحد على للفترةالحد األ

158.56 143.78 151.17 Aug 2012 

160.47 143.94 152.21 Sep 2012 

162.30 144.20 153.25 Oct 2012 

164.07 144.51 154.29 Nov 2012 

165.78 144.88 155.33 Dec 2012 

167.46 145.29 156.37 Jan 2013 

169.10 145.73 157.41 Feb 2013 

170.71 146.20 158.46 Mar 2013 

172.30 146.70 159.50 Apr 2013 
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 (75بمعامل ثقة )% ( القيم األصلية والمقدرة والتنبؤات المستقبلية مع حدود الثقة2-2شكل )                          
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 والتوصيات االستنتاجاتالفصل الرابع : 

نكنز لغرض التنبؤ باألرقام القياسية يج - بوكسسلوب أمن خالل الدراسة التطبيقية لتحليل السلسلة الزمنية وباستخدام 

ستكون بمثابة األسس ألسعار المستهلك في الجمهورية اليمنية ، توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات والتوصيات والتي 

 األولية للباحثين الذين سيلجون غمار هذا الموضوع.

 االستنتاجات 4-0

ومسااتقرة فااي  ،فااي المتوسااط مسااتقرة تؤلااف سلساالة زمنيااة غياار  سلساالة األرقااام القياسااية ألسااعار المسااتهلكإن  -0

االرتبااط  ةدال قيم معامالت لرسم السلسلة الزمنية ومن خال وذلك من خالل ولم تظهر فيها تغيرات موسمية ،التباين

 الذاتي.

وقاد أعطاى تنباؤات جيادة وقريباة  ،ARIMA(0,1,0)تتبع النموذج  سلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك إن -7

 من قيم الواقع الفعلي.

دقاة  مساـتقل، مماا يشـاـير الاى عباارة عان متغيرعشاـوائي ةالسـلسـل ذهكانت ه t(a(البواقي  ةعند تشخيص سـلسـل -2

الباواقي  ةحصـائية عند عملية تحليل سـلسـلإتم اسـتخدام ثالثة اختبارات قد و .المقترح MA)I(ARتشخيص نموذج 

)t(a وهذه االختبارات هي ، pierce 1970) –Box 1978, Box -(Manti 1994,Ljung . 

 التوصيات 4-7

باألرقااام القياسااية لغاارض التنبااؤ   ARIMA(0,1,0)الجهااات المسااتفيدة وذات العالقااة بتطبيااق النمااوذج قيااام  -0

 .ألسعار المستهلك

ظواهر الباا مان الممكاان اساتخدام طريقااة مشااابهة فاي التحلياال اإلحصااائي المقتارح لعماال نماااذج مشاابهة للتنبااؤ -7

 .واالجتماعية وغيرها من الظواهر  االقتصادية

جينكناز فاي التنباؤات  -سالوب باوكسأفي حالة توفر بيانات تاريخية عن الظاهرة المدروسة نوصي باستخدام  -2

يعالج جميع مراحل تحليل السالسل الزمنية ابتداءاً مان مرحلاة تحدياد  اً وحديث شامالً  اً سلوبأالمستقبلية وذلك لكونه 

   .بمرحلة التنبؤ النموذج وانتهاءً 
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 الملحق

 (7007 يوليو -7002المستهلك للفترة)ينايرية ألسعار سلسلة األرقام القياس (0جدول )م             

 السنة

 الشهر
7002 7008 7009 7000 7000 7007 

 057.72 075.00 000.15 000.50 95.55 10.27 يناير

 041.17 071.70 000.00 007.02 72.51 10.25 فبراير

 042.25 077.47 000.42 004.02 000.51 10.14 مارس

 042.00 020.55 007.51 007.70 71.22 10.50 بريلأ

 042.70 027.27 002.07 007.24 77.07 10.01 مايو

 041.00 022.12 001.47 002.12 72.10 10.10 يونيو

 050.20 040.74 001.50 002.10 72.10 17.27 يوليو

  047.74 001.00 005.50 000.15 12.52 غسطسأ

  041.15 007.14 002.07 000.11 15.41 سبتمبر

  050.70 070.21 002.10 007.00 11.51 كتوبرأ

  057.10 077.71 005.57 000.52 12.20 نوفمبر

  052.21 074.12 000.71 000.00 70.71 ديسمبر
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الذاتي لسلسلة األرقام القياسية ألسعار المستهلك االرتباط( تقديرات دالة 7جدول )م               

Lag Autocorrelation Std. Error Lag Autocorrelation Std. Error 

1 .957 .122 13 .295 .110 

2 .910 .121 14 .261 .109 

3 .855 .120 15 .232 .108 

4 .793 .119 16 .202 .107 

5 .727 .118 17 .171 .105 

6 .662 .117 18 .140 .104 

7 .597 .116 19 .111 .103 

8 .533 .115 20 .086 .102 

9 .477 .114 21 .062 .101 

10 .424 .113 22 .039 .100 

11 .373 .112 23 .012 .099 

12 .332 .111 24 -.011- .097 
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 ( تقديرات دالة االرتباط الذاتي لألخطاء المقدرة2جدول )م             

Residual ACF 

Model 1 2 3 4 5 6 

CPI-

Model_1 

ACF .215 .196 .080 -.055- -.070- .037 

SE .126 .132 .136 .137 .137 .138 

 

Residual ACF 

Model 7 8 9 10 11 12 

CPI-

Model_1 

ACF -.033- -.222- -.109- -.117- -.082- .105 

SE .138 .138 .144 .145 .147 .147 

 

Residual ACF 

Model 13 14 15 16 17 18 

CPI-

Model_1 

ACF -.055- -.021- -.021- -.058- -.055- .001 

SE .148 .149 .149 .149 .149 .150 

 

Residual ACF 

Model 19 20 21 22 23 24 

CPI-

Model_1 

ACF -.040- -.115- .115 -.086- .057 .003 

SE .150 .150 .151 .152 .153 .154 
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 تباط الذاتي الجزئي لألخطاء المقدرة( تقديرات دالة االر4جدول )م           

Residual PACF 

Model 1 2 3 4 5 6 

CPI-

Model_1 

PACF .215 .157 .011 -.110- -.061- .096 

SE .126 .126 .126 .126 .126 .126 

 

Residual PACF 

Model 7 8 9 10 11 12 

CPI-

Model_1 

PACF -.023- -.260- -.045- .016 .002 .111 

SE .126 .126 .126 .126 .126 .126 

 

Residual PACF 

Model 13 14 15 16 17 18 

CPI-

Model_1 

PACF -.142- -.022- .014 -.068- -.060- -.033- 

SE .126 .126 .126 .126 .126 .126 

 

 

  


