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املستخلص

فٓ ٌذا الجؾش صٕزم الزعبمل مع ظبٌرح طؾٕخ لٍب اصر كجٕر علّ مخزلف الفئبد العمرٔةخ فةٓ المغزمةع ا
ٌَٓ ظبٌرح الزٍةبة اللةُيرٕه ؽٕةش صةززم ومذعةخ اعةماا المظةبثٕه ثٍةذي الاةبٌرح كةبومُحط اوؾةما ؽركةٓ مةه
خةل رُفٕةأ مومةُحط اوؾةما حارةٓ َمزُصةحبد مزؾركةخ مُصةمٓ  ARMA Seasonalثبصةزخما مىٍغٕةخ
ثُكش عىكىز عماا المظبثٕه ثبلزٍبة اللةُيرٕه فةٓ ممٔىةخ المُطةل َللفزةرح  4002 -4002مةع الزىجةب ثٍةذي
الابٌرح صىّ عشر شٍرا قبامب َ ،قم َعم ان ا ومةُحط ا فؼةل فةٓ رمضٕةل ثٕبوةبد الاةبٌرح ٌةُ SARMA
 (1,1)*(2,1)12مه عبوت اخر رمذ الىمذعخ ثبصزخما المزغٕراد الزُػٕؾٕخ المبصرح علّ ظبٌرح الجؾش ٌَٓ
ا عخ الؾرا ح العامّ َا عخ الؾرا ح الظغرِ َالضحُع الشمضٓ َالزجخةر َمعةم ا محةب َصةرعخ الرٔةبػ،
الؼةةغؾ الغةةَُْ ،لةةىفش المةةمح الضةةبث خ ؽٕةةش امكةةه ومذعةةخ اعةةماا المظةةبثٕه ثبلزٍةةبة اللةةُيرٕه ثبعزمةةبا ؽرٔ ةةخ
ا وؾم ا الخحٓ المزعما َ ،قم اعحذ مىٍغٕخ ثُكش عىكىز وزبئظ افؼل فٓ الزىجب مه ا وؾما الخحةٓ المزعةما
ثب عزمبا علّ معٕب مزُصؾ ا خحبء المحل خ ٌَ ،MAEذي الىزبئظ ٔمكه ان رضبعم مزخذْ ال را علّ َػةع
ا صزرارٕغٕبد المىبصجخ فٓ الزعبمل مع ٌذا المرع لز لٕل اعماا المظبثٕه َرٍٕئخ مضزلزمبد العلط الملئمخ.

املصطلحات الزئيسيي للححي/

 ، ARIMAثةُكش عىكىةز َا وؾةما الخحةٓ المزعةما َالمكُوةبد
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-1املقذم Introduction

ل م خظض ا ؽظبء مغب مىفةراا لزؾلٕةل الجٕبوةبد الزمىٕةخ ٔعةرا ثمغةب المزضلضةلد الزمىٕةخ َالةذْ
رحُ رحُ ا كجٕرا اعزمبااً علّ المىٍغٕخ الؾمٔضخ الزٓ قممٍب الجبؽضبن ثةُكش َعىكىةز فةٓ صةىخ َ 6291الزةٓ
ٔمكةه عةمٌب ثؾةأ الجمأةخ الؾ ٕ ٕةخ لزؾلٕةل المزضلضةلد الزمىٕةخ فةٓ المغةب الزمىةٓ  .Time Domainؽٕةش
ٔمكه طم المزضلضلد الزمىٕخ فةٓ شةزّ اوةُاع المعرفةخ َمٕةبأه الزحجٕةأ المخزلفةخ مضةل ا قزظةبا َالزعلةٕم َ
ا طبا الغُٔخ َالجٕئخ َ الحت َغٕرٌب .
رعةةةةرا العملٕةةةةخ الزظةةةةبافٕخ  stochastic processثبوٍةةةةب عبئلةةةةخ مةةةةه المزغٕةةةةراد العشةةةةُائٕخ
َ مغمُعةخ الٕلٕةخ ) . (index setاحا كبوةذ المغمُعةخ
ؽٕش ٌ tةُ الةملٕل
الملٕلخ

رمضةل الةزمه فةبن العملٕةخ الزظةبافٕخ رضةمّ عىمئةذ مزضلضةلخ يمىٕةخ َ ، Time Seriesان  Tامةب ان

رأخذ فٕمب مضزمرح ثؾٕش ان

فٕحلأ علّ المزضلضلخ الزمىٕخ ثبوٍب " مضةزمرح

َ.امضلةخ علةّ حلةل المزضلضةلد
اَ للخزظةب
الزمه " َٔرمز لٍب عةباح
الزمىٕةةةةةةةخ للمُعةةةةةةةبد الظةةةةةةةُرٕخ َالكٍرثبئٕةةةةةةةخ َغٕرٌةةةةةةةب  .امةةةةةةةب احا كبوةةةةةةةذ  Tرأخةةةةةةةذ قٕمةةةةةةةب مز حعةةةةةةةخ
فبن المزضلضلخ الزمىٕخ رضمّ عىمئةذ " مز حعةخ الةزمه " َٔرمةز لٍةب
َامضلةةةخ علةةةّ حلةةةل المزضلضةةةلد الزمىٕةةةخ المىبخٕةةةخ

اَ ا خزظةةةب
عةةةباح
َا قزظبأخ َغٕرٌب  .اوار (الخٕبؽ .)6226 ،
َٔعم الزىجةب ثةبل ٕم المضةز جلٕخ للمزضلضةلخ الزمىٕةخ اؽةم ا ٌةماا الرئٕضةخ لزؾلٕةل المزضلضةلد الزمىٕةخ،
َل ةم رةم رحةُٔر العمٔةم مةه ؽرائةأ الزىجةب َر ٕةٕم كفبءرٍةب (َ .)cordeivo and neves, 2009رعةم ومةبحط
 ARIMAاااح رىجبٔخ مٍمخ  ٌَٓ ،اصبس للعمٔةم مةه ا فكةب الرئٕضةخ فةٓ رؾلٕةل المزضلضةلد الزمىٕةخ  .ان
مخزظرٔ ARIMAعجر عةه ومةبحط ا وؾةما الةذارٓ َالمزُصةحبد المزؾركةخ الزكبملٕةخ َٔضةمّ اؽٕبوةب ومةبحط
ثُكش عىكىز َ ،لكه المعرَا ر ىٕب ُ مىٍغٕخ ٔ . )mahsin et al.,2012( ARIMAغزا اومُحط المزضلضةلخ
الزمىٕةةخ الةةّ صةةلس مكُوةةبد اَ عىبطةةر رضةةمّ مرشةةؾبد خحٕةةخ اَلٍةةب مرشةةؼ الضةةكُن (الزكبمةةل ) )(I
َIntegrated filterمرشةةؼ ا وؾةةما الةةذارٓ (َ Autoregssive Filter )ARمرشةةؼ المزُصةةحبد
المزؾركخ (َ Moving Average Filter )MAالٍما مةه اصةزخما ٌةذي المرشةؾبد الضلصةخ ٌةُ الؾظةُ
فٓ الىٍبٔخ علّ الزغٕراد العشُائٕخ الجؾزخ الزٓ ٔمكةه الزىجةب ثٍةب (فبوةم  .)6293،لةذلل فةبن ا ومةُحط العةب
المخزلؾ مه المررجخ العلٕب لمزضلضلخ غٕر مُصمٕخ (ٔ ARIMA )p,d.qكزت علّ َفأ المعبالخ ا رٕخ

ؽٕش ان  :pرمضةل مررجةخ ا وؾةما الةذارٓ  : q ،مررجةخ المزُصةحبد المزؾركةخ  : I،رمضةل ا عةخ الفةرَ
َثبصزخما مبصر ا ياؽخ للخلف ( )backwordshift operatorفبن المعبالخ ()6
ركزت ثبلظٕغخ ا رٕخ :
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رزمٕز مىٍغٕخ ثُكش -عىكىز ث بثلٕزٍب علّ الزعبمل ثشةكل صةلش مةع المكةُن المُصةمٓ الةذْ رزمٕةز ثةً
العمٔم مةه الاةُاٌر فةٓ الؾٕةبح َٔشةب للىمةبحط فةٓ ٌةذي الؾبلةخ  ، SARMAعةلَح علةّ حلةل فةبن العمٔةم مةه
الاُاٌر ٔزعذ رمضٕلٍب ا مه خل الىمبحط المىؼرثخ الزةٓ رزعبمةل مةع المكةُن المُصةمٓ َغٕةر المُصةمٓ فةٓ
الُقذ وفضً َٔشب لٍب ثة  ،ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)Sؽٕةش  Pمررجةخ  ARالمُصةمٓ  Q،مررجةخ MA
المُصمٓ  D ،ا عةخ الفةر المُصةمٓ S ،ؽةُ المةمح المُصةمٕخ (َ )Makridakis et al.,1998ثبصةزخما
مبصر ا ياؽخ للخلف فبن الىمُحط ٔكزت ثبلظٕغخ ا رٕخ :
ان ومةةةةبحط ثةةةةُكش – عىكىةةةةز رضةةةةمّ أؼةةةةب ومةةةةبحط ا وؾةةةةما الؾركةةةةٓ Dynamic Regression
( . )Pankeatz,1991امب الحرٔ خ الضبوٕخ فٓ الزىجب ٌٓ رؾلٕل ا وؾما ٌَُ عجب ح عه اصلُة رىجب مجىٓ علةّ
علقخ الضججٕخٌَ ،ذا ٔعىٓ اوً ٔغةت رؾمٔةم رلةل المزغٕةراد الزةٓ رةبصر فةٓ المزغٕةر المةراا الزىجةب لةً  .ان اؽةمِ
الفُائةةم المٍمةةخ للوؾةةما المزعةةما ثبلىضةةجخ لرصةةبلٕت ا خةةرِ ٌةةٓ اوةةً ث مكةةبن ثىةةبء عةةما مةةه العلقةةبد الضةةججٕخ
المخزلفخ الزٓ ٔمكه اقزراؽٍب َاخزٕب ٌب لغرع اصزخمامٍب فٓ الزىجب ( الُ اْ .)6220،

 -2هذف الحح/

ٍٔما الجؾش الّ ومذعخ المزضلضةلخ الزمىٕةخ الخبطةخ ثبعةماا المظةبثٕه ثبلزٍةبة اللةُيرٕه فةٓ مؾبفاةخ
وٕىُِ مه خل مىٍغٕخ ثُكش – عىكىز (ا وؾما الؾركٓ) اَ َالزٓ مه خللٍةب ٔةزم ثىةبء اومةُحط ٔعةم ممةضل
عٕما لجٕبوبد الابٌرح مؾل الم اصخ َٔزم اصزخمامً للزىجب صىب عشر شٍرا قبامب ،كةذلل رةزم الىمذعةخ ثبصةزخما
ؽرٔ ةةخ ا وؾةةما الخحةةٓ المزعةةما اعزمةةباا علةةّ علقةةبد الضةةجت َالزةةأصٕر َثم ب وةةخ الىزةةبئظ الزىجبٔةةخ الزةةٓ ٔةةزم
الؾظةةُ علٍٕةةب مةةه خةةل الحةةرٔ زٕه فةةبن حلةةل ٔمكةةه ان ٔضةةبعم مزخةةذْ ال ةةرا علةةّ َػةةع ا صةةزرارٕغٕبد
المىبصجخ فٓ الزعبمل مع ٌةذا المةرع لز لٕةل اعةماا المظةبثٕه َرٍٕئةخ مضةزلزمبد العةلط الملئمةخ فةٓ الفزةراد
الزمىٕخ المىبصجخ.

 -3عين الحح/
ل ةةم رةةم الؾظةةُ علةةّ الجٕبوةةبد الخبطةةخ ثأعةةماا المظةةبثٕه ثمةةرع الزٍةةبة اللةةُيرٕه ش ةٍرٔب َالخبطةةخ
ثمضزشفٕبد الحُا ئ المُعُاح فٓ مؾبفاخ وٕىُِ َللممح ( 4002-4002الىبٔلَ )4066،رةم اصةزجعبا ()64
مشبٌمح لعب  4002مه عملٕخ الىمذعخ لم ب وزٍب مع ال ٕم المزىجب ثٍب َؽٕةش ان مةرع الزٍةبة اللةُيرٕه ٔزةبصر
ثمزغٕراد اخرِ مضل ا عخ الؾرا ح العامّ( ) َا عخ الؾرا ح الظغرِ( ) َالضحُع الشمش (صبعخ) َمعةم
ا محةةب )َ (m.mالرؽُثةةخ الىضةةجٕخ (م) َمعةةم الزجخةةر )َ (m,mالؼةةغؾ الغةةُْ (ثبصةةكب ) (َ )paصةةرعخ
الرٔبػ ( /صب) ف م رم الؾظُ علّ ثٕبوةبد المعةم د الشةٍرٔخ لٍةذي المزغٕةراد َللمةمح وفضةٍب مةه ٌٕئةخ ا وةُاء
الغُٔخ/الرشٕمٔخ فٓ مؾبفاخ وٕىُِ.

 -3منهجي بىكس جنكنشThe Box –Jenkins Methodology

ان المراؽل ا صبصٕخ فٓ مىٍغٕخ ثُكش عىكىز ٌٓ الزعراَ Identificationالز مٔر estimation
َالفؾُص الزشخٕظٕخ  Diagnostic Checkingصم الزىجب .Prediction
ان المرؽلخ ا َلّ َا كضر اٌمٕخ فٓ ثىةبء ا ومةُحط ٌةٓ مرؽلةخ الزعةرا علةّ ا ومةُحط الملئةم لزمضٕةل
المزضلضلخ الزمىٕخ ثشةكل اَلةٓ ثعةم الزؾ ةأ مةه كةُن المزضلضةلخ الزمىٕةخ مراَؽةخ فةٓ الُصةؾ َالزجةبٔه صةُاء
لمكُوٍةةب المُصةةمٓ اَ غٕةةر المُصةةمٓ َ ،رعةةم االةةخ ا رجةةبؽ الةةذارٓ  ACFم ٕةةبس لم ةةما ا عزمةةبا الخحةةٓ
 Linear dependenceثةةٕه مشةةبٌماد المزضلضةةلخ الزمىٕةةخ َالزةةٓ ٔفظةةل ثٕىٍةةب رخلةةف م ةةما ي  kكمةةب ان
ا رجةةبؽ الةةذارٓ الغزئةةٓ  PACFالزةةٓ رمضةةل م ٕةةبس لم عةةخ ا قزةةران ثةةٕه  Yt  k َ Ytعىةةممب ركةةُن الزةةأصٕراد
للمزغٕراد َ Yالمزمضلخ  1,2,3,…,k-1مضزجعمح  ،ؽٕش صمٍب ٔضبعم علّ رؾمٔم عما ؽمَا ا وؾما الةذارٓ
الؼرَ ٔخ ظٍب َاؽم اَ اكضر مه الممٕةزاد ا رٕةخ  :الزخلفةبد الزمىٕةخ الزةٓ راٍةر ا رجبؽةبد مررفعةخ َكةذلل
الزخلفبد الزمىٕخ المُصمٕخ للمزضلضلخَ ،أؼب ا رغبي العةب امةب فةٓ مضةزُِ المزُصةؾ اَفةٓ رجةبٔه للمزضلضةلخ
(،)mahsin et al.,2012
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )24اجمللد ( )44لسوة 4042

220

ان كلزب المالزٕه ٌمب ااَاد مٍمخ فٓ رؾمٔم ا ومُحط الملئم َالذْ ٔعم فةٓ ٌةذي المرؽلةخ اومُحعةب اَلٕةب
َلغرع صرعخ رؾمٔةم ا ومةُحط ا كضةر ملئمةخ ٔمكةه رُفٕةأ العمٔةم مةه الىمةبحط ال رٔجةخ مةه ا ومةُحط ا َلةٓ
َؽضةةبة قٕمةةخ اؽةةم معةةبٕٔر المعلُمةةبد َاخزٕةةب ا ومةةُحط الةةذْ ٔمزلةةل اقةةل قٕمةةخ لمعٕةةب المعلُمةةبد المضةةزخم
ثُطفً ا ومُحط ا قرة الّ رمضٕل ؽ ٕ خ الابٌرح المم َصخ  .ان ثعغ المعةبٕٔر شةبئعخ ا صةزخما مضةل معٕةب
معلُمةةةبد اكةةةبكٓ َ )AIC( Akaike Information Creteriaمعٕةةةب شةةةُا ي -ثٕٕةةةز schwarz-
َ )BIC(bayesمعٕب ٌبوةبن كةُٔه َ )HQ( Hannan Quinnالزةٓ فةٓ ؽبلةخ المعبالةخ المىفةراح رشةزر
ثزركٕةةةةت ثضةةةةٕؾ ))+f(m,n

( C(m)=Lnؽٕةةةةش

م ةةةةم ا مكةةةةبن ا عاةةةةم لزجةةةةبٔه الخحةةةةب َكةةةةل مةةةةه
ٌةةةةةٓ ؽةةةةةم الغةةةةةزاء ( f)m,nلكةةةةةل مةةةةةه AIC

َ BIC َ HQعلةّ الزةُالٓ  ،ؽٕةش  mعةما المعلمةبد َ  nؽغةم العٕىةخ المضةزخم َ ،فةٓ ثؾضىةب ٌةذا صةٕزم
اصزخما معٕب شُا ي -ثٕز َ BICالذْ ٔعرا أؼب ً ثبلرمز . )Balcombe, 2005) SIC
ان المرؽلخ الضبوٕخ ٌٓ ر مٔر معلمبد ا ومُحط ا َلٓ َالفؾُص الزشخٕظٕخ َٔ،ةزم ر ةمٔر معةبلم ومةبحط
ARIMAثبصةةزخما ؽرٔ ةةخ المرثعةةبد الظةةغرِ َ .الحرٔ ةةخ ا خةةرِ الزةةٓ رضةةزعمل كضٕةةرا ٌةةٓ ا مكةةبن ا عاةةم
 ،Maximum likelihoodؽٕش ا مكبن لمغمُعخ مةه الجٕبوةبد ٔشةب لةً ثةبلرمز ٌَ Lةُ الزىبصةت ؽزمةب
الؾظةُ علةةّ الجٕبوةةبد معحةّ الىمةةُحط َ ،ثةةذلل فٍةةُ م ٕةبس ل بثلٕةةخ امكةةبن ملؽاةخ عٕىةةخ المشةةبٌماد معحةةّ
المغمُعخ الخبطخ مه قٕم المعلمبد  ،ان ؽرٔ خ ا مكبن ا عام رغم قٕم المعلمةبد الزةٓ رعاةم ا مكةبنٌَ ،ةذي
الحرٔ ةةةةةخ ٌةةةةةٓ المفؼةةةةةلخ مةةةةةه قجةةةةةل ا ؽظةةةةةبئٕٕه مزلكٍةةةةةب ثعةةةةةغ الخظةةةةةبئض ا ؽظةةةةةبئٕخ المرغُثةةةةةخ
(. )mahsin et al.,2012()Makridakis et al.,1998
الخحُح الزبلٕخ ثعم الزعرا َر مٔر المعلمبد ٌٓ الفؾُص الزشخٕظٕخ َٔزم حلل ثبخزجب معىُٔخ معلمةبد
ا ومُحط ؽٕش ان المعلمخ رعم معىُٔخ احا كبوذ ال ٕمخ المحل خ لٍب اكجر مه ػةعف الخحةأ المعٕةب ْ اَ ان قٕمةخ
 P-valueللمعلمخ اقل مه مضزُِ المعىُٔخ المعزمم فٓ الم اصخ َمه الفؾُص الزشخٕظٕخ ا صبصٕخ اخزجب
عشةةةةةُائٕخ الجةةةةةُاقٓ ثبصةةةةةزخما اخزجةةةةةب َ portmananteauالةةةةةذْ طةةةةةمم مةةةةةه قجةةةةةل الجةةةةةبؽضٕه
) (Liung and Box,1978ؽٕش رأخذ ا ؽظبءي الظٕغخ الزبلٕخ :

الزٓ رمزلل رُئع ٔ زرة مه رُئع مرثع كبْ ثم عخ ؽرٔخ ) ، (h-mؽٕش  hاعلّ رخلةف رةزم ا اصةزً
 n ،عما مشبٌماد المزضلضلخ  rk ،ا رجبؽ الذارٓ عىم الزخلف  m ، kعما معلمةبد ا ومةُحط المةلء لزمضٕةل
الجٕبوبد  ،فبحا كبوذ قٕمخ  Qاقل مه قٕمخ مرثةع كةبْ الغمَلٕةخ عىةم ا عةخ ؽرٔةخ َ h-mمضةزُِ معىُٔةخ
عىم حلل ر جل فرػٕخ العم ثبن الجُاقٓ عشُائٕخ َالعكش طؾٕؼ.
َفةةٓ ؽبلةةخ فشةةل ا ومةةُحط ا َلةةٓ الةةذْ رةةم ررشةةٕؾً ثبعزٕةةبي ٌةةذي الفؾةةُص فٕةةزم الرعةةُع الةةّ المرؽلةةخ
ا َلّ َررشٕؼ اومُحط اخر َ ،فٓ ٌذي الؾبلخ ٔمكه ا صةزفباح مةه ا اصةخ ومةؾ الجةُاقٓ لرومةُحط ايَلةٓ فةٓ
رؾمٔةةم ا ومةةُحط الزةةبلٓ ( فبوةةم َ .)6293،ان ا ومةةُحط الةةذْ ٔغزةةبي الفؾةةُص الزشخٕظةةٕخ ٔمكةةه اعزجةةب ي
اومُحعب ملئمب لزمضٕل الابٌرح المم َصخ.
المرؽلخ الضبلضخ الزىجب ٌَٓ اؽم اصجبة شُٕع اصزخما ومبحط  ARIMAلىغبؽٍب فةٓ الزىجةب للعمٔةم مةه
الؾةةةةةةةةب د َالزحجٕ ةةةةةةةةبد ،ؽٕةةةةةةةةش اوٍةةةةةةةةب رعحةةةةةةةةٓ وزةةةةةةةةبط رىجةةةةةةةةب عٕةةةةةةةةمح َمزحبث ةةةةةةةةخ مةةةةةةةةع الجٕبوةةةةةةةةبد
ا طلٕخ(َ )Makridakis et al.,1998()Gujarati,2004المخحؾ الزبلٓ ُٔػؼ مىٍغٕةخ ثةُكش –عىكىةز
ثمراؽلٍب الضلصخ
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إعماا الجٕبوبد
 رؾُٔل الجٕبوبد لغعل الزجبٔه صبثزب ًاخذ الفرَ للجٕبوبد للؾظُ علّ صلضلخ مراَؽخ

المرؽلخ ايَلّ
الزشخٕض

اخزٕب الىمُحط
فؾض الجٕبوبد َ االخ ا رجبؽ الذارٓACF
َ االخ ا رجبؽ الذارٓ الغزئٓPACF
 -رؾمٔم الىمبحط الملئمخ

التقدير
تقدير المعالن لألنمىذج المختار باستخدام
الطريقة المناسبة

المرحلة الثانية
التقدير واالختبار

NO

الفحىص التشخيصية
 فحض  ACF/PACFللبىاقي إجراء اختبار  portmananteauللبىاقي ،هل البىاقي لها تشىيش ابيض ؟

Yes
المرحلة الثالثة
التطبيق

الزىجب
اصزخما ا ومُحط للزىجب
الشكل ( )6مىٍغٕخ ثُكش عىكىز
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 -4االحنذار اخلطي املتعذد multiple linear regression

ان رؾلٕل ا وؾما عجب ح عه َصٕلخ اؽظبئٕخ ٔضزخم لزؾلٕل العلقخ ثٕه مزغٕر رُػٕؾٓ َاؽةم اَ اكضةر
)َ (explondrtay variablesمزغٕةةر رةةبثع اَا صةةزغبثخ ) َٔ (dependent variableعزجةةر رؾلٕةةل
ا وؾما مه اكضر الحر ا ؽظبئٕخ اصزعمب فةٓ مخزلةف العلةُ وةً ٔظةف العلقةخ ثةٕه المزغٕةراد علةّ ٌٕئةخ
معبالخ فبلمعبالخ الزٓ رؼم عمح مزغٕراد رُػٕؾٕخ رضمّ معبالخ ا وؾما الخحٓ المزعما multiple linear
 (regression equationالراَْ َ )6299،ركزت كب رٓ :
,i1,2,3...,n

…. (5 ) Yi  Bo  B1 X i1  B2 X i 2  ...  Bm X im  ei

ؽٕش ان  : Yiرمضةل قٕمةخ مزغٕةر ا صةزغبثخ  response variableفةٓ المشةبٌمح ٌ X i1 , X i 2 ,.......X im iةٓ
قةٕم صبثزةخ لة  mمةه المزغٕةراد الزُػةٕؾٕخ ٔ : eiمضةل ؽةم الخحةب  error termفةٓ المشةبٌمح  ، iصبثةذ
معبمةةل ا وؾةةما الغزئةةٓ ل ة  yعلةةّ

اؽظةةبئٓ ٔمضةةل مُقةةع ر ةةبؽع مضةةزُِ ا وؾةةما مةةع المؾةةُ الظةةباْ،
 X iعىم ععل قٕمخ ث ٕخ المزغٕراد الزُػٕؾٕخ صبثزخ.
ان رؾلٕل ا وؾما ٌُ عجب ح عه اصلُة رىجب مجىٓ علّ علقخ صججٕخ ثمعىّ ٔغت رؾمٔم رلةل المزغٕةراد
الزةةٓ َٔعز ةةم ثبوٍةةب رةةبصر فةةٓ مزغٕةةر ا صةةزغبثخ المةةراا الزىجةةب لةةً َ ،ان اؽةةمِ الفُائةةم المٍمةةخ للوؾةةما المزعةةما
ثبلىضةةجخ لرصةةبلٕت ا خةةرِ ٌةةٓ اوةةً ثب مكةةبن ثىةةبء عةةما مةةه العلقةةبد الضةةججٕخ المخزلفةةخ الزةةٓ ٔمكةةه افزراػةةٍب
َاخزجب ٌب َاخزٕب افؼلٍب لغرع اصزخمامٍب فٓ الزىجب(.الةُ اْ َٔ .)6220،مكةه اعةراء الزىجةباد فةٓ عمٕةع
المغب د الُٕمٕخ َمه ا مضلخ علّ حلل الزىجةب ثةبلح ش َرُقعةبد المجٕعةبد َرُقعةبد المؾبطةٕل َالزىجةب ثضةعر
الُقةةُا  ،اح ان ثعةةغ الزُقعةةبد اكضةةر اقةةخ مةةه غٕرٌةةب رجعةةب ل ةةُح العلقةةخ ثةةٕه المزغٕةةراد الزُػةةٕؾٕخ َمزغٕةةر
ا صزغبثخ (.)Bluman,2009
ٔزم ر مٔر معلمبد اومةُحط ا وؾةما الخحةٓ المزعةما ثبصةزخما ؽرٔ ةخ مرثعةبد الظةغرِ الزةٓ رزمٕةز ثبوٍةب رخزةب
اؽضه ومُحط محبثأ للجٕبوبد ثؾٕش رغعل مغمُع مرثعبد الخحأ اَ المزج ٓ اقل مب ٔمكه َٔ ،عحٓ عةمَ رؾلٕةل الزجةبٔه
 ANOVAامكبوٕخ اخزجب فرع العم ال بئل ثبن المزغٕراد الزُػٕؾٕخ لٕش لٍب ربصٕر علّ مزغٕةر ا صةزغبثخ َحلةل مةه
خل م ب وخ قٕمخ  Fالمؾضُثخ مع  Fالغمَلٕخ عىم مضزُِ معىُٔةخ مؾةما َا عةخ ؽرٔةخ معٕىةخ ( .F(m,n-m-1,
مه عبوت اخر فبن قٕمخ معبمل الزؾمٔم المزعما )َ (multiple coefficient of determinationالزٓ ٔرمز لٍب R2
رمضل رلل الىضجخ مه مغمُع الزجبٔه اَ ا خزلفبد المفضرح مه قجل المزغٕراد الزُػةٕؾٕخ رؾةذ الم اصةخ َان قٕمةخ R2
رزةةراَػ ثةةٕه الظةةفر َالُاؽةةم َ،عىةةممب ٔكةةُن ا ومةةُحط محبث ةةب للجٕبوةةبد فةةبن قٕمةةخ  R2ر زةةرة مةةه الُاؽةةم اْ ان ال ةةٕم
ركُن مز ب ثخ عماً (الراَْ.)6299 ،
المشبٌمح َالمزُقعخ

 -5حتليل املكىنات الزئيسي principal component analysis

ٍٔما الزؾلٕل الّ أغبا عُامل  factorsاَ رُلٕفبد خحٕخ  linear combinationثعةما المزغٕةراد(
ٔضمّ ثبلمكُوبد الرئٕضٕخ ) ٔ ُ الجبؽش ثبخةذ  mمىٍةب ثؾٕةش َ m<nركةُن  mمبٌلةخ لزفضةٕر معاةم الزجةبٔه
الكلةةٓ لل ةةٕم ا طةةلٕخ َركةةُن ٌةةذي المكُوةةبد الرئٕضةةٕخ مزعبمةةمح اْ ُٔعةةم ا رجةةبؽ فٕمةةب ثٕىٍةةب َركزةةت المكُوةةبد
الرئٕضٕخ  pcijكب رٓ
(...)1
ؽٕش ان : pcijال ٕمخ

pcij  a1 j X i1  a2 j X i 2  ...  anj X in

للمكُن الرئٕضٓ

ان  aijرىزخةةت ثؾٕةةش رغعةةل رجةةبٔه المكةةُن الرئٕضةةٓ ا َ الةةّ مغمةةُع الزجةةبٔه الكلةةٓ اكجةةر مةةبٔمكه ،
َثعجةةب ح اخةةرِ ان رجةةبٔه المكةةُن الرئٕضةةٓ ا َ ٌ pc1ةةُ اكجةةر مةةه رجةةبٔه اْ مكةةُن ئٕضةةٓ اخةةر َان االةةخ
المكُن الرئٕضٓ الضبوٓ لً رجبٔىب ً اقل مه رجةبٔه المكةُن الرئٕضةٓ ا َ َلكةه اكجةر مةه رجةبٔه اْ مكةُن ئٕضةٓ
اخر ٌَكذا فبحا كبن لمٔىب  nمه المزغٕراد  xفبن المكُن الرئٕضٓ  ٌُ pc1رُلٕفخ خحٕخ مةه  nمةه المزغٕةراد
ا طةةلٕخ َلةةً معةةبملد  aijمضةةبَٔخ ل ةةٕم المزغةةً الممٕةةز ال ٕبصةةٓ الزةةبثع كجةةر عةةذ ممٕةةز ( ) َان المكةةُن
الرئٕضةةٓ الضةةبوٓ ٌ pc 2ةةُ أؼةب ً رُلٕفةةخ خحٕةةخ مةةه  nمةةه المزغٕةةراد ا طةةلٕخ َمعبملرٍةةب رضةةبَْ قةةٕم المزغةةً
الممٕز ال ٕبصٓ الزبثع لضبوٓ اعلّ مه عذ ممٕز (
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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ٌَكذا ولؽظ ثبن
ان كل مكُن ئٕضٓ لً رجبٔه مضب ٍَ ل ٕمخ الغذ الممٕز الزبثع لً اْ ان
)….. (7
َولؽظ اوً مه الممكه أغبا مكُوبد ئٕضٕخ ثعما المزغٕراد ا طلٕخ َ Xلكه علمٕب ً فبن معاةم الزجةبٔه
الكلٓ ٔفضر مه قجل مكُوبد ئٕضٕخ قلٕلخ (الراَْ )6299،

 -5مناقش النتائج

ب .منذج والتنحؤ باعذاد املصابني بالتهاب باللىستني باستخذام منهجي بىكس جنكنش
Time Series Plot of C1
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شكل ( )2تحميل االعداد الشهرية لممصابين بالتهاب الموزتين ولمفترة من من ()2222-2224
ٔزؼؼ مه الشكل ( )4اعلي عةم َعةُا رغٕةر َر لجةبد عجةر الةزمه َثةذلل فةبن المزضلضةلخ مراَؽةخ فةٓ الُصةؾ
َٔاٍةةر أؼةةب اوٍةةب مراَؽةةخ فةةٓ الزجةةبٔه َٔ.بكةةم ٌةةذا ا صةةزىزبط الشةةكل ( )3الةةذْ ٔاٍةةر صةةم كةةل مةةه َ ACF
 PACFللجٕبوبد ا طلٕخ ََاػؼ أؼب َعُا اصر مُصمٓ عىم الزخلف ()64
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Partial Autocorrelation Function for C1

Autocorrelation Function for C1

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations

)(with 5% significance limits for the autocorrelations
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شكككككككككككككككل ( A: : )3رسكككككككككككككك  ACFو PACF: bلالعككككككككككككككداد الشككككككككككككككهرية لممصككككككككككككككابين بالتهككككككككككككككاب المككككككككككككككوزتين

مةةةه الشةةةكل ( )3اعةةةلي ٔمكةةةه مجةةةمئٕب ررشةةةٕؼ ا ومةةةُحط  ARMA(1,2)( 1,0)12لزمضٕةةةل ثٕبوةةةبد الاةةةبٌرح
المم َصخ ،اػبفخ الّ حلل ف م رم رُفٕأ عمح ومبحط َؽضبة قٕمخ معٕب شُا ي-ثٕز( َ ) BICا ومةُحط الةذْ
ٔمزلةةل اقةةل قٕمةةخ ٔ BICعزجةةر ا ومةةُحط المرشةةؼ لزمضٕةةل الجٕبوةةبدَٔ ،مكةةه كزبثةةخ طةةٕغخ ٌةةذا المعٕةةب كمةةب ٔلةةٓ
). (konishi and kitagawa,2008
رمضةةةةل رجةةةةبٔه الجةةةةُاقٓ َ  nعةةةةما المشةةةةبٌماد المضةةةةزخممخ فةةةةٓ ومذعةةةةخ المزضلضةةةةلخ الزمىٕةةةةخ
ؽٕةةةةش
َ m=p+q+P+Qعما المعلمبد الم م ح فٓ ا ومُحط َالغمَ قةم (ُٔ )6ػةؼ الىمةبحط المرشةؾخ مةع قٕمةخ
 BICلكةةل مىٍةةب َٔ ،زؼةةؼ مةةه الغ ةمَ ان ا ومةةُحط ٔ ARMA(1,1)( 2,1)12مزلةةل اقةةل  BICلةةذا ٔعةةم ٌةةُ
ا ومُحط المرشؼ لزمضٕل الابٌرح المم َصخ.
عمَ ( )6ثعغ ومبحط ARMAالمرشؾخ لزمضٕل ظبٌرح الم اصخ مع قٕمخ  BICلكل مىٍب
BIC
575.719
519.844
481.337
513.885
547.273
498.818
492.933

ARMA model
ARMA(0,1)(0,6)64
ARMA(1,1)(0,6)64
ARMA(1,1)(4,6)64
ARMA(1,4)(1,0)64
ARMA(0,4)(0,6)64
ARMA(0,4)(6,0)64
ARMA(1,2)( 1,1)64

BIC
533.918
140.429
526.030
508.713
510.836
491.022
490.705
499.124

ARMA model
)AR(1
)MA(1
)ARMA(1,1
ARMA(1,1)(1,0)64
ARMA(1,0)(1,0)64
ARMA(1,0)(6,1)64
ARMA(1,1)(1,1)64
ARMA(0,1) (1,1)64

ؽٕش ان قٕمةخ
ااوبي وزبئظ ر مٔر ا ومُحط َٔ ARMA)16,()2,1)12زؼؼ علٕب معىُٔخ معلمبد ا ومُحط
 P-Valueلكةةل معلمةةخ اقةةل مةةه َٔ ، 0.04اٍةةر أؼةةب مةةه خةةل قةةٕم  P-Valueخزجةةب )(Ljung-Box
عشُائٕخ ثُاقٓ ا ومُحط ؽٕش ان ٌذي ال ٕم اكجر مه مضزُِ المعىُٔخ . 0.05
Final Estimates of Parameters
Type
Coef SE Coef T
P
AR 1 0.8374 0.1327 6.31 0.000
SAR 12 0.4652 0.1603 2.90 0.005
SAR 24 0.5346 0.1588 3.37 0.001
MA 1 0.4299 0.2179 2.01 0.009
SMA 12 0.8172 0.1541 5.30 0.000
Number of observations: 60
)Residuals: SS = 119204 (backforecasts excluded
MS = 2167 DF = 55
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Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
12 24 36 48
Chi-Square 7.3 22.5 29.2 48.4
DF
7 19 31 43
P-Value 0.400 0.261 0.560 0.265
مه الىزبئظ اعلي ٔمكه كزبثخ معبالخ ا ومُحط كمب ٔلٓ

الشكل (ٔ )2جٕه صم  PACFَ ACFلجُاقٓ ا ومُحط المرشؼ َولؽظ ان الجُاقٓ غٕر معىُٔخ مْ
رشُٔش اثٕغ َثذلل ٔزؾ أ اعزٕبي ا ومُحط للفؾُص الزشخٕظٕخ
ACF of Residuals for C1

PACF of Residuals for C1

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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شكل ( PACF: B ، ACF : A: )4لبواقي االنموذجARMA )1,2()ARMA 1,1)11)1,1()2,1)12
ARMA)1,2()1,1)11

المرؽلخ ا خٕرح ٌٓ الزىجب ل اصىب عشر شٍراً ثبصةزخما ا ومةُحط َٔ ARMA)6,6()2,1)12اٍةر الشةكل ()4
ال ٕم المزىجأ ثٍب م ب وخ مع ال ٕم ا طلٕخ .
Time Series Plot of Actual; Forecast
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شكل (: )5القي المتنبا بها مقارنة مع القي الحقيقيةولؽظ مه شكل ( )4اعلي ان الزىجباد رضلل وفش صلُ ال ٕم
ا طلٕخ
عةةةة  .ومذعةةةةخ اعةةةةماا المظةةةةبثٕه ثبلزٍةةةةبة اللةةةةُيرٕه ثبصةةةةزخما ا وؾةةةةما الخحةةةةٓ المزعةةةةما مةةةةع الزىجةةةةب:
مةةه خةةل رحجٕةةأ اوؾةةما المزغٕةةر المعزمةةم( ا عةةماا الشةةٍرٔخ للمظةةبثٕه ثبلزٍةةبة اللةةُيرٕه) علةةّ المزغٕةةراد
الزُػٕؾٕخ .
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ٔ : X 1مضل المعم د الشٍرٔخ للمحب  : X 2 ،ا عخ الؾرا ح العامّ : X 3 ،ا عخ الؾةرا ح الظةغرِ: X 4 ،
معم د الرؽُثخ  : X 5 ،صرعخ الرٔبػ : X 6 ،الؼغؾ الغُْ : X 7 ،الضحُع الشمضٓ : X 8 ،معم الزجخر
The regression equation is
Y = 10006 + 0.378 X6 - 2.80 X4 - 5.29 X3 - 0.54 X2 + 60.2 X4 - 9.78 X1
+ 38.6 X9 - 0.551 X9
Predictor Coef SE Coef
T
P VIF
Constant 10006 5430 1.84 0.071
X6
0.3775 0.4057 0.93 0.356 3.910
X4
-2.796 8.050 -0.35 0.730 151.763
X3
-5.291 9.160 -0.58 0.566 118.076
X2
-0.536 1.542 -0.35 0.730 15.796
X4
60.17 20.09 3.00 0.004 1.431
X1
-9.776 5.269 -1.86 0.069 31.738
X9
38.58 11.49 3.36 0.001 14.838
X9
-0.5513 0.3833 -1.44 0.156 36.570
ٔلؽظ مه خل الىزبئظ اعلي ظٍُ مشكلخ رعما العلقةخ الخحٕةخ ؽٕةش كبوةذ قٕمةخ عبمةل رؼةخم الزجةبٔه
) (VIFاكجر مه  َ 60كضر مه مزغٕر لذلل صٕزم رؾُٔةل المزغٕةراد الةّ مكُوةبد ئٕضةٕخ للؾظةُ علةّ عةما
قلٕةةل مةةه المزغٕةةراد غٕةةر المررجحةةخ َمةةه خةةل رحجٕةةأ رؾلٕةةل المكُوةةبد الرئٕضةةٕخ علةةّ المزغٕةةراد الزُػةةٕؾٕخ
ظٍرد الىزبئظ ااوبي
Eigenanalysis of the Correlation Matrix
Eigenvalue 6.2722 1.0149 0.4522 0.0993 0.0895 0.0435 0.0232 0.0052
Proportion 0.784 0.127 0.057 0.012 0.011 0.005 0.003 0.001
Cumulative 0.784 0.911 0.967 0.980 0.991 0.996 0.999 1.000
Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8
C8
-0.287 -0.446 -0.774 -0.338 -0.044 -0.019 -0.029 0.055
C9
0.393 0.030 -0.151 0.164 -0.269 -0.396 -0.155 0.736
C10
0.386 -0.061 -0.288 0.371 -0.220 -0.345 -0.188 -0.651
C11
-0.383 -0.133 0.042 0.383 0.644 -0.427 -0.291 0.078
C12
0.147 -0.871 0.451 0.009 -0.122 0.020 -0.016 0.010
C13
-0.384 0.125 0.231 -0.254 -0.451 -0.113 -0.705 -0.070
C14
0.383 0.057 0.119 -0.713 0.369 -0.415 -0.059 -0.125
C15
0.390 -0.032 -0.150 0.042 0.329 0.596 -0.595 0.069
ؽٕةةةش لةةةُؽظ ان الزجةةةبٔه للمكةةةُن الرئٕضةةةٓ ا َ ٔضةةةبَْ َ 6.2722الزجةةةبٔه للمكةةةُن الرئٕضةةةٓ الضةةةبوٓ
َ 1.0149كلٌمةةب اكجةةر مةةه  6اػةةبفخ الةةّ حلةةل فةةبن وضةةجخ المضةةبٌمبد الزغمٕعٕةةخ للمكُوةةبد الرئٕضةةٕخ رجةةٕه ان
المكُن ا َ َالضبوٓ ٔفضران صُٔخ مبوضجزً  26م مه الزجبٔه الكلةٓ لةذلل ٔعزمةم علةّ المكةُن ا َ َالضةبوٓ
َرر ث ٕخ المكُوبد َ.لزؾمٔم المزغٕراد المزشجعخ علّ المكُوبد المخزب ح ٔمكةه رحجٕةأ العلقةخ
(  )Afif & clark ,1984علّ المكةُن ا َ َالضةبوٓ ؽٕةش رجةٕه ان عمٕةع المزغٕةراد مزشةجعخ علةّ المكةُن
ا َ فٓ ؽٕه ان مزغٕر صرعخ الرٔبػ مزشجع علّ المكُن الضبوٓ َثزحجٕأ معبالخ ا وؾما الخحٓ المزعما علّ
المكُوبن الرئٕضٕبن ا َ َالضبوٓ رم الؾظُ علّ الىزبئظ الزبلٕخ
The regression equation is
y  247  14.4 pc1  27.0 pc2
Predictor Coef SE Coef
T
P VIF
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Constant 247.409 8.412 29.41 0.000
14.415 3.351 4.30 0.000 1.001
pc1
-27.037 8.093 -3.34 0.001 1.001
pc2
S = 64.9826 R-Sq = 33.6% R-Sq(adj) = 31.3%
Analysis of Variance
Source
DF
SS MS
F P
Regression
2 121886 60943 14.43 0.000
Residual Error 57 240696 4223
Total
59 362582
Durbin-Watson statistic = 1.78558
Predicted Values for New Observations
ؽٕش ولؽظ مه خل الىزةبئظ اعةلي معىُٔةخ المزغٕةراد َالؾةم الضبثةذ ؽٕةش ان المعلمةخ اكجةر مةه ػةعف
الخحأ المعٕب ْ َقٕمةخ  p- valueاقةل مةه مضةزُِ المعىُٔةخ ٌَ 0.04ةذا ٔةم علةّ معىُٔةخ رةبصٕر المكُوةبد
المضزخممخ علّ المزغٕر المعزممَ ،مه خل عمَ رؾلٕل الزجبٔه َملؽاخ ان قٕمةخ ا ؽزمةب  p- valueثبوٍةب
اقل مه مضزُِ المعىُٔخ  0.04فبن ٌذا ٔم علّ معىُٔخ ومُحط ا وؾما .
َالشكل ( )1ااوبي راٍر اخزجب اعزمالٕخ الزُئع ا ؽزمبلٓ للجُاقٓ ؽٕش ان قٕمخ p- valueرضبَْ 0.497
ٌَٓ اكجر مه مضزُِ معىُٔخ َ 0.04ثبلزبلٓ فبن شرؽ اعزمالٕخ الزُئع ا ؽزمبلٓ للجُاقٓ مزُفر لغبٔخ
. 0.499
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شكل ( )1صم اعزمالٕخ الزُئع ا ؽزمبلٓ للجُاقٓ
ان الخحُح ا خٕرح ٌٓ الزىجب ثأعماا المظبثٕه ثبلزٍبة اللُيرٕه شٍر عب  4002مه خةل معبالةخ ا وؾةما
َم ب وزٍب ثبل ٕم الؾ ٕ ٕخ َ ،الىزبئظ الزبلٕخ رجٕه ال ٕم المزىجأ ثٍب َؽمَا الض خ
Predicted Values for New Observations
New Obs Fit SE Fit
95% CI
95% PI
)1 151.35 21.63 (108.03; 194.67) ( 14.20; 288.50
)2 206.38 11.70 (182.96; 229.81) ( 74.16; 338.60
)3 241.56 10.10 (221.33; 261.78) (109.87; 373.24
)4 245.39 8.53 (228.31; 262.48) (114.15; 376.64
)5 262.56 10.74 (241.05; 284.06) (130.67; 394.45
)6 298.51 13.20 (272.07; 324.95) (165.73; 431.29
)7 274.62 15.98 (242.62; 306.63) (140.62; 408.63
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8 289.13
9 269.27
10 226.57
11 191.12
12 195.03

)13.33 (262.44; 315.81) (156.29; 421.96
)10.26 (248.72; 289.83) (137.54; 401.01
)11.24 (204.06; 249.07) ( 94.51; 358.62
)13.83 (163.43; 218.80) ( 58.08; 324.15
)14.93 (165.13; 224.92) ( 61.51; 328.54
َالشكل الزبلٓ ٔجٕه ال ٕم المزىجأ ثٍب مع ال ٕم الؾ ٕ ٕخ:
Time Series Plot of C5; C25

400

Variable
C5
C 25

350
300

Data

250
200
150
100
12

11

10

9

6
7
Index

8

5

4

3

1

2

شكل ( )9صم ال ٕم المزىجب ثٍب ثبصزخما ا وؾما الخحٓ المزعما م ب وخ مع ال ٕم الؾ ٕ ٕخ
َلغةةرع م ب وةةخ اقةةخ الزىجةةب ثةةٕه الىمةةُحعٕه المضةةزخممٕه فةةٓ الم اصةةخ ف ةةم رةةم اصةةزخما معٕةةب مزُصةةؾ
ايخحبء المحل خ َ :(Mean Absolute Errors) MAEالذْ ٔ ٕش اقخ ال ٕم المزىجةأ ثٍةب َٔعجةر عىةً
ثبلظٕغخ الزبلٕخ
 Yˆt
n

n

Y

t

t 1

MAE 



ؽٕش من  ٌٓ Ytال ٕمخ الفعلٕخ عىم الزمه  ٌٓ Yt ، tال ٕمخ المزىجأ ثٍب  n،عما المشبٌماد للعٕىخ الجعمٔخ
المزىجأ ثٍب ).(Liu, 2006
MAE

الحرٔ خ

46.0913

مىٍغٕخ ثُكش عىكىز

10.4144

ا وؾما الخحٓ المزعما

ٔزجٕه مه خل معٕب
المزعما .

 MAEان مىٍغٕخ ثةُكش عىكىةز رعحةٓ وزةبئظ رىجةب افؼةل مةه ؽرٔ ةخ ا وؾةما الخحةٓ
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 -4االستنتاجات

 .6لةُؽظ ان المزضلضةةلخ الزمىٕةةخ عةةماا المظةبثٕه ثبلزٍةةبة اللةةُيرٕه مراَؽةةخ فةٓ الُصةةؾ َالزجةةبٔه َلٍةةب اصةةر
مُصمٓ عىم الزخلف (َ )64مه صم فبن اعماا المظبثٕه رزبصر معىُٔةب وزٕغةخ الزغٕةر المىةبخٓ مةه الظةٕف الةّ
الشزبء .
 .4ان ا ومةةةُحط الملئةةةم لاةةةبٌرح الم اصةةةخ ٌةةةُ َ ARMA)6,6()2,1)12قةةةم اعزةةةبي الىمةةةُحط الفؾةةةُص
الزشخٕظةةٕخ َقةةم رىجةةباد ملئمةةخ َٔمكةةه ا صةةزفباح مىةةً فةةٓ الزعبمةةل مةةع ظةةبٌرح الم اصةةخ َاخةةذ ا ؽزٕبؽةةبد
المىبصجخ فٓ الزفبعل مع ؽب د ا طبثخ لكل شٍر مه اشٍر الضىخ فٓ ٌذا المغب .
 .3مةةةه خةةةل الم ب وةةةخ ثةةةٕه وزةةةبئظ الزىجةةةب لكةةةل مةةةه ا وؾةةةما الخحةةةٓ المزعةةةما َاصةةةلُة ثةةةُكش عىكىةةةز
( ا وؾما الؾركٓ ) ثب عزمبا علّ معٕب  MAEف م اظٍر علٕب رفُ اصلُة ثُكش عىكىز فٓ الزىجبٌَ .ذا ٔم علّ
فعبلٕخ ا وؾما الؾركٓ فٓ الزغٕر عه ظبٌرح الم اصخ ثظُ ح افؼل مه ا وؾما الخحٓ المزعما ( غٕر الؾركٓ).

 - 5املصادر

 6الخٕبؽ  ،ثبصل ُٔوش حوُن ( " :)6226ا ؽزمبلٕخ َالمزغٕراد العشُائٕخ " اا الكزت للحجبعخ َالىشر ،عبمعخ
المُطل – العرا .
 .4الراَْ  ،خبشع مؾمُا ( :) 6299الممخل الّ رؾلٕل ا وؾما  ،اا الكزت للحجبعخ َالىشر َعبمعخ المُطل .
 .3فبوم َ ،الزر " :) 6293(،الضلصةل الزمىٕةخ مةه الُعٍةخ الزحجٕ ٕةخ َومةبحط ثةُكش-عىكىةز” ،رعرٔةت َمراععةخ
عزا ،عجمالمرػٓ ( ،)6224اا المرٔخ للىشر ،الرٔبع ،المملكخ العرثٕخ الضعُأخ.
 .2الىبٔل  ،ؽبمم مؾمم خلف ":)4066(،ا اصخ اصز را ٔخ ثعغ ومبحط المزضلضلد الزمىٕخ الىضجٕخ غٕر الخحٕةخ
مع الزحجٕأ"  ،صبلخ مبعضزٕر غٕر مىشُ ح  ،كلٕخ علُ الؾبصُة َالرٔبػٕبد  ،عبمعخ المُطل.
 .4الُ اْ ،عموبن ٌبشم ":)6220(،مصبلٕت الزىجب ا ؽظبئٓ ؽر َرحجٕ بد "،محبثع اا الؾكمخ ،العرا .
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Modeling sequential preparation with rheumatoid tonsils in Nineveh
for the period 2004-2009
Abstract
In this research will be treated with a healthy phenomenon has a
significant impact on different age groups in the community, but a phenomenon
tonsillitis where they will be first Tawfiq model slope self moving averages
seasonal ARMA Seasonal through systematic Xbox Cengnzla counter with
rheumatoid tonsils in the city of Mosul, and for the period 2004-2009 with
prediction of these numbers coming twelve months, has found that the specimen
is the best representation of the data model is the phenomenon SARMA (1,1) *
(2,1) 12 from the other side and explanatory variables using a maximum
temperature and minimum temperature, solar brightness , evaporation, rainfall,
wind speed, air pressure, for the same period the previous possible modeling
preparation with rheumatoid tonsils and in the method of multiple regression,
and then compare the results to predict the two models where given
methodology X box Jenkins better results in the prediction of the linear
regression multi-depending on the standard of the average errors absolute MAE,
and these results can help decision makers to develop appropriate strategies to
deal with this disease to reduce the preparation of the injured and provide the
prerequisites for appropriate treatment.

Keywords\ARIMA, box Jenkins, multiple linear regression , principal
component .
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