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 ة بال

 ٌتعامل االقتصادٌون بشكل عام مع نوعٌن من البٌاناتالسالسل الزمنٌة 

 -:االقتصادٌة هما                          

تتعلق بتغٌر قٌم الوحدات أو األشٌاء أو  Cross Section Dataالبٌانات المقطعٌة (1)
األرباح المتحققة فً شركات القطاع “ مثال, الظاهرة عند نقطة معٌنة من الزمن 

 .وهً تعد نوع من بٌانات المقاطع العرضٌة  2000الخاص فً عام 

والتً تتعلق بالمتغٌرات التً   Time Series Dataبٌانات السالسل الزمنٌة (2)
-1990إنتاج محصول القمح  للفترة , تحدث للظاهرة عند عدد من نقاط الزمن 

2010. 

 وهكذا ٌتم عرض البٌانات اإلحصائٌة لكثٌر من الظواهر والمتغٌرات اإلحصائٌة أو      

 االقتصادٌة أو االجتماعٌة بفترات زمنٌة متتابعة وتسمى سلسلة المشاهدات فً مثل      

 .  Time Seriesهذه الحالة بالسلسلة الزمنٌة      

حدث معٌن فً  اوفالسلسلة الزمنٌة عبارة عن مجموعة من قٌم المشاهدة لظاهرة معٌنة  
حٌث تتغٌر قٌم الظواهر من ,  ما تكون متساوٌة ومتتالٌة“ فترات زمنٌة غالبا

 .لحظة زمنٌة إلى أخرى 

ودراسة السالسل الزمنٌة أهمٌة كبٌرة فً معرفة التغٌرات التً تطرأ على قٌم الظاهرة 
فً فترات زمنٌة مختلفة من خالل تفسٌر سلوك الظاهرة فً الماضً وتحلٌل هذا 

والعوامل المؤثرة على تلك الظاهرة وتحدٌد أشكال التغٌر الذي ٌطرأ , السلوك 
 .على قٌمها عبر تلك الفترة الزمنٌة المراد دراستها وتحلٌلها 



 -:هما  متغٌرٌنوالسلسلة الزمنٌة تحتوي على 

   Y...قٌم الظاهرة ( ب)                  X... الزمن( أ)
 …………    Y = f ( X )وبالتالً ٌمكن التعبٌر عنها بدالة 

والبد من اإلشارة إلى أهم التقلبات أو التغٌرات التً تحتوٌها أو تظهر فً السلسلة 
 -:الزمنٌة إلى 

 Secular Trend(   T)االتجاه العام (1)

 Seasonal Variation( S)التغٌرات الموسمٌة (2)

 Cyclical Variation( C)التغٌرات الدورٌة (3)

   Accidental Variation( A)التغٌرات العشوائٌة (4)

المكونة ( التقلبات) وهناك نموذجٌن أساسٌن للكٌفٌة التً ترتبط بها العناصر األربعة 
 -:للسلسلة الزمنٌة 

                    Yt =  Tt + St + Ct + Atنموذج الجمع (1)

    Yt =  Tt * St * Ct * Atنموذج الضرب              (2)

فً مختلف الدراسات والسٌما “ واستخداما“ وٌعتبر نموذج الضرب األكثر شٌوعا
لذلك سٌتم اعتماده فً تحلٌل السلسلة الزمنٌة للعناصر األربعة , االقتصادٌة 

عن (   T  ,S   ,C , A) وٌقصد بهذا التحلٌل فصل كل من العوامل األربعة 
ما هً إال ( Y)فقٌمة الظاهرة , أي تحدٌد أثر كل عامل على قٌم الظاهرة , بعضها 

 .حاصل ضرب آلثار العوامل األربعة 

 



 Secular Trend(   T)االتجاه العام : “ أوال

ٌعتبر أحد مكونات السلسلة الزمنٌة وٌمثل اتجاه قٌمة ظاهرة معٌنة ضمن 

“  ومن الطبٌعً إن ٌكون لقٌم المتغٌر اتجاها معٌنا, مدى زمنً معٌن 

عبر مجموعة من السنوات التً تمثل سنوات السلسلة الزمنٌة فقد تمٌل 

وقد تتجه , بعض الظاهر إلى التزاٌد بٌنما تمٌل أخرى إلى التناقص 

أو غٌر خطً “ خطٌا“ وهذا االتجاه قد ٌكون اتجاها, غٌرها إلى الثبات 

 .  “خطٌا“ إال أن فً الغالب اتجاه السالسل الزمنٌة ٌكون اتجاها

للظاهرة نحو التزاٌد أو التناقص خالل ( المٌل العام)واالتجاه العام ٌمثل

فً “ أي ٌكون االتجاه العام موجبا, فترة السلسلة الزمنٌة قٌد الدراسة 

وٌتم ....فً حالة مٌل قٌم الظاهرة إلى  التناقص “ وسالبا, حالة التزاٌد 

 -:تعٌٌن خط االتجاه العام بأحد الطرق اآلتٌة 

 .متوسطً نصفً السلسلة ( 2.                ) الرسم بالٌد (1)

 .المربعات الصغرى ( 4.     )المتوسطات المتحركة (3)



ٌتم رسم الشكل االنتشاري للعالقة بٌن قٌم : طرٌقة الرسم بالٌد ( 1)
ثم ٌتم تمرٌر خط مستقٌم ٌمر من بٌن , الظاهرة والسنوات المتتالٌة 

كل تلك النقاط االنتشارٌة بحٌث تكون قٌم قسم من النقاط أعلى منه 
أي خط متوسط فً مساره بٌن نقاط , وقسم أسفل منه بشكل متوافق 

“  وقد ٌكون هذا الخط الذي تم توفٌقه خطٌا. ذلك الشكل االنتشاري 
,  إال إننا سنركز على الشكل الخطً من ذلك االتجاه , أو غٌر خطً 

ثم تحدد نقطة تقاطع هذا الخط مع المحور الصادي لتمثل قٌمة  
, ( “عندما ٌكون الزمن صفرا) الظاهرة فً بداٌة السلسلة الزمنٌة 

الفرق الذي حصل فً ارتفاعه عند  .... وٌستخرج مٌل الخط بأنه
 .على عدد سنوات السلسلة الزمنٌة “ بداٌة السلسلة ونهاٌتها مقسوما

نصل بٌن تلك النقاط )   ( والنقاط تسمى الشكل االنتشاري 
ولتوفٌق االتجاه العام نمرر خط ٌمر بأغلب هذه النقاط , بمستقٌمات 

ولو تم حساب المساحات فوق الخط ( خط االتجاه العام ) ٌسمى 
 .تساوي المساحات التً هً أسفل الخط 

 



 

 -:طرٌقة متوسطً نصفً السلسلة ( 2)

تركز هذه الطرٌقة فً حساب االتجاه العام على تقسٌم السلسلة الزمنٌة إلى نصفٌن 
ومن ثم نحسب مٌل , ثم ٌحسب متوسط قٌم الظاهرة لكل من هذٌن النصفٌن , متساوٌٌن 

 كما ٌأتً (  b)خط االتجاه العام 

 (Ῡ1)متوسط النصف األول –( Ῡ2)متوسط النصف الثانً                                 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=( b)مٌل خط االتجاه العام 
                             
 (n)الفرق بٌن موقع المتوسطٌن         

       

  Ῡ1                                                                                         -  Ῡ2 

 b= ــــــــــــــــــــــــــ                                                                   
                                      n 

 

                                                                            bX̅ ـــῩ  a =  

   Yᵢ= a +b Xᵢ....................معادلة االتجاه العام                                    

. 



     

ومن الجدٌر توضٌحه عند استخراج معادلة االتجاه العام بهذه الطرٌقة إن ٌعطى    
وهكذا , 1قٌم افتراضٌة تبدأ بالصفر للسنة األولى وتعطى السنة الثانٌة ( X)الزمن 

 .....(,4,  2,3, 1) أي , لبقٌة سنٌن السلسلة الزمنٌة قٌد الدراسة  وبشكل متتالً 

رغم بساطة هذه الطرٌقة إال انه ٌقتصر العمل بها فً الحاالت التً ٌكون فٌها        
 .من االستقامة “ أو قرٌبا“ االتجاه العام مستقٌما

 -:مالحظة     

فً حالة كون السلسلة عددها فردي فتترك السنة فً وسط السلسة أو السنة ( 1)   
 .األولى 

فٌوضع “ من السلسلة زوجٌا( النصف)إذا كانت عدد سنوات المجموعة الواحدة ( 2)   
 .لقٌمها فً منتصف المجموعة ( المتوسط) الوسط الحسابً

فً سنة معٌنة نقوم ( التنبؤ)فً حالة استخراج قٌمة الظاهرة المتوقعة ( 3)   
أي إن نكمل هذه القٌم ,باالستمرار بإعطاء قٌم افتراضٌة متواصلة للسلسلة الزمنٌة 

,  من بداٌة السلسلة الزمنٌة إلى السنة المراد الحصول على قٌمتها المتوقعة “ ابتداء
 .والتعوٌض بها فً معادلة االتجاه العام التً حصلنا علٌها الستخراج تلك القٌمة 

ٌتم رسم خط االتجاه العام باستخدام قٌمتً متوسطً نصفً السلسلة ونسقطهما ( 4)
 .حسب إحداثٌتهما ثم نصل بٌن تلك النقطتٌن ( نقاط انتشارٌة )بٌانٌا 



 طرٌقة المتوسطات المتحركة ( 3)

من عٌوب طرٌقة متوسطً نصفً السلسلة إنها تعتمد على قٌمتٌن فً حساب 
بالقٌم المتطرفة أو الطارئة عند وقوعها فً “ االتجاه العام ولذلك فهً تتأثر كثٌرا

 .أحد نصفً السلسلة مما سٌضٌق فً االتجاه العام 

لذا اقترحت طرٌقة المتوسطات المتحركة التً تقوم على أساس اختٌار مدة زمنٌة 
هذه المدة ٌجب أن تكون موازٌة للمدة التً ٌحصل فٌها التقلب الدوري فً , 

  السنوات فإننا نختار ( 3)فإذا كان التقلب الدوري ٌحصل كل , السلسلة الزمنٌة 
, سنوات األولى ونحسب متوسط قٌم الظاهرة فٌها ونضعه أمام السنة الثانٌة ( 3)

ثم نترك السنة األولى ونضٌف السنة الرابعة ونحسب متوسط قٌم الظاهرة للفترة 
بحٌث , وهكذا إلى نهاٌة السلسلة الزمنٌة .... الجدٌدة ونضعها أمام السنة الثالثة 

فً هذه ( 2)منها “ ٌكون لدٌنا عدد المتوسطات مساوٌة لعدد السنٌن مطروحا
 .الحالة 

سنوات فإننا نحسب ( 5)أما إذا كان االختٌار للتقلب الدوري لقٌم الظاهرة كل 
األولى كفترة زمنٌة أولى ونضع هذا ( 5) الالمتوسط لقٌم الظاهرة فً السنٌن 

ثم نأخذ الفترة الثانٌة , المتوسط أمام السنة الثالثة كونها تقع فً وسط هذه الفترة 
ونحسب المتوسط لهذه الفترة ونضعها أمام  ( 6)بترك السنة األولى وإضافة السنة 

وهكذا نستمر إلى نهاٌة السلسلة الزمنٌة وبذلك تتكون لدٌنا عدد من ( ..4)السنة 
 (  .   4 ــــعدد السنٌن للسلسلة )) المتوسطات تساوي 

 



  

(  5أو   3) ونالحظ بان تقسٌم السلسلة الزمنٌة إلى مجامٌع ٌفضل أن تكون فردٌة 
وان المتوسطات هذه تكون خالٌة من التطرف أي تقلٌل أثر القٌم المتطرفة أو 

 .الطارئة 

بان توضع (  الرسم البٌانً)هذه المتوسطات تستخدم الستخراج االتجاه العام 
على المحور العمودي والسنوات على المحور األفقً ونؤشر كل منها لما ٌقابله 

فٌظهر لنا الشكل االنتشاري واتجاه الظاهرة قٌد الدراسة ( نقطة    )على الرسم
 .بعد أن نصل بٌن النقاط 

                 Yᵢ= a +b Xᵢ ..........والستخراج معادلة االتجاه العام 

,                               ( االفتراضٌة)قٌم الزمن....Xᵢ,         قٌم الظاهرة    .... Yᵢحٌث    
b .... ومٌل االتجاه العام a ٌمثل قٌمة الظاهرة عندما ٌكون الزمن صفرا “. 

          XᵢYᵢ∑ 

 b= ــــــــــــــــ                                                          

            ²Xᵢ∑ 

                                                          bX̅ ـــῩ  a =  

Yᵢ         n         …….      X̅ = ∑ Xᵢ           n                  ∑   =Ῡ   

 



“  هً أفضل الطرق إلٌجاد االتجاه العام وهً األكثر استخداما...طرٌقة المربعات الصغرى ( 4)
ٌتم بها التقلٌل من مجموع مربعات الفروق بٌن القٌم الفعلٌة والقٌم المحسوبة حٌث القٌم الفعلٌة هً 

 وحسب المعادلة اآلتٌة....المطلوب إٌجاد اتجاهه العام (  Yᵢ)والقٌم المحسوبة قٌم المتغٌر( Xᵢ)الزمن 

                                                                                        ......Yᵢ= a +b Xᵢ   

 -:وإلٌجاد معادلة االتجاه العام بطرٌقة المربعات الصغرى هنالك أسلوبٌن هما 

 ( .المعادالت )الطرٌقة االعتٌادٌة ( 1) 

 .الطرٌقة المختصرة ( 2) 

قٌما ( t)حٌث ٌمكن إعطاء الزمن ( b)والمٌل( a)للحصول على قٌمة الثابت ...الطرٌقة المختصرة 
فنعتبر القٌمة االفتراضٌة للسنة وسط السلسلة  ( فردٌة)افتراضٌة فإذا كانت السلسلة الزمنٌة 

فٌما تعطى , ......( , 3+, 2+,  1) +موجبة متتالٌة “ وتعطى السنوات الالحقة قٌما( “صفرا)
 .......( ., 3-,2-,1-)سالبة متتالٌة “ السنوات السابقة قٌما

(  1-)و (  1)+“ فنقوم بإعطاء السنتٌن الوسٌطتٌن قٌما( “زوجٌا)أما إذا كانت عدد السنوات للسلسلة 
والسنوات , .......( ,7+,5+,3)+فردٌة (  موجبة)“على التوالً حٌث تعطى السنوات الالحقة قٌما

               Yᵢ= a +b Xᵢونجد معادلة االتجاه العام ....( ., 7-,5-,3-)فردٌة (  سالبة)“ السابقة قٌما
                                                 

   
                                                                                         XᵢYᵢ∑ 

                 Ῡ  a =                     , bX̅ ـــῩ  a =                         , ــــــــــــــــ =b 
                                     ²Xᵢ∑ 
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