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أن اغلب الظواهر تتغٌر قٌمها فً ....التغٌرات الموسمٌة : ثانٌا 

فترات زمنٌة قصٌرة خالل السنة الواحدة وهذه التغٌرات تحدث من 

فصل سنوي آلخر أو من شهر آلخر أو فً مواسم محددة خالل 

تلك التغٌرات التً تؤثر ”وهً  الموسمٌةوتسمى بالتغٌرات , السنة 

فً “ فً قٌم الظاهرة فً فترة أقل من سنة بحٌث تظهر تذبذبا

 “أوكل ثالثة أشهر بصورة منتظمة“ أو شهرٌا“ الظاهرة أما أسبوعٌا

وأهم العوامل التً تؤدي إلى حدوث التغٌرات الموسمٌة هً العوامل 

 .الطبٌعٌة وبعض العوامل االجتماعٌة كاألعٌاد واألجازات واألفراح

والهدف من تقدٌر التأثٌرات الموسمٌة التعرف على قٌمتها لو لم 

أي تقدٌر قٌمة ,تتأثر قٌمة الظاهرة إال بالتأثٌر الموسمً فقط 

الظاهرة بعد استبعاد كل العوامل األخرى المؤثرة باستثناء التأثٌر 

                                                               .   الموسمً 

 



 

النسب الموسمٌة هنالك طرق مختلفة لتقدٌر التغٌرات الموسمٌة ومن أبرزها طرٌقة                 
   -:أي حساب تأثٌر كل موسم من مواسم السنة بإتباع الخطوات اآلتٌة ( المناسٌب الموسمٌة ) 

سواء كان الموسم ) قٌمة الظاهرة قٌد الدراسة  لكل موسم من مواسم السنة  متوسطاستخراج (1)
 ( .“أو فصلٌا“ أو شهرٌا“ أو أسبوعٌا“ ٌومٌا

أي حساب وسط ,لقٌم الظاهرة قٌد الدراسة فً تلك السلسلة الزمنٌة المتوسط العام استخراج ( 2)
 .او هو مجموع اوساط المواسم االربعة , (األوساطوسط )عام للمواسم 

على المتوسط العام “ مقسوما 4بضرب متوسط الموسم ب ) التؤثٌر الموسمً الواحد  احتساب ( 3)
أي إٌجاد النسبة بٌن كل متوسط , ( 100ب “ لقٌم الظاهرة فً السلسلة الزمنٌة مضروبا

وٌطلق على هذه النسب بالنسب الموسمٌة , 100ب “ موسمً والمتوسط العام مضروبا
 -:للمواسم والصٌغة اآلتٌة توضح ذلك

 x 4متوسط الموسم                              
 x 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التؤثٌر الموسمً     

 المتوسط العام                                

إلٌجاد قٌمة الظاهرة المتوقعة فً أي من السنوات الالحقة وألي موسم من مواسم السنة تلك نتبع 
 -:الصٌغة اآلتٌة 

 نسبة التأثٌر الموسمً المئوٌة                                              

(     Ŷ) القٌمة االتجاهٌة    xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الظاهرة فً الموسم ( قٌمة ) كمٌة 
 لسنة الدراسة           النسبة الكلٌة المئوٌة  المتوقع لسنة الدراسة       



 

إن الظواهر بشكل عام والظواهر االقتصادٌة بشكل خاص ...التغٌرات الدورٌة :ثالثا 
هذا االتجاه الدوري فً الغالب تكون له فترة , تتبع نظام دوري حول خط االتجاه العام 

وتعتبر التغٌرات الدورٌة واحدة من التغٌرات األساسٌة للسلسة الزمنٌة , زمنٌة تقرٌبٌة 
لقٌم الظاهرة لذلك هً تعبر عن الحركة الدورٌة المنتظمة لقٌم الظاهرة حول خط 

وهذه الحركة فً الغالب تحتاج إلى عدة سنوات , “ االتجاه العام الذي تم تقدٌره سابقا
وبالتالً فان تقدٌر طول , لكً تنتقل إلى الموقع السابق نفسه عن خط االتجاه العام 

الدورة للظاهرة الطبٌعٌة أو االقتصادٌة  ٌعتمد على خبرة الباحث أو طبٌعة تلك الدورة 
وتحتاج إلى بٌانات لفترة زمنٌة طوٌلة لكً ٌمكن استنباط , أو الظاهرة المدروسة 

 .االتجاه الدوري لقٌم تلك الظاهرة 

 -:حٌث نسب مئوٌة والتغٌرات الدورٌة أو التأثٌر الدوري ٌحسب بشكل    

 (Y)القٌمة الحقٌقٌة                                      
 x 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الدوري ( التأثٌر)التغٌر

   Ŷ ( المحسوبة ( القٌمة االتجاهٌة            

                                                             Y 
                                                X  100  ــــــــــــ =D 

                       Ŷ 
 القٌمة االتجاهٌة ....... Ŷ, القٌمة الحقٌقٌة  ....... Y, التأثٌر الدوري  D..…    -:حٌث 

 



أي هذه البٌانات تتضمن ,وإلٌجاد التأثٌر الدوري من بٌانات سنوٌة 
وال تظهر التغٌرات ” اتجاه عام وتغٌر دوري وتغٌرات عارضة 

 -:نتبع...” الموسمٌة فً البٌانات السنوٌة ألن الموسمٌة اقل من سنة 

 (المربعات الصغرى) تقدٌر معادلة االتجاه العام بالطرق السابقة(1)

القٌم االتجاهٌة (( ) Ŷ))تقدٌر القٌم المتوقعة لخط االتجاه العام  (2)
 (.أو المحسوبة 

لها فً  Ŷ للظاهرة على القٌم االتجاهٌة ( Y)قسمة القٌمة الحقٌقٌة (3)
للحصول 100 كل سنة من سنوات السلسلة الزمنٌة وضربها ب 

 .الدوري بشكل نسب مئوٌة (التغٌر)على التأثٌر

وٌفضل بالعمل لمثل هذا اإلجراء تقدٌر طول الدورة ثم تقدٌر أدنى 
وأعلى نقطة فٌها وحساب المتوسطات عند كل نقطة من تلك 
النقاط ومن ثم عمل النسب بقسمة تلك المتوسطات على القٌم 

 . االتجاهٌة 



 

 

 قٌم الظاهرة                                                               

   ازدهار                          

                        

 ازدهار                                  

 ركود                           

 

 

 الزمن            

  



 (العرضٌة ) التغٌرات العشوائٌة : رابعا 

وتؤثر فً قٌمها بصفة فجائٌة , هً التغٌرات التً تحدث فً قٌم الظاهرة نتٌجة لعوامل الصدفة 
 . السٌطرة علٌها لحدوثها دون توقعات مسبقة  اوغٌر منتظمة وال ٌمكن التحكم فٌها أو قٌاسها 

نحصل على التغٌر العشوائً باستبعاد تأثٌر االتجاه العام والتأثٌر الدوري فً حالة كون البٌانات 
أما إذا كانت البٌانات موسمٌة فان التغٌر العشوائً نحصل علٌه بعد استبعاد تأثٌر كل من , سنوٌة 

 .االتجاه العام والتأثٌر الدوري والتأثٌر الموسمً فً قٌم الظاهرة 

 البٌانات السنوٌة (  أ) 

 التأثٌر العشوائً xالتأثٌر الدوري xالقٌمة االتجاهٌة = القٌمة الحقٌقٌة 

       Y                 =Ŷ              x D                x uᵢ 

Y                          

 ((بٌانات سنوٌة ))         uᵢ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
                      Ŷ x  D 

 البٌانات الموسمٌة ( ب) 

 التأثٌر العشوائً  xالتأثٌر الموسمً   xالتأثٌر الدوري  xالقٌمة االتجاهٌة = القٌمة الحقٌقٌة 

Y                          =Ŷ        x       D          x          µᵢ            x     uᵢ                      

Y                             

 ((بٌانات موسمٌة ))          uᵢ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
                 Ŷ   x µᵢ x  D 
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