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  للتعليم الجامعي في العراق) تدريسي /طالب( لتنبؤ بمؤشر معدل التاطير ا

   من خالل اسلوب تحليل نماذج السالسل الزمنية

  *محمود جواد ابو الشعير.د
  

  المستخلص
 السالسل الزمنية دورا بـارزا  تستخدماحتل موضوع االعتماد على نماذج التنبؤ التي       

هولة االسـتخدام لتلـك النمـاذج اعتمـادا علـى           في السنوات االخيرة خصوصا مع س     

لذا وفَق البحث العديد من تلك النماذج واالساليب متقدمة في سبيل           . البرامجيات الجاهزة   

لمؤشر مهم وحيوي للتعليم الجامعي وهو معدل التأطير حيث         الحصول على تنبؤات دقيقة     

لك الجانب لدخول الجـودة     معرفة تطور هذا المؤشر لبناء قدراته في ذ       إلى  يحتاج العراق   

واالعتمادية الدولية كذلك تناول البحث مؤشرات اخرى للتعليم الجـامعي مثـل الطلبـة              

المقبولين حيث تمت المقارنة بين انواع من نماذج اسلوبي التمهيد االسي وبوكس جينكنز             

بوكس جينكنز اعتمـادا علـى       تفوقت نماذج    وقدواختيار افضلها للتنبؤ بتلك المؤشرات      

   MSEعيار المقارنة م

  

The forecasting index of (student/lecturer) for the 
education universities, by using the method of 

analyzing the time series models 
 
 
Abstract 
   The subject of relying on forecasting models which depend on 
time series has become prominent recently especially with the 
easy using of those models , according to application package, 
   The search harmonized many of these models and advanced 
methods for the gaining of accurate forecasting to an important 
and active indictor for the education in universities this is the 
average of harmonization , as it is important to know the 
development of the indictor to build its capacity in that field to 
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emerge to in the quality and reliance also the research involves 
other indictors for education at universities like students 
admission accepting . Then comparison Was made between two 
various models, the method of index exponential smoothing and 
Box & Jenkins then select the best of them for forecasting to hose 
indictors , as Box & Jenkins models excelled relying on the 
comparison criteria (MSE) 

  المقدمــة

ان تحديد مشكلة البحث من خالل المؤشرات التي تهم عملية التعليم وهي علـى وجـه                  

كان من االمور التي يجب ان تتناولها في هذا البحث          ) تدريسي  /طالب(الخصوص مؤشر   

 هذا المؤشر المعتمد عالميا من قبل منظمة اليونسكو دورا كبيرا في تقـدم اي               أدىذلك  ل

صوصا في البلدان غير المستقرة مثل العراق الذي مر بمراحل كثيرة           تعليم في اي بلد خ    

 التطـور   فـي من الحروب واالزمات التي تذبذب خاللها هذا المؤشر والذي اثر سـلبا             

   .النوعي للتعليم الجامعي

 تشخيص الخلل والمـشكلة  إلىؤدي تالتطور المستقبلي لهذا المؤشر س     وحيث ان معرفة  

قد غيرت نماذج الـسالسل الزمنيـة       و. المستقبلي بنظر االعتبار    كان لزاما اخذ التوقع     

بمالحقة هذه التذبذبات او التغيرات في سلوك هذه السالسل االمر الذي اضـطرنا الـى               

اختيار افضلها في متابعة السلسلة الزمنية والتخلص من القيود في سبيل بناء نماذج تعتمد              

الم النماذج التي تعطـي اقـل متوسـط         على تصغير خطأ التنبؤ والحصول على قيم لمع       

 Exponentialمربعات من خطأ التنبؤ وهذا ادى الى اختيارنا نماذج التمهيـد االسـي   

smoothing ونماذج بوكس جينكنز Box-Jenkins models التي اعطت من خـالل  

  .مقارنة القيم المستقبلية الفضل تلك النماذج

 كثيـر مـن البـاحثين المحليـين         عليـه مد  ذكر ان هذا االسلوب اعت    بال ومن الجدير      

والعالميين في الحصول على توقعات مستقبلية من خالل مقارنة مجموعة مـن النمـاذج              

   . افضلهاارواختي

  لقد تطور اهتمام الدول والمجتمعات بالتعليم من اهتمامها بمؤشراتها المختلفـة وهـذا             

رات ذلك التعليم حيث برز     ماحصل من محاولة بناء ستراتيجيات تعتمد على تطوير مؤش        

وية يحتاجهـا   نية منها ذلك ان استثمارات ق     لغاذلك  واضحا في الدول العربية وخصوصا        

تطوير تلك المؤشرات حيث برز مثال تطوره واضحا في المملكة العربية السعودية الذي             

"  التعليم في منطقة الشرق االوسـط وشـمال افريقيـا       إصالح"  اًوضح فيه اهتماما كبير   
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عض المالمح المستقبلية للتخطيط الستراتيجي للتربية البيئية في الجمعات السعودية مـن            ب

"  تطور التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية      " وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس      

.  

تم التأكيد من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة االمم المتحـدة              كما  

التعليم العالي في المملكـة العربيـة الـسعودية         )) " اليونسكو  (( الثقافة والعلوم   للتربية و 

  . م 2011-هـ1432حلية ومقارنات دولية مؤشرات م

  : هدف البحث -1

  يهدف البحث الى استخدام افضل النماذج في سبيل التوصل الى مؤشـرات مـستقبلية              

في العراق من خالل مقارنـة      لتأطير  الهم مؤشر للتعليم وهو مؤشر معدل ا      للتعليم العالي   

 و  E.Sنماذج السالسل الزمنية السلوبين من اساليب تحليل السالسل الزمنية هما اسلوب            

B.J     معتمدين على المعيار MSE           حيث ان الحصول على قيم مستقبلية لهـذا المؤشـر 

ثورة في التعليم الجامعي لتوفير اهم مستلزم بشري لنجاحهـا فـي            سيؤدي الى حصول    

  .لمقارنة العالمية الغراض الجودة واالعتمادية ا

  : الحدود المكانية والزمانية -2

زمنيـة  العلى مستوى العراق لمؤشر الطلبة المقبولين والموجودين والتدريسيين للفترة             

1970 – 2010.  

  : البيانات وأسلوب جمعها-3

( لتـأطير للحـصول علـى مؤشـر ا       االستفادة من مؤشرات التعلـيم العـالي          تمت   

) 2(و  ) 1(من تقارير الجهاز المركزي لالحصاء كما فـي الجـداول             )تدريسي  /طالب

  )2(و ) 1 (الملحقينكذلك في الجداول  )2(و)1(الشكلين البيانيين والتي تم عكسها في 

  )1(جدول ال

  )2010-1970( خالل الفترة )تدريسي / طالب (  تطور مؤشريبين 
)تدريسي/طالب(مؤشر  السنة الدراسية ت  
1 70/71 19 
2 71/72 22 
3 72/73 21 
4 73/74 22 
5 74/75 23 
6 75/76 21 
7 76/77 20 
8 77/78 19 
9 78/79 17 

10 79/80 17 
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11 80/81 16 
12 81/82 16 
13 82/83 17 
14 83/84 18 
15 84/85 17 
16 85/86 19 
17 86/87 17 
18 87/88 17 
19 88/89 19 
20 89/90 18 
21 90/91 17 
22 91/92 19 
23 92/93 19 
24 93/94 16 
25 94/95 17 
26 95/96 20 
27 96/97 21 
28 97/98 22 
29 98/99 23 
30 99/00 23 
31 00/01 22 
32 01/02 22 
33 02/03 21 
34 03/04 21 
35 04/05 18 
36 05/06 16 
37 06/07 12 
38 07/08 12 
39 08/09 12 
40 09/10 12 

  )2(جدول ال

  )2010-1970(يبين عدد الطلبة المقبولين خالل الفترة 

نوالطلبة المقبول السنة الدراسية ت  
1 70/71 12951 
2 71/72 14830 
3 72/73 15066 
4 73/74 18664 
5 74/75 20044 
6 75/76 22001 
7 76/77 22819 
8 77/78 23638 
9 78/79 26587 
10 79/80 31182 
11 80/81 32958 
12 81/82 36159 
13 82/83 34162 
14 83/84 33789 
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15 84/85 43423 
16 85/86 53037 
17 86/87 45307 
18 87/88 49073 
19 88/89 52902 
20 89/90 48401 
21 90/91 49992 
22 91/92 56787 
23 92/93 53963 
24 93/94 52455 
25 94/95 73677 
26 95/96 82788 
27 96/97 80784 
28 97/98 82519 
29 98/99 88668 
30 99/00 75408 
31 00/01 80872 
32 01/02 92467 
33 02/03 95994 
34 03/04 116308 
35 04/05 95305 
36 05/06 109044 
37 06/07 99822 
38 07/08 114357 
39 08/09 102581 
40 09/10 123339 

  1,2 الشكالن البيانيانعكسها التي ي     
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  )1(شكل ال

  )2010-1970( للسنوات ) تدريسي / طالب (  تطور مؤشرمخطط يوضح 

40302010
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  )2(شكل ال

  )2010-1970(مخطط يوضح اعداد الطلبة المقبولين للسنوات 
  B.J و E.S تطبيق اسلوبي -4

  - :E.Sاسلوب   - أ

دور ات الحديثة وعـدم الغـاء       يمتاز هذا االسلوب بمرونته في االهتمام بالمشاهد      

صـغرها  اهدات القديمة حيث يعطي اكبر االوزان للمـشاهدات الحديثـة وا          المش

وهذا الذي  ) (αهدات القديمة باوزان تدريجية تعتمد على قيمة ثابت التمهيد          للمشا

تم التاكيد عليه في االستفادة من جميع مؤشرات التعليم العالي ضمن فترة زمنية             

  "طويلة نسبيا

  - :B.Jلوب اس - ب

ويعتبر من االساليب المتقدمة في تحليل السالسل الزمنية حيث يعتمد على عـدد             

من المؤشرات  ومن ضمنها االستقرارية و معامالت االرتباط الذاتي و الـذاتي             

الجزئي التي يتم من خاللها توفيق النماذج وتقدير معلماتها واستخدامها في التنبؤ            

  .المستقبلي 

  -:قارنة  اساليب الم-  ج

 كمحدد لمقارنة   MSE       تم االعتماد على المعيار االحصائي لمتوسط مربعات الخطأ         

  .جودة النماذج الختيار افضلها 

  



  2012) 22(المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية ]                        88[

  
 

  
  -: التطبيق العملي -5

  :E.S  تطبيق اسلوب التمهيد االسي   - أ

 MSE في الجدول ادناه كافضل نماذج اعتمادا على المعيـار           E.Sتم اختيار نماذج     

  ارنة عدة نماذج بسيطة ومضاعفة واختيار افضلها من خالل مق

  )تدريسي / طالب ( مؤشر -1

  : كما في ادناه )تدريسي / طالب ( حيث كان النموذج االمثل 
Double Exponential Smoothing 

1.29249 Alpha(α) 
-0.00198  Gamma(γ) 

2.48477 MSE 
  الطلبة المقبولين  مؤشر  -2

  :بة المقبولين كما في ادناه حيث كان النموذج االمثل للطل 
Double Exponential Smoothing 

0.463005 Alpha(α) 
0.08474 Gamma(γ) 

54855141 MSE 
   :B.Jتطبيق اسلوب  -  ب

اعتمادا على المعيـار    B.J تم انتخاب النماذج في الجدول ادناه كافضل نماذج لـ 
MSE  

  -: ) تدريسي / طالب ( مؤشر  -1

ل اعتمادا على معايير التوفيق المتمثلة باالرتبـاط الـذاتي           حيث كان النموذج االفض   

  :واالرتباط الذاتي الجزئي وتحويل السلسلة الى حالة االستقرارية كاالتي
  

ARIMA(2,0,1) 
Coef  

1.8328 Φ1 
-0.9385 Φ2 
1.0179 Θ 
1.6448 Mean Square Error 

  -:الطلبة المقبولين مؤشر  -2
ARIMA(2,1,2) 

Coef Type 
-0.4236 Φ1 
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0.4363 Φ2 
0.4831 Θ1 
0.6544 Θ2  

42700227 Mean Square Error 
  : اختيار النموذج االفضل -6

 )3( وكانت النماذج المنتجة كما في الجدول MSEتم كما اسلفنا اعتمادا على المعيار    

  يبين اختيار النموذج االفضل )3(جدول ال

  ؤشرالم   المقترحالنموذج MSE  النموذج االفضل

2.48 Double Exponential 
Smoothing 

ARIMA(2,0,1)  

1.6448 ARIMA(2,0,1)  

  )تدريسي / طالب ( 

54855141  Double Exponential 
Smoothing 

ARIMA(2,1,2) 

42700227 ARIMA(2,1,2) 
  الطلبة المقبولين

  -:القادمةست  قيم التنبؤ للسنوات ال-7

ة القادمة قد تم من خـالل المقارنـة العـداد الطلبـة             ان قيم التنبؤ للسنوات الخمس        

بين اسلوبي التمهيـد االسـي المـضاعف        )  المقبولين   – )تدريسي/طالب(( والتدريسيين

   .(MSE) واختيار االسلوب االفضل حسب معيار ARIMAو

 التـي بينـت     4,3 والشكلين البيانيين ) 5(و )4 (الجدولين  حيث تم عكس تلك القيم في       

القادمـة  السلسلة من خالل النماذج المنتخبة كذلك قيم التنبؤ للسنوات الخمـس            توفيق قيم   

  .حسب حدود معينة من الثقة

  )4(جدول ال

  اعتمادا على النموذج )تدريسي / طالب (  سنوات قادمة العداد ستيبين التنبؤ ل
(2,0,1) ARIMA  

 

Lower Upper Forecast Year Period 
9 15 12 10/11 41 
7 17 12 11/12 42 
6 18 12 12/13 43 
5 19 12 13/14 44 
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4 20 12 14/15 45 
3 21 12 15/16 46 

 

403530252015105
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Time Series Plot for C11
(with forecasts and their 95% confidence limits)

  
  )3(شكل ال

  باسلوب) تدريسي/طالب(قادمة ألعداد ست سنوات مخطط يوضح التنبؤ ل
ARIMA (2,0,1)  

  

  )5(جدول ال

 على النموذج" اعتمادالطلبة المقبولين ل سنوات قادمة ستيبين التنبؤ ل
ARIMA(2,1,2) 

 

Lower Upper Forecast Year Period 
100774 131837 116306 10/11 41 
101097 142626 124807 11/12 42 
101420 145893 123657 12/13 43 
103794 153238 128516 13/14 44 
101853 157440 129646 14/15 45 
102885 163323 133104 15/16 46 
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  )4(شكل ال

  قادمة ألعداد الطلبة المقبولين باسلوبت سنوات سمخطط يوضح التنبؤ ل
ARIMA (2,1,2)  

  

  -:االستنتاجـــات 
 مؤشـر كانت قـيم الـسالسل الزمنيـة لمؤشـرات التعلـيم المختـارة وحـسب                 -1

التذبـذب العتبـارات تتعلـق       تميل الـى     الطلبة المقبولين اعداد   و )تدريسي/طالب(

  اال انها اصـبحت تميـل الـى         بالظروف التي مر بها البلد في مراحل زمنية مختلفة        

ممـا اثـر    " اخيراوالثبات  البلد في ذلك الوقت اال انها اصبحت تميل الى االستقرار           

 مؤشر التأطير اما مؤشر اعداد الطلبة المقبولين فانه كان بازدياد دائم تبعا        فيايجابا  

 . قيم التنبؤ متالئمة مع هذا الوصفتللزيادة السكانية لذا كان

متها سل الزمنية لمؤشرات التعليم بمالء    ق التي تم تطبيقها على السال     رائامتازت الط  -2

 االشكال البيانية التـي تعكـس       حاالت قي قيم تلك السالسل وهذا ماعكسته      اللتطور  

 . القيم للسنوات المختارة للسالسل الزمنية معق تلك النماذج تواف

ى جودة النموذج  معيار متوسط مربعات خطأ التنبؤ دورا مناسبا في الحكم علأدى -3

 .المختار من خالل المقارنة بين قيم هذا المعيار المهم 

 في التنبؤات   E.S على الرغم من اهمية نماذج       E.S على نماذج    B.Jتفوقت نماذج    -4

المعتمدة على السالسل الزمنية حيث تعكس هذه الحالة اهمية الحكم علـى جـودة              

 في االعتماد الكلي على الجانب      النماذج من خالل المقارنة في التطبيق العملي وليس       

  . النظري 
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  -:لتوصيــــاتا
 في اي من التوقعات المستقبلية للسالسل الزمنية لمؤشرات التعليم          B.Jاستخدام نماذج    -1

 . ي العراقالجامعي ف

 للمقارنة بين دقة النماذج ذلك ان الفروق        MSE مع المعيار    MAPEاستخدام المعيار    -2

 يتطلب استخدام معيار     مما B.J ونماذج   E.Sين نماذج   كانت صغيرة في بعض االحيان ب     

 . اخر اضافي

  
  -:المصـــــــــادر

  
سي-1 دني  / االدري ر ال م ماء عم ة / 1999/ اس ي   " دراس اص ف يم الخ ور التعل تط

ة  "/هـ1405 -هـ 1380المملكة  العربية السعودية  خالل ربع قرن     المملكة العربي
  .السعودية

شرق االوسط وشمال              /والتعمير   البنك الدولي لالنشاء     -2 ة ال ة في منطق ر التنمي تقري
  ."اصالح التعليم في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  / "2007/  افريقيا 

الة ماجستير       /2010/هدى سعود سعيد    /  عاشور  -3 ستقبلية      " رس بعض المالمح الم
ن   سعودية م ات ال ي الجامع ة    ف ة البيئي ستراتيجي للتربي ة نظر للتخطيط ال وجه

  .قسم ادارة تربوية وتخطيط/آلية التربية /اعضاء هيئة التدريس الرسالة العلمية 
 
4- Al_Nasir , A . (2000) " Testing for model Adequacy checking 

in Time series Model " The first national conference of 
statistics PP.361-364 , AL-Mosil Iraq 

5- Brock well , P.& Davis , R.(1991) " Introduction to Time 
series and Forecasting " Springer – verlagco . 

6- Bierens, H.j.(2005) " ARMA Models " available at 
http://www.yahoo.com/pdf . 

7-   Box,G.E.P. and Jenkins , G.M. (1976) " Time series analysis 
forecasting and  control " 2nd ed , Holden – day , San 
Francisco. 

 

8-    Box , G.E.P and L Jung , Greta , M.(1979) " The Likelihood 
function of       stationary autoregressive moving Average 
models " Biometrical , vol.66 , no.2 , pp.265.270. 

9-  De Gooijer , J.G. & Hyndman , R.J.(2006) " 25 years of time 
series forecasting " International Journal of Forecasting , 
vol.22 , pp.443-473. 



 ]93[.  ..................للتعليم ) تدريسي /طالب( التنبؤ بمؤشر معدل التاطير 

10-   Escanciano , J.C. ; (2005) " Goodness of fit Tests for linear 
and Non-linear time series Models "; http // ideas . repec 
.org/p/una/unccee/wp0205.html . 

11- Hong , Y. and Lee , T . (2002) " Diagnostic checking for the 
Aequaey of Nonlinear time series Models " Scandinavian 
journal of statistics , vol.33 , no.4 , pp.454-469 . 

12- Kumar , K.;(2000) ; " on the Identification of Autoregressive 
moving Average Models " ; Journal of control and Intelligent 
systems vol.28  No.2,pp 41-46. 

13- MC Graw Hill , U.S.A. (1976) " Forecasting & Time series 
Analysis " , Douglas p.Montgomery & Lynwood A. Johnson. 

14- Makridakis , Swell Wright , S.C. and Hyndman , 
R.J.(1998) " Forecasting Methods and Applications " 3rded. 
John Wiley & sons. Inc.                                                         

                 
15- Tsy , R.S. (2002) " Analysis of financial time series " John – 

Wiley & sons Inc. 
16- WEI , W.W.S. (1990) " Time series analysis univariate and 

multivariate method "  Addison – Wesley , puldishing 
company. 

17- Wu,Minga – chya (2007) ; " phase statistics Approach to time 
series Analysis " Journal of the Korean physical society , 
vol.50,no.1 January 2007 , pp. 304 – 312. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  2012) 22(المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية ]                        94[

  
 

  -:الملحق 
  

  )1 (ملحقالجدول ال

  )2010-1970(يبين عدد الطلبة الموجودين خالل الفترة 

 عدد الطلبة الموجودينالسنة الدراسية ت
1 70/71 43358 
2 71/72 48141 
3 72/73 49194 
4 73/74 58351 
5 74/75 70247 
6 75/76 75598 
7 76/77 80499 
8 77/78 85399 
9 78/79 88197 
10 79/80 95314 
11 80/81 102430 
12 81/82 109345 
13 82/83 116260 
14 83/84 119028 
15 84/85 122241 
16 85/86 141762 
17 86/87 142549 
18 87/88 153245 
19 88/89 179458 
20 89/90 184047 
21 90/91 179597 
22 91/92 197786 
23 92/93 197437 
24 93/94 186140 
25 94/95 201984 
26 95/96 232896 
27 96/97 257278 
28 97/98 266505 
29 98/99 278785 
30 99/00 273988 
31 00/01 277195 
32 01/02 297292 
33 02/03 322226 
34 03/04 354922 
35 04/05 368753 
36 05/06 380231 
37 06/07 353173 
38 07/08 368631 
39 08/09 382873 
40 09/10 416414 
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  )2(جدول ال

  )2010-1970(يبين عدد الطلبة المقبولين خالل الفترة 

عدد الطلبة المقبولين السنة الدراسية ت
1 70/71 12951 
2 71/72 14830 
3 72/73 15066 
4 73/74 18664 
5 74/75 20044 
6 75/76 22001 
7 76/77 22819 
8 77/78 23638 
9 78/79 26587 
10 79/80 31182 
11 80/81 32958 
12 81/82 36159 
13 82/83 34162 
14 83/84 33789 
15 84/85 43423 
16 85/86 53037 
17 86/87 45307 
18 87/88 49073 
19 88/89 52902 
20 89/90 48401 
21 90/91 49992 
22 91/92 56787 
23 92/93 53963 
24 93/94 52455 
25 94/95 73677 
26 95/96 82788 
27 96/97 80784 
28 97/98 82519 
29 98/99 88668 
30 99/00 75408 
31 00/01 80872 
32 01/02 92467 
33 02/03 95994 
34 03/04 116308 
35 04/05 95305 
36 05/06 109044 
37 06/07 99822 
38 07/08 114357 
39 08/09 102581 
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40 09/10 123339 
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  )3(جدول ال

  )2010-1970(ن خالل الفترة ييبين عدد التدريسي
نيعدد التدريسي السنة الدراسية ت  
1 70/71 1910 
2 71/72 2166 
3 72/73 2288 
4 73/74 2144 
5 74/75 2363 
6 75/76 2669 
7 76/77 3016 
8 77/78 3661 
9 78/79 4079 
10 79/80 4496 
11 80/81 5207 
12 81/82 5680 
13 82/83 6555 
14 83/84 6943 
15 84/85 6674 
16 85/86 6934 
17 86/87 7280 
18 87/88 7616 
19 88/89 8327 
20 89/90 8805 
21 90/91 9458 
22 91/92 10171 
23 92/93 10548 
24 93/94 10520 
25 94/95 10591 
26 95/96 11789 
27 96/97 11848 
28 97/98 11685 
29 98/99 11986 
30 99/00 12101 
31 00/01 11993 
32 01/02 12068 
33 02/03 12402 
34 03/04 13240 
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35 04/05 15523 
36 05/06 17003 
37 06/07 21046 
38 07/08 24459 
39 08/09 29109 
40 09/10 30109 
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