
 Forecasting Modelsأساليب التنبؤ 

 ٌمكن تصنٌفها الً مجموعتٌن:

مجموعةةم مةةن الاةةوض المو ةةوعٌم : Qualitative Modelsأساااليب نيةياا   -1

التً تستخدم للقٌام بتنبؤ للالة  عنةدما ت تتةوبو بٌانةار تاوٌخٌةم عةن الالة  والتةً 

اإلداوة، ب ة  عةن تعتمد علً األسالٌ  التً تستثمو الحكمم والتجوبم التً تمتلكها 

مجموعم من العوامل األخةو  والمعلومةار التةً ٌمتلكهةا األبةواد كالحةدب والخبةوة 

 الشخصٌم والتوقعار.  ومنها األوبعم التالٌم والمستخدمم بً الوقر الحا و.

: وتمتةةاه هةال الاوٌقةةم Sales Force Estimatesتقةدٌوار وجةال البٌةة   - أ

م الدائم بالهبائن، وانتشةاو وجةال البٌة  بالدقم تتصال وجال البٌ  بسب  اتصاله

بً منااض جغوابٌم لٌسةهل تقسةٌم الالة  حسة  المنةااض، وتتةٌا هةال الاوٌقةم 

إمكانٌم تجمٌ  الال  علً أي مستوي توغ  بٌه الشوكم. ومن عٌوبها احتمةال 

التحٌه الشخصً لوجال البٌ ، وعدم قدوة وجال البٌة  أحٌانةا علةً التمٌٌةه بةٌن 

 Needs Orوحاجةار الهبةائن  Wants Or Wish List وغبةار الهبةائن

Necessary Purchase واحتمةةةال قٌةةةام وجةةةال البٌةةة  بتقةةةدٌم تقةةةدٌوار ،

منخف ةةم عةةن حجةةم الالةة  بةةً المسةةتقبل مةةن أجةةل المهةةوو بممهةةو جٌةةد أمةةام 

 الشوكم عند تجاوه مبٌعاتهم الفعلٌم للتقدٌوار اخسب التً قدموها سابقا.

، وٌسةةتخدم هةةاا Panel Of Experts Methodsأسةةلو  لجنةةم الخبةةوا   -  

األسةةلو  أحٌانةةا لتعةةدٌل التنبةةؤار التةةً أجوٌةةر بةةً مواجهةةم مةةوو  اسةةتثنائٌم 

كتووٌج منتجةار جدٌةدة أو وقةود حةدل عةالمً ٌهعةهد التنبةؤار التةً أجوتهةا 

الشوكم، وعٌوبها اوتفاد التكلفم المقتونم بالتنبؤ واحتمةال المبالغةم أو اتسةتهانم 

 بسب  تباٌن الخبوار التً ٌمتلكها الخبوا .بتقدٌو الال  

: مدخ  نمامٌا لصٌاغم واختباو بو ٌار Market Searchبحول التسوٌض  - ر

عن السوض، وتكون بً المدي القصٌو والمتوسا والاوٌل وكن دقتها بً المدي 

 القصٌو، وتتال  القٌام بالخاوار التالٌم:

 تصمٌم استبانم لجم  البٌانار ال همم -1

 كٌفٌم الر ستداو بموجبها اتستبانمتقوٌو ال -2

 اختٌاو عٌنم ممثلم لمجتم  البحل -3

 تحلٌل نتائج اتستبانم  -4

: عملٌةةم الحصةةول علةةً اتفةةاض بةةٌن The Delphi Methodاوٌقةةم دلفةةً  - ل

بةةً المسةةتقبل مةة   Eventsمجموعةةم مةةن الخبةةوا  حةةول تنبةةؤ إحةةد  الحةةوادل 

المحابمةةم علةةً سةةوٌم هوٌةةم كةةل ع ةةو مةةن أع ةةا  المجموعةةم، واجةةوا  هةةال 

 الاوٌقم تتال  ث ثم أنواد من المشاوكٌن:

 11 -5متخاو قواو التنبؤ وعددهم من  -5

مسةاعدو متخةةاي قةواو التنبةةؤ الةةاٌن ٌعةدون سلسةةلم اتسةتبٌانار وتوهٌعهةةا علةةً  -6

 صها وتقدٌمها لمتخاي القواو.أع ا  اللجنم السوٌم وجم  النتائج وتلخٌ

الخبةةوا ، وهةةم األبةةواد لةةاٌن ٌتسةةلمون اتسةةتبانم وٌجٌبةةون علٌهةةا وتعةةد اجابةةاتهم  -7

 مدخ ر لمتخاي القواو تمهٌدا إجوا  التنبؤ.   



 Quantitative Modelsأساليب كمي   -2

  Time Series Analysisتحلٌل الس سل الهمنٌم  - أ

وتبةةم همنٌةةا حسةة  تسلسةةل وقوعهةةا، وأن وتمثةةل السلسةةلم مجموعةةم مةةن المشةةاهدار م

السلسةةلم الهمنٌةةم وبمةةا تناةةوي علةةً واحةةد أو أكثةةو مةةن العناصةةو التالٌةةم: المتوسةةا، 

اتتجال، األثو الموسمً،، األثو الدووي، والعوامل العشوائٌم، ووبما اتوتبةاا الةااتً 

أٌ ةةا. وٌهةةد  تحلٌةةل الس سةةل الهمنٌةةم الةةً تحدٌةةد وعةةهل كةةل وحةةد مةةن العناصةةو 

سابقم. وعلً هاا األساب بةنن التنبةؤ لمةدة معٌنةم ٌعبةو عنةه كدالةم للعوامةل السةابقم، ال

 وكالتالً:

Y= = T X C X S X S X R……. 

 حٌل أن:

Y ،التنبؤ لفتوة مقبلم =T ،اتتجال =C ،األثو الدووي =S ،ًاألثو الموسم = 

R.المتغٌوار العشوائٌم = 

اتتجال والمتوسا والعوامل الموسمٌم بسةهولم، ومن الناحٌم العملٌم بننه ٌمكن حسا  

أما تحدٌد قٌمم األثو الدووي بهً عملٌم صعبم، ب   عن كونها ت تمهو بً المةدي 

 القوٌ  والمتوسا للتنبؤ.

 وسٌتم تنا األسلو  التالً: 

  Simple Moving Average Methodأسلو  المتوساار المتحوكم 

تحدٌةد اتتجةال بةً السلسةلم، وٌعةد أٌ ةا مةن  وهو من إحد  الاوائةض المسةتخدمم بةً

 األسالٌ  الكمٌم المستخدمم بً التنبؤ بالال  علً المنتجار.

وبموج  هاا األسلو  بنن التنبؤ بالال    لفتةوة مقبلةم ٌسةاوي مجمةود الالة  لعةدد 

 معٌن من الفتوار الما ٌم مقسوما علً تلك الفتوار.

 ما وأنه ت ٌناوي علً عوامل موسمٌم.تفتوض هال الاوٌقم أن الال  مستض نوعا 

ومةةن مهاٌةةا هةةال الاوٌقةةم أنهةةا سةةهلم الفهةةم والتابٌةةض وت تالةة  بٌانةةار كثٌةةوة عةةن 

 الما ً.

ومةةن عٌةةو  هةةاا األسةةلو  أن نتةةائج التنبةةؤ تعتمةةد علةةً اةةول المتوسةةا، لةةالك ٌنبغةةً 

عد الةك اختٌاو بتوة همنٌم مناسبم لحسا  التنبؤ. وكلما االر بتوة المتوسةا كلمةا سةا

 علً إهالم أثو العوامل العشوائٌم.

ومن عٌو  هاا األسلو  أٌ ا أنه ٌتال  اتحتفام بجمٌ  البٌانار عن الما ً ممةا 

ٌةةةؤدي إلةةةً اوتفةةةاد تكةةةالٌ  حفةةةم واسةةةتوجاد البٌانةةةار سةةةوا  ٌةةةدوٌا أم بالحاسةةةو ، 

 باإل ةابم الةةً أن هةةاا األسةةلو  ٌعاةةً نفةب الةةوهن أو األهمٌةةم لجمٌةة  البٌانةةار التةةً

تدخل بً حسا  التنبؤ. والوهن أو األهمٌم هنا بواق  واحد مقسوما علً اول الفتةوة 

 الهمنٌم.

ولع ج هال المشكلم بننه باإلمكان تغٌٌو األوهان النسبٌم أو أهمٌم كل مشةاهدة حسة  

ما تملٌه الخبةوة الشخصةٌم عةن الالة  بةً الما ةً علةً أن ٌكةون مجمةود األوهان 

مةةث  إاا أعاٌةةر أوهان عالٌةةم للمشةةاهدار القوٌبةةم جةةدا مسةةاوٌا للواحةةد الصةةحٌا. ب

 للمستقبل بالك ٌعنً أن تنبؤ الال  ٌتأثو بشكل مباشو بما حدل بً الما ً القوٌ .

 



 :مثال

بفوض أن البٌانار التالٌم تمثل الالبار الشهوٌم لمنتج معٌن خ ل أشهو متتالٌم كما  

 هو مبٌن بالجدول التالً:

 7 6 5 4 3 2 1 الشهو

 65 51 48 41 32 31 35 الال 

 

 والمالو :

التنبؤ بالال  للشهو الخامب باستخدام اوٌقم المتوسةاار المتحوكةم لعةدد ثة ل  -1

 بتوار.

التنبؤ بالال  للشهو الساب  باستخدام اوٌقةم المتوسةاار المتحوكةم لعةدد أوبة     -2

 بتوار.

كةم لعةدد أوبة  التنبؤ بالال  للشهو السادب باسةتخدام اوٌقةم المتوسةاار المتحو -3

 بتوار باألوهان التالٌم:

 قبل أوبعم أشهو(. 5قبل ث ثم أشهو،  2قبل شهوٌن،  4للشهو السابض،  3)    

التنبةةؤ بالالةة  للشةةهو الثةةامن باسةةتخدام اوٌقةةم المتوسةةاار المتحوكةةم لعةةدد أوبةة   -4

 بتوار باألوهان التالٌم:

% قبةل 21 % قبل ث ثةم أشةهو،41% قبل شهوٌن، 11% للشهو السابض، 31)

 أوبعم أشهو(.

 

 

 

 

 

 :الحل

)كما هو مالو  بةً  لحسا  الال  المتنبأ به باستخدام اوٌقم المتوساار المتحوكم

 ٌتم اتباد القاعدة التالٌم: (2، 1النقاتٌن 

 

    
∑      

 
   

 
 

  حٌل أن:

 t= المتوسا المتحوك للفتوة المقبلم     

n مجمود الفتوار = 

K= مؤشو الفتوار ((K=1,2,3,…..   

N المتوسا= اول N)< (t  

 t-kالال  الحقٌقً للفتوة =      

 وٌتم الحسا  كما هو مبٌن بالجدول التالً:



 
 7 6 5 4 3 2 1 الشهو

3 الال 
5 

31 32 41 48 51 65 

متحةةةةوك للشةةةةهو المتوسةةةةا ال
 الخامب اوله ث ل بتوار

    (31+32+41 )÷ 
3=112÷3=34   

  

متحةةةةوك للشةةةةهو المتوسةةةةا ال
 بتوار خمبالساب  اوله 

      (31+32+41+48+51 )÷5 
=211÷5=41   

 

المةوجا بةاألوهان  لحسا  الال  المتنبأ به باستخدام اوٌقةم المتوسةاار المتحوكةمو

 ٌتم اتباد القاعدة التالٌم: (4، 3)كما هو مالو  بً النقاتٌن 

 

     
∑       

   
 

  حٌل أن:

 t= المتوسا المتحوك الموهون للفتوة المقبلم      

 k= الوهن النسبً للفتوة   

 k= الال  الحقٌقً للفتوة   

 وٌتم الحسا  كما هو مبٌن بالجدول التالً:

 
 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

  65 53 48 43 32 33 35 الطلب

المتيسااااااط المتحاااااارش المااااااي ي  للشااااااهر 
السااااااله طيلاااااا أربااااا   تااااارا  باااااا ي ا  

قبل شاهري ،  4للشهر السابق،  3) التالي :
 قبل أربع  أشهر(. 5قبل ثالث  أشهر،  2

     (48×3+43×4+32×2+33×5 )
÷14 
(=144+163+64+153)÷14 
 يحلة 37=14÷518= 

  

المتيسط المتحارش الماي ي  للشاهر الثاام  
% 33طيلا أرب   ترا  با ي ا  التاليا : )

 %43% قبل شاهري ، 13للشهر السابق، 
 % قبل أربع  أشهر(.23قبل ثالث  أشهر، 

       (65×3333+53×3313+48×
3343+43×3323 )÷133% 

(=1935+5+1935+8 )÷1 
 يحلة  5137=133%÷518= 
 يحلة تقريبا 518=

 

 Linearومنهةةةا اتنحةةةداو الخاةةةً : Casual Methodsاألسةةةالٌ  السةةةببٌم  -  

Regression  واتنحداو المتعددMultiple Regression 

وتعد من أكثو الاوض بعالٌم للتنبؤ بالال ، وتستخدم عندما تتوبو معلومار كثٌةوة عةن 

الع قم بٌن الال  ومجموعم من العوامل الداخلٌم والخاوجٌةم التةً ٌمكةن أن تةؤثو بةً 

  الال    

 Linear Regressionاالنحلار الخطي 
 

ن المتغٌوار، وٌالض علً تفتوض هال الاوٌقم أن الال  ٌحدل بسب  واحد أو أكثو م      
أما العامل أو العوامل التً تسب   Dependent Variableالال  تسمٌم المتغٌو التاب  

، وتستخدم Independent Variablesالال  بتالض علٌها تسمٌم العوامل المستقلم  
 المعادلم التالٌم لوص  الع قم بٌن متغٌوٌن أحدهما مستقل واآلخو تاب :



Y=a +b X 
، Least Squares Methodبٌحسبان باوٌقم الموبعار الصغو   bو  aأما الثابتان 

 والك كما ٌلً:  

    
∑      ̅  ̅

∑     ̅  
 

 
a  ̅     ̅ 
 

 ̅   
∑ 

 
 

 ̅   
∑ 

 
 

ثابر اتنحداو، وقٌمته تعنً قٌمم المتغٌو التاب  عندما تكون قٌمم المتغٌو  aوٌالض علً  -

المستقل صفوا. وهً تمثل نقام تقاا  خا اتنحداو م  المحوو الوأسً )الاي ٌمثل المتغٌو 

 التاب (.

مٌل خا اتنحداو، وقٌمته تعنً قٌمم التغٌو بً المتغٌو التاب  عندما ٌتغٌو  bوٌالض علً  -

 المستقل بواق  الوحدة. المتغٌو 

 ( من خ ل المعادلم التالٌم:rوٌتم حسا  معامل اتوتباا  )

  
√ ∑    ∑   

√ ∑    ∑   
 

 
وٌتم تحدٌد نود الع قم من خ ل إشاوة معامل اتوتباا، بناا كانر اتشاوة موجبم دل الك علً 

 أن الع قم اودٌم، وإاا كانر اتشاوة سالبم دل الك علً أن الع قم عكسٌم. 
 

وعند تفسٌو قٌمم معامل اتوتباا الخاً المحسو  من بٌانار العٌنم، ب  توجد قواعد ثابتم 
لعملٌم التقوٌ  والتً تعتمد بً األساب علً مجال الدواسم، وقد جور العادة أن وإنما تخ   

 ٌتم الحكم علً معامل اتوتباا باوٌقم تقتو  من ما اكو بً الجدول التالً:
 

 قٌمم معامل اتوتباا بٌن المتغٌوٌن الع قم بٌن المتغٌوٌن )المستقل والتاب (

|    | ت توجد ع قم    |    | 
|    |  عٌفم    |    | 
|    | متوسام    |    | 

|    | قوٌم    |    | 
|    | قوٌم جدا    |    | 

 
  

 مثال: 



 :Xعلً مبٌعار اآلخو  Yمشاهدار من الال  الفعلً لمنتجٌن ٌعتمد أحدهما  5بٌما ٌلً 
 

  Yالال  الفعلً للمنتج   Xالال  الفعلً للمنتج المشاهدة

1 55111 149111 

2 15111 46111 

3 31111 75111 

4 51111 135111 

5 65111 18111 

   
 والمالو :

 اٌجاد معادلم اتنحداو الخاً للع قم بٌن الال  علً المنتجٌن؟ -1
 ما هو نود الع قم ودوجم قوتها بٌن المتغٌوٌن؟ -2
 71111بواق   Xعندما ٌكون الال  علً المنتج   Yما هً قٌمم الال  المقدو من المنتج  -3

 وحدة؟
مقداو ثابر اتنحداو ومٌل خا اتنحداو وبم تفسو كل منهما بالنسبم للال  علً هو  ما -4

 المنتجٌن سالفً الاكو؟
 

 الحل
 
 الصٌغم العامم معادلم اتنحداو الخاً كما ٌلً:

Y=a + b X 
 

، Least Squares Methodباوٌقم الموبعار الصغو   bو  aوتحدد قٌمم الثابتٌن 
 والك كما ٌلً:  

  
∑      ̅  ̅

∑      ̅  
 

 

   ̅     ̅ 
 

 ̅   
∑ 

 
 

 ̅   
∑ 

 
 

  
√ ∑    ∑   

√ ∑    ∑   
 

م  مواعاة  rو  bو  aوٌبٌن الجدول التالً قٌمم مفودار المعادتر حتً ٌتسنى احتسا  قٌمم 

 أن القٌم باألل  وحدة:

    XY      باألل  وحدة Y باألل  وحدة X المشاهدة



1 55 149 3125 8195 22211 

2 15 46 225 691 2116 

3 31 75 911 2251 5625 

4 51 135 2511 6751 18225 

5 65 181 4225 11711 32411 

 81567 29585 11875 586 215 المجمود

 

 أل  وحدة 43=  5 ÷512=    ̅ 

 أل  وحدة 111= 2 ÷285= ̅ 

  
∑      ̅  ̅

∑      ̅  
 

                 
       29585- 5×43× 117     29585- 25155       4431       

B  = 2772= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــ  
       11875- 5×(43)2           11875 – 9245       1631  

 
 

 a   ̅     ̅ 
 =117-  43 × 2772  =117 - 116796  =1714  

معادلم خا اتنحداو كما ٌلً:وبالك تكون   
Y=0.04 + 2.72 X 

( Yتعنً قٌمم المتغٌو التاب  )الال  علً المنتج  0,0,ثابر اتنحداو، وقٌمته  aوٌالض علً 

( مساوٌا للصفو. وهً تمثل  Xعندما تكون قٌمم المتغٌو المستقل )الال  علً المتغٌو المستقل 

 الاي ٌمثل المتغٌو التاب (.نقام تقاا  خا اتنحداو م  المحوو الوأسً )

تعنً قٌمم التغٌو بً المتغٌو التاب  )الال   5015مٌل خا اتنحداو، وقٌمته bوٌالض علً  -

 ( بواق  الوحدة. X( عندما ٌتغٌو المتغٌو المستقل)الال  علً المتغٌو المستقل Yعلً المنتج 

ٌتم حسا  قٌمم معامل اتوتباا  ولمعوبم نود ودوجم قوة الع قم بٌن المتغٌوٌن التاب  والمستقل

 من خ ل المعادلم التالٌم:

  
√ ∑    ∑   

√ ∑    ∑   
 

= 
√            

√            
 = 

√           

√              
 = 

√     

√     
  = √       0.8 

 وعلً الك بنن الع قم بٌن الال  علً المنتجٌن تتص  بما ٌلً:

 .لكون إشاوة معامل اتوتباا موجبم اودٌمنوعها  -



 ,,0,و  012,تقوٌبا وهً تق  بٌن  08,قوٌم لكون قٌمم معامل اتوتباا  دوجتها  -

بواق   Xعندما ٌكون الال  علً المنتج   Yوللحصول علً قٌمم الال  المقدو من المنتج  
 ٌتم التعوٌض بً معادلم خا اتنحداو كما ٌلً: وحدة 71111

Y=0,.04 + 2.72 × 70000 = 0,.04 + 190400   90400.04 

 

 مثال 

من الال  الفعلً لمنتجٌن ٌعتمد  مشاهدة ,5إاا كانر المجامٌ  التالٌم خاصم ببٌانار عٌنم من 

 :Xعلً مبٌعار اآلخو  Yأحدهما 

∑      

∑        

∑       

∑        

 والمالو :
 المنتجٌن؟اٌجاد معادلم اتنحداو الخاً للع قم بٌن الال  علً  -1
 ما هو نود الع قم ودوجم قوتها بٌن المتغٌوٌن؟ -2
 11بواق   Xعندما ٌكون الال  علً المنتج   Yما هً قٌمم الال  المقدو من المنتج  -3

 وحدة؟
مقداو ثابر اتنحداو ومٌل خا اتنحداو وبم تفسو كل منهما بالنسبم للال  علً هو  ما -4

 المنتجٌن سالفً الاكو؟
 
 


