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 السدتخمص

يعتبخ التعميؼ االبتجائي الخكيدة االساسية لجسيع مخاحل التعميؼ التالية كؾنيا مخحمة القخاءة والكتابة      
وان السؾجؾد مؽ , وىسا اساس العمؼ والتعميؼ وىي مخحمة التكؾيؽ الذخري والفكخي والسياري لمتمسيح , 

االمخ الحي  التالميح في السجرسة يتجاوز االسذ والسعاييخ التخظيظية لمخجمات التعميسية في العخاقاعجاد 
وما يراحبيا مؽ  السجرسي رفوال السجرسة الؾاحجة عيؾر مذكمة كثافة التالميح داخل ادى الى 

لمعام  السجرسيةالذعبو و  تحجيج قيسة العجد السجرسي ييجف البحث الى , انعكاسات سمبية عمى التالميح
لمسجة الدمشية السدتمدمات التخبؾية بعض التشبؤ بإعجاد التالميح االبتجائي و , و  (2019-2020الجراسي )

 اتمذاىج 10مدتخجما  بعض نساذج االتجاه العامباستخجام  لقزاء عكخكؾف الذسالي (2030-2021)
ان قيسة ( وتؾصل الباحث الى  2019-2009بإعجاد التالميح االبتجائي لمسحافغة لمسجة الدمشية ) تسثمت

افزل عيخ و , ( شعبة مجرسية104بيشسا بمغ عجد الذعبو السجرسيو )( مجارس 10العجد السجرسي بمغ )
( الحي يسثل القيؼ التشبؤية لتالميح 4ججول )الومؽ االسي انسؾذج االتجاه العام لمتشبؤ ىؾ مالئؼ انسؾذج 

السدتمدمات التخبؾية حدب الديادة الحاصمة في اعجاد التالميح  بعض االبتجائي تسكؽ الباحث مؽ تقجيخ
 .وفق االنغسة والتعميسات الخاصة بؾزارة التخبية

Abstract: 

Elementary education is the main pillar for all subsequent education stages, as it 

is the reading and writing stage, which are the basis of science and education, 
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and it is the stage of the student's personal, intellectual and skill formation, The 

research aims to determine the value of the school deficit and the school 

division for the academic year (2019-2020), and to predict the preparation of 

primary pupils and some educational requirements for the period of time (2030-

2021) to spend Akarkouf North using some general trend models using 10 

observations that were the preparation of primary pupils for the governorate for 

the period of time ( 2009-2019) and the researcher concluded that the value of 

the school deficit reached (10) schools, while the deficit of the school division 

reached (104) school divisions. From estimating some educational requirements 

according to the increase in the number of students in accordance with the 

regulations and instructions of the Ministry of Education 

 السقدمة ومشهجية البحث -1

 Introductionالسقدمة : :  1-1

لخقي السجتسعات وتظؾرىا والخقي ُيعج التعميؼ ِعساد وأساس تقجم السجتسعات السعاصخة كؾنو مؤشخَا     
احاال كؾنااو الخكياادة ايساسااية لجسيااع مخ  االبتااجائيبثقافتيااا الااى االعمااى عااؽ طخيااق التخكيااد عمااى التعماايؼ 

وىسااا اسااااس العمااؼ والتعمااايؼ  وىااي مخحماااة التكاااؾيؽ ينيااا تعتباااخ بجايااة القاااخاءة والكتاباااة  التعماايؼ الالحقاااة
الحاذ الاؾطشي  فيياا السخحمة التاي يتكاؾن  ميؼ االبتجائي يسثلالتع, و الفكخي والسياري لمتمسيح الذخري و 

لمتمسيح وانتسائو لمسجتسع السحمي خاصة والسجتسع الجولي برافة عاماة  وىاي مخحماة التكاؾيؽ العااطفي 
التاي عمياو بال  كسا تعتبخ ىحه السخحمة مخحمة معخفة الحقاؾق التاي لاو والؾاجبااتوالعالقات االجتساعية 

تقترااخ عمااى السعمؾمااات  ايسااسى لمسجرسااة الحجيثااة خاصااة االبتجائيااة حيااث أنيااا الىااحا اليااجف  يعتبااخ
 . لمتحريل العمسي باإلضافةلتؾافق االجتساعي واالنفعالي والسعارف بل البج ان تحقق ا
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الدالسااال الدمشياااة ماااؽ بااايؽ أىاااؼ مؾضاااؾ  بعاااض السعااااييخ التخبؾياااة و  تشاولشاااا فاااي ىاااحا البحاااث و        
التغياااخات التاااي تظاااخأ عماااى قااايؼ  التاااي يسكاااؽ ماااؽ خاللياااا معخفاااة طبيعاااةيسااااليب اإلحراااائية الحجيثاااة ا

بيشيا والتشبؤ بسا سيحجث مؽ تغياخ عماى  الشتائج وتفديخ العالقاتالغاىخة مع الدمؽ وتحجيج ايسباب و 
 حجث ليا في الساضي. قيؼ الغاىخة في السدتقبل عمى ضؾء ما

لمساجة  لمتشباؤ بععاجاد التالمياح االبتاجائي بعض نساذج االتجاه العااما البحث استخجم الباحث  في ىح    
  ( . 2030 -2021الدمشية )

 Research Methodologyمذكلة البحث : :  2 -1
السؾجااااؾد مااااؽ اعااااجاد التالميااااح فااااي السجرسااااة يتجاااااوز االسااااذ والسعاااااييخ التخظيظيااااة لمخااااجمات    

 السجرساااة الؾاحاااجة عيااؾر مذاااكمة كثافاااة التالميااح داخااال االمااخ الاااحي ادى الاااى  التعميسيااة فاااي العاااخاق
 .السجرسي وما يراحبيا مؽ انعكاسات سمبية عمى التالميح رفوال

 Objective of Researchهدف البحث : : 1-3   

والسدااااتمدمات  التالميااااح االبتااااجائي بععااااجادلتشبااااؤ العجااااد السجرسااااي وا معخفااااة الااااى  ييااااجف البحااااث      
 اساتخجام( عاؽ طخياق  2030 -2021) قزاء عكخكؾف الذسالي  لمسجة الدمشياةفي  التخبؾية االخخى 

 -2009وذلاااػ ماااؽ خاااالل جساااع بياناااات الدمدااامة الدمشياااة السستاااجة ماااؽ ) بعاااض نسااااذج االتجااااه العاااام
 ( م  لعجد التالميح .2019

     Research Windowاطار البحث : : 4 -1

م , مكانياا تسثال (2019 -2009)لمساجة الدمشياة االبتاجائي  اطار البحث زمشيا كاان اعاجاد التالمياح    
 .بغجاد حدام مشاطق ضسؽ بغجاد محافغة بغخبلقزاء عكخكؾف الذسالي  التالميح االبتجائي اعجاد

  Data Sourceمردر البيانات : :1-5   

ة فاي العامة لمتخبيامؽ السجيخية والستسثمة باعجاد التالميح االبتجائي تؼ الحرؾل عمى بيانات الجراسة    
 .الثالثة محافغة بغجاد الكخخ /
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 الجانب الشظري  -2
 [9][10] : التربهية : السعاير 2-1

 -يسكؽ تؾضيح بعض السعاييخ التخبؾية الستعمقة بالبحث كاالتي :
 : مجرسة/ تمسيح معيار -1

 رياضاايا كتابتااو ويسكاؽ السااجارس عاجد عمااى مقداؾما االجسااالي  التالمياح عااجد السعياار ىااحا ويعاخف
 : كاالتي

R(ST/SC)=NST/NSC   …(1)      
 : ان اذ

R(ST/SC)  :تمسيح/مجرسة( معجل( . 
NST  :التالميح عجد  . 
NSC   :السجارس عجد . 

 : شعبة/ تمسيح معيار -2
 كتابتااو ويسكاؽ السجرساية الذاعب عاجد عماى مقداؾما االجساالي التالمياح عاجد السعياار ىاحا ويعاخف 

 - : كاالتي رياضيا
R(ST/CL) =NST/NSCD    …(2 )      

 : ان اذ
R(ST/CL) :و(.شعب)تمسيح/ معجل   

NST  :التالميح عجد  . 
NSCD  :السجرسية الذعب عجد . 

 : معمؼ/  تمسيح معيار -3
 : كاالتي رياضيا كتابتو ويسكؽ الظمبة عجد عمى مقدؾما السعمسيؽ عجد السعيار ىحا ويعخف

…(3)                                                     R(ST/T)=NT/NST 
 
 : ان اذ
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R(ST/T) :تمسيح/مجرسة ( معجل(. 
  NT  :السعمسيؽ عجد . 
  NST :التالميح عجد . 
 
 
 
 

 [2][3]التربوية :مقاييس المعايير  : 2-2

 االتً :اٌٍش التشبوٌت  الوعتوذة فً الجذول ٌوكي تلخٍص هقاٌٍش الوع

 

 التشبوٌت الوعاٌٍش هقاٌٍش  (1جذول )

الوشحلت  الوعٍاس

 االبتذائٍت 

الوشحلت 

  تالوتوصط

الوشحلت الثاًوٌت 

 )االعذادٌت(

 527/1 526/1 1 /377 تلوٍز / هذسصت 

 17/1 18/1 19/1 تلوٍز /هعلن 

 29/1 30/1 32/1 تلوٍز / شعبت 

 5000/1 500/1 2500/1 2حصت الوتعلن هي الوضاحت الكلٍت / م

 

 -: عجز الخدمات التربوية: 2-3

عي الوعٍاس التشبوي تلوٍز ستفاع كثافت التالهٍز الوذسصٍت هقذاس اوهو  -: (تلوٍز/ هذسصت)عجز  -1

, وٌوكي كتابته 377هضشوبا فً عذد الوذاسس وهي ثن قضوت الٌاتج على ( 1/377/هذسصت )

 -سٌاضٍا كاالتً :

                          ⁄      …(4) 

 اى : ار

 .( عجز) تلوٍز/ هذسصت:        

 HR(ST/SC) 377عي  )تلوٍز/هذسصت ( هعذل: هقذاس استفاع. 

NSC .عذد الوذاسس : 

صٍت عي الوعٍاس التشبوي تلوٍز / وذسال هقذاس استفاع كثافت التالهٍز  : وهو (تلوٍز / شعبت)عجز  -2

, وٌوكي كتابته  32الذساصٍت وهي ثن قضوت الٌاتج على ( هضشوبا فً عذد الشعب 1/32شعبت )

 -سٌاضٍا كاالتً :
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                          ⁄       …(5) 

 اى : ار

 . شعبت( )تلوٍز/:عجز        

H R(ST/CL)   32عي )تلوٍز / شعبت ( هعذل: هقذاس استفاع. 

NCL.عذد الشعب الوذسصٍت : 

عي الوعٍاس التشبوي تلوٍز/ هعلن الوذسصٍت : وهو هقذاس استفاع كثافت التالهٍز (تلوٍز / هعلن  )عجز -3

 -, وٌوكي كتابته سٌاضٍا كاالتً : 19وهي ثن قضن الٌاتج على ( هضشوبا فً عذد الوعلوٍي 1/19)

                       ⁄      …(6) 

 

 حيث ان :

 .عجد )تمسيح/معمؼ(:       

 .19عي  )تلوٍز/هعلن( هعذلهقذاس استفاع :            

 .عجد السعمسيؽ:         

 [7][8](  Time Series):الدالسل الزمشية: 2-3

 ي فتخات زمشية متعاقبة لغاىخة ماىي مجسؾعة مؽ السذاىجات السختبظة مع بعزيا يتؼ تدجيميا ف

(   لااااااو تسثاااااال الستغيااااااخ التااااااابع )( والقاااااايؼ السشاااااااعخة   )ىااااااؾرياضاااااايال: نقااااااؾل أن متغيااااااخ الاااااادمؽ السدااااااتقل 
 (.  يقابميا قيؼ لمستغيخ التابع) (  ) وإن كل قيسة في الدمؽ

  :ان  أي  t دالة في الدمؽ y فإن        
- Y = F ( t )            …( 7  ) 

 
 [5][6][12] (Time series components)مكهنات الدلدلة الزمشية: 4 -2
  -قيسة الدمدمة الدمشية في فتخة زمشية معيشة تتحجد نتيجة تعثيخ تغيخات معيشة وىي : 

(Secular Trend )االتجاه العام  -أ   
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اومقاجار الشساؾ الستشااقص )ساالب(  ,نقرج باالتجاه العام لمدمدمة الدمشية ىؾ مقجار الشساؾ الستداياج )مؾجاب(
ولفتخة طؾيمة مؽ الدمؽ  ويكؾن االتجاه العام مسثال بخط مدتقيؼ او مشحشى , مثل نسؾ عجد الداكان اتجااه  

 عام متدايج , وتشاقص عجد االمييؽ في مجتسع معيؽ اتجاه عام متشاقص .

 (Seasonal variations التغيرات السهسسية ) -ب   
يساااااة الغااااااىخة بذاااااكل مشاااااتغؼ وتالباااااا ماااااا تكاااااؾن  خاااااالل فتاااااخات زمشياااااة قرااااايخة وىاااااي تغياااااخات تحاااااجث لق

اسااااااابؾعية( مشياااااااا التغياااااااخا ت السشاخياااااااة او السشاسااااااابات الجيشياااااااة  –فرااااااامية  –التتعاااااااجى الداااااااشة )يؾمياااااااة 
 .وتيخىا ويسكؽ مؾاجية ىحه التغيخات والتشبؤ بيا

 (Cyclical Variation التغيرات الدورية ) -ج   
فتااااخات زمشيااااة اكثااااخ مااااؽ سااااشة حااااؾل االتجاااااه العااااام السسثاااال لمغاااااىخة  عمسااااا  وىااااي تغيااااخات تحااااجث خااااالل

ان ىااااحه التغيااااخات تكااااؾن نتيجااااة لعؾاماااال عذااااؾائية  وقااااج تتكااااخر لفتااااخة طؾيمااااة مثااااال ذلااااػ دورة الكداااااد او 
 دورة التزخؼ االقترادي العالسي.

)Irregular Variations (Random( )العذهائية)  التغيرات العرضية -د  
التغياااااخات التاااااي تحاااااجث نتيجاااااة عاااااخوف تياااااخ طبيعياااااة او حاااااؾادث فجائياااااة تياااااخ متؾقعاااااة الحاااااجوث وىاااااي 

كاااااالحخوب والنياضاااااانات وتيخىاااااا لاااااحلػ فساااااؽ السسكاااااؽ ان تاااااؤثخ عماااااى االتجااااااه العاااااام لمدمدااااامة الدمشياااااة 
 يخات بدوال االسباب السؤدية ليا.اما بالديادة او بالشقران وباالمكان ان يدول ىحه التاث

 
 Time Series Models [14][13]نساذج الدالسل الزمشية   :2-5

ىشالػ الكثيخ مؽ الشساذج السدتخجمة في التشبؤ وقج تشاول البحث الشساذج التالية بعض نساذج      
 االتجاه الخظي العام وكاالتي .

  Linear Trendأنسهذج االتجاه العام الخطي  -1
تتدايج او تتشاقص بسقجار ثابت خالل مجة زمشية محجدة ويقرج بيا بان مذاىجات الغاىخة السجروسة 

 وعمى ضؾء ذلػ فان معادلة االتجاه العام تاخح شكل الخط السدتقيؼ وحدب الريغة التالية :

Y t=                                   
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 Trend Quadraticأنسهذج االتجاه العام التربيعي:     -2

يكااؾن ليااا اتجاااه عااام تيااخ خظااي كسااا فااي الغااؾاىخ االقترااادية  وتعخااح سمداامة اي ان الغاااىخة السجروسااة 
 السذاىجات شكل مشحشى مؽ الجرجة الثانية وتكؾن صيغة االنسؾذج كاالتي :

                
                              

 Exponential Trendاالسية(:     اللهغارتسي )الدالة أنسهذج االتجاه العام الشرف  -3

وىؾ اينسؾذج الحي تعخح فيو  قيؼ مذاىجات الدمدمة الدمشية شكال اسيا اي تيخ خظي  وصيغتو 
 الخياضية كاالتي :

Yt = B0 *  
   *ui            …( 10   ) 

 السعادلة اعاله نحرل عمى : وبعخح المؾتارتؼ الظبيعي لظخفي

Ln(Yt)= Ln(B0) + ti Ln(B1) +Ln(ui )             …(  11  )                                        
    

 وبحلػ تربح السعادلة االسية معادلة خظية مؽ الجرجة االولى .

 وبرؾرة عامة فان :

Yt قيسة الغاىخة السجروسة  :.  
 ti  الدمؽ : .     
 (B2 ,B1 , B0 : )  معمسات االنسؾذج. 
 Ui . الخظع العذؾائي : 
 
 
 [1][15]قياس االتجاه العام : :2-6
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تؾجج عجة طخق لقياس االتجاه العام كظخيقة الستؾسظات الستحخكة , طخيقة التسييج باليج , وطخيقة 
 السخبعات الرغخى وتيخىا مؽ الظخق االخخى. 

 طريقة السربعات الرغرى : 

وىي اكثخ الظخق استخجاما في   Ordinary Least Square( اخترارا لكمسة OLSيخمد ليا )
تقجيخ السعمسات  , وتدتشج ىحه الظخيقة عمى مبجا )ترغيخ مجسؾ  مخبعات االخظا ( فيي تدعى 

 وكاالتي. إليجاد السعمسات التي تجعل مجسؾ  مخبعات الخظع اقل ما يسكؽ
  Y t=             

 اذ ان :
 .t: القيؼ االتجاهية لدمدمة الدمشية    
 : نقظة تقاطع خط االتجاه مع السحؾر الرادي.   
 : ميل خط االتجاه العام .    
 : الخظع العذؾائي .    
 
 

 ̂      ̂                                                
 

 ̂     ∑(    ̂   ̂     )

 

   

                                                  

 
عمى التؾالي ومداواتيسا بالرفخ نحرل عمى   ̂   ̂ وباشتقاق السعادلة اعاله جدئيال بالشدبة الى 

   اي ان:  ̂   ̂  تقجيخ تيخ متحيد لمسعمسات
 

   

  ̂ 
   ∑ (    ̂    ̂     )

 

   
                        

 : كسا في الريغة التالية ( ̂   نحرل عمى تقجيخ )  nوبتقديؼ  طخفي السعادلة عمى حجؼ العيشة

 ̂   ̅   ̂  ̅                     
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  ̂ 

  ̂ 
   ∑ (    ̂    ̂     )  

 

   
         …( 15 ) 

 ومشيا نحرل عمى تقجيخ معمسة السيل الحجي لخط االتجاه العام:

 ̂  
∑       ̅ ̅  

   

∑      ̅  
   

                

 

 [4][11]:معيار السفاضلة بين الشساذج :  6 -2
 -عجة معيار وكاالتي :يتؼ السقارنة بيؽ نساذج االتجاه العام باستخجام    

   Mean Square Error  : متؾسط مخبعات الخظع -1

وكمسا كانت كسية متؾسط مخبعات الخظا متؾسط مخبعات االنحخافات عؽ القيؼ الحقيقية    ىؾ 
عمى ان القيؼ التقجيخية لمدمدمة ىي قخيبة مؽ السذاىجات الحقيقية قخيبة مؽ الرفخ فيحا مؤشخ 

 لمدمدمة الدمشية , وصيغتو الخياضية ىي :

    
 

 
 ∑     ̂  

 

 

   

                   

 Mean Absolute Deviation: الستؾسط السظمق لالنحخافات  -2
السعيار الثاني لقياس كفاءة التشبؤ ويعخف بانو متؾسط القيؼ السظمقة لالخظا العذؾائية ,  ىؾ

 وصيغتو الخياضية ىي :
    

 

 
∑ |    ̂ |

  
           …(18) 

 Mean Absolute percentage Errorمتؾسط االخظا الشدبية السظمقة :  -3

وىؾ السعيار الثالث لقياس كفاءة التشبؤ , ويعخف بانو جسع حاصل قدسة القيسة السظمقة لالخظا 
وتقديؼ الشاتج عمى عجد مذاىجات  100قيؼ الدمدمة الدمشية وضخب الشاتج في العذؾائية عمى 

 الدمدمة . والريغة الخياضية ىي :
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[
∑ |    ̂ |
 
   

  
]    

 
      …(19) 

 .tلقيؼ االتجاهية لدمدمة الدمشية : ا   

 .t: القيؼ التقجيخية لدمدمة الدمشية  ̂   

n  حجؼ العيشة :   . 

 الجانب التطبيقي – 3

( الستسثمااة بععااجاد التالميااح االبتاااجائي 2020 – 2009يااة)رااؾل عمااى البيانااات لمساااجة الدمشبعااج عسميااة الح
 -Minitabباساااتخجام البخناااامج االحراااائي ) والكاااادر التجريداااي وعاااجد الذاااعب , تاااؼ تحميااال البياناااات 

 وكاالتي :(19

 -سعايير التربهية :ال : 3-1
 معيار تلسيذ / مدرسة :  - 1
( تمسياااح فاااي السجرساااة الؾاحاااجة وبالسقارناااة ماااع السعااااييخ 624عياااخ معاااجل الكثافاااة السجرساااية  يدااااوي )    

 كثافاة التالمياح فاي السجرساة الؾاحااجة ( نالحا  يؾجاج مذاكمة ارتفاا  معاجل1التخبؾياة  السجرجاة فاي الجاجول )
وعشااجما يكااؾن التالميااح فااي السجرسااة اعمااى مااؽ السعاااييخ يااجل  بؾجااج عجااد فااي عااجد  ( تمسيااح247بسقااجار)

 ايبشية السجرسية .
 معيار تلسيذ / شعبة :2- 

( تمسياااح فاااي الذاااعبة الؾاحاااجة وبالسقارناااة ماااع السعااااييخ  49عياااخ معاااجل كثافاااة الذاااعب السجرساااية يدااااوي )
ًالحظ ٌوجذ هشكلت استفاع هعذل كثافةت التالهٍةز فةً الشةعبت الوذسصةٍت ,(  1التخبؾية السجرجة في الجاجول )

 .هوا ٌذل على وجود عجز فً الشعبت الوذسصٍت الواحذةتلوٍز  (17بوقذاس )  الواحذة

 معيار تلسيذ / معلم : - 3
( تمسيح وبالسقارنة مع السعاييخ التخبؾية السجرجة في 32تبيؽ معجل كثافة السعمسيؽ  يؾجج معمؼ واحج لكل ) 

 ( تمسيح لكل معمؼ .13( نالح  يؾجج مذكمة ىحا يعشي نقص في الكادر التجريدي  بسقجار )1الججول )
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 عجز الخدمات التربهية : -: 3-2

مااجارس بالسقارنااة ماااع السعيااار التخبؾبااة , بيشسااا عيااخ عجااد الذاااعبة  (10عيااخ العجااد السجرسااي يداااوي )
( معماؼ 201( شعبة مجرسية , في حيؽ عيخ العجد في الكاادر التجريداي يدااوي )102السجرسية يداوي )

. 
 :اختيار افزل انسهذج  اتجاه عام:3-3

 -: التحميل االحرائي االتياجخاء مسكؽ معخفة االنسؾذج االفزل مؽ خالل 
 انسهذج االتجاه العام الخطي : -1

 اعيخت نتائج التحميل االحرائي ال عجاد التالميح االبتجائي االتي :

  تباااايؽ االنسااااؾذج السقااااجر)معشؾي( مالئااااؼ لمتشبااااؤ  اذ عيااااخت قيسااااة اختبااااارF    ( السحدااااؾبة تداااااوي
 (.0.05اقل مؽ مدتؾى معشؾية )وىي  (0.000)بسعشؾية  57.65)

  عيخت قيسة السعمسة الحج( الثابت تداويb0=4707 بيشسا عيخت قيسة السعمسة السيل الحجي , )
( وعميااة 0.05( وىااي اقاال مااؽ مدااتؾى معشؾيااة )0.000( , وبسعشؾيااة )b1= 450.1تداااوي )

 يسكؽ كتابة انسؾذج االتجاه العام الخظي السقجر كاالتي :

   = 4707+450.1 ti 

 ( عيااخت قيسااة معاماال التحجيااجR2( تداااوي ) 0.91)  وىااحا مؤشااخ عمااى جااؾدة معادلااة االنحااجار
(, وتباايؽ ان ti,yiالتقجيخيااة  عمااى قااجرتيا التفداايخية لمعالقااة باايؽ الستغيااخيؽ الاادمؽ واعااجاد التالميااح )

 . (%91متغيخ الدمؽ يسارس تعثيخه في متغيخ اعجاد الظمبة بشدبة )
 ( 172176عيخت قيسة متؾسط مخبعات الخظع MSE=. ) 
  السظمق لالنحخافاتالستؾسط عيخت قيسة   (          ) 
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 متؾسط االخظا الشدبية السظمقة (           ) 
 ( 2ججول )          

 يؾضح نتائج التحميل االحرائي ال نسؾذج االتجاه العام الخظي ال عجاد التالميح

          MSE               F  معشؾيةF 
4707 450.1 0.91 172176     5 54.177 0.000 

 

 انسهذج االتجاه العام التربيعي :-2

 اعيخت نتائج التحميل االحرائي ال عجاد التالميح االبتجائي االتي :

  قيسااااة السعمسااااة الحااااج الثاباااات تداااااوي عيااااخت( 3183  b0=( بسعشؾيااااة )وىااااي اقاااال 0.000 )
(, بيشساااااااااا عياااااااااخت قيساااااااااة معمساااااااااات السيااااااااال الحاااااااااجي تدااااااااااوي 0.05ماااااااااؽ مداااااااااتؾى السعشؾياااااااااة )

(b1=145, b2=27.7( وبسعشؾياااااة القيساااااة االحتسالياااااة )عماااااى التاااااؾالي 518.0.185,0 )
( االماااااخ الاااااحي ياااااؤدي الاااااى عاااااجم وجاااااؾد اي تاااااعثيخ 0.05وىاااااي اكباااااخ ماااااؽ مداااااتؾى السعشؾياااااة )

      معشاااااااااؾي لستغياااااااااخات الااااااااادمؽ 
( وبالتاااااااااالي فاااااااااان yiعماااااااااى الستغياااااااااخ أعاااااااااجاد التالمياااااااااح)   

االنسااااؾذج تيااااخ مالئااااؼ لمتشبااااؤ فييسكااااؽ االعتساااااد عميااااو عمااااى الااااختؼ مااااؽ عيااااؾر قيسااااة اختبااااار 
F    ( اقااااااال ماااااااؽ مداااااااتؾى معشؾياااااااة وىاااااااي  (0.000)بسعشؾياااااااة  54.177)السحداااااااؾبة تدااااااااوي
(0.05) . 

 سهذج االتجاه العام اللهغاريتسي )الدالة االسية ( :ان -3

 عجاد التالميح االبتجائي االتي :اعيخت نتائج التحميل االحرائي ال 
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  تبااااااايؽ االنساااااااؾذج السقاااااااجر )معشاااااااؾي( مالئاااااااؼ لمتشباااااااؤ  اذ عياااااااخت قيساااااااة اختباااااااارF  السحداااااااؾبة
اقاااااااااال مااااااااااؽ مدااااااااااتؾى وىااااااااااي  (0.000)بسعشؾيااااااااااة قيستيااااااااااا االحتساليااااااااااة  58.69)تداااااااااااوي )   

 (.0.05معشؾية )
 ( عياااااااخت قيساااااااة السعمساااااااة الحاااااااج الثابااااااات تدااااااااويb0=8.52 بيشساااااااا عياااااااخت قيساااااااة , ) السعمساااااااة

( لكااااااال السعمستاااااايؽ  وىااااااي اقاااااال 0.000( , وبسعشؾيااااااة )=b1 0.062السياااااال الحااااااجي تداااااااوي )
( وعمياااااااة يسكاااااااؽ كتاباااااااة انساااااااؾذج االتجااااااااه العاااااااام الجالاااااااة االساااااااية 0.05ماااااااؽ مداااااااتؾى معشؾياااااااة )

 السقجر كاالتي :
     = 8.52+0.062 ti  

 ( عياااخت قيساااة معامااال التحجياااجR2( تدااااوي )0.89)  جاااؾدة معادلاااة االنحاااجار وىاااحا مؤشاااخ عماااى
(, وتباايؽ ان ti,yiالتقجيخيااة  عمااى قااجرتيا التفداايخية لمعالقااة باايؽ الستغيااخيؽ الاادمؽ واعااجاد التالميااح )

 . (89%متغيخ الدمؽ يسارس تعثيخه في متغيخ اعجاد الظمبة بشدبة )
  ( 142912عيخت قيسة متؾسط مخبعات الخظع تداوي MSE=). 
  حخافاتالستؾسط السظمق لالنعيخت قيسة   (          .) 
 متؾسط االخظا الشدبية السظمقة (           ) 

 ( 3ججول )

 يؾضح نتائج التحميل االحرائي ال نسؾذج االتجاه العام الخظي ال عجاد التالميح

          MSE               F  معشؾيةF 
8.52 0.062 0.89 142912     4 58.69 0.000 

 

 اختيار افزل انسهذج اتجاه عام مقدر: :3-4
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مؽ خالل السقارنة بيؽ الشساذج السقجرة تبيؽ بان االنسؾذج االتجاه العام الشرف المؾتاريتسي )الجالة االسية 
 (.MAPE , MAPE ,  MSE    )الا  معاييخ مقارنو  ( ىؾ االفزل المتالكو اصغخ

 :  التشبؤ  : 3-5

 االتية: العام االسي ىؾ االفزل تؼ استخجامو في التشبؤاتبعجما تبيؽ االنسؾذج  االتجاه 

  -:التشبؤ بععجاد التالميح السدتقبمية  -1

ىي قيؼ تراعجية ( 2030 2021-( نمح  القيؼ التشبؤية لمسجة الدمشية )4بالشغخ الى الججول )   
 2030تمسيحا لغاية عام  (13765) بيؼ الستشبئ سشؾية ومؽ الستؾقع ان يرل عجد التالميح

  (4) ججول 

 (2030-2021القيؼ التشبؤية ال عجاد التالميح االبتجائي لمسجة الدمشية )

 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 الدشة
االعداد 
 التشبؤية

9941 
 

10580 
 

11260 11984 
 

12754 13574 
 

14447 
 

15375 
 

16363 
 

17415 
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 ( رسم القيم التشبؤية لدلدلة اعداد التالميذ االبتدائي1الذكل  رقم )                   

 

 : التشبؤ بعجد السجارس الؾاجب تؾافخىا -2

 (377عمى العجد )التشبؤية مسكؽ معخفة عجد السجارس الؾاجب تؾافخىا مؽ خالل قدسة عجد التالميح   
( نمح  القيؼ التشبؤية يعجاد السجارس لمسجة الدمشية 5الججول )( , وبالشغخ الى 1السجرج في ججول رقؼ )

عيخت  2030))( ىي قيؼ تراعجية سشؾية وان عجد السجارس الؾاجب تؾافخىا لعام 2030 2021-)
 ( مجرسة. (46تداوي 

 

 

 (5)ججول 

 ( 2030-2021يسثل اعجاد السجارس الؾاجب تؾافخىا لمسجة الدمشية )
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 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 الدشة
 28 27 السدارس

 
30 32 

 
34 36 
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 (2030-2021( يسثل االعجاد التشبؤية لمسجارس االبتجائية لمسجة الدمشية )2الذكل رقؼ )

 

 : التشبؤ بعدد الذعب السدرسية الهاجب تهافرها -3

السجرج في ججول  (32)قدسة عجد التالميح عمى العجدالل مسكؽ معخفة عجد الذعب الؾاجب تؾافخىا مؽ خ
( نمح  القيؼ التشبؤية يعجاد الذعب السجرسية لمسجة 6وبالشغخ الى الججول ),  (1مقاييذ التخبؾية رقؼ )

( ىي قيؼ تراعجية سشؾية وان عجد الذعب السجرسية السجارس الؾاجب تؾافخىا 2030 2021-الدمشية )
 ة.يمجرسشعبة  ( (544عيخت تداوي  2030)لعام )
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 (6ججول )

 ( 2030-2021يسثل اعجاد الذعب الؾاجب تؾافخىا لمسجة الدمشية ) 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 الدشة
االعجاد 
 التشبؤية

310 
 

331 
 

352 375 
 

399 412 
 

452 
 

481 
 

511 
 

544 
 

                                               

  

 
 (2030-2021اعجاد الذعب السجرسية التشبؤية لمسجة الدمشية )يسثل ( 3)رقؼ ذكل ال

 التشبؤ بأعداد السعلسين الهاجب تهافرها : -4
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السجرج ضسؽ  (19مسكؽ معخفة اعجاد السعمسيؽ الؾاجب تؾافخىا مؽ خالل قدسة عجد التالميح عمى العجد )
( نمح  القيؼ التشبؤية يعجاد السعمسيؽ 7وبالشغخ الى الججول ) (,1السقاييذ السعاييخ التخبؾية ججول رقؼ )

( ىي قيؼ تراعجية سشؾية وان اعجاد السعمسيؽ الؾاجب تؾافخىا لعام 2030 2021-لمسجة الدمشية )
 ( معمؼ.(917عيخت تداوي  2030))

 

 

 

  (7)ججول

 ( 2030-2021السعمسيؽ الؾاجب تؾافخىا لمسجة الدمشية )يسثل اعجاد 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 الدشة
االعداد 
 التشبؤية

523 
 

557 
 

592 631 
 

671 714 
 

760 
 

809 
 

861 
 

917 
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 (2030-2021عداد السعلسين التشبؤية للسدة الزمشية )يسثال( 4) رقم ذكلال

 االستشتاجات : -4

يراردداا راددارا ريل  ٌددد ر بلدداردً  ددً  Mintab-17بعددا راددارت ريل اٌددا ر  اددخدً بخرددلجار  با ددخ      

 لواا ريبخ ث ريى ااة ررل لخاخت وره هخ هً : لضخت اكاكوف ريش خيً

   د ا يال بؤ.) ريجطً + ر رً (  مط   خدج ر لاخه ريعخ   ظهات  -1
   د  يال بؤ.ظها ر   ودج ريلابٌعً غٌا  -2
 ر ضا ر  ودج   د  يال بؤ. رن ر  ودج ر لاخه ريعخ  ر رًلبٌن  -3
 . (  اراس 10 )ظها ريعاز ري اارً ٌرخوي -4
 .شعبا  اارٌا (104  (ظها ااز ريشعبا ري اارٌا ٌرخوي  -5
 (  عا .201ظها ااز ريكخاا ريلااٌرً ٌرخوي ) -6
 .           ريل بؤ بخاارا ريل  ٌد ر بلاردً يا اة ريز  ٌا  -7
وريلدددً لل )دددا )اددداا             ريل بدددؤ بدددبعت ري ردددلاز خت ريلابوٌدددا يا ددداة ريز  ٌدددا  -8

 ري اراس , ااا ريشعب , ااا ري عا ٌن (.

 التوصيات -4
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 ر رلفخاة  ن  لخد  ريب ث  ن رياهخت درت ريع لا. -1
ي عا ا ر لٌخاخت ري اٌاٌخت  وريمطخاخت  ريل بؤ بأاارا ريل  ٌد ر بلاردً ي  خ ظا بغارا   رب  -2

 . لظ   ا واا  ن ريمورطع ري اٌاٌا ريور اةري رلاز خت ريلابوٌا , رد رن  ن   اٌاٌا كا
ررلع خا طاردك ير را ز  ٌا رجاى  ً  اخا ريل بؤ وري مخا ا  ع ريطاردك ري رلجا ا  ً  -3

 ريب ث.
 راارت ااررخت   خ)اا يع و    خ ظخت ريعارق . -4

 

 المصادر -5

." ري اجا ريى ل اٌا ر   ارا " , ارا  2014ابخس , ورجاون , ريل ٌ ً ,زهاة  رن  -4

 ريكلب ياطبخاا وري شا, ري واا

 1تقشيات (  ط -معاييخ  -اساليب  -خمف حديؽ عمي الجليسي , تخظيط السجن ) نغخيات -2
 .375,ص  2015,دار الرفاء لمشذخ والتؾزيع ,عسان االردن , 

 - عخٌٌا –ررخيٌب  –( ," لجطٌط ري ان  ظاٌخت 2015ريايٌ ً , جاف  رٌن ااى  ) -3

 لم ٌخت " , ارا ريافخت يا شا وريلوزٌع , ا خن

سميسان , د. اسامة ربيع سميسان   دليل الباحثيؽ في التحميل االحرائي لمبيانات باستعسال  -4
 م . 2007  جامعة السشؾفية / كمية التجارة )بالدادات ( /  (Minitabبخنامج )

كسال جالب  " تحميل الدالسل الدمشية لبيانات صخف  –القاسؼ   السؾسؾي  ابؾ -الدشؾسي  -5
 م . 2005العقاقيخ الظبية " بحث مشذؾر في مجمة الداتل  

" مقارنة بيؽ بعض االساليب االحرائية التقميجية م( 2013 )الذسخاني  د.دمحم مؾسى  -6
م القخى لمعمؾم التخبؾية ونساذج بؾكذ جشكشد في تحميل بيانات الدالسل الدمشية "  مجمة ا

 والشفدية  السجمج الخامذ  العجد االول يشايخ.
 ريز  ٌا رير را" ،( 2443) رن، رياطٌف ابا وشو خن،  اطفى رياارف، زرا -7

 ريعارق,بغارا, ر ويى ريطبعا, ور للاخاٌا ر اراٌا ياعاو  رياكلوا ارا,ريمٌخرٌا ور الخ 
 ً ريل بؤ ر للاخاي ب ث   شوا  ARIMAريعخ ً , ر  ا  رٌن بلخا ." ررلجار    خدج  -8
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ا) خن دمحم غ ٌ  ,  ااا رخبك , عخٌٌا ريلجطٌط ) ارفلهخ ور وراهخ و  هاٌا رااراهخ  -9
يا شا وريلوزٌع ,ا خن ر اان  تا ريافخ, ار1ولطبٌمخلهخ  ً  اخا ريلجطٌط ريع ار ً (,ط

 . 44, ص 2011,
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 9- AL-Nasser ,A. H & JUma,A.  A (2013) "Interoduction To Applied Time 

Series Analysis ", AL-jazeera Bureau for printing  and publishing. 

10-John .O. Rawlings & others, (1998),"Applied regression analysis 

Aresearch Tool ) North Carolina State University , USA , Second Edition. 
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