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يف التنبؤ بالشالسل الزمنية
Comparative study between ARIMA, GARCH and
ANN models in forecasting time series
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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التى تحمل العنوان :
دراسة مقارنة بين نماذج  ARIMAو  GARCHوANN
في التنبؤ بالسلاسل الزمنية
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الدكتور رائد صالحة لما قدموه من مالحظات قيمة إلغناء هذه الرسالة وإخراجها في أفضل
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وختاما أشكر كل من قدم لي العون والنصيحة والتشجيع وكذلك من تمني لي التوفيق.
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المستخلص
تناولت هذه الدراسة التعرف على الجانب النظري ألسلو
والمتوسطات المتحركة التكاملية ) ، ARIMA(p,d,qوأسلو
بعدم ثبات التباين المعمم  GARCHوأسلو

اإلنحدار الذاتي

اإلنحدار الذاتي المشروط

الشبكات العصبية  ANNبالتحديد شبكة

البيرستون متعددة الطبقات .MLP
تم تطبيق هذه األساليب الثالثة على السلسلة الزمنية الشهرية لسعر اليورو مقابل
الشيكل  URO/ILSللفترة الزمنية ما بين ديسمبر  2000الى ديسمبر  ، 2017وبناء نمو ج
) ARIMA(2,1,1كأفضل نمو ج من نما ج  ARIMAونمو ج )GARCH(1,1
كأفضل نمو ج من نما ج  GARCHونمو ج ) MLP(2-6-1كأفضل نمو ج من نما ج
 ،ANNومن ثم تمت المقارنة بين هذه النما ج الثالثة من حيث دقة التنبؤ وكفاءته حسب
المعايير اإلحصائية متوسط مربعات األخطاء  MSEو متوسط األخطاء النسبية المطلقة
.MAPE
وأشارت النتائج اإلحصائية إلى أن نمو ج الشبكات العصبية اإلصطناعية ANN
هو النمو ج األمثل ،وبنا ًء على لك تم االعتماد عليه في التنبؤ بالقيم المستقبلية لسلسلة سعر
اليورو مقابل الشيكل .URO/ILS
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Abstract

This study deals with the theory of Auto Regressive Integrated
Moving Average models ARIMA(p,d,q) , the Generalize Auto
Regressive Conditional Heteroscedastic models (GARCH) and the
method of Artificial Neural Networks (ANN) specifically MultiLayer Perceptron (MLP).
These three methods were applied to the URO / ILS monthly
time series for the period from December 2000 to December 2017.
The ARIMA(2,1,1) was modelled as the best ARIMA model, the
GARCH(1,1) as the best model of the GARCH and MLP(2-6-1) as
the best model of ANN models, and then the three models were
compared in terms of the accuracy and efficiency of the future
forecasting according to statistical standards; Mean Squares Errors
(MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE).
The statistical results pointed out that the model of the artificial
neural networks (ANN) is the optimal model and therefore it have
been relied on predicting the future values of the URO/ILS time
series.
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الفصل األول

مدخل الدراسة

1

 1.1مقدمة:
تعتبر النقود أداة للتداول و التبادل و تحظى بالقبول العام إذا كانت عملة وطنية داخل البلد ،أما في
ظل االنفتاح االقتصادي الذي تعيشه االقتصاديات العالمية ،و تشابك العالقات االقتصادية و ارتفاع
معدالت التبادل التجاري ،و تعدد العمالت المتداولة ،توجب وجود آلية واضحة يتم من خاللها تقييم
كل عملة من العمالت المتداولة مقابل العمالت األخرى ،و يطلق على هذه اآللية تسمية سعر
الصرف الذي يمثل الفارق الجوهري بين التعامالت الدولية و التعامالت المحلية (يوسف.)2016 ،
تكمن أهمية سعر الصرف على أنه مؤشر على قوة اقتصاد أي دولة  ،سيما أنه يؤثر في كثير من
المؤشرات االقتصادية كالبطالة ومستويات الدخل الفردي والتوظيف وسوق العمل الخ...
وتعتمد مناطق السلطة الفلسطينية في كثير من المعامالت االقتصادية على العمالت األجنبية مثل
عملة الدوالر واليورو  ،أو العمالت العربية مثل الدينار االردني باإلضافة للعملة االسرائيلية الشيكل
بسبب عدم وجود عملة خاصة بها بسبب االحتالل االسرائيلي ،فارتفاع سعر صرف هذه العمالت
المتداولة يؤثر على قوة أو ضعف االقتصاد الفلسطيني .تعد عملة اليورو من أهم العمالت االجنبية
التي ال يتم تدولها نقدا وإنما في الحسابات من خالل البنوك الفلسطينية نتيجة وجود العديد من
المناقصات من دول اإلتحاد األوروبي التي يتم دفعها باليورو في الحسابات للشركات الفلسطينية
المنفذة لهذه المناقصات والتي يضطرون بعدها لتحويلها الى الدوالر أو الشيكل لتغطية مصاريف
و أجورتنفيذ هذه المناقصات (كنفاني. )2014 ،
مما سبق يتضح أن سعر صرف العمالت من المؤشرات على اقتصاد صحي وجيد وقد بذل العديد
من الباحثين جهودا كبيرة لدراسة أسعار صرف العمالت األجنبية المختلفة إضافة الى إيجاد نماذج
للتنبؤ بها في المستقبل وقد استخدم الباحثين العديد من األساليب اإلحصائية للتنبؤ بظاهرة التغير
في سعر صرف العمالت (حمدان.)2015 ،
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فجاءت هذه الدراسة لمعرفة أفضل أسلوب إحصائي من األساليب الثالثة ANN,GARCH,
 ARIMAيمكن التنبؤ به بسعر صرف اليورو مقابل الشيكل مستقبال.
 2.1مشكلة الدراسة :
تتمحور مشكلة الدراسة في المقارنة بين النماذج  ARIMA, GARCH, ANNفي التنبؤ بأسعار
اليورو مقابل الشيكل وتحديد النموذج األمثل للتنبؤ.
 3.1أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1توضيح الجانب النظري للنماذج اإلحصائية المستخدمة .
 .2مقارنة بين النماذج  ARIMA, GARCH, ANNلتحديد النموذج اإلحصائي األفضل
للتنبؤ.
 4.1أهمية الدراسة :
تنقسم اهمية الدراسة الى شقين هما:


األهمية التطبيقية :

تتمثل في امداد أصحاب القرار بمعلومات مستقبلية عن أي مشكلة ممكن أن تواجههم وبالتالي يتم
وضع الخطط الالزمة لمواجهتها.
 األهمية االحصائية :
تتمثل في استخدام ثالثة أساليب للتنبؤ وهي أسلوب  ARIMAوأسلوب  GARCHوأخيرا ً
اسلوب  ANNو بالتالي إيجاد النموذج األفضل بعد المقارنة بينهم فيتم استخدامه في التنبؤ مستقبال.
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 5.1مصدر البيانات :

تم الحصول على بيانات الدراسة الخاصة بأسعار اليورو مقابل الشيكل من الرابط التالي:
https://sa.investing.com/currencies/eur-ils
 6.1حدود الدراسة :
الحدود المكانية  :األراضي الفلسطينية المحتلة عام .1967
الحدود الزمنية  :أسعار العمالت اليورو مقابل الشيكل من ديسمبر  2000الى ديسمبر . 2017
 7.1الدراسات السابقة :
لقد تعددت الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع محل الدراسة ،المتمثلة في الدراسات العربية:


دراسة (غولي والحمداني:)2010 ،

تناول هذا البحث بناء نماذج لشبكة عصبية اصطناعية يمكنها ان تزيد أداء التنبؤ بخصوص سندات
شركات الغلة المتعلق بالشركات ( )CBYكسعر فائدة تحليل سوق التآزر( )SMAقدم الى بناء
نماذج ( )Freedmanفي هذه السمة  ،بينما النماذج التي تشمل بيانات السلسة الزمنية الوحيدة
لمحصول الرابطة المتعلق بالشركات قد تم تطويره  ،النماذج األخرى ولدت خالل اإلرتباط وإعادة
تنظيم المتغيرات األساسية ،كل نموذج بني لتوقع  6 ،1و 12شهرا كفترة زمنية للتوقع وقد حصلت
الدراسة على  9نماذج لشبكة عصبية اصطناعية للتنبؤ بسعر فائدة الشبكات العصبية االصطناعية
ذات الطبقات المتعددة والتي تستخدم خوارزمية النمو الخلفي ( ، )back propagationوقد
أظهرت أداء جيدا في التنبؤ للفترتين شهر وستة أشهر.
 دراسة ):)Aladag et al., 2012
هدفت هذا الدراسة إلى استخدام نموذج اإلنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة الكسرية
( )ARFIMAللتنبؤ بالسالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة ،وهي تفترض خطية هذا النموذج
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وبالتالي فإن نتائجها ليست دائما ً مرضية ،لذلك لجأ الباحثون إلى الجمع بين النماذج الخطية وغير
الخطية مثل  ARIMAوالشبكات العصبية االصطناعية  ،ANNليكون وسيلة فعالة لتحسين
التنبؤات ،وبنا ًء على ذلك تم اقتراح نموذج هجين يجمع بين  ARFIMAوالشبكات العصبية أمامية
التغذية ( )FNNلتحليل السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة وتم تطبيق هذا األسلوب المختلط
المقترح لبيانات السياحة في تركيا الذي يغلب عليه خاصية المدى الطويل ،ومن ثم تم مقارنة هذا
األسلوب المختلط مع األساليب األخرى وتبين أن األسلوب المختلط المقترح لديه أفضل دقة للتنبؤ.
 دراسة ( شكوري : )2012 ،
تطرقت هذه الدراسة إلى وفرة الموارد الطبيعية النمو االقتصادي في الجزائر ،حيث بدأت الدراسة
التطبيقية أوال بنمذجة قياسية لتطاير سعر البترول باالعتماد على النماذج  ، GARCHحيث قام
الباحث في المرحلة األولى بدراسة استقرارية المتغيرات  ،و ألجل هذا استعمل إختبارات الجذور
الوحدية وهي  ،ADF, PP, KPSSو في المرحلة الثانية و من أجل اختيار السيرورة المالئمة
لنمذجة سلسلة سعر البترول استخدم النماذج  ARIMAأو النماذج

 ARFIMAواستخراج

التطاير  ،فقد استعان الباحث باختبارات الذاكرة الطويلة من خالل طريقة  Gewekeوطريقة
اإلمكان األكبر  ،وقد بينت هاتين الطريقتين أن سلسلة سعر البترول ال تتميز بذاكرة طويلة ،و بناءا
على هذه النتائج فقد قام الباحث في المرحلة الثالثة بنمذجة سلسلة أسعار البترول و استخراج سلسلة
التطاير باالعتماد على النماذج  ARIMAوفقا لمنهجية بوكس-جانكينس  ،وفي المرحلة الرابعة
قام بنمدجة تباين سلسلة بواقي أسعار البترول بإستخدام النموذج (  ، )GARCH 1,1و في المرحلة
الخامسة قام بحساب و استخراج سلسلة تطاير أسعار البترول المعبر عنها باالنحراف المعياري
الشرطي ألسعار البترول .
في الخطوة الثانية فقد قام بدراسة و تحليل إستجابة بعض المتغيرات االقتصادية التي تمثل قنوات
انتقال نقمة الموارد لالقتصاد لتقلبات سعر البترول في الجزائر  ،وألجل هذا فقد استخدم ستة
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متغيرات اقتصادية كلية  :الناتج الداخلي الخام  ،النفقات العامة بالنسبة للناتج الداخلي الخام  ،سعر
الصرف الحقيقي الفعلي  ،سعر البترول وعرض النقود بالنسبة للناتج الداخلي الخام  ،كما شملت
هذه الدراسة على متغير آخر يعتبر كمقياس لتطاير سعر البترول يتمثل في االنحراف المعياري
الشرطي لسلسة سعر البترول و المستخرج من النموذج ( GARCH)1,1و ألجل هذا فقد استعمل
الباحث كل من اختبار التكامل المتزامن لغرض اختبار إمكانية وجود عالقة توازن في المدى
الطويل  ،توجد عدة اختبارات لهذا الغرض غير أن أهمها هي مقاربة  johansen؛ و مقاربة نماذج
المتجهات ذات االنحدار المتعدد ، VARو ألجل هذا يتم االعتماد على المعامل  Akcaikeو
Schwarzمن أجل تحديد عدد التأخرات الالزمة إلجراء اختبار التكامل المتزامن و تقدير النموذج
.VAR
حيث توصلت الدراسة إلى وجود سببية من سعر البترول باتجاه من كل الناتج الداخلي الخام ،
النفقات الحكومية و عرض النقود ،و كذلك توجد سببية من تطاير سعر البترول نحو من كل الناتج
ا لداخلي الخام و عرض النقود ،بينما ال توجد سببية في المدى القصير من سعر البترول و تطاير
سعر البترول نحو سعر الصرف الحقيقي ،ال و توجد سببية كذلك من تطاير سعر البترول نحو
النفقات العامة في المدى القصير ،و هذه النتائج تبين التأثير المباشر لسعر البترول على اإلنفاق
العام و على الناتج الداخلي الخام ،بينما التأثير على سعر الصرف الحقيقي يكون في المدى الطويل.
 دراسة ( : )Yaziz et al. , 2013
تناولت هذه الدراسة استخدام أداء نموذج  ARIMA – GARCHالهجين في التنبؤ بسعر الذهب،
وأجريت هذه الدراسة على سلسلة من 40مشاهدة ألسعار الذهب اليومية ،هذه الدراسة عملت على
التحقيق في أداء تهجين السلسلة الزمنية أحادي المتغير نموذج  ARIMAمع نموذج ،GARCH
وقد استخدم في هذه الرسالة تحويلة بوكس كوكس الستقرار التباين والحد من اختالفه.
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وبنيت هذه الدراسة على ما يلي :
 استخدام نموذج  ARIMAاألفضل للبيانات الخطية . استخدام نموذج  GARCHاألفضل للبيانات غير الخطية . تشكيل النموذج الهجين الذي يجمع بين نموذج  ARIMAمع مكونات خطأ . GARCH واعتمد النموذج ) ARIMA (1,1,1) – GARCH(0,2كنموذج أمثل للتنبؤ. دراسة (أمينة:)2014 ،
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نماذج التنبؤ الخطية وغير الخطية بقصد التنبؤ بمؤشر سوق دبي
المالي ,وذلك باالعتماد على قاعدة بيانات يومية للفترة من  ,30\1\2014 - 22\2\2006وتوصلت
الدراسة إلى نتيجة مفادها أن نموذج الشبكات العصبية االصطناعية  ANNلديه قدرة أكبر على
التنبؤ مقارنة بنموذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس األخطاء المعمم .GARCH
 دراسة (بخالد وآخرون:)2014 ،
هدفت هذه الدراسة الى اختبار ما إذا كانت سلسلة عائد المؤشر العام لسوق الدار البيضاء مستقلة
فيما بينها وتتبع السير العشوائي ،حيث قام الباحثون بتقدير مدى انحراف سلسلة مؤشر العائد عن
الكفاءة على المستوى الضعيف من خالل اختبار القدرة على التنبؤ بالعوائد على المدى القصير،
باقتراح نموذج ) GARCH(1,1) ، ARIMA(1,1,0وقد شملت العينة بيانات تاريخية لسعر
اغالق المؤشر العام لسوق الدار البيضاء ،خالل الفترة من  2007إلي  ،2011وهي مشاهدات
يومية تبلغ  827مشاهدة ،وقد وجد الباحثون أن النموذج المقترح أفضل من نموذج السير العشوائي
من حيث الجودة التنبؤية ،وأن عوائد مؤشر سوق الدار البيضاء المالي قابلة للتنبؤ على المدى
القصير ،وحركة األسعار تظهر كنتيجة لصدمة خارجية عابرة ،وبالتالي فالسوق ال يعتبر كفؤا ً عند
المستوى الضعيف.
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دراسة ( سالم:)2014 ،

تناولت هذه الدراسة طرق التنبؤ بمعدالت الجريمة في قطاع غزة ،حيث تم التعامل مع المعدل
الخام للجريمة في قطاع غزة لكل 100000نسمة ،وتم استخدام نماذج الشبكات العصبية
االصطناعية ( ،)ANNونماذج االنحدار الذاتي المشروطة المعممة ( ،)GARCHوالمقارنة
بين الطريقتين من حيث دقة التنبؤ وكفاءته ،وتم المفاضلة بين النماذج المقدرة من خالل استخدام
معياري المفاضلة ( ،)AIC , BICولقد خلصت الدراسة إلي أن نماذج الشبكات العصبية
( )ANNكانت أكفأ وقدرتها التنبؤية أعلى من نماذج (.)GARCH
 دراسة ) :) Babu & Reddy , 2014
تناولت هذه الورقة التنبؤات لألوراق المالية الهندية باستخدام نماذج تقليدية ،وأيضا تم استخدام
النموذج  ARIMA – GARCHالهجين للتنبؤ ،وأكدت هذه الورقة بعد استخدام مقاييس األخطاء
 MaxAPE، RMSE ،MAPEبأن النموذج الهجين تفوق على النماذج التقليدية في دقة التنبؤ
من جهة ،باإلضافة الى أن النموذج الهجين حافظ على اتجاه البيانات من جهة أخرى .
 دراسة (الدكي :)2015 ،
سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هناك أية عالقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات
السورية المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية وبين تقلبات عوائد األسهم الشهرية في السوق،
خالل الفترة  2010-1-1ولغاية  ، 2014 -8-31ولمعرفة نوع تلك العالقة (طردية أو عكسية)،
إلعطائها الوزن المالئم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول االسهم في سوق دمشق لألوراق
المالية ،أو عند التنبؤ بها .ولدى استخدام أسلوب تحليل االنحدار غير الخطي )،GARCH (1,1
لمعالجة البيانات المتعمقة بعائد األسهم في سوق دمشق لألوراق المالية ،تبين أن العالقة بين حجم
تداول األسهم وتقلبات عوائد األسهم غير مهمة إحصائياً ،ولذا فال مبرر ألخذ مخاطر تقلبات عوائد
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األسهم بعين اإلعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند
التنبؤ بها.


دراسة (حمدان:)2015 ،

تناولت هذه الدراسة استخدام نماذج هجينة تتكون من خالل الدمج بين نماذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة التكاملية ( )ARIMAونماذج الشبكات العصبية من جهة اخرى وبالتحديد
نموذج الشبكات العصبية البيرسبترون متعدد الطبقات (. )MLP
تم تطبيق هذه النماذج على السلسلة الزمنية الشهرية لسعر الدوالر مقابل الشيكل  USD\ILSللفترة
من _1يناير  2005إلى _1نوفمبر  ، 2014في البداية تم توفيق نموذج )ARIMA (0,2,1
كأفضل نموذج من نماذج  ARIMAثم بناء نموذج  Zhangالهجين ،بعد ذلك تم الدمج بين نموذج
باستخدام القيم السابقة والبواقي السابقة والقيم

 ARIMAونموذج الشبكات العصبية MLP
المقدرة من نموذج .ARIMA


دراسة ( محمد و يادكار:) 2015 ،

هدف هذا البحث إلى إيجاد نماذج التقلبات ألسعار اإلغالق اليومي لسوق العراق لألوراق المالية
من فترة ( )2005 - 2012باستعمال نماذج اإلنحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجانس التباين
عندما يتبع توزيع األخطاء التوزيع الطبيعي الذي يأخذ بنظر االعتبار التقلبات في األسعار خالل
فترات التداول ،ثم تم دراسة مرحلة التشخيص وذلك من خالل استعمال عدد من االختبارات
لتشخيص وجود مشكلة عدم تجانس التباين والتي تمتاز بها هذه النماذج وبعدما تم دراسة مرحلة
التقدير التي تضمنت استعمال طريقة اإلمكان األعظم ،ومن ثم تم فحص مدى مالئمة النموذج
وذلك عن طريق استعمال عدد من االختبارات من أجل تحديد مدى مالئمة النماذج التي تم تقديرها
للبيانات المدروسة ،ثم التنبؤ بالتقلبات (عدم الثبات) لألسعار من خالل التنبؤ بتقلبات أسعار اإلغالق
اليومية باستعمال طريقة التنبؤ في العينة .وتبين من نتائج التطبيق على البيانات المدروسة أن أفضل
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نموذج للتنبؤ بتقلبات أسعار اإلغالق اليومي هو نموذج ) GARCH (2,1وبدون أي تأثيرات لـ
 ARCHفي النموذج وذلك باالعتماد على معيار ( )AICو ( ) SICو ( )Q-Hومعنوية المعلمات
المقدرة للنموذج ودقة التنبؤ باإلعتماد على بعض معايير الدقة التنبؤية.


دراسة (هليل: ) 2015 ،

تعرضت هذه الدراسة للمقارنة بين بناء نماذج السالسل الزمنية المختلفة من حيث قدرتها على
التنبؤ بأسعار صرف العمالت للدينار االردني والشيكل االسرائيلي ،و بشكل خاص اعتمدت
الدراسة على التحليل بالنماذج الغير خطية أحادية المتغير ،وقامت هذه الدراسة بتطبيق نماذج
السالسل الزمنية للتنبؤ على بيانات أسعار الصرف خالل الفترة الزمنية  1977/10/31إلى
 2013/8/13حيث تعتبر نماذج ( )ARIMAللسالسل الزمنية المبنية على مدخل بوكس-جنكيز
أكثر نماذج السالسل الزمنية انتشارا وتعطي نتائج جيدة للتنبؤ  ،إال أن هذه النماذج ضعيفة عند
التعامل مع البيانات التي لها تباينات متغيرة.
ويوجد نماذج أخرى للسالسل الزمنية تتمتع بمزايا خاصة مثل التعامل بدقة مع حالة البيانات التي
لها تباينات متغيرة ،ومن هذه النماذج  ، GARCH/ARCHوهذه النماذج يتوقع لها أن تعطي
نتائج أفضل للتنبؤ .وقد قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة بين هذه النماذج GARCH, ARIMA
لبناء نماذج مناسبة للسالسل الزمنية ،وقد اعتمدت على بيانات تحويل العمالت التي بطبيعتها بيانات
مالية واقتصادية ،ومن ثم اجراء عمليات المقارنة الختيار النموذج االكفأ واألفضل للتنبؤ بأسعار
صرف العمالت للدينار األردني مقابل الشيكل اإلسرائيلي .وهناك معايير للمفاضلة بين النماذج
نفسها التي تعتمد على القيمة األصغر لهذه المعاير  AICو  ، BICوبخصوص نماذج ARIMA
تم ترشيح عدة نماذج ،وتبين أن أفضل هذه النماذج هو نموذج ) ARIMA(2,1,4الذي يمتلك
أقل قيمة  AIC = -7833822وكذلك تم ترشيح عدة نماذج لـ  GARCHوكان أفضلها نموذج
) ، GARCH(1,2الذي له أقل قيمة AIC=-36935.9
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في نهاية الدراسة ،تم مقارنة هذين النموذجين ببعضهما البعض باستخدام مقاييس قياس أخطاء
التنبؤ  ،وهما  MAEو  MASEفتم اختيار نموذج ) GARCH(1,2كأفضل نموذج على االطالق
والذي يمتلك القيم األصغر  MAE=0.5793138و.MASE= 0.6719251
 دراسة (:)Pahlavani & Roshan , 2015
تناولت هذه الورقة بحث لمقارنة أداء النموذج الهجين  ARIMA – GARCHمع نموذج
 ARIMAللتنبؤ بسعر الصرف اإليراني مقابل الدوالر األمريكي ،وكانت فترة الدراسة من /20
مارس2014 /م إلى  /19إبريل2015 /م ,حيث أنه تم الحصول على هذه البيانات من البنك
المركزي االيراني ،وقد أستخدم ثالثة معايير مختلفة للحكم على كفائة النماذج والمعايير هي TIC
و  RMSEو  ،MAEووجد بعد التحقق من هذه المعايير أن النموذج الهجين – ARIMA
 GARCHأعطى أفضل تنبؤات وبالتالي فإن النموذج األمثل من النماذج الهجينة هو
). ARIMA(7,2,12) – EGARCH)2,1
 دراسة ( قادري رياض : )2017،
تعرضت هذه الدراسة إلى مقاربة رياضية وقياسية للتنبؤ بمبيعات الكهرباء المنخفضة التوتر لسنة
 2016لشركة سونلغاز الجزائرية ،كان ذلك من خالل جمع وتدوين المبيعات السابقة لسونلغاز ما
بين سنة  2015-2010ثم توظيفها في تجسيد نموذجين أحدهما قياسي متمثال في منهجية "بوكس
.جينكنس" واألخر رياضي متمثال في طريقة الشبكات العصبية االصطناعية ،وبعدها قامت
الدراسة بالمفاضلة بينهما على أساس االختبارات اإلحصائية لمعنوية النموذج وعلى أساس قاعدة
"دال" وتوصلت إلى أن منهجية "بوكس وجينكنس" هي التي تقدم النموذج األفضل واألدق للوصول
إلى تقديرات قريبة للواقع فيما يخص مبيعات الكهرباء منخفض التوتر الخاصة بشركة سونلغاز.
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وبناء على الدراسات السابقة فإن هذه الدراسة ستكون األولى التي تطبق على أسعار اليورو مقابل
الشيكل في فلسطين والتي تناولت المقارنة بين النماذج  ARIMA, GARCH, ANNفي التنبؤ
وتحديد النموذج األمثل للتنبؤ.
 8.1منهجية الدراسة :
سيتم استخدام االساليب االحصائية  ARIMAو  GARCHو  ANNللتنبؤ وذلك باستخدام
برنامج  MATLABوسيتم المقارنة بينها من خالل استخدام معياري المفاضلة MSE, MAPE
للوصول الى النموذج األفضل للتنبؤ .تعتمد منهجية بوكس وجنكنز في تطبيقها على أربع مراحل
هي كما يلي :
 -1التشخيص ()identification
 -2التقدير ()estimation
 -3فحص النموذج ()diagnostic checking
 -4التنبؤ المستقبلي ()forecasting
أما استخدام نموذج  GARCHفي نمذجة التباين  ،وأكثر استخدامها يكون في نماذج البيانات
المالية  ،ألن اإل تجاه الحديث لدى المستثمرين ال ينصب فقط على الدراسة والتنبؤ  ،وانما يهتمون
أيضا بعنصر المخاطرة أو عدم التأكد  ،ولدارسة عدم التأكد (أي عدم ثبات التباين ) فنحن بحاجة
الى نماذج خاصة تتعامل مع تشتت قيم الظاهرة عبر الزمن أي عدم ثبات التباين والنماذج التي
تتعامل مع هذا النوع هو ما يمكن تسميته نماذج . GARCH
في حين أن استخدام الشبكات العصبية االصطناعية  ANNيكون من دون النظر إلى فرضيات
عن طبيعة المتغيرات الداخلة في التحليل وطبيعة عالقاتها مع بعضها البعض بعكس نماذج تحليل
السالسل الزمنية.
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 9.1تقسيم الدراسة :
سيتم تقسيم الدراسة الى خمس فصول كما يلي :
الفصل األول  :يحتوى على المقدمة العامة ومشكلة الدراسة وهدفها وأهميتها وحدود الدراسة
ومصادر البيانات والدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة ومنهجية الدراسة .
الفصل الثاني :يتعلق باالطار النظري لنماذج بوكس وجنكنز واإلطار النظري للنماذج
الالخطية ) (GARCHوشرح المفاهيم و الخطوات المتعلقة بهذين النوعين من النماذج.
الفصل الثالث :سيتم استعراض في هذا الفصل االطار النظري الخاص بالشبكات العصبية
االصطناعية .ANN
الفصل الرابع :يحتوي على الجزء الخاص بالجانب العملي وهو تحليل البيانات الخاصة بالدارسة
وبناء ثالث نماذج  ANN-GARCH-ARIMAومن ثم المفاضلة بينها بناءا ً على بعض المعايير
االحصائية.
الفصل الخامس  :استعراض نتائج الدراسة وبعض التوصيات من قبل الباحث .
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الفصل الثان

الجانب النظري
لنماذج السالسل الزمنية
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 1.2مقدمة :
يطلق على مجموعة المشاهدات المرتبة وفق حدوثها في الزمن بحيث تعطي قيم ظاهرة محددة
تعبير السلسلة الزمنية ،وتكتب هذه المشاهدات كاآلتي y1 , y2 , … … , y𝑛 :حيث أن  y1تعني
قيمة المشاهدة التي وقعت في الزمن  t1و  y2تعني قيمة المشاهدة التي وقعت في الزمن 𝑡2
و 𝑛 yتعني قيمة المشاهدة التي وقعت في الزمن 𝑛𝑡 .
كما تعرف السلسلة الزمنية بأنها  " :متتابعة من القيم المشاهدة لظاهرة عشوائية مرتبة مع الزمن
أو مرتبة مع المكان ( بري.)2002 ،
كما تعرف بأنها مجموعة من المشاهدات لقيم ظاهرة ما تكون مأخوذة في أوقات زمنية محددة،
الفترات الفاصلة بين المشاهدة والتي تليها قد تكون متساوية أو غير متساوية وفي الغالب تكون
متساوية ( الطائي.)2009 ،

 2.2مكونات السالسل الزمنية : Components of the time series
تصنف التغيرات التي تؤثر في السلسلة الزمنية الى صنفين :
 1.2.2التغيرات المنتظمة وتشمل : Regular Variations
 االتجاه العام : General Trend
هو عبارة عن التغير المنتظم للمشاهدات خالل فترة زمنية سواء كان هذا التغير بالزيادة أو النقصان
ويحتل أهم عامل أو مركبة في السلسلة  ،غالبا ما يتم عليه التنبؤ بالقيم العددية (حضري .)2014 ،
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 التغيرات الموسمية : Seasonal Variations
تشير هذه المركبة الى التغيرات المتشابهة التي تظهر في الفصول المتناظرة خالل األزمنة المختلفة
التي أخذت فيها مشاهدات السلسلة (ابراهيم .)2008،
 التغيرات الدورية : Cyclical Variations
هي تغيرات منتظمة قصيرة األجل تؤدي الى حدوث نمط دوري في السلسلة يتكرر بانتظام بعد
عدد معين من الفترات الزمنية  ،يشار اليه عادة بالرمز  ،Sوالذي يسمى طول الدورة والتي تختلف
باختالف طبيعة البيانات فقد تكون أسبوعية أو شهرية أو فصلية ( عوض هللا .) 2016 ،
 2.2.2التغيرات غير المنتظمة (العشوائية) : Random Variations
هي تغيرات غير عادية تسبب اهتزازات فجائية في الظاهرة باالرتفاع او االنخفاض  ،وتتصف
هذه التغيرات بانها ال تستمر طويال  ،ولذلك فهي تسمى بالتغيرات قصيرة األجل  ،ومن أسباب هذه
التغيرات الحروب والكوارث والزالزل والبراكين والحرائق والسيول والفيضانات واالضطرابات
العمالية وغيرها.
 3.2أهداف تحليل السالسل الزمنية  ( :الطيب )2014 ،
 تحديد طبيعة الظاهرة من خالل المشاهدات المتتابعة .
 انشاء نموذج لتفسير وشرح سلوك السلسلة بداللة متغيرات أخرى بربط القيم المشاهدة ببعض
قواعد السلسلة.
 التنبؤ بسلوك السلسلة في المستقبل وذلك اعتمادا على معلومات الماضي .
 التحكم في العملية التي تتولد منها السلسلة الزمنية.
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 4.2السكون :Stationary
إن سكون وعدم سكون البيانات مهمة في تحليل السالسل الزمنية ،وكذلك في ايجاد النموذج
الرياضي المناسب لها  ،وأن رسم السلسلة الزمنية في الفترة (  )t, t 𝑡+ℎقد يكون بعض األحيان
مطابقا لرسم السلسلة في فترة أخرى (  )𝑠, 𝑠𝑡+ℎوهذا يدل على أن هناك تجانس زمني في سلوك
السلسلة والذي يسمى بالسكون .)Voind, 1999( stationary
إن السلسلة الزمنية المستقرة تكون الخصائص اإلحصائية بها ثابتة خالل الزمن (المتوسط والتباين
والتغاير ) أي أن هذه الخصائص ال تتغير باإلزاحة إلى األمام أو إلى الخلف.
ويمكن وصف هذه الخصائص اإلحصائية بشكل مؤقت أو بشكل جزئي ولذلك يفرق اإلحصائيون
بين نوعين من السكون هما (شيخي : )2009 ،
 1.4.2السكون التام ( القوي ) : Strictly Stationary
يقال أن السلسلة الزمنية أو العملية العشوائية المتقطعة )  ( y𝑡 , t = 0, ±1, ±2, … .ساكنة
سكونا تاما أو مؤكدا إذا كان التوزيع االحتمالي التراكمي المشترك ألي مجموعة جزئية من
المتغيرات التي تتكون منها السلسلة ال يتأثر باإلزاحة إلى األمام أو الخلف أي أن:
)(2.1

) 𝑘Pr(𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … … , 𝑌𝑡𝑚 ) = Pr( 𝑌𝑡1+𝑘 , 𝑌𝑡2+𝑘 , … … . , 𝑌𝑡𝑚+

حيث أن  𝑡𝑚 :تمثل أي فئة زمنية و  kمقدارا ثابتا.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن التحقق من السكون التام بشكل عملي (شعراوي.)2005 ،

17

 2.4.2السكون الضعيف :Weakly Stationary
يقال أن السلسلة الزمنية 𝑡𝑦 ساكنة سكونا ضعيفا اذا تحققت الشروط التالية (عمران والزعالن،
:)2012
 .1التوقع أو متوسط العملية 𝑡 µال يعتمد على الزمن  tأي أن :
)(2.2

µ𝑡 = 𝐸 (𝑦𝑡 ) = 𝜇 ; 𝑡 = 0, ±1, ±2,

 .2التباين 𝑡 𝛿 2ال يعتمد على الزمن  tأي أن :
)(2.3

𝛿𝑡2 = 𝑉(𝑦𝑡 ) = 𝛾(0); 𝑡 = 0, ±1, ±2,

 .3التغاير بين أي متغيرين يعتمد فقط على الفجوة الزمنية التي تفصل بينهما :
)(2.4

;)𝑘( 𝛾 = ) 𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑣 (𝑦𝑡−𝑘 ,
𝑡 = 0, ±1, ±2, … … . , 𝑘 = 0, ±1, ±2, … ….

 5.2عدم السكون : Non Stationary
تفترض معظم الدراسات التطبيقية اإلقتصادية التي تستخدم بيانات سلسلة زمنية أن هذه السلسلة
مستقرة أو ساكنة في حين أغلب السالسل الزمنية الخاصة بالحياة االقتصادية تتصف بعدم اإلستقرار
نتيجة عدم إستقرار الظروف المحيطة ويمكن من خالل رسم انتشار السلسلة الزمنية ودالة االرتباط
الذاتي () )Autocorrelation Function (ACFودالة االرتباط الذاتي الجزئي ( Partial
) )Autocorrelation Function (PACFالحكم على سكون أو عدم سكون السلسلة ويرجع
عدم السكون ألحد األسباب التالية (عطية:)2000 ،

18

.1

عدم ثبات التباين.

.2

وجود اتجاه عام.

.3

وجود تغيرات موسمية.

 6.2إختبارات فحص السكون :
هناك العديد من االختبارات االحصائية المستخدمة الختبار ما إذا كانت السلسلة مستقرة أم ال ،
نذكر منها هنا :
 1.6.2اختبار ديكي _فولر البسيط (: )DF( )Dickey-Fuller
تعمل اختبارات ديكي _فولر ( )1979على البحث في االستقرارية أو عدمها لسلسلة زمنية ما،
وذلك بتحديد مركبة االتجاه العام .
يعتمد هذا االختبار على ثالث معادالت بسيطة  ،نفترض وجود السير العشوائي التالي الذي يسمى
نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى ) 𝐴𝑅(1والتي تكتب على الشكل :
𝑡𝑒 1. ∆𝑋𝑡 = 𝛼1 𝑋𝑡−1 +
𝑡𝑒 2. ∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡−1 +
𝑡𝑒 3. ∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡−1 + 𝐵𝑡 +
حيث أن :
 : Δمعامل الفروق االولى أي ∆𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 :
𝑡𝑒  :حد الخطأ العشوائي ( عملية الضجة البيضاء) حيث ) .𝑒𝑡 ~ 𝑁(0, 𝛿 2
 :𝛼0الحد الثابت
𝑡𝐵 :االتجاه الزمني
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نختبر الفرضية  𝐻0 : 𝛼1 = 0مقابل الفرضية البديلة 𝐻𝑎 : 𝛼1 ≠ 0
وجود جذر وحدة أي عدم استقرار ونقارن احصائية االختبار مع القيم الجدولية التي وضعها ديكي
_فولر في جداول خاصة .
)(2.5

𝛼1
) 𝑆𝐸(𝛼1

=𝑡

 2.6.2اختبار ديكي _فولرالموسع (:)ADF() Augmented Dickey_Fuller
اختبار ديكي _فولر البسيط يقتصر على نماذج االنحدار الذاتي من الرتبة ( )1وقد قام ديكي _فولر
( ) Dickey_Fullerبتوسيع وتطوير االختبار الى بيانات االنحدار الذاتي من مرتبة أكبر من
( )1ويعتمد االختبار على المعادالت الثالثة التالية )Dickey and Fuller, 1981( :
𝑡𝑒 1. ∆𝑋1 = 𝛼1 ∑𝑃𝑗=1 𝐵𝑗∆𝑋𝑡−1 +
𝑡𝑒 2. ∆𝑋2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡−1 + ∑𝑃𝑗=1 𝐵𝑗∆𝑋𝑡−1 +
𝑡𝑒 3. ∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡 + ∑𝑃𝑗=1 𝐵𝑗∆𝑋𝑡−1 + 𝛿𝑡 +
حيث أن :
𝑡𝑒  :تمثل الخطأ العشوائي ( الضجة البيضاء )
واالختبار الذي يتم هو نفسه اختبار ديكي_فولر البسيط  ( 𝐻0 : 𝛼1 = 0وجود جذر الوحدة )
 3.6.2اختبار فيليبس وبيرون ( ):) Philips Perron test (pp) (1988
يعتبر هذا االختبار غير المعلمي فعاال حيث يأخذ بعين االعتبار التباين الشرطي لألخطاء  ،فهو
يسمى بإلغاء التحيزات الناتجة عن المميزات الخاصة بالتذبذبات العشوائية حيث اعتمد الباحثان أن
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نفس التوزيعات المحدودة الختباري  ADF ، DFويجري هذا االختبار في أربعة مراحل (شيخي
: )2009،
 .1تقدير بواسطة  (OLS) Ordinary least squaresالنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي
_فولر  ،مع حساب االحصائيات المرافقة.
 .2تقدير التباين قصير المدى .
2
𝑁∑
𝑡̂𝜀 𝑡=1

)(2.6

1
𝑁

= 𝜎̂ 2

حيث 𝑡̂𝜀 تمثل البواقي .
 .3تقدير المعامل المصحح  𝑠12المسمى التباين طويل المدى  ،والمستخرج من خالل التباينات
المشتركة لبواقي النماذج السابقة حيث:
)(2.7

𝑁∑
𝑖𝑡=𝑖+1 𝜀̂𝑡 𝜀̂𝑡−

1
𝑁

)

𝑖

𝐿+1

𝐿
2
𝑁∑
𝑡=1 𝜀̂𝑡 + 2 ∑𝑖=1(1 −

1
𝑁

= 𝑠12

حتى يتم تقدير هذا التباين يجب ايجاد عدد التباطؤات 𝐿  Newey-westالمقدر بداللة عدد
المشاهدات الكلية 𝑛  ،على النحو التالي :
)(2.8

)2/9

𝑛

(𝐿 ≈4

100

 .4حساب احصائية فيليبس وبيرون :
)(2.9

𝜑̂
𝜎 )𝑛( 𝑘−1
̂
𝑘√

مع
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+

𝜑(
)̂−1
𝜑̂
𝜎
̂

× 𝑘√ = ∗̂𝜑𝑡

̂2
𝜎

)(2.10

𝑠12

=𝑘

والذي يساوي  1في الحالة التقاربية عندما تكون 𝑡̂𝜀 تشويشا أبيض ،هذه االحصائية تقارن مع
القيمة الحرجة لجدول ماك كينون (. )Mackinnon
 4.6.2اختبار Kwiatkowski ()Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin( KPSS
:),1992
تم اقتراح هذا االختبار سنة  1992من طرف  Kwiatkowskiوهو يعتمد على اختبار مضاعف
الغرانج  ، LMوالختبار فرضية العدم التي تقرر االستقرارية للسلسلة يمر اختبار KPSS
بالمراحل التالية ): (Kwiatkowski, et al.,1992
 .1نحسب المجموع الجزئي للبواقي :
)(2.11

𝑖̂𝜀 s1 = ∑𝑛𝑖=1

وذلك بعد تقدير النماذج من اختبار فيلبس وبيرون
 .2تقدير التباين الطويل األجل (  )𝑠1 2بنفس طريقة اختبار فيلبس وبيرون (.)pp
 .3نحسب احصائية اختبار  KPSSمن العالقة
)(2.12

2
𝑛∑
𝑖𝑠 𝑖=1

1

𝑛2

𝑠1 2

= 𝑀𝐿

نرفض الفرضية العدمية ( فرضية االستقرار ) في حال كانت االحصائية المحسوبة 𝑀𝐿 أكبر من
القيمة الحرجة الجدولية ونقبل الفرضية العدمية ( فرضية االستقرار ) اذا كانت االحصائية 𝑀𝐿

أصغر من القيمة الحرجة الجدولية .
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 7.2دالة االرتباط الذاتي ): Autocorrelation Function (ACF
تعرف دالة الترابط الذاتي للسالسل المستقرة كالتالي (بري : )2002،
)(2.13

… … 𝑘 = 0, ±1, ±2,

,

)𝑘(𝛾
)𝛾(0

= )𝑘(𝜌

ولها الخصائص اآلتية :
𝜌(0) = 1
)𝑘𝜌(𝑘) = 𝜌(−
|𝜌(𝑘)| ≤ 1
ويعتبر )𝑘(𝑟 = )𝑘(𝜌 تقدير لدالة االرتباط الذاتي للعينة ويعطى بالعالقة :

)( 2.14

; 𝑘 = 0,1,2,

𝑘∑𝑛−
)̅𝑦 ̅)(𝑦𝑡+𝑘 −
𝑦 𝑡=1 (𝑦𝑡 −
𝑛∑
̅)2
𝑦 𝑡=1(𝑦𝑡 −

= )𝑘(𝑟

حيث:
)(2.15

𝑡𝑦 ∑𝑛𝑡=1

1
𝑛

= ̅𝑦

 1.7.2معامل االرتباط الذاتي ): (Autocorrelation Coefficient
يعرف معامل االرتباط الذاتي ) 𝑡  𝑃 (𝑠,بأنه معامل االرتباط الخطي بين المتغيرين 𝑡𝑦𝑦𝑠 ،
ويكتب على الصورة  ( :شعراوي) 2005،
)𝑡𝛾(𝑠,
) 𝑡𝑦( 𝑟𝑎𝑣√𝑣𝑎𝑟 (𝑦𝑠 ).

)(2.16
23

= )𝑡 𝜌(𝑠,

)(2.17

; 𝑠, 𝑡 = 0, ±1, ±2, … ..

) 𝑡𝜇𝐸 (𝑦𝑠 −𝜇𝑠 ) (𝑦𝑡 −
√𝐸 (𝑦𝑠 −𝜇𝑠 )2 .𝐸 (𝑦𝑡 −𝜇𝑡 )2

=

 2.7.2خصائص دالة االرتباط الذاتي): (ACF
تكمن أهمية هذه الدالة في قياس درجة االرتباط الخطي بين المتغيرات التي تقع على نفس السلسلة
وتتمتع بعدة خصائص أهمها:
 .1االرتباط الذاتي بين المتغير 𝑡 yونفسه يساوي الواحد أي أن :
𝜌(𝑡, 𝑡) = 1
 𝜌 (𝑡, 𝑠) = 𝜌 (𝑠, 𝑡 ) .2وذلك ألن ) 𝑡 𝛾 (𝑡, 𝑠) = 𝛾 (𝑠,
 .3قيمة ) 𝑡  𝜌 (𝑠,تقع دائما على الفترة المغلقة ][-1,1
 .4اذا كان  𝜌 (𝑠, 𝑡 ) = 0فهذا يعني أنه ال توجد عالقة خطية بين المتغيرين 𝑡𝑦 𝑦𝑠 ،ولكن
قد توجد عالقة غير خطية بينهما .
 .5إذا كان  𝜌 (𝑠, 𝑡 ) = ±1فهذا يعني أنه يوجد عالقة خطية تامة طردية أو عكسية .
لكن في حال كانت العملية العشوائية ( السلسلة ) ساكنة فإنه يمكن تعريف معامل االرتباط الذاتي
على أنه معامل االرتباط الخطي بين المتغيرين 𝑘 𝑦𝑡−و 𝑡𝑦 ،عند الفجوة الزمنية 𝑘 ويأخذ
الصورة :
)(2.18

… , 𝑘 = 0, ±1, ±2,

)𝑘(𝛾
)𝛾(0

=

)𝜇 𝐸 (𝑦𝑡 − 𝜇 )(𝑦𝑡−𝑘 −
−𝜇)2

𝑡𝑦(𝐸

= )𝑘(𝜌

حيث أن ) 𝛾 (0تباين العملية الساكنة و )𝑘( 𝛾 التغاير الذاتي عند الفجوة 𝑘 لنفس العملية .
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 3.7.2دالة االرتباط الذاتي الجزئي ):Partial Autocorrelation function (PACF
تستخدم  PACFكأداة أساسية في تحليل نماذج  Box & jenkinsإلى جانب دالة االرتباط الذاتي
 ،ACFحيث تستخدم هاتان االداتان معا ً للتمييز بين نماذج  ARIMAالمختلفة .وتعطى معامالت
االرتباط الذاتي الجزئي تكراريا ً 𝑘𝑘𝜙 من العالقة (أحمد و يونس:)2013 ،

)(2.19
)(2.20

, 𝑘 = 2,3, ….

𝜌𝑘 −∑𝑘−1
𝑗𝑗=1 𝜙𝑘−1,𝑗 𝜌𝑘−
1−∑𝑘−1
𝑗𝜌 𝑗𝑗=1 𝜙𝑘−2,

= 𝑘𝑘𝜙

𝜙𝑘𝑗 = 𝜙𝑘−1.𝑗 − 𝜙𝑘𝑘 𝜙𝑘−1,𝑘−1 , 𝑗 = 1,2, … . 𝑘 − 1

 4.7.2خصائص دالة االرتباط الذاتي الجزئي (شعراوي:)2005،
 .1معامل االرتباط الذاتي الجزئي عند الفجوة الزمنية صفر يساوي واحد ،أي أن  𝜑00 = 1ألي
عملية ساكنة.
 .2قيمة  𝜑00تقع دائما ً على الفترة المغلقة []-1,1
 .3معامل االرتباط الذاتي الجزئي عند الفجوة الزمنية األولى دائما ً يساوي معامل االرتباط الذاتي
عند الفجوة الزمنية األولى ،أي أن ) 𝜑00 = 𝜌(1وذلك لعدم وجود متغيرات بين المتغيرين
.𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−1
 .4إذا كان  𝜑𝑘𝑘 = 0فهذا يعني أنه ال توجد عالقة خطية جزئية بين أي متغيرين الفاصل الزمني
بينهما  Kوحدة ،ولكن بالطبع قد توجد عالقة جزئية غير خطية بينهما.

 8.2نماذج االنحدار الذاتي ):Autoregressive Model (AR
في هذه النماذج تعتمد قيمة المتغير الحالي على قيمة نفس المتغير السابقة وهذا يعني أن المتغير 𝑡𝑦
دالة للقيم السابقة حتى الدرجة 𝑝 ( شيخا:)1993،
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 1.8.2نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة االولى ):AR(1
)(2.21

𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1

حيث تمثل } 𝑡𝜀{ سلسلة االضطرابات الهادئة  𝜀𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎 2 ) ,والقيمة  ∅1تمثل معلمة
النموذج  ,ويمكن كتابة هذه العمليات باستخدام عامل االزاحة للخلف كما يلي :
)(2.22

𝑡𝜀 = 𝑡𝑌)𝐵 (1 − ∅1

)(2.23

𝑡𝜀 = 𝑡𝑌)∅(B

 2.8.2نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة الثانية ):AR(2
)(2.24

𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2

حيث تمثل } 𝑡𝜀{ سلسلة االضطرابات الهادئة  𝜀𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝛿 2 ) ,والقيم  ∅2 , ∅1تمثل
معلمتي النموذج  ,ويمكن كتابة هذه العمليات باستخدام عامل االزاحة للخلف كما يلي :
)(2.25

𝑡𝜀 = 𝑡𝑌) (1 − ∅1 𝐵 − ∅2 𝐵2
𝑡𝜀 = 𝑡𝑌)𝐵(∅

)(2.26

 3.8.2نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة : AR(P) P
يمكن التعبير عن عمليات االنحدار الذاتي من الرتبة 𝑝 بالشكل التالي :
)(2.27

𝑝𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ … + ∅𝑝 𝑌𝑡−

حيث تمثل } 𝑡𝜀{ سلسلة االضطرابات الهادئة والقيم 𝑝∅  ∅1 , ∅2 , … … ,تمثل مجموعة من
الثوابت او معلمات العمليات  ،ويمكن كتابة هذه العمليات باستخدام عامل االزاحة للخلف كمايلي:
26

)(2.28

𝑡𝜀 = 𝑡𝑌) 𝑝𝐵 𝑝∅ (1 − ∅1 𝐵 − ∅2 𝐵2 − ⋯ … −
𝑡𝜀 = 𝑡𝑌)𝐵(∅

)(2.29

 9.2نماذج المتوسطات المتحركة ): Moving Average (MA
هي نماذج يتم فيها التعبير عن المشاهدة الحالية كدالة خطية في المتغير العشوائي الحالي 𝑡𝜀
والمتغير العشوائي السابق ( 𝜀𝑡−1اسماعيل ،)2009 ،وتكتب كما يلي :
 1.9.2نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة االولى (:MA(1
في نماذج المتوسطات المتحركة من الدرجة األولى يتم التعبيرعن المشاهدة الحالية 𝑡𝑦 كدالة خطية
في االضطراب الحالي 𝑡𝜀 واالضطراب السابق  𝜀𝑡−1ويمكن التعبير عن هذا النموذج رياضيا ً كما
يلي (جبارة: ) 2012،
)(2.30

𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1

او باستخدام عامل االزاحة للخلف :
𝑡𝜀𝐵 𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1

)(2.31
)(2.32

𝑡𝜀)𝐵(𝜃 = 𝑡𝜀)𝐵 𝑦𝑡 = (1 − 𝜃1

حيث تمثل:
𝜃  :معلمة هذا النموذج
𝑡𝜀  :سلسلة االضطرابات الهادئة حيث ) 𝜀𝑡 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎 2
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 2.9.2نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية (:MA(2
تعرف عملية المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية على الصورة :
)(2.33

𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1 − 𝜃2 𝜀𝑡−2

)(2.34

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝐵𝜀𝑡 − 𝜃2 𝐵2

)(2.35

𝑡𝜀)𝐵(𝜃 = 𝑡𝜀) 𝑦𝑡 = (1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵2

حيث تمثل  𝜃2 , 𝜃1معالم هذا النموذج و} 𝑡𝜀{

سلسلة الضجة البيضاء التي تكون مستقلة وتتبع

توزيع معتدل وسطه يساوي صفر وتباينه يساوي  𝜎 2أي ( 𝜀𝑡 ~𝑊𝑁(0, 𝜎 2 ) :جبارة.)2012،
 3.9.2نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة :MA(q( q
أي عملية خطية يمكن كتابتها على الصورة :
)(2.36

∞∑ = 𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 + ѱ1 𝜀𝑡−1 + ѱ2 𝜀𝑡−2 + . . … .
𝑗=0 ѱ𝑗 𝜀𝑡−𝑗 , ѱ0 = 0

واذا تحقق الشرط :
2

∞∑
∞ < 𝑖𝑖=1 ѱ

)(2.37

فإن هذه العملية تكون ساكنة  ،وفي الحالة التي يحتوي فيها النموذج السابق على عدد محدود من
أوزان  ѱغير صفرية .
)(2.38

ѱ0 = 1, ѱ1 = −θ1 , ѱ2 = −θ2 , … … … ѱq = − θq

فإنه يمكن اعادة كتابته على الصورة :
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yt = εt − θ1 εt−1 − θ2 εt−2 − ⋯ … θq εt−q

)(2.39

ويطلق على العمليات التي يمكن اخضاعها للنموذج السابق بعمليات المتوسطات المتحركة من
الرتبة  qاو باختصار )(Cryer and Chan, 2008) .MA(q
ويمكن اعادة كتابة النموذج باستخدام عامل االزاحة للخلف على الصورة :
)(2.40

𝑡𝜀 𝑞𝐵 𝑞𝜃 … … ⋯ 𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝐵𝜀𝑡 − 𝜃2 𝐵2 𝜀𝑡 −

)(2.41

𝑡𝜀)𝐵(𝜃 = 𝑡𝜀) 𝑞𝐵 𝑞𝜃 𝑦𝑡 = (1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵2 − ⋯ … −

 10.2النماذج المختلطة (انحدار ذاتي ومتوسطات متحركة )
): Mixed Autoregressive Moving Average Models (ARMA
هي نماذج مركبة من النموذجين ) MA(q), AR(Pويقال للعملية انها عملية انحدار ذاتي
ومتوسطات متحركة من الرتبة )𝑞  (𝑝,او اختصارا)𝑞  𝐴𝑅𝑀𝐴 (𝑝,اذا امكن التعبير عنها في
الصورة ( شعراوي:)2005 ،
𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 +. . . … + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 − 𝜃1 𝜀𝑡−1
𝑞− 𝜃2 𝜀𝑡−2 −. … . −𝜃𝑞 𝜀𝑡−
)(2.42
حيث تمثل } 𝑡𝜀{ سلسلة االضطرابات الهادئة و القيم 𝑝∅  ∅1 , ∅2 , … … ,معلمات الجزء الخاص
باالنحدارالذاتي و 𝑝 رتبة هذا الجزء 𝑝𝜃  𝜃1 , 𝜃2 , … . . ,معلمات الجزء الخاص بالمتوسطات
المتحركة و 𝑞 رتبة هذا الجزء ،ويمكن كتابة هذه العمليات باستخدام عامل االزاحة للخلف كما
يلي:
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𝑡𝜀)𝐵(𝜃 = 𝑡𝑌)𝐵(∅

)(2.43

حيث )𝐵(∅ كثيرة حدود من الدرجة 𝑝 وتأخذ الصورة
𝑝𝐵 𝑝∅ ∅(𝐵) = 1 − ∅1 𝐵 − ∅2 𝐵2 − ⋯ . .

)(2.44

و ) 𝜃(Bكثير حدود من الدرجة 𝑞 وتاخذ الصورة
)(2.45

𝑞𝐵 𝑞𝜃𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵2 − ⋯ . . −

 11.2نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية
(:Autoregressive Integrated Moving Average Models)ARIMA
وهو يختلف عن النماذج  ARMAفي كون السلسلة الزمنية المدروسة غير مستقرة وإلزالة عدم
االستقرار نطبق طريقة الفروقات من الدرجة األولى والثانية اذا كان مصدر عدم االستقرار هو
مركبة االتجاه العام (حشمان . )1998 ،
ونرمز لهذا النموذج بــ ) ،ARIMA(p,d,qحيث أن :
 :pتمثل درجة االنحدار الذاتي
 :dتمثل عدد الفروقات الالزمة الستقرار السلسلة الزمنية .
 :qتمثل درجة المتوسطات المتحركة
ويعتبر نموذج  ARIMAمن أكثر النماذج ذات المتغير الواحد شيوعا والتنبؤ بقيم المتغيرات
االقتصادية مثل أسعار بعض السلع والتضخم والمنتجات وغيرها ( Meyler and Quinn,
.)1998
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 12.2منهجية بوكس وجينكز (:)Box- Jenkis
إن نماذج بوكس-جينكز طورت في السنوات (  )1970-1996وهي طريقة تحلل السلسلة الزمنية
سواء كانت موسمية أ و غير موسمية وذلك بتطبيق نماذج تقوم بعملية التحليل والسيطرة والتنبؤ
باستخدام السالسل الزمنية ( نقار وعواد .) 2011 ،
وتتلخص طريقة بوكس وجينكز بالمراحل التالية كما في الشكل (: )1.2
 .1مرحلة التعرف على النموذج Identification
 .2مرحلة التقدير Estimation
 .3مرحلة التشخيص Diagnostic
 .4مرحلة التنبؤ Forecasting
 1.12.2مرحلة التعرف على النموذج :
تعتبر هذه المرحلة أهم وأصعب مرحلة في تحليل بوكس –جينكز فهي تسمح بتحديد النموذج المالئم
من ضمن النماذج ) ARIMA (p,d,qأي تحديد المعالم ) (p,d,qوهي درجات االنحدار الذاتي
 ،عدد الفروق المطابقة ال رجاع السلسلة مستقرة ودرجات المتوسطات المتحركة على الترتيب
(محمد .)2012 ،
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شكل ( : )1.2خريطة مسار أسلوب بوكس وجينكيز (فاندل)1992 ،
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 2.12.2مرحلة تقدير النموذج :
بعد اتمام التعرف على النموذج أ و مجموعة النماذج التي قد تالئم بيانات السلسلة قيد الدراسة ،
نقوم بإيجاد قيم تقديرية لمعلمات هذه النماذج بإحدى الطرق التالية ( Lawrence and paul ,
:)1978
 طريقة المربعات الصغرى  :والتي تم استخدامها في مرحلة التقدير للسالسل الزمنية المستخدمة
في هذه الدراسة .
 طريقة اإلمكان األعظم  :يتم في هذه الحالة اختيار مقدرات المعالم الخاصة باالنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة
)(2.46
)(2.47

) 𝑝𝜑 𝜑 = (𝜑1 , 𝜑2 , … . . ,
) 𝑞𝜃 𝜃 = (𝜃1 , 𝜃2 , … . . ,

على الترتيب  ،ويتم في هذه الحالة تصغير مجموع مربعات البواقي :
)(2.48

𝑀𝑖𝑛 𝑠 (𝜑, 𝜃) = ∑ 𝜀𝑡2

حيث:
)(2.49

𝑡𝑋 )𝐿(̂𝜑 )𝐿( 𝜀𝑡 = 𝜃̂ −1

 3.12.2مرحلة تشخيص النموذج :
بعد التعرف على النموذج المبدئي وتقدير معالمه تأتي مرحلة التشخيص وهي التحقق من مدى
مالئمة النموذج وامكانية استخدامه للتنبؤ وهي مرحلة من أهم وأخطر مراحل التحليل  ،فهي
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المرحلة التي تحدد قبول أو استبدال النموذج بنموذج آخر وتشمل مرحلة التشخيص اجراء العديد
من الفحوصات واالختبارات أهمها ( شعراوي :)2005،
 تحليل السكون :
يعتبر السكون من المفاهيم العامة في السالسل الزمنية ،فال يمكن تطبيق مراحل منهجية بوكس-
جينكز في تحليل السالسل الزمنية إال إذا كانت السلسلة الزمنية محل الدراسة ساكنة ،حيث أن أول
افتراض يتم اختباره هو تحقق سكون السلسلة ( .) Matroushi, 2011
يتم ذلك من خالل فحص تقديرات معالم االنحدار الذاتي التي تم الحصول عليها في مرحلة التقدير
للتأكد من أنها تحقق شروط السكون ،وهي أن جميع جذور المعادلة المميزة تقع كلها خارج دائرة
الوحدة  ، 𝜑(𝐵) = 0أي إذا كانت القيمة المطلقة لكل جذر من هذه الجذور أكبر من الواحد
الصحيح فهذا يدل على سكون العملية العشوائية.
 تحليل اإلنعكاس :
اإلنعكاس ال يقل أهمية عن السكون لنماذج السالسل الزمنية موضع الدراسة  ،ولذلك يجب فحص
التقديرات الخاصة بمعالم المتوسطات المتحركة للتأكد من أنها تحقق شروط االنعكاس وهي جذور
المعادلة  ،𝜃(𝐵) = 0وهي كلها يجب أن تقع خارج دائرة الوحدة،بحيث إذا كانت القيمة المطلقة
لكل جذر من هذه الجذور اكبر من الواحد الصحيح فهذا يدل على انعكاس النموذج األصلي ،وفي
حال كانت القيمة المطلقة ألحد الجذور قريبة من الواحد الصحيح فقد يدل هذا على استخدام فروق
غير ضرورية ( شعراوي .)2005،
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 تحليل البواقي:
نعلم مسبقا أن األخطاء المقدرة (البواقي) 𝑡𝜀 هي الفرق بين القيم المشاهدة األصلية للسلسلة 𝑡𝑦
والقيم المقدرة 𝑡̂𝑦 حيث أن :
)(2.50

𝜀𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 , 𝑡 = 1,2,3, ….

بعد تقدير المعلمات الخاصة بالنموذج ،البد من التأكد من توافر االفتراضات الخاصة بنموذج
 ،ARIMAويعد االفتراض األساسي لهذا النموذج ،وتمثل البواقي متغيرات عشوائية مستقلة
بمتوسط صفر وتباين ثابت (الغنام .)2003 ،
يتم فحص ال بواقي وذلك بإجراء مجموعة من االختبارات لنرى فيما اذا كانت تحقق شروط
االضطرابات الهادئة  ، white noiseاذا حققت الشروط يعتبر النموذج المطبق مقبوال وإال يجب
اقتراح نموذج آخر  ،يتم ذلك باستخدام إحصائية ) Ljung and Box (QLBلمعرفة ما اذا كان
النموذج المقدر مالئم أم ال ( محمد .)2012 ،
الختبار استقالل البواقي قدم بوكس وبيرس ) Box and Price ( QBPالطريقة االحصائية
الجراء هذا االختبار:
)(2.51

)𝑘( 𝑄𝐵𝑃 = 𝑛 ∑𝑛𝑘=1 𝑟 2

والتي تتبع توزيع  𝜒 2بدرجة حرية 𝑚 .
حيث يتم اختبار الفرضية الصفرية ( البواقي مستقلة )

𝐻𝑜 : 𝜌(𝑘) = 0

مقابل الفرضية البديلة ( البواقي غير مستقلة )

𝐻𝑎 : 𝜌(𝑘) ≠ 0
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وعندما تكون  QBPالمحسوبة أكبر من قيمة  𝜒 2الجدولية )𝑚  𝑄𝐵𝑃 > 𝜒 2 (𝛼,نرفض
الفرضية العدمية 𝑜𝐻 التي تنص على أن جميع معامالت اإلرتباط الذاتي للبواقي تساوي صفر
بمعنى آخر نرفض الفرض القائل بأن البواقي مستقلة (. )Montgomery et al., 2008
االختبار السابق ) Box and Price ( QBPيعمل بشكل أفضل عندما يكون حجم العينة كبيرا أما
اذا كلن حجم العينة صغيرا فتم تعديل اإلحصائية  QBPتعديال بسيطا من قبل Ljung and Box
فأصبحت على الصورة :

)(2.52

)𝑘( 𝑟 2
𝑘𝑛−

𝑚∑ )QLB = 𝑛(𝑛 + 2
𝑘=1

والتي تتبع أيضا توزيع  𝜒 2بدرجة حرية 𝑚 .
وكما يالحظ فإن اختبار

 Ljung and Boxيشبه إلى حد كبيراختبار Box and Price

واإلختالف بينهما هو أن  Ljung and Boxيعطي قيمة

𝑛+2
𝑘𝑛−

لدالة االرتباط الذاتي عند الفجوة

الزمنية 𝑘 .
وعندما تزيد قيمة  ( nحجم العينة ) سيقترب هذا الوزن من الواحد الصحيح وبالتالي تصبح قيمة
QBPو  QLBمتساوية تقريبا أي ال يصبح إختبار أفضل من إختبار آخر ( Montgomery et
.)al., 2008
 توفيق النموذج االدنى مباشرة ( : ( Under Fitting
وذلك باختبار معنوية المعلمات الموجودة أصال في النموذج وحذف أي معلمة غير معنوية وبذلك
يتم تبسيط النموذج .
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 توفيق النموذج االعلى مباشرة ( :( Over Fitting
ويتم إضافة معلمة إلى النموذج لجعله أكثر مالءمة لتحليل السالسل الزمنية ويتم دمجها بالنموذج
المبدئي ،ثم يتم اختبار معنويتها فإذا كانت غير معنوية يتم حذفها ،أما إذا كانت تحقق شرط المعنوية
نبقى عليها ويتم إختيار معنوية باقي المعلمات في النموذج بعد إضافة المعلمة الجديدة للتأكد أن
معنوية المعلمات األساسية ال تتأثر بالمعلمة المضافة  ،فإذا تأثرت معنويتها يتم حذف المعلمة
المضافة من النموذج .

 4.12.2التنبؤ (: )Forecasting
التنبؤ هو المرحلة األخيرة واألهم من مراحل التحليل الحديث للسالسل الزمنية ،ويعد الهدف
األساسي من الدراسة ،وأنه ال يمكن االنتقال إلي هذه المرحلة إال بعد تجاوز جميع المراحل السابقة
بدءا ً من مرحلة التعرف ووصوالً إلى اعتماد نموذج نستطيع استخدامه من أجل التنبؤ بقيم مستقبلية
 ،وذلك عن طريق إحالل القيم الحالية والماضية للمتغير التابع 𝑡𝑌 والبواقي 𝑡̂𝜀 كقيم تقديرية لحد
الخطأ ،وذلك للحصول على القيمة األولى المتنبأ بها  ،𝑌𝑡+1وهو ما يسمى بالتنبؤ لفترة واحدة
ويمكن الحصول على القيمة المستقبلية  𝑌𝑡+2بإحالل القيمة المستقبلية األولى  𝑌𝑡+1التي تم التوصل
إليها في الخطوة األولى للتنبؤ في معادلة التنبؤ ،مع افتراض أن حد الخطأ خارج العينة للدالة يساوي
صفر ،وهكذا حتى نصل إلى الفترة المطلوبة ( .)Cleveland & Devlin,1980
ومعادلة التنبؤ للفترة األولى هي:
𝑌𝑡+1 = 𝜇 + 𝜙𝑌𝑡 + 𝜙1 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1

)(2.53
أما معادلة التنبؤ للفترة الثانية فهي:
)(2.54

𝑡𝑌 𝑌𝑡+2 = 𝜇 + 𝜙1 𝑌𝑡+1 + 𝜀𝑡 − 𝜃2

وهكذا بالنسبة للفترات التالية للتنبؤ.
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 1.4.12.2معايير دقة التنبؤ (اختبارات الدقة التنبؤية) : Evaluation Criteria
هناك نماذج مختلفة الدقة يمكن أن توفق في تحليل السالسل الزمنية ‘ وإن اختيار النموذج األفضل
ليست بالمهمة البسيطة لذا فقد وضعت عدة معايير لمقارنة النماذج واختيار رتبها ،وتأتي أهمية
اختيار رتبة النموذج في كون أن اختيار رتبة أدنى من الرتبة الفعلية يؤدي الى عدم االتساق
( )Inconsistentلمعلمات النموذج بينما يؤدي اختيار رتبة أعلى من الرتبة الفعلية الى زيادة تباين
النموذج ،وهذا يؤدي الى فقدان الدقة بسبب زيادة في عدد معلمات النموذج (.)Akiake,1973
لهذا السبب تم وضع المعايير التي تساعد في اختيار النموذج األفضل من بين النماذج المرشحة
حيث يتم تحديد رتبة النموذج الذي يملك أقل قيمة لهذه المعايير(.)Matroushi,2011
 معيار المعلومات (:Akiake Information Criterion )AIC
يعد األكثر استعماالً ويعطى بالعالقة التالية)Akiake,1973( :
)(2.55

)

𝑞𝑝+
𝑛

( 𝐴𝐼𝐶 (𝑝, 𝑞) = 𝐿𝑛 (𝜎̂ 2 ) + 2

وبسبب إعطائه وزن أكثر للنماذج المستعملة ألكبر عدد من المشاهدات تم تعديله بالشكل التالي:
)(2.56

)𝑞𝐴𝐼𝐶(𝑝,
𝑛

= )𝑞 𝑁𝐴𝐼𝐶 (𝑝,

ويتم اختيار النموذج على أساس أصغر قيمة لمعيار  AICأو .NAIC
 معيار معلومات أكاكي المصحح (Corrected Akiake Information )AICc
: )Akiake,1973( Criterion
تم تصحيح معيار  AICوالذي تلعب فيه حجم العينة دورا هاما ويعطى بالعالقة اآلتية:
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)(2.57

)2(𝑘+1)(𝑘+2
𝑛−𝑘−2

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝐴𝐼𝐶 +

حيث تمثل  nحجم العينة و  kعدد معلمات النموذج.
 معيار معلومات بيز (:Bayesian Information Criterion )BIC
اقترح الباحث  Schwarzمعيارا ً مشابها ً لمعيار Akiakeرغبة في تحقيق خصائص تقاربية
وصيغته كالتالي (: )Akiake,1973
)(2.58

)𝑛( 𝑛𝐿 )

𝑞𝑝+
𝑛

( 𝐵𝐼𝐶(𝑝, 𝑞) = 𝐿𝑛 (𝜎̂ 2 ) + 2

ويتم اختيار النموذج األفضل على أساس أصغر قيمة لمعيار .BIC
 2.4.12.2مقاييس دقة التنبؤ :
في كثير من األحيان يطلق على الدقة  Accuracyمصطلح حسن المطابقة Goodness of Fit
وتشير دقة النموذج الى قدره النموذج على توليد بيانات ذات كفاءة وهناك عدة معايير يمكن من
خاللها قياس دقة النموذج ومن هذه المقاييس ما يلي:)Makridakis et al. ,1998( :
 متوسط مربعات األخطاء (: Mean Square Error )MSE
وهو أحد المقاييس التي تعمل على تالفي مشكلة الغاء القيم السالبة للقيم الموجبة لألخطاء وهذا
المقياس عبارة عن حاصل جمع مربع األخطاء مقسومة على عدد مشاهدات السلسلة الزمنية ،وكلما
كان نتائج ( )MSEللنموذج أقل كلما كان أدق في التنبؤ ،ويمكن التعبير عنه بالصيغة الرياضية
التالية:
)(2.59

∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2

1
𝑛
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= ∑𝑛𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2

1
𝑛

= 𝐸𝑆𝑀

حيث

𝑡𝑒 تمثل البواقي  𝑦𝑡 ،تمثل القيم الحقيقية للسلسلة 𝑦̂𝑡 ،تمثل القيم المقدرة𝑛 ،

تمثل عدد المشاهدات .
 الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ ): Root Mean Square Error (RMSE
ويعرف كالتالي:

)(2.60
حيث

1

1

𝑇

𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2 = √ ∑𝑛𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2

𝑡𝑒 تمثل البواقي  𝑦𝑡 ،تمثل القيم الحقيقية للسلسلة 𝑦̂𝑡 ،تمثل القيم المقدرة𝑛 ،

تمثل عدد المشاهدات .
حيث يعتبر هذا المعيارمن أهم المعايير التي تقيس دقة التنبؤ للنماذج ،ويعتبر من أهم المراحل في
تقييم النماذج ألغراض التنبؤات المستقبلية  ،وبصفة عامة فهو يمتاز عن غيره بسهولة خصائصه
اإلحصائية.
 متوسط الخطأ المطلق (: Mean Absolute Error (MAE
ويمكن التعبير عن هذا المقياس بالصيغة اآلتية:
)(2.61
حيث

| 𝑡𝑒|∑𝑛𝑡=1

1
𝑛

= | 𝑡̂𝑦 ∑𝑛𝑡=1|𝑦𝑡 −

1
𝑛

= 𝐸𝐴𝑀

𝑡𝑒 تمثل البواقي  𝑦𝑡 ،تمثل القيم الحقيقية للسلسلة 𝑦̂𝑡 ،تمثل القيم المقدرة𝑛 ،

تمثل عدد المشاهدات .
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 متوسط األخطاء النسبية المطلقة (:Mean Absolute Percentage )MAPE
Error
ويتميز هذا المقياس عن المقاييس األخرى بأنه ال يعتمد على الوحدات المستخدمة ،ويمكن التعبير
عنه بالصيغة اآلتية:
)(2.62

𝑒

| 𝑡 | ∑𝑛𝑡=1
𝑡𝑦

1
𝑛

=|

𝑡̂𝑦 𝑦𝑡−
𝑡𝑦

| ∑𝑛𝑡=1

1
𝑛

= 𝐸𝑃𝐴𝑀

وكما هو الحال في المقاييس السابقة 𝑡𝑒 تمثل البواقي  𝑦𝑡 ،تمثل القيم الحقيقية للسلسلة𝑦̂𝑡 ،
تمثل القيم المقدرة 𝑛 ،تمثل عدد المشاهدات .

13.2

نماذج )Autoregressive Conditional Heteroscedastic( ARCH

و :(Generalize Autoregressive Conditional Heteroscedastic ) GARCH
لقد كانت نماذج القياس االقتصادي الكالسيكية تفترض ثبات تباين األخطاء ،غير أن هذه الفرضية
تعتبر غير واقعية خاص عندما يتعلق األمر بالسالسل الزمنية المالية .حيث أن معظم المتغيرات
المالية بما فيها عائد األصول المالية تتميز بديناميكية وعدم ثبات تباين األخطاء عبر الزمن وبظاهرة
عدم التناظر.
لكن من عام 1982م جاء انجل ) (Engle, 1982بفئة جديدة من النماذج أطلق عليها ARCH
أي نماذج انحدار ذاتي بعدم تجانس مشروط تتميز هذه النماذج بأن لها متوسط يساوي صفر ،غير
مرتبطة وتبايناتها غير ثابتة ومشروطة بالماضي بهذه الطريقة فقد تم إدراج نموذج االنحدار
بأخطاء تتبع نموذج

ARCH

وقد تم تعميم هذه النموذج من طرف بولرسلوف
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) (Bollerslev,1986والذي اقترح ما يسمى بنموذج معمم انحداري ذاتي بعدم تجانس مشروط
.GARCH
يعتبر هذا النموذج وتطويراته إحدى الوسائل المهمة لتوصيف التغير عبر الزمن الذي يتميز به
عدم اليقين في أسواق المال والمقاس بالتباين المشترك و بالتالي يعتبر وسيلة مناسبة لدراسة تذبذب
عوائد األصول المالية فمنذ إدراج هذا النموذج عام  1982اهتمت المئات من الدراسات بتطبيقه
على السالسل الزمنية والمعطيات المالية ومن بين الكتابات المرجعية الملخصة لهذه الدراسات نجد
ورقة بولرسلوف ) (Bollerslev et al. ,1992التي لخص فيها بعض التطورات التي عرفتها
صياغة هذه النموذج (أمينة.)2014 ،
 1.13.2نماذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين (: ) ARCH
أقترح الباحث انجل ) (Engle, 1982نماذج االنحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين
(.)ARCH
تقوم نماذج ( )ARCHبنمذجة تباين األخطاء العشوائية وتحسين فترات الثقة التنبؤية ويمكن كتابة
الصياغة العامة للنموذج ) ARCH(pكما يلي:
)(2.63

𝑖∀

𝛼𝑖 ≥ 0

𝛼0 ≥ 0,

𝑞
2
𝑖𝛿𝑡2 = 𝛼0 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀𝑡−

وليكون السياق ) ARCH(pسياقا مستقرا يجب أن يكون :
)(2.64

∑𝑞𝑖=1 𝛼𝑖 < 1

حيث أن :
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)(2.65

2
𝑖𝛼𝑖 > 0, 𝛼0 > 0, 𝜀𝑡−
>0

تمثل معلمات النموذج.
 2.13.2نماذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعمم ( : ) GARCH
تعد السالسل الزمنية من األساليب اإلحصائية التي تستخدم في تحليل النماذج التي ال تستند الى
نظرية والتنبؤ بالمستقبل باالعتماد على بيانات سلسلة تاريخية ومن هذه النماذج  ARIMAالتي
تستخدم في الكثير من مجاالت الحياة  ،ومن أجل استخدام نماذج  ARIMAال بد من توفر الشروط
اآلتية الخاصة بالخطأ العشوائي -:
1- 𝐸(𝜀𝑡 ) = 0
2- 𝐸(𝜀𝑡2 ) = 𝜎𝑥 2
)(2.66

𝑡 ≠ 𝑠 3- 𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑠 )= 0 for

وفي الحقيقة أنه في الواقع أن الشرط الثاني والثالث من الصعب تحقيقهما ولذلك تم التفكير في إيجاد
نموذج يأخذ باالعتبار عدم تحقيق هذين الشرطين وتحسين مطابقة النموذج للبيانات وهذا النموذج
هو نموذج . (Tsay,2005) GARCH
 3.13.2خطوات بناء نماذج  ARCHو : GARCH
أوال :التشخيص ( : ) Identification
يبدأ تحليل السالسل الزمنية بمرحلة التشخيص ،إذ يتم فيها تشخيص النموذج استنادا على البيانات
المتاحة ،وهذا يعتمد على فهم الخصائص األساسية للسلسلة المدروسة ،وذلك عن طريق رسم
المخطط البياني لها .إذ يعد رسم المخطط البياني من الخطوات األساسية لتحديد اإلستقرارية من
عدمها في تحليل السالسل الزمنية وبشكل مخصص عدم استقراريتها في الوسط  ،والتي تكون
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مالزمة في أغلب األحيان للسالسل الزمنية المالية باإلضافة إلى خاصية عدم الثبات ( Volatility
) ويتم معالجة عدم إستقرارية الوسط عن طريق تحويل السلسلة األصلية غير المستقرة (سلسلة
األسعار ( Series Priceإلى سلسلة العودة ) (Series Returnالمستقرة وذلك عن طريق
استعمال (التركيبة المستمرة . )Compounding Continuous
 اختبارات تشخيص نماذج ( : )Garch
اختبار نماذج  Garchهو عبارة عن اختبار لمعنوية معالم معادلة التباين أي اختبار اإلرتباط الذاتي
لألخطاء ،ويجب أيضا اختبار مربعات األخطاء وتعود هذه الفكرة إلى ( Granger and
 ) Andersen , 1978اللذين الحظا أن السالسل الزمنية التي تم نمذجتها في دراسة Box and
 Jenkinsلم تبدو فيها األخطاء مرتبطة ذاتيا عبر الزمن بينما كانت مربعاتها مرتبطة ذاتيا وتعتبر
احصائية  Ljung- Boxمن الوسائل المعتمد عليها خطوة أولى لدراسة االرتباط الذاتي لالخطاء
(زيطاري .) 2004 ،
ولتشخيص نماذج  ARCH and GARCHيوجد ثالث اختبارات وهي :
 .1اختبار جونك بوكس Ljung- Box Test
(يحيى )2017 ،و (:)Ljung,1985; Bollerslev et al., 1992
يعد هذا االختبار من االختبارات التي تستخدم في اختبار عشوائية أخطاء السلسلة الزمنية وذلك من
خالل حساب معامالت االرتباط الذاتي للبواقي لمجموعة من االزاحات وتكتب في هيئة االختبار
بالصيغة اآلتية :
)(2.67

𝑚 ∀ 𝑘 = 1,2, … ,

𝑚𝑝 = ⋯ = 𝑘𝑝 = ⋯ = 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2

𝑘 𝑓𝑜 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑓 𝐻1 : 𝑝𝑘 ≠ 0
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أما احصاءات اإلختبار فيمكن حسابها باستخدام الصيغة اآلتية:

)(2.68

2
𝑝~ 𝜒𝑚−

𝑝̂𝑘2
𝑘𝑛−

𝑚∑ )𝑄(𝑚) = 𝑛(𝑛 + 2
𝑘=1

حيث :
𝑛  :حجم العينة (عدد مشاهدات السلسلة الزمنية )
𝑚 :عدد االزاحات لالرتباط الذاتي
𝑝  :عدد المعلمات المقدرة في النموذج
 :𝑝̂𝑘2يمثل مقدرات معامالت االرتباط الذاتي لبواقي السلسلة 𝑚 𝛼𝑡 = 𝑟𝑡 −
تقارن قيمة احصاءة االختبار ) Q(mمع القيمة الجدولية الختبار مربع كاي بدرجة حرية
2
𝑝 )𝜒𝑚−وعند مستوى معنوية 𝛼.
)𝑝 ( (𝑚 −

فإذا كان  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 ≤ 0.05يعني ذلك رفض الفرضية  𝐻0أي أن األخطاء عشوائية وال
يوجد هناك تأثيرلـ ( )ARCHوالعكس صحيح .
 .2اختبار مضاعف القرانج (: )Hamilton, 1994 ( )Lagrang Multiplier
يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت األخطاء تتبع عملية (  ،)ARCHفقبل تقدير النموذج
على أساس أنه (  ،)ARCHيمكننا أوال القيام بهذا االختبار البسيط الذي يعتمد على تقدير المعادلة
قيد الدراسة بطريقة المربعات الصغرى ثم االحتفاظ باألخطاء الناتجة عن هذا التقدير بإنحدار
مربعاتها على ثابت وعلى مربعاتها للفترات السابقة أي نقوم يتقدير المعادلة االتية :
)(2.69

2
2
2
𝑟𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑟𝑡−1
+ 𝛼2 𝑟𝑡−2
𝑝+ ⋯ + 𝛼𝑝 𝑟𝑡−
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حيث :
𝑚 𝑟𝑡 = 𝑦𝑡 −

)(2.70

الختبار ) ARCH(pنحسب المقدار  𝑛 𝑅 2الذي يتبع مربع كاي من الدرجة )𝑝(  ،𝜑𝑝2حيث:
 :nتمثل حجم العينة المستخدمة
 ∶ 𝑅2يمثل معامل التحديد للنموذج اآلتي :
)(2.71

𝑝
2
𝑖𝛿𝑡2 = 𝛼0 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀𝑡−

فإذا كانت قيم  𝑛 𝑅2أقل من قيمة  𝜑𝑝2الجدولية  ،فإننا نقبل الفرضية العدمية 𝑜𝐻 المتمثلة في
وجود أثر لـ (  ، )ARCHأما إذا كانت قيم  𝑛 𝑅2أكبر من قيمة  𝜑𝑝2الجدولية فإننا نرفض
الفرضية العدمية 𝑜𝐻 وبالتالي نقبل بوجود أثر لـ (  ،)ARCHوبالتالي نقدر النموذج على هذا
األساس .
فرضية االختبار:
)(2.72

)𝑝 𝑓𝑜𝑟 (𝑖 = 1,2, … . . ,

𝐻𝑜 : 𝛼𝑖 = 0

𝐻1 : 𝛼𝑖 ≠ 0
 .3اختبار : Jarque- Bera
يعتمد هذا االختبار على حساب الفرق بين معاملي االلتواء والتفلطح للسلسلة قيد الدراسة مع
معاملي االلتواء والتفلطح للتوزيع الطبيعي ،وتحسب هذه االحصائية بالعالقة اآلتية:
)(2.73

1

] [𝑆 2 + (𝐾 − 3)2
4
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𝐾𝑁−
6

= 𝐵𝐽

حيث 𝑆 تمثل معامل اإللتواء  Skewnessويمكن حسابه من خالل العالقة التالية ( Louzis et
:)al. , 2010

)(2.74

𝑦𝑖 −𝑦̅ 3

)

̂
𝜎

𝑁∑
( 𝑖=1

1
𝑁

=S

فعندما يكون هذا المعامل مساويا ً لــ صفر ،فهذا يعنى أن التوزيع متناظر ،بينما القيمة السالبة تعنى
أن للتوزيع ذيالً طويال من جهة اليسار ،أما القيمة الموجبة تعنى أن للتوزيع ذيالً طويالً من جهة
اليمين.
و𝐾 تمثل معامل التفلطح  Kurtosisويمكن حسابه من خالل العالقة التالية ( Anderson et al.

:), 2002

)(2.75

𝑦𝑖 −𝑦̅ 4

)

̅
𝜎

𝑁∑
( 𝑖=1

1
𝑁

=𝐾

إن هذا المعامل في حالة التوزيع الطبيعي يكون مساويا لـــ  3وعندما يكون أكبر من هذه القيمة
فهذا يعنى أن التوزيع يتميز بقمة أعلى من قمة التوزيع الطبيعي.
ففي حالة فرضية العدم أن توزيع 𝑡𝜀 هو توزيع غير طبيعي ،فإننا نقبل فرضية العدم عند مستوى

معنوية  0.05إذا كان .𝐽𝐵 ≥ 𝜒 2
ثانيا :التقدير:
بعد أن يتم تشخيص األنموذج المالئم لبيانات السلسلة الزمنية الالخطية  ،تأتي مرحلة التقدير،
وتقدير النموذج نستعمل طريقة اإلمكان األعظم ()Maximum likelihood Method
التي يمكن كتابتها بالشكل اآلتي بالشكل التالي(:)Hamilton, 1994
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)(2.76

𝜀𝑖2
𝜎22

𝑁∑
𝑖=1

1
2

1

𝑁

𝑟

2
𝑁∑ 𝐿 ( 𝑡) = − 𝑙𝑜𝑔(2𝜋) −
𝑡=1 𝑙𝑜𝑔𝛿𝑡 −
𝜃
2
2

حيث أن  𝜃 = {𝛼𝑜 , 𝛼1 , 𝛽1 } :متجه المعلمات المراد تقديرها اذا كان نموذج  GARCHمن
الدرجة األولى أي أن :
)(2.77

2
2
𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
+ 𝛽1 𝜎𝑡−1

 معايير اختيار رتبة النموذج:
إن اختيار النموذج األنسب (األفضل) هو جوهر تحليل البيانات  ،ألن ذلك يعود في النهاية بنتائج
تنبؤ جيدة ،وتأتي أهمية اختيار رتبة النموذج في كون أن اختيار رتبة أدنى من الرتبة الفعلية يؤدي
إلى عدم اتساق معلمات النموذج ،بينما يؤدى اختيار رتبة أعلى من الرتبة الفعلية إلى زيادة رتبة
النموذج ،وهذا يؤدى إلى فقدان الدقة بسبب الزيادة في عدد معلمات النموذج المختار ،وأن أكثر
المعايير المستخدمة في اختيار رتبة نماذج )Fan & Qiwei, 2003( GARCH , ARCH
هما معياري معلومة اكايكي ) Akaike Information Criterion (AICومعيار معلومة بيز
) Bayesian Information Criterion (BICو قد تم الحديث عنهم مسبقا.
ثالثا :فحص النموذج ):)Model Check-in
بعد تقدير معلمات النماذج ) (ARCH, GARCHالمشخص وقبل استخدام النموذج لحساب
التنبؤات المستقبيلة يتم اختباره للتأكد من مالءمته أو صالحية النموذج وكفاءته لتمثيل بيانات
السلسلة الزمنية المدروسة ،ويتم ذلك باستخدام اختبارين هما :
 معلمات النموذج يجب ان تكون ذات معنوية إحصائية أي تختلف عن الصفر معنويأ .
 تحليل سلسلة البواقي القياسية (Standardized residuals series) r̂tالتي تعرف بالصيغة
الرياضية األتية:
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𝑡̂𝑟

)(2.78

= 𝑡̃𝑟

𝑡̂
𝜎

حيث أن) 𝑡̂𝑟 ) تمثل سلسلة البواقي  𝜎̂𝑡 ( Innovationتمثل سلسلة االنحراف المعياري المشروط
 .(Conditional Standard Deviationحيث سيتم حساب سلسلة البواقي من الصيغة
̂𝜇  𝑟̂𝑡 = 𝑦𝑡 −للنماذج المدروسة ،أما سلسلة االنحراف المعياري المشروط فيتم حسابه من
الجذر التربيعي لمعادلة التباين للنماذج المدروسة بعد تقدير المعلمات .وهناك طريقتان لفحص
المالءمة ،األولى عن طريق رسم معامالت دالة اإلرتباط الذاتي لسلسة البواقي القياسية 𝑡̂𝑟 ورسم
معامالت دالة اإلرتباط الذاتي لسلسة البواقي القياسية المربعة  𝑟̃𝑡 2بالصيغة االتية :
2

)(2.79

̂𝑟

) 𝑡̂ ( = 𝑟̃𝑡 2
𝜎
𝑡

ومن خالل الرسم يكون واضح فيما إذا كانت السلسلتان تتوزعان توزيعا طبيعيا أم ال ،وإذا تحقق
ذلك فهذا يعني أن البواقي تتوزع توزيعا عشوائيا وان النموذج جيد ومالئم ويمكن استخدامه في
التنبؤ.
أما الطريقة الثانية فهي من خالل استعمال اختبار ) (Ljung-Boxوالذي تم استخدامه سابقا في
الجزء الخاص بالتشخيص ولكن هذه المرة يتم التعامل مع سلسلة البواقي القياسية 𝑡̃𝑟 وذلك لبيان
مدى المالءمة ) (Adequacyبالنسبة ل ) (Mean Equationكذلك مع سلسلة البواقي القياسية
المربعة  𝑟̃𝑡 2لبيان مدى المالءمة بالنسبة (. )Volatility Equation
وتم أيضا استعمال اختبار( )ARCHمرة أخرى في فحص مدى مالئمة النماذج ولكن هذه المرة
يتم التعامل مع سلسلة البواقي القياسية 𝑡̃𝑟 وذلك لبيان مدى المالءمة بالنسبة ل( Volatility
( )Equationمحمد و يادكار.)2015 ،
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رابعا :التنبؤ ( : Forecastingلقمان( )Edward,2011( )2013 ،فراس وأحمد)2015 ،
الهدف من تحليل السالسل الزمنية باستخدام نماذج  GARCHهو التنبؤ مع تحقيق استقرارية
التباين المشروط لألنموذج للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في تحليل السالسل الزمنية ،والتي
ال يمكن الوصول إليها بدون أن يجتاز كافة الفحوص واالختبارات التشخيصية ،وذلك للتأكد من
صحة النموذج المستخدم في التنبؤ.
وتتم عملية التنبؤ لنماذج التقلبات ( )ARCH,GARCHباستعمال طريقة التنبؤ في العينة
( )In-Sample Forecastingففي هذه الطريقة سيستعمل مجموعة البيانات الكاملة لسلسة العودة
لتقدير معلمات النموذج وفي المقارنة بين نماذج التنبؤات المختلفة ،ويتم التنبؤ بالتقلبات بعد اختيار
عدد من المشاهدات لنماذج التقلبات ويتألف من ( )n x 0.5مشاهدة أي ربع العينة ،سيتم استعماله
الختيار القدرة التنبؤية لنماذج التقلبات .هناك عدة مقاييس لتقييم الدقة التنبؤية لنماذج االنحدار الذاتي
المشروط بعدم تجانس التباين في العينة ومن بين هذه المقاييس  RMSE, MAE, MAPEالتي
تم ذكرها بالتفصيل مسبقا.

الخالصة :
تداولنا في هذا الفصل ماهية السلسلة الزمنية من خالل إستعراض بعض التعريفات للسلسلة الزمنية،
ومجاالت تطبيقها كما تم عرض مركبات وأهداف السلسلة الزمنية وتعريف السكون وأنواعه،
ودراسة استقرار السلسلة من خالل عرض بعض االختبارات الخاصة بالسكون .
كما تم التطرق إلى مفهوم االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي ،وأيضا تطرقهذا الفصل لنماذج
 ،ARIMAودراسة بعض االختبارات المستخدمة في تشخيص نماذج  ،ARIMAواالنتهاء
بتقدير النموذج والتنبؤ به.
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من ناحية أخرى تم التطرق في هذا الفصل إلى نماذج اإلنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين
 ARCHوالمشروط بعدم ثبات التباين المعمم .GARCH
وأخير تناول هذا الفصل خطوات بناء وتقدير نماذج  GARCHمن حيث االستقرار والسكون
وطرق تقدير النموذج واالنتهاء بالتنبؤ باستخدام النموذج الذي تم اختياره .
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الفصل الثالث

الجانب النظري
للشبكات العصبية اإلصطناعية
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 1.3مقدمة:
تعتبر الشبكات العصبية من أهم مجاالت الذكاء اإلصطناعي الذي يعكس تطورا هاما ملموسا في
طريقة التفكير اإلنساني  ،وتدور فكرة الشبكات العصبية حول محاكاة العقل البشري باستخدام
الحاسب اآللي  .ويعود التطور المنظور في هذا المجال إلى العديد من الدراسات التي تمت في
مجال المعالجة العصبية  .وتتم عملية المحاكاة عن طريق حل المشاكل التى تواجهها ,وذلك من
خالل اتباع عمليات التعلم الذاتي والتي تعتمد على الخبرات المختزنة في الشبكة التي تحقق أفضل
نتائج.
يتكون الدماغ من العديد من الخاليا العصبية (العصبونات البيولوجية ) وكل خلية تتكون من جسم
الخلية والتشعبات والمحورالعصبي كما في الشكل ( )1.3والشكل ( .) 2.3هذه العصبونات تتصل
ببعضها البعض لتكوين النظام البيولوجي العصبي .
تتصل العصبونات ببعضها البعض عن طريق نقاط تسمى مشابك عصبية وهي نقاط اتصال
تشعبات العصبون مع المحور العصبي لعصبون آخر  ،وعندما يستقبل العصبون إشارة عبر
المحور العصبي فهو إما يمنع هذه اإلشارة أو يمررها عبر التشعبات العصبية المجاورة
( .) Engelbrecht, 2002
إذ أن الشبكات العصبية اإلصطناعية () )Artificial Neural Network (ANNتتشابه مع
الدماغ البشري في أنها تكتسب المعرفة بالتدريب وتستطيع التعلم من الماضي ،وفقا لنظام معقد من
ارسال واستقبال النبضات الكهربائية بين الخاليا العصبية ،وهذه الحقيقة دفعت الكثير من العلماء
والباحثين إلى البحث في مجال العلوم اإلدراكية باسم الذكاء اإلصطناعي حتى تم التوصل إلى
الشبكات العصبية وتطويرها (. )Zurada, 1992
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شكل ( :)1.3الخلية العصبية البيولوجية

شكل ( :)2.3مكونات الخلية العصبية البيولوجية

وفي هذا الفصل سوف نتعرض للشبكات العصبية اإلصطناعية ونقوم بتعريفها ونستعرض التطور
التاريخي الذي مرت به الشبكات العصبية اإلصطناعية ،وكيف كانت بدايتها وكذلك التعرض
لمفهوم الشبكات العصبية اإلصطناعية  ،وما هي مجاالت استخدامها  ،وآلية عملها  ،ومم تتكون
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هذه الشبكات ،وكيف تتم عملية تدريبها ؟ ،وأخيرا سوف نستعرض خطوات التنبؤ باستخدام
الشبكات العصبية اإلصطناعية.

 2.3تطور الشبكات العصبية االصطناعية :
يعتبر اول تطبيق عملي للشبكات البدائية في عام  1913حيث نفذ روسل ) (Russelجهازا
هيدوليكيا معتمدا على الفكرة العامة لهذه الشبكات ،ويمكن اعتبار فترة االربعينات )(1950-1940
هي البداية الحقيقية لتطور هذه الشبكات حيث ساهم الكثير من العلماء في تطويرها،كما تعتبر فترة
التسعينات من هذا القرن هي الفترة الحقيقية في التطوير ،حيث أعلن البيت األبيض األمريكي أن
العقد الحالي ) (2000-1990هو عقد المخ والشبكات العصبية والحساب العصبي
(رياض.)2017،
وتوالى التطور في علم الشبكات االصطناعية إلى وقتنا هذا نتيجة التطور المذهل الذي حصل في
تقنيات الحاسوب الشخصية والحواسيب الصغيرة والتي تتمتع بقدرات حسابية فائقة وسعات خزن
عالية فضالً عن تطور البرمجيات وتوافر أدواتها مما ساعد على انتشار البحوث في هذا المجال
وذلك من إضافة أنواع جديدة من الشبكات وابتكار خوارزميات جديدة لتعليم الشبكات العصبية
وزيادة كفاءتها(راشد وآخرون.)2012 ،

 3.3مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية:
يمكن تعريف الشبكات العصبية االصطناعية على انها تقنيات حسابية مصممة لمحاكاة الطريقة
التي يؤدي بها الدماغ البشري مهمة معينة ،وذلك عن طريق معالجة ضخمة موزعة على التوازي،
ومكونة من وحدات معالجة بسيطة ،هذه الوحدات ما هي اال عناصر حسابية تسمى عصبونات أو
عقد ) (Neurons) ،(Nodesوالتي لها خاصية عصبية ،من حيث أنها تقوم بتخزين المعرفة
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العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك عن طريق ضبط األوزان (نزية،
.)2004
عرفت الشبكات العصبية اإلصطناعية أيضا ً بأنها رسوم بيانية موجهة ذات حواف موزونة قادرة
على تخزين األشكال والبصمات ،وذلك بتعديل قيم األوزان للحواف ،وبذلك يمكن لهذه الشبكات أن
تتعرف على هذه البصمات أو األشكال مرة ثانية إذا كانت القيم المدخلة غير معرفة أو غير كاملة
(الشرقاوي. )1996 ،

 4.3مجاالت استخدام الشبكات العصبية االصطناعية
تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية أحد أهم أساليب التقنيات الذكائية الحديثة من خالل قدرتها
الهائلة لحل مشاكل حقيقية فقد طبقت في العديد من المجاالت منها ( الوصيفي:)2012 ،
 مجال االعمال المصرفية :
وذلك لفتح الحسابات الخاصة بالبنوك عن طريق اللمس أو الصوت أو بصمة العين وكذلك للتعرف
على التوقيعات البنكية وخطوط اليد .
 مجال الطب:
يمكن استخدام الشبكات العصبية في تشخيص وعالج الحالة المقدمة ،وقد أطلق على إستخدام
الشبكات العصبية في مجال الطب بالطب الفوري.
 مجال المراقبة:
حيث تستخدم الشبكات في مجال مراقبة محركات الطائرات من خالل مراقبة مستويات االهتزاز
واإلنذار المبكر الصحيح عن ورود مشاكل بالمحرك كذلك مراقبة سكك الحديد.
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 مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية:
مثل التخلص من صدى الصوت الذي قد ينتج من خطوط التلفون ،وفي الرادارات العسكرية
لتحديد األهداف.
 مجال التنبؤ:
لقد استخدمت الشبكات بشكل واسع جدا ً في مجال التنبؤ ،وهي تحتاج إلى فروض قليلة وكذلك
عدد مشاهدات أقل مقارنة بالطرق التقليدية.

 5.3خصائص الشبكات العصبية االصطناعية:
 .1القدرة على اشتقاق المعنى من البيانات المعقدة أو غير الدقيقة.
 .2القدرة على تعلم كيفية القيام بمهام اإلعتماد على البيانات بواسطة التدريب أو التجربة
األولية.
 .3القدرة على خلق تنظيم خاص بها ،وتمثيل البيانات التي تستلمها أثناء عملية التعلم.
 .4حسابات الشبكات العصبية االصطناعية قد تنفذ بشكل متوازي.

 6.3المكونات األساسية للشبكات العصبية االصطناعية:
كما أن لإلنسان وحدات إدخال توصله بالعالم الخارجي ،وهي حواسه الخمس ،كذلك للشبكات
العصبية االصطناعية مدخالت تتمثل في وحدات المعالجة التي تتم فيها العمليات الحسابية التي
تضبط بها األوزان ونحصل عن طريقها على ردة الفعل لكل مدخل من المدخالت للشبكة.
فوحدات اإلدخال تكون طبقة تسمى طبقة المدخالت ،ووحدات المعالجة تكون طبقة المعالجة ,والتي
تقوم بإخراج نتائج الشبكة تدعى طبقة المخرجات ،وبين كل طبقة من هذه الطبقات هناك طبقة من
الوصالت البينية التي تربط كل طبقة بالطبقة التي تليها والتي يتم فيها ضبط األوزان الخاصة بكل
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وصلة بينية ،وتحتوي الشبكة على طبقة واحدة فقط من وحدات اإلدخال ،لكنها قد تحتوي على أكثر
من طبقة من طبقات المعالجة كما في شكل ( )3.3التالي:

المدخالت

شكل ( :)3.3مكونات الشبكات العصبية اإلصطناعية

نالحظ أن العصبون يتألف من:
 اشارات المدخالت 𝑛𝑋 . 𝑋1, 𝑋2, … ,
 األوزان 𝑛𝑤  𝑤1, 𝑤2, … ,حيث يعبر الوزن عن شدة الترابط بين العنصر القبل والعنصر
البعد.
 عنصر المعالجة (دالة التنشيط ) y :و الذي ينقسم الى ثالثة أقسام :
 الجامع  :والذي يقوم بجمع االشارات في المدخل الموزون. تابع التفعيل :وهذا التابع يحد من مخرج العصبون لذا يسمى بتابع التخميد. -المخرجات xj :

 7.3الصياغة الرياضية للعصبون :
تمثل العمليات الرياضية بالمعادلة االتية :
)(3.1

) 𝑘yk = f(∑ wjk xj + b
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حيث أن :


 : x1, x2, … , xjاشارات المدخل

: w1, w2, … , wj األوزان للعصبون k
)∑ wjk xj + bk ( تابع عملية الجمع .حيث  bkيمثل االنحياز الذي يمكن عده على انه أحد
األوزان  w0ومدخله  x0 = 1ليكون النموذج كالتالي (الخوالني:)2005 ،

شكل ( :)4.3الخوارزمية الرياضية للعصبون اإلصطناعي

 8.3أنواع الشبكات العصبية االصطناعية:
تتألف عادة الشبكة العصبية من عدد من العصبونات المرتبطة داخليا فيما بينها ولكن نوعية االرتباط
بالنسبة للعصبونات الداخلية باالضافة الى طبيعته هما من يحددان نوع الشبكة ،ومن أنواع الشبكات
العصبية شبكات عصبونية أمامية التغذية وشبكات عصبونية خلفية التغذية.
 1.8.3شبكات عصبونية أمامية التغذية :
تكون الشبكة العصبية أمامية التغذية إذا كان اتجاه اإلشارات من طبقة المدخالت في اتجاه طبقة
المخرجات و ليس العكس مع عدم وجود اتصال بين عناصر الطبقة الواحدة وإذا كانت الشبكة
أمامية التغذية تحتوي على طبقة مدخالت وطبقة مخرجات فقط بدون طبقات مخفية يطلق على هذه
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شبكات عصبية أمامية التغذية وحيدة الطبقة كما في الشكل ( )5.3أما إذا احتوت الشبكة األمامية
على األقل على طبقة مخفية واحدة فإنها تصبح شبكة أمامية متعددة الطبقات كما في الشكل ()6.3
(.)Haykin , 1994

شكل( :)5.3شبكة عصبية أمامية التغذية ذات طبقة واحدة

 2.8.3الشبكات العصبية خلفية التغذية:
هذا النوع من الشبكات من حيث البناء الهندسي ربما يأخذ شكل الشبكة العصبية متعددة الطبقات ،
إال أنه يحتوي على األقل على حلقة تغذية خلفية واحدة و مخرجات أحد العصبونات تعود لتمثل
مدخالت لنفس العصبون فيما يسمى بالتغذية الخلفية الذاتية أو أن تكون مدخالت لعصبون آخر كما
في الشكل (.(Beckenkamp,2002) )7.3
وهذا النوع من الشبكات يتميز بالقدرة الكبيرة على التذكر مما يجعله مناسبا ً لالستخدام في التنبؤ
بالسالسل الزمنية المتعلقة بالتطبيقات المالية ).(McNelis,2005
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شكل( :)6.3شبكة عصبية أمامية التغذية متعددة الطبقات

شكل (:)7.3الشبكات العصبونية خلفية التغذية
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 9.3دوال التنشيط:
دالة التنشيط هي دالة في إجمالي مخرجات النيرون تستخدم لتمرير القيم وصوالً للنتائج ،ولكي
تكون دالة التنشيط أكثر مالءمة يجب أن تتوفر فيها المواصفات التالية (عبد النور:)2002 ،
أوالً :أن ال تكون ثنائية القيمة لكي تكون قادرة على النمذجة الالخطية.
ثانياً :أن تكون قابلة للتفاضل وهذا شرط أساسي تفرضه طريقة االنتشار االرتدادي للتدريب.
ويوجد العديد من دوال التنشيط ذوات وظائف مختلفة وكل واحدة تصلح لنوع معين من التطبيقات،
ومن أهم هذه الدوال:
 1.9.3دالة الخطوة ) :( Step Function
وتعرف ايضا بدالة الحد الفاصل أو العتبة .والعصبون الذي يستخدم هذا النوع من الدوال
غالبا ما يشار إليه بنموذج  . McCulloch-Pittsشكل ( )8.3يوضح الرسم البياني والصيغة
الرياضية لهذا النوع من دوال التنشيط (.)Haykin ،1994

𝑖𝑓 𝑋 ≥ 0
𝑖𝑓 𝑋 < 0

1,
{ = 𝑝𝑒𝑡𝑠𝑌
0,

شكل ( :)8.3الرسم البياني والصيغة الرياضية لدالة الخطوة
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 2.9.3الدالة الخطية ):( Linear Function
ه ي الدالة التي تكون فيها المخرجات تساوي المدخالت وتعطي تصنيفات متعددة وغير محدودة،
شكل ( )9.3يوضح

الرسم البياني والصيغة الرياضية لهذا النوع من دوال التنشيط

(رياض.)2017،

𝑋 = 𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝑙𝑌

شكل ( :)9.3الرسم البياني والصيغة الرياضية للدالة الخطية

 3.9.3دالة االشارة ):( Sign Function
هي الدالة التي تقع القيمة المخرجة فيها من وحدة المعالجة من ) ، (-1,1شكل ( )10.3يوضح
الرسم البياني والصيغة الرياضية لهذا النوع من دوال التنشيط (رياض. )2017 ،

𝑖𝑓 𝑋 ≥ 0
𝑖𝑓 𝑋 < 0

+1,
−1,

{ = 𝑛𝑔𝑖𝑠𝑌

شكل ( :)10.3الرسم البياني والصيغة الرياضية لدالة اإلشارة
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 4.9.3دالة السيغمويد ) : ( Sigmoid Function
هذه الدالة تجعل المخرجات أو تحويلها الى قيمة محصورة بين ( )0,1وتسمى في هذه الحالة بدالة
تنشيط سيغمويد الثنائي ،أو تحويل المخرجات إلى قيم ) (-1,+1وتسمى بدالة تنشيط سيغمويد ثنائي
القطبية ،شكل ( )11.3يوضح الرسم البياني والصيغة الرياضية لهذا النوع من دوال التنشيط.
ومن أهم فوائد استخدام دالة السيغمويد في الشكل الالخطي كما يلي :
 .1إن مدى هذه الدالة ينحصر بين الصفر والواحد الصحيح وأن المعامل  kهو ثابت موجب
ويقوم بالتحكم في تدرج انحناء الدالة الحدية ،حيث يكون االنحناء كبيرا ،عند القيم الصغرى
للثابت (. )k
 .2يمكن تعريف الثابت  kعلى أنه المتحكم التلقائي في مكسب اإلشارة ،حيث يمكن التحكم في
التغيير عندما تكون اإلشارة الواقعة على الخط المائل للدالة صغيرة ويكون المكسب كبيراً،
وعلى العكس عندما تكون اإلشارة كبيرة فإن التغير يكون قليالً ،وهذا يعني أن الشبكة تكون
مناسبة لقيم المداخل الكبيرة وتظل صالحة للقيم الصغرى.
 .3أن هذه الحالة سهلة التفاضل وبذلك تكون مناسبة لالستخدام في شبكات االنتشار الخلفي ،فإذا
فرضنا أن قيمة الخرج من أحد العناصر هو 𝑗𝑝 كما يلي :
)(3.2

1
𝑡𝑒𝑛𝑘1+𝑒 −

= )𝑡𝑒𝑛(𝑓 = 𝑗𝑝𝑂

ويكون المشتق التفاضلي األول دالة في قيم الخرج كما يلي :

)(3.3

𝑡𝑒𝑛𝑘𝑘 𝑒 −
(1+𝑒 −𝑘𝑛𝑒𝑡)2
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= )𝑡𝑒𝑛( 𝑓 ′

1
𝑥1 + 𝑒 −

= 𝑑𝑖𝑜𝑚𝑔𝑖𝑠𝑌

شكل ( :)11.3الرسم البياني والصيغة الرياضية لدالة السيغمويد

 10.3آلية التعلم:
القدرة على التعلم هي أحد أهم سمات الذكاء وهو ما يميز الشبكات العصبية عن بقية النظم الخبيرة
التقليدية ،والتعلم ضمن الشبكات العصبية هو عبارة عن تعديل قيم مصفوفة أوزان الوصالت التي
تربط عقد الشبكة فيما بينها ،من أجل إنجاز مهمة معينة.
قبل البدء بشرح عملية التعلم يجب التمييز بين فئتين من الشبكات العصبية (:)Jain et al., 1996


الشبكات الثابتة :في هذه الفئة من الشبكات ال يمكن تعديل األوزان حيث يتم تعيين
األوزان بشكل مسبق من قِبل المصمم عند صياغة حل المشكلة.



الشبكات التكيفية :يمكن تعديل األوزان ضمن شبكات هذه الفئة.

 11.3نماذج التعلم :
نقصد بنماذج التعلم ،ماهية البيانات المتوفرة للشبكة العصبية ويوجد ثالثة نماذج من أجل الشبكات
العصبية التكيفية هي:
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 1.11.3التعلم الموجه (المراقب):
في هذا النمط من التعلم يتم تزويد الشبكة بالخرج الصحيح الموافق لكل دخل ويتم تحديد األوزان
بشكل مبدئي ،وهي طريقة شائعة تستخدم لتدريب الشبكات ،بحيث تقوم بمقارنة خرجها مع الهدف
وتتعلم من أخطائها.
يتم إدخال البيانات إلى عصبونات طبقة الدخل ،ويتم تمريرها للطبقة التالية ومن ثم توزيعها ومن
ثم يتم جمع الدخل الموزون ونقله للطبقة التالية من خالل توابع النقل حتى نصل لطبقة الخرج حيث
يتم التنبؤ بخرج محدد.
 2.11.3التعلم غير الموجه (غير مراقب):
في هذا النموذج من التعلم ال يوجد أي حاجة من أجل تحديد المخرج الصحيح وربطه بمدخل معين
في عينات التدريب ،وإنما يتم إعطاء الشبكة مجموعة معطيات التدريب ويتم تحديد الترابط بين
عينات التدريب ويتم تصنيف هذه العينات ضمن فئات عن طريق تعديل أوزان الوصالت في
الشبكة.
 3.11.3التعلم المختلط:
هو دمج بين النموذجين السابقين حيث يتم تقسيم الشبكة إلى قسمين :قسم يتم فيه تحديد األوزان
وفق التعلم الموجه وقسم وفق التعلم غير الموجه.

 12.3التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية:
يعد التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية من األساليب الحديثة التي القت اهتماما ً واسعا ً في مجاالت
متعددة منها التنبؤ بأسعار العمالت ،والموارد المالية وغيره ،واستخدمت بشكل واسع لكونها ال
تحتاج شروط صارمة ودقيقة لغرض التنبؤ ،كما أنه يمكن تفسير سلوك البيانات غير الخطية،
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ويمكن تلخيص عمل شبكة االنتشار العكسي (المتكررة) في التنبؤ بالخطوات اآلتية
(: (Sinha et al. ,2002
الخطوة األولى :اختبار المتغيرات:
حيث يجب اختبار المشاهدات للمتغيرات بحيث تمثل المشكلة تمثليا ً جيداً.
الخطوة الثانية :معالجة البيانات:
إجراء بعض العمليات على البيانات المستخدمة مثل تحديد االتجاه العام ،التركيز على العالقات بين
المشاهدات ،إيجاد توزيع البيانات.
الخطوة الثالثة :تقسيم البيانات المتوفرة الى المجاميع التالية:
 مجموعة التدريب :مجموعة تعلم وتحديد نموذج للبيانات.
 مجموعة االختبار :والتي يمكن عن طريقها تقرير مهارة الشبكة االفتراضية وإمكانية
استخدامها بصورة عامة.
 مجموعة الشرعية :وهي مجموعة إلجراء اختبار نهائي ألداء الشبكة.
الخطوة الرابعة :نموذج (مثال) الشبكة العصبية :عند تحديد نموذج الشبكة العصبية يجب اختيار
اآلتي:


عدد العصبونات لإلدخال الذي يساوي عدد المتغيرات المستقلة.



عدد الطبقات المخفية والذي يعتمد على قيمة الخطأ المستخدم في الشبكة.



عدد العصبونات المخفية والذي يحدد عن طريق التجربة.



عصبون اإلخراج والذي عادة يساوي واحد.
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الخطوة الخامسة :معيار التقييم:
وهو المعيار المستخدم في شبكة االنتشار العكسي (المتكررة) لتقييم الخطأ وهو مجموع مربعات
األخطاء(.)MSE
الخطوة السادسة :تدريب الشبكة وتضم هذه الخطوة ما يلي:
 تعليم النموذج :ايجاد مجموعة األوزان بين العصبونات والتي تحدد أقل قيمة لمربع
الخطأ.
 خوارزمية شبكة االنتشار الخلفي :تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل الميل.
الخطوة السابعة :التنفيذ وهي من أهم الخطوات حيث تختبر الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة
التغير في البيانات وإمكانية إعادة التدريب والوصول إلى أقل مربع خطأ عند تغير البيانات (أمين
بك.)2005 ،
ويوضح شكل ( )12.3حيث يوضح خوارزمية تدريب شبكة االنتشار العكسي .

 13.3مزايا وعيوب الشبكات العصبية:
يتميز أسلوب الشبكات العصبية عن غيره من البدائل اإلحصائية في عملية تحليل البيانات بالمزايا
التالية (يوسف وآخرون :) 2012 ،
 .1الموازاة في المعالجة  :إن هندسة الشبكة مبنية على هذا األساس إذ أنها تقوم بتركيب معقد لكل
المتغيرات المستعملة ومعالجتها في نفس الوقت مما يقلص وقت التنفيذ ،مقارنة مع طريقة
البرمجة الكالسيكية التي تعتمد على المعالجة التسلسلية للمتغيرات ،ورغم ذلك ال يتم استغالل
هذه الميزة.
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 .2القدرة على التكيف :إن قدرة التمرن الفعالة للشبكة تؤهلها الستيعاب محددات جديدة للمشكلة
من خالل المعطيات الجديدة للمحيط الخارجي .
 .3الذاكرة الموزعة  :يتم تمثيل الحدث في تقنية الشبكات العصبية الصورية ،حسب خريطة تنشيط
للخاليا مما يسمح بالتصدي للصخب ،زيادة على أن ضياع عنصر من الشبكة ال يؤثر على
أدائها.
 .4القدرة على التعميم  :من خالل عملية التمرن تتمكن الشبكة من التعرف على األمثلة المشابهة.
 .5سهولة بناء نموذج الشبكة االصطناعية  :ويتم ذلك بكتابة برنامج والقيام باالختيار للمعطيات
وهذا ال يحتاج لوسائل كبيرة.
 .6بمجرد أن تقوم الشبكة بتلقى بيانات فإن أدائها ال يتأثر كثيرا عند إدخال أي مجموعة إضافية
من البيانات الجديدة والتي لم تكن موجودة في البداية .
.7

ال تتطلب وجود إفتراضات قوية بين المتغيرات بشأن نوعية البيانات والعالقة بين المتغيرات
كما في األساليب اإلحصائية األخرى.

 .8ال تتطلب توافر عدد كبير من البيانات التجريبية.
 .9ليس هناك حاجة لترتيب المتغيرات حسب أهميتها ،وذلك حيث أن الشبكة تضع تلقائيا أوزان
خاصة بها حسب طبيعة البيانات المدخلة إليها.
.10

تعطي قرارات واضحة في النماذج المعروفة ،كما يمكنها معالجة مشكالت اتخاذ القرارات
والتي تتصف بمدخالت غير واضحة (( )Stochasticالعباسي .)2013،
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شكل ( :)12.3خوارزمية تدريب شبكة االنتشار العكسي
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وبالرغم من كل هذه الميزات للشبكات العصبية إال انه يوجد لها بعض العيوب وتتمثل في :
 .1من الناحية التقنية  :عدم استغالل خاصية الموازاة في المعالجة إذ أن المحاكاة تتم حاليا على
أجهزة ذات معالجة تسلسلية كالسيكية مما يستغرق الكثير من الوقت .
 .2يجب مراعاة االختيار السليم للمعطيات والترميز السليم لها والتشخيص الصحيح للظاهرة
وأيضا عملية المدخالت والمخرجات للوصول إلى نموذج فعال (يوسف وآخرون .)2012،
 .3ويعاب عليها أيضا أنها ال تتعامل مع المشاكل ذات المتغيرات التي ال يمكن صياغتها كميا ،
كما أنها تعطي نتائج في بعض الحاالت قد ال نستطيع أن نقدم تفسيرا منطقيا لها (عالقات
هرائية) (العباسي.)2013،
الخالصة :
في ختام هذا الفصل نستعرض ما تم عرضه والتطرق اليه ،حيث في هذا الفصل تم تقديم تطور
الشبكات العصبية تاريخياً ،ثم التعرف على مفهوم الشبكات العصبية ،كما تم عرض مجاالت
استخدام الشبكات العصبية االصطناعية وخصائصها،وأيضا تم تناول مكونات الشبكات العصبية
األساسية ،وأنواعها ،وأهم دوال التنشيط ،كما تم التطرق إلى نماذج وخوارزميات التعلم وكيفية
تشغيل المعلومات في الشبكات العصبية واالصطناعية ،وأخير عرض فكرة وخطوات التنبؤ
باستخدام الشبكات العصبية.
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الفصل الرابع

تحليل البيانات
ومناقشة النتائج
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 1.4مقدمة:
في هذا الفصل سوف يتم تطيبق نماذج

 ARIMAونماذج  GARCHونماذج الشبكات

العصبية  ANNباستخدام برنامج ) MATLAB ( Matrix Laboratoryوالمقارنة بينهما
لتحديد أي األساليب الثالثة أفضل للتنبؤ بالقيم المستقبلية للسلسلة المختارة لهذه الدراسة ،وسيتم
المقارنة بين النماذج الثالثة بناءا ً على المعايير اإلحصائية متوسط مجموع مربعات االخطاء
 MSEومتوسط األخطاء النسبية المطلقة .MAPE
ففي البداية سيتم توثيق أفضل نموذج ممكن من نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة
التكاملية ) ، ARIMA(p,d,qومن ثم تحديد أفضل نموذج من نماذج  GARCHوأخيرا ً تحديد
أفضل نموذج من نماذج الشبكات العصبية  ، ANNتمت المقارنة بين النماذج من كل نوع باستخدام
المعايير االحصائية  AIC,BIC, AICcالختيار واحد منها من كل نوع.
وبعد ذلك تمت المفاضلة بين نتائج النماذج الثالثة باستخدام المعايير االحصائية MSE, MAPE
المخصصة لذلك والتي تم ذكرها سابقا ً لتحديد أي نموذج من النماذج الثالثة أفضل للتنبؤ بقيم
السلسلة المختارة ،وفي النهاية تأتي مرحلة التنبؤ بقيم السلسلة المستقبلية من خالل أفضل نموذج تم
إختياره.

 2.4وصف البيانات:
لقد تم إختيار لهذه الدراسة السلسلة الشهرية الخاصة بأسعار اليورو مقابل الشيكل في
) (URO/ILSوهي عبارة عن تسجيالت شهرية ألسعار اليورو مقابل الشيكل في الفترة الزمنية
ما بين ديسمبر  2000الى ديسمبر  ،2017وتمثل  216مشاهدة لدراستها ،وتم الحصول على
البيانات من خالل .https://sa.investing.com/currencies/eur-ils
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تعتبر عملية جمع البيانات وتبويبها من أهم وظائف علم االحصاء حيث ال يمكن اإلستفادة منها إال
إذا تم جمع البيانات وعرضها في شكل جداول وحساب بعض المؤشرات اإلحصائية البسيطة التي
تدلنا على طبيعة البيانات ،وألخذ فكرة عامة على البيانات سيتم عرض بعض اإلحصاءات الوصفية
لها كما يوضح الجدول (.)1.4
جدول ( :)1.4اإلحصاءات الوصفية الخاصة ببيانات الدراسة

االحصاءات
حجم العينة()N
أقل قيمة
أكبر قيمة
الوسط الحسابي
الوسيط
إختبارJarqe Bera
االلتواء
التفلطح

القيمة
216
3.5006
5.9210
4.9118
4.9542
0.0124
- 0.4018
2.2588

من نتائج الجدول ( )1.4تبين أنه في الفترة الزمنية التي تمثلها البيانات كان أعلى سعر لصرف
اليورو مقابل الشيكل هو  ،5.9210في حين تم تسجيل القيمة  3.5006كحد أدنى تم الوصول إليه
في تلك الفترة  ،ويوضح الجدول أيضا الوسط الحسابي والوسيط للقيم حيث بلغ كل منهم ،4.9118
 4.9542على التوالي ،كذلك يوضح الجدول نتيجة إختبار  Jarque Beraللقيم وهي ،0.0124
كما يوضح الجدول مقياس االلتواء والتفلطح حيث بلغ كل منهم  2.2588 ، -0.4018على التوالي.

 3.4فحص سكون سلسلة البيانات :
الرسم البياني في الشكل رقم( )1.4يوضح شكل السلسلة الزمنية ألسعاراليورو مقابل
الشيكل ومن الواضح أن السلسلة لها إتجاه عام متزايد في بداية السلسلة ثم بدأت في التناقص وهذا
يعني أنها غير ساكنة في الوسط الحسابي  ،وأيضا ً وغير ساكنة في التباين.
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للتأكد من سكون السلسلة تم القيام بإجراء عدة إختبارات من إختبارات السكون للسالسل الزمنية
وكان من أهمها إختبار دكي فولر( )ADFوإختبار فليبس بيرون ( )PPوإختبار( )KPSSبإستخدام
برنامج  MATLABوكانت النتائج على النحو كما في الجدول رقم (. )2.4
جدول ( :)2.4نتائج اختبارات فحص سكون السلسلة الزمنية األصلية

الحالة
غير ساكنة
غير ساكنة
غير ساكنة

السلسلة األصلية yt
p-value
0.6390
0.6390
0.0100

اإلختبار
ADF
PP
KPSS

شكل ( :)1.4السلسلة الزمنية لسعر اليورو مقابل الشيكل ()URO/ILS

من نتائج الجدول ( ) 2.4نالحظ أن اإلختبار ( )ADFغير معنوي حيث أن قيمة  P-valueتساوي
 0.6390وهي أكبر من  0.05وهذا يؤكد أن السلسلة غير ساكنة ،كذلك إختبار ( )PPغير معنوي،
وأيضا ً نتيجة إختبار ( )KPSSتؤكد عدم سكون السلسلة األصلية للبيانات.
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التنبؤ بنماذج  ARIMAونماذج  GARCHللسالسل الزمنية يفترض أن تكون السلسلة الزمنية
المختارة للدراسة ساكنة في التباين والوسط الحسابي ،لذلك سوف يتم في البداية تسكين سلسلة
أسعار اليورو مقابل الشيكل.
لجعل السلسلة ساكنة في التباين والمتوسط تم أخذ الفروق األولى لقيم لوغاريتم السلسة األصلية تبعا
للمعادلة ( ،)4.1والشكل رقم( )2.4يوضح رسم السلسلة بعد إجراء التحويلة وهي تمثل العائد من
اإلستثمار ( األرباح ) في السالسل المالية .
)(4.1

)𝑡(𝑥 ) = log 𝑥(𝑡 + 1) - log

)𝑥(𝑡+1
)𝑡(𝑥

(𝑟 = log

شكل ( :)2.4الفرق األول للوغاريتم قيم السلسلة الزمنية لسعر اليورو مقابل الشيكل ()URO/ILS

واضح من الشكل أعاله أن السلسلة بعد التحويلة تبدو ساكنة في الوسط والتباين ،وللتأكد من ذلك
نقوم بإجراء بعض إختبارات السكون ومن أهمها ( )KPSS , PP , ADFوكانت النتائج كما هو
موضح في الجدول رقم(. )3.4
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جدول ( :)3.4نتائج اختبارات فحص سكون الفرق األول للوغاريتم قيم السلسلة الزمنية

الحالة
ساكنة
ساكنة
ساكنة

السلسلة األصلية yt
p-value
0.001
0.001
0.1000

اإلختبار
ADF
PP
KPSS

من نتائج جدول ( )3.4نالحظ أن نتائج اإلختبارين ( )ADF,PPمعنوية حيث أن قيمة P-value
تساوي  0.001وهي أصغر من  0.05وهذا يؤكد أن السلسلة ساكنة ،كذلك إختبار ()KPSS
معنوي ،حيث أن قيمة  P-valueتساوي  0.1وهي أكبر من  0.05وهذا يؤكد سكون الفرق األول
للوغاريتم قيم السلسلة الزمنية.

 4.4التنبؤ بإستخدام نماذج :ARIMA
التنبؤ بإستخدام نماذج  ARIMAيمر بعدة مراحل كما يلي:
 1.4.4تسكين السلسلة :
حتى يتم تحليل السلسلة الزمنية المختارة للدراسة (سلسلة أسعار اليورو مقابل الشيكل) فإن أولى
الخطوات هو رسم منحنى السلسلة الزمنية ألسعار اليورو مقابل الشيكل الذي تم توضيحه في الشكل
رقم ( )1.4ورسم منحنى السلسلة الزمنية بعد أخذ الفروق األولى للوغاريتم السلسلة االصلية وذلك
لتسكينها ويوضح ذلك الشكل رقم ( .)2.4وتم التأكد من سكون السلسلة بإجراء بعض اإلختبارات
الخاصة بالسكون منها( )KPSS PP , ADFكما في الجدول (. )3.4
 2.4.4مرحلة التعرف وتقدير النموذج المبدئي :
بعد أن تم تسكين السلسلة في المتوسط والتباين ،تأتي مرحلة التعرف على النموذج المبدئي من
خالل تحديد رتبة الجزء الخاص باإلنحدار الذاتي  ARوالتي يرمز لها بالرمز ( ،)pورتبة الجزء
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الخاص بالمتوسطات المتحركة  MAوالتي يرمز له بالرمز ( )qوتعتمد هاتين الرتبتين في التقدير
على دالتين هما دالة اإلرتباط الذاتي ( )ACFودالة اإلرتباط الذاتي الجزئي ( .)PACFيوضح
الشكل رقم( )3.4دالتي اإلرتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلسلة بعد أخذ الفرق األول للوغاريتم
السلسلة األصلية ،وبعد النظر لدالة اإلرتباط الذاتي يتضح أن الدالة تنقطع بعد الفجوة الزمنية الثانية،
مما يدل على وجود معلمتين لنموذج المتوسطات المتحركة ،أي أن

 ،q =2أما ما يخص دالة

اإلرتباط الجزئي فإنها تنقطع عند الفجوة الزمنية الثانية أيضاً ،أي أنه يوجد معلمتين لنموذج
اإلنحدار الذاتي .p=2

شكل ( :)3.4دالة اإلرتباط الذاتي ودالة اإلرتباط الذاتي الجزئي للفرق األول للوغاريتم قيم السلسلة الزمنية

ومما سبق نستنتج أن سلسلة الفرق األول للوغاريتم السلسلة األصلية يتبع النموذج المبدئي
) .ARIMA(2,1,2وبإقتراح نماذج أخرى للمقارنة إلختيار األفضل ،يعرض الجدول ()4.4
النماذج المرشحة والمعايير اإلحصائية المقابلة لكل نموذج.
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ومن خالل النظر الى الجدول ( )4.4نالحظ ان أفضل نموذج هو نموذج )ARIMA (2,1,1
إلمتالكه أقل قيم للمعايير اإلحصائية . AIC, AICc, BIC
جدول ( :)4.4النماذج المرشحة والمعايير اإلحصائية المقابلة لكل نموذج

BIC
-268.0770
-270.1625
-271.9322
-268.2196
-263.4546
-263.6789
-258.4220

AICc
-274.7756
-280.2220
-281.9917
-281.6398
-280.2353
-280.4596
-278.5630

AIC
-274.8275
-280.2884
-282.0580
-281.7207
-280.3310
-280.5553
-278.6736

)ARIMA (1,1,1
)ARIMA(1,1,2
)ARIMA(2,1,1
)ARIMA(2,1,2
)ARIMA(3,1,2
)ARIMA(2,1,3
)ARIMA(3,1,3

وبنا ًء على ذلك سوف يتم تقدير معالم النموذج ) ARIMA (2,1,1الذي تم إختياره كنموذج
مقترح لسلسلة سعر صرف اليورو مقابل الشيكل وهو يحتوي على معلمة إنحدار ذاتية واحدة
 𝜃1ومعلمتي متوسطات متحركة  𝜑1 , 𝜑2وتم تقدير المعالم كما في جدول (. )5.4
جدول ( : )5.4تقدير معلمات النموذج )ARIMA(2,1,1

التقدير
0.0702101
-0.0550086
-0.228915

الخطأ المعياري
0.250695
0.237715
0.0573184

المعلمة المقدرة
𝜃1
𝜑1
𝜑2

ذكرنا سابقا أن الصورة العامة لنماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية
) ARIMA(p,d,qتكون على الصورة:
𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ … + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 − 𝜃1 𝜀𝑡−1
𝑞− 𝜃2 𝜀𝑡−2 −. … . −𝜃𝑞 𝜀𝑡−
وباالعتماد على نتائج الجدول( )5.4يمكننا إشتقاق معادلة النموذج المقدر كما يلي:
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𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 − 0.0550086𝑌𝑡−1 − 0.228915 𝑌𝑡−2 − 0.0702101𝜀𝑡−1
 3.4.4مرحلة التشخيص :
بعد أن تم التعرف على النموذج المالئم وإمكانية استخدامه للتنبؤ ،فهذه المرحلة تحدد قبول أو
استبدال النموذج إلى نموذج آخر لبيانات السلسلة وتقدير معالمه ،وتشمل هذه المرحلة تحليل البواقي
وبحث السكون واإلنعكاس وتوفيق النماذج االعلى واألدنى مباشرة.
 تحليل البواقي:
يعتبر تحليل البواقي جزء اساسي ومرحلة مهمة لمعرفة صالحية النموذج المستخدم للتنبؤ حيث
يجب أن يجتاز النموذج المقترح ) ARIMA (2,1,1عدد من الفحوص واإلختبارات التشخيصية
منها رسم البواقي وفحص دالة اإلرتباط الذاتي ،وإختبار بوكس وبييريس المعدل ()Ljung- Box
ويعرض الشكل ( )4.4رسم البواقي ،والشكل رقم ( )5.4دالة اإلرتباط الذاتي للبواقي حيث نالحظ
أن البواقي تتأرجح بصورة ثابتة حول الوسط صفر ويؤكد ذلك رسم دالة اإلرتباط الذاتي فنالحظ
ان جميع معامالت اإلرتباط الذاتي تقع داخل حدود فترة الثقة وهذا يعني عشوائية البواقي
(األخطاء).
من خالل إجراء إختبار  Ljung-Boxعند الفجوات الزمنية من  10-1كانت قيم  p-valueجميعها
أكبر من  0.05كما يوضح الشكل ( ،)6.4وهذا يؤكد أيضا ً ان البواقي عشوائية.
 طبيعية التوزيع للبواقي :
و بإجراء إختبار  Jarque Beraإلختبار التوزيع الطبيعي للبواقي و كانت قيمة p-value
 = 0.5وهي أكبر من  0.05وهذا داللة على أنه ال يوجد سبب كافي لرفض الفرضية الصفرية
( البواقي تتبع توزيع طبيعي .) Ho :
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يبين الشكل رقم ( )7.4التوزيع التكراري للبواقي والشكل رقم ( )8.4يبين Normal Q-Q
 (Quantile-Quantile) Plotلدالة البواقي  ،حيث واضح من كال الشكلين أن البواقي طبيعية
التوزيع أيضا.

الشكل ( :)4.4رسم البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1

الشكل ( :)5.4دالة اإلرتباط الذاتي للبواقي
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الشكل ( :)6.4قيم  p-valueإلختبار Ljung-Box

الشكل ( :)7.4التوزيع التكراري للبواقي
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الشكل ( Normal Q-Q Plot :)8.4للبواقي

 تحليل السكون :
يعتبر السكون من المفاهيم العامة في السالسل الزمنية ،فال يمكن تطبيق مراحل منهجية بوكس-
جينكز في تحليل السالسل الزمنية اال اذا كانت السلسلة محل الدارسة ساكنة .وبالرجوع إلى الجدول
رقم ( )5.4حيث قيم المعلمات الخاصة بالنموذج المقترح وإجراء تحليل السكون كانت النتائج
كالتالي:
= − 0.0550086 − 0.228915

1. 𝜑1 + 𝜑2 < 1,

− 0.2839236 < 1
= − 0.228915 + 0.0550086

2. 𝜑2 − 𝜑1 < 1,

− 0.17390637 < 1
|−0.228915| = 0.228915 < 1
,

و هذا يعني أن النموذج ساكن.
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3. |𝜑2 | < 1 ,

 تحليل اإلنعكاس:
0.0702101 < 1
− 0.0702101 < 1

1. 𝜃1 < 1,
2. −𝜃1 < 1,

و هذا يعني أن النموذج منعكس .
 توثيق النموذج األعلى واألدنى مباشرة:
عند مقارنة النموذج ) ARIMA (2,1,1بالنماذج األعلى واألدنى مباشرة حسب المعايير
اإلحصائية  AIC, AICc, BIC ,نجد ان النموذج ) ARIMA (2,1,1هو أفضل النماذج النه
يملك أقل قيمة للمعايير اإلحصائية الثالثة كما في الجدول ( )4.4وهذا يعني أن إضافة أو طرح
معلمة من معالم النموذج لن تعمل على زيادة كفاءته.
 4.4.4مرحلة التنبؤ:
بعد تقدير النموذج ) ARIMA(2,1,1وفحصه والتأكد من صالحيته يمكن إستخدامه للتنبؤ بالقيم
المستقبيلة للسلسلة أسعار اليورو مقابل ) (URO/ILSويوضح الشكل رقم ( )9.4القيم الحقيقية
للسلسلة مقابل القيم المقدرة بإستخدام النموذج ويظهر من الرسم مدى تقارب القيم الحقيقية مع القيم
المقدرة.
كما أنه تم استخدام نموذج ) ARIMA(2,1,1للتنبؤ بإثنى عشر قيمة مستقبيلة تم اإلحتفاظ بها
وهي أسعار اليور مقابل الشيكل في الفترة من يناير  2018الى ديسمبر  2018وكانت النتائج كما
في الجدول رقم ( )6.4الذي يوضح تقارب القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها ،ويوضح الشكل ()10.4
القيم المتنبأ بها بيانيا لعام  2018ويبين حدود الخطأ بفترة ثقة  %95وكما هو واضح وقوع التنبوات
داخل حدود هذه الفترة.
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الشكل ( :)9.4القيم الحقيقية للسلسلة مقابل القيم المقدرة باستخدام النموذج )ARIMA(2,1,1

الشكل ( :)10.4القيم المتنبأ بها لعام  2018باستخدام النموذج )ARIMA(2,1,1
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جدول ( : )6.4القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها باستخدام النموذج )ARIMA(2,1,1

Error
0.0850
0.0777
0.1340
0.1749
-0.0070
0.1011
0.1179
0.0096
0.0464
0.0285
0.0255
0.0932

Observed Value
4.2474
4.2397
4.3012
4.344
4.163
4.2728
4.2914
4.1848
4.2232
4.207
4.2057
4.2751

Forecast Value
4.1624
4.1620
4.1672
4.1691
4.1700
4.1717
4.1735
4.1752
4.1768
4.1785
4.1802
4.1819
0.0082
0.0175

Jan- 2018
Feb- 2018
Mar- 2018
Apr- 2018
May- 2018
Jun- 2018
Jul- 2018
Aug- 2018
Sep- 2018
Oct- 2018
Nov- 2018
Dec- 2018
MSE
MAPE

 5.4التنبؤ بإستخدام نماذج :GARCH
نحاول في هذه الدراسة اإلعتماد على نموذج اإلنحدارالذاتي المشروط بعدم تجانس األخطاء
المعممة للتنبؤ بسعر اليورو مقابل الشيكل ،سيتم دراسة النموذج على أساس نوعين للخطأ العشوائي
هما التوزيع الطبيعي وتوزيع  t-Distribtionبهدف تكوين نموذج رياضي مناسب في تقدير قيم
مستقبلية للبيانات المختارة للدراسة باالعتماد على سلسلة البواقي لنموذج ) ARIMA(2,1,1التي
تم رسمها مسبقا في الشكل (. )4.4
 1.5.4حساب ورسم اإلرتباط الذاتي واإلرتباط الذاتي الجزئي لقيم سلسلة البواقي ومربعات قيم
السلسلة:
الشكل رقم ( )5.4يوضح دالة اإلرتباط الذاتي لسلسلة البواقي لنموذج ) .ARIMA(2,1,1يبين
الشكل ( )11.4دالة االرتباط الجزئي للبواقي ويتبين منها وجود ارتباط متسلسل في سلسلة البواقي.
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الشكل رقم ( )12.4والشكل رقم ( )13.4يوضح دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الجزئي
لمربعات قيم البواقي على التوالي ويتبين منها وجود ارتباط متسلسل لسلسلة مربعات البواقي عند
أكثر من إزاحة.

الشكل ( :)11.4دالة اإلرتباط الذاتي الجزئي لسلسلة البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1

 2.5.4إختبار البيانات:
 إختبار :Ljung_Box
تم إجراء إختبار  Ljung_Boxوذلك للتعرف على وجود إرتباط متسلسل من عدمه وكانت النتائج
كما في الجدول رقم ( .)7.4نالحظ قبول فرضية العدم عند مستوى معنوية  0.05عند جميع
اإلزاحات ألن جميع قيم  P-valueكانت أكبر من  0.05كما هو موضح في جدول (.)7.4
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الشكل ( :)12.4دالة اإلرتباط الذاتي لمربعات قيم سلسلة البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1

الشكل ( :)13.4دالة اإلرتباط الذاتي الجزئي لمربعات قيم سلسلة البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1
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جدول ( :)7.4نتائج إختبار ( )Ljung_Boxلسلسلة البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1

5
0.9104

4
0.9463

2
0.9705

3
0.9961

1
0.9862

Lag
p-value

 إختبار :ARCH
تم إجراء إختبار  ARCHلمعرفة هل تباين األخطاء ثابت عبر الزمن في السلسلة من عدمه وكانت
النتائج كما في الجدول رقم ( .)8.4نالحظ من نتائج إختبار  ARCHعدم قبول الفرضية العدمية
عند مستوى معنوية  0.05أي أن السلسلة الزمنية تعاني من وجود إرتباط ذاتي عند قيم اإلزاحات
( )5,4,3المدروسة وذلك ألن قيم  P-valueكانت أقل من .0.05
جدول ( :)8.4نتائج إختبار ( )ARCHلسلسلة البواقي لنموذج )ARIMA(2,1,1

5
0.0213

4
0.0105

2
0.0511

3
0.0159

1
0.1470

Lag
p-value

بعد أن تم التأكد من وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي ،أي وجود تأثير  ARCHسيتم إختيار النموذج
المالئم من خالل عملية التقدير.
 التعرف على تقدير نموذج  ARCHالمبدئي:
سيتم في هذه المرحلة تقدير معلمات النماذج التي سيتم دراستها للوصول الى أفضل نموذج لتمثيل
البيانات ،وسوف يتم المقارنة بين النماذج حسب المعايير اإلحصائية  BIC, AIC, AICcمع
اعتبار نوعين من أنواع الخطأ العشوائي هما التوزيع الطبيعي كما في الجدول رقم ( )9.4وتوزيع
 tكما في الجدول رقم ( ، )10.4حيث سيكون النموذج األفضل هو النموذج صاحب القيم األقل من
قيم المعايير اإلحصائية التي تم ذكرها في كال النوعين من األخطاء العشوائية .يالحظ من النتائج
أن النموذج األفضل لتمثيل البيانات هو النموذج ) GARCH(1,1مع اعتبار الخطأ يتبع التوزيع
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 ،tحيث أن هذا النموذج حصل على أقل قيم للمعايير اإلحصائية  BIC, AIC, AICcمقارنة مع
النماذج األخرى.
جدول ( :)9.4المعايير اإلحصائية للنماذج المقترحة مع اعتبار الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي) ( lag =3

AICc
-287.8720
-299.8708
-290.9967

AIC
-287.9096
-299.9227
-291.0486

BIC
-284.5343
-293.1721
-284.2981

)GARCH(0,1
)GARCH(1,1
)GARCH(0,2

جدول ( :)10.4المعايير اإلحصائية للنماذج المقترحة مع اعتبار الخطأ يتبع التوزيع )lag = 3 ( t

AICc
-289.3193
-301.2483
-294.4596

AIC
-289.3569
-301.3002
-294.5115

BIC
-285.9816
-294.5497
-287.7609

)GARCH(0,1
)GARCH(1,1
)GARCH(0,2

يوضح الجدول رقم ( )11.4معلمات النموذج ) GARCH(1,1مع اعتبار الخطأ يتبع التوزيع t
التي ستستخدم لتمثيل البيانات ،ويتضح من الجدول أن مجموع المعلمات أقل واحد وبذلك تحقق
شرط صحة النموذج:
α1 + β1 = 0.116742 + 0.840094 = 0.956836 <1
جدول ( :)11.4معلمات النموذج )GARCH(1,1
𝟏𝜷
0.840094

𝟏𝜶
0.116742

𝟎𝜶
0.000728646

c
𝟏𝝋
0.00315371- 0.00695626-

)GARCH(1,1

 إختبار جودة النموذج المقدر):GARCH(1,1
 .1تحليل البواقي :
بعد تشخيص النموذج المالئم وتحديد درجته وتقديره لسلسلة بواقي نموذج ) ARIMA(2,1,1ال
بد من التأكد من جودة النموذج المقدر وكفاءته ،ويتم ذلك من خالل إجراء إختباري Ljung_Box
و  ARCHللبواقي ومربعات البواقي (األخطاء) .ومن نتيجة إختبار  Ljung_Boxلدالة البواقي
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تبين أن قيمة المعنوية  p-valueدائما كانت أكبر من  ، 0.05بينما من نتيجة إختبار ARCH
لدالة البواقي تبين أن قيمة المعنوية  p-valueكانت أكبر من  0.05عند اإلزاحات ()1,2,7
وكانت أقل منها عند اإلزاحات األخرى  ،كما في الشكل رقم (.)14.4
ومن نتيجة إختبار Ljung_Boxلمربعات دالة البواقي تبين أن قيمة المعنوية  p-valueكانت أقل
من  0.05ما عدا عند اإلزاحة األولى  ،ومن نتيجة إختبار ARCHلمربعات دالة البواقي تبين أن
قيمة المعنوية  p-valueدائما كانت أكبر من  0.05ماعدا عند اإلزاحتين ( )9,10فقد كانت أقل
من  ،0.05كما في الشكل رقم (.)15.4

الشكل ( :)14.4نتائج إختباري  Ljung_Boxو  ARCHلدالة البواقي
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الشكل ( :)15.4نتائج إختباري  Ljung_Boxو  ARCHلدالة مربعات البواقي

 .2فحص طبيعية البواقي:
من خالل إجراء إختبار Jarque Beraكانت قيمة  p-valueتساوي  0.5وهي أكبر من 0.05
 ،وهذا يؤكد أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
يبين الشكل رقم ( )16.4سلسلة البواقي ،الشكل رقم ( )17.4يبين دالة اإلرتباط الذاتي للبواقي،
ويبين الشكل رقم ( )18.4التوزيع التكراري للبواقي والشكل رقم ( )19.4يبين Normal Q-Q
 Plotلدالة البواقي  ،حيث واضح من كل منها أن البواقي طبيعية التوزيع .
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الشكل ( :)16.4سلسلة البواقي

الشكل ( :)17.4دالة اإلرتباط الذاتي للبواقي
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الشكل ( :)18.4التوزيع التكراري للبواقي

الشكل ( Normal Q-Q Plot :)19.4للبواقي
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 3.5.4مرحلة التنبؤ ): (GARCH
بعد تقدير النموذج ) GARCH(1,1وفحصه والتأكد من صالحيته يمكن إستخدامه للتنبؤ بالقيم
المستقبيلة للسلسلة أسعار اليورو مقابل ) (URO/ILSويوضح الشكل رقم ( )20.4القيم الحقيقية
للسلسلة مقابل القيم المقدرة بإستخدام النموذج ويظهر من الرسم مدى تقارب القيم الحقيقية مع القيم
المقدرة.
كما أنه تم استخدام نموذج ) GARCH(1,1للتنبؤ بإثنى عشر قيمة مستقبيلة تم اإلحتفاظ بها وهي
أسعار اليور مقابل الشكل في الفترة من يناير  2018الى ديسمبر  2018وكانت النتائج كما في
الجدول رقم ( )12.4الذي يوضح تقارب القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها ،تم حساب هذه القيم من
خالل جمع القيم المتنبأ بها من نموذج ) ARIMA(2,1,1مع القيم المتنبأ بها من نموذج
) ، GARCH(1,1ويوضح الشكل ( )21.4القيم المتنبأ بها بيانيا لعام  2018ويبين حدود الخطأ
بفترة ثقة  %95وكما هو واضح وقوع التنبوات داخل حدود هذه الفترة.

الشكل ( :)20.4القيم الحقيقية للسلسلة مقابل القيم المقدرة باستخدام النموذج )GARCH(1,1
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الشكل ( :)21.4القيم المتنبأ بها لعام  2018باستخدام النموذج )GARCH(1,1

جدول ( : )12.4القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها باستخدام النموذج )GARCH(1,1

Error
0.0823
0.0742
0.1309
0.1718
-0.0101
0.0980
0.1147
0.0065
0.0432
0.0253
0.0224
0.0901

Observed Value
4.2474
4.2397
4.3012
4.344
4.163
4.2728
4.2914
4.1848
4.2232
4.207
4.2057
4.2751

Forecast Value
4.1651
4.1655
4.1703
4.1722
4.1731
4.1748
4.1767
4.1783
4.1800
4.1817
4.1833
4.1850
0.0077
0.0169
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Jan- 2018
Feb- 2018
Mar- 2018
Apr- 2018
May- 2018
Jun- 2018
Jul- 2018
Aug- 2018
Sep- 2018
Oct- 2018
Nov- 2018
Dec- 2018
MSE
MAPE

 6.4التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية :
لقد ازداد االهتمام والتوجه في الفترات الحالية إلى إستخدام الشبكات العصبية من أجل األنظمة التي
تقوم بالتعرف إلى شيء ما أو االنظمة التي تقوم بالتنبؤ بأمور في إطار معين أو التحكم ببعض
األجهزة أو البرامج ،فالشبكات العصبية االصطناعية هي أنظمة قابلة للتعلم من خالل األمثلة،
والشبكات العصبية االصطناعية هي نظام معالجة للمعلومات له مميزات أداء معينة بأسلوب يحاكي
الشبكات العصبية الحيوية ،وبعبارة أخرى فإن الشبكات العصبية االصطناعية إنما هي محاكاة
للطريقة التي يؤدي بها العقل البشري مهمة معينة ،وهو عبارة عن معالج ضخم موزع على
التوازي ،ومكون من وحدات معالجة بسيطة ،بحيث يقوم بتخزين المعلومات العملية ليجعلها متاحة
للمستخدم وذلك عن طريق ضبط األوزان.
لقد نشط هذا األسلوب في العديد من المجاالت اإلحصائية ومنها تقدير معلمات نماذج اإلنحدار،
ومن هنا كان الهدف من استخدام الشبكات العصبية للتنبؤ بأسعار صرف اليورو مقابل الشيكل هو
تقديم نموذج يعتمد على الشبكات العصبية اإلصطناعية ،إذ تمت المقارنة بين نماذج الشبكات
العصبية اإلصطناعية المقترحة عن طريق المفاضلة بينها باستخدام المعايير اإلحصائية AIC,
.AICc, BIC
 1.6.4تحديد هيكل الشبكة:
تم إستخدام برنامج  MATLABلمحاكاة نموذج الشبكة العصبية وقد إستخدمنا شبكة البيرستون
متعددة الطبقات ذو اإلنتشار الخلفي ) Multi-layer Perception (MLPكونها من أكثر نماذج
الشبكات العصبية إستخداما خاصة في مجال التنبؤ بالسالسل الزمنية كون هذا النوع من الشبكات
له القدرة الكبيرة على التذكر.
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 2.6.4معمارية الشبكة :
تتكون معمارية الشبكة من ثالث طبقات ،طبقة مدخالت وطبقة خفية وطبقة مخرجات وتتوزع فيها
العصبونات على النحو التالي:
 .1تحتوي طبقة المدخالت على وحدة معالجة واحدة تمثل القيم السابقة 𝑡𝑦 لسلسلة صرف اليورو
مقابل الشيكل.
 .2الطبقة الخفية تحتوى على  4وحدات معالجة كنموذجا مبدئيا.
 .3طبقة المخرجات وتحتوى على وحدة معالجة واحدة  ،وترتبط هذه الطبقات فيما بينها بوصالت
تحمل األوزان.
 3.6.4تدريب الشبكة :
في هذه المرحلة يتم تحديد خوارزمية التعلم التي تتناسب مع تركيبة الشبكة ،حيث تم االعتماد على
دالة  sigmoidكدالة تحفيز في الطبقة المخفية ،والدالة الخطية في طبقة المخرجات ،وتم إستخدام
طريقة التدريب  Levenberg- Marquadrtوتحديد 𝑡𝑦 كسلسلة مجموعة الهدف ( Desired
 ،)output, Targetكما في الشكل ( )22.4الذي يبين البناء الهندسي للشبكة العصبية والذي تم
بناؤه بإستخدام البرنامج .

الشكل ( :)22.4البناء الهندسي للشبكة العصبية ANN
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تم تقسيم البيانات المدخلة إلى ثالث أجزاء:
 مجموعة التدريب ( )Training dataوتمثل  %70من البيانات.
 مجموعة التحقق من الشبكة ( )Validation dataوتمثل  %15للتحقق من الشبكة بعد عملية
التدريب وهي تمثل البيانات ابتداء من شهر أغسطس  2013وحتى مارس 2016
(  32مشاهدة ).
 مجموعة اإلختبار ( %15 )Test dataوهي تمثل البيانات ابتداء من شهر إبريل 2016
وحتى نوفمبر  32 ( 2018مشاهدة ) .
 4.6.4تقدير النموذج ): (ANN
تم إقتراح عدة نماذج من نماذج الشبكات العصبية وذلك بأخذ قيم ( )12,10,8,6,4كعدد للعصبونات
في الطبقة المخفية ،والمقارنة بينها من خالل المعايير اإلحصائية  AIC,BIC,AICcحيث سيتم
اختيار النموذج األفضل صاحب األقل قيم للمعايير اإلحصائية السابقة ،ويوضح ذلك جدول
(.)13.4
جدول ( :)13.4المعايير اإلحصائية لنماذج  ANNالمقترحة

AICc
-626.9453
-635.5023
-604.4250
-610.7662
-535.8016

BIC
-734.9181
-736.8119
-692.5738
-687.4878
-603.1108

AIC
-782.0564
-794.0140
-767.8397
-780.8175
-714.5043

عدد األوزان
13
19
25
31
37

معمارية الشبكة
MLP 2-4-1
MLP 2-6-1
MLP 2-8-1
MLP 2-10-1
MLP 2-12-1

من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أفضل النماذج المقدرة كان هو نموذج ( ) MLP 2-6-1
حيث كانت المعايير اإلحصائية الثالثة لهذا النموذج أفضل من النماذج الباقية.
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وعليه فإن طبقة المدخالت تحتوي على عدد  2عصبون ،أما الطبقة المخفية فهي تحتوي على عدد
 6عصبون ،أما طبقة المخرجات فإنها تحتوي على عصبون واحد فقط.
 5.6.4التنبؤ باستخدام النموذج :MLP 2-6-1
بعد أن تمت عملية التدريب والتحقق والحصول على أفضل عملية تدريب للشبكة سوف يتم إختبار
هذه الشبكة وذلك من خالل تقديم بيانات اإلختبار وهي ما نسبته  %15من البيانات األصلية للتأكد
من قدرة الشبكة على التنبؤ بالشكل الصحيح ،وهذا ما يوضحه الشكل ( ،)23.4كما هو مالحظ من
الشكل تقارب القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها لعينة اإلختبار وهذا دليل على أن النموذج قادر على
تمثيل بيانات السلسلة بصورة كبيرة .

شكل ( :)23.4القيم الحقيقية للسلسلة مقابل القيم المتنبأ بها – مرحلة إختبار الشبكة

كما أنه تم استخدام نموذج  MLP2-6-1للتنبؤ بإثنى عشر قيمة مستقبيلة تم اإلحتفاظ بها وهي
أسعار اليور مقابل الشكل في الفترة من يناير  2018الى ديسمبر  2018وكانت النتائج كما في
الجدول رقم ( )14.4الذي يوضح تقارب القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها ،ويوضح الشكل ()24.4
القيم المتنبأ بها بيانيا لعام .2018

100

شكل ( :)24.4القيم المتنبأ بها لعام  2018باستخدام النموذج)MLP (2-6-1
جدول ( : )14.4القيم الحقيقية والقيم المتنبأ بها باستخدام النموذج ( )MLP 2-6-1

Error
0.0369
0.0247
0.0769
0.1187
-0.0643
0.0453
0.0635
-0.0431
-0.0048
-0.0210
-0.0223
0.0471

Forecast Value
4.2105
4.2150
4.2243
4.2253
4.2273
4.2275
4.2279
4.2279
4.2280
4.2280
4.2280
4.2280
0.0031
0.0111

Observed Value
4.2474
4.2397
4.3012
4.344
4.163
4.2728
4.2914
4.1848
4.2232
4.207
4.2057
4.2751

Jan- 2018
Feb- 2018
Mar- 2018
Apr- 2018
May- 2018
Jun- 2018
Jul- 2018
Aug- 2018
Sep- 2018
Oct- 2018
Nov- 2018
Dec- 2018
MSE
MAPE

 7.4المقارنة بين النماذج الثالثة :
تم الوصول للمرحلة األخيرة وهي المقارنة بين النماذج التي تم اختيارها كأفضل نماذج من نماذج
 ، ANN, GARCH, ARIMAحيث كانت المقارنة حسب معيارين إحصائيين هما MSE,
 MAPEويوضح الجدول ( )15.4قيم معياري المفاضلة بين النماذج الثالثة.
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نالحظ من الجدول أن نموذج الشبكات العصبية  ANNيمتلك قيم  MSE,MAPEأقل من
النموذجين  GARCH, ARIMAلذلك يعتبر نموذج الشبكات العصبية أفضل نموذج من بين
النماذج الثالثة المدروسة في التنبؤ .كما يوضح الشكل ( )25.4مقارنة بين القيم المتنبأ بها لعام
 2018باستخدام النماذج الثالثة والقيم الحقيقية له ويتبين منه أن القيم المتنبأ بها باستخدام نموذج
الشبكات العصبية كانت األقرب للقيم الحقيقية .
جدول ( : )15.4المقارنة بين النماذج المستخدمة حسب المعايير اإلحصائية MSE, MAPE

ANN
0.0031
0.0111

ARIMA
0.0082
0.0175

GARCH
0.0077
0.0169

MSE
MAPE

شكل (:)25.4مقارنة بين القيم المتنبأ بها باستخدام النماذج الثالثة والقيم الحقيقة لعام 2018
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الخالصة:
وفي ختام هذا الفصل نستعرض سريعا ما تم تناوله خالل الفصل  ،حيث تم تناول تحليل البيانات
باستخدام نماذج  ARIMAونماذج  GARCHونماذج  ، ANNوتم المقارنة بين النماذج
النهائية والوصول إلى النموذج األمثل للتنبؤ بأسعار صرف اليورو مقابل الشيكل وهو نموذج
الشبكات العصبية .ANN
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الفصل الخامس

النتائج والتوصيات
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النتائج :
هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين ثالثة أساليب إحصائية ،ARIMA, GARCH, ANN
وقام الباحث بإختيار لهذه الدراسة البيانات الخاصة بأسعار اليور مقابل الشيكل المحددة من ديسمبر
 2000إلى ديسمبر  ،2017ثم قام بتطبيق األساليب االحصائية الثالثة على هذه البيانات والتنبؤ
بأسعار اليورو مقابل الشيكل وقد تم التوصل للنتائج التالية :
 .1أن افضل نموذج من نماذج  ARIMAالمقترحة كان نموذج ) ARIMA(2,1,1للتنبؤ بأسعار
اليورو مقابل الشيكل وذلك إلمتالكه أقل المعايير األحصائية BIC, AICc,AIC.
 .2أن نموذج ) GARCH(0,1كان افضل نموذج من نماذج  GARCHالمقترحة باالعتماد
على المعايير . BIC, AICc,AIC
 .3أن النموذج ) MLP(2-6-1هو االفضل من بين النماذج المقترحة االخرى حسب المعايير
األحصائية ذاتها.
 .4من خالل معياري  MAPE,MSEكان واضح تفوق النموذج ) MLP(2-6-1على النموذجان
) GARCH(0,1و) ARIMA(2,1,1في التنبؤ بأسعار اليورو مقابل الشيكل ،وذلك إلمتالكه
قيم  MAPE, MSEأقل.
 .5أن نماذج الشبكات العصبية  ANNتتعامل مع عدم خطية البيانات بشكل أفضل من نماذج
.ARIMA
 .6نماذج الشبكات العصبية اإلصطناعية أكثر دقة وكفاءة من النماذج التقليدية األخرى.
 .7أن شبكة البيرستون متعددة الطبقات ذو اإلنتشار الخلفي ) (MLPهي من أكثر الشبكات
العصبية إستخداما في مجال التنبؤ بالسالسل الزمنية.
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التوصيات:
 .1إستخدام أساليب إحصائية هجينة مثل  ANN_ GARCHو  ARIMA-GARCHوذلك
ليكون هناك إمكانية للوصول إلى نماذج أكثر دقة وكفاءة من الشبكات العصبية .
 .2ننصح الباحثين بإستخدام برنامج  MATLABفي التحليل وبناء النماذج الخاصة بالسالسل
الزمنية ،ألنه يدعم كثير من الدوال ،ويعطي نتائج عالية في الدقة.
 .3إستخدام أنواع أخرى من الشبكات العصبية ،ودوال تحفيز أخرى في بناء نماذج الشبكات
العصبية.
 .4استخدام أسلوب المحاكاة في التنبؤ.
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المراجع
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