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إىل هادٌ البشزَت مجعاء حممد صلً اهلل علُه وسلم... إىل أرض فلسطني طُبت الثزي ... 

بطا  الذَه أفوىا ببامهم والشهداء األبزار الذَه قضىا مه أجل أنْ حيُا آخزَه... واألسزي األ

 خلف القضبان ألجل حزَتوا.

 ....إىل روح والدٌ ووالدتٍ اللذان سرعا يف قليب قىة اإلرادة وفارقا احلُاة صابزَه حمتسبني.

 يف هذه احلُاة مع كل فزدٍ مه إخىتٍ كٍ َصبح وافعاً لوفسه ووطوه... وجاهدا

 كٍ َعلمىا أوَّه لُس للعلم عمزٌ ,وجاهتمإىل سوجيت اليت حتملت بظف العُش معٍ... أوالدٌ وس

وأخىاتٍ  ,كٍ َعلمىا أوَّه لُس للعلم جوس حمتكز ... إىل إخىتٍ  ,هحمتكز...  وبواتٍ وأسواجه

 وأوار بصريتٍ حبسه إدراكه. ,لكل مه أهدي إىلَّ عُىبٍ ,... كل التقدَز واحملبت 

 الباحث
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
 

  أتقدم
ا
 .ههر بإتمام دزاستي علي ونعمته تىفيقه على وتعالى حانهسب هلل والحمد بالشكس أول

ــــــ    ومن
َ
 وأخـ  البحـ  إنجـاش هـرا سـاه  يـي مـن كـ  إلـى الامتنـان ووافـس الشـكس بجصيـ  أتقـدم أن   لـي يطيـ  ث

 يـي إليـه تىصـت  مـا لكـ  ومتابعـ  وإزشـاد نصـ  لـي مـن قدمـه مـا علـى محمدكعبددكعايدي ر   الدكتور   بالـررس

 الــدرتىز  مــن كــ  إلــى الجصيـ  بالشــكس أتقــدم رمــا واجهتهــا  التــي صــعىتاا العتميــ ال وتــرلي  البحـ 

 .مناقشتي بقبىل  تفضته  على سميرعخالكعصافي/عالدرتىز  لرفاتي,ابالءعالكينع

 زمالئدي وإلازشـاد  إلـى النصـ  تقـدي  أو املعتىمـاا بتـىفن  العـىن  يـد لـي مـدوا والـرين املتخصصـنن كـ  إلـى

 .الدزاس  فت ة طىال لي ودعمه  مساندته  ىعل العم  يي العاملين

 .الطفىل  منر وأصدقائي الدزاس  يي وزمالئي د بي  فاق إلى

 
ا
وبنداتيع  زوجيد أخـي إبـساهي   و بالـررس وأخـ  لـي مسـاندته  علـى لعداللي  الجصيـ  بالشـكس أتقـدم وأخنـ ا

هـره  إتمـام يـي لـي ودعمهـ  أيـام الدزاسـ   حلـىل  جهـد مـن بـرلىه مـا كـ  علـى ,عوأوالد عوزوجداهم نوأزواجهد

  . الدزاس 

 املىلي
ا
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع . ما عمت  إل نفس   ك  ينفع ل يىم حسناته  منزان يي ذلك يجع  أن   زاجيا

 الداحث

 

 

 



 
 

 

 

 

  الدرادظالدرادظىىملخصملخص

ىى
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 الدراسة مخصم
كاقع استخداـ أساليب التنبؤ بكزارة االقتصاد الكطني في تعرؼ عمى ىدفت الدراسة إلى ال

قطاع غزة كقد  في محافظاتالمحافظات الجنكبية, حيث تمثؿ مجتمع الدراسة بالعامميف في الكزارة 
مف مجتمع الدراسة الكمي حيث طبقت مفردات الدراسة عمى عشكائية عينة طبقية استخدـ الباحث 

( مكظفان, حيث تـ استثناء كٍؿ مف 38يس قسـ فأعمى( كالذم بمغ عددىـ )المستكيات الكظيفية )رئ
المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ لإلجابات عف أسئمة الكزير كككيؿ الكزارة, كقد اعتمدت الدراسة عمى 

كالتحقؽ مف  األسئمةالعديد مف األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة  تـ استخداـالدراسة كما 
 :أىمياوقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان  ,فركضيا

 .متنبؤمختمفة لأساليب  تستخدـ كزارة االقتصاد الكطني أن    -5
  عمى أساليب التنبؤ النكعية.تعتمد كزارة االقتصاد الكطني  أن    -2
 عمى أساليب التنبؤ الكمية.تعتمد كزارة االقتصاد الكطني  أن   -3
 كاف أىميا.ب التنبؤ العممية في كزارة االقتصاد الكطني تكجد محددات تعيؽ تطبيؽ أسالي -4

 ال تستخدـ الكزارة نماذج االحتمالية كالبرمجة الخطية في التنبؤ. -أ
 مف تطبيؽ أساليب التنبؤ في تمكف الكزارةالتي ( األدكات كالتكنكلكجيا) المادم الدعـ ضعؼ - ب

 العمؿ. 
 -:أىمياءت في ضوء النتائج كان الدراسة بعدٍد من التوصيات التي جاوقد أوصت 

 -ما يخص الوزارة: -أ
 تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم الستخداـ أساليب التنبؤ المختمفة. -1
بعقد الدكرات التدريبية في  (تدريب كتطكير الكادر البشرم)ب قدرات العامميف ضركرة تطكير -2

 مجاؿ أساليب التنبؤ الكمية كالنكعية.  
 .تطبيؽ أساليب التنبؤ في العمؿمف األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا المتالؾ  السعي  -3
 إعدادميكية غير خطية عند لية كالبرمجة الخطية كنماذج دينانماذج االحتما أساليب اعتماد -4

 .لمكزارة اإلستراتيجيةالخطط 
 -:ما يخص الباحثين  -ب

 اىر المختمفة كالمتغيرات األخرل.محاكلة ربط المفاىيـ المتعمقة بأساليب التنبؤ مع الظك  -1
تكجيو االىتماـ بالتركيز عمي عمؿ الدراسات الخاصة بأساليب التنبؤ كصيغة استخداميا  -2

 عمميان كعمميان.
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Abstract 

This study aimed to identify the using of forecasting methods at the 

Ministry of National Economy in the Palestinian Southern provinces. The 

population of the study represented by the employees of the ministry in the 

Gaza Strip provinces where the researcher randomly used stratified sample 

out of the whole population's study. Moreover, the study was applied on the 

functional levels from head division to above, of a total number of (48) 

employees. Yet, the minister and the deputy of the ministry were  excluded 

from the study. 

The study focused on the descriptive and the analytical method to answer 

the questions of the study. Furthermore, the researcher used some statistical 

patterns which are suitable for achieving the aims of the study. Also, this 

study provides some results, and the most important of these are as follow: 

1. The Ministry of National Economy uses different Forecasting 

methods. 

2. The Ministry of National Economy depends on predictive 

Forecasting methods. 

3. The Ministry of National Economy depends on quantitative 

forecasting methods. 

4. There are limitations  that prevent the applying of scientific 

forecasting methods at The Ministry of National Economy, and 

the most important of these are as follow: 

a- The ministry doesn’t use probabilistic and linear programming 

patterns in forecasting. 

b- The ministry is too weak in providing material and moral support,  

includes technology and tools, which allows  the ministry to apply 
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the forecasting methods on the use of different forecasting 

methods at work. 

The study reached many recommendations in the light of the 

conclusions as the following: 

a. Concern the ministry: 

1. The ministry should provide logistic support and moral support to 

use  different forecasting methods. 

2. The ministry should develop the capabilities of its employees 

through training and developing of its staff by holding training 

courses in the field of forecasting quantitative and qualitative 

methods. 

3. The ministry should seek to acquire technology and tools enabling it 

to apply the forecasting methods at work. 

4. The ministry should use probabilistic patterns, linear programming  

patterns, and dynamic non-linear patterns when preparing the 

strategic plans for the ministry.  

 

b- Concern the researchers: 

1.  Trying to link the concepts related to forecasting methods with 

different phenomena and other variables. 

2. Paying attention to concentrate on the studies of forecasting 

methods and their theoretical and practical use. 
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 األولالمبحث 
 مشكمة الدراسة وفرضياتيا

 :: المقدمةأوالً 
كالتي تفرض بدكرىا  ,المحمية كالعالمية األيكمكجيةيعيش المجتمع الفمسطيني ضمف المنظكمة 

حالة التطكر مع  كذلؾ انسجامان  المجاالت الحياتية, ىالعديد مف المتطمبات كالمقكمات األساسية في شت
لمتطمبات كاحتياجات المجتمع  العالمي تمبيةن  لالمستك ى الحاصمة كثكرة السمعيات كالبصريات عم

ى تسع كزارة االقتصاد الكطني أفْ  سيماالمؤسسات الفمسطينية  ىكؿ ذلؾ يفرض عم المحمي كالدكلي.
دكلية يمكف استغالليا كبيف كمقدرات كطنية ك  تامكانإإليجاد حالة التكازف بيف ما ىك متكفر مف  جاىدةن 

االقتصادم أك  لالمستك  ىلمجتمع الفمسطيني سكاء عماكمتطمبات مستكيات النمك الحضارم 
تعتمد عمى تصكرات كخطط  تمؾ المؤسسات أفْ  ىكؿ ذلؾ فرض عم .غير ذلؾأك  ...االجتماعي 

كىك ما  ؛ستقبؿ يبدأ مف اآلفف المأك  .ةفي إيجاد حالة التكازف المنشكد كتقديرات كتنبؤات مستقبمية أمالن 
, في المستقبؿ ىك نتيجة اإلحساس, باآلفإلحساس "ا ( الذم أكد أف  6: 2011ماف,)الس   أشار إليو

عمؿ بأقصى , لكي تالحضارة اآلف لياض قكة الدفع لقك المستقبؿ يعني استن ىكاإلحساس بالقمؽ عم
مؿ سكاء كاف في القطاع العاـ أك كأف الع ."بغية ضماف المستقبؿ جؿ تصحيح اآلفأطاقاتيا مف 

لممستقبؿ, كعند محاكلتو مناغمة التغيرات  قراءتوالقطاع الخاص يتطمب االعتماد عمى نفس المبدأ عند 
الى تحقيؽ أعمى عائد لالستثمار مف خالؿ  األساسالبيئية الحاصمة. فالقطاع الخاص ييدؼ في 

اء كانت مادية أك معنكية, كما أف القطاع العاـ التي يمتمكيا سك  كاإلمكاناتاستغاللو لكؿ المقدرات 
عمى ما تـ مف تغيرات محيطة. كؿ ذلؾ  اعتمادان  لممكاطنيفلى تقديـ الخدمات إ األساسييدؼ في 

معالـ المستقبؿ سكاء  في رسـضركرة التعرؼ عمى مستقبميا كعمى طبيعة المتغيرات التي تؤثر  يؤكد
 بجيكدكزارة االقتصاد الكطني  كتقكـ الحككمية. الدكائر المادية أك المعنكية. سيما ما يخص عمؿ

قراءة  ىعم المبنيةمستقبمية التنبؤات كفقا لمنيج الستقراء المستقبؿ االقتصادم لممجتمع الفمسطيني ال
ىـ في إيجاد حالة اتسك  في مستقبؿ المجتمع الفمسطيني, المؤثرةمتغيرات المقدرات ك الك  مكاناتكإلالكاقع 

 حاضرا كمستقبالن.يف المقدرات المتاحة ككيفية استخداميا مف التكازف ب

الدراسات المستندة عمى البيانات كالمعمكمات االحصائية "َأف  (43: 2007خي, ر الكف )بي   كقد
تساعد المنظمة عمى مكائمة األىداؼ التي يقكدىا الييا الكاقع كاألىداؼ التي تريد أف تصميا لكي 

يمبي  استخداـ أساليب التنبؤف. "مع رسالة المنظمة القادمةحقيؽ كتنسجـ أىداؼ قابمة لمت ِإلى تتكصؿ
 الذمأف  المنظمة مثؿ اإلنساف ( "4: 4119 ,)المتني . ككذلؾ ذكرحاجة المنظمة في قراءة المستقبؿ
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حتاج عمى الدكاـ إلى التنبؤ بأحداث المستقبؿ كذلؾ ألف خبرتو بالماضي أكدت لو عمى أف المعرفة ي
 ."بالمستقبؿ يمكف أف تكفر لو فرصة أفضؿ لالستعداد ليذه األحداث المستقبميةالمبكرة 

 الدراسة: ةثانيًا: مشكم

المحافظات بقطاع غزة )حد العامميف في كزارة االقتصاد الكطني الفمسطيني لما كاف الباحث أ 
اجتيادات  ىدة تستند الالكزارة تقكـ بعمؿ خطط كاستراتيجيات مستقبمية تنبؤية متعد ف  الحظ بأ الجنكبية(

التعرؼ عمى ك الجانب  ىذا تسميط الضكء كالبحث في ىدفع الباحث ال كىذا. القائميفكتقديرات كخبرات 
استخداـ أساليب التنبؤ العممية عند كضع الخطط اإلستراتيجية المستقبمية في الكزارة كعميو طبيعة ككاقع 

 لي:مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التا صياغة يمكف

 .(؟واقع استخدام أساليب التنبؤ  بوزارة االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية)ما       

 -لتالية:األسئمة االسؤال الرئيس  ويتفرع عن

 ؟.استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة في كزارة االقتصاد الكطني كاقعما  .1
 .؟خطط الند كضع أساليب التنبؤ النكعية ع ىىؿ تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عم .2
 .؟اليب التنبؤ الكمية عند كضع الخطط أسى ىؿ تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عم .3
 .؟خططالتطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في كزارة االقتصاد الكطني عند كضع ل صعكباتىؿ تكجد  .4
اسػتجابات أفػراد  متكسػط فػي (05.0ىؿ تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم داللػة ) .5

 .(سنكات الخبرة ,الدرجة الكظيفية المؤىؿ العممي,العمر,  الجنس,): لممتغيرات التالية العينة تبعان 

 ثالثًا: فرضيات الدراسة:

 .مف أساليب التنبؤ المختمفة أمِّ  كزارة االقتصاد الكطنيستخدـ ال تَ  .1
 .الخطط ند كضع أساليب التنبؤ النكعية عى ال تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عم .2
 خطط.الأساليب التنبؤ الكمية عند كضع  ىال تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عم .3
ي عنػػػد كضػػػع ال تكجػػػد محػػػددات تعيػػػؽ تطبيػػػؽ أسػػػاليب التنبػػػؤ العمميػػػة فػػػي كزارة االقتصػػػاد الػػػكطن .4

 .الخطط
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أفػػراد  اسػػتجاباتمتكسػػط  فػػي (05.0ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم داللػػة ) .5
 المؤىػػؿ العممػػي,العمػػر,  الجػػنس,: )تبعػػا لممتغيػػرات التاليػػةتجػػاه كاقػػع اسػػتخداـ أسػػاليب التنبػػؤ العينػػة 

 .(سنكات الخبرة ,الدرجة الكظيفية

 رابعًا: أىداف الدراسة: 

 .استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة في كزارة االقتصاد الكطني كاقع ىالتعرؼ عم .1
 خطط.الالنكعية التي تعتمد عمييا الكزارة عند كضع أساليب التنبؤ  بياف .2
 خطط.العند كضع لكمية التي تعتمد عمييا الكزارة أساليب التنبؤ ا ىالتعرؼ عم .3
استكشاؼ المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في كزارة االقتصاد الكطني عنػد كضػع  .4
 خطط.ال
( في استجابات أفراد العينػة 05.0مستكم داللة )استكشاؼ الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند  .5

الدرجػػة  المؤىػػؿ العممػػي,العمػػر,  الجػػنس,) :لممتغيػػرات التاليػػة تبعػػان اتجػػاه كاقػػع اسػػتخداـ أسػػاليب التنبػػؤ 
 .(سنكات الخبرة, الكظيفية

 خامسًا: أىمية الدراسة: 

 -إلييا كما يمي: في عدد مف الجكانب يمكف اإلشارة الدراسة ةتكمف أىمي

 األىمية العممية:  .1

 في ككنيا: تكمف األىمية العممية لمدراسة

يتركػػز فػػي اإلطػػار النظػػرم  ,أسػػاليب التنبػػؤ كاستشػػراؼ المسػػتقبؿإطػػار مفػػاىيمي حػػكؿ  بإيجػػادتيػػتـ  -
 لمدراسة.

 الجكانػبالدراسات التي تركز عمى  تعاني مف قمة -حد عمـ الباحث ىعم -المكتبة الفمسطينية  إف   -
  دراسات المستقبؿ.ب التي تختص

 تعيد تكجيو الباحثيف باتجاه البحث في نقاط الضعؼ التي بينتيا نتائج الدراسة.قد  -
لمبػػاحثيف فػػي  جديػػدةن  قػػد تكػػكف ىػػذه الدراسػػة بدايػػة لمزيػػد مػػف األبحػػاث كالدراسػػات التػػي تفػػتح أفاقػػان  -

 تحميمية كالنكعية الكصفية.كمية الال في مجاؿ بحكث العمميات كاألساليبتطكير أساليب جديدة 
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 األىمية العممية:   .2

 :في ككنيا تكمف األىمية العممية لمدراسة

 استشػػػراؼتركػػػز بشػػػكؿ رئيسػػػي عمػػػى حيػػػث محػػػؿ االىتمػػػاـ فػػػي العصػػػر الحػػػديث  مكضػػػكع الدراسػػػة -
 .المستقبؿ كتحديد األكلكيات كالخطكات التي يجب اتخاذىا اليـك لتأميف المستقبؿ

نقػػػاط القػػػكة  كتحديػػػد نتػػػائج كتكصػػػيات الدراسػػػة بنػػػاءن عمػػػى االقتصػػػاد الػػػكطنيكزارة رفػػػع األداء فػػػي  -
 في التخطيط االستراتيجي بالكزارة . المعتمدةأساليب لمتنبؤ  الضعؼ المتعمقة باستخداـك 

 األىمية لمباحث:  .3

فػػي مكاضػػيع البحػػث العممػػي, كتفػػتح  مػػف المعرفػػة العمميػػة, كتزيػػده درايػػةن مجػػاالن جيػػدان  تضػػيؼ لمباحػػث -
 صعيد المعرفة كالعمؿ.  ىلمتطكر عم جديدةن  ان امو أفاقأم
 شيادة الماجستير في القيادة كاإلدارة. ىتساعد الباحث في الحصكؿ عم -

 :دراسة: حدود السادساً 

 كاقع استخداـ أساليب التنبؤ  التعرؼ عمىيتمثؿ الحد المكضكعي لمدراسة في  :الحد الموضوعي
 .ات الجنكبيةاد الكطني في المحافظفي كزارة االقتص

  (.2014 -2013)كتطبيؽ مفرداتيا عمى عينة الدراسة في العاـ الدراسة  إجراءيتـ  :الزمانيالحد  
 المحافظات الجنكبية( كفركعيا في كزارة االقتصاد الكطني,: الحد المكاني(.  

س ئير ) مف درجة في كزارة االقتصاد الكطني العامميف ىطبقت مفردات الدراسة عم :الحد البشري
كما تـ  كيستثنى كالن مف الكزير كككيؿ الكزارة, ,في المحافظات الجنكبية( مدير عاـ دائرة, قسـ, مدير

استثناء باقي الفئات الكظيفية نظران لعدـ مشاركتيا في عمميات التنبؤ كممارسة األساليب الخاصة 
 بذلؾ.
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 سابعًا: مصطمحات الدراسة:

 :التنبؤ

تتبع  ىعم ىك تقرير بحدكث بدائؿ معينة لممستقبؿ بناءن  :"التنبؤ (66: 4151شاكر,)َعرؼ 
ظاىرة ما في المستقبؿ بحيث ينتيي  ىمسار متغيرات في الماضي كالحاضر كرصد تأثيرىا عم

  .بتطكر تمؾ المتغيرات"

 وزارة االقتصاد الوطني:

بػالرجكع بالرجكع إلى بعض األدبيات التي تعمقت بنشأة كتاريخ كزارة االقتصاد الػكطني, ككػذلؾ 
إلى مكقع الكزارة اإللكتركني كالعديد مف سجالتيا كمنشكراتيا يتضح بأن يا إحدل الكزارات السيادية فػي 

(, (1993سػبتمبر (13السمطة الكطنية الفمسطينية, كالتي تـ إنشاؤىا بعد اتفاقية أكسػمك المكقعػة يػكـ )
نػػة مػف مجمكعػػة مػف اإلدارة كالكحػػدات كالتػي بمكجبيػػا نشػأت السػػمطة الكطنيػة الفمسػػطينية, كالػكزارة مكك 

عػػف قيػػادة  مسػػئكلة ىػػي (االلكتركنػػيمكقػػع الػػكزارة كىػػك مػػا يؤيػػده مػػا كرد فػػي )كالمؤسسػػات التابعػػة ليػػا, 
كالتحمػػيالت  التعػاكف بػػيف الػكزارات فػي أكجػػو النشػاطات السياسػة االقتصػادية فػػي فمسػطيف, كعػف قيػػادة

اكف بػيف الػكزارات ذات األثػر عمػى االقتصػاد. كسػكؼ خالؿ آلية رسمية لمتعث مف االقتصادية كاألبحا
القطػػاع  الػػكزارة مػػف نفسػػيا مؤسسػػة مالئمػػة لالستشػػارات فػػي قضػػايا السياسػػة االقتصػػادية مػػع تخمػػؽ

 ."الخاص
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
  الدراسات السابقةالدراسات السابقة

 

 أواًل: الدراسات المحمية.

 ثانيًا: الدراسات العربية.

 . ثالثًا: الدراسات األجنبية

 .الدراسات السابقةو  الفرق بين الدراسةرابعًا: 
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 أواًل: الدراسات المحمية: 

 (.2011) النونودراسة:  -1

مدى التزام المشتركين في تسديد المستحقات المالية  ىتأثير السياسة المالية عم :بعنوان
دية غزة والتنبؤ بيا مستقبال من خالل تطبيق نموذج سالسل ماركوف )دراسة تطبيقية عمى بم

 وبمدية خانيونس(.

التزاـ المشتركيف في  عمى مدلالسياسات المالية  إلى بياف تأثيرالتعرؼ  ىدفت الدراسة إلى
كيضـ مجتمع  ف خالؿ تطبيؽ نمكذج سالسؿ )مارككؼ(.مكالتنبؤ بيا  تسديد المستحقات المالية

 مدية مف ضرائب أمالؾالمستفيديف مف خدمات الب سالدراسة جميع مشتركي بمديتي غزة كخاف يكن
يجارات كأثماف استيالؾ المياه, كمنازؿ كنظافة كصرؼ صحي كغيرىا  كرخص حرؼ كصناعات كا 

مشترؾ, ( 57483), كيبمغ عدد مشتركي بمدية غزة في تمؾ الخدماتمف الخدمات المتفرقة
ـ   (19385)ك اعتمدت , فيما داـ المسح الشامؿ لمجتمع الدراسةاستخ مشترؾ لبمدية خاف يكنس, كت

ـ   تقسيـ المشتركيف في كؿ بمدية إلى  الدراسة المنيج التحميمي الكمي في بناء النمكذج كالدراسة, كقد ت
مة عمي ست فئات فقط حسب إجمالي قي (مارككؼ)ثماف فئات حيث اقتصر تطبيؽ نمكذج سالسؿ 

المشتركيف المكقكؼ اشتراكيـ  خرتيف فالفئة السابعة تمثؿألُ ا الفئتيف ا, أم  المتأخرات المالية التي عمييـ
 كالفئة الثامنة تمثؿ المشتركيف الجدد. 

 :النتائج  أىم

ي يعاني منيا  جتماعية المستمرة التإلصعكبة التنبؤ بدقة في ظؿ التغيرات السياسية كاالقتصادية كا -
 .المجتمع الفمسطيني

نفس  مدية غزة بينما لـ ينجحالتزاـ المشتركيف في ب لفي التنبؤ بمد (مارككؼ) تطبيؽ نمكذج نجح -
 يكنس. في بمدية خاف ؤبالتنب كذجمالن

 التوصيات: أىم

       .االستفادة مف خبرات كتجارب البمديات ذات التحصيؿ الجيد في رسـ السياسات المالية كتحميميا -
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تخاذ مف تطبيؽ أىـ األساليب كالتقنيات اإلحصائية كالرياضية الحديثة التي تساىـ في ا االستفادة
عداد خطط التنمي ,القرارات كرسـ السياسات  لممكارد المالية في البمديات. ةكا 

 (.2202)مطر دراسة:  -2

بعنووووان: نمووووذج مقتووورح لمتنبوووؤ بتعثووور الشوووركات المصووورفية العامموووة فوووي فمسوووطين )دراسوووة 
 تطبيقية(.

لمتنبؤ  ىدفت الدراسة لمتكصؿ إلى أفضؿ مجمكعة مف النسب المالية التي يمكف استخداميا
بتعثر المنشآت المصرفية كالتميز بيف المتعثر كغير المتعثر منيا بيدؼ التعرؼ عمى أكضاع تمؾ 
المنشآت في كقت مبكر, مما يسمح لألطراؼ ذات المصمحة كالجيات الرقابية لمتدخؿ التخاذ 
 اإلجراءات التصحيحية المناسبة في الكقت المناسب, كقد طبقت ىذه الدراسة عمى حاالت مف
المنشآت المصرفية في الجياز المصرفي الفمسطيني, كقد استخدمت  الدراسة أسمكبا إحصائيا يعتمد 
عمي التحميؿ التميزم الخطي متعدد المتغيرات لمتكصؿ إلى أفضؿ مجمكعة المؤشرات المالية التي 

 يمكف استخداميا في بناء ىذا النمكذج.

 -:النتائج أىم

 – 47.851+ العائد عمي حقكؽ الممكية * 446.931دة * العالمة التمييزية = ىامش الفائ
إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصكؿ  – 53.911نسبة األصكؿ السائمة إلى إجمالي األصكؿ * 

 *7.465 – 4.437 . 

 :التالية التوصيات وكانت

تسمح لمجيات ضركرة تطبيؽ النمكذج القياسي المقترح بغرض التنبؤ بالتعثر قبؿ حدكثو بفترة زمنية  -
 الرقابية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة األمر.

بتعثر اإلنذار المبكر) مجمكعة مف النسب المالية التي يمكف استخداميا لمتنبؤ  تطكير أنظمة -
 طريؽ تطكير برامج حاسكبية . عف( المنشآت المصرفية 
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 (.2228الجرجاوي ) دراسة:  -3

لممعمومات المالية المنشورة في القوائم المالية لمتنبؤ بأسعار بعنوان: دور التحميل المالي    
  .انًبنٍخ نألوراق فهططٍٍ ضىق فً انًذرخخ انًُشآد ػهى تطجٍمٍخ دراضخ األسيم

 التنبؤ في منو االستفادة كمدل كمزاياه المالي التحميؿ أبعاد عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

يجاد المالية النسب مف عةمجمك  اختبار خالؿ مف األسيـ بأسعار  عميو االعتماد يمكف كمي نمكذج كا 

 لمساعدة كذلؾ ,المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ قطاعات مف قطاع لكؿ السيـ بسعر لتنبؤا  في

 اختبار تـ الغرض ىذا كلتحقيؽ .االستثمار بعممية قياميـ عند رشيدة قرارات اتخاذ في المستثمريف
 عمى االعتماد تـ ( حيث  (2006السكؽ في أسيميا مدرجة تآمنش( 10) مف لعينة مالية نسبة( 13)

 تحميؿ كتـ ,كالخسائر كاألرباح العمكمية ((1997 عاـ مابيف لمفترة المالي - الميزانية قائمتي بيانات

 لكؿ نمكذج أفضؿ إلى لمتكصؿ المتعدد االنحدار المعركؼ اإلحصائي األسمكب باستخداـ النسب ىذه

 خالليا مف يمكف التي المالية )المتغيرات( النسب مف مجمكعة يضـ حيث لسكؽ,ا قطاعات مف قطاع

  .التصنيؼ ذلؾ حسب المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ في المدرجة تآالمنش في السيـ بسعر التنبؤ

  انُتبئح:أهى 

  .الدفترية القيمة إلى السكقية القيمة نسبةي: ى القطاع السيـ ليذا سعر في المؤثرة المغيرات أىـ أف   -

 القيمة إلى السكقية القيمة نسبة :ىي لقطاع االستثمار السيـ سعر في ثرةؤ الم المتغيرات أىـ ف  أ -

 الممكية. حقكؽ عمى العائد نسبة المحققة, األرباح مف السيـ نصيب نسبة الدفترية,

 إلى الربح كنسبة الممكية حقكؽكانت  الخدمات لقطاع  السيـ سعر في المؤثرة المتغيرات أىـ أف   -

 . المبيعات

 كاإلفصاح إعدادىا في كالشفافية المالية بالقكائـ االىتماـ بزيادة أكصت الدراسةأْف  :توصياتال أىم  

عدادىا بياناتيا, عف  التحميؿ عمى المستثمر االعتماد بإمكاف كانو الدكلية, المحاسبة معايير حسب كا 

 .االستثمارية قراراتو اتخاذ عند لمقكائـ المالية المالي
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 (.2008)الطويل  دراسة: -4

مدى اعتماد المصارف عمى التحميل المالي لمتنبؤ بالتعثر دراسة تطبيقية عمى المصارف بعنوان: 
 التجارية الوطنية في قطاع غزة.

ى التحميؿ المالي اعتماد المصارؼ التجارية الكطنية عم لمد ىىدفت الدراسة إلى التعرؼ عم
( مكظؼ يعممكف في البنكؾ 65)ى جؿ تحقيؽ ذلؾ أجريت دراسة ميدانية عمأكمف  ,لمتنبؤ بالتعثر
تـ تصميميا  ة, كقد اعتمدت الدراسة عمى استبانالمسح الشامؿ أسمكب أسُتخدـكقد  المحددة مسبقان 

 ىاالعتماد عم لجؿ معرفة مدألخدمة ىدؼ الدراسة شممت كافة البيانات المطمكبة مف  خصيصان 
استخداـ المنيج الكصفي  تـ ,العكامؿ التي تسبب التعثر المالي, ككذلؾ معرفة المالي ؿالتحمي

 .(spssات ببرنامج التحميؿ اإلحصائي ), كتـ تحميؿ البيانالتحميمي

 أىم النتائج:

 .ى التحميؿ المالي بدرجة كبيرةتعتمد المصارؼ التجارية الكطنية عم -

 .التنبؤ بالتعثر أك الفشؿ المالي في مجاؿ التحميؿ المالي ىقؿ عمأتعتمد المصارؼ بدرجة  -

 توصيات:الأىم 

لي كخاصة في مجاؿ التنبؤ ضركرة قياـ المصارؼ بعقد دكرات تدريبية مستمرة في التحميؿ الما -
 .بالتعثر

 كيفية استخداـ نماذج التنبؤ بالتعثر المالي. ىتدريب المكظفيف عم -

ي يراعي الظركؼ كالمتغيرات في القطاع المصرفي صياغة نمكذج تنبؤ بالتعثر المال ىالعمؿ عم -
 الفمسطيني , يمكف مف خاللو التنبؤ بالتعثر المالي قبؿ كقكعو. 
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 م(.2007دراسة: عيد ) -5

 والرقابة في بمديات قطاع غزة. : مدى فاعمية الموازنات كأداة لمتخطيطبعنوان 

 قطاع غزة بمديات في كالرقابة طيطلمتخ كأداة المكازنات استخداـ استعراض إلىىدفت الدراسة 

 كمدل تكافر استخداميا فاعمية كتقكيـ ناحية, مف المجاؿ ىذا في المحاسبية األدبيات إلى استنادان 

 كقد البحث خالؿ فرضيات مف ذلؾ اختبار تـ كلقد .ثانية ناحية مف االستخداـ ليذا الالزمة المقكمات

 كعددىا قطاع غزة بمديات جميع مف المككف لبحثا مجتمع عمى كزعت استبانة عمى الباحث اعتمد

 كأداة المكازنات فاعمية مدل لتقكيـ التحميمي الكصفي المنيج باعإتِّ  ـػػ  كقد ت .بمدية كعشركف خمس

 استخداـ تـ البحث أىداؼ كلتحقيؽ التحميؿ ألغراض كعميو غزة, قطاع في بمديات كالرقابة لمتخطيط

  (Statistical package for social sciences-SPSS) الحزمة الختبار برنامج
 .لمعمـك االجتماعية اإلحصائية

 النتائج: أىم

 .كالرقابة كأداة لمتخطيط المكازنات الستخداـ الالزمة األساسية المقكمات معظـ تكفر - 
كالتي  العممي, الكاقع في فعالن  كمكجكدة حقيقة ىي البحث نمكذج في المستخدمة األساليب تنكع - 

 .غزة قطاع بمديات في كالرقابة لمتخطيط كأداة المكازنات الستخداـ تحتية بنية ؿتمث

 التوصيات: أىم

 تطبيؽ مجاؿ في الكافية كالخبرة الدراية كمتخصصيف كلدييـ مؤىميف بمكظفيف االستعانة ضركرة - 
 .كتنفيذىا المكازنات

اآللي,  الحاسب كقدرات إمكانيات كاستغالؿ المعمكمات كثكرة التكنكلكجي التقدـ االستفادة مف - 
حصائية مالية بيانات قاعدة تكفير عمى العمؿ كضركرة عممية  في تساعد حيث البمديات في كا 
 كافة األقساـ كفي جميع مشاركة ضركرة مع ناجح بشكؿ المكازنات كتقدير كالرقابة كالتنسيؽ التخطيط

 المكازنات. إعداد في اإلدارية المستكيات
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 (.2006) باشالي دراسة: -6

التدفق النقدي والعائد المحاسبي لمتنبؤ بالتدفقات النقدية  ساستخدام مقايي بعنوان:
 المستقبمية )دراسة تطبيقية عمى المصارف الفمسطينية(.

 المحاسبية, كتحديد كالعكائد النقدية التدفقات مقاييس بيف العالقة اختبار إلى الدراسة ىذه ىدفت

 القدرة إلى تقييـ باإلضافة .المستقبمية النقدية بالتدفقات التنبؤ في كأفضميا قدرة المقاييس تمؾ أكثر

 مستكل عمى أك إجمالي المصارؼ مستكل عمى سكاء النقدية بالتدفقات التنبؤ في المقاييس لتمؾ التنبؤية

 في تمثمت التي الفمسطينية الكطنية المصارؼ مف عينة عمى بالتطبيؽ كذلؾ ق, حد عمى مصرؼ كؿ

 البسيط الخطى االنحدار أسمكب استخداـ( كقد تـ 4113-5997 (لمفترة فمسطينية مصارؼ ةسبع

 .البيانات تحميؿ في كالمتعدد

 :أىم النتائج

 كمعنكية قكية عالقة التقميدية التدفقات النقدية كمقاييس المحاسبية العكائد مقاييس بيف العالقة أف   -

 ضعيفة عالقة البديمة النقدية التدفقات المحاسبية كمقاييس كائدالع مقاييس بيف العالقة بينما ,إحصائيان 

 . عاـ بشكؿ

 .البديمة النقدية التنبؤ بالتدفقات عمى عاـ بشكؿ األقكل ىي البديمة النقدية التدفقات أف   - 

 الضريبة بعد الربح يصاف مف أفضؿ المحاسبية لمعكائد كمقياس التشغيمي الربح مجمؿ استخداـ أف   -

 التنبؤ عند العكائد المحاسبية مف أفضؿ النقدية التدفقات كأف التقميدية, النقدية بالتدفقات التنبؤ عند

 .المستقبمية النقدية بالتدفقات

 األىمية حيث المحاسبية مف العكائد مقاييس مف أفضؿ النقدية التدفقات لمقاييس التنبؤية لقدرةا أف   -

 النقدية بالتدفقات عند التنبؤ مجتمعة المصارؼ مستكل عمى أـ الكاحد المصرؼ مستكل عمى سكاء

 .المستقبمية
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 توصيات:الأىم 

الكحدة  قدرة تعكس معمكماتي مف محتكل تتضمنو لما النقدية؛ التدفقات بقائمة االىتماـ ضركرة - 
 ندع منيا االستفادة مستخدمييا تمكف كلتقديميا بيانات بيا المحيطة الظركؼ مكاجية االقتصادية عمى

 الرشيدة. التمكيمية أك االستثمارية قراراتو اتخاذ

 لممصارؼ المستقبمية بالتدفقات النقدية لمتنبؤ تنبؤم كمؤشر إلييا التكصؿ ـػػػ  ت التي النماذج استخداـ -

 .فمسطيف في العاممة

  (.2004الغصين )دراسة:  -7

 المقاوالت قطاع عمى بيقيةتط دراسة)الشركات  بتعثر لمتنبؤ المالية النسب بعنوان: استخدام
 .(غزة قطاع في

 لمتنبػؤ يمكػف اسػتخداميا التػي الماليػة النسػب مػف مجمكعػة ألفضػؿ التكصػؿ إلػى الدراسػة ىػدفت

 يعطػي مبكػر كقػت في شركات المقاكالت بتعثر فالتنبؤ.  غزة قطاع في المقاكالت قطاع شركات بتعثر

  .نيائيػا الشػركة تفشػؿ أف قبػؿ لتصػحيحية المناسػبةا اإلجػراءات كاتخػاذ لمتػدخؿ المعنية لمجيات  مؤشران 
( شػركة 16ك) متعثػرة شػركات ) 11 (مػف لعينػة ماليػة نسػبة كعشػركف افنتاث احتساب ـ  ػػت ذلؾ كلتحقيؽ

ـ   (2112,2111,2111غير متعثرة مف خالؿ القكائـ المالية لثالث سنكات )  النسػب ىػذه تحميػؿ كتػ

 النسػب مػف نمػكذج أفضػؿ إلػى لمتكصػؿ يالمكجسػت باالنحػدار المعركؼ اإلحصائي األسمكب باستخداـ

 .المتعثرة غير المقاكالت المتعثرة كشركات المقاكالت شركات بيف التمييز يمكف المالية

 الشركة. بكضع لمتنبؤ المالية النسب استخداـ يمكف وأن   أىم النتائج:  

 .القكائـ ليذه المالية النسب تحميؿ عمى عتمادكباال المالية, القكائـ بإعداد االىتماـ زيادة: أىم التوصيات

 (.2004لجديمي )ا :دراسة -8

دراسة ميدانية )واقع استخدام األساليب الكمية في تحميل المشكالت واتخاذ القراربعنوان:    
 .(لمقطاع الحكومي في قطاع غزة
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الفمسطينية  تراىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كاقع استخداـ أألساليب الكمية في الكزا
المختمفة, كقد اعتمدت الدراسة األسمكب الكصفي التحميمي لمكصكؿ الى النتائج, كتككف مجتمع 
البحث الذم اعتمدتو الدراسة مف اختيار عينة عشكائية طبقية مف المديريف كرؤساء األقساـ كتكابعيـ 

 في جميع كزارات السمطة الفمسطينية كالمكجكدة في قطاع غزة.

  :ائجأىم النت

 %( في مكاقع اتخاذ القرار. 8228َأف  درجة المعرفة كبيرة جدان ) -

 تمثؿ الدراسات الجامعية المصدر األكؿ في المعرفة في األساليب الكمية. -

أف  أىـ معكقات استخداـ األساليب الكمية ىي: عدـ تكفر األشخاص المختصيف, كعدـ كجكد  -
 ة إلى عدـ تكفر اإلعتمادات المالية المناسبة.تشجيع مف الرؤساء في العمؿ, باإلضاف

عطاء أىم التوصيات:  ضركرة استخداـ قسـ مختص في كؿ كزارة يقكـ بعممية تحميؿ المشكالت كا 
التكصيات, كالعمؿ عمى تنمية الكعي ألىمية كمزايا استخداـ األساليب الكمية لممساعدة في اتخاذ 

 القرار.

 :الدراسات العربية ثانيًا:
 (.2011مؤمني )ال :دراسة -1

 .المالية لمشركات بالتعثرات التنبؤبعنوان :     

 لػذا ماليػة, كغيػر مالية مؤشرات باستخداـ المالي بالتعثر لمتنبؤ أنمكذج تطكير إلى الدراسة ىدفت   

 كأربعػة ,ماليػان  ان ر متغيػ كعشػريف اثنػاف ,الن مسػتق( مؤشػرنا) متغيػرنا سػتة كعشػريف عمػى الدراسػة اشػتممت فقػد

ـ   كلقد مالية, غير راتمؤش  .السابقة الدراسات عمى السابقة باالعتماد المتغيرات اختيار ت

 شػركة عشػرة اثنتػي عامػة, مسػاىمة صػناعية شػركة كعشػريف أربػع عمػى الدراسػة عينػة كاشػتممت

 انتياء كتاريخ ,الصناعة نكع حيث مف متماثمة العينة كانت كلقد متعثرة, غير شركة عشرة كاثنتي متعثرة

ـ   المالية, لسنةا  .العينة كاختيار الدراسة لتطبيؽ2000) ) الفترة اختيار كت
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 :أىم النتائج

 مف مجمكعة مف يتككف المالي بالتعثر التنبؤ عمى تمييزم قادر أنمكذج إلى الدراسة تكصمت -
 تة,الثاب المكجكدات معدؿ دكراف فكانت المالية أما مالية, غير كثالثة مالية منيا أربعة المؤشرات
 الداخمي. التمكيؿ كمعدؿ الدائنيف, دكراف كمعدؿ الفكائد, تغطية كمعدؿ

 كأداة استخدامو إمكانية عمى يدؿ مما تـ تطكيره, الذم لألنمكذج عالية كفاءة عف الدراسة كشفت -

 بتعثر الفئات الميتمة كؿ قبؿ كمف العامة, المساىمة الصناعية لمشركات المالي بالتعثر لمتنبؤ

 .الشركات

 :   ىم التوصياتأ

 بتعثر الميتمة ككافة الفئات الصناعية كالشركات المدققيف قبؿ مف تطكيره تـ الذم األنمكذج استخداـ -

 .الشركات

 (.2011) العواد دراسة: نقار, -2

ز( فووي تحميوول السالسوول الزمنيووة والتنبووؤ )دراسووة تطبيقيووة عمووى نوومنيجيووة )بوووكس جينك بعنوووان: 
 لتعميم األساسي في سوريا(.أعداد تالميذ الصف األول من ا

 الصؼ إلى تكافدىـ المتكقع التالميذ بأعداد لمتنبؤ قياسية نماذج كضع إلى الدراسة ىذه ىدفت

 بككس) منيجية باستخداـ أساسي تعميـ(  (Box-Jenkinsنماذج, مف نمكذج أفضؿ األكؿ كتكفيؽ

 خالؿ مف البحث ىذا ازإنج في التحميمي الكصفي المنيج اسُتخِدـ .ARMA))ك( (ARIMAز(نكنيج

 كاإلنكميزية كالفرنسية, العربية, بالمغة  Box-Jenkins تحميؿ في المراجع مف عدد عمى االطالع
 الزمنية السمسمة بيانات عمى الحصكؿ تـ ثـ كمف الزمنية, السالسؿ (نكنزيج بككس( منيجية تناكلت

 (SPSS)تحميميا في البرمجية  حزمةال كاستخدمت ,السكرية اإلحصائية المجمكعة مف التالميذ ألعداد

 .عمييا التطبيؽ ـ  ػكت ,

 عاـ بأعدادىـ حتى التنبؤ ـ  ػػكت التالميذ, بأعداد التنبؤ في استخدامو يمكف نمكذج كضع :أىم النتائج

  .بيا المرتبطة كالخطط التعميـ خطط لكضع عممية قاعدة يشكؿ ما كىذا ((2015
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 :أىم التوصيات

 الصؼ إلى المنتسبيف بأعداد التنبؤ في إليو التكصؿ تـ الذم النمكذج داـباستخ أكصت الدراسة -

 كمف التعميـ, لقطاع المستقبمية الخطط بكضع يعطييا التي التنبؤات كاعتماد األساسي, التعميـ مف األكؿ

 .القريبة السنكات خالؿ عمييا المبنية الخطط ـ  ػػث

 التالميذ بأعداد لمتنبؤ كتطكيره القياسي مكذجالن استنتاج في المنيج ىذا باستخداـ كما أكصت -
 .التالميذ ألعداد الفعمية السمسمة تطكر حسب كذلؾ عاـ, كؿ مف األكؿ الصؼ إلى انتسابيـ المتكقع

 .) 2011دراسة: كورتل ) -3

 ظميا والحمول في المتاحة االستثمار باألزمة فرص التنبؤ .. العالمية المالية : األزمةبعنوان

 .جيتيالموا الممكنة

بداء شرح  تكضيح إلى البحث ىدؼ  كما تعمؽ العالمية, المالية األزمة يخص فيما الرأم كا 

كتـ  منيا. الممكنة لمخركج الحمكؿ طرح محاكلة ككذا ظميا, في المتاحة االستثمارية كالفرص بيا بالتنبؤ
 معالجة تعالج أفْ  مف أعمؽ العالمية المالية األزمة بأف   التأكيد إلى البحث ىذا خالؿ مف التكصؿ

محددة, كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي في  غير لفترة ستستمر ياكأن   كآنية, بسيطة
 تساؤالتيا. ىاإلجابة عم

 ستستمر ياكأن   كآنية, بسيطة معالجة تعالج أفْ  مف أعمؽ العالمية المالية األزمة بأفّ  التأكيد :أىم النتائج

 .محددة غير لفترة

 :لتوصياتا أىم

شراؼ إدارة خالؿ مف المالية المؤسسات عمى المالية الرقابة قضايا معالجة مف البد -  رقابية ىيئات كا 

 ككضع المصرفية الحركة عمى الرقابة مستكل رفع خالؿ مف التامة, بالشفافية تتمتع مستقمة دكلية

 حقيقية. ضمانات كطمب الكبيرة القركض عمى جديدة شركط

 .اإلدارة في  الشفافية لمبدأ قكم كاعتماد المصرفية  المؤسسات في المؤسسي حكـال تفعيؿ ضركرة  -
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 فػي يفيػد مػا كأخػذ منػو تفصػيمية مناقشػة نظامػو كمناقشػة اإلسػالمي االقتصػادم النظػاـ عمػى التفػتح  -

 .الحؿ

 (.2011(دراسة: المحمدي   -4

لكيربائيووة فووي مدينووة اسووتخدام نموواذج السمسوومة الزمنيووة لمتنبووؤ باسووتخدام الطاقووة ا بعنوووان: 
 الفموجة.

األفضؿ كاألكفأ لدراسة السالسؿ الزمنية المكسمية اسػتخدامو  جإلى تحديد النمكذ ىدفت الدراسة
 كلغايػػة كػػانكف األكؿ( 4155), لمفتػػرة مػػف كػػانكف الثػػاني اقػػة الكيربائيػػة فػػي مدينػػة الفمكجػػةلمتنبػػؤ بالط

فػػي الجانػػب النظػػرم كمػػنيج دراسػػة الحالػػة  المػػنيج الكصػػفي التحميمػػيىػػذا البحػػث مػػزيج مػػف (, 4154)
ـ  إجراء دراسة تطبيقية عمى بيانات كاقعية عف استيالؾ الطاقػة الكيربائيػة  في الجانب التطبيقي, فقد ت
فػػي مدينػػة الفمكجػػة لمكصػػكؿ إلػػى نمػػكذج رياضػػي لمتنبػػؤ باسػػتيالؾ الطاقػػة لفتػػرة الحقػػة, كقػػد اسػػتخدـ 

 ( لتحميؿ البيانات.SPSSبرنامج )

النمكذج المالئـ كالكؼء لتمثيؿ بيانات السمسمة الزمنية ىك النمكذج المكسمي  أف   لنتائج:ا أىم
 (.sarima(1 1 1)*(0 1 1 ) 12المضاعؼ مف الدرجة: )

 (.(sarima (1 1 1)*(0 1 1 )12: تطبيؽ ىذا النمكذج المكسمي المضاعؼ مف الدرجة:أىم التوصيات

 م(. 2010دراسة: محمود ) -5

 .نظرية تحميمية لممنظمة دراسة الناجح التخطيط في المستقبل ستشرافا بعنوان: دور

  ,العراقية لممنظمات المستقبؿ ؼرااستش مجاؿ في البحكث إثراء في ىدفت الدراسة إلى اإلسياـ
 كعرض ,الناجح التخطيط في كدكره المستقبؿ باستشراؼ المتعمقة المفاىيـ عف فكرم إطار تقديـك 

ستشرافية, كعرض المتطمبات األساسية إلا الدراسات في استخداما األكثر ؿالمستقب استشرؼ أساليب
  .يط الناجح لممنظمةلصياغة الرؤيا المستقبمية كدكرىا في التخط

كاعتمد البحث في اختبار نظرياتو عمى التحميؿ النظرم لمضاميف, كتطبيقات استشراؼ 
الباحثيف كاألدبيات في  تي ضكء أطركحاالمستقبؿ كأساليبو في التخطيط الناجح كالعالقة بينيما ف
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ىذا المجاؿ كذلؾ لصعكبة تتعمؽ بإمكانيات المنظمات الحالية كبما تشيده مف تغيرات مكانية, 
  كتعديالت في القكانيف في الكقت الحاضر.

إذ اتضح مف  ,المستقبؿ مف خالؿ التخطيط الناجحدكر كأىمية االستشراؼ  كما بينت الدراسة
المقكمات الرئيسية لصناعة  الباحثيف في ىذا المجاؿ بأف   تلنظرم لمضاميف أطركحاخالؿ التحميؿ ا

النجاح تبرز في قدراتيا الستشراؼ المستقبؿ لكضع الخطط المناسبة لمكاجية ذلؾ المستقبؿ كفيـ 
 . و لتككف رؤل كاضحة كدقيقةفاقو كتحدياتآ

 :أىم النتائج

 تمؾ رؤية كاضحة لممستقبؿ.يستمر النجاح لمنظمة ما لـ تم ال يمكف أفْ  -
يكفر لمقائميف بعممية التخطيط جانبا ميما مف القاعدة المعرفية التي تتطمب لصياغة  االستشراؼ -

 االستراتيجيات كرسـ الخطط.

 :وصياتالت أىم

تدرؾ أف الحاضر كحده ال يكفي لصناعة النجاح الدائـ  القيادات اإلدارية )المخططيف( أفْ  عمى -
آلف اتمتمؾ رؤية كاضحة لممستقبؿ لكي تحقؽ النجاح  كالبد ليا مف أفْ المؤقت, لمنجاح لكنو يكفي 

 .سع في استخداميامكاكبة التكنكلكجيا كالتك  ىكمستقبال كيعتمد عم
كفي  ,البحكث المستقبمية كىي دراسة عقالنية لمتطكر المتكقع كنتائجو المحتممة ىالتركيز عم -

نتائج  ىضع الخطط المستقبمية الناجحة فيك يركز عمتحقيؽ كيؼ يمكف تحقيؽ التطكر المطمكب كك 
مكانية تحقيقيا مف أجؿ غدٍ   أفضؿ. الخطط كا 

الذم يبدأ بالكضع الحاضر أخذ بالحسباف المعطيات  يعمي االستشراؼ االستكشاف االعتماد -
 ئتقر االستشراؼ المعيارم الذم يس كثانيان  ,صياغة البدائؿ المستقبمية المحتممة ىلى إالتاريخية كيسع

 حداثيا. إِ اآلثار المستقبمية لممتغيرات المرغكبة التي يمكف 
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 (.2009دراسة: حسان ) -6

 بعنوان: التنبؤ وتطبيقاتو في اإلدارة واألعمال.

ة اختيار األسمكب كسماتو كمحاكل إلى تكضيح مفيكـ التنبؤ كشرح أساليبو ىدفت الدراسة
, كمنيج الدراسة تحميمي نظرم, كاعتمدت عمى فة لمتنبؤكالمقارنة بيف األساليب المختم ,المالئـ لمتنبؤ

 المراجع كالكتب كمصادر لمبيانات.

 : أىم النتائج 

 الشركات ال تمتمؾ بيانات تاريخية عف حجـ الطمب كنمطو في الفترة الماضية. ف  إ -
ي أساسو يتـ تحديد حجـ الطمب كنمط اإلنتاج كالتنظيـ الداخم ىتقكـ بالتنبؤ الذم عم الشركات -

 كغيرىا. 

 .ر دقةأساليب التنبؤ المفيكمة كالبسيطة كاألكث استخداـ: أىم التوصيات

 (.2009دراسة: التميمي, وآخرون ) -7

بعنووووان: مفيووووم الوووذات الجسووومية كدالوووة لمتنبوووؤ باالتجاىوووات نحوووو مينوووة تووودريس التربيوووة  
 .الرياضية

اضػية بداللػة لتربيػة الريكضػع معادلػة تنبؤيػة لالتجاىػات نحػك مينػة تػدريس ا ىدفت الدراسة إلى
مػا لػـ يتحقػؽ فػرض في. , لطالب كميػة التربيػة الرياضػية بجامعػة بابػؿ كقػد تحقػؽمفيكـ الذات الجسمية
, مفيػػـك الػػذات فػػي االتجاىػػات نحػػك مينػػة التػػدريس ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة معنكيػػان  بػػأف  ": البحػػث الػػذم يقػػكؿ

كقػػػد  ."مػػػى كفػػػؽ المراحػػػؿ الدراسػػػيةع -جامعػػػة بابػػػؿ -لػػػدل طػػػالب كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية الجسػػػمية,
, كالمتمثػػؿ بطػػالب ُحػػدد مجتمػػع البحػػث , بعػػد أفْ فػػي بحثػػو المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي اسػػتعمؿ الباحػػث

( 81يػػرت منػػو عينػػة قكاميػػا ), كاختبمراحميػػا الدراسػػية األربعػػة –جامعػػة بابػػؿ -ة التربيػػة الرياضػػية كميػػ
كائية عمػػى ثػػالث مراحػػؿ كبمػػا يػػتالءـ كغػػرض كػػؿ طبقيػػة العشػػ, كقػػد جػػاء االختيػػار  بالطريقػػة الطالبػػان 

 .التقنيف, كعينة التجربة الرئيسة , عينةاالستطالعية: عينة التجربة مرحمة. كالعينات ىي
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 :النتائج أىم

باتجاىػػات طػػالب كميػػة التربيػػة الرياضػػية نحػػك مينػػة  تنبػػؤاسػػتنباط معادلػػة تنبؤيػػة يمكػػف مػػف خالليػػا ال -
 .الجسمية يس, بداللة مفيـك الذاتالتدر 

مينة التدريس ترتبط بعالقة دالة, مع مفيكميـ  اتجاىات طالب كمية التربية الرياضية نحك ف  إ -
 . لذاتيـ الجسمية

, يصاحبو زيادة في قيمة متغير )االتجاىات يمة متغير )مفيكـ الذات الجسمية(الزيادة في ق ف  إ -
 نحك مينة تدريس التربية الرياضية( .

 :أىم التوصيات

, عند اختيار ؤية التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة, كالدراسات األخرلماد عمى المعادالت التنباالعت -
 . مقبكؿ في كميات التربية الرياضيةالمتقدميف ل

ات أخرل )بدنية, ميارية, دراسة العالقة بيف االتجاىات نحك مينة تدريس التربية الرياضية كمتغير  -
 لمتكيف بيا مف خالؿ تمكـ المتغيرات . دالت تنبؤية؛...الخ(, كاستنباط معا ,, معرفيةنفسية

تربية الرياضية نحك مينة استنباط معادلة تنبؤية يمكف مف خالليا التكيف باتجاىات طالب كمية ال -
 . التدريس, بداللة مفيـك الذات الجسمية

 (.2009دراسة: الطائي ) -8

 مع التطبيق.بعنوان: التنبؤ والتمييد لمسالسل الزمنية باستخدام التحوالت 

مكانية الزمنية السالسؿ دراسة إلى ىدفت الدراسة أساليب  لتحسيف كذلؾ التحكيالت استخداـ كا 
 سي المنفردألُ ا التمييد صياغة استخداـ ككذلؾ التحكيالت باستخداـ التنبؤ البحث بيذا تـ فقد التنبؤ,

الدراسة لممؤتمر العممي , قدمت الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمدراسة ـ, كاستخدالتطبيؽ مع
 الثاني لمرياضيات, جامعة المكصؿ العراؽ.

 النتائج: أىم

 المتحركة  كالمتكسطات الذاتي االنحدار نمكذج ىك اإلمطار معدالت لسمسمة المالئـ النمكذج كاف -

ARIMA ( 5,0,2)  لممعياريف قيمة أقؿ  المتالكو AIC(K)  كMSE. 
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 نمكذج ىك لمدراسة المالئـ النمكذج كافبيانات سي البسيط لمبعد إجراء التمييد أألُ  -
ARIMA(1,0,0)  لممعياريف قيمة أقؿ  المتالكو AIC(K)  كMSE. 

 نمكذج ىك لمدراسة المالئـ النمكذج كافبعد إجراء التحكيؿ بطريقة الجزر ألتربيعي  -
ARIMA(1,0,0)  لممعياريف قيمة أقؿ  المتالكو AIC(K)  كMSE. 

 أك التحكيؿ إجراء قبؿ بكثير أفضؿ كىك النمكذج ىك نفس التمييد ك التحكيؿ إجراء بعد النمكذج ف  أ -

 .التمييد

 أىم التوصيات:

 .للتنبؤ نموذج أفضل إلى التوصل لغرض التحوٌل طرق استخدام -
 .للتنبؤ نموذج أفضل إلى التوصل لغرض أألسً التمهٌد طرق استخدام -

 (. 2007دراسة: السيف ) -9

 .والمعادن فيد لمبترول الممك جامعة في القبول لمعايير بؤيةالتن القيمةبعنوان:  

 الممػؾ فيػد جامعػة تسػتخدميا التػي القبػكؿ لمعػايير التنبؤيػة القيمػة معرفػة إلػى الدراسػة ىػدفت
 كميػات كالمقارنػة بػيف, التراكمػي بالمعػدؿ التنبػؤ فػي منيػا كػؿ إسػياـ مػدل كتحديػد كالمعػادف, لمبتػركؿ
 التعػرؼ ىعمػ كىػدفت أيضػان . فييػا األكاديمي بالنجاح التنبؤ في المعايير ىذه قيمة حيث مف الجامعة
 الجامعية لمسنة بالمعدؿ التراكمي لمتنبؤ الجامعة تستخدميا التي السابقة لممعايير النسبية األىمية عمى

 ةالجامع تستخدميا التي المعايير قيمة حيث مف الجامعة كميات بيف المقارنةإلى  كىدفت أيضان  .األكلى
 المتعمقػة لمبحػكث النظريػة القاعػدة دعػـ فػي كتسػاىـ ىػذه الدراسػةاألكػاديمي,  التنبػؤ بالنجػاح فػي

 .الجامعات في القبكؿ لمعايير التنبؤية بالدراسات

 :  أىم النتائج

 السنة نياية في بمعدؿ الطالب مىاألع التنبؤية القيمة تممؾ التحضيرية السنة درجات أف  
 اختبارم كأف    العامة نسبة الثانكية تمييا كالمعادف, لمبتركؿ فيد الممؾ ةجامع في األكلى الجامعية
 القيمة انخفاض مف الرغـ منخفضة, كعمى كانت التنبؤية قيمتيما الجامعة تستخدميما المذيف القبكؿ
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 مف التحضيرية السنة متغير كعند استبعاد .2 -راـ عمى يتفكؽ 1 - راـ أف إال لكمييما التنبؤية
فْ  ,كثيران  النتائج تتغير لـ لةالمعاد -راـ كتفكؽبسيطان  رتفاعان ا الثانكية لنسبة التنبؤية القيمة ارتفعت كا 

 .1—راـ عمى  ,2

 :أىم التوصيات

 القبكؿ اختبارم محتكل مراجعة عمى كالمعادف لمبتركؿ فيد الممؾ جامعة في المسئكلكف يسعى أفْ  -
 التابع مقارنة المتغير تبايف مف داللة ذم كـ تفسير عمى قدرتيما لعدـ كذلؾ ,2 -كراـ ,5-راـ

 .الثانكية كنسبة التحضيرية السنة بدرجات

 ( .2007دراسة: الكرخي ) -10

 : اإلحصاء والتنبؤ والتخطيط االستراتيجي.بعنوان

تبياف مفيكـ التخطيط كاإلحصاء كالعممية التخطيطية كدراسة التنبؤ كصكرة  إلى ىدفت الدراسة
كاستخدمت أسمكب التحميؿ النظرم, كاعتمدت عمى المراجع  صاء كالتنبؤ.كتحميؿ الكاقع كاإلح

 األجنبية كالعربية كمصادر لممعمكمات, كقد قدمت لممؤتمر اإلحصائي العربي األكؿ. 

 :النتائج أىم

إف  التخطيط االستراتيجي ضركرة لمجميع سكاء كانكا أفرادان أك جماعات أك منظمات إن و يدعكا  -
 ستقبؿ بكؿ ما فيو مف احتماالت.لرسـ صكرة لمم

 كضعت لنفسيا استراتيجيات ىي في الغالب منظمات ناجحة.المنظمات التي  -
إف  أساليب التنبؤ ميما كاف دكرىا في رسـ صكرة لممستقبؿ تبقى قاصرة كربما ضارة إذا كانت  -

 اإلحصائية المكظفة في عممية التنبؤ غير دقيقة. اتالمعمكم

 التوصيات: أىم

  .في رسـ صكرة لممستقبؿ لكسيمة التي يستعيف بيا المخططكفأساليب كطرؽ التنبؤ؛ ألن يا ا رتطكي -

أساليب التدريب اإلحصائية كالتخطيطية كمنيجية إعداد الخطط اإلستراتيجية لكي تتكاكب تطكير  -
 مع التطكر الحديث في العمـك اإلدارية كاالقتصادية كاالجتماعية.
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؛ ألف  خطر األخطاء الميدانية كبداية اإلخفاؽ يانات اإلحصائية كتبكيبياجمع البالعناية بأساليب  -
في الدكر المطمكب لمبيانات اإلحصائية في العممية التخطيطية كعندما ينشأ الخطأ في الميداف يصبح 

 تفادم أضراره في العمميات اإلحصائية الالحقة صعبَا كمرىقان.

 (.2007دراسة: ألبياتي, المخالفي )  -11

( لمتنبؤ بإنتاجية العمل في مصنع اسمنت عمران نزجينك -استخدام أسموب ) بوكس ان:بعنو 
 في القطاع الصناعي اليمني.

 لمتنبػؤ نمػكذج أفضػؿ إلػى لمتكصػؿ (جينكنػز –بػككس  (أسػمكب اسػتخداـ إلػى ىػدفت الدراسػة 

 .اليمني الصناعي القطاع في عمراف اسمنت مصنع في الشيرية بإنتاجية العمؿ

ـ   فقػد االسػمنت صػناعة ىميػةأل كنظػران  منت اسػ بمصػنع الخاصػة الشػيرية العمػؿ إنتاجيػة سمسػمة اختيػار تػ
 (جينكنز-بككس) أسمكب استخداـ خالؿ مف ليذا تطبيقي كمكضكع (5998-5991عمراف عف الفترة )

 .المصنع ىذا في الشيرية العمؿ لمتنبؤ  بإنتاجية

 اسػتخدامان  التحميػؿ طرائػؽ أكسػع مػف (1970) عػاـ (جينكنػز– بككس) اقترحيا التي الطريقة كتعد

 المكسمية. كغير كالمكسمية المستقرة غير أك المستقرة الزمنية السالسؿ الطريقة تحمؿ ىذه حيث

 :أىم النتائج

اتضح أنها سلسلة مستقرة فً  ) (b-jمن دراسة سلسلة إنتاجٌة العمل الشهرٌة بواسطة أسلوب  -
 المتوسط والتباٌن2

( ىك النمكذج المختمط 1998-1992مالئـ لسمسمة إنتاجية العمؿ الشيرية لمفترة )إف  النمكذج ال -
 ةحيث كانت القيم(  (ARMA( 1,2)المعركفة بنماذج االنحدار الذاتي المتكسط المتحرؾ 

MSE=417.908) . ) 

 : أىم التوصيات

 .عمراف اسمنت علمصن الشيرية العمؿ بإنتاجية التنبؤ في المقترح ز(جينكن-بككس) نمكذج استخداـ -

 نتائج ىذه كمقارنة التحكيؿ دالة كأسمكب سيألُ ا التمييد كأسمكب أخرل تنبؤية أساليب استخداـ -

 .المقترح (جينكنز-بككس) نمكذج نتائج مع األساليب
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 (.2006دراسة: بدار )  -12

السالسل ونموذج االنحدار البسيط في التنبوؤ بحجوم المبيعوات  بعنوان: المفاضمة بين نموذج
 لمؤسسة االقتصادية )دراسة حالة مطاحن الحضنة بالمسيمة(.في ا

دارة تسػيير فػي الفعالػة الكميػة كاألسػاليب النمػاذج كتفسػير إيضػاح محاكلػة ىىػدفت الدراسػة الػ  كا 

 كتحسػيف ,المبيعػات إدارة خاصػة إداريػة كظيفة ألية خطكة أكؿ يعتبر التنبؤ كالذم مف انطالقان  المبيعات

 في تقدير األخطاء عف االبتعاد يضمف مما لمتقدير المناسب النمكذج تحديد الؿخ مف المبيعات تقديرات

 المبيعػات تمثػؿ التػي األخػرل الكظػائؼ لبػاقي جيػد كتسػيير تقػدير مػف كراءه مػف يػأتي كمػا المبػاع حجػـ

؛ مييػاع الرقابػة ككظيفػة لممبيعػات  المكازني التسيير كفاءة أك أداء رفع عمى المساعدة ول تتبع ىامان  مؤشران 
 المبيعػات, حجػـ تقػدير فػي يتمثػؿ المبيعػات إدارة لكظيفػة نشػاط أىػـ ألف نظػرا البعديػة أك القبميػة الرقابػة
 بالجانب يتعمؽ ما في التحميمي الكصفي المنيج كتـ استخداـ, المكافؽ النمكذج استخداـ خالؿ مف كذلؾ

الميػداني  التطبيقػي بالجانب يتعمؽ فيما أما ,الحقائؽ تقرير مقاـ مع يتكافؽ ألنو نظرا , لممكضكع النظرم
 العممػي الكاقػع عمػى الدراسػة أجػؿ إسػقاط مػف؛ الحالػة دراسػة مػنيج عمػى االعتمػاد ـ  ػتػ ,الدراسػة مػف

 .بالمسيمة الحضنة مطاحف مؤسسة اختيار تـ حيث الجزائرية, لممؤسسات

 :أىم النتائج

 مؤسسة مبيعات بحجـ التنبؤ في النمكذجيف بيف المفاضمة معايير تطبيؽ مختمؼ خالؿ مف تبيف

 :يمي ما( 2005ك (2004 لسنتي معطيات مف تكفر ما عمى باالعتماد مطاحف الحضنة

كفاءة  عدـ أك كفاءة أسباب مف يككف أفْ  يمكف قد المبيعات في المؤثر المستقؿ لممتغير الجيد التحديد -
مستكل  عمى معطيات مف متكفر ىك ما حسب المبيعات بحجـ التنبؤ في البسيط االنحدار نمكذج

 .المؤسسة

 أىم التوصيات:

 المفاضمة بعممية القياـ ثـ نمكذج كؿ بناء لعممية تسييالن  النمكذجيف لكال الالزمة المعطيات تكفير -

 .المحددة لممعايير كفقان 

استخداميا  كسيكلة عمييا الحصكؿ سيكلة لغرض ) لمكثائؽ ( لممعطيات جيدة أرشفة أنظمة اعتماد -
 . التنبؤية ماذجالن لبناء
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بالنسبة  جيدة تنبؤات إلى تؤدم األخيرة ىذه نتائج ككف المبيعات بحجـ التنبؤ بعممية أكثر االىتماـ -
 .المؤسسة داخؿ المختمفة الكظائؼ بيف الجيد التنسيؽ يتيح مما األخرل لمكظائؼ

 (. 2006دراسة: أيوب, عموان ) -13

 مات األعمال.دور اإلدارة اإلستراتيجية في مستقبل منظ بعنوان:

الدكر الذم تمعبو اإلدارة اإلستراتيجية في بناء مستقبؿ  ىتسميط الضكء عم ىلإىدفت الدراسة 
منظمات األعماؿ في أىمية التفكير المستقبمي, كبياف  لمنظمات األعماؿ ,كتككيف نظاـ معرفي لد

سة المنيج  النظرم كقد استخدـ في الدرا, تراتيجية في حياة منظمات اإلعماؿأىمية اإلدارة اإلس
 التحميمي .

 :أىم النتائج

 رسميا لرؤية خالؿ مف األعماؿ منظمات مستقبؿ تمعب اإلدارة اإلستراتيجية دكران كبيران في -
كالتحميؿ اإلستراتيجي, كصنع  التفكير عمى كقدرتيا المنظمة, كأىداؼ لرسالة كتحديدىا مستقبمية

ـ  تنفيذىا كمف ستراتيجيةإ خطة صياغة القرارات اإلستراتيجية, كتكلييا  كتقييميا. ثػَػػػ
 .المستقبمي التفكير عممية في أيضان  دكران كبيرا اإلستراتيجية اإلدارة تمعب -
 .البيئة المحيطة مع تكازف حالة في كجعميا المنظمات بناء في الرئيسي دكرىا اإلستراتيجية لإلدارة -

 : أىم التوصيات

 كالتنبؤ بمتغيرات المستقبؿ كرؤية االستراتيجي التفكير مىع القدرة تمتمؾ أفْ  اإلدارة مف يتطمب -

 .في المستقبؿ بسمككو كالتنبؤ المستيمؾ الحتياجات كالمرنة السريعة كاالستجابة السكؽ

 كالبحث خططيا كاستراتيجياتيا عمى كالتعديالت  بإجراء التغيرات تقـك أفْ  اإلستراتيجية اإلدارة عمى  -

 التفكير عمى القدرة منيا كيتطمب حاجات المنظمة عف التعبير عمى كقدرة كاقعية عف استراتيجيات أكثر

 .المستقبؿ في يحدث قد بما التنبؤ عمى كقدرة المعالـ مستقبمية كاضحة رؤية ليا يككف فْ أك  االستراتيجي
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 (.2004دراسة: بمعباس ) -14

 بعنوان: فعالية التنبؤ باستخدام النماذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات.

استعراض  ,تكضيح فكائد استخداـ النماذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات دفت الدراسة إلىى
, كتبياف أنجع طرؽ التنبؤ نماذج التنبؤ في اتخاذ القرارات فاعمية لتبياف مد ,طرؽ التنبؤ اإلحصائي

ة كاستخدمت الدراسة المنيج التحميمي النظرم, كاتخذت مف الكتب العربية كاألجنبي اإلحصائي
 كمصادر لممعمكمات.

 نتائج:الأىم 

 فعالية النمذجة اإلحصائية باستخداـ تقنيات السالسؿ الزمنية في حساب التكقعات. -
أىمية التنبؤ في صياغة القرارات كأسمكب لبناء المستقبؿ فبدكنو تصبح المنظمات كالساعي إلى  -

 يعرؼ الطريؽ إليو. ىدؼ دكف أفْ 

 :توصياتال أىم

 ات كالمعمكمات اإلحصائية لكي تخدـ عممية التخطيط بشكؿ مرضي حيث التطكير قكاعد البيان - أ
 .شاؼ الحاضر كرؤية مالمح المستقبؿلمخطط مف اإلحصاء ليستطيع استك ىغن

يا الكسيمة التي يستعيف بيا المخطط في رسـ صكرة المستقبؿ تطكير أساليب كطرؽ التنبؤ ألن   - ب
 كانت الصكرة قريبة لمكاقع المنشكد الذم نطمبو. ككمما ارتفعت كفاءة العمميات التنبؤية كمما

العناية بأساليب جمع البيانات اإلحصائية كتبكيبيا كتحميميا كالتقميؿ مف أخطاء القياس لما ليا مف  - ت
 .ى تحقيؽ المنظمة ألىدافياثار سمبية عمآ

 :األجنبيةالدراسات ثالثًا: 

 Yassen (2011 .)دراسة:   -1

 العصبية االصطناعية ونماذج )أرما( لمتنبؤات االقتصادية. دراسة مقارنة لمشبكة بعنوان:

مف الشبكات العصبية  في ىذه الدراسة أجريت مقارنو بيف قدرات التنبؤ باستخداـ كؿٍ 
ـ ذلؾ مف خالؿ دراسة كفاءة النماذج السابقة ػ"اريما" التقميدية كت (بككس جينكز)االصطناعية كنماذج 
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كذلؾ باستخداـ البيانات اليكمية لمؤشر  القدس لفترات زمنية متعددة,التنبؤ بقيمة مؤشر  ىكقدرتيا عم
 .في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي دالقدس منذ ثالث سنكات  كاعتم

 : النتائج أىم

( قريبة ANN) الشبكات العصبية االصطناعية المعركفة اختصارا بنماذج أف التنبؤ باستخداـ نماذج -
 .( السمسة الزمنيةلكغرتـ)دما يتـ استخداـ مف القيـ الفعمية عن جدان 

نماذج ب ان االنحدار الذاتي المتكامؿ لممتكسطات المتحركة المعركفة اختصار تتطمب نماذج  -
(ARIMAحساب الفركؽ مف الدرجة األكل )(مكغرتميةلا)كذلؾ بعد إجراء التحكيمة  ى. 

لقيـ الفعمية عندما يتـ استخداـ مف ا قريبة جدان  ألن يا (ANNاستخداـ نماذج ) أىم التوصيات:
 ( السمسة الزمنية.لكغرتـ)

 .Asseery :(2002) دراسة -2

( ونماذج االنحدار Setartبعنوان: نماذج االنحدار الذاتي ذات الحد الفاصل التنشيط )
لمؤشر أسعار  انشهرٌخ انسيٍُخ انؼىائذ ( نطالضمARMAالذاتي المتوسط المتحرك )

 نبؤية.األسيم السعودية: مقارنة ت

الشيرية  العكائد سالسؿ معظـ في المالحظ التماثالت عدـ نمذجةتـ مف خالؿ الدراسة 
 التنشيطالفاصؿ  الحد ذات الذاتي االنحدار نماذج باستخداـ السعكدية األسيـ أسعار لمؤشرات

بيف  ما –لمفترة  -Exciting Threshold Autoregressive (Setart)  self –الالخطية
 الذاتي خارج العينة ليذه النماذج لنماذج االنحدارالتنبؤم  األداء مقارنة تـ كما)  4114-5981)

 ( moring Autoregressive) المتحرؾ المتكسط ذات الذاتي االنحدار لنماذج التنبؤم باألداء

(Average) (Arma)  1) المتعارؼ عمييا (m7- 2002m . 

 لمؤشرات العكائد سالسؿ معظـ في المحدكدة الدكرات : أف  ىناؾ شاىدان قكيان عمى كجكدنتائجالأىم 

 مشاىدات بخمس لمتنبؤ المباشرة الطريقة باستخداـ العينة خارج التنبؤم األداء أف   كعمى ىذه, األسيـ

 .لمتنبؤ بأسعار السيـ (arma)نماذج مى  ع (Setart) لنماذج يقدـ  تأيدان  قادمة
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 Finger :(1994.) دراسة  -3

 .اإلرباح المستقبمية والتدفق النقديبعمى التنبؤ  القدرة : بعنوان 

 المحاسبي بالربح التنبؤ عمى المحاسبية األرباح قدرة مدل اختبار إلى الدراسة ىذه ىدفت
 شركة ( 51) مف مككنة عينة عمى الدراسة ىذه تطبيؽ تـ كقدؿ, التشغي عمميات مف النقدم كالتدفؽ

 لتغطية التحميمي الكصؼ أسمكب عمى الدراسة ىذه دتاعتم كقد( 1978-1935 )   مف الفترة خالؿ

 بالشركة الخاصة التنبؤية القدرة الختبار الزمنية السالسؿ أسمكب كاستخداـ النظرم لمدراسة, الجانب

حيث  العممية,  التطبيقية الحالة لدراسة كذلؾ ؛الدراسة محؿ الشركات كلمجمكعة كميا, مدار الفترة عمى
 عمى تحسيف المحاسبي الربح قدرة لتقييـ العينة خارج الشركات بعض عمى بؤالتن أخطاء مقارنة تمت

 القدرة بالمنشأة الختبار الخاصة االنحدارات استخداـ خالؿ مف كذلؾ النقدم, التدفؽ أك الربح تنبؤات

 .العينة في التنبؤية

 حالربب التنبؤ مؤشر ىي بمفردىا األرباح كانت إذا ما اختبار عمى الدراسة اعتمدت كقد
 الدراسة افترضت كقد :شركة لكؿ اآلتيتيف المعادلتيف تقدير خالؿ مف النقدم التدفؽ أك المحاسبي

 الطرؽ في التغيرات( مثؿ متكقعة التغيراتِ تككف كأف الكقت, عبر المحاسبية األرقاـ بيف ثابتة عالقة

  ة(.االقتصادي كالبيئية المحاسبية

 :نتائجال أىم

 .العينة داخؿ لممنشآت إحصائية معنكية ذك مؤشران  افك المحاسبي الربح أف  

 تغير عدـ بافتراض كذلؾ المقدرة األرباح نماذج عمى األداء في العشكائي المسار نماذج تفكؽ -

.األرباح
 .المحاسبي الربح مف أفضؿ النقدية بالتدفقات لمتنبؤ مؤشر النقدم التدفؽ يعتبر -

 (Altman 1968 (دراسة:  -4

 نهتُجؤ ثفشم انشركبد.  انتًبٌستحهٍم و بنٍخانً : انُطتثؼُىاٌ

 في الشركات  بفشؿ التنبؤ مجاؿ في أجراىا التي اليامة الدراسات مفAltman) )تعتبر دراسة 

 المتغيرات التمييزم متعدد التحميؿ كاستخدـ , الدراسات مف كثير عمييا اعتمد حيث  (1968 )  عاـ
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Multiple linear discriminant analysis  المالية القكائـ مف المالية المستخرجة النسب يؿمتحل 

( شركة مفمسة 33) ك غير مفمسة شركة( 33) عمى دراسة بإجراء (, (Altman    , كقاـلمشركات
 كقاـ األصكؿ, كحجـ الصناعة نكع في متساكييف الصنفيف ( ككال1965-1964خالؿ الفترة )

 لمشركات. اليةالم القكائـ مف استخرجت مالية نسبة( 22 (بتحميؿ

 نتائج:أىم ال

 .بإفالس الشركات التنبؤ يمكنيا التي النسب أىـ مف ىي النسب المالية أف   - 

 بسنتيف. حصكلو قبؿ الشركات بفشؿ التنبؤ عمى قادران  النمكذج كاف -

 : باستخداـ ىذه النسب لمتنبؤ بفشؿ الشركات العاممة قبؿ مدة تسمح بذلؾ.أىم التوصيات

 الدراسات السابقة:و  ق بين الدراسةالفرورابعًا: 

ىناك مجموعة من نقاط االتفواق ونقواط  الدراسات السابقة  تبين أن   ىبعد اطالع الباحث عم 
 النحو التالي: ىاالختالف مع الدراسة ويمكن توضيح ذلك عم

 نقاط االتفاق: -1

 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في النقاط التالية:

 .كضكع محؿ البحث, حيث تناكلت مكضكع  التنبؤالم -1

 .المنيج المستخدـ )الكصفي التحميمي( -2

 .بانة كأداة رئيسية لجمع البياناتاالست أداة الدراسة -3

 ,عمػػار الطكيػػؿ تمػػت فػػي حػػدكد قطػػاع غػػزة كمػػف تمػػؾ الدراسػػات )مينػػد النكنػػك,حيػػث  الحػػد المكػػاني -4
 ., كربحي الجديمي(سمر عطا هلل, كىال الغصيف ,ـ عيدإبراىي

دراسػة مينػد النكنػك, كدراسػػة )عامػػة )حككميػة( مثػؿ: ال بالمؤسسػات كالمػرتبطمجتمػع الدراسػة  نكعيػة  -5
 .كربحي الجديمي( ,ناظـ المحمدم, كدراسة جياد مطر, كدراسة عثماف نقار, كدراسة إبراىيـ عيد
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 نقاط االختالف:  -2

 -النقاط التالية: عف الدراسات السابقة فياختمفت الدراسة الحالية 

 دراسة عمار الطكيؿ, كدراسػة ىػال الغصػيف,)مجتمع الدراسة حيث شمؿ القطاع الخاص مثؿ:  -1  
 ,)دراسػػة محمػػد اليبػػاش: ة مثػػؿكشػػمؿ منظمػػات كمؤسسػػات عربيػػة كمحميػػ,  (دراسػػة سػػمر عطػػا هلل ك

 .اسة الحالية تناكلت مؤسسة حككميةبينما الدر (, كدراسة عكاطؼ شاكر

يكجػػػد بعػػػض الدراسػػػات و المسػػػتخدمة حيػػػث منيػػػا مػػػا كػػػاف بالعينػػػة كمنيػػػا بػػػدكف عينػػػة ألن ػػػ العينػػػة  -2
 ., كدراسة حساف المتني(دراسة عباس فاضؿ): النظرية مثؿ

, حيػػػث الدراسػػػة الحاليػػػة مصػػػدرىا االسػػػتبانة, كالكتػػػب كالمراجػػػع كالشػػػبكة, بينمػػػا مصػػػادر البيانػػػات -3
 .جالت, كالقكائـ المالية, كالشبكةاقع السكك  صادر الدراسات األخرل بيف الكتبتعددت م

مػػؤمني العمػػكاف, كدراسػػة سػػالـ : دراسػػة مجيػػد الكرخػػي كالدراسػػة المشػػتركة أليػػكب ك مكػػاف التطبيػػؽ -4
فػػػي الجزائر,كدراسػػػة حسػػػاف كػػػاف مجاليمػػػا األردف, كدراسػػػة رابػػػح بمعبػػػاس كدراسػػػة عاشػػػكر بػػػدار كانتػػػا 

يمػػػي كدراسػػػة عكاطػػػؼ شػػػاكر العػػػراؽ, كدراسػػػة أمػػػؿ عثمػػػاف نقػػػار سػػػكريا, كدراسػػػة ياسػػػيف التمالمتنػػػي ك 
كالخالفػػػي مجػػػاؿ تطبيقيمػػػا الػػػيمف, كبػػػالمنيج  بيػػػاتياللعصػػػاـ  ةالسػػػيؼ السػػػعكدية, كالدراسػػػة المشػػػترك

المسػػتخدـ مثػػؿ: دراسػػة أيػػكب كعمػػكاف, كمجيػػد الكرخػػي, كحسػػاف المتنػػي, كعكاطػػؼ شػػاكر, اسػػتخدمكا 
 األسمكب التحميمي النظرم.

 ما يميز الدراسة: -3 

 ىبتطبيػؽ مفرداتيػا عمػ :عمى حد عمػـ الباحػث أف  الدراسػة الحاليػة تتميػز عػف الدراسػات السػابقة .1
 التي تناكلتيا الدراسات السابقة. مجتمع مختمؼ عف المجتمعات

أسػػػاليب التنبػػػؤ النكعيػػة كالكميػػػة كترتيبيػػػا كجمعيػػػا كشػػػرحيا شػػػرحا مػػػدل تطبيػػػؽ دراسػػػة ب تميػػزت .2
 لة لتطبيقيا.مبسطا بقصد التعرؼ عمييا في محاك 

 تعتبر أكؿ دراسة لكاقع استخداـ أساليب التنبؤ الكمية كالنكعية في مؤسسة حككمية.   .3
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 لمدراسات السابقة الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 :ركزت الدراسات السابقة عمى

 المستحقات المالية كالتنبؤ بيا  تأثير السياسة المالية عمى مدل التزاـ المشتركيف في تسديد
 .مستقبال

 .اقتراح نمكذج  لمتنبؤ بتعثر الشركات المصرفية العاممة في فمسطيف 
 سوق" التحميؿ المالي لممعمكمات المالية المنشكرة في القكائـ المالية لمتنبؤ بأسعار األسيـ 

 . "انمانٍح نألوراق فهسطٍه
 تنبؤ بالتعثر ...المصارؼ التجارية الكطنية مدل اعتماد المصارؼ عمى التحميؿ المالي لم

 في قطاع غزة.
 فاعمية المكازنات كأداة لمتخطيط كالرقابة في بمديات قطاع غزة. 
 التدفؽ النقدم كالعائد المحاسبي لمتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية  ساستخداـ مقايي

 ...عمى المصارؼ الفمسطينية.
 غزة قطاع في المقاكالت قطاع عمى... الشركات  ربتعث لمتنبؤ المالية النسب استخداـ . 
  ...لمقطاع الحككمي في قطاع غزة.كاقع استخداـ األساليب الكمية 

 المالية لمشركات بالتعثرات التنبؤ. 
 منيجية )بككس جينكز( في تحميؿ السالسؿ الزمنية كالتنبؤ. 

لم تركز الدراسات السابقة 
 عمى:

  كاقع استخداـ لـ تركز عمى
 أساليب التنبؤ.

  عمى مؤسسة  تتطبؽلـ
 حككمية.

  لـ تجمع الدراسات السابقة
جميع أساليب التنبؤ في 

بيدؼ دراسة  دراسة كاحدة
 .كاقع تطبيقيا

  لـ تقكـ الدراسات السابقة
بتطبيؽ أكثر مف أسمكب أك 

لمتنبؤ في دراسة   أسمكبيف
 كاحدة.

  لـ تقكـ الدراسات السابقة
بدراسة كاقع استخداـ أم 

 ركزت الدراسة الحالية عمى:
  دراسة أساليب التنبؤ

الكمية كترتيبيا النكعية ك 
كجمعيا كشرحيا شرحا 
مبسطا بقصد التعرؼ 
عمييا في محاكلة 

 لتطبيقيا.

  كاقع ل دراسةتعتبر أكؿ
التنبؤ  استخداـ أساليب

الكمية كالنكعية في 
 .  مؤسسة حككمية

  تعتبر مف أكلى الدراسات
التي تناكلت مكضكع 
أساليب التنبؤ في كزارة 

 االقتصاد الكطني.

  تعتبر أكؿ دراسة
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 العالمية باألزمة المالية التنبؤ. 
 ة لمتنبؤ باستخداـ الطاقة الكيربائيةاستخداـ نماذج السمسمة الزمني. 

 لممنظمة الناجح التخطيط في المستقبؿ استشراؼ دكر. 

 .التنبؤ كتطبيقاتو في اإلدارة كاألعماؿ 

 مفيـك الذات الجسمية كدالة لمتنبؤ. 

 .التنبؤ كالتمييد لمسالسؿ الزمنية 

 فيد الممؾ جامعة في القبكؿ لمعايير التنبؤية القيمة. 

 كالتخطيط االستراتيجي اإلحصاء كالتنبؤ. 

 ( لمتنبؤ بإنتاجية العمؿجينكنز -استخداـ أسمكب ) بككس. 

 السالسؿ كنمكذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجـ المبيعات المفاضمة بيف نمكذج. 

 دكر اإلدارة اإلستراتيجية في مستقبؿ منظمات األعماؿ. 

  اراتفعالية التنبؤ باستخداـ النماذج اإلحصائية في اتخاذ القر. 

 .مقارنة لمشبكة العصبية االصطناعية كنماذج )أرما( لمتنبؤات االقتصادية 
  نماذج االنحدار الذاتي ذات الحد الفاصؿ كنماذج االنحدار الذاتي المتكسط المتحرؾ

(Aramنسالسم ) انسمىٍح انعوائر . 
  القدرة عمى التنبؤ  باإلرباح المستقبمية. 

 تىثؤ تفشم انشركاخنه  انتماٌستحهٍم و انمانٍح انىسة. 

مف أساليب التنبؤ في أم 
 مؤسسة عامة أك خاصة.

  لـ تقكـ أم مف الدراسات
السابقة بدراسة أك الجمع 

أسمكب كمي بيف تطبيؽ 
 كنكعي في آف كاحد

 

ستخدمت المنيج ا
الكصفي التحميمي في 
دراسة كاقع استخداـ 

 أساليب التنبؤ.

 

 (المصدر: مف إعداد الباحث في بناءان عمى الدراسات السابقة)
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 مصفوفة الدراسات السابقة وعالقتيا بالدراسة

 ( أواًل: الدراسات المحمية1) جدول

 مصادر البيانات أداة الدراسة مكان التطبيق العينة المستخدمة جتمع الدراسةم متغيرات الدراسة المنيج المستخدم الموضوع الدراسة الرقم

 كاقع السجالت مسح شامؿ غزة كخاف يكنس المشتركيف بمدية غزة ال يكجد التحميؿ الكمي مطابؽ (2111ميند النكنك) 1

 كاقع السجالت شامؿمسح  فمسطيف المنشآت المصرفية سمطة النقد يكجد تحميمي كصفي مطابؽ (2111جياد مطر) 2
 كاقع السجالت القكائـ المالية فمسطيف لممنشآت المالية سكؽ فمسطيف يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2118حميمة الجرجاكم) 3

 كاقع السجالت استبانة قطاع غزة المصارؼ التجارية المصارؼ ال يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2118عمار الطكيؿ ) 4

 كاقع السجالت االستبانة قطاع غزة البمديات البمديات ال يكجد كصفي تحميمي بؽمطا (2117إبراىيـ عيد ) 5

 القكائـ المالية ةالقكائـ المالي فمسطيف المصارؼ المصارؼ يكجد التحميؿ الكمي االنحدار الخطي مطابؽ (2117محمد اليباش) 6

7 
 المقابالت القكائـ المالية قطاع غزة المقاكالت شركات شركات المقاكالت ال يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2114ىال الغصيف)

القكائـ المالية كالكتب 
 كالشبكة

8 
 االستبياف قطاع غزة المكظفيف الكزارات  يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2114ربحي الجديمي )

الدراسات كاالستبياف 
 كالسجالت

 (عمى الدراسات السابقة ابناءن  المصدر: مف إعداد الباحث)
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 ثانيًا: الدراسات العربية (2جدول )
 مصادر البيانات أداة الدراسة مكان التطبيق العينة المستخدمة مجتمع الدراسة متغيرات الدراسة المنيج المستخدم الموضوع الدراسة الرقم

 اف كالسجالتالدراسات كاالستبي استبياف األردف شركات صناعية قطاع الصناعة يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2111سالـ المؤمني ) 1

 كاقع السجالت بيانات السمسة الزمنية سكريا يتالميذ ابتدائ التعميـ ال يكجد تحميمي كصفي مطابؽ (4155عثماف , نقار. منذر, عكاد,) 2

 الكتب كالدراسات الدراسات كاألبحاث الجزائر دراسة نظرية ال يكجد ال يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2111فريد ككرتؿ ) 3

 كاقع السجالت بيانات كاقعية الفمكجة مشتركيف الفمكجة سمطة الطاقة يكجد تحميمي كصفي مطابؽ (4155محمدم)ناظـ ال 4

 الباحثيف تأطركحا رسائؿ عممية العراؽ رسائؿ عممية المنظمات العراقية ال يكجد تحميمي نظرم   مطابؽ (2111محمكد عكاطؼ  ) 5

 الكتب كالشبكة كاقع السجالت العراؽ الشركات الشركات الخاصة  يكجدال تحميمي نظرم  مطابؽ (2119حساف المتني) 6

 الكتب كالشبكة كاقع السجالت العراؽ دراسة نظرية العراؽ ال يكجد تحميمي كصفي مطابؽ (2119عباس فاضؿ) 7

 الدراسات كاالستبياف كالسجالت فاستبيا العراؽ طالب كمية  )جامعة(مؤسسة تعميمية  يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2119التميمي كآخركف ) 8

 الكتب كالسجالت  كاقع السجالت األردف المنظمات دراسة نظرية ال يكجد نظرم تحميمي مطابؽ (2117مجيد الكرخي) 9

 الدراسات كاالستبياف كالسجالت استبياف السعكدية  طالب الجامعة تعميمية  ةمؤسس يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2117أمؿ السيؼ ) 11

 سجالت الشركة كاقع السجالت اليمف مصنع اسمنت صناعة االسمنت يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2117عصاـ البياتي ) 11

 الكتب كالمراجع الكتب كاألبحاث دراسة نظرية  تالمنظما القطاع الخاص   يكجد نظرم تحميمي مطابؽ (2116أيكب ك عمكاف ) 12

 السجالت كالكتب  استبياف الجزائر شركة مطاحف شركة خاصة ال يكجد كصفي تحميمي مطابؽ (2116عاشكر بدار ) 13
 الكتب كالمراجع الكتب كاألبحاث المنظمات دراسة نظرية ال يكجد ال يكجد نظرم تحميمي مطابؽ (2114رابح بمعباس) 14

 (عمى الدراسات السابقة ابناءن  المصدر: مف إعداد الباحث)



 
 

 

 

  ىىاألولاألولىىالفصلالفصل
  للدرادظللدرادظىىالطامالطامىىاإلطاراإلطار

ىى

47 

 ة( ثالثًا: الدراسات األجنبي3جدول )

 الرقم الدراسة الموضوع المنيج المستخدم متغيرات الدراسة مجتمع الدراسة العينة المستخدمة مكان التطبيق أداة الدراسة مصادر البيانات
 Yassen(2011) 1 مطابؽ كصفي تحميمي ال يكجد سكؽ القدس سكؽ القدس فمسطيف البيانات اليكمية كاقع السجالت

 Asseery مطابؽ كصفي تحميمي يكجد السعكدية السكؽ المالية السعكدية ةالبيانات اليكمي كاقع السجالت
(2002) 

2 

 Finger (1994) 4 مطابؽ كصفي تحميمي يكجد القطاع الخاص شركات خاصة بريطانيا استبياف كاقع السجالت

 Altman(1968) 3 مطابؽ كصفي تحميمي يكجد القطاع الخاص شركات خاصة أمريكيا استبياف كاقع السجالت

 

(عمى الدراسات السابقة بناءان  المصدر: مف إعداد الباحث)



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

49 49 49 49 

 

 
 

  نينيالفصل الثاالفصل الثا
  واقع التنبؤ يف وزارة االقتصاد الوطنيواقع التنبؤ يف وزارة االقتصاد الوطني

 
 :التنبؤ ماىية ومفيوم المبحث األول. 

 المبحث الثاني: وزارة االقتصاد الوطني. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

31 31 31 31 

 

 

 

 

 

  املبحث األولاملبحث األول
  ماهية ومفهوم التهبؤماهية ومفهوم التهبؤ

 التنبؤ. تعريف :أولا 

 .أىمية التنبؤ :ٍَبا ثب

 الّسمات العامة لمتنبؤ.  :ثبنثبا 

 مراحل عممية التنبؤ. :راثؼبا 

 أنواع التنبؤ :خبيطبا 

 فروض التنبؤ.  :ضبدضبا 

 أساليب التنبؤ. :ضبثؼبا 

  معايير اختيار أسموب التنبؤ المناسب. :ثبيُبا 

 أخطاء التنبؤ. :تبضؼبا 

 .األسباب التي تحد من فاعمية التنبؤ :ػبشراا 

 



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

35 35 35 35 

 التنبؤ: تعريف :أوالً 

مصػػدر تنبػػأ,  (www.almaany.com, فػػي )قػػامكس المعػػاني كمػػا كرد لغػػة التنبػػؤيعػػرؼ 
تقبؿ قبػؿ كقكعيػا عػف طريػؽ التخمػيف, أك النتػائج أك أحػداث المسػ تكيُّف أك استشػفاؼ أك تكقُّػعأم "

 ".لكقائع معركفة يأك التحميؿ العممي كاإلحصائ ,دراسة الماضي

( بػػػػأف "التنبػػػػؤ اصػػػػطالحا يشػػػػير إلػػػػى جميػػػػع 51 :4151مػػػػك, البتػػػػار, كبحسػػػػب مػػػػا أكرد )ر 
األنشطة التي تناكلت تجميع البيانات كالمعمكمات التػي تبػيف كػؿ المعمكمػات كالظػركؼ كالمتغيػرات 

 المحتممة في المستقبؿ كالتي تؤثر في مجمؿ األنشطة كالفعاليات التي تؤدييا الشركة".

الخبػرة  ىكيحتػاج الػ كفنػان  كيعتبػر التنبػؤ عممػان  ,لمحياة البشريةمف العمـك اليامة التنبؤ يعتبر ك  
يعرؼ التنبػؤ بصػفة عامػة بأنػو: ل( "4 :4151)مجاىد,  , كيأتيكالتقدير اإلدارييف سالكاسعة كالحد

 في المستقبؿ". ان التقدير الذم يختص بأحداث غير معركفة يقين

ىػك فػف كعمػـ التكقػع باألحػداث  Forecasting)التنبؤ ) ف  أ( "4 :4119 )ألمتني,كقد أشار 
لػو  (Managerial Judgment)الخبرة كالحدس كالتقدير اإلدارم  ألف   (Art)المستقبمية, ىك فف 

ألنػػػو يسػػػتخدـ  (Science)دكر فػػػي التنبػػػؤ كفػػػي اختيػػػار األسػػػمكب المالئػػػـ فػػػي التنبػػػؤ, كىػػػك عمػػػـ 
مػف درجػة الدقػة كيقمػص  ا يرفػعاألساليب كالطرؽ المكضكعية الرياضػية كاإلحصػائية فػي التنبػؤ ممػ

 .مف التحيز"

 الحقائؽ جمع ىك "التنبؤ (54 :4155حسب ما أكرده )مبركؾ, بككذلؾ يمكف تعريؼ التنبؤ 

 المقترحػة, السياسػات الػذم سػتكلده المحتمػؿ المسػتقبؿ لتحديػد مصػداقية ليػا تكػكف التػي كالمعمكمػات
 مثؿ إصدار عمى كلكف القدرة(  ب ) الزمف في ثستحد (أ)  الكاقعة أف   ىك السائدة الفكرة عمى كيقكـ

 يػان كاف قػدران أم تػكفير   (Initial Conditions)لمتنبػؤ التمييديػة الظركؼ بتكفير مرىكف الحكـ ىذا

 لمتنبؤ". أساسا تضع التي المعطيات مف

التنبػػؤ ىػػك انتقػػاؿ مػػف حالػػة عػػدـ التأكػػد إلػػى حالػػة  أف  ": فقػػد أكرد( 8 :4116 ,عاشػػكر) أمػػا
 البحػث عمػى كقػدرة كمنطػؽ عمػـ مػف اإلنسػاف لػدل مػا باسػتخداـ متكقعػة ألشػياء االت محسػكبةاحتمػ

 ."النتائج كاستخالص كالتحميؿ



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىارةارةوزوزىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

34 34 34 34 

"التخطػػػيط ككضػػػع  :وعمػػػى أن ػػػلمتنبػػػؤ  ( تعريفػػػان 3-4 :4119, كآخػػػركفكمػػػا أكردت )فريػػػدة, 
ة كبالتالي فيك االفتراضات حكؿ أحداث المستقبؿ باستخداـ تقنيات خاصة عبر فترات زمنية مختمف

المػػػديركف أك متخػػػذك القػػػرارات فػػػي تطػػػكير االفتراضػػػات حػػػكؿ أكضػػػاع  االعمميػػػة التػػػي يعتمػػػد عمييػػػ
 .المستقبؿ"

 مػػػػف مجمكعػػػػة إجػػػػراء مجػػػػرد لػػػػيس التنبػػػػؤ( "بػػػػأف 4 :4118)مصػػػػطفي, عمػػػػر,  كقػػػػد أشػػػػار
نمػا الخبػرة, عػف بمعػزؿ المسػتقبؿ صػكرة عف كالتقديرات الحسابات  كالفػف لمعمػـ متكامػؿ مػزيج ىػك كا 
 خاصة أساسيا, عمى التنبؤ كضع يتـ التي االفتراضات ككضع لدراسة المطمكب الشخصي كالحكـ
 ."لممستقبؿ تخطيطيا عند المنشأة كأقساـ إدارات سمكؾ في رئيسي مرشد ىي التنبؤ عممية كأف  

( تعريفػػػػػا لمتنبػػػػػؤ بأنػػػػػو "عمميػػػػػة تجميػػػػػع البيانػػػػػات مػػػػػف مختمػػػػػؼ 3 :4151 ككضػػػػػع )مجاىػػػػػد,
كالمحيطة بالمكقؼ أك الحدث كمعالجتيا كتحميميا كتفسػيرىا  -تاريخية, ميدانية, داخمية -مصادرىا

يكػػػكف عميػػػو  كعرضػػػيا بصػػػكرة مبسػػػطة بغػػػرض الكصػػػكؿ إلػػػى مؤشػػػرات شػػػبو مؤكػػػدة لمػػػا يمكػػػف أفْ 
حتػػػػى يمكػػػػف إعػػػػداد السػػػػيناريكىات المسػػػبقة كاالختيػػػػار مػػػػا بػػػػيف البػػػػدائؿ المتاحػػػػة  المكقػػػؼ مسػػػػتقبالن 
 ؿ األمثؿ في عممية اتخاذ القرار".لمكصكؿ إلى البدي

كىػك  ,ينظػر إليػو مػف أربػع زكايػا ,ييػـ المنظمػةلمتنبؤ,  كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ مفيكمان 
 النحك التالي:ى ( عم74 :5002 أكرده  )الزىرم, ما

حالػػػػة االقتصػػػػاد القػػػػكمي, أك المػػػػالي, أك  ىكييػػػػتـ ىػػػػذا النػػػػكع بػػػػالتعرؼ عمػػػػ :التنبووووؤ االقتصووووادي -
 المنطقة.

أنػػكاع التكنكلكجيػػا أك المعػػارؼ الفنيػػة المتكقػػع ى ـ بػػالتعرؼ عمػػييػػت"التقنػػي" ك  التنبووؤ التكنولوووجي: -
 إدخاليا.

حيػػث ردكد أفعػػاؿ المنافسػػيف فػػي حالػػة تغيػػر سػػعر السػػمعة أك الخػػدمات  :التنبووؤ بدرجووة المنافسووة -
 الجديدة المقدمة في المستقبؿ.

 يث الطمب أك التغير في األذكاؽ أك عادات الشراء.   مف ح :أو العمالء التنبؤ بسموك المستيمك -

ضوء ما سوبق يمكون تسوميط الضووء عموى عودد مون النقواط الياموة التوي وردت فوي التعريفوات  في
 المتعددة السابقة وذلك عمى النحو التالي:



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

34 34 34 34 

  .ىك قراءة لممستقبؿ غير المنظكر في الكقت الحاضر 
  رالتسيي كسائؿ لجميع كضركرية أساسية نقطة. 
   عمي الطرؽ النكعية كالكمية في عممية التنبؤ.ُيعتمد 
  بػؿ إننػا نصػؿ إلػى أقػرب صػكرة لمػا يمكػف أفْ  المستقبؿ تمامان ي ال يعني في الحقيقة ما سيحدث ف 

 يقع مستقبالن.
  المستقبمية التي بكاسطتيا يمكف التػأثير بالمسػتقبؿ كجعمػو أكثػر كفػاءة  بدائؿيعطينا مجمكعة مف ال

 كفعالية.
  المستقبؿ. فيالماضي ليككف التأثير  ىىك قراءة الحاضر اعتمادان عم 
  .لكؿ منظمة زاكية خاصة تنظر لمفيـك التنبؤ مف خالليا 

ىػػك ذلػػؾ العمػػـ كالفػػف الػػذم نسػػتخدـ مػػف  يمكػػف تعريػػؼ التنبػػؤ بأن ػػو: موون خووالل مفيومنووا لمووا سووبق
الماضي لقػراءة المسػتقبؿ بغػرض خاللو البيانات المتاحة في الكقت الحاضر مستفيديف مف خبرات 

 ساليب الكمية كالنكعية.ثير فيو كجعمو أكثر كفاءة كفاعمية باستخداـ بعض األأالت

 :أىمية التنبؤثانيًا: 

فقػد تبػرز أىميػة التنبػؤ لممنظمػات مػف خػالؿ  (4: 4119 آخػركف,ك  ,ه )فريدةما أكرد بحسب
 النقاط التالية:

 لمركنة مع البيئة الخارجية.الكفاءة كالفاعمية لممؤسسة في ا تحقيؽ -
 معرفة احتياجات المؤسسة في المدل القصير كالمتكسط. -
 مف المخاطر التي قد تكاجو المؤسسة. تقميؿ -
 صكرة لممؤسسة عف تكجييا المستقبمي. إعطاء -
 .بقدر كبير في اتخاذ القرارات كترقب آثارىا مستقبالن  المساىمة -

 ت:بتنبؤا القياـ عممية مزايا مف" (55: 4116 ,عاشكرأىمية التنبؤ  فيما أكرده ) كما كتظير    

  المنشأة اندفاع مما يجعؿ لو االحتياطات أخذ كبالتالي المستقبؿ, إلى النظر إلى اإلدارة تدفع يان  أ 

 تحقيؽ المنشأة نحك تسمكو الذم الطريؽ عمى األضكاء التنبؤات تمقي كما ,كأمنان  ثباتان  أكثر األماـ إلى

  الرقابة. لعممية فاعمية أكثر أسس كضع في ساعدي مما األىداؼ,



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

33 33 33 33 

    عممية كجزء مف بينيا, فالتنبؤات كالتنسيؽ كتكامميا المنشأة أجزاء ترابط عمى تعمؿ التنبؤاتأف 

تزكد  تنبؤات ىناؾك  المنشأة, كظائؼ جميع كتغطي التنظيمية المستكيات جميع تشمؿ التخطيط
 كاإلنتاجية  التسكيقية الخطط عمييا تعتمد تنبؤات كىناؾ اعدة,المس كالفرعية كالرئيسية العامة الخطط

 العامة. العالقات كخطط كالشرائية كالمالية

  مف آخر أك شكؿ عمى مباشر غير بشكؿ أك مباشر بشكؿ سكاء اإلدارية القرارات معظـ تعتمد 

 الخارجية ظركؼكال المنشأة أك المشركع بيف الكصؿ ىمزة يمثؿ فالتنبؤ بالمستقبؿ, أشكاؿ التنبؤ

 .المحيطة

ىميتيا تستمد أ : بأن يا(93: 4117الصفار, نيا )التميمي,ستراتيجية لمتنبؤ كما بي  االىمية أما األ
ساسي في , فإن و يؤثر بشكؿ أالحيكية مف خالؿ تحديدىا لحجـ الطمب المستقبمي عمى المنتج
الطاقة , ك (Human resources)ثالثة مجاالت حيكية بالنسبة لممنظمة كىي: المكارد البشرية 

(capcity) المكزعيف -, كعممية ادارة المكرديف(Supply-Chain Management)   كتكضيح
 ذلؾ كالتالي:

  أك قرار تخفيض عدد يف مكارد بشرية جديدة كتدريبيـ, يعتمد قرار تعي :الموارد البشرية
زيادة عدد العامميف بشكؿ فجائي  ف  إِ , إذ ة التنبؤ بكمية الطمب عمى المنتجالعامميف عمى عممي

, كمف ينعكس سمبان عمى نكعية المنتجات دكف دراسة مسبقة إلمكانية تكفير فرص تدريبية ليـ ,
 ,كيؤثر عمى مستقبميا ,ـ عمى سمعة المنظمة في السكؽ مما يخفض مف قيمتيا السكقيةػػػػ  ثَ 

 .تعمؿ فييا ككجكدىا في البيئة التي
 رض , لغالحتياطات الالزمة بنظر اإلىتماـا مف عممية التنبؤ في أخذ فيد المنظمةتست :الطاقة

 لى عدـ إمكانيةإِ , يؤدم إذ ِإف  حدكث أم عجز في ذلؾ, تفادم أم عجز محتمؿ في الطاقة
 .سيكلد خسائران كبيرة في الحصة السكقية ليا ـ  ػػػ, مف ثَ المنظمة مف تمبية طمبات زبائنيا

  ختيار إليفيد التنبؤ الدقيؽ في إتاحة الفرص لممنظمة  :موزعينال -وعممية ادارة الموردين
مما يتيح ليا إمكانية الحصكؿ عمى المكاد  ,ة طيبة في السكؽ بأسعار منافسةمجيزيف ذك سمع

 .الكقت المناسب باألسعار المنافسةكقطع الغيار في  ,األكلية

 :التالية العناصر في التنبؤ أىمية اختصار يمكن سبق ما خالل من

 .ط االستراتيجي كخاصة الخطة التشغيميةلمتخطي أساس . أ

 .كمحيطيا المنشأة بيف كصؿ ىمزة يمثؿ فيك اإلدارم القرار أساس . ب
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 ,جميػع المسػتكيات التنظيميػة يشػمؿ فيػك المنشػأة, أجػزاء بػيف كالتنسػيؽ كالتكامػؿ التػرابط إيجػاد . ت
 الكظائؼ. جميع كيغطي

 .الرقابة عممية في فاعمية أكثر أسس كضع . ث

 السمات العامة لمتنبؤ: ثًا:ثال

 فإف  السمات العامة لمتنبؤ تتمثؿ في النقاط التالية: (3: 4119 )ألمتني, عندكما كرد 

العكامؿ األساسية المكجكدة في الماضي سكؼ  أساليب كطرؽ التنبؤ عمكمان تفترض أف   إف   .5
 بؿ. تستمر في المستقبؿ كىذا ما يمثؿ ميؿ الظكاىر إلى أف تتكرر في المستق

التنبؤات نادران ما تككف كاممة, فالنتائج الفعمية عادة ما تختمؼ عف القيـ المقدرة أك المتنبأ  إف   .4
عدـ القدرة عمى التنبؤ بدقة يعكد إلى تعدد ككثرة المتغيرات المؤثرة أك إلى تأثير العكامؿ  بيا, كأف  
 كامؿ باالعتبار.راؼ ألخذ ىذه العليذا يتـ كضع حدكد تفاكت كمدل انح ؛العشكائية

تككف أكثر دقة مف التنبؤ بمفردة  التنبؤات لمجمكعة مف المفردات أك المنتجات تميؿ إلى أفْ  إف   .4
كاحدة أك منتج كاحد, كذلؾ ألف أخطاء التنبؤ لممفردات أك المنتجات المتعددة تتسـ بأثر اإلزالة 

(Canceling Effect)  ف يزيؿ الخطأ المكجب الخطأ السالب في التنبؤ لمنتج معي ف  إحيث
 لمنتج ثاني.

تنخفض دقة التنبؤ كمما كاف األفؽ الزمني لمتنبؤ طكيالن, كعمكمان التنبؤات قصيرة األمد أدؽ  .3
 التأكد مف الثانية. ـ األكلى تككف أقؿ عرضو لعد مف التنبؤات طكيمة األمد ألف  

 أف  مف سمات التنبؤ التالي: مما سبق يمكن القول:

 ف  الظكاىر ممكف أْف تتكرر في المستقبؿ. التكرار: أم أ -1

 النسبية : أم أف  التنبؤات ال تككف كاممة. -6

 لمجمكعة مف المفردات أكثر دقة مف التنبؤ لمفردة كاحدة. ؤتعدد المتغيرات: أم أف  التنب -7

 كالعالقة العكسية مع الزمف : أم انخفاض دقة التنبؤ كمما كانت المدة المتنبأ بيا أطكؿ. -8

 مراحل )خطوات( عممية التنبؤ: :رابعاً 

تناكليػػػا  بحسػػػب مػػػاظػػػاىرة مػػػف الظػػػكاىر  ألم لتنبػػػؤيػػػتـ إتباعيػػػا عنػػػد عمميػػػة ا مراحػػػؿىنػػػاؾ 
 :فقد جاءت عمي النحك التالي (4: 4119 آخركف, )فريدة,
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 .: تحديد اليدؼ مف التنبؤالمرحمة األولى

 لمظاىرة محؿ التنبؤ. ة: تجميع البيانات الالزمالمرحمة الثانية

 اختيار النمكذج المناسب مف أساليب التنبؤ بالظاىرة محؿ الدراسة. :ثالثةالمرحمة ال

 تحديد البدائؿ.  : المرحمة الرابعة

 الستعماليا. ا: تحميؿ البيانات كانتقائيخامسةالمرحمة ال

 تشخيص النمكذج كفحصو. :المرحمة السادسة

 : اتخاذ القرار المناسب.ةبعساالمرحمة ال

( فقد بي ف: بأف  مراحؿ التنبؤ ىي خمس مراحؿ كىى:  تعريؼ 3: 4151 أما )مجاىد,
المشكمة, جمع المعمكمات, التحميؿ التمييدم )االستكشافي(, اختيار نمكذج التنبؤ المناسب لحؿ 

 المشكمة, االستخداـ األمثؿ لنمكذج التنبؤ.

ية مختمؼ قميالن عف فقد بيف بأف  التنبؤ بطريقة السالسؿ الزمن (54: 4116 ,)عاشكرأما 
 غيرىا مف حيث الخطكات حيث بيف تمؾ الخطكات عمى النحك التالي:

 .بالتنبؤ القياـ مف الغرض تحديد - أ

 سجالت أك الحككمية المستندات مف االقتصادية االتجاىات عف سكاء التاريخية البيانات جمع - ب
 .الشركة

 .بياني رسـ عمى التاريخية البيانات عرض - ت
 ة.المختمف اإلدارية المكاقؼ في يستخدـ قد كالذم ؤلمتنب نمكذج اختيار - ث

 التنبؤ في استخدمت التي الطرؽ صحة مدل تظير التي التجارب إجراء المرحمة ىذه في يتـ - ج

 .الحقيقية بالقيـ

 كيالحظ التنبؤ فترة خالؿ حدكثيا إثر التابعة المتغيرات بقيـ التنبؤ أسمكب استخداـ فييا يتـ - ح

 كف إلنشاء مستكم تحميؿ مكثكؽ بواستخداـ األساليب مم ىنا

 الحصكؿ يتـ التي النتائج عمى الخارجيةك  الداخمية بالعكامؿ الخاص التأثير إدماج فييا يتـ - خ

 .لمتنبؤ معيف أسمكب باستخداـ عمييا
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 خطأ كمراقبة الفعمي األداء تسجيؿ طريؽ عف التنبؤ أسمكب تطبيؽ نتائج متابعة فييا يتـ - د

 التنبؤ.

 تاسلتدراو انسمىٍلح انسالسلم تحهٍلم مراحلم (44: 4117, كالمخالفػي, )البيػاتيكموا أورد 

بػاربع مراحػؿ كىػي: مرحمػة تشػخيص النمػكذج, كمرحمػة تقػدير النمػكذج,  :جٍىكىس-توكس أسهوب
 كمرحمة اخنبار مالئمة النمكذج, كمرحمة التنبؤ.

 :تنبؤ نموذج لبناء المتخذة الخطوات
 لبناء نمكذج تنبؤم كالتالي: ( الخطكات المتخذة8, 2000قد أكرد )برم, 

 :النموذج تحديد أو النموذج تعيين  1-
  حجـ كالرأسي الزمف ىك األفقي أإلحداثي يككف حيثكىذا يتـ برسـ المتسمسمة الزمنية   

 التى اإلحصائية المقاييس بعض ىعم معتمديف رياضي نمكذج اختيار ثـ كمف  المشاىدة الظاىرة
 .كاألبحاث الدراسات مف المستمدة رةالخب كعمى آخر عف نمكذج تميز

 تطبيق النموذج : -2
بعد ترشيح نمكذج أك أكثر مناسب لكصؼ المتسمسمة المشاىدة نقكـ بتقدير معالـ ىذا 

اإلحصائي الخاصة بالمتسمسالت الزمنية باستخداـ طرؽ التقدير النمكذج مف البيانات المشاىدة 
 لمتعديؿ الحقا.   كىذا النمكذج المرشح يؤخذ كنمكذج أكلي قابؿ

 النموذج واختبار تشخيص -3
لمعرفة مدل تطابؽ المشاىدات مع القيـ  أخطاء التطبيؽ عمى تفحصيو اختبارات إجراء

المحسكبة مف النمكذج المرشح كمدل صحة فرضيات النمكذج. في حالة اجتياز النمكذج المرشح 
ال المستقبميةكيستخدـ لتكليد تنبؤات لمقيـ  االختبارات نقكـ باعتماده عمى أن و النمكذج النيائي هليذ  كا 
 .جديد نمكذج لتعييف األكلى لمخطكة نعكد
 :التنبؤات توليد  4-

 التنبؤ أخطاء حساب ثـ كمف عف القيـ المستقبمية يستخدـ النمكذج النيائي لتكليد تنبؤات
 يسمى ما يف األخطاء ىذه كمراقبة الزمنية المتسمسمة مف مشاىدة جديدة قيـ استجدت مماك

 في النظر يعاد التنبؤ أخطاء تجاكزتو إذا معيف خطأ بنسبة لمقبكؿ تكضع كالتي المراقبة بمخططات
 .آخر مرشح نمكذج بتحديد جديد مف الدكرة كتعاد النمكذج
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 :القرارات ووضع التنبؤات استخدام  5-

 .ناسبالم بالشكؿ استخداميا في لمنظر القرار تقرير لصانعي في التنبؤات قدـتُ 

 : تحديد اليدؼ, جمع البيانات,ل التنبؤ بالخطوات التاليةحومما سبق يمكن اختصار مرا  
اختيار النمكذج المناسب لمتنبؤ, إجراء التجارب لمعرفة تحديد البدائؿ, معالجة كعرض البيانات, 

استخداـ النمكذج, متابعة نتائج تطبيؽ أسمكب التنبؤ  مدل صحة طرؽ التنبؤ المستخدمة,
 .لمستخدـا

 : أنواع التنبؤ:خامساً 

 التنبؤ حسب العامل الزمني: -1

 : ىبأف نماذج التنبؤ تصنؼ بحسب العامؿ الزمني إل (8 :4113 بمعباس,)بحسب ماأكرده 

 تنبؤ طويل المدى: أ.

يتميػػز ىػػذا النػػكع مػػف التنبػػؤات بطػػكؿ كبعػػد المػػدة الزمنيػػة لمتكقعػػات, أمػػا الطػػرؽ االحصػػائية 
النكع مف التنبؤات فيي نمػاذج اإلنحػدار الخطػي البسػيط كالمتعػدد ككػذلؾ يمكػف  التي تستجيب ليذا

استخداـ معدالت النمك كطريقة لحساب التنبؤات البعيػدة المػدل خاصػة فػي بعػض الظػكاىر كحجػـ 
 يا غيػر فعالػة فػي حسػاب التكقعػات أم أف  العيب في التنبؤات البعيدة المدل ىك أن   السكاف, إال أف  

اء التكقع فييا كبير )القيـ التكقعية بعيدة عف القيـ الحقيقية( كتنقص فعالية ىذه النماذج تبايف أخط
كمما زادت مدة التكقعات, كمع ذلؾ لمتنبؤات البعيدة المدل أىميػة بالغػة فػي كضػع القػرارات البعيػدة 

 المدل كتخطيط السياسات االستراتيجية.

 تنبؤ قصير المدى: ب.

يرة األجؿ تككف قصيرة جػدان, كلتطبيػؽ الدراسػات التنبؤيػة القصػيرة مدة كمجاؿ التنبؤات القص
كالمتكسػطات  ARلى استخداـ تقنيات السالسؿ المتمثمة في نماذج االنحدار الذاتي إاألجؿ نحتاج 

, كعمػػى غػػرار التنبػػؤات البعيػػدة المػػدل تتميػػز طػػرؽ التنبػػؤ القصػػير المػػدل بالفعاليػػة MAالمتحركػػة 
خػاذ القػرارات الظرفيػة كالسياسػات اآلنيػة المسػتخدمة فػي تسػيير المؤسسػات, كليا أىمية كبيرة فػي ات



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

39 39 39 39 

, نمػاذج جينكنػزكمف أشػير الطػرؽ المسػتخدمة فػي حسػاب التنبػؤات القصػيرة األجػؿ طريقػة بػككس 
 ,... الخ.ARCH, نماذج VARاالنحدار الذاتي 

 :)العممية( التنبؤ بحسب الطريقة -2

كمػػا أكضػػحو : تنبػػؤ غيبػػي, كتنبػػؤ عممػػي كذلػػؾ ىلػػكيمكػػف تصػػنيؼ التنبػػؤ بحسػػب الطريقػػة إ
 كالعرافة, كقراءة الطالع التنجيـ في كمعركؼ حاسـ رأم لمعمـ" حيث بيف بأف (55 :5991 )صالح,

 كالقياصػرة الممػكؾ  الكثيػر مػف بػالط أف المعػركؼ مػف إذ أك الخػزعبالت, الخرافػات مػف نػكع فيػي

 أمػكر فػي خاصػةيف كالمنجمػيف رافالع ػ عمػى لدكلػةا أمػكر تصػريؼ يعتمػد فػي كػاف كاألمػراء كاألبػاطرة

... الػديف رأم يكػكف العمػـ ككػرأم. اآلف حتػى بػيف النػاس سػاريا الثقيػؿ اإلرث ىػذا زاؿ كمػا الحػرب,
 إشػارة أكضػح ذلػؾ إلػى تشػير آيػات كثيػرة الكػريـ القػرآف فػي كردت كلقػد  ...اهلل إال ال يعمميا فالغيبيات

 ("  ُىك ِإال   َيْعَمُميآ ال الَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َكِعْنَدهُ " (579 آية, عمراف آؿ) "ْالَغْيبِ  َعَمى َعُكـْ ِلُيْطمِ  الم وُ  َكافَ  َكَما"
 ذلؾ بعد لالجتياد مجاؿ إذف فال... األمكر حسمت التي اآليات ىذه آخر إلى... ) ٩٥ آيةاألنعاـ, 

 مػف حقػان  نػابع ىػك بػؿ فػراغ, مػف ينبػع ال العممػي التنبػؤ أف الكاقػع , كطػالع قػارئ أك مػنجـ أك لعػراؼ

 أف التنجػيـ حػيف فػي ...قكاعػدىا مػع يتعػارض كال معيػا, يتمشػى إنػو ثػـ كأحكامػو, نػكاميس الكػكف

 ."تتأسس أك إليو, ترتكف أساس مف ليا ليس ذلؾ شابو كما كالعرافة

 التنبؤ حسب الموضوع: -3

 عمػى يقػكـ التػاريخي التنبػؤ" :بقكلػة (4 :4155الشػكرجي,كىك ما تحػدث عنػو ) :التنبؤ التاريخي ا.

 فيؿ, المتشابية الحاالت مف عدد مالحظة بعد إلييا التكصؿ يتـ عادة كالتعميمات معينة تعميمات

 . "نفسو يعيد التاريخ إف :نقكؿ إننا ىذا معنى

 مسػتكل لتقػدير محاكلػة"بأنػو  (4 :4118رفػو )مصػطفي, عمػر, كىذا النػكع ع   :التنبؤ بالمبيعات ب.
 فػػإف كبالتػػالي كالحاضػػر, الماضػػي عػػف المتػػكافرة المعمكمػػات باسػػتخداـ كذلػػؾ لمسػػتقبميةا المبيعػػات

 حسػاب لػيس كالتنبػؤ. كالحاضػر الماضػي بعيػكف المسػتقبؿ لمعرفػة المؤسسػة مػف محاكلػة ىك التنبؤ
 مػف نػكع لػيس أيضان  فيك كبالتالي كعممية, فنية أسس عمى مبني تقدير ىك ما بقدر لممستقبؿ دقيؽ

  ".المستقبؿ صكرة تحدد مكضكعية مقاييس أك مرتب بنظاـ يرتبط ال ذمال التخميف

 كييتـ ىذا النكع بالتعرؼ عمى حالة االقتصاد القكمي, أك المالي. :التنبؤ االقتصاديج. 
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"التقنػػي" كييػػتـ بػػالتعرؼ عمػػى أنػػكاع التكنكلكجيػػا أك المعػػارؼ الفنيػػة المتكقػػع  التنبووؤ التكنولوووجي:د. 
 إدخاليا.

حيث ردكد أفعػاؿ المنافسػيف فػي حالػة تغيػر سػعر السػمعة أك الخػدمات  :ؤ بدرجة المنافسةالتنبق.  
 الجديدة المقدمة في المستقبؿ.

 مف حيث الطمب أك التغير في األذكاؽ أك عادات الشراء.   :أو العمالء التنبؤ بسموك المستيمك و.

 :)االسموب( التنبؤ حسب الطريقة -4

رؽ لمتنبػك مثػؿ : طريقػة دلفػي, طريقػة السػيناريكىات, طريقػة بػككس ىذا النػكع تكجػد عػدة طػ كبحسب
  , التنبؤ بطريقة السالسؿ الزمنية.جينكنز

مػف التنجػيـ أك الخيػاالت  ف التنبػؤ لػيس ضػربان أ :اسوتعراض أنوواع التنبوؤ يتضوح مون خوالل
الحالػػة الكميػػة كالنكعيػػة يمكػػف مػػف خالليػػا تقػػدير مسػػتقبؿ سػػاليب مجمكعػػة مػػف األ وكلكنػػ  انيكاألمػػ

 .كحسب ما ىك مطمكب زمانان كمكضكعان  ,كعممية فنية أسس عمىمكضكع الدراسة 

 الفروض التي يقوم عمييا التنبؤ: سادسًا:

 ف  إمجمكعػة مػف الفػركض حيػث  بػأف  عمميػة التنبػؤ تقػكـ عمػى ( 19: 4117 )الكرخي,بيف 
التػػي ال يتػػكفر لػػدينا  اتكنكلكجيػػبمسػػتجدات ال كال يمكػػف التنبػػؤ ,المسػػتقبؿ ال يمكػػف التأكػػد منػػو تمامػػان 

 كتمؾ الفركض كانت عمى النحك التالي:ر إلييا اآلف, يمعمكمات تش

بغػض النظػر عػف الطريقػة  ,منة تمامان كيبقى عدـ التأكػد ىػذا قائمػان  دالمستقبؿ ال يمكف التأك إف   .5
 .يمكف حينذاؾ رؤية الكاقع الحقيقيك تي استخدمت فيو إلى أف يمر الزمف, ال
ال نسػتطيع التنبػؤ بمسػتجدات فػي التنبػؤ فػنحف عمػى سػبيؿ المثػاؿ:  اؾ نقاط غير كاضحةىنإف   .4

 آلف.لييا اإالتكنكلكجيا التي ال تتكفر لدينا معمكمات تشير 

ىػػػذه السياسػػػات  التنبػػػؤ يسػػػتخدـ لكضػػػع السياسػػػات سػػػكاء كانػػػت اجتماعيػػػة أك اقتصػػػادية كأف   إف   .4
ممػػا  ,تغيػػرات لػػـ يػػتكمـ عنيػػا التنبػػؤ نفسػػو ورم عميػػنفسػػيا إذا مػػا نفػػذت سػػتؤثر عمػػى المسػػتقبؿ كتجػػ

 ., كما سيتحقؽ عمى أرض الكاقعيحدث االفتراؽ بيف ما جاء في التنبؤ
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( مجمكعة مف الفرضيات الخاصة بنماذج االنحدار كاف األىـ منيا 22: 2006عاشكر, كقد أكرد )
 :ما يمي

ة عمػى إظيػار تأثيرىػا فػي تغيػر قػيـ يفترض أف  المعطيات التي جمعت عػف المتغيػر المسػتقؿ قػادر  -
 المتغير التابع.

 أف  الخطأ العشكائي يتبع التكزيع الطبيعي لمظاىرة. -

 .انصفر ٌساوي (انوسط انحساتً أي (انعشوائً نهدطأ انمتوقعح انقٍمح أن   -

 نفترض صحة البيانات كالمعمكمات المتحصمة عف الظاىرة مكاف البحث. -

 خروج بأىم الفرضيات لمتنبؤ كالتالي: من خالل ما سبق يمكن ال

*عند استخداـ أساليب التنبؤ نفترض بقاء الكضع كما ىك )أم ثبات السمسمة الزمنية( في ظؿ ثبات 
 العكامؿ األخرل.

 ىي بيانات صحيحة كيمكف االعتماد عمييا.البيانات الكاردة  صحة البيانات: أم أف  * 

 م التأكد( منو تمامان.*النسبية:  المستقبؿ ال يمكف التنبؤ )أ

* التكزيع الطبيعي لمبيانات: أم أف  الخطأ العشكائي يتبع التكزيع الطبيعي لمظاىرة, كقيمػة األخطػاء 
 أقؿ ما يمكف.

 أساليب التنبؤ: :اً سابع

ىنػػػػاؾ مػػػػدخالف أساسػػػػياف  "أف   (:98-91 :4117 الصػػػػفار, )التميمػػػػي, بحسػػػػب مػػػػا كضػػػػح
كتسػػتخدـ فػػي  ,كؿ عمػػى العديػػد مػػف النمػػاذج الرياضػػيةمػػدخؿ األ"يحتػػكم السػػاليب التنبػػؤ كالتػػالي: أل

مػػدخؿ فػػي حػػيف يعتمػػد ال ,الكمػػي البيانػػات التاريخيػػة ك/أك المتغيػػرات السػػببية لمتنبػػؤ بكميػػة الطمػػب
, برتػػػو الشخصػػػيو لمتنبػػػؤ بكميػػػة الطمػػػب, مػػػف ناحيػػػة عكاطفػػػو كخالنػػػكعي عمػػػى حػػػدس متخػػػذ القػػػرار

ت مػدخالن تستخدـ بعػض المنظمػا .تكفر البيانات التاريخيةالة عدـ المدخؿ في ح اكتظير فائدة ىذ
كبػػذلؾ تكػػكف  "كاحػػدان فػػي عمميػػة التنبػػؤ, بينمػػا تسػػتخدـ أخػػرل المػػزيج مػػف المػػدخميف النػػكعي كالكمػػي

 .انكاع المتغيرات: كمية, كنكعية
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 بأرقاـ عنيا يعبر بياناتفيي "( 51 :4116خميؿ ,)ما كضحيا بحسب  أما البيانات الكمية

 ة".لمظاىر  الفعمية القيمة تمثؿ عددية

 -:نبؤ تـ تقسيميا عمى النحك التالياساليب الت لى اف  كيمكف اإلشارة إ

 األساليب النظامية لمتنبؤ: األول:

تعتمد عمى قاعدة صريحة بشػأف األساليب النظامية لمتنبؤ " بأف  ( 1 :4113 )بمعباس, أكرده
, كاسػػتنادان عمػػى النظريػػة االقتصػػادية بتحديػػد اىرةلتفسػػيرية التػػي تفسػػر سػػمكؾ الظػػجميػػع المتغيػػرات ا

مػى شػػكؿ نمػػكذج رياضػػي قابػػؿ لمتقػػدير, كتنقسػػـ جميػع المتغيػػرات التػػي تػػدخؿ فػػي تفسػػير الظػػاىرة ع
 ".ةكنماذج غير سببي ةإلى مجمكعتيف: نماذج سببي

و يقابػػؿ األسػػاليب النظاميػػة لمتنبػػؤ فػػي بعػػض الكتػػب كالمراجػػع مصػػطمح )األسػػاليب عممػػان بأن ػػ
األساليب النظامية )الكمية( "ىي التي  ( بأف  51 :4119نبؤ( كىذا ما أشار إليو )المتني, الكمية لمت

التنبؤات التي عادة ما تككف أكثر دقػة  ة كالرياضية لمكصكؿ إلىتستخدـ الطرؽ البيانية كاإلحصائي
 كأقؿ تحيزان بالمقارنة مع األساليب النكعية".

 :ىي  )النظامية( لمتنبؤ إلى مجموعتين من النماذجكما و تنقسم األساليب الكمية 

 :ةسببيالالمجموعة األولى: النماذج 

لسببي ىك النمكذج الذم يككف فيو ( أف  "النمكذج ا357: 5004يمر, لقد ذكر )كانافكس, م
)المتغير التابع( ُيشرح إلى حد ما بكاسطة كاحد أك أكثر مف المتغيرات  yسمكؾ متغير التنبؤ 

 بيا )التفسيرية(".المتنبأ 

يعتمد المتغير مكضكع البحث عمي متغيرات ( حيث "34 :5005كىك ما أكده )الطكيؿ, 
حيث تتـ صياغة العالقة نظرية معينة في تفسير الظاىرة,  ىمتفسيرية تكضح سمككو باالعتماد ع

 عمى شكؿ نمكذج رياضي قابؿ لمتقدير".
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 ومن النماذج السببية النماذج التالية:

 اذج االقتصاد القياسي :نم -1

حيػث بػيف  (1 :4113 )بمعبػاس,النظرية االقتصادية كىذا ما ذكػره  ىكتستند ىذه النماذج إل
تفسػير العالقػة بػيف المتغيػرات اسػتنادان إلػى النظريػة االقتصػادية ىذه النمػاذج تعتمػد فػي قيػاس ك  بأف  

: تفسير دالة االستيالؾ بكاسطة خؿ في تفسير سمكؾ المتغير التابع, مثاؿبشأف المتغيرات التي تد
 :ؿ المتاح مع ثبات العكامؿ األخرلالدخ

C=bY+U   حيث أف ,C االستيالؾ,Y  الدخؿ المتاح,U  عنصر عشكائي. 

 وتتطمب ىذه النماذج :

 .االقتصادية الخاصة بمكضكع البحث تحديد النظرية -
 .صياغة النمكذج رياضيان  -

 .النمكذج جمع البيانات الخاصة بمتغيرات -

 .تقدير النمكذج -

 .اختيار النمكذج -

 .استخداـ النمكذج في التنبؤ -

 :والمخرجات –نماذج المدخالت -2

و التحميؿ الكمي لعالقات ( "يعرؼ ىذا التحميؿ بأن  34 :4111كىذه النماذج أكردىا )الزىرم,
يعتمػد حجـ اإلنتاج ألم اقتصػاد  إف  حيث  المككنة القتصاد معيف ةالتداخؿ بيف القطاعات المختمف

تحميػػؿ المػػدخالت  ف  إفػػ ـ  ػػَػػػعمػي كميػػات مختمفػػة مػف نػػاتج الصػػناعات األخػػرل فػي االقتصػػاد, كمػػف ث
 تصكير كدراسة عالقة التشابؾ بيف قطاعات االقتصاد".   ىيساعد عم تكالمخرجا

 نماذج األمثمية والبرمجية الخطية : -3

يػػػػة فػػػػي ىػػػػذا النمػػػػكذج حيػػػػث و يػػػػتـ اسػػػػتخداـ البرمجػػػػة الخطبأن ػػػػ (6 :4113 بمعبػػػػاس,)بػػػػيف 
, كتيتـ بطريقة استخداـ المكارد المتاحػة فػي كصػؼ ية الخطية مف أىـ نماذج األمثميةالبرمج"تعتبر
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دالة اليدؼ كالتي تحتكم عمى متغيػرات  كثر مف خالؿ تعظيـ أك تصغيرأالعالقة بيف متغيريف أك 
 .ة اليدؼ"قيمة لدال قؽ أكبر أك أصغرىيكمية يتـ تحديد مستكياتيا بشكؿ يح

 نماذج المحاكاة: -4

يػة مشػكمة قػد ألتفػادم "يتـ االعتماد عمييػا نماذج المحاكاة  أف   (6 :4113 بمعباس,)قد بيف 
 عمػػى أم نظػػػاـ حقيقػػي, يسػػتخدـ لػػػذلؾ نمػػاذج المحاكػػاة كىػػػيتكاجػػو الباحػػث عنػػد اجػػػراء التجػػارب 

ؼ عمػػػػى اآلثػػػػار نمػػػػاذج رياضػػػػية تمثػػػػؿ كتعكػػػػس جميػػػػع خصػػػػائص كسػػػػمكؾ النظػػػػاـ الحقيقػػػػي لمتعػػػػر 
, ى المسػػار المسػػتقبمي لػػبعض المتغيػػراتثر عمػػؤ قتصػػادية معينػػة قػػد تػػكسياسػػات االمحتممػػة لقػػرارات 

 ."كما تستخدـ في المفاضمة بيف عدد مف السياسات االقتصادية التي تحقؽ اليدؼ 

 نماذج ديناميكية غير خطية: -5

مى نماذج حتمية غير خطية ( "تـ في السنكات األخيرة التركيز ع68: 4118أكرد )الطكيؿ, 
كاتضػح أن يػا قػادرة عمػى تكصػيؼ سػمكؾ بعػض السالسػؿ الزمنيػة التػي اليمكػف تكصػيفيا باالعتمػػاد 

 عمى النماذج التقميدية".

)الديناميكيػػػة غيػػػر  مػػػف بػػػيف النمػػػاذج " :أن ػػػو (6 :4113 بمعبػػػاس,) كفػػػي ىػػػذا الجانػػػب بػػػيف
 تسػػػتمد نظريػػػة الفكضػػػى ,نمػػػاذج األخػػػرلمػػػاذج الكارثػػػة كعػػػدد مػػػف الالفكضػػػى كننمػػػاذج  الخطيػػػة(

ىػـ أمػف ة, ك مشػتتؿ تطبيقاتيا فػي االقتصػاد قميمػة ك التزايزياء, ك الفكالكارثة جذكرىا مف الرياضيات ك 
يػػػا غالبػػػان مػػػا يمكػػػف تمثيمالمسػػػارات الزمنيػػػة معقػػػدة,  كضػػػحت بػػػأف  يػػػا أن  أإسػػػيامات نظريػػػة الفكضػػػى 

و فيناؾ نكع معيف مف السمكؾ يمكػف االعتقػاد بأن ػضافو لذلؾ بنماذج ديناميكية حتميو مبسطة, باإل
 . "يمثؿ نماذج الفكضى كفكؽ قدرة النمذجة لكنو يمكف أفْ  ,عشكائي

 :ةالنماذج غير السببيالمجموعة الثانية: 

تعتمػد عمػي القػيـ التاريخيػة لممتغيػرات ىػذه النمػاذج " ( بػأف  67: 4118أشار إلييا )الطكيػؿ, 
فْ كىناؾ اسر سمككيا, التي تف كاف أبرزىا كأكثرىا شيكعان خاصة فػي التنبػؤات  لعديد مف النماذج, كا 

 , ىك نمكذج إسقاط االتجاه العاـ لسمسمة زمنية".لطكيمة المد

 



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

11 11 11 11 

 :ما يمي سببيةالمن النماذج غير 

 نموذج إسقاط االتجاه العام: -1

لمسالسػؿاـالعاالتجاهإسقاطاتاستخداـمفالرئيسياليدؼف  ( أ :ف )حامد, بي  
لسمسػمةالعػاـاالتجػاهكيعػرؼاالقتصػادية. لممتغيػراتالمستقبميةبالقيـ كالتكيفالتنبؤىكالزمنية,
األخػرلالمتغيػراتتجاىػؿمػعقيػد البحػثالمتغيػرقػيـفػيلمتغيػرالعػاـ الػنمطنػوأعمػى: زمنيػة

كىياألربعة,تيامككناتذبذببسببكىبكطان صعكدان الزمنيةالسالسؿ تذبذبحيثالمؤثرة, 

البعيدالمدلعمىالعامةالحركة العام:االتجاه -
زمنيةفترةحسبنفسياتكررمنتظمةتقمبات الموسمية:التقمبات -
االقتصاديةالدكرةحسب الدورية:التقمبات -
 الطبيعةكعكامؿكالحركبمتكقعةغيرأسبابعفتنجـ العشوائية:التقمبات -

تػػدعى أيضػػان طريقػػة تحديػػد االتجػػاه العػػاـ يػػا "بأن   (51 :4119, متنػػيال)ر خػػر عب ػػآكبأسػػمكب 
كمػف  ,بالطريقة البيانية, كىي تقـك عمى تمثيؿ السمسمة الزمنية بالشكؿ البياني لتحديد االتجاه العاـ

", كخطػػكات الطريقػػة فييػػا ظػػاىرةمػػد كتكسػػيع خػػط االتجػػاه العػػاـ حتػػى السػػنكات المػػراد التنبػػؤ بال ـ  ػػَػػػث
 ىي:

 لمفترة كمحكره سـ البيانات الفعمية عمى الشكؿ البياني الذم يككف محكره األفقي ممثالن ار  -
.المتغير العمكدم

 حدد االتجاه العاـ تصاعديان أـ تنازليان.  -
يمر بأكبر عدد ممكف مف نقاط البيانات الفعمية أك بالقرب  ارسـ خط االتجاه العاـ عمى أفْ  -

 منيا. 
ـ ػكمف ث   ىاتجاه العاـ ليصؿ إلى النقاط المقابمة لمفترة المراد تقدير لتقدير المبيعات مد خط اال -

 المتغيرأسقطيا أفقيان عمى محكر 

نمط االتجاه العاـ الذم حدث في الماضي  أف  و يفترض "( بأن  914 :4114كقد أكضح )تشاك, 
 سيستمر حدكثو في المستقبؿ".  

 



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىزارةزارةووىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

16 16 16 16 

 النماذج اإلحصائية لمسالسل الزمنية: -2

يػا "عػدد مػف المشػاىدات االحصػائية تصػؼ ن  أ( السمسمة الزمنيػة ب74 :4118)طبية,  رؼع  
أك مجمكعة مف المشاىدات التي أخذت عمى فترات زمنية متالحقػة  ,ظاىرة معينة مع مركر الزمف

 كمتساكية".

و عبػػػػارة عػػػػف مجمكعػػػػة مػػػػف ( النمػػػػكذج االحصػػػػائي "بأن ػػػػ34: 4111ؼ )الزىػػػػرم, بينمػػػػاعر  
ياضػػية التػػي تصػػؼ كيفيػػة التػػداخؿ كالتفاعػػؿ بػػيف عػػدد المتغيػػرات أك العكامػػؿ, كىػػي المعػػادالت الر 

تسػتخدـ لمتنبػػؤ فػي عػػدد مػف المجػػاالت كاألنشػطة الخاصػػة بالصػناعة كاالقتصػػاد الػكطني التػػي مػػف 
 نتاجية مثال".إلتكفر معمكمات لممنظمة لمساعدتيا في ضبط استراتيجتيا التسكيقية كا شأنيا أفْ 

كالتػػي  ,الجانػػب العشػػكائي فػػي السمسػػمة الزمنيػػة ىالنمػػاذج التػػي تركػػز عمػػ كمػػا كيكجػػد بعػػض
 ( كالذم قاـ بتقسيميا إلى مايمي:7: 4113نبينيا بحسب ما أكرده )بمعباس,  يمكف أفْ 

كدالػة خطيػة فػي القػيـ السػابقة لػنفس  حاليػة: حيػث تكتػب القيمػة الAR ذاتيالونماذج االنحودار  . أ
 المتغير.

 حاليػة: حيث تكتب القيمة لممتغير كدالة خطية في القيمػة الMAركة متحالنماذج المتوسطات  . ب
أمػا بالنسػبة السػتخداـ نمػكذج المتكسػط المتحػرؾ  كعدد مف قيمو السابقة. ,لعنصر الخطأ العشكائي

المػػكزكف( )تسػػتخدـ طريقػػة المتكسػػط المتحػػرؾ أك ": ( بقكلػػة553 :4151بيجمػػز,  فقػػد ذكر)لطفػػي,
. 3الػػػػى 4, مػػػػف, كالتػػػػي عػػػػادة مػػػػاتككف صػػػػغيرةnد متخػػػػذ القػػػػرار يحػػػػد فْ أ. كيجػػػػب فتػػػػرة nألحػػػػدث 

, كتتحرؾ فترة nحداث أ, عمى نبؤ  كؿ فترة تاليةمع عمؿ ت و مبنيألن   ’كيستخدـ مصطمح متحرؾ
 . فترة عمى طكؿ السمسمة الزمنية nعمى ذلؾ 

تسػػػػمي الطريقػػػػة المتكسػػػػط  nعنػػػػدما تتسػػػػاكم الترجيحػػػػات )األكزاف( لكػػػػؿ فتػػػػرة مػػػػف الفتػػػػرات 
أك الطريقػػػػػػة المتكسػػػػػػط التحػػػػػػرؾ المػػػػػػرجح  ى. كعنػػػػػػدما تختمػػػػػػؼ تسػػػػػػم(SMA)لمتحػػػػػػرؾ البسػػػػػػيط ا
 كقػػػػد سػػػػيؽ تعريفػػػػان  ".5( يسػػػػاكم حاصػػػػؿ جمػػػػع الترجيحػػػػات )األكزاف  أف  . إال(WMA)المػػػػكزكف()

 "إف   (54 ,4119سػػػػػاقو )المتنػػػػػي , ,باعتبػػػػػاره أحػػػػػد مقػػػػػاييس النزعػػػػػة المركزيػػػػػةلممتكسػػػػػط المتحػػػػػرؾ 
عمػػى عػػددىا( يعتبػػر أحػػد مقػػاييس النزعػػة المركزيػػة, كفػػي حالػػة التذبػػذبات المتكسػػط )مجمػػكع القػػيـ 

إخفػاء ىػذه  عمػى و فػي التذبػذبات الكبيػرة يعمػؿو يمثؿ عامؿ تيدئة, إال أن ػفإن   ظاىرةفي ال ة الصغير 
التذبذبات مما يجعؿ منو مقياسان مضمالن ال يمكف االعتماد, كلمعالجة ذلؾ يتـ المجكء إلى المتكسط 



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

17 17 17 17 

أك القػػػيـ بػػػدالن مػػػف المتكسػػػط لكػػػؿ فتػػػرات أك قػػػيـ  ,ؾ كذلػػػؾ باحتسػػػاب المتكسػػػط لعػػػدة فتػػػراتالمتحػػػر 
السمسػػمة, كفػػي كػػؿ مػػرة يحتسػػب فييػػا المتكسػػط المتحػػرؾ تتػػرؾ الفتػػرة األقػػدـ كتضػػاؼ قيمػػة الفتػػرة 

 يمثؿ التنبؤ لمفترة القادمة".  الالحقة. كالمتكسط المتحرؾ آلخر عدد مف الفترات يمكف أفْ 

 ( (ARMAبنمػػكذج (  (MR, AR: يمكػػف التكفيػػؽ بػػيف النمػػكذجيف جينكنووزس نموواذج بوووك . ت
 حيث تمر ىذه الطريقة بعدة مراحؿ قبؿ إجراء أية تنبؤ:

 .( MAك  (AR, تحديد درجة التميز -
 التقدير. -

 .التكصيؼ, التأكد مف دقة النماذجاختبار سكء  -

 .التنبؤ -

ا عالقػػات تبادليػػة بػػيف جػػد فييػػ: تسػػتخدـ فػػي النمػػاذج التػػي يك (VAR) نموواذج شووعاع االنحوودار . ث
 المتغيرات.

 األساليب النوعية )غير النظامية( لمتنبؤ: الثاني:

ب التػػي تعتمػػد فػػي التنبػػؤ عمػػى األسػػالييػػا "عرفيػػا بأن   ( حيػػث6 :4119 ,أشػػار الييػػا )المتنػػي
 كبسبب تبايف مستكيات الخبرة فػإف مػديريف قػد يصػالف إلػى الذاتي كالخبرة كالتقدير اإلدارم, الحس

األسػػاليب النكعيػػة ال زالػػت ميمػػة فػػي بعػػض  تنبػػؤيف مختمفػػيف, كرغػػـ تطػػكر األسػػاليب الكميػػة فػػإف  
الحاالت كما في ظركؼ التغيرات السريعة كالكبيرة كعندما ال يمكف التعكيؿ عمى البيانات الماضية 

 عندما ال تتكفر مثؿ ىذه البيانات".كمؤشرات لمتنبؤ باألحداث المستقبمية أك 

, كال : تعتمػػد عمػػى التقػػدير الػػذاتييػػاأن  عمػػى ( 66 :4118)الطكيػػؿ,  أضػػاؼ كأكػػدهكىػػذا مػػا 
فسر سمكؾ المتغير مكضكع االىتماـ, إنما تعتمد عمى تحتاج إلى قاعدة أك تحديد المتغيرات التي ت

 ىما: مجمكعتيف رئسيتيف ىالتقدير الشخصي كتنقسـ الالخبرة ك 

 

 



 
 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

18 18 18 18 

 ارنة:المجموعة األولى: أساليب التناظر والمق

متغير باستخداـ المسار المحتمؿ لنفس المتغيرات في حػاالت متشػابو,  أم يتـ التنبؤ بمسار
ثػػر تخفػػيض العممػػة أمتعػػرؼ عمػػى لكذلػػؾ  ؛مػػثالن  عممػػة عمػػى التضػػخـالثػػر تخفػػيض ألتعرؼ عمػػى كػػا

 .النامي القتصاد البمد قطر مشابو جدان عمى إقتصاد 

 ن والخبرة:أآراء ذوى الشالمجموعة الثانية: األساليب المعتمدة عمى 

 ىلػػى مجمكعػػة مػػف الخبػػراء لمتكصػػؿ إالمؤسسػػة( مػػف خػػالؿ ىػػذه الطريقػػة عمػػكيعتمػػد البنػػؾ )
ف أراء ذكل الشػػآسػػاليب المعتمػػدة عمػػى اـ خبيػػر كاحػػد بيػػذه الميمػػة كتنقسػػـ األتنبػػؤ أفضػػؿ مػػف قيػػ
 كالخبرة كما يمي:

 المسوحات واالستقصاء: .0

لػى التعػرؼ عمػى رأم ذكم حات كاالستقصاء "تيدؼ إالمسك  بأف   (8 :4113 )بمعباس,ذكره 
ؤشػػػػػرات نشػػػػػطة االقتصػػػػػادية لغػػػػػرض التنبػػػػػؤ بػػػػػبعض المخبػػػػػرة كتكقعػػػػػاتيـ فػػػػػي بعػػػػػض األالشػػػػػأف كال

تػتـ مػف خػالؿ اسػتطالع عينػة مػف  ـتجاىػات السػكؽ كمعػدالت التضػخاالقتصادية, مثاؿ: التنبػؤ با
أك بتكميػػؼ  ا عػػف طريػػؽ المراسػػمةيػػكزع كيجمػػع إمػػ المعنيػػيف بػػذلؾ باسػػتخداـ اسػػتبياف خصػػص لػػذلؾ

 .جمع المعمكمات الخاصة باالستطالع"فريؽ عمؿ ب

 كيقابؿ مصطمح المسكحات كاالستقصاء مصطمح أبحاث السػكؽ الػذم أشػار إليػو )الكرخػي,
 اتانات كاختبػػػػار يسػػػػتباعػػػػادة مػػػػف خػػػػالؿ مجمكعػػػػة خبػػػػراء ك أبحػػػػاث السػػػػكؽ  كتنجػػػػز ( "14 :4117

غػػػرض الكقػػػكؼ عمػػػى حالػػػة السػػػكؽ كاتجاىاتيػػػا الحاليػػػة ل كغيرىػػػا متخصصػػػة حاتك األسػػػكاؽ كمسػػػ
 .كالمستقبمية"

 خبراء:الندوة أو لجنة  .2

جتماع رسمي بيف إعالف إ ىو: تعتمد ىذه الطريقة عم( بأن  3: 4119, كآخركف, ة)فريد ذكر
 عدد معيف مف الخبراء شخصيان لتقدير ظاىرة معينة كفؽ ما يمي:
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بػػدكر المنسػػؽ كيكػػكف عمػػى درجػػة كبيػػرة مػػف الخبػػرة يػػتـ اختيػػار شػػخص مػػف قبػػؿ المنظمػػة ليقػػـك  -
 كالمعرفة بالمكضكع أك الظاىرة محؿ التنبؤ.

 .المختصيف كالخبراء في ىذا المجاؿيقـك المنسؽ بتكجيو دعكة لإلجتماع لعدد معيف مف  -

بدايػػة اإلجتمػػاع كاإلعػػالف عػػف كتابػػة استفسػػار عػػف الظػػاىرة محػػؿ التنبػػؤ عمػػى لكحػػة مخصصػػة  -
جراء مناقشػات كتقػديـ فكػرة رئيسػية لكػؿ آلراء أك إطمب مف األعضاء عدـ تبادؿ اليذا الغرض ثـ ي

 عضك.

 المكحة تبدأ عممية المناقشة. ىفكار عمألبعد كتابة كؿ ا -

جػػػراء عمميػػػة التصػػػكيت كاإلختيػػػار السػػػرم لمفكػػػرة الرئيسػػػية التػػػي تػػػدعـ المكضػػػكع إتـ فيمػػػا بعػػػد يػػػ -
 .التنبؤ في النياية ؿ الظاىرة محؿالمتكقع ثـ يتـ اتخاذ القرار حك 

قصػيرة  ةتخػاذ القػرارات خػالؿ فتػرة زمنيػا  ستفادة مف آراء مجمكعة كبيرة مف الخبراء, ك إل: امن مزاياىا
 جتماع.إلجدان أم عند نياية ا

 : ارتفاع التكمفة المادية نتيجة لحضكر خبراء مف أماكف مختمفة.أما من عيوبيا

- 35 :4111 ء الذم اشار اليو )الزىرم,كيقابؿ مصطمح ندكة الخبراء مصطمح رأم الخبرا
نو "مف أكثر الطػرؽ اسػتعماالن لمتنبػؤ بالمبيعػات خػالؿ فتػرة زمنيػة معينػة... قائمػة إ( حيث بيف ب34

ف, رجػاؿ يالمنظمػات, المستشػار  مفي مجاؿ التسكيؽ, مػدير  يفالخبراء يمكف أف تشمؿ مثالن: الباحث
 صحؼ التجارية, كبعض المكظفيف...".المجالت كال رمالغرؼ التجارية كالصناعية كمحر 

تنبػػؤ العبػػاقرة ( "13: 4117 ,ف جديػػد ىػػك تنبػػؤ العبػػاقرة )الكرخػػيضػػاؼ الكرخػػي عنػػكاأكقػػد 
Genius Forecasting))" الجمػػع بػػيف الحػػدس كنفػػاذ البصػػر  يػػةكتقػػـك ىػػذه الطريقػػة عمػػى عمم

 ".حقيقة بصمةتأتي بأمكر ال تمت لم تصدؽ بعض ىذه التنبؤات كقد , كقد يصادؼ أفْ حظكال

 أسموب دلفي: .3

لخبراء يقكـ بيا مجمكعة مف ا تنبؤو عممية "أسمكب دلفي بأن   (14 :4117 ,ؼ )الكرخير  عَ 
عمييـ  . ثـ تكزع خرآلأحدىـ عمى إجابة ايجيبكف عمى سمسمة مف األسئمة فرادل دكف أف يطمع 

 كىكذا إلىكتابة أجكبتيـ, عكا عمييا كيعيدكا مف أسمائيـ مرة أخرل ليطم ةإجاباتيـ مجتمعو خالي
 .عمى صيغو يعقد االتفاؽ عمييا"يحصؿ التقارب كالتكافؽ  أفْ 
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شائعة في الكاليات المتحدة طريقة مف الطرؽ ال"ا ي( بأن  44 :4117)مقمد,  فوكما عر  
جمعيـ بدقة كالمزج  عدد مف الخبراء تـ   مكالياباف كاألساس في تمؾ الطريقة ىك االعتماد عمى رأ

كاحد لجميع القضايا  مالتكصؿ إلى رأ ـ  ػػػػػسيؽ بيف آرائيـ بشأف تنبؤات لممكاضيع ثكالتن
 المطركحة".

أساس ىذه  ( بأف  3 :4119 ,كآخركف ,)فريدةسمكب دلفي بعدة مراحؿ حيث بيف يمر تطبيؽ أك 
مة الطريقة ىك اشتراؾ عدد معيف مف الخبراء في عممية التنبؤ بظاىرة معينة كذلؾ عف طريؽ مراس

 تتـ بالمراحؿ اآلتية:

عف ميمة القياـ بعممية التنبؤ كيسمى بالمنسؽ يتميز ىذا  يتـ اختيار شخص يككف مسئكالن  . أ
 األخير بدرجة عالية مف الخبرة كالمعرفة بالظاىرة محؿ التنبؤ.

يقكـ المنسؽ بإرساؿ استفسارات إلى الخبراء في صكرة قائمة أسئمة إلبداء الرأم حكؿ الظاىرة  . ب
 تنبؤ.محؿ ال

كتبكيب  ,عند كصكؿ اإلجابات التحريرية مف قبؿ الخبراء يقكـ المنسؽ بدراسة لكؿ المراسالت . ت
اإلجابات ثـ إرساؿ استفسارات ليؤالء مع تزكيدىـ بالمعمكمات المتجددة كالمستكحاة مف قبؿ بعض 

مع تكضيح  ثـ يطمب منيـ إبداء الرأم حكؿ الظاىرة مجددان  ,الخبراء المشاركيف في عممية التنبؤ
 المبررات.

في تقديرات  تفاؽالايتـ تكرار الخطكة السابقة عدة مرات حتى يتـ التكصؿ إلى درجة كبيرة مف  . ث
 الخبراء حكؿ الظاىرة محؿ الدراسة.

ىناؾ ثالث مستكيات لممشاركيف " لى أف  إ( فيشير 98-91 :4117 )التميمي, الصفار,ا أم  
القرار أك  كيتراكح عدد متخذ .(فراد العاممكف, كالمستجيبكفكفؽ ىذا االسمكب ىـ متخذك القرار, األ

فراد العاممكف بدعـ يـ عممية التنبؤ, في حيف يقكـ األ( أفراد كيقع عمى عاتق51 –1الخبراء مف )
سناد الخبراء تخميص سمسمة مف استمارات مف خالؿ القياـ بعمميات اإلعداد, التكزيع, التجميع ك  كا 

 ".حات الميدانيةتبياف كنتائج المسك االس

ساىـ في االستفادة يو: بأن  ( 3: 4119 آخركف,ك  ,)فريدة كمما يميز أسمكب دلفي ما كضحو
انخفاض التكمفة المادية نتيجة تبادؿ اآلراء عف , ك مف آراء مجمكعة كبيرة مف الخبراء المختصيف

 طريؽ المراسمة.
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عف غيره مف  (يدلف)سمكب تمييز أ( بقكلو: 4 :4119ما اشار إليو )الجيني,  كمف مزاياه
 األساليب التقميدية لمتنبؤ بالمستقبؿ, بما يمكف اختصاره في التالي:

إمكانية استخدامو كأسمكب استكشافي استقرائي لدراسة المستقبؿ يتنبأ بالمستقبؿ انطالقنا مف  -5
يتنبأ بصكر كمشاىد مرغكبة  ككأسمكب استيدافي ,الحاضر كيحدد مستقبالت ممكنة أك محتممة

 . ي المستقبؿ ثـ يعكد لمحاضر لتكجييو نحك المستقبؿ المرغكبف

 استشارة خبراء متخصصيف في حقؿ معيف. -4

بيف مجمكعة  (يدلف)يجمع أسمكب  التغمب عمى البعد الجغرافي بيف الخبراء, حيث يمكف أفْ  -4
مى كبذلؾ يتميز عف األساليب العادية التي تعتمد ع, مف الخبراء يتكزعكف في كؿ قارات العالـ

عمى سبيؿ ( Focus Groups) حضكر أصحاب الرأم في مكاف كاحد كمجمكعات التركيز
 .المثاؿ

خبيرنا, يتعامؿ الباحث  ثالثيفاعتماده عمى مجمكعة محدكدة مف الخبراء ال تتجاكز في الغالب  -3
معيـ في جكالت متعددة مف مسكحات الرأم, كبذلؾ تتالشى مشكمة عدـ االستجابة التي تعترم 

 ات العادية التقميدية.المسكح

كذلؾ  ,في الغالب تاالستبيانا (يدلف)ارتفاع معدؿ الصدؽ, كخاصية سيككمترية ألدكات  -1
مكانية االتصاؿ المباشر بيـ لفيـ فقرات األداة فيمنا سميمنا  لتعامؿ الباحث مباشرة مع الخبراء, كا 

 كدقيقنا.

آراء الخبراء, حيث إف مف  ي النكاحي الشخصية كتأثيرىا عمى مصداقيةيتفادل أسمكب دلف -6
 أسسو اليامة إخفاء شخصيات الخبراء عف بعضيـ البعض.

 :)البدائل( أسموب السيناريوىات .4

"السػػيناريك ىػػك كصػػؼ لكضػػع مسػػتقبمي ممكػػف أكمحتمػػؿ أك  بػػأف   (41 :4111) العيسػػكمف بػػي    
الكضػػػع لػػػى ىػػػذا إمرغػػػكب فيػػػو, مػػػع تكضػػػيح لمالمػػػح المسػػػار أك المسػػػارات التػػػي يمكػػػف أف تػػػؤدم 

المستقبمي, كذلؾ انطالقان مف الكضع الراىف أك مف كضع ابتدائي مفترض. كاألصؿ أف تنتيي كؿ 
 الدراسات المستقبمية إلى سيناريكىات, أم إلى مسارات كصكر مستقبمية بديمة".

كصػؼ كتػابي لألكضػاع أك األحػداث  وبأن ػ :السػيناريك"( 51-9 :4119)ؼ ألمتنػي قد عػر  ك   
عتمػػاد عمػػى خبػػرة الشػػركة كافتراضػػاتيا األكثػػر ترجيحػػان لمػػا إلالرئيسػػية فػػي المسػػتقبؿ با أك المتغيػػرات

 .سيحدث في المستقبؿ"
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 إطػار ضػمف التقنيػة ىػذه تػدخؿ" يػاأن   تفقد أكرد عف تقنيػة السػيناريكىا (3 :4155)مبركؾ ا أم    

 ىذه فإف المنيجية, األدكات مف ككغيرىا الدراسات المستقبمية, في استعماالن  األكثر المنيجية األدكات

 المسػارات تحديػد تحػاكؿ كلكنيػا فػي المسػتقبؿ, معينػة ظػاىرة تحػدث ككيػؼ متػى بدقة تحدد ال التقنية

  :مػثالن  كػالقكؿ ىػذه المسػارات, مػف مسػار كػؿ فػي المتحكمػة كالمتغيػرات االجتماعيػة لمظػكاىر العامػة
 طريقػة) عػف عبػارة ىػك فالسػيناريك لػذلؾ , التفكػؾ؟ أك التكامػؿ, نحػك العربػي العػالـ فػي الدكلػة تتجػو

 كحالتيا كضعيا مف انطالقان  (كالظكاىر األحداث لتطكر العاـ المسار تتبع مف تمكف احتمالية تحميمية

 يمكػف ـ  ػَػػػػث كمػف كالظػكاىر, األحػداث ليػذه المسػتقبمية التكقعػات مػف سمسمة رصد إلى الحالية, كصكالن 

 يتخػذىا قػد التػي البنيكيػة التحػكالت فيػـ مػف تمكػف فرضػيات لعبػة عف ىك عبارة السيناريك أف  ؿ:القك 

 يف".مع نسؽ تطكر

ػ  عمػى المسػتقبمية الدراسػات مػدارس أبػرز فتجمػع السػيناريكىات, أنػكاع كأصػناؼ حيػث مػف اأم 

 :كالتالي (3 :4155)مبركؾ,  عندكما كرد مفصال  أنكاع ثالثة إلى تقسيميا

 ي:الخط أو أالتجاىي السيناريو :النوع األول

 الدراسة محؿ تطكر الظاىرة عمى الحالي الكضع سيطرة استمرار يفترض الذم السيناريك كىك

 الراىف التجاه الكضع في تتحكـ التي المتغيرات كنسبة نكعية استمرار يستمـز كىذا المستقبؿ, في

خطي  إسقاط بعممية األمر يتعمؽ كىنا لمظاىرة, (Projection Linear) في الظاىرة كصكرة
 .المستقبؿ عمى الحاضر

 تجاه اإلصالحي )التفاؤلي(:إل النوع الثاني: ا

بؿ  ,حاليا األكضاع عمى بقاء فرضية مف ينطمؽ خالؼ السيناريك األكؿ, حيث ىكىك عم
صالحات تغيرات حدكث عمى يركز السيناريك ىذا, "ألكضاعايككف ىناؾ تفاؤؿ بتحسف   عمى كا 

 ترتيبان  كذلؾ تحدث قد كالنكعية الكمية اإلصالحات كىذه لدراسة,مكضكع ا لمظاىرة الحالية الكضعية

ككؿ ذلؾ يؤدم في نياية المطاؼ  ,في تطكر الظاىرة المتحكمة المتغيرات كنكعية أىمية في جديدان 
 الحالي الكضع في تحقيقيا يمكف ال ىداؼأ بمكغ إلى يسمح مما الظاىرة اتجاه في تحسف تحقيؽ إلى

 ".لمظاىرة
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 (:التشاؤمي) الراديكالي أو التحولي السيناريو الث:النوع الث

 يػتـ" حيػثكىك سيناريك متشائـ كيفتػرض حػدكث تحػكالت سػالبة فػي الظػاىرة كىػك مػا يؤيػده 

 الداخمي كالخارجي المحيط في عميقة راديكالية حدكث تحكالت عمى السيناريك ىذا إطار في االعتماد

 لمظػاىرة, السػابقة كاالتجاىػات مػع المسػارات قطيعػة أك تمزقػان  تحػدث التػي المتغيػرات كىػي لمظػاىرة,

 بيئػة  المسػار فػي تغيػر عمػى تطػرأ قػد التػي الفجائيػة كالقفػزات التطػكرات عمػى السػيناريك ىػذا كيقػكـ

 فػإف   تحػدث عنػدما لكنيػا االحتمػاؿ, قميمػة المتغيػرات عتبػاراال بعػيف تؤخػذ الحالػة ىػذه كفػي الظػاىرة,
 جذريان". يتغير لمظاىرة المسار العاـ

بحسػب مػا أكرد )المركػز  كذلػؾ أساسػية مراحػؿ بخمػس السػيناريكىات بنػاء عمميػة تمػرك 
 :كىي (2: 2009السكرم لبحكث السياسات, 

 .السيناريك بناء أجميا مف يتـ التي كالقضية لممجاؿ دقيؽ تعريؼ .1
 الػذيف سػييفالرئي الفػاعميف المتغيػرات كالتطػكرات, العكامػؿ ىػذه تشػمؿ: الرئيسػية العكامػؿ تحديػد .2

 المدركسة. في القضية مباشر بشكؿ يؤثركف
 البيانػات لتحميػؿ الالزمػة التقنيػات اسػتخداـ المرحمػة ىػذه فػي يػتـ: الرئيسػية العكامػؿ تحميػؿ .3

 المدركسة. القضية في العكامؿ المؤثرة حكؿ كالمعمكمات
 دراسػة حيػث مػف ةالسػابق المرحمػة نتػائج عمػى المرحمػة ىذه بناء يتـ: السيناريكىات ككتابة إخراج .4

 سػيناريك ككتابػة كالمسػتقبمي, الػراىف كضػعيا فػي الرئيسػية العكامػؿ كاالرتباطػات بػيف التقاطعػات
 .كاالرتباط التقاطع حاالت مف حالة كؿ يعكس

 السػيناريك تكصػيؼ المرحمػة ىػذه تتضػمف :كسياسػات تاسػتراتيجيا إلػى السػيناريكىات ترجمػة .5
 إلػى لمكصػكؿ فعالػة اسػتراتيجيات بنػاء فػي منػو تفادةاالسػ اسػتنتاجو ككيفيػة تػـ الػذم المختػار
 .المرغكبة األىداؼ
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 (: أضبنٍت انتُجؤ1شكم رلى )

 (المصدر: مف إعداد الباحث)

 

 ضبنٍت انتُجؤأ

 نهتُجؤ كًٍخان تاألضبنٍ

 ) انُظبيٍخ(

انُىػٍخ        تاألضبنٍ

   (غٍر انُظبيٍخ)

 

 

 ًَبرج ضججٍخ

 

 ضججٍخغٍر ًَبرج 

 

انًؼتًذح  تضبنٍاأل

ػهى أراء روي 

 انخجرح

أضبنٍت انتُبظر 

 وانًمبرَخ

 ًَبرج اللتظبد انمٍبضً

خالد وانًخرخبد ذًَبرج انً

 وانًخرخبد

 ًَبرج دٌُبيٍكٍخ غٍر خطٍخ

 ًَبرج انًحبكبح 

 خطٍخًَبرج الحتًبنٍخ و انجريدخ ان

 

 انخطٍخانخطٍخ 

 

 إضمبط التدبِ انؼبوًَبرج 

ظبئٍخ انًُبرج اإلح

 نهطالضم انسيٍُخ

 انًطىحبد والضتمظبءأضهىة 

 انطٍُبرٌىهبد أضهىة

 دنفً أضهىة

 َذوح انخجراءأضهىة 



 
 

 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

61 61 61 61 

 معايير اختيار أسموب التنبؤ المناسب: ثامنًا:

ألساسػػية, حيػػث الخطػػأ فػػي اختيػػار مػػف المشػػكالت اسػػمكب التنبػػؤ المناسػػب يعػػد إف  اختيػػار أ
حيػث  ,المتعمقػة بػالخطط اإلسػتراتيجية لممؤسسػة تالقػرارافشػؿ مػف سمكب المناسػب يزيػد الفػرص األ

 ,)كاسػػػب, عمػػػي كىػػػك مػػػا تناكلػػػوتكافػػػؽ األسػػػمكب المناسػػػب مػػػع طبيعػػػة المؤسسػػػة, ال تكجػػػد ضػػػركرة
 عممية صنع القرار كالتالي:في دراستيـ التي أشارا فييا إلى خصائص  (45-47: 2009

 :القرار صنع عممية خصائص -1

 عمػى الكبيػر تػأثيره لػو القػرار سػيتناكلو الػذم الزمنػي المػدل أك األفػؽ أف   شػؾ ال :الزمنوي األفوق -
 أك (,شػير مػف أقػؿ( الحػالي المػدل إلػى المػدل ىػذا تقسػيـ كيمكف .التنبؤ المناسب أسمكب اختيار
 أك ,(سنتيف إلى شيكر ثالثة مف( المتكسط المدل أك شيكر(, إلى ثالثة شير مف(القصير المدل
 سنتيف(. مف )أكثر الطكيؿ المدل

 عممية خصائص مف ىامة خاصية يعتبر البيانات في التفصيؿ درجة تحديد إف   :التفاصيل درجة -
 .المناسب التنبؤ أسمكب اختيار في ليا تأثيرىا التي القرار صنع

 التنبػؤ أسػمكب اختيػار فػي القػرار صػانع معيػا يتعامػؿ التػي رالظػكاى عػدد يػؤثر :الظوواىر عودد -
 المناسب.

 حالػة ففػي ,الرقابػة أك التخطػيط إمػا :أمػريف أحػد التكقػع مػف اليػدؼ يككف قد :التنبؤ من اليدف -
 الرقابػة, يكػكف ىػك اليػدؼ كػاف إذا أمػا الظاىرة, سمكؾ نمط القرار باكتشاؼ صانع ييتـ التخطيط
 كتكقيت حدكثو. العاـ النمط في التغير باحتماؿ بالتنبؤ  كلكف ىرةالظا بنمط ليس االىتماـ

 التنبػؤ عمميػة تختمػؼ االسػتقرار أك الثبػات إف الظػكاىر ذات :الظواىرة اسوتقرار أو ثبوات مودى -
 .المناسبة التنبؤ أساليب كبالتالي تختمؼ كالمتغيرة, المستقرة غير الظكاىر عف بسمككيا

 اختيػار عمػى تأثيرىػا ليا السابقة كخبراتو القرار صانع قدرات أف   شؾ ال :القرار صانع خصائص -
 المناسب. التنبؤ أسمكب

 :التنبؤ أسموب خصائص -2

فػػإف  خصػػائص أسػػمكب التنبػػؤ المناسػػب يجػػب ( 47-45: 2009 ,مػػي, عكمػػا أكرد )كاسػػب
 أْف تتناكؿ كالن مما يمي:
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 يختصاألكؿ:  العنصر اسييف,أس بعنصريف التنبؤ ألسمكب الزمني األفؽ يتعمؽ: الزمني األفق -
 المستقبؿ. في التنبؤ فترات بعدد فيختصالثاني:  العنصر أمالمتنبؤ,  المناسب الزمني بالمدل

 بسمكؾ التنبؤ في يستخدـ لمبيانات معينان  نمطان  الكمية التنبؤ أساليب تفترض :البيانات نمط -
 .المستقبؿ في الظاىرة

 :ىي أساسية, أنكاع أربعة إلى لتنبؤا نماذج تقسيـ يمكف: ونوع نموذج التنبؤ -

 .الزمنية السالسؿ مثؿ الزمف, بعامؿ الظاىرة سمكؾ تربط التي النماذج . أ
أسػمكب  :مثػؿ مسػتقمة, مػؤثرة عكامػؿ أك بمسػببات كسػمككيا الظػاىرة تربط كالتي السببية النماذج . ب

 .االنحدار
 التحميػؿ أسػاليب مػف رفيػع كمسػتكل ثقػة اختبػارات إجػراء تتطمػب التػي اإلحصػائية النمػاذج . ت

 .باستخداـ االحتماالت
 التنبػؤ كفتػرات الفػركض اختبػارات بالضػركرة ال تسػتخدـ كالتػي اإلحصػائية غيػر األسػاليب . ث

 .كغيرىا كدرجات الثقة

 كتخزينيا, البيانات تجييز كتكاليؼ كتطكيره, التنبؤ أسمكب تكاليؼ كتتككف مف :التكاليف -
 .منيا كؿ استخداـ كشركط لطبيعة طبقان  األساليب يؼتكال كتختمؼ .ذاتو التنبؤ إجراء كتكاليؼ

 معيف. تنبؤ أسمكب استخداـ نتيجة عمييا الحصكؿ الممكف التكقعات دقة عنصر يعتبر :الدقة -
 مدل عمى يتكقؼ العممية, لألساليب اإلدارة استخداـ أف   إلى األدلة تشير :االستخدام سيولة -

  استخدامو. كسيكلة لألسمكب فيميا

 :المناسب ر خاصة الختيار األسموبمعايي -3

إلػػى أف  ىنػػاؾ معػػايير معينػػة البػػد مػػف مراعاتيػػا عنػػد اختيػػار ( 65 :4117)الكرخػػي, أشػػار
 :الطريقة المناسبة لمتنبؤ

 Maximize Accuracyتعظيـ الدقة  -

 Minimum Bairsتصغير التحيز  -

ىػػػػي اختيػػػػار ك منيػػػة ز سػػػػؿ الساسػػػػية الختيػػػػار طريقػػػة التنبػػػػؤ لمسالألالقكاعػػػد اب ؤخػػػػذتػػػالي يُ لكبا
 ما يمي: الطريقة التي تقدـ
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 (.CFE) س بمعيار الخطأ التنبؤم المتراكـأصغر تحيز عندما تقا . أ

 .((MADأصغر متكسط انحراؼ مطمؽ  . ب

 دعـ معتقدات اإلدارة في األىداؼ التي تسعى إالييا. . ت

سػػة أسػػمكبان يػػتـ مراعاتيػػا عنػػد اختػػار المؤس  ممووا سووبق يمكوون اسووتنباط عووددًا موون النقوواط:   
مناسػػبان لمتنبػػؤ, يزيػػد مػػف فػػرص نجػػاح القػػرارات كيقمػػؿ نسػػبة الخطػػأ, كىػػي: الدقػػة, كالتكمفػػة, كطبيعػػة 
األسمكب المتبع, كالفتػرة الزمنيػة المػراد التنبػؤ ليػا, كطبيعػة القػائـ بػالتنبؤ, كنػكع البيانػات المتحصػؿ 

 عمييا.

 :خطاء التنبؤأ: تاسعاً 

خطأ التنبؤ  " كالتالي  بالظاىرة خطأ التنبؤ  ف  أ ( 46 :4119) المتني,  أكضح
(Forecast Errorيتحدد كفرؽ ع )( كالحصيمة الفعمية ددم بيف الحصيمة المتكقعة )التنبؤ
 : أم أف   "(الظاىرة)

 .ةالفعمي حصيمةال – الحصيمة المتوقعةخطأ التنبؤ = أ

ع فييػا المؤسسػة ىناؾ نكعيف مػف األخطػاء تقػ أف   (446-441 :4114 الجادرم,لقد ذكر )
 :المعيارية لمتنبؤمف أساليب التنبؤ كىما: أخطاء التقدير كاألخطاء  عند ممارسة أمِّ 

 :اخطاء التقدير -0

كترتبط شػدة  ,اخطاء التقدير تعني الفركؽ بيف القيـ المتنبأ بيا كالقيـ الفعمية لممشاىدات إف  "
المسػػػػتقؿ كالتػػػابع( فكممػػػا كانػػػت العالقػػػػة قػػػػات اإلرتباطيػػػة بػػػيف المتغيػػػريف )خطػػػأ التقػػػدير بقػػػكة العال

المتغيػػػر المسػػػتقؿ )س( رتباطيػػػة قكيػػػة كممػػػا قػػػؿ خطػػػأ التقػػػدير لمتنبػػػؤ بػػػالمتغير التػػػابع )ص( مػػػف اال
 .كالعكس صحيح"

 األخطاء المعيارية لمتنبؤ: -2

ي اإلنحػدار الخطػي فػ ةالدرجة التي تعبر بيا دقة معادلػ :األخطاء المعيارية لمتنبؤ تعني إف  "
كيػػرتبط الخطػػأ المعيػػارم لمتنبػػؤ بقػػكة ىػػذه العالقػػة  ,(ر العالقػػة بػػيف المتغيػػريف )التػػابع كالمسػػتقؿتقػػدي

 ,اإلرتباطية حيث كمما ارتفعت دقة التنبؤ بقيـ المتغير التابع )ص( مف قػيـ المتغيػر المسػتقؿ )س(
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ر كممػػا , ككممػػا اقتػػرب الخطػػأ المعيػػارم مػػف الصػػفطػػأ المعيػػارم لمتنبػػؤ كالعكػػس صػػحيحكممػػا قػػؿ الخ
 ."كانت العالقة بيف المتغيريف عالقة تامة 

اخطػػاء التنبػػؤ ىػػي الفػػرؽ بػػيف القػػيـ المتنبػػأ بيػػا كالقػػيـ الحقيقيػػة  ف  إ :ممووا سووبق يمكوون القووول
, أم كممػػػا كانػػػت العالقػػػة بػػػيف المتغيػػػر التػػابع كالمتغيػػػر المسػػػتقؿلمظػػاىرة, كيػػػرتبط بقػػػكة العالقػػػة بػػػيف 

 كالعكس بالعكس. تقترب مف الصفرالتنبؤ خطاء أكانت  عالقة تامةالمتغيريف 

 :من فاعمية التنبؤ األسباب التي تحد :عاشراً 

فإف  ىناؾ َثمة أسباب كمتغيرات تؤدم إلى  (61 - 65: 4117 )الكرخي, بحسب ما أكرد
 :الحد مف فعالية التنبؤ عمي النحك التالي

تغطي جميع حاجاتيا  كعدـ كضعيا أىدافا ,تركيز المنظمة عمى الحمكؿ السريعة المحددة .5
 كالظركؼ المحيطة بيا.

 حصر البيانات كالمعمكمات في عممية التنبؤ بما يؤيد كجية نظر المنظمة كقيميا كمعتقداتيا. .4

 إعتقاد المنظمة بأف التنبؤ الذم قامت بو ىك أفضؿ مف التنبؤات األخرل. .4

االعتبار  االعتماد بشكؿ كمي عمى الماضي في رسـ صكرة المستقبؿ دكف األخذ بعيف .3
 . كالمتغيرات المتحركةالظركؼ 

 كاإلحصاءات.  كميةال اليبساألاالعتماد المفرط عمى  .1

كمػػف المحػػددات التػػي تعيػػؽ اسػػتخداـ أسػػاليب التنبػػؤ؛ محػػدات تطبيػػؽ األسػػاليب الكميػػة التػػي 
( كالمتمثمة في "عدـ تكفر المختصيف في مجاؿ األساليب الكمية, 51: 4113أشار ليا )الجديمي, 

ـ كجكد تشجيع مف الرؤساء, كعدـ تكقر االعتمادات المالية الالزمة كأخيرا عدـ تػكفر البيانػات كعد
 الدقيقة كالالزمة لمتحميؿ".

( "أف العػػػائؽ الرئيسػػػي السػػػتخداـ األسػػػاليب 14: 2005كرد فػػػي دراسػػػة )البحيصػػػي,  كػػػذلؾ
تصيف, كفقداف أنظمة الكمية في أم مؤسسة ىك عدـ تكفر المعرفة بيذه األساليب, كقمة عدد المخ

المعمكمػػػات اإلداريػػػة الضػػػركرية فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار, كعػػػدـ كجػػػكد متخصصػػػيف فػػػي التحميػػػؿ 
 المالي".
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  :يمكف أف تتمثؿ في مف فاعمية التنبؤ األسباب التي تحد : َأفومما سبق يمكن القول

 عدـ تكفر المعرفة بيذه األساليب. -1

 قمة عدد المختصيف.  -2

تغطػػػي جميػػػع  كعػػػدـ كضػػػعيا أىػػػدافان  ,اه المنظمػػػة عمػػػى الحمػػػكؿ السػػػريعة المحػػػددةتركيػػػز انتبػػػ -3
 .حاجاتيا

حصػػر البيانػػات كالمعمكمػػات فػػي عمميػػة التنبػػؤ بمػػا يؤيػػد كجيػػة نظػػر المنظمػػة كقيميػػا التحيػػز:  -4
 .كمعتقداتيا

 عدـ تكقر االعتمادات المالية الالزمة .  -5

 حميؿ.عدـ تكفر البيانات الدقيقة كالالزمة لمت -4
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 ة وزارة االقتصاد الوطني.: ماىي  أوالً 

بػػػالرجكع إلػػػى بعػػػض األدبيػػػات التػػػي تعمقػػػت بنشػػػأة كتػػػاريخ كزارة االقتصػػػاد الػػػكطني, ككػػػذلؾ 
يػا إحػدل الػكزارات لكتركني كالعديد مف سجالتيا كمنشػكراتيا يتضػح بأن  إلإلى مكقع الكزارة ا بالرجكع

 (13)السيادية في السمطة الكطنية الفمسػطينية, كالتػي تػـ إنشػاؤىا بعػد اتفاقيػة أكسػمك المكقعػة يػـك 
جمكعػػة , كالتػي بمكجبيػػا نشػأت السػػمطة الكطنيػة الفمسػػطينية, كالػكزارة مككنػػة مػف م((1993سػبتمبر

تأخػػذ عمػػي عاتقيػػا القيػػاـ بدراسػػة القطاعػػات التػػي مػػف اإلدارة كالكحػػدات كالمؤسسػػات التابعػػة ليػػا, ك 
كالتكػػتالت الصػػناعية كالتجاريػػة, كحمايػػة المسػػتيمؾ, كعمييػػا مسػػؤكلية تعػػافي االقتصػػاد الفمسػػطيني, 

مػػا كرد فػػي  االقتصػػادية لمقطػػاع الخػػاص, كىػػك مػػا يؤيػػده كتقػػديـ االستشػػارات فػػي القضػػايا السياسػػة
تأخذ الكزارة عمى عاتقيا دراسة التكتالت الصناعية " الكزارة إف  حيث بيف  (االلكتركنيمكقع الكزارة )

كتبياف  كالدكلية كالتكصية إلى مجمس الكزراء لمتعامؿ معيا, كجدكل االنضماـ ليا كالتجارية العربية
الشػػعب  تجنيػػبمسػػاىمتيا فػي  ىػػي ثػر ذلػػؾ عمػى االقتصػػاد الػػكطني. إف المسػؤكلية العامػػة لمػكزارةأ

الرفاىيػة الكطنيػة كدعمػان ليػػذا  تحقيػؽ ـ  ػػػَػػػث الفمسػطيني مػف األزمػة االقتصػادية كخمػؽ الثػػركات, كمػف
عػف قيػادة السياسػة  مسػئكلة ىي - الفمسطينية مسمطةيا ممثمة لعمى اعتبار أن   -الكزارة  التكجو فإف  

كالتحمػػػيالت  بػػػيف الػػػكزارات فػػػي أكجػػػو النشػػػاطاتالتعػػػاكف  االقتصػػػادية فػػػي فمسػػػطيف, كعػػػف قيػػػادة
خػػػالؿ آليػػػة رسػػػمية لمتعػػػاكف بػػػيف الػػػكزارات ذات األثػػػر عمػػػى االقتصػػػاد. ث مػػػف االقتصػػػادية كاألبحػػػا

 الػكزارة مػف نفسػيا مؤسسػة مالئمػة لالستشػارات فػي قضػايا السياسػة االقتصػادية مػع كسػكؼ تخمػؽ

 ."القطاع الخاص

كلكػف  ,رة عػدة مكاتػب فرعيػة فػي جميػع محافظػات الػكطفكلقياـ الكزارة بمياميا أنشػأت الػكزا
( 54) رسالة صادرة مف مكتب الككيػؿ بتػاريخ المحافظات الجنكبية كبحسب ىالدراسة اقتصرت عم

فإف المقر الرئيسي لمكزارة يقع في مدينة غزة بحػي النصػر فػي   مف صفحة كاحدة (4154) أكتكبر
 ي.أبراج المقكس

 طني :رؤية وزارة االقتصاد الو  -0

رؤيػة  ف  إ (4 :4154ة التشػغيمية, كزارة االقتصػاد الػكطني, الخطػ) ىمف خػالؿ االطػالع عمػ
 كالتيالرفاىية االقتصادية  حسيفالكزارة تمحكرت حكؿ دكرىا القيادم لتحقيؽ الرخاء االقتصادم كت

خطػػػة مػػػا كػػػده مػػػا كرد فػػػي رؤيػػػة الػػػكزارة )الكىػػػك  تمػػػف خالليػػػا يػػػتـ تحديػػػد األىػػػداؼ كاالسػػػتراتيجيا
كىػػػػػى: "َلعػػػػػب دكر قيػػػػػادم فػػػػػي تشػػػػػجيع النمػػػػػك  (4 :4153, كزارة االقتصػػػػػاد الػػػػػكطني, التشػػػػػغيمية
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االقتصادم المستمر المستند إلى خمؽ فرص عمػؿ, كتحقيػؽ الرخػاء االقتصػادم كتحسػيف الرفاىيػة 
 الكطنية الفمسطينية مف خالؿ برامج الكزارة المختصة بالتعاكف مع شركائيا في ىذا المجاؿ".

 :وزارة االقتصاد الوطني رسالة -2

تتمثؿ رسالة كزارة " ايإن   (3 :4153القتصاد الكطني,  , كزارةالتشغيمية ةالخط)مف يتضح 
االقتصاد الكطني في المساىمة في تحسيف أكضاع الشعب الفمسطيني مف خالؿ تشكيؿ إطار 

ى رفع مستكم معيشة تنمكم لمقطاع الخاص, يدعـ كيساىـ في إحداث طفرة اقتصادية, تعمؿ عم
المكاطف كرفاىيتو, كذلؾ مف خالؿ رسـ سياسة اقتصادية بالتنسيؽ مع الكزارات ذات العالقة, مف 

كما تقكـ الكزارة بمشاركة الكزارات ذات العالقة, بتككيف ىيئات  خالؿ إطار رسمي لمتعاكف.
 ".تشاكرية مشتركة مع القطاع الخاص لرسـ السياسات االقتصادية

 :ألىداف اإلستراتيجية لوزارة االقتصاد الوطنيا: ثانياً 

)الخطة التشغيمية, كزارة القتصاد بينتيا  لكزارة االقتصاد الكطني األىداؼ اإلستراتيجية  
 كما يمي: ( 4 :4153الكطني, 

كحماية المستيمؾ مف خالؿ حماية  ,كتحسيف التجارة ,تنمية القطاع الصناعي يالمساىمة ف .5
 كتنظيـ حركة التبادؿ التجارم.  ,االقتصاد الكطني ةكتعزيز تنافسي ,منتجات القطاع الخاص

كحماية حقكؽ الممكية  ,تطكير الخدمات المتعمقة بتنظيـ كتصنيؼ الشركات كالمؤسسات .4
براـ االتفاقات التجارية لصالح القطاع الخاص.   الفكرية كالتعاكف مع المؤسسات الدكلية, كا 

 كترشيد االستيالؾ لتحقيؽ أفضؿ إنجازات ممكنة. ,احةرفع فعالية المكارد الطبيعية المت .4

كدعـ متخذم  ,المساىمة في رسـ السياسات الُمحسنة الُمستندة إلى قضايا اقتصادية كمية .3
 القرارات في الكزارات مف خالؿ إجراء األبحاث كالدراسات كالتقارير االقتصادية. 

إدارم كمالي يتصؼ بالشفافية  المساىمة في بناء القدرات لممؤسسة مف خالؿ إعداد نظاـ .1
 كالمركنة. 

كاعتماد الخدمات اإللكتركنية لتقديـ  ,المساىمة في تكفير نظاـ معمكمات الكتركني محكسب .6
 خدمة دقيقة كسريعة لممكاطنيف كالشركات كالمؤسسات الفمسطينية.

قطاع تطكير تطبيؽ التشريعات كالقكانيف بأسمكب مرف كمتناسؽ كفؽ مفاىيـ كقكاعد تخدـ ال .7
 الخاص.



 
 

 

 

 

 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  الوطنيالوطنيىىاالقتصاداالقتصادىىوزارةوزارةىىفيفيىىالتنبؤالتنبؤىىواقعواقع

ىى

74 74 74 74 

 نشأة وزارة االقتصاد الوطني: :ثالثاً 

نتاج عممية دمج كامؿ لثالث كزارات تعمؿ في بيئة  :الكزارة بحمتيا الحالية ىي ف أف  تبي  
كمعطيات متقاربة كىي )كزارة الصناعة, كزارة االقتصاد كالتجارة, ككزارة التمكيف( ليصبح المسمي 

"ُعرفت كزارة  (41 :4154داف,  بك)أالكطني كىذا ما أكدتو الجديد لمكزارة ىك كزارة االقتصاد 
االقتصاد الكطني خالؿ تاريخيا الطكيؿ بأسماء مختمفة, فمقد سميت كزارة االقتصاد كالتجارة, كزارة 

تحت مسمى كزارة  ,(4114) الصناعة, كزارة التمكيف, ثـ تـَ دمج ىذه الكزارات جميعيا سنة
 ةو. طبقان لمقانكف الخاص بالكزارة سنخمؿ ىذا االسـ حتى تارياالقتصاد الكطني, كال تزاؿ تح

كزارة االقتصاد الكطني ىي الكزارة المسئكلة عف قطاع االقتصاد كالمساىمة في  ( فإف  4111)
تحسيف أكضاع المكاطنيف مف خالؿ تشكيؿ إطار تنمكم لمقطاع الخاص, يدعـ كيساىـ في 

, رات ذات العالقة مف خالؿ رسـ إطار رسمي لمتعاكفإحداث طفرة اقتصادية بالتنسيؽ مع الكزا
تشاكرية مشتركة مع القطاع الخاص  ىيئات كما تقـك الكزارة بمشاركة الكزارات ذات العالقة بتككيف

  لرسـ السياسات االقتصادية". 

 الييكل التنظيمي لوزارة االقتصاد الوطني:رابعًا: 
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 و(2013انًظذر)اإلدارح انؼبيخ نهشؤوٌ اإلدارٌخ وانًبنٍخ, وزارح اللتظبد انىطًُ, َىفًجر,  ًًٍ نىزارح اللتظبد انىطًُ.  انهٍكم انتُظ ( :2شكم رلى )

 وزٌر اللتظبد انىطًُ

 دٌىاٌ انىزٌر )يذٌر ػبو يكتت انىزٌر(

 و

 

( 

 

 يذٌر يكتت انىزٌر 

 

 دائرح التظبل وانؼالو

 

 يذٌرٌخ ديغ ويرالجخ انًؼبدٌ انثًٍُخ 

 

 انًظبدر وانًىارد انطجٍؼٍخ يذٌرٌخ 

 

 وحذح انتًثٍم انخبرخً 

 
 وحذح انرلبثخ انذاخهٍخ 

 

 وكٍم انىزارح

 وحذح انؼاللبد انذونٍخ

 
 وحذح انتُطٍك يغ انمطبع انخبص

 
 وحذح انشئىٌ انمبَىٍَخ 

 

اإلدارح انؼبيخ 

 نهظُبػخ

 

اإلدارح انؼبيخ 

 نهذراضبد وانتخطٍط

 

اإلدارح انؼبيخ 

 نهشركبد
اإلدارح انؼبيخ نهشئىٌ 

 اإلدارٌخ وانًبنٍخ 

نهتدبرح اإلدارح انؼبيخ 

 وانًؼبثر

 

اإلدارح انؼبيخ نهًكبتت 

انفرػٍخ وحًبٌخ 

 انًطتههك

 دائرح انًختجراد -

دائرح انًكبٌٍم -

 وانًمبٌٍص وانًىازٌٍ

 دائرح حًبٌخ انًطتههك -

 دائرح انًكتت انفرػً -

تطدٍم دائرح  -

 انشركبد

لبثخ ػهى انردائرح -

انشركبد دائرح انطدم 

 انتدبري.

دائرح انرلبثخ ػهى -

 يحالد انظرافخ

 

 

 

شئىٌ دائرح  -

 انًىظفٍٍ

  انشئىٌ اإلدارٌخدائرح -

دائرح األرشٍف -

 انًركسي 

 

 

دائرح انذراضبد  -

 وانتخطٍط .

الحظبء دائرح -

 وانذراضبد.

دائرح دػى اتخبر -

 انمرار. 

 

 

 

 

دائرح انترخٍض  -

 .انظُبػً

انتًٍُخ دائرح -

 انظُبػٍخ 

دائرح تًٍُخ وتروٌح -

 انظبدراد .

 

 

 

 

 انتدبرح .دائرح  -

انًهكٍخ انظُبػٍخ دائرح -

 وانىكبلد انتدبرٌخ.

 دائرح انًؼبثر.-

 

 

 

 

 وحذح انشئىٌ انمبَىٍَخ 

 

 وحذح انحبضىة وتكُىنىخٍب انًؼهىيبد

 

 يذٌر يكتت انىكٍم 

 

 هٍئخ تشدٍغ الضتثًبر

 نًىاطفبد وانًمبٌٍصيؤضطخ ا

 

 هٍئخ انًذٌ انظُبػٍخ 
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      :العاممين بالوزارة عدد: اً خامس

مكزعيف في العمؿ بيف مكظفان, ( 447) بمغ عدد مكظفي كزارة االقتصاد الكطني حكالي
اية شارع النصر ضمف منطقة أبراج ألمقكسي بمدينة غزة محافظة الكزارة األـ التي تقع في ني

غزة, كالمكاتب الفرعية في محافظة غزة, محافظة الشماؿ, محافظة الكسطى, محافظة خاف 
( 3)جدكؿ رقـ )كمديرية المصادر كالمكارد الطبيعية, , محافظة كرفح, المعابر الحدكدية, سيكن

   .في ىذه الدراسة, الفصؿ الرابع(يكضح 

 في الوزارة: ستخدمة: األساليب اإلحصائية المسادساً 

-4154لألعكاـ ) بالرجكع إلى العديد مف ممفات اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية  
 إليو أشارتكما , بالكزارة ( 4154-4155لألعكاـ ) كاإلدارة العامة لمدراسات كالتخطيط(, 4155

: الكزارة تستخدـ كتتبع العديد مف تبي   (4154-4155) تقارير االنجازات لمكزارة األعكاـ ف بأف 
 منيا مايمي: اإلحصائيةاألساليب 

 :مثؿقطاع غزة السكاف في في الدراسات الخاصة بتقدير احتياجات  :أسموب السالسل الزمنية -5
اف في كالخاصة بتقدير احتياجات السك 4118الدراسة التي قاـ بيا مدير دائرة اإلحصاء في العاـ 

الى  4118( مف العاـ األخرلقطاع غزة مف )السمع التمكينية كاألساسية كالسمع الكمالية كالسمع 
4141 . 

 في حالة األزمات االحتياجات الطارئة مف المكاد التمكينيةأسمكب )ندكة الخبراء( في تقدير  -4
  .4154, 4118مي مثؿ أزمة الدقيؽ كالمكاد التمكينية إثناء الحربيف عمى غزة  عا الطارئة

حيػػػػث التحميػػػػؿ الكمػػػػي لعالقػػػػات التػػػػداخؿ بػػػػيف القطاعػػػػات  :والمخرجووووات –نموووواذج الموووودخالت  -3
إف  حجـ اإلنتاج ألم اقتصاد يعتمػد عمػي كميػات  المككنة لالقتصاد في قطاع غزة, حيث ةالمختمف

ـ  فػػإف  تحميػػؿ المػػدخ  تالت كالمخرجػػامختمفػػة مػػف نػػاتج الصػػناعات األخػػرل فػػي االقتصػػاد, كمػػف ثػػَػػػػ
 التقػػػاريريسػػاعد عمػػػى تصػػػكير كدراسػػػة عالقػػػة التشػػػابؾ بػػػيف قطاعػػػات االقتصػػػاد كمػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ: 

ة, كالتجػػارة الخارجيػػة كالداخميػػ ,الخاصػػة بالقطاعػػات االقتصػػادية, كالنػػاتج المحمػػي, كتقػػارير المعػػابر
 . كتقرير الرقـ القياسي لألسعار
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عػداد الخطػػة إل الالزمػةاألربعػة  المسػتقبمية يكىاتحيػث عرضػت السػينار  :أسوموب السويناريوىات -4
, كما ىك مكضح فػي الشػكؿ التػالي رقػـ (2018إلى  2013اإلستراتيجية الخمسية لكزارة االقتصاد )

(3.) 

 ( يوضح السيناريوىات المستقبمية األربعة3شكل )

 السيناريكىات المستقبمية األربعة
  رفع الحصار 
 
 
 

 الكفاؽ الفمسطيني
 لحة() المصا

++ 
 األكؿ كالسيناري

الكفاؽ الفمسطيني كرفع 
 الحصار

- + 
 الثاني كالسيناري 

عدـ الكفاؽ الفمسطيني كرفع 
 الحصار

 
 
 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 
 الفمسطيني

 )عدـ المصالحة(
 +- 

 السيناريك الثالث
الكفاؽ الفمسطيني كفرض 

 الحصار

- - 
 السيناريك الرابع

عدـ الكفاؽ الفمسطيني 
 كفرض الحصار

  فرض الحصار 

 .2013/2018المصدر: الخطة الخمسية لكزارة االقتصاد الكطني 

( عمميػػػة بنػػاء السػػػيناريكىات حيػػػث إف  السػػػيناريك األكؿ ىػػػك 2كيكضػػح الشػػػكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
السػػػيناريك المتفائػػػؿ, كالسػػػيناريك الرابػػػع المتشػػػائـ, كالثػػػاني كالثالػػػث بػػػيف المتشػػػائـ كالمتفائػػػؿ, كلكػػػف 

 ىك سيناريك بقاء الكضع كما ىك. حجالسيناريك الرا

االقتصػػػادية مثػػػؿ التضػػػخـ  , كذلػػػؾ لمتنبػػػؤ بػػػبعض المؤشػػػراتأسوووموب المسووووحات واالستقصووواء -5
 (.2012-2011كالبطالة, لألعكاـ )

: زمة لمتشغيؿ اليػكمي لمػكزارة مثػؿ, في تحديد االحتياجات الشيرية الالسموب التناظر والمقارنةأ -6
 المقارنػةالمقارنػة الداخميػة بػالكزارة مثػؿ:  أسمكب, كذلؾ اعتمادا عمى اسيةك القرطاحتياجات الكقكد 

  بعضيا ببعض. كاألقساـالعامة كالدكائر  كاإلداراتبيف المكاتب الفرعية التابعة لمكزارة 
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  ثالثثالثالفصل الالفصل ال
  العمليتالعمليت  الذراستالذراست

 أواًل: منيج الدراسة. 

 ثانيًا: مجتمع الدراسة.

 ثالثًا: عينة الدراسوة.

 رابعًا: مصادر البيانات.

 خامسًا: أداة الدراسة.
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 الدراسة العممية
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػػالن لإلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة, كمػػف 

مجتمػػػع الدراسػػػة كعينتيػػػا, ككػػػذلؾ أداة الدراسػػػة المسػػػتخدمة ك , تعريػػػؼ ككصػػػؼ مػػػنيج الدراسػػػة ذلػػػؾ
الباحػث  بيػا لإلجراءات التػي قػاـ كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان كطرؽ إعدادىا, كصدقيا كثباتيا, 

عمييػػا فػػي  المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػػد الباحػػث فػػي تقنػػيف أدكات الدراسػػة كتطبيقيػػا, كأخيػػران 
 تحميؿ الدراسة, كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. 

 :الدراسة منيج: أوالً 

المنيج الكصفي التحميمي , ك لدراسةبتو لطبيعة المناساعتماد المنيج الكصفي التحميمي تـ       
"الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد ىك . (87 :2001كآخركف,, عبيدات) بحسب ما أكرد

فالتعبير الكيفي يصؼ لنا  ,ككميان  كيفيان  كيعبر عنيا تعبيران  دقيقان  في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان 
يكضح مقدار ىذه الظاىرة  رقميان  مي فيعطينا كصفان الك كصؼالظاىرة كيكضح خصائصيا, أما ال

  .كحجميا كدرجة ارتباطيا مع الظكاىر األخرل"

  :الدراسة مجتمع: ثانياً 

, كالبالغ ف في كزارة االقتصاد الكطني بغزةيتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المكظفيف العاممي
( 4154كزارة االقتصاد الكطني, , سجالت اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية)حسب  عددىـ 

 .( مكظفان 447)

( يكضح تقسيـ الكظائؼ المسكنة عمى الييكمية بحسب الفئات, حسب 3كالكشؼ التالي جدكؿ رقـ )
 (.4154بيانات الكزارة  لمعاـ )
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 ( يوضح توزيع الموظفين حسب المسمى الوظيفي والفئة الوظيفية4جدول )

 الفئة العدد  المسمى الوظيفي م الفئة العدد  المسمى الوظيفي م
 1 نائب رئيس شعبة 25 العميا 1 ككيؿ كزارة 1

 الثالثة

 1 ميندس أغذية 26 5 مدير عاـ 2

 1 ميندس كيميائي 27 ىاألكل 24 مدير دائرة 3

 العدد المسمى الوظيفي و

 الثانٌة

 5  رئيس شعبة 28

ائي جامعي 4  4 * رئيس قسـ 29 1 إحص 

 6 سكرتيرة 30 1 صناعات غذائيةأخصائي  5

 1 فني تصميـ جرافيؾ 31 6 إدارم جامعي 6

 1 فني 32 6 باحث اقتصادم 7

 1 فني تصميـ كيب 33 1 رئيس شعبة 8

 2 فني صناعات غذائية 34 15 رئيس قسـ 9

 17 كاتب جامعي 35 1 طبيب بيطرم 10

 4 اناتمدخؿ بي 36 2 فني تصميـ صفحات إلكتركنية 11

 16 مساعد إدارم 37 1 كيميائي 12

 1 مساعد محاسب 38 1 مبرمج كمبيكتر 13

 1 مساعد ميندس مدني 39 1 مبرمج صفحات إلكتركنية 14

 1 مفتش مكازيف 40 6 محاسب 15

 36 فني مقالع 41 1 مساعد إدارم 16

 الرابعة

 5 سائؽ 42 4 مساعد قانكني 17

 1 حرفي كيرباء 43 28 مفتش تمكيف 18

 5 ميني  44 1 ميندس زراعي 19

 2 فني صيانة 45 1 ميندس ميكاتركنكس 20

 6 مراسؿ 46 3 ميندس مدني 21

 الخامسة

 1 فني 47 1 ميندس شبكات 22

 1 ميني 48 3 ميندس مفتش تمكيف 23

 2 حارس 49 1 مفتش سجؿ تجارم 24

تسكيف رئيس القسـ عمى الفئة الثانية, كلكف ىذه المجمكعة تـ ترقيتيـ إلى درجة * حسب قانكف الخدمة المدنية يتـ 
 .ال يتناسب مع الفئة الثانيةكذلؾ ألف مؤىميـ العممي  الثالثةرئيس قسـ استثناءن, كلذلؾ تـ بقائيـ عمى الفئة 

 .(4154) المصدر: سجالت اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية كالمالية في كزارة االقتصاد الكطني
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 :الدراسةعينة : ثالثاً 

, مدير دائرة رئيس قسـ, مديرطبقية مسحية تتمثؿ في )اختيار عينة  ىالباحث عم عتمدا
كبذلؾ يككف مجتمع  ,( مكظفان, كيستثنى كالن مف الكزير كككيؿ الكزارة38حيث بمغ عددىـ ) (عاـ

ئات الكظيفية نظران لعدـ مشاركتيا كما تـ استثناء كالن مف باقي الف( مكظفان, 38الدراسة قد بمغ )
في عمميات التنبؤ كممارسة األساليب الخاصة بذلؾ ألف مسمياتيـ الكظيفية ال تؤىميـ لذلؾ, 

 .التالي يكضح تكزيع عينة الدراسة الجدكؿك 

 (: يوضح المناصب اإلدارية رئيس قسم فأعمى في وزارة االقتصاد الوطني5جدول رقم )

 عدد البيان م.
 1 عاـمدير  .5
 43 دائرة مدير .4
 59 رئيس قسـ .4
 38 المجمكع .3

كزارة االقتصػػػػاد الػػػػكطني,  -اإلدارة العامػػػػة لمشػػػػئكف اإلداريػػػػة كالماليػػػػة دائػػػػرة شػػػػئكف المػػػػكظفيف, المصػػػػدر: ) سػػػػجالت
 (.ـ(4154)

 البيانات: : مصادررابعاً 

كلية المتحصمة مػف أداة اعتمدت الدراسة عمى جمع البيانات مف مصادرىا األ :المصادر األولية -أ
 .الدراسة "االستبانة"

 اعتمدت الدراسة عمى جمع البيانات مف مصادرىا الثانكية المتمثمة فيالمصادر الثانوية:  - ب
النشرات الصادرة عف األجيزة كالمؤسسات , ك كالدكريات كالدراسات السابقةالكتب كالمراجع 
 .ة العاممة في األراضي الفمسطينيةالرسمية كالدكلي

 

 



 
 

 

 

 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الطملوظالطملوظىىالدرادظالدرادظ

ىى

85 85 85 85 

 أداة الدراسة:: خامساً 

عػف  ةاإلجابػالمتعمقػة بلمحصكؿ عمى البيانػات  أداة رئيسيةك االستبانة عمى اعتمدت الدراسة
كالدراسػات  اإلدارمعػد اطػالع الباحػث عمػى األدب إعدادىا بمراحػؿ, فب حيث مر  تساؤالت الدراسة, 
العمػػـك مػػف المتخصصػػيف فػػي راء نخبػػة , كاسػػتطالع آفػػي عمػػـ اإلدارةمكضػػكع الالسػػابقة المتعمقػػة ب

شرؼ األكػاديمي, قػاـ الباحػث ببنػاء االسػتبانة عمى التكجييات المستمرة مف قبؿ المُ  , كبناءن اإلدارية
 كفؽ الخطكات التالية:

 الرئيسية التي شممتيا االستبانة. المجاالتتحديد  -

 .مجاؿ مف المجاالتصياغة فقرات كؿ  -
 .( فقرة60شممت ) إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية كالتي -
 غير مناسب. يراهمناسبان, كتعديؿ ما  اهالعتماد ما ير  شرؼعرض االستبانة عمى المُ  -
 ؼ.شرِ تعديؿ االستبانة بناءن عمى تكجييات المُ  -
العمـك في  يفالمتخصصك , اإلدارييف كاإلحصائييف( مف المحكميف 15عرض االستبانة عمى ) -

الجامعة دريس في الجامعات الفمسطينية بغزة )أغمبيـ مف أعضاء ىيئات الت كاف ,اإلدارية
كبعض , (كأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا, األقصى اإلسالمية, جامعة األزىر, جامعة

بيف أعضاء لجنة التحكيـ كأماكف ي (2)كالممحؽ رقـ , المسئكليف في كزارة االقتصاد الكطني
 عمميـ.

عادة ,صى بيا المحكمكفالتعديالت التي أك قاـ الباحث بإجراء  -  .صياغة بعض الفقرات كا 
بمغ عدد فقرات االستبانة في صكرتيا األكاديمي كالمحكميف  ؼشرِ المُ بناءن عمى تكجييات  -

, ( فقرات بسبب التكرار كعدـ االنتماء6, تـ حذؼ )( مجاالت4)( فقرة مكزعة عمى 54النيائية )
كؿ فقرة كزف مدرج كفؽ تـ إعطاء كقد ة, النيائييكضح االستبانة في صكرتيا  (1)رقـ كممحؽ 

 .الخماسي (ليكرت) سمـ

 :وصف االستبانة

 :رئيسيف مف قسميف االستبانةتككنت 

المتغيرات التالية:  : تككف مف المعمكمات الشخصية لمجتمع الدراسة كتككف مفالقسم األول
 )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, الدرجة الكظيفية, كعدد سنكات الخبرة(.
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( 4مكزعة عمى ) ( فقرة54) االستبانة, فتضمففقرات تككف مف مجاالت ك ي :ما القسم الثانيأ
 :ةاالستبانمجاالت يكضح  (6) كجدكؿمجاالت, 

 ( 6جدول )
 توزيع مجاالت الدراسة وعدد الفقرات التي تندرج تحت كل مجال

 عدد الفقرات المجاالت
 71 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ.  .0

 71 الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية. استخداـ  .2

 10 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ الكمية.    .3

 14 المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في الكزارة.  .4

 54 اإلجمالي

 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:سادساً 

 Statisticalإلحصػػػائيمػػػف خػػػالؿ برنػػػامج التحميػػػؿ ا االسػػػتبانةبيانػػػات تحميػػػؿ تػػػـ تفريػػػغ ك 

Package for the Social Sciences   (SPSS). 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة ىي كالتالي:

النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة  -
 . في كصؼ عينة الدراسة الباحثتكرار فئات متغير ما كيفيد 

 .( لمعرفة ثبات فقرات االستبانةCronbach's Alpha) (كنباخألفا كر )اختبار  -
ما إذا لمعرفة ( Kolmogorov-Smirnov Test)( K.S)( سمرنكؼ -ككلكمجركؼ)اختبار  -

 .مف عدموالبيانات تتبع التكزيع الطبيعي  كانت
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( لقياس درجة االرتباط: يقـك Pearson Correlation Coefficient) بيرسكفمعامؿ ارتباط  -
االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف. كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي ىذا 

  كالعالقة بيف المتغيرات. لالستبانةكالصدؽ البنائي 
ما إذا كانت  لمعرفة (T- Test) لمتكسط عينة كاحدة ( في حالة عينة كاحدةT)معممي اختبار  -

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد تـ  (3)كىي متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة الحياد 
  استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

ما إذا  لمعرفة( Independent samples T- Test( في حالة عينتيف )T)معممي اختبار  -
 كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 لمعرفة ANOVA  (One Way Analysis of Variance)))ميؿ التبايف األحادم اختبار تح -
 .ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات

 :االستبانةصدق : اً سابع

 (179, ـ2001,)عبيػػػػػدات كآخػػػػػركفاالسػػػػػتبانة )أداة الدراسػػػػػة( كمػػػػػا أكرده  صػػػػػدؽيقصػػػػػد ب
تػػػدخؿ فػػػي التحميػػػؿ مػػػف ناحيػػػة, ككضػػػكح فقراتيػػػا  لكػػػؿ العناصػػػر التػػػي يجػػػب أفْ  شػػػمكؿ االسػػػتبانة"

كقد قاـ الباحث بتقنيف فقرات  ."كمفرداتيا مف ناحية ثانية, بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا
 طريقتيف:ب االستبانةاالستبانة كذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة, كقد تـ التأكد مف صدؽ فقرات 

 :ظاىري لألداة الصدق ال -1

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
 (2)الممحػػػؽ رقػػػـ ك  ,التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػات محكػػػـ أغمػػػبيـ( 15)

يـ في المحكميف آرائ حيث بيفيكضح أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة. 
كمػػدل مناسػػبة  ,مػػدل مالئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو, كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات

الدراسػة  مجػاالتمػف  مجػاؿنتمي إليو, كمػدل كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ تالذم  لممجاؿكؿ عبارة 
أك مػف تعػديؿ صػياغة العبػارات أك حػذفيا,  ىذا باإلضافة إلى اقتراح مػا يركنػو ضػركريان  ,األساسية

 المعمكمػاتإضافة عبارات جديدة ألداة الدراسػة, ككػذلؾ إبػداء آرائيػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األكليػة )
مقيػػػاس المسػػػتخدـ فػػػي االسػػػتبانة. الالمبحػػػكثيف, إلػػػى جانػػػب  مطمكبػػػة مػػػفالشخصػػػية كالكظيفيػػػة( ال

عػػديالت التػػي قػػاـ الباحػػث بػػإجراء الت ,إلػػى المالحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػكف كاسػتنادان 
, حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحػذؼ أك إضػافة كبإرشاد الُمشرؼ اتفؽ عمييا معظـ المحكميف



 
 

 

 

 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الطملوظالطملوظىىالدرادظالدرادظ

ىى
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الػػبعض اآلخػػر منيػػا. كعمػػى ضػػكء تمػػؾ اآلراء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػػرات كتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر 
طبيقيػػا بػػذلؾ خرجػػت االسػػتبانة بصػػكرتيا النيائيػػة ليػػتـ ت .فقػػرة (54ليصػػبح عػػدد فقػػرات االسػػتبانة )

 والفقرات التي تم استبعادىا ىي:عمى أفراد مجتمع الدراسة.

 )تكجد إدارة عامة أك جية متخصصة تختص بعممية التنبؤ( استبعدت بسبب الدمج.  -1

 استبعدت بسبب التكرار. عتمد نماذج المدخالت كالمخرجات في عممية التنبؤ() تُ  -2

 استبعدت بسبب الدمج. يب التنبؤ المختمفة() تكجد جية متخصصة تستطيع التعامؿ مع أسال -3

اسػػتبعدت  تسػػتند اإلدارة العميػػا عمػػى أسػػاليب التنبػػؤ المختمفػػة إيمانػػان منيػػا بمبػػدأ التغيػػر المسػػتمر() -4
 بسبب الدمج.

 استبعدت بسبب التكرار. )ُتستخدـ نماذج االحتمالية كالبرمجة الخطية في عممية التنبؤ( -5

 استبعدت بسبب التكرار. ي التنبؤ()ُتستخدـ نماذج المحاكاة ف -6

 صدق المقياس: -2

كيتكػػكف مػػف شػػقيف: األكؿ صػػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي, كالثػػاني صػػػدؽ االتسػػاؽ البنػػائي, كمػػػا 
 يمي:

 (:Internal Validity)االتساق الداخمي صدق : األول

مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذم )يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي 
كذلؾ مف خػالؿ حسػاب  لالستبانةبحساب االتساؽ الداخمي  الباحثكقد قاـ  (تنتمي إليو ىذه الفقرة

كذلػؾ , معامالت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاالت االسػتبانة كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ نفسػو
 عمى النحك التالي:
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 :(استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ) لمجال االتساق الداخمينتائج  - أ

 (7جدول رقم )
والدرجة الكمية  (استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 لممجال

 الفقرة م

 معامل

 (بيرسون)
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 *0.001 0.585 عند كضع الخطط المستقبمية. يفُيعتمد عمى مشاركة العامم  .1

كؿ مستمر عمى استخداـ أساليب التنبؤ في يتدرب العاممكف بش  .2
 أعماليـ.

0.643 0.001* 

 *0.001 0.548 تمقيت ضمف دراستؾ مساقات إحصائية ) أم خارج إطار الكزارة(.  .3

 *0.007 0.383 عممت في مؤسسة تعمؿ في مجاؿ اإلحصاء )أم خارج الكزارة(.  .4

 *0.001 0.542 عامميف.ُيعتمد عمى أسمكب التقارير البيانية كتغذية راجعة مف ال  .5

 *0.001 0.528 يتـ دعكتؾ عند عرض الخطة اإلستراتيجية في كزارتؾ.  .6

 *0.001 0.631 .دكرات متخصصة في أساليب التنبؤ يكجد فائدة مف أك حاجة إلى  .7

 *0.001 0.578 تؤمف الكزارة باستخداـ أساليب التنبؤ العممية عند إعداد إستراتيجيتيا.  .8

 *0.030 0.313 لكضع الخطط المستقبمية الدراسات العممية أساسان تعتبر األبحاث ك   .9

تمتمؾ الكزارة المركنة الكافية لمتعامؿ مع نتائج استخداـ أساليب   .10
 التنبؤ. 

0.623 0.001* 

دارة عامو أك جية متخصصة تستطيع التعامؿ مع إتكجد بالكزارة   .11
 أساليب التنبؤ المختمفة. 

0.688 0.001* 

 *0.001 0.659 رة نظاـ معمكمات فعاؿ تعتمد أساليب التنبؤ عمى محتكاه.ُيكجد بالكزا  .12
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 الفقرة م

 معامل

 (بيرسون)
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 -كحدات أك إدارات أك دكائر -بيف مككنات  يكجد تشبيؾ كاؼٍ   .13

 الكزارة يضمف تكفير المعمكمات التي تحتاجيا الكزارة عند التنبؤ.
0.627 0.001* 

أساليب  تكفر اإلدارة العميا الدعـ المادم كالمعنكم باتجاه استخداـ  .14
 *0.001 0.650 التنبؤ العممية في العمؿ.

العامميف ىـ اإلطار كاألساس لعممية التنبؤ  ف  بأتؤمف اإلدارة العميا   .15
 إيمانان منيا بمبدأ التغير المستمر.  الفنية سيما في الناحية ال

0.677 0.001* 

تجرم البحكث كالدراسات الميدانية لتنطمؽ منيا الكزارة نحك التنبؤ   .16
 المستقبؿ.ب

0.604 0.001* 

نحك المستقبؿ تماشينا مع المتغيرات الداخمية  ؤتنطمؽ الكزارة بالتنب  .17
 كالخارجية المتالحقة.

0.718 0.001* 

 . (05.0) داللةل إحصائيان عند مستك  *االرتباط داالن 

خداـ الكزارة ألساليب است)( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 7يكضح جدكؿ )   
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة  كالدرجة الكمية لممجاؿ, (التنبؤ

(05.0),  لما كضع لقياسو. ان يعتبر المجاؿ صادقكبذلؾ 
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 (الوزارة ألساليب التنبؤ النوعية استخدام)لمجال  االتساق الداخمينتائج  - ب

 (8جدول رقم )
والدرجة  (استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ النوعية)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 الكمية لممجال

 معامل  الفقرة م
 لالرتباط  (بيرسون)

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

1.  
عمى أساليب التنبؤ النكعية )األساليب التي تعتمد في التنبؤ عمى ُيعتمد 

 ي كالخبرة كالتقدير(.الحس الذات
0.550 0.000* 

 *0.000 0.512 ُتستخدـ  أساليب التناظر كالمقارنة في عممية التنبؤ.  .2
 *0.000 0.669 أساليب المسكحات كاالستقصاء في التنبؤ.ى ُيعتمد عم  .3
 *0.000 0.574 تمجأ الي استخداـ أسمكب ندكة الخبراء في التنبؤ  .4
 *0.000 0.534 ؤ.في التنب (دلفي)ُتستخدـ طريقة   .5
 *0.000 0.522 ُتستخدـ طريقة السيناريك الخطي في التنبؤ.  .6
 *0.000 0.529 ُتستخدـ  طريقة السيناريك التشاؤمي في التنبؤ.  .7
 *0.000 0.768 تستخدـ  الكزارة طريقة السيناريك التفاؤلي في التنبؤ.  .8
 *0.000 0.704 تتكقع الكزارة أكثر مف سيناريك في عممية التنبؤ .  .9

 *0.000 0.603 تعتبر الخبرة السابقة كافية كبديؿ مناسب ألساليب التنبؤ النكعية.  .10
 *0.000 0.757 تؤمف الكزارة بجدكل استخداـ أساليب التنبؤ النكعية  .11

12.  
تستخدـ أكثر مف أسمكب مف أساليب التنبؤ النكعية عند كضع الخطط 

 المستقبمية.
0.757 0.000* 

 *0.000 0.706 لنكعي الذم ُيستخدـ في الدراسات المستقبمية.يحدد أسمكب التنبؤ ا  .13

 .(05.0)داللة  لإحصائيان عند مستك  االرتباط داالن *

الكزارة ألساليب  استخداـ) ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ8يكضح جدكؿ )
ف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل كالذم يبيف أ كالدرجة الكمية لممجاؿ,( التنبؤ النكعية

 لما كضع لقياسو. ايعتبر المجاؿ صادقكبذلؾ  (05.0)داللة 
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 (استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ الكمية)لمجال  االتساق الداخمينتائج  - ت

 (9جدول رقم )
 ( ساليب التنبؤ الكميةاستخدام الوزارة أل)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل 

 لالرتباط  (بيرسون)

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

1.  
تعتمػػػػد عمػػػػػى أسػػػػػاليب التنبػػػػؤ الكميػػػػػة )التػػػػػي تسػػػػتخدـ الطػػػػػرؽ البيانيػػػػػة 

كالرياضػػػية لمكصػػػكؿ الػػػي التنبػػػؤات التػػػي عػػػادة مػػػا تكػػػكف  واإلحصلللائٍح
 األساليب النكعية(. أكثر دقة كاقؿ تحيزا بالمقارنة مع

0.689 0.000* 

 *0.000 0.535 في التنبؤ. ومازج انمرخالخ وانمدرجاخ تعتمد    .2
 *0.000 0.771 تستخدـ نماذج االحتمالية ك البرمجة الخطية في التنبؤ.  .3
 *0.000 0.614 تمجأ الكزارة إلى نماذج المحاكاة  في التنبؤ.  .4
 *0.000 0.616 التنبؤ.تستخدـ  نماذج ديناميكية غير خطية في   .5
 *0.009 0.374 نماذج إسقاط االتجاه العاـ في التنبؤ. تستخدـ  .6
 *0.000 0.609 تستخدـ النماذج اإلحصائية لمسالسؿ الزمنية في التنبؤ.  .7
 *0.000 0.836 تستخدـ نماذج االقتصاد القياسي في التنبؤ.  .8
 *0.000 0.503 يةتعتبر الخبرة السابقة بديؿ مناسب ألساليب التنبؤ الكم  .9

يتـ تحديد أسمكب التنبؤ الكمي الذم ُيستخدـ في الدراسات المستقبمية   .10
 بسيكلة.

0.684 0.000* 

   .(05.0)إحصائيان عند مستكم داللة  االرتباط داالن *

استخداـ الكزارة ألساليب )( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ9يكضح جدكؿ )
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل  كالدرجة الكمية لممجاؿ, (نبؤ الكميةالت

 لما كضع لقياسو. ان يعتبر المجاؿ صادقكبذلؾ  (05.0)داللة 
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في  المحددات التي تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية)لمجال  االتساق الداخمينتائج  - ث
 (الوزارة

 (10ل رقم )جدو
المحددات التي تعيق تطبيق أساليب التنبؤ ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 والدرجة الكمية لممجال (العممية في الوزارة

 الفقرة م
 معامل 

( بيرسون )
  لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 *0.000 0.521 يكجد قكانيف حككمية تحد مف استخداـ أساليب التنبؤ في الكزارة.  .1
 *0.000 0.502 كادر بشرم مؤىؿ يقـك بعممية التنبؤ. يكجد  .2
 *0.000 0.627 تيتـ الكزارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ.  .3
 *0.019 0.338 المكظؼ  تؤىمو لعممية التنبؤ. ليكجد خبرة كافية لد  .4
 *0.000 0.596 بعممية التنبؤ في التخطيط االستراتيجي. ةتؤمف الكزار   .5
 *0.017 0.345 تؤثر المتغيرات السياسية كالتبعية االقتصادية في عممية التنبؤ.  .6
 *0.000 0.653 تدعـ الكزارة  مادينا كمعنكينا استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة.  .7
 *0.000 0.614 تعتمد الكزارة عمى دراسة التحميؿ المالي في عممية التنبؤ.  .8
 *0.000 0.667 األكضاع االقتصادية المتغيرة في عممية التنبؤ.تعتمد الكزارة دراسة   .9

10.  
تعتمد الكزارة عمى دراسة التغيرات في أسعار السكؽ في عممية 

 التنبؤ.
0.604 0.000* 

 *0.000 0.690 ُتستخدـ أساليب تنبؤ غير تقميدية بالعمؿ.  .11

يكجد مركز دراسات كأبحاث متخصص تعتمد عميو الكزارة عند   .12
 تنبؤ.عممية ال

0.556 0.000* 

13.  
تمتمؾ الكزارة األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ أساليب التنبؤ 

 في العمؿ.
0.654 0.000* 

14.  
تمتمؾ اإلدارة العميا ثقافة تنظيمية تؤمف بالنتائج المستقبمية لعممية 

 التنبؤ.
0.713 0.000* 

 . (05.0)إحصائيان عند مستكم داللة  االرتباط داالن *
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المحددات التي تعيؽ )( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 10يكضح جدكؿ )
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط  كالدرجة الكمية لممجاؿ, (تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في الكزارة

 لما كضع لقياسو. ان جاؿ صادقيعتبر الم(, كبذلؾ 05.0المبينة دالة عند مستكل داللة )

 :((Structure Validityصدق االتساق البنائي  الثاني:

يعتبر الصدؽ البنائي أحػد مقػاييس صػدؽ االسػتبانة الػذم يقػيس مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي 
لفقػرات  ةالكميػ بالدرجػةالدراسػة  مجػاالتمػف  مجػاؿبػيف ارتبػاط كػؿ , كيتريد االستبانة التكصؿ إلييا

 .االستبانة

 (11دول رقم )ج
 ستبانة المعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية ل 

 المجال م
 (بيرسون)معامل 

  لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 *0.000 0.849 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  .5

 *0.000 0.828 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية  .4

 *0.000 0.807   .ستخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ الكميةا  .4

المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في   .3
 .الكزارة

0.866 0.000* 

 .(05.0) إحصائيان عند مستكم داللة االرتباط داالن *

 إحصػائيا دالػة بانةفػي جميػع مجػاالت االسػت معػامالت االرتبػاطأف جميع ( 11جدكؿ )يبيف 
 .لقياسو لما ُكضع صادقةن  مجاالت االستبانة يعتبر جميعبذلؾ (, ك 05.0عند مستكل داللة )

 

 



 
 

 

 

 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الطملوظالطملوظىىالدرادظالدرادظ

ىى

95 95 95 95 

 :(Reliability) ثبات االستبانة: اً ثامن

ـ إعػادة تكزيػع االسػتبانة ػػػػ  تعطػي ىػذه االسػتبانة نفػس النتيجػة لػك ت يقصد بثبات االستبانة أف  
ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار  مػػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط, أك بعبػػارة أخػػرل أف   أكثػػر مػػف

في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات 
 خالؿ فترات زمنية معينة.

 تالية:ثبات االستبانة تم استخدام األساليب اإلحصائية ال ىولقياس مستو 

 :(Cronbach's Alpha Coefficient) ألفا كرونباخ معامل

ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة  لقيػاس ثبػات االسػتبانة (ألفا كركنباخ)استخدـ الباحث طريقة    
 (.12في جدكؿ )

 (12جدول رقم )
 لالستبانةمعامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ(  

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال م
 كرونباخ

 الصدق
 الذاتي*

 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  .5
71 0.859 0.927 

 0.925 0.856 71 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية  .4

 0.910 0.829 10   .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ الكمية  .4

المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في   .3
 0.846 0.716 14 .الكزارة

 0.960 1.944 13 جميع المجاالت

 *الصدق الذاتي = الجذر ألتربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.

كانػت مرتفعػة لكػؿ قيمة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ  ( أف  54في جدكؿ ) المبينةمف النتائج  يتضح
ككػذلؾ ( 1.944االسػتبانة )( بينما بمغت لجميػع فقػرات 0.859,  1.756مجاؿ حيث تتراكح بيف )



 
 

 

 

 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الطملوظالطملوظىىالدرادظالدرادظ

ىى

94 94 94 94 

( بينمػا بمغػت لجميػع 0.927,  1.836مػة الصػدؽ الػذاتي مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ حيػث تتػراكح بػيف )قي
 الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا. ( كىذا يعني أف  1.961فقرات االستبانة )

تأكػد مػف تػـ ال ( كيككف55االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ) ككفتكبذلؾ 
عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة االسػػتبانة كصػػالحيتيا لتحميػػؿ الباحػػث  سػػتبانة ممػػا يجعػػؿالصػػدؽ كثبػػات ا

 النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 :(Normality Distribution) Test اختبار التوزيع الطبيعي

  Kolmogorov-Smirnov( K.S) (سػػػػػػػػمرنكؼ -كػػػػػػػكلمجركؼ) اختبػػػػػػػار ـ اسػػػػػػػتخداـػػػػػػػػػػ  ت
النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي  انػتمػف عدمػو ككلتكزيػع الطبيعػي تتبػع االبيانػات  الختبار ما إذا كانػت

  .(13)جدكؿ 

 (13جدول رقم )
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) المجال م
 0.980 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  .5
 0.920 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية  .4
 0.605   .ارة ألساليب التنبؤ الكميةاستخداـ الكز   .4
 0.977 .المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في الكزارة  .3

 0.970 جميع المجاالت

.( لمجػاالت الدراسػة كانػت Sig( أف القيمة االحتماليػة )13كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تكزيػػػػع البيانػػػػات ليػػػػذه المجػػػػاالت يتبػػػػع التكزيػػػػع  كبػػػػذلؾ فػػػػإف   (05.0)أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة

 الطبيعي, حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.

 

 

 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

94 94 94 94 

 

 

 

  رابعرابعالفصل الالفصل ال
  حتليل البياناث واختبار الفرضياثحتليل البياناث واختبار الفرضياث

 

 : الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.أوالً 

 رات االستبانة.: تحميل فقثانياً 

 : اختبار الفرضيات.ثالثاً 

 .: نتائج الدراسةرابعاً 

 .: التوصيات والمقترحاتخامساً 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

93 93 93 93 

   :: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةأوالً 

 الشخصية البياناتفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ  

 :حسب الجنس الدراسة توزيع عينة -0

 نة الدراسة حسب الجنس(: توزيع عي14جدول )

 (%8.3) بينما الباقي ,ذككرمف عينة الدراسة  (%91.7) ما نسبتو ( أف  53يبيف جدكؿ )  
  إناث.

ت ىذه حيث يشكؿ عنصر الذككر اكبر نسبة, كجاءذلؾ إلى طبيعة عمؿ الكزارة  يعزو الباحث
%( بينما 99.4( حيث كانت نسبة الذككر )4111 النسبة طبيعية كمتفقة مع دراسة )عطا اهلل,

 نفسولمعاـ  الفمسطيني لإلحصاءالمركزم  ز%( كىي متفقة مع منشكرات الجيا1.7نسبة اإلناث )
 %( كالباقي ذككر.9.3)حيث شكمت نسبة اإلناث العامالت في قطاع غزة 

 :العمرحسب  الدراسة توزيع عينة -2

 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر15جدول )

 النسبة المئوية % التكرار الجنس
 91.7 33 ذكر
 8.3 3 أنثى

 100 38 المجموع

 النسبة المئوية % التكرار العمر
 54.1 6 سنة 31أقؿ مف 

 45.7 20 سنة 41إلى أقؿ مف  31مف 

 44.4 16 سنة 51قؿ مف ألى إ 41مف 
 12.1 6 فأكثر سنة 51مف 

 100 38 المجموع



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

91 91 91 91 

 ,سنة (41) أقؿ مفأعمارىـ الدراسة  مف عينة (%54.1) ما نسبتو ( أف  51يبيف جدكؿ )
تتراكح  (%44.4) ك ,سنة( 31)إلى أقؿ مف  (41)مف تتراكح أعمارىـ  (%41.7) كما نسبتو
 .فأكثر سنة (11)أعمارىـ  (%54.1), بينما سنة (11)قؿ مف ( إلى أ 31)مف أعمارىـ 

كشاب, حيث لمجتمع الفمسطيني مجتمع فتي احقيقة أف   ىذه النتيجة إلىيعزو الباحث 
قامت السمطة الفمسطينية بتكظيؼ العدد األكبر مف مكظفي الخدمة المدنية بعد إنشائيا سنة 

 (. 4118تعيف عدد مف مكظفي الخدمة المدنية لمعالجة أزمة االنقساـ بعد عاـ ) (, بينما تـ5993)

 :المؤىل العمميحسب  الدراسة توزيع عينة -3

 المؤىل العممي (: توزيع عينة الدراسة حسب16جدول )

 
 ,يحممػػػػكف درجػػػػة دبمػػػػـك فمػػػػا دكفمػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة  (%6.3) مػػػػا نسػػػػبتو ( أف  56يبػػػػيف جػػػػدكؿ )

 , بينمػػػػايحممػػػػكف درجػػػػة ماجسػػػػتير (%45.4) ا نسػػػػبتوكمػػػػ يحممػػػػكف درجػػػػة بكػػػػالكريكس, (58.3%)
 يحممكف درجة دكتكراه. (3.5%)

%( في مجتمع الدراسة 94.7فأعمى إلى ) سسبة مف يحممكف درجة البكالكريك ارتفاع نيعزو الباحث 
الفمسػػطينية بػات متعمقػا فػي األسػاس عمػػي ىػذه الدرجػة العمميػة كمعيػػار  اتإلػى أف  العمػؿ فػي الػكزار 

 .اإلداريةتعيف في الكظائؼ ميـ عند ال
( حيث أكضح أف  معظـ مجتمع البحث 4117الدراسة جاءت متكافقة مع دراسة )الشيخ عيد, كما أف  

%(, ككػػذلؾ يطمػػئف الباحػػث لقػػدرة غالبيػػة أفػػراد 94فػػي دراسػػتو مػػف حممػػة البكػػالكريكس  كنسػػبتيـ )
 العينة لتفيـ أسئمة االستبانة كاإلجابة عمييا.

 
 

 النسبة المئوية % التكرار المؤىل العممي
 6.3 4 دبمكـ فما دكف

 58.3 28 كالكريكسب

 31.3 15 ماجستير
 4.1 2 دكتكراه

 100 48 المجموع



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

96 96 96 96 

 :الدرجة الوظيفيةحسب  الدراسة ةتوزيع عين -4

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية17جدول )

 
سة درجتيـ الكظيفية مدير عػاـ, كمػا %( مف عينة الدرا10.4) ما نسبتو ( أف  57يبيف جدكؿ )      
  .رئس قسـ درجتيـ الكظيفية (%(39.6 درجتيـ الكظيفية مدير دائرة, (%50) نسبتو

حيػػث تشػػكؿ نسػػبة  تكزيػػع عينػػة الدراسػػة حسػػب الدرجػػة الكظيفيػػة ىػػك تكزيػػع طبيعػػيأف   يوورى الباحووث
كىػػذا األمػر مػػالـز  %(89.6) رئػيس القسػـ كالمػػدير أعمػى نسػػبة مػف بػػيف المسػميات الكظيفيػػة كىػي

 لمتسمسؿ اإلدارم اليرمي المنطقي حيث تشكؿ القاعدة مساحة اكبر مف مساحة القمة.
 :عدد سنوات الخبرةحسب  الدراسة توزيع عينة -7

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة18جدول )

  
(  1 )أقػػؿ مػػف سػػنكات خبػػرتيـ مػػف عينػػة الدراسػػة (%51.3) مػػا نسػػبتو ( أف  58يبػػيف جػػدكؿ )     
 ,سػػنكات( 51)لػى أقػػؿ مػف سػػنكات إ( 1)مػف  تتػراكح سػػنكات خبػرتيـ%( 47.1كمػا نسػػبتو), سػنكات

 النسبة المئوية % التكرار الدرجة الوظيفية
 10.3 5 مدير عاـ   

 11.1 23 دائرةمدير 

 49.6 19 رئيس قسـ  
 100 38 المجموع

 النسبة المئوية % التكرار عدد سنوات الخبرة
 10.4 1 سنكات 5أقؿ مف 

 37.5 18 سنكات 11سنكات إلى أقؿ مف  5مف 

 47.9 23 سنة 21سنكات إلى أقؿ مف  11مف 
 4.2 2 سنة فأكثر 21مف 

 100 38 المجموع



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

97 97 97 97 

 بينمػػػا ,سػػػنة( 41)سػػػنكات إلػػػى أقػػػؿ مػػػف ( 51)مػػػف  تتػػػراكح سػػػنكات خبػػػرتيـ (%37.9) كمػػػا نسػػػبتو
 فأكثر. سنة (41)مف سنكات خبرتيـ  (3.4%)

%( ذلػػؾ إلػػى عمػػر الػػكزارة  91.8نسػػبة الػػذيف خبػػرتيـ أقػػؿ مػػف عشػػريف سػػنة بمغػػت )  يعووزو الباحووث
 (.5993الذم ال يتعدل عاـ )

 االستبانة:تحميل فقرات : ثانياً 

درجة الحياد حسب مقيػاس ليكػرت  تقابؿ كىي( 4)متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية
 المستخدـ.

 .(4)متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

فػػض و ال يمكػػف ر فإن ػػ (05.0)أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( Sig) (P-value)إذا كانػػت 
حػػػكؿ الظػػػاىرة مكضػػػع الدراسػػػة ال فػػػراد األآراء متكسػػػط الفرضػػػية الصػػػفرية كيكػػػكف فػػػي ىػػػذه الحالػػػة 

أقػػؿ مػػػف مسػػػتكل  Sig .(P-value)كانػػت أمػػػا إذا  (3)درجػػػة الحيػػػاد كىػػى يختمػػؼ جكىريػػػان عػػف 
آراء متكسػط  ف  بػأ :فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمػة القائمػة (05.0) الداللة

, كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يمكػػػف تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف (4)كىػػػي  عػػػف درجػػػة الحيػػػاديختمػػػؼ جكىريػػػان فػػػراد األ
كذلػؾ مػف خػالؿ قيمػة  (4)كىػي  متكسط اإلجابة يزيد أك يػنقص بصػكرة جكىريػة عػف درجػة الحيػاد

يػػد عػػف درجػػة يز  المتكسػػط الحسػػابي لإلجابػػة مكجبػػة فمعنػػاه أف   قيمػػة االختبػػاراالختبػػار فػػإذا كانػػت 
 الحياد كالعكس صحيح.

  بؤ(استخدام الوزارة ألساليب التن) المجال األولتحميل فقرات  -1

( لمعرفة ما إذا كانت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة T)تـ استخداـ اختبار 
 .(19في جدكؿ ) مكضحة أـ ال, كالنتائج (3)الحياد كىي 
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  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
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 (19جدول رقم )
 التنبؤ(استخدام الوزارة ألساليب )لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sigيمة االحتمال )المتوسط الحسابي وق
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 3 *0.000 6.11 75.83 0.90 3.79 عند كضع الخطط المستقبمية. يفُيعتمد عمى مشاركة العامم  .1

2.  
يتدرب العاممكف بشكؿ مستمر عمى استخداـ أساليب التنبؤ 

 في أعماليـ.
3.31 0.99 66.25 2.18 0.034* 14 

3.  
تمقيت ضمف دراستؾ مساقات إحصائية ) أم خارج إطار 

 الكزارة(.
3.69 1.12 73.75 4.28 0.000* 4 

عممت في مؤسسة تعمؿ في مجاؿ اإلحصاء )أم خارج   .4
 الكزارة(.

2.83 1.34 56.67 -0.88 0.383 17 

5.  
ُيعتمد عمى أسمكب التقارير البيانية كتغذية راجعة مف 

 العامميف.
3.65 0.84 72.92 5.34 0.000* 5 

 7 *0.002 3.24 71.25 1.20 3.56 يتـ دعكتؾ عند عرض الخطة اإلستراتيجية في كزارتؾ.  .6

7.  
يكجد فائدة مف أك حاجة إلى دكرات متخصصة في أساليب 

 1 *0.000 8.61 82.92 0.93 4.15 .نبؤ الت

8.  
تؤمف الكزارة باستخداـ أساليب التنبؤ العممية عند إعداد 

 إستراتيجيتيا.
3.58 0.76 71.67 5.27 0.000* 6 

9.  
تعتبر األبحاث كالدراسات العممية أساسا لكضع الخطط 

 المستقبمية
3.85 0.94 77.08 6.26 0.000* 2 

لكافية لمتعامؿ مع نتائج استخداـ تمتمؾ الكزارة المركنة ا  .10
 أساليب التنبؤ. 

3.38 0.85 67.50 3.09 0.003* 12 

11.  
أك جية متخصصة تستطيع  ةدارة عامإتكجد بالكزارة 

 التعامؿ مع أساليب التنبؤ المختمفة. 
3.33 1.07 66.67 2.14 *0.037 13 

12.  
ُيكجد بالكزارة نظاـ معمكمات فعاؿ تعتمد أساليب التنبؤ عمى 

 كاه.محت
2.98 0.82 59.58 -0.17 0.868 15 

13.  
بيف مككنات )كحدات أك إدارات أك  يكجد تشبيؾ كاؼٍ 

دكائر( الكزارة يضمف تكفير المعمكمات التي تحتاجيا 
 الكزارة عند التنبؤ.

3.40 0.90 67.92 3.07 0.004* 11 
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14.  
تكفر اإلدارة العميا الدعـ المادم كالمعنكم باتجاه استخداـ 

 ؤ العممية في العمؿ.أساليب التنب
2.96 0.84 59.17 -0.33 0.743 16 

15.  
العامميف ىـ اإلطار كاألساس لعممية  ف  أتؤمف اإلدارة العميا ب

سيما في الناحية الفنية إيمانان منيا بمبدأ التغير الالتنبؤ 
 المستمر.  

3.46 0.88 69.17 3.63 0.001* 9 

16.  
ا الكزارة نحك تجرم البحكث كالدراسات الميدانية لتنطمؽ مني

 التنبؤ بالمستقبؿ.
3.44 0.83 68.75 3.68 0.001* 10 

17.  
نحك المستقبؿ تماشينا مع المتغيرات  ؤتنطمؽ الكزارة بالتنب

 الداخمية كالخارجية المتالحقة.
3.48 0.92 69.58 3.60 0.001* 8 

  *0.000 6.00 69.22 0.53 3.46 جميع فقرات المجال معاً  

 . (05.0) إحصائيا عند مستكل داللة الن * المتكسط الحسابي دا

 ( تبين ما يمي:19) رقم من جدول
 العبارات التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابي: أواًل:
 (يكجد فائدة مف أك حاجة إلى دكرات متخصصة في أساليب التنبؤ) (7) رقـحصمت العبارة  -

الدرجة الكمية مف كأف  ( 4.15)حصمت عمى  حيث, حسابي كأعمى متكسط ىعمى المرتبة األكل
القيمة  , كأف  (8.61)قيمة االختبار ك ( %82.92)النسبي  المتكسط الحسابي ( أم أف  5)

 عند مستكل داللة ىذه الفقرة دالة إحصائيان ( لذلؾ تعتبر 0.001( تساكم ).Sigاالحتمالية )
(05.0)   ة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي متكسط درج مما يدؿ عمى أف
 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني أف  ( 3)
عمى ( تعتبر األبحاث كالدراسات العممية أساسا لكضع الخطط المستقبمية)( 9) العبارة حصمت -

( أم أف  المتكسط 5لدرجة الكمية مف )اكأف  ( 3.85المتكسط الحسابي )كاف حيث المرتبة الثانية 
تساكم  (.Sig)( كأف  القيمة االحتمالية 6.26قيمة االختبار )ك %( 77.08) النسبي الحسابي

مما يدؿ عمى أف   (05.0) ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستكل داللة0.000)
كىذا يعني أف  ىناؾ مكافقة  (3زاد عف درجة الحياد كىي ) ة قدمتكسط درجة االستجابة ليذه الفقر 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

511 511 511 511 

المكافقة عمى ىذه الفقرة لحاجة المكظفيف لمدكرات المتخصصة في مجاؿ  يعزو الباحث
دارات كزارة االقتصاد الكطني تشارؾ في إ أف   أساليب التنبؤ إلى عداد الخطة جميع دكائر كا 

لى معرفة االحتياجات مر إحيث يحتاج ىذا األ كالخطط اإلستراتيجية, غيمية السنكية المستقبميةالتش
عداد مثؿ تمؾ الخطط ممارسة لؾ مف المسئكليف القائميف عمى إذتطمب ي حيث ؛المستقبمية لمدكائر

 أك أكثر مف أساليب التنبؤ, كىذا يتكافؽ مع الفقرة األخيرة في الترتيب.  أسمكب

 متوسط حسابي: أقل العبارات التي حصمت عمىثانيا: 

عمى  (م خارج الكزارةأ -مؿ في مجاؿ اإلحصاءعممت في مؤسسة تع)( 4رقـ ) حصمت العبارة -
النسبي  المتكسط الحسابي أم أف   (2.83), حيث حصمت عمى متكسط حسابي األخيرة المرتبة

لذلؾ  (0.383)( تساكم .Sigية )القيمة االحتمال , كأف   (-0.88)قيمة االختبار ك  (56.67%)
 .(05.0) تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستكل داللة

تكفر اإلدارة العميا الدعـ المادم كالمعنكم باتجاه استخداـ أساليب )( 14رقـ )حصمت العبارة  -
( 2.96متكسط حسابي ) حيث حصمت عمىعمى المرتبة قبؿ األخيرة ( التنبؤ العممية في العمؿ

القيمة االحتمالية  , كأف   (-0.33)قيمة االختبار ك  (%59.17)النسبي  المتكسط الحسابي أم أف  
(Sig. تساكم )(0.743) لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستكل داللة 
(05.0). 
في مجاؿ اإلحصاء إلى تنكع  عمؿفي مؤسسات ت عدـ عمؿ المكظفيف ويعزو الباحث   

و ال يطمب منيـ عند التكظيؼ إبراز شيادة خبرة في مجاؿ اإلحصاء مما يعني تخصصاتيـ كأن  
كيعني أف ىنا ضعفان في الدعـ المادم كالمعنكم لمعامميف في مجاؿ  ,لذلؾ الحقان  ة بعضيـحاج

 .استخداـ أساليب التنبؤ
لمدرجة الكمية المتكسط الحسابي  ( أف  19)رقـ ؿ أعاله تبيف لنا مف النتائج الكاردة في الجدك 

قيمة االختبار  (%69.22) يساكم النسبي المتكسط الحسابي أف  ك  (3.46)يساكم لفقرات المجاؿ 
"استخداـ الكزارة لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000))( تساكم .Sigكأف القيمة االحتمالية ) (6.00)

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة  (05.0) كل داللةعند مست داؿ إحصائيان  ألساليب التنبؤ"
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  (3)عف درجة الحياد كىي  أعمى أك زاداالستجابة ليذا المجاؿ 

 قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
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515 515 515 515 

  (استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ النوعية)المجال الثاني تحميل فقرات  -2

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 .(20في جدكؿ ) مكضحة أـ ال, كالنتائج (3)الحياد كىي 

 ( 20جدول رقم )
استخدام الوزارة ألساليب )لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 (التنبؤ النوعية
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األساليب التي تعتمد تمد عمى أساليب التنبؤ النكعية )ُيع  .1
 في التنبؤ عمى الحدس كالخبرة كالتقدير(.

3.73 0.82 74.58 6.17 0.000* 1 

 2 *0.000 6.14 72.92 0.73 3.65 مقارنة في عممية التنبؤ.ُتستخدـ  أساليب التناظر كال  .2
 4 *0.000 4.24 70.42 0.85 3.52 ُيعتمد عمى أساليب المسكحات كاالستقصاء في التنبؤ.  .3
 9 *0.031 2.23 66.25 0.96 3.31 تمجأ الى استخداـ أسمكب ندكة الخبراء في التنبؤ  .4
 12 0.533 0.63 61.67 0.88 3.08 ُتستخدـ طريقة )دلفي( في التنبؤ.  .5
 11 0.130 1.54 63.75 0.85 3.19 ُتستخدـ طريقة السيناريك الخطي  في التنبؤ.  .6
 13 0.728 0.35 60.83 0.79 3.04 ُتستخدـ طريقة السيناريك التشاؤمي في التنبؤ.  .7
 8 *0.015 2.53 66.25 0.85 3.31 تستخدـ  الكزارة طريقة السيناريك التفاؤلي في التنبؤ.  .8
 10 0.086 1.75 64.17 0.83 3.21 تتكقع الكزارة أكثر مف سيناريك  في عممية التنبؤ .  .9

10.  
تعتبر الخبرة السابقة كافية كبديؿ مناسب ألساليب التنبؤ 

 النكعية.
3.48 0.92 69.58 3.60 0.001* 6 

 5 *0.000 5.06 70.00 0.68 3.50 تؤمف الكزارة بجدكل استخداـ أساليب التنبؤ النكعية  .11

12.  
تستخدـ أكثر مف أسمكب مف أساليب التنبؤ النكعية عند 

 كضع الخطط المستقبمية.
3.46 0.85 69.17 3.74 0.001* 7 

يحدد أسمكب التنبؤ النكعي الذم ُيستخدـ في الدراسات   .13
 3 *0.000 4.55 70.83 0.82 3.54 المستقبمية.

  *0.000 5.24 67.80 0.52 3.39 جميع فقرات المجال معاً  

 .(05.0)عند مستكل داللة  إحصائيان  لمتكسط الحسابي داالن * ا
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 ( تبين ما يمي:20)رقم من جدول 
 أواًل: العبارات التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابي:

األساليب التي تعتمد في التنبؤ أم  ,ُيعتمد عمى أساليب التنبؤ النكعية)( 1حصمت العبارة رقـ ) -
 حيث حصمت عمىحسابي  كأعمى متكسطى المرتبة األكل ( عمىبرة كالتقديرس كالخدعمى الح

قيمة االختبار ك  (%74.58)النسبي  المتكسط الحسابي أم أف   (5الدرجة الكمية مف ) ك( 3.73)
عند  لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  (0.000)( تساكم .Sigكأف القيمة االحتمالية ) (6.17)

متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة  مما يدؿ عمى أف   (05.0) مستكل داللة
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. (3)الحياد كىي 

( عمى المرتبة الثانية أساليب التناظر كالمقارنة في عممية التنبؤ ُتستخدـ)( 2رقـ ) حصمت العبارة -
 ( أم أف  المتكسط الحسابي5( كأف  الدرجة الكمية مف )3.65الحسابي ) يث كاف المتكسطح

( 0.000تساكم ) (.Sig)( كأف  القيمة االحتمالية 6.14%( كقيمة االختبار )72.92) النسبي
متكسط  مما يدؿ عمى أف   (05.0) لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستكل داللة

كىذا يعني أف  ىناؾ مكافقة مف قبؿ  (3زاد عف درجة الحياد كىي ) درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

أساليب التنبؤ النكعية تستخدـ في كثير مف األمكر كال  إلى أف  ىذه النتيجة  يعزو الباحثك
س دالحالكمية بحيث يعتمد فييا التنبؤ عمى  سيما األمكر التي يصعب فييا استخداـ األساليب

كىي أساليب جرل استخداميا في الحاالت الحرجة مثؿ حاالت الحصار  كالخبرة كالتقدير
 . ع حيث يتطمب األمر استخداـ الخبرات السابقةالمفركضة عمى القطا

 ثانيا: العبارات التي حصمت عمى أقل متوسط حسابي:

األخيرة,  عمى المرتبة (دـ طريقة السيناريك التشاؤمي في التنبؤُتستخ)( 7رقـ ) حصمت العبارة -
المتكسط  حيث كافكىك أقؿ متكسط حسابي,  (3.04) حيث حصمت عمى متكسط حسابي

( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) كأف   (0.35)قيمة االختبار ك  (%60.83)النسبي  الحسابي
 .(05.0ئيا عند مستكل داللة )لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصا (,(0.728

عمى المرتبة قبؿ األخيرة حيث حصمت ُتستخدـ طريقة )دلفي( في التنبؤ ( 5رقـ ) حصمت العبارة -
%( كقيمة االختبار 61.67)النسبي  ( أم أف  المتكسط الحسابي3.08عمى متكسط حسابي )
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( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة 0.533)( تساكم .Sig( كأف  القيمة االحتمالية )0.63)
 (.05.0إحصائيا عند مستكل داللة )

الكزارة تستخدـ أساليب أخرل غير السيناريك التشاؤمي  إلى أف   ىذه النتيجة يعزو الباحث
كأزمة  مثؿ أزمة األسمنت لمتنبؤ بالمستقبؿ, كفي كثير مف األحياف تعمؿ الكزارة عمي إدارة أزمات

ف  البتركؿ كالغاز كالكيرباء  مف حدة ىذه األزمات.  زيداستخداـ السيناريك المتشائـ يمكف أف ي , كا 

 لمدرجة الكمية لفقرات المجاؿ ( أف المتكسط الحسابي20) رقـ تبيف لنا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ
, 5.24))يمة االختبار ق كأف (%67.80) يساكم النسبي المتكسط الحسابي كأف  ( 3.39)يساكم 

كسط درجة االستجابة ليذا مت مما يدؿ عمى أف   (0.000)( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) كأف  
ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  كىذا يعني أف   (3)درجة الحياد كىي المجاؿ زادت عف 
 فقرات ىذا المجاؿ.

 (رة ألساليب التنبؤ الكميةاستخدام الوزا)المجال الثالث تحميل فقرات  -3

لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػى درجػة الحيػاد  (T)تػـ اسػتخداـ اختبػار 
 .(21في جدكؿ ) مكضحة أـ ال, كالنتائج  (3)كىي 
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 ( 21جدول رقم )
اليب (  لكل فقرة من فقرات مجال "استخدام الوزارة ألس.Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )
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1.  
تعتمد عمى أساليب التنبؤ الكمية )التي تستخدـ الطرؽ البيانية 

التنبؤات التي عادة ما  إلىكاإلحصائية كالرياضية لمكصكؿ 
 دقة كأقؿ تحيزان بالمقارنة مع األساليب النكعية(.تككف أكثر 

3.54 1.16 70.83 3.22 0.002* 2 

 1 *0.000 4.69 72.08 0.89 3.60 تعتمد  نماذج المدخالت كالمخرجات في التنبؤ.  .2
 10 0.252 1.16 63.33 1.02 3.17 تستخدـ نماذج االحتمالية ك البرمجة الخطية في التنبؤ.  .3
 4 *0.000 3.85 69.17 0.83 3.46 نماذج المحاكاة في التنبؤ.تمجأ الكزارة إلى   .4
 9 0.107 1.64 63.75 0.80 3.19 تستخدـ  نماذج ديناميكية غير خطية في التنبؤ.  .5
 7 *0.000 3.86 67.08 0.63 3.35 تستخدـ  نماذج إسقاط االتجاه العاـ  في التنبؤ.  .6
 8 *0.038 2.14 65.83 0.94 3.29 التنبؤ.تستخدـ النماذج اإلحصائية لمسالسؿ الزمنية  في   .7
 3 *0.000 4.18 70.83 0.90 3.54 تستخدـ  نماذج االقتصاد القياسي في التنبؤ.  .8
 5 *0.002 3.25 67.92 0.85 3.40 تعتبر الخبرة السابقة بديؿ مناسب ألساليب التنبؤ الكمية  .9

يتـ تحديد أسمكب التنبؤ الكمي الذم ُيستخدـ في الدراسات   .10
 6 *0.003 3.19 67.50 0.83 3.38 مستقبمية بسيكلة.ال

  *0.000 4.86 67.80 0.56 3.39 جميع فقرات المجال معاً  

 .(05.0)عند مستكل داللة  إحصائيان  * المتكسط الحسابي داالن 

 ( تبين ما يمي:21)رقم من جدول 
 أواًل: العبارات التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابي:

 ىالمرتبة األكل عمى (نماذج المدخالت كالمخرجات في التنبؤعتمد تُ ) (2رقـ )حصمت العبارة  -
 ( أم أف  5)الدرجة الكمية مف ككانت  (3.60) حيث حصمت عمىحسابي  كأعمى متكسط

( .Sigكأف القيمة االحتمالية ) (4.69قيمة االختبار ) كأف (%72.08)النسبي  المتكسط الحسابي
الحياد  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة مما يدؿ عمى أف   (0.000)تساكم 
 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  كىذا يعني أف   (3)كىي 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

511 511 511 511 

ستخدـ الطرؽ البيانية التي تَ تعتمد عمى أساليب التنبؤ الكمية ( )1رقـ )حصمت العبارة  -
التنبؤات التي عادة ما تككف أكثر دقة كأقؿ تحيزان بالمقارنة  إلىؿ كاإلحصائية كالرياضية لمكصك 

( كأف  الدرجة 3.54عمى المرتبة الثانية حيث كاف المتكسط الحسابي ) مع األساليب النكعية(
( كأف  القيمة 3.22%( كقيمة االختبار )70.83)النسبي  ( أم أف  المتكسط الحسابي5الكمية مف )
 ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستكل داللة0.002تساكم )( .Sigاالحتمالية )

(05.0 مما يدؿ عمى أف  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقر ) ة قد زاد عف درجة الحياد كىي
 كىذا يعني أف  ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. (3)

استخداـ كزارة االقتصاد الكطني لنماذج المدخالت  ة إلىىذه النتيج يعزو الباحث
كىك ما في مخرجات الكزارة   , حيث يتـ استخداميامف نماذج األساليب الكمية ألنيا كالمخرجات
في كالسيما  األرقاـإلى تعامؿ الكزارة مع ( 2013-2012تقارير )انجازات الكزارة  أشارت إليو
التضخـ, الرقـ  البطالةلتكقعات المستقبمية مثؿ مؤشرات )مقة باكاألمكر المتعاإلحصائية القراءات 

كاحتياجات السكاف  ,القياسي لألسعار, تقرير دكرة األعماؿ, التقارير المتعمقة بالنمك السكاني
( كما أف  ىناؾ إدارات طبيعة عمميا كميا مثؿ )اإلدارة العامة لمصناعة, كمختبرات المستقبمية

مع  يمؾ, كاإلدارة العامة لمدراسات( كالمكاتب الفرعية التي تتعامؿ ميدانيان التمكيف, كحماية المست
, كىذا يحتاج الى عمؿ كمي الت التجارية حيث سحب العينات كالتقارير الميدانيةحالجميكر كالم
 .إحصائي(

 ثانيا: العبارات التي حصمت عمى أقل متوسط حسابي:

 عمى المرتبة (البرمجة الخطية في التنبؤمالية ك تستخدـ نماذج االحت)( 3رقـ ) حصمت العبارة -
النسبي  المتكسط الحسابي أم أف   (3.17) عمى متكسط حسابي األخيرة, حيث حصمت

لذلؾ  (0.252)( تساكم .Sigكأف القيمة االحتمالية ) (1.16)قيمة االختبار ك  (63.33%)
 .(05.0تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستكل داللة )

عمى المرتبة قبؿ  نماذج ديناميكية غير خطية في التنبؤ( تستخدـ)( 5رقـ )حصمت العبارة  -
النسبي  ( أم أف  المتكسط الحسابي3.19األخيرة حيث حصمت عمى متكسط حسابي )

( لذلؾ 0.107( تساكم ).Sig( كأف  القيمة االحتمالية )1.64%( كقيمة االختبار )63.75)
 (.05.0ر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستكل داللة )تعتب
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 ,كجكد متخصصيف في البرمجة الخطية قمةتدني نسبة ىذه الفقرة إلى  نتيجة يعزو الباحث
كاحتياج مياميا,  التساع الكزارة كتنكعألف الكزارة ال تحتاج إلى عدد كبير منيـ  كىذا أمر طبيعي,

لدكرات  )بعض المكظفيف( , كلكف ىناؾ حاجةمتعددةفيف ذكم  تخصصات كخبرات لمكظالكزارة 
نماذج االحتمالية كالبرمجة الخطية في  مجاؿ استخداـأم في  متخصصة في ىذا المجاؿ الحيكم

 .نماذج ديناميكية غير خطية في التنبؤ كاستخدـ ,التنبؤ

أف , ك (3.39)يساكم لمتكسط الحسابي ا ( أف  21) رقـتبيف لنا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
كأف القيمة االحتمالية  (4.86)قيمة االختبار  (%67.80) يساكم النسبي المتكسط الحسابي

(Sig. تساكم )(0.000)   درجة  عفزاد متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ  مما يدؿ عمى أف
 عمى فقرات ىذا المجاؿ. كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة (3)الحياد كىي 

  (في الوزارة المحددات التي تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية) الرابع مجالالتحميل فقرات  -4

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 .(22في جدكؿ ) مكضحةكالنتائج أـ ال,  (3)الحياد كىي 
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 ( 22جدول رقم )
(  لكل فقرة من فقرات مجال "المحددات التي تعيق .Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 تطبيق أساليب التنبؤ العممية في الوزارة"
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1.  
تحد مف استخداـ أساليب التنبؤ في  يكجد قكانيف حككمية

 الكزارة.
2.98 0.92 59.58 -0.15 0.878 11 

 10 0.776 0.29 60.83 0.96 3.04 يكجد  كادر بشرم مؤىؿ يقـك بعممية التنبؤ.  .2
 13 0.392 0.86- 57.50 0.97 2.88  تيتـ الكزارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ.  .3
 9 0.452 0.76 62.08 0.91 3.10 مكظؼ تؤىمو لعممية التنبؤ .يكجد خبرة كافية لدل ال  .4
 4 0.001 3.39 68.94 0.92 3.45 بعممية التنبؤ في التخطيط االستراتيجي ةتؤمف الكزار   .5
 1 0.000 8.02 85.42 1.10 4.27 تؤثر المتغيرات السياسية كالتبعية االقتصادية في عممية التنبؤ.  .6
 14 0.332 0.98- 57.08 1.06 2.85 ينا استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة.مادينا كمعنك  تدعـ الكزارة  .7
 7 0.107 1.64 63.75 0.80 3.19 تعتمد الكزارة عمى دراسة التحميؿ المالي في عممية التنبؤ.  .8

تعتمد الكزارة دراسة األكضاع االقتصادية المتغيرة في عممية   .9
 التنبؤ.

4.02 0.95 80.42 7.40 0.000 2 

10.  
د الكزارة عمى دراسة التغيرات في أسعار السكؽ في عممية تعتم

 التنبؤ.
4.00 2.29 80.00 3.02 0.049 3 

 6 0.229 1.22 63.75 1.08 3.19 ُتستخدـ أساليب تنبؤ غير تقميدية بالعمؿ.  .11

يكجد مركز دراسات كأبحاث متخصصة تعتمد عميو الكزارة عند   .12
 8 0.411 0.83 62.50 1.09 3.13 عممية التنبؤ

13.  
تمتمؾ الكزارة األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ أساليب 

 التنبؤ في العمؿ
2.96 1.07 59.17 -0.26 0.799 12 

14.  
تمتمؾ اإلدارة العميا ثقافة تنظيمية تؤمف بالنتائج المستقبمية 

 لعممية التنبؤ
3.23 1.04 64.58 1.53 0.132 5 

  0.007 2.81 65.64 0.69 3.28 جميع فقرات المجال معاً  

 .(05.0)احصائيان عند مستكل داللة  * المتكسط الحسابي داالن 
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  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

518 518 518 518 

 ( تبين ما يمي:22) رقم من جدول
 أواًل: العبارات التي حصمت عمى أعمى متوسط حسابي:

 مىع (تؤثر المتغيرات السياسية كالتبعية االقتصادية في عممية التنبؤ)( 6رقـ )حصمت العبارة  -
ف كأ( 5)الدرجة الكمية مف كأف  (4.27) حيث حصمت عمىحسابي  كأعمى متكسط ىالمرتبة األكل

( .Sigالقيمة االحتمالية ) كأف   (8.02)قيمة االختبار ك  (%85.42)النسبي  المتكسط الحسابي
متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد  مما يدؿ عمى أف  ( 0.000) تساكم
 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني أف   (3)كىي 

 تعتمد الكزارة دراسة األكضاع االقتصادية المتغيرة في عممية التنبؤ()( 9رقـ )حصمت العبارة  -
( أم أف  5( كأف  الدرجة الكمية مف )4.02عمى المرتبة الثانية حيث كاف المتكسط الحسابي )

( .Sig( كأف  القيمة االحتمالية )7.40%( كقيمة االختبار )80.42) النسبي  حسابيالمتكسط ال
( مما يدؿ 05.0( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستكل داللة )0.000تساكم )

أف   كىذا يعني (3قد زاد عف درجة الحياد كىي ) عمى أف  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

مجمكعة مف االجراءات السياسية كاالقتصادية االسرائيمية إلى  ىذه النتيجة يعزو الباحثك
التي أدت إلى إالغالؽ المستمر لممعابر كالعدكاف المستمر عمى قطاع غزة مف قبؿ الجيش 

 عمى الحمكؿ السريعة المحددة الكزارةتركيز انتباه إلى االسرائيمي كاألنقساـ الفمسطيني الذم أدل 
 -4154حيث أظيرت تقاربر إنجازات الكزارة, عمى اتخاذ سياسات طكيمة األجؿ ) ياكعدـ قدرت

 ة, كالخبز فتر مثؿ أزمة االسمنتمتتالية الأآلزمات  مف ( إلى أف  الكزارة عالجت العديد4154
حصر ركة الكزارة في استخداـ تنبؤات طكيمة األجؿ, ك مما يؤثر في ح ,(4154- 4118) الحربيف

في حيف لـ , كقيميا كمعتقداتيا الكزارةالبيانات كالمعمكمات في عممية التنبؤ بما يؤيد كجية نظر 
( تؤثر المتغيرات السياسية كالتبعية االقتصادية( إلى ىذه المحدد )4113 ر دراسة )الجديمي,تش

نتيجة لنقص المحمميف المختصيف, كذلؾ  ؛بيانات كعدـ دقتيانقص ال محدداتإلى كلكنيا أشارت 
عدـ كجكد كادر بشرم مؤىؿ يقـك بعممية التنبؤ, كنقص الخبرة الكافية التي تؤىؿ المكظؼ 

ف   .الستخداـ أساليب التنبؤ يمكنو  مف السياسات المستقبمية ما ولدي )ما يسمي بدكلة اسرائيؿ( كا 
مما يظير سياسات الكزارة  كردات  ,المؤثرة دائمااالقتصادية  السيطرةك خذ زماـ المبادرة  أمف 

 .كاضحان  سمبيان  ثيران أأفعاؿ في مقابميا كالتي تؤثر في أم تنبؤ مستقبمي ت
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 ثانيا: العبارات التي حصمت عمى أقل متوسط حسابي:

عمى  (فةمادينا كمعنكينا استخداـ أساليب التنبؤ المختم تدعـ الكزارة)( 7رقـ ) حصمت العبارة -
النسبي  المتكسط الحسابي أف  ك  (2.85) األخيرة, حيث حصمت عمى متكسط حسابي المرتبة

لذلؾ  (0.332)( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) كأف   (-0.98)قيمة االختبار ك  (57.08%)
0.05عند مستكل داللة تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان   ) ). 

عمى المرتبة قبؿ زارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ( تيتـ الك )( 3رقـ )حصمت العبارة  -
النسبي  ( أم أف  المتكسط الحسابي2.88عمى متكسط حسابي ) األخيرة حيث حصمت

( لذلؾ 0.392( تساكم ).Sig( كأف  القيمة االحتمالية )-0.86) %( كقيمة االختبار57.50)
 (.05.0داللة ) تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستكل

عدـ حاجة كؿ العامميف ىذه الفقرة في االستجابة إلى  لتدني مستك  نتيجة يعزو الباحثك
( 2004 ,ما أشار إليو )الجديميفي الكزارة إلى تطكير قدراتيـ في ىذا المجاؿ, كىذا مخالؼ إلى 

 اإلعتماداتيب الكمية عدـ تكفر معكقات استخداـ األسال دراستو التي بيف فييا إف مف أىـ في
كىذا كاضح مف خالؿ حصكليا عمى متكسط حسابي  المالية المناسبة كعدـ كجكد البيانات الدقيقة

 .نسبي قريب جدان مف درجة الحياد

لمدرجة الكمية  المتكسط الحسابي ( أف  22) رقـتبيف لنا مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 
( قيمة االختبار %65.64) يساكم النسبي أف المتكسط الحسابيك  (3.28)يساكم  لفقرات المجاؿ

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة  0.007))( تساكم .Sigكأف القيمة االحتمالية ) (2.81)
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  (3)عف درجة الحياد كىي زادت االستجابة ليذا المجاؿ 

 العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 :اختبار الفرضيات : ثالثاً 

كاقػع اسػتخداـ أسػاليب مػف خالليػا التعػرؼ عمػى  صمـ الباحث لدراستو عدة فرضيات حػاكؿ
كقػد اسػتخدـ الباحػث العديػد مػف األسػاليب  ,التنبؤ بكزارة االقتصاد الكطني في المحافظات الجنكبية

 -:كانت عمى النحك التالي اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة تمؾ الفركض التي
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ىى

551 551 551 551 

 األولى: الفرضية

 .من أساليب التنبؤ المختمفة" أي   ال َتستخدم وزارة االقتصاد الوطني" التي تنص عمى  

, كبياف كٍؿ مف استخدـ الباحث األسمكب اإلحصائي يةالفرض ذهلمتحقؽ مف صحة ى
كذلؾ كما  (.Sig)المتكسط الحسابي النسبي, قيمة االختبار كالقيمة االحتمالية  ,المتكسط الحسابي

 -( عمى النحك التالي:44الجدكؿ رقـ )مف خالؿ  بيفىك م

 (23جدول رقم )
 (من أساليب التنبؤ المختمفة أي   َتستخدم وزارة االقتصاد الوطنيال ) ىاألول الفرضيةنتائج 
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من أساليب التنبؤ  أي   د الوطنيستخدم وزارة االقتصاال ت
 المختمفة

3.46 69.22 6.00 0.000* 

 2.011( = 05.0( كعند مستكل داللة )47قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )

 (05.0)عند مستكل داللة  إحصائيان  * المتكسط الحسابي داالن 

 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ"لمجاؿ " لمتكسط الحسابياأف ( 23)رقـ ف مف جدكؿ تبي  
 (6.00)قيمة االختبار ك  (%69.22) يساكم النسبي أف المتكسط الحسابي, ك  (3.46) يساكم

 كأف   (05.0عند مستكل داللة )( 2.011) التي تساكم"ت" الجدكلية ك كىي أكبر مف قيمة 
 عند مستكل داللة داؿ إحصائيان  الفرضلذلؾ يعتبر  ,(0.000)تساكم ( .Sigالقيمة االحتمالية )

(05.0)   تـكبالتالي ي ,ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ كىذا يعني أف 
 من أساليب أي   َتستخدم وزارة االقتصاد الوطنيال " ون  أرفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى 

 َتستخدم وزارة االقتصاد الوطنيو أنّ "التي تنص عمى كؿ الفرضية البديمة بُ كقَ  "التنبؤ المختمفة
 ."أساليب التنبؤ المختمفة



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

555 555 555 555 

, المكاتب الفرعيةك , , اإلداراتدكائرالعديد مف ال أف  إلى  ىذه النتيجة يعزو الباحث
عداد الخطة التشغيمية السنكية كزارة االقتصاد الكطني تشارؾ في إ, كالكحدات التابعة لكالمعابر

 ليذه المككناتلى معرفة االحتياجات المستقبمية مر إحيث يحتاج ىذا األ كالخطط اإلستراتيجية,
عداد مثؿ تمؾ الخطط ممارسة تطمب مف المسئكليف القائميف عمى إككؿ ذلؾ ي التابعة لمكزارة,

أساليب ب العمؿ فييا استخداـ ساليب التنبؤ كباألخص الدكائر التي يتطمأك أكثر مف أ أسمكب
كىي ساليب التنبؤ التنبؤ مثؿ )اإلدارة العامة لمدراسات كالتخطيط(, حيث يتـ استخداـ العديد مف أ

 لمقطاع الخاص االستيالكية كالمعمرة االحتياجات مف السمع أساليب تستخدـ في عمميات تقدير
 . كالعاـ أيضا

تتناكؿ  بينت بأف  عينة الدراسة ( التي2010 )مطر, مع نتائج دراسة لنتيجةتتكافؽ ىذه ا
في كقت مبكر مما يسمح  ...أكضاع المنشآتبأفضؿ األساليب التي يمكف استخداميا لمتنبؤ 

لألطراؼ ذات المصمحة كالجيات الرقابية لمتدخؿ التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في 
 .الكقت المناسب

 جكىر الممارسة اإلدارية بالمؤسسة ( التي بي نت "أف  4118ة, ه النتيجة مع دراسة )فريدتتكافؽ ىذ  
ىك اتخاذ القرار مف أجؿ حؿ المشاكؿ اليكمية التي تكاجو اإلدارة, ىذا القرار ال يككف بالعشكائية 
نما يستكجب استخداـ التقنيات الكمية مف أجؿ أف يككف القرار سميـ كمف ىذه  أك الصدفة كا 

نبؤ التي تعتبر عمكد يرتكز عمييا الجياز اإلدارم في المؤسسة في اتخاذ التقنيات نجد تقنيات الت
 .قراراتيـ العممية 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

554 554 554 554 

 الفرضية الثانية:

أسوواليب التنبووؤ النوعيووة عنوود  ىال تعتموود وزارة االقتصوواد الوووطني عمووالتووي توونص عمووى "  
 ".وضع خطط الوزارة المستقبمية

, كبيػػػاف كػػػٍؿ مػػػف ب اإلحصػػػائياسػػػتخدـ الباحػػػث األسػػػمك  يةالفرضػػػ هلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذ
كذلػؾ  ,(.Sig)قيمػة االختبػار كالقيمػة االحتماليػة ك المتكسط الحسػابي ,المتكسػط الحسػابي النسػبي, 

 -:( عمى النحك التالي43لجدكؿ رقـ )امف خالؿ  كما ىك مبيف

 (24جدول رقم )
نوعية عند وضع أساليب التنبؤ ال ىال تعتمد وزارة االقتصاد الوطني عم) ةالثاني يةنتائج الفرض

 (خطط الوزارة المستقبمية

 الفرضية

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي 
سب

الن
 

قيم
بار

الخت
ة ا

لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

S
ig

 

أساليب التنبؤ  ىال تعتمد وزارة االقتصاد الوطني عم
 .النوعية عند وضع خطط الوزارة المستقبمية

3.39 67.72 5.24 0.000* 

 2.011( = 05.0( كعند مستكل داللة )47د درجات حرية )قيمة "ت" الجدكلية عن

 .(05.0)عند مستكل داللة  إحصائيان  * المتكسط الحسابي داالن 

استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ )لمجاؿ  المتكسط الحسابي أف  ( 24)رقـ ف مف جدكؿ تبي  
قيمة االختبار ك  (%67.72) يساكم النسبي المتكسط الحسابي أف  ك  (3.39)يساكم  (النكعية

عند مستكل داللة  (2.011)كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية كالتي تساكم  (5.24)
(05.0)   كأف ( القيمة االحتماليةSig. تساكم )(0.000)  داؿ إحصائيا  الفرضلذلؾ يعتبر

ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  كىذا يعني أف   (05.0) عند مستكل داللة
ال تعتمد وزارة االقتصاد الوطني " أن وعمى رفض الفرضية الصفرية التي تنص  يتـالمجاؿ كبالتالي 

التي كؿ الفرضية البديمة بُ كقَ  "أساليب التنبؤ النوعية عند وضع خطط الوزارة المستقبمية ىعم



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

554 554 554 554 

تعتمد وزارة االقتصاد الوطني عمى أساليب التنبؤ النوعية عند وضع خطط " أن و مىتنص ع
 الوزارة المستقبمية".

أساليب التنبؤ النكعية تستخدـ في كثير مف األمكر كال سيما  ذلؾ إلى أف   يعزو الباحث
الذاتي  سدالحاألمكر التي يصعب فييا استخداـ األساليب الكمية بحيث يعتمد فييا التنبؤ عمى 

كىي أساليب جرل استخداميا التي تككف أشبو بكرشات العمؿ كباألخص أساليب  كالخبرة كالتقدير
حيث يتطمب األمر كالعدكاف, حاالت الحصار المفركضة عمى القطاع  :في الحاالت الحرجة مثؿ

 س كالتقدير. داستخداـ الخبرة كالح

تطػكر و عمػي الػرغـ مػف  أكضػحت أن ػ( التػي 2009المتنػي, )مع دراسػة  تتكافؽ ىذه النتيجة
األساليب الكمية فإف األساليب النكعية ال زالت ميمة في بعض الحاالت كما في ظركؼ التغيػرات 
السػػػريعة كالكبيػػػرة كعنػػػدما ال يمكػػػف التعكيػػػؿ عمػػػى البيانػػػات الماضػػػية كمؤشػػػرات لمتنبػػػؤ باألحػػػداث 

 .المستقبمية أك عندما ال تتكفر مثؿ ىذه البيانات 

( التػػي أكضػػحت أن ػػو يكجػػد أىميػػة نسػػػبية 4113 ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )الجػػػديمي, تتكافػػؽ
الخبػػرة السػػابقة بنسػػبة  ىالسػػتخداـ األسػػاليب التقميديػػة حيػػث تبػػيف أف  عمميػػة اتخػػاذ القػػرار تعتمػػد عمػػ

 %(. كذلؾ في القطاع الحككمي في قطاع غزة. 66.5)

  



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

553 553 553 553 

 الفرضية الثالثة: 

عنوود وضووع خطووط الوووزارة  الكميووةأسوواليب التنبووؤ  ىالوووطني عموو ال تعتموود وزارة االقتصوواد  
 .المستقبمية

, كبيػػػاف كػػػٍؿ مػػػف اسػػػتخدـ الباحػػػث األسػػػمكب اإلحصػػػائي يةالفرضػػػ هلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذ
كذلػػؾ (, .Sig)المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي, قيمػػة االختبػػار كالقيمػػة االحتماليػػة  ,المتكسػػط الحسػػابي

 -:( عمى النحك التالي41)لجدكؿ رقـ امف خالؿ  فكما ىك مبي  

 ( 25جدول رقم )
أساليب التنبؤ الكمية عند وضع  ىال تعتمد وزارة االقتصاد الوطني عم) ةالثالث يةنتائج الفرض

 (خطط الوزارة المستقبمية
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أساليب التنبؤ  ىاد الوطني عمال تعتمد وزارة االقتص
 .الكمية عند وضع خطط الوزارة المستقبمية

3.39 67.83 4.86 0.000* 

 2.011( = 05.0( كعند مستكل داللة )47قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )

 .(05.0)احصائيان عند مستكل داللة  * المتكسط الحسابي داالن 

استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ )لمجاؿ  المتكسط الحسابي أفن ( 25) رقـ ف مف جدكؿتبي  
 قيمة االختبار ( ك%67.83) يساكم النسبي المتكسط الحسابي أف  ك ( 3.39)يساكم   (الكمية

عند مستكل داللة ( 2.011)كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية كالتي تساكم  (4.86)
(05.0)( كأف القيمة االحتمالية ,Sig. تساكم )(00.00)  إحصائيان  داالن  الفرضلذلؾ يعتبر 

ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  كىذا يعني أف   (05.0) عند مستكل داللة
زارة االقتصاد الوطني ال تعتمد و " ون  ض الفرضية الصفرية التي تنص عمى أرف يتـ المجاؿ كبالتالي

التي تنص كؿ الفرضية البديمة بُ كقَ " أساليب التنبؤ الكمية عند وضع خطط الوزارة المستقبمية ىعم



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

551 551 551 551 

أساليب التنبؤ الكمية عند وضع خطط الوزارة  ىوزارة االقتصاد الوطني عم "تعتمد عمى أن و
 ."المستقبمية

؛ أكثر أساليب التنبؤ دقةن كاستخدامان  الكمية مفساليب التنبؤ أ ذلؾ إلى أف   يعزو الباحث
ككنيا تعتمد عمى األرقاـ, كالبيانات الكمية كليس التخميف كالحدس, حيث يكثر استخداـ أساليب 
التنبؤ الكمية في كزارة االقتصاد الكطني ككنيا تتعامؿ مع األرقاـ كال سيما في القراءات 

كبعض المؤشرات الالزمة لعمؿ المستقبمية اإلحصائية كاألمكر المتعمقة بالتكقعات االقتصادية 
 ,دكرة األعماؿ, الرقـ القياسي لألسعار ,التضخـ ,مؤشرات )البطالة: مثؿالخطط اإلستراتيجية 

 .النمك السكاني(, معدالت انجازات الكزارة لمسنة المقبمة

مختبرات التمكيف, اإلدارة العامة لمصناعة, ك  :ىناؾ إدارات طبيعة عمميا كميان )رقميان( مثؿ كما أف  
كيحتاج الفحص , كحماية المستيمؾ التي تتعامؿ مع البضائع التي ليا مدة صالحية مستقبمية

حصائي ىسحب العينات العشكائية كالمنتظمة فيذا يحتاج ال ىالميداني كالمخبرم ال  .عمؿ كمي كا 

 الكمية يبكاألسال النماذج أشارت فاعمية( التي 2006, بدرمع دراسة ) تتفؽ ىذه النتيجة
دارة تسيير في  خاصة إدارية كظيفة ألية خطكة أكؿ يعتبر التنبؤ كالذم مف انطالقان  المبيعات كا 
 يضمف مما لمتقدير المناسب النمكذج تحديد خالؿ مف المبيعات تقديرات كتحسيف المبيعات, إدارة

 لباقي جيد يركتسي تقدير مف كراءه مف يأتي كما المباع حجـ في تقدير األخطاء عف االبتعاد
تجييز كافة بحيث أكصت الدراسة  لو, تتبع ىامان  مؤشران  المبيعات تمثؿ التي األخرل الكظائؼ

 .المعمكمات المستقبمية باستخداـ كافة األساليب الكمية

 التخطيط بشتى أنكاعو سكاء كاف قصيران  أف   بينت التي (2007كتتفؽ كذلؾ مع دراسة )الكرخي, -
يحتاج إلى مزيد مف الدراسات كاألبحاث التي مف شأنيا تحميؿ الكاقع الذم  يجيان أك استرات أك بعيدان 

 اء كماصعميو المنظمة في الكقت الحاضر كىذا ال يتـ إال بمعكنة أساسية كىامة مف عمـ اإلح
 الدراسات كاألبحاث. بنى عميياتُ  كمية يقدمو مف قكاعد بيانات

( التػي أشػارت الػى أف درجػة 2004 )الجػديمي,تتكافػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة  ككػذلؾ
%( في مكقع اتخاذ القرار فػي الػكزارات الفمسػطينية, ككػذلؾ 82.8المعرفة باألساليب الكمية كبيرة )

%( مػف مػؤىالت متخػذم القػرار 83.9أشارت إلػى أف  الدراسػات الجامعيػة كالدراسػات العميػا تمثػؿ )
 فتيـ بأساليب التنبؤ.في القطاع الحككمي الفمسطيني, مما يفسر معر 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

556 556 556 556 

 الفرضية الرابعة:

ال توجووود محوووددات تعيوووق تطبيوووق أسووواليب التنبوووؤ العمميوووة فوووي وزارة  عموووى " تووونصالتوووي و   
 ."االقتصاد الوطني عند وضع خطط الوزارة المستقبمية

, كبيػػػػاف كػػػػٍؿ مػػػػف لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذا الفػػػػرض اسػػػػتخدـ الباحػػػػث األسػػػػمكب اإلحصػػػػائي
كذلػػؾ  (,.Sig)الحسػػابي النسػػبي, قيمػػة االختبػػار كالقيمػػة االحتماليػػة المتكسػػط الحسػػابي ,المتكسػػط 

 -:( عمى النحك التالي46لجدكؿ رقـ )امف خالؿ  كما ىك مبيف 

 ( 26جدول رقم )
ال توجد محددات تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية في وزارة االقتصاد  ) ةالرابع يةنتائج الفرض

 (بمية الوطني عند وضع خطط الوزارة المستق
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ال توجد محددات تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية في 
وزارة االقتصاد الوطني عند وضع خطط الوزارة 

 .المستقبمية
3.28 65.64 2.81 0.017* 

 2.011( = 05.0( كعند مستكل داللة )47قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )

 (05.0)عند مستكل داللة إحصائيان  * المتكسط الحسابي داالن 

 المتكسط الحسابي أف  ك ( 3.28)يساكم  المتكسط الحسابي أف  ( 26) رقـ يف مف جدكؿتب  
أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية كالتي كىي  (2.81)قيمة االختبار ك  (%65.64) يساكم النسبي
( 0.017)( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية ) كأف   (05.0عند مستكل داللة ) (2.011)تساكم 

 كىذا يعني أف   (05.0) عند مستكل داللة مما يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية
الفرضية الصفرية  رفض تـكبالتالي ي ,العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ بؿ أفرادىناؾ مكافقة مف قِ 
ال توجد محددات تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية في وزارة االقتصاد " ون  التي تنص عمى أ



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

557 557 557 557 

توجد و "التي تنص عمى أن  كؿ الفرضية البديمة بُ كقَ  "الوطني عند وضع خطط الوزارة المستقبمية
ساليب التنبؤ العممية في وزارة االقتصاد الوطني عند وضع خطط الوزارة محددات تعيق تطبيق أ

 ."المستقبمية

بسبب الحصار  كحدكد مغمقة الكزارة تعيش كتعمؿ ضمف جغرافيان  أف   ذلؾ إلى يعزو الباحث  
كعدـ قدرتيا عمى اتخاذ سياسات طكيمة األجؿ, مما يؤثر في حركة الكزارة في استخداـ تنبؤات 

كقيميا  الكزارةة نظر حصر البيانات كالمعمكمات في عممية التنبؤ بما يؤيد كجيجؿ, ك طكيمة األ
 .كمعتقداتيا

الػػػػذم أكضػػػػح أف ىنػػػػاؾ ثمػػػػة أسػػػػباب  (4117 )الكرخػػػػي,مػػػػع دراسػػػػة  ىػػػػذه النتيجػػػػة تكافػػػػؽت
تركيز انتباه المنظمة عمى الحمػكؿ السػريعة كالتي منيا: كمتغيرات تؤدم إلى الحد مف فعالية التنبؤ 

حصػػػر البيانػػػات , ك ميػػػع حاجاتيػػا كالظػػػركؼ المحيطػػػة بيػػاتغطػػػي ج حػػددة كعػػػدـ كضػػػعيا أىػػدافان الم
إعتقاد المنظمػة بػأف , ة نظر المنظمة كقيميا كمعتقداتياكالمعمكمات في عممية التنبؤ بما يؤيد كجي

 التنبؤ الذم قامت بو ىك أفضؿ مف التنبؤات األخرل.

( حيػػث أكضػػحت أف العػػائؽ الرئيسػػػي 2005مػػع دراسػػػة )البحيصػػي,  النتيجػػة تفػػؽككػػذلؾ ت
السػػػتخداـ األسػػػاليب الكميػػػة فػػػي أم مؤسسػػػة ىػػػك عػػػدـ تػػػكفر المعرفػػػة بيػػػذه األسػػػاليب, كقمػػػة عػػػدد 

فقػػداف أنظمػػة المعمكمػػات اإلداريػػة الضػػركرية فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرار, كعػػدـ كجػػكد ك المختصػػيف, 
 المالي ... الخ. التحميؿمتخصصيف في 

صػعكبة التنبػؤ بدقػة فػي ( التػي خمصػت إلػى 2011سة )عاشكر, اتتكافؽ ىذه النتيجة مع در 
 .لمجتمع الفمسطينيظؿ التغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المستمرة التي يعاني منيا ا

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

558 558 558 558 

 الفرضية الخامسة:

لوودى  (05.0)داللووة  ىال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتو التووي توونص "و  
لممتغيووورات التاليوووة  تبعووواً تجووواه واقوووع اسوووتخدام أسووواليب التنبوووؤ اسوووتجابات أفوووراد العينوووة  وسوووطمت

 (".)الجنس, العمر, المؤىل العممي, الدرجة الوظيفية, وسنوات الخبرة

لمعرفػػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  (لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف T)تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار    
لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مػف البيانػات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ إحصائية كىك اختبار معممي يصمح 

لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية كىػػػذا االختبػػػار  )التبػػػايف األحػػػادم(اختبػػػار 
 -كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية: متكسطات أك أكثر ( 3)معممي يصمح لمقارنة 

  ة دالل ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو(05.0) استجابات أفراد  لدى متوسط
 .مجنسلتبعا تجاه واقع استخدام أساليب التنبؤ العينة 

 ( 27جدول رقم )
 الجنستبعًا لمتغير  (لعينتين مستقمتين - T)نتائج  اختبار 

 انًتىضطبد اندُص انفرضٍخ
لًٍخ 

 الختجبر

 االحتماليةالقيمة 
Sig 

 ليب التنبؤ.استخداـ الكزارة ألسا
 3.46 ذكر

0.076 0.940 
 3.44 أنثى

 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية.
 3.38 ذكر

0.462- 0.646 
 3.50 أنثى

 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ الكمية.  
 3.36 ذكر

1.254- 0.216 
 3.72 أنثى

المحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في 
 زارة.الك 

 3.27 ذكر
0.384- 0.703 

 3.41 أنثى

 جميع المجاالت معاً 
 3.37 ذكر

0.498- 0.621 
 3.50 أنثى

 4.154( = 05.0( كعند مستكل داللة )36قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

559 559 559 559 

 مػف قيمػةقيمػة "ت" المحسػكبة أقػؿ  ف أفتبػي  ( 27) رقـائج المكضحة في جدكؿ النتمف 
القيمػػة االحتماليػػة ك  (05.0عنػػد مسػػتكل داللػػة ) (4.154كالتػػي تسػػاكم ) "ت" الجدكليػػة

(Sig. المقابمػػػة الختبػػػار )(T - لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف)  أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة(05.0)  لكػػػؿ
ال توجوود فووروق ذات داللووة "نػػو مجػػاؿ مػػف المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة, كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أ

 ."لمجنس استجابات أفراد العينة تبعاً  لدى متوسطإحصائية 

ما نسبتو  أف  إلى  سذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجن ؽك عدـ كجكد فر  يعزو الباحث
, نسبتيـ ال تكثر في النتائج إناث أم أف   (%8.4) بينما الباقي ,ذككرمف عينة الدراسة  (95.7%)

  . عمى التساؤالت في فقرات االستبانةالجنس  بغض النظر عفّف أجباتيـ كانت متكافقة كما أ

ىذه النتيجة لكجكد العديد مف اإلدارات في الكزارة ذات طبيعة عمؿ ميدانية,  يعزو الباحثك
كىذه تتطمب جيدان جسديان كقدرة نفسية عمى تحمؿ المصاعب كالمشاؽ في المينة, كالتعامؿ مع 

حيث يعمؿ  كحماية المستيمؾاإلدارة العامة لممكاتب الفرعية,  كمف ىذه اإلدارات,الجميكر. 
 اإلدارة العامة لممصادر الطبيعيةك , مكظفكىا في العمؿ الميداني في المحالت التجارية كاألسكاؽ

رة , دائرة الشركات, مديرية دمغ كمراقبة المعادف الثمينة, اإلداكالتي يعمؿ مكظفكىا في مقالع الرماؿ
 .العامة لمتجارة كالمعابر, كالساحة الحدكدية )األنفاؽ األرضية( كمعبر كـر أبك سالـ

( حيث كانت نسبة الذككر 4111هلل, االدراسة متفقة مع دراسة )عطا  كقد جاءت ىذه    
مما يعكس تدني نسبة مشاركة المرأة كخاصة بقيادة  (%1.7)بينما نسبة اإلناث  (99.4%)

نفسو كقارنت الدراسة ذلؾ بنتائج منشكرات الجياز المركزم لإلحصاء لمعاـ شركات المقاكالت 
مشاركة  نسبة أما (, 2114) عاـ غزة قطاع في (% (9.4 العامالت اإلناث نسبة حيث شكمت
 العامالت عدد نسبة عمى قمة يدؿ مما العاـ, نفس في(  (%17.3الغربية في الضفة العامالت

 مجتمع ككنو العاممة إلى المرأة كنظرتو المجتمع ثقافة إلى ذلؾ رجعي كربما الفمسطيني, بالمجتمع

 محدكدية يعكس مما محددة كالتعميـ, ميف في فقط المرأة عمؿ ضؿيف كتقاليد عادات لو شرقي,

 .بيا خاصة إدارية مناصب النساء تقمد في كالنمك التطكر فرص

كضحت أف  الغالبية ( حيث أ2008 مع دراسة )الطكيؿ, فقةككذلؾ جاءت الدراسة مت
كلذلؾ ال تكجد %( 90.6ذككر بنسبة )مكظفي المناصب اإلدارية في المصارؼ العظمي مف 

 .فركؽ ذات داللة تعزم لمتغير الجنس في دراستو



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل
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541 541 541 541 

  داللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو(05.0) استجابات أفراد  لدى متوسط
 لمعمر. تبعاً  ستخدام أساليب التنبؤتجاه واقع االعينة 

 ( 28جدول رقم )
 العمر ( التباين األحادي)نتائج  اختبار 

 انًدبل

 انًتىضطبد
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 32ألم يٍ 

 ضُخ

 32يٍ 

إنى ألم 

 42يٍ 

 ضُخ

 42يٍ 

انى الم 

 52يٍ 

 ضُخ

 52يٍ 

 ضُخ

 فؤكثر

 0.807 0.326 3.49 3.52 3.46 3.26 .استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ 
استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  

 .النكعية
3.41 3.41 3.23 3.72 1.425 0.248 

استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  
   .الكمية

3.02 3.45 3.43 3.47 1.039 0.385 

المحددات التي تعيؽ تطبيؽ  
أساليب التنبؤ العممية في 

 .الكزارة
3.04 3.29 3.35 3.32 0.291 0.832 

 0.745 0.412 3.50 3.39 3.40 3.19 معاً  جميع المجاالت

 2.816( = 05.0( كعند مستكل داللة )44, 3قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية )

 .(05.0)مستكل داللة عند  داؿ إحصائيان  المتكسطاتالفرؽ بيف * 

قيمة االختبار "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة أف ( 28) رقـكضحة في جدكؿ مف النتائج الم
 ( في جميع مجاالت االستبانة,05.0( عند مستكل داللة )2.816"ؼ" الجدكلية كالتي تساكم )

أكبر مف مستكل الداللة  (التبايف األحادم)( المقابمة الختبار .Sigأف القيمة االحتمالية ) كما
(05.0) ال توجد فروق "و, كبذلؾ يمكف استنتاج أن  معان  المجاالت مجتمعةك  تمجاالال لجميع

 ."لمعمر استجابات أفراد العينة تبعاً  لدى متوسط ذات داللة إحصائية

 سنة( 41)أقؿ مف أعمارىـ مف عينة الدراسة  (%54.1) ما نسبتو أف  ( 48ف جدكؿ )يبيِّ 
( 31)مف تتراكح أعمارىـ  (%44.4) سنة( 31)إلى أقؿ مف  (41)مف ح أعمارىـ تتراك  (35.7%)

 .فأكثر سنة (11)أعمارىـ  (%54.1), بينما سنة( 11)قؿ مف إلى أ



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

545 545 545 545 

 ( %75)نسبة  ف  ألالعمر لمتغير  ذات داللة إحصائية تبعان  ؽك عدـ كجكد فر  يعزو الباحث
 نة كىي فئات ذات خبرة كدرجة عمميةس (50)إلى  (30) ممف شمميـ االستبياف أعمارىـ بيف

عديدة منيا, جاءت ألمكر ىذه النتيجة ك , عمى تساؤالت االستبانة مكحدة إجاباتيـمما جعؿ , متقاربة
معظـ  سنة فما فكؽ, كما أف   (22)الطمب عمى الكظائؼ مف الخريجيف يككف في الفئة العمرية 

 –25)ف االنقساـ كانكا متطكعيف كأعمارىـ ما بيفالمتقدميف لمعمؿ في الكزارة أثناء الفترة األكلى م
ىناؾ عدد مف المكظفيف الذيف استمركا في  سنة, ثـ حظكا بفرصة تكظيؼ, باإلضافة إلى أف   (40

العمؿ بغض النظر عف االتجاىات السياسية, زد عمى ذلؾ أف أعماؿ الكزارة حسب سياستيا 
الشباب القادر عمى تحمؿ الصعاب كىي الفئة كرؤيتيا ىي بالدرجة األكلى ميدانية كتتطمب عنصر 

 تككف ىذه النتيجة انعكاسان لحقيقة أف   سنة. كما يمكف أفْ  (40 -25)العمرية الكاقعة ما بيف 
المجتمع الفمسطيني ىك مجتمع فتّي كشاب, حيث قامت السمطة الفمسطينية بتكظيؼ العدد األكبر 

بينما تـ تعييف عدد كبير مف مكظفي  ,(1994مف مكظفي الخدمة المدنية بعد إنشائيا سنة )
 .(2007الخدمة المدنية لمعالجة أزمة االنقساـ بعد العاـ )

كاستنكاؼ العديد مف المكظفيف في الكزارة عف  (4117) كما أن و بعد االنقساـ الفمسطيني
يادات الكظائؼ شاغرة, فتـ استيداؼ فئة  الشباب مف الخريجيف كحممة الش مفالعمؿ, جعؿ العديد 

فإف العامميف كبغض النظر عف أعمارىـ فال لشغؿ تمؾ الكظائؼ, عمما بأن و كبحسب النتائج المبينة 
, كذلؾ لكجكد إجاباتيـ المكحدة إلى تكجد فركؽ في استجاباتيـ تجاه استخداـ أساليب التنبؤ بالكزارة

   .حٍد ما أيضا

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

544 544 544 544 

  ة دالل ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو(05.0) استجابات أفراد  لدى متوسط
 لممؤىل العممي. تبعاً  تجاه واقع استخدام أساليب التنبؤالعينة 

 ( 29جدول رقم )
 المؤىل العممي  (التباين األحادي)نتائج  اختبار

 انًدبل

 انًتىضطبد
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دثهىو فًب 

 دوٌ
 دكتىراِ تٍريبخط كبنىرٌىشث

 0.245 1.436 2.97 3.63 3.38 3.67 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ. 
استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  

 0.669 0.523 3.12 3.50 3.43 3.36 النكعية.

استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ  
 الكمية.  

3.37 3.38 3.43 3.35 0.039 0.989 

أساليب المحددات التي تعيؽ تطبيؽ  
 التنبؤ العممية في الكزارة.

3.24 3.12 3.64 2.96 2.182 0.104 

 0.294 1.278 3.07 3.57 3.30 3.43 جميع المجاالت معاً  

 2.816( = 05.0( كعند مستكل داللة )44, 3قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية )

 .(05.0)داللة مستكل داؿ إحصائيا عند  المتكسطاتالفرؽ بيف * 

قيمػة االختبػار "ؼ" المحسػكبة أقػؿ مػف  ف أف  ( تبػي  29) رقػـ مف النتائج المكضحة في جػدكؿ
القيمػػػػػة  كمػػػػػا أف( 05.0( عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )2.816قيمػػػػػة "ؼ" الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم )

 (05.0)أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة  حػػػػادم()التبػػػػايف األ( المقابمػػػػة الختبػػػػار .Sigاالحتماليػػػػة )
ال توجوود فووروق ذات داللووة  "و, كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أن ػػمعػػان  المجػػاالت مجتمعػػةك  تمجػػاالال لجميػػع

 ."لممؤىل العممي استجابات أفراد العينة تبعاً  لدى متوسطإحصائية 

 س احتمت المرتبة األكلىالبكالكريك  نسبة حممة إلى أف   ىذه النتيجة يعزو الباحث
في نفس  (%31.3) كتمتيا نسبة حممة الماجستير( 16كما ىك مكضح في جدكؿ ) (58.3%)

 ,فكانت إجاباتيـ مكحدة عمى تساؤالت االستبانة ما متقاربتاف في العمؿ كالتفكيركى ,أيضاالجدكؿ 
المستقبمية التي تكاجو كأف  التحديات  كأف  لدييـ تعاكف في العمؿ عند كضع الخطط المستقبمية,



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىباربارواختواختىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

544 544 544 544 

معظـ  ف  إكُتعد نتيجة طبيعية, حيث  المكظفيف كاحدة بغض النظر عف مستكياتيـ العممية,
الكظائؼ تخصصية تقع في الفئة الثانية كيشترط لنيؿ ىذه الكظيفة حسب شركط االستقطاب التي 

طي مصداقية , مما يعتضعيا الكزارة بالتعاكف مع الديكاف الحصكؿ عمى درجة البكالكريكس
 لممعمكمات المتحصؿ عمييا مف الدراسة.

 "أف  كضح في دراستو نتيجة (  حيث 2117 ,خ عيدالشيمع دراسة ) كتتفؽ ىذه النتيجةا كم

 العمػؿ أف   إلى ذلؾ عزليُ  كقد ,(%39) البكالكريكس كنسبتيـ درجة حممة مف البحث مجتمع معظـ

 االختيار عند ميـ كمعيار عميو كاالعتماد العممي, أساس المؤىؿ عمى يقكـ بات بالمكازنات المتعمؽ

 اإلدارية". الكظائؼ في كالتعييف

( حيث بينت أف  معظـ مف شممتيـ الدراسة 2118الطكيؿ, مع دراسة ) كما تتفؽ النتيجة
التي تـ كالنتائج %( مما يعطي قكة كمصداقية لإلجابات  8827مف حممة البكالكريكس بنسبة )

 الحصكؿ عمييا.

 داللة  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ال(05.0) استجابات أفراد  لدى متوسط
 لمدرجة الوظيفية. تبعاً  تجاه واقع استخدام أساليب التنبؤ العينة

 ( 30جدول رقم )
 الدرجة الوظيفية (التباين األحادي)نتائج  اختبار 
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 رئٍص لطى
يذٌر 

 دائرح
 يذٌر ػبو

 0.303 1.226 3.81 3.42 3.42 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ. 
 0.953 0.048 3.45 3.37 3.39 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ النكعية. 
 0.491 0.723 3.64 3.41 3.31 استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ الكمية.   

ددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب ا لمح
 0.304 1.254 4.04 3.24 3.14 التنبؤ العممية في الكزارة.

 0.195 1.696 3.75 3.36 3.32 جميع المجاالت معاً  

 3.204( = 05.0( كعند مستكل داللة )45, 2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية )

 .(05.0)مستكل داللة يا عند إحصائ داالن  المتكسطاتالفرؽ بيف * 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

543 543 543 543 

قيمػة االختبػار "ؼ" المحسػكبة أقػؿ مػف  ف أف  ( تبػي  30) رقػـ مف النتائج المكضحة في جػدكؿ
القيمػػػػػة ( كمػػػػػا أف 05.0( عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )3.204قيمػػػػػة "ؼ" الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم )

 (05.0)أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة  (التبػػػػايف األحػػػػادم) ( المقابمػػػػة الختبػػػػار.Sigاالحتماليػػػػة )
ال توجوود فووروق ذات داللووة "و , كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أن ػػمعػػان  المجػػاالت مجتمعػػةك  تمجػػاالال لجميػػع

 ."لمدرجة الوظيفية استجابات أفراد العينة تبعاً  لدى متوسطإحصائية 

% 49.6كىػي )( تمثؿ أعمى نسػبة دائرة كمدير ,)رئيس قسـنسبة  إلى أف  ىذه النتيجة  يعزو الباحث
كىػذا األمػر مػالـز لمتسمسػؿ اإلدارم اليرمػي  مف بيف المسػميات الكظيفيػة,( عمى التكالي %11.1ك 

كتالييػا مػدير عػاـ بنسػبة  ؛رئػيس عمػى التػكالي سالمنطقي, كىما يشكالف فػي الييكػؿ الػكظيفي مػرؤك 
التفكيػر كالتخطػيط التعػاكف عنػد درجػة  كأف   إجابات االسػتبانةفي  ر( كىي أقؿ نسبة كال تؤث51.3%)

كأف  التحػػديات المسػػتقبمية  ,فكانػػت إجابػػاتيـ مكحػػدة عمػػى تسػػاؤالت االسػػتبانة متقاربػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ
ليػذا ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة التي تكاجو المػكظفيف كاحػدة بغػض النظػر عػف مسػتكياتيـ الكظيفيػة, 

مػػف شػػممتيـ  معظػػـ كيعػػزم ذلػػؾ إلػػى أف   أفػػراد العينػػة تبعػػان لمدرجػػة الكظيفيػػةإحصػػائية فػػي اسػػتجابات 
 .يعممكف في المجاؿ اإلدارمالدراسة 

 مػػا أف   التػػي أكضػػحت( 2117 ,الشػػيخ عيػػد)متكافقػػة مػػع دراسػػة ىػػذه النتيجػػة كقػد جػػاءت 

  %(1921) كأف   أقساـ ساءؤ ر (   (44.1%كأف   محاسبكف ىـ البحث مجتمع مف %(9.59) نسبتو
 الػذيف معظػـ أف   إلػى ذلػؾ عػزلعػامكف كيُ  مػدراء%( يعممػكف 125) كأف   يعممػكف كمػديريف مػالييف

 .اإلدارم بالمجاؿ يعمؿ مف ىـ البحث شمميـ

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

541 541 541 541 

  داللة  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو(05.0) استجابات أفراد  لدى متوسط
 لعدد سنوات الخبرة. تبعاً  أساليب التنبؤ تجاه واقع استخدام العينة

 ( 31جدول رقم )
 عدد سنوات الخبرة (التباين األحادي)نتائج  اختبار 
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 5ألم يٍ 

 ضُىاد

 5يٍ 

ضُىاد 

إنى ألم 

 02يٍ 

 ضُىاد

 02يٍ 

ضُىاد 

إنى ألم 

 22يٍ 

 ضُخ

ضُخ  22يٍ 

 فؤكثر

 0.249 1.422 2.97 3.47 3.59 3.18 .تخداـ الكزارة ألساليب التنبؤاس
استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ 

 .النكعية
3.10 3.55 3.36 3.04 1.433 0.246 

استخداـ الكزارة ألساليب التنبؤ 
 .الكمية

3.18 3.52 3.33 3.55 0.653 0.585 

المحددات التي تعيؽ تطبيؽ 
ي أساليب التنبؤ العممية ف

 .الكزارة
3.10 3.41 3.22 3.42 0.381 0.767 

 0.408 0.985 3.21 3.35 3.52 3.14 معاً  جميع المجاالت

 2.816( = 05.0( كعند مستكل داللة )44, 3قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية )

 .(05.0)مستكل داللة عند  إحصائيان  داؿ المتكسطاتالفرؽ بيف * 

قيمػة االختبػار "ؼ" المحسػكبة أقػؿ مػف  ( أف31)رقػـ مف النتائج المكضحة فػي جػدكؿ تبي ف 
القيمػػػػػة  ( كمػػػػػا أف05.0( عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة )2.816قيمػػػػػة "ؼ" الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم )

 (05.0)لػػػػة أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكل الدال (التبػػػػايف األحػػػػادم)( المقابمػػػػة الختبػػػػار .Sigاالحتماليػػػػة )
 لوودى متوسووطال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية "و , كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أن ػػتمجػػاالال لجميػػع

 ."سنوات الخبرةلعدد  استجابات أفراد العينة تبعاً 

إلى  (برةعدد سنكات الخ)لمتغير  تبعان  كيرل الباحث عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
حيث , مما كحد اإلجابات عمى تساؤالت االستبانة, خبرة المكظفيف العمميةعدد سنكات  تقارب

كليـ خبرات سابقة في مؤسسات ( 2007) جرم تكظيؼ غالبيتيـ بعد االنقساـ الفمسطيني عاـ



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

546 546 546 546 

( سنكات الى أقؿ مف 10مف )نسبة المتمتعيف بخبرة خارج الكزارة قبؿ االنقساـ الفمسطيني لذلؾ 
( سنكات 5مف )تالييا نسبة المتمتعيف بخبرة %(  47.9) ةبنسب األكلى سنة احتمت المرتبة (20)

  .%(37.5)بنسبة  ( سنكات10إلى أقؿ مف )

سنة في الجدكؿ بسبب عمر الكزارة كالذم ال ( 20)خبرة أكثر مف  عدـ كجكد يعزو الباحث
 فيىي خبرة ( 2)سنة كعددىـ  (20), أما أصحاب الخبرة األكثر مف (1996)يتعدل سنة 
سنكات فأكثر فيي مرتبطة بشركط  (10)أما بخصكص الخبرة لمدة  الكزارة. خارجمؤسسات 

 كانت الخبرة داخؿسكاء  سنكات فأكثر (7)التكظيؼ لفئة مدير كشرط الترقية كالتي تحتاج لخبرة 
 .لدرجة مدير لمعاـ  حسب شركط التكظيؼكذلؾ  الكزارة أك خارجيا

( حيث أشارت إلى أَنو ال يكجد تأثير 2115 ,هللاعطا كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )
 2 والذي وضعت أسالٌب التنبؤ ألجله2لسنكات الخبرة عمى استخداـ المدراء لمتخطيط االستراتيجي

 (32) جدول رقم
 روض الدراسةفنتائج ( يوضح 32دول رقم )جال إعدادتم 

 نتيجة االختبار الفرض رقم الفرض
 يوجد استخدام مف أساليب التنبؤ المختمفة. أمِّ  الكطني ال َتستخدـ كزارة االقتصاد   1

ال تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عمى أساليب التنبؤ النكعية عند    2
 كضع خطط الكزارة المستقبمية.

 يوجد اعتماد

ال تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عمى أساليب التنبؤ الكمية عند    3
 اعتماد يوجد كضع خطط الكزارة المستقبمية.

ال تكجد محددات تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في كزارة  4
 االقتصاد الكطني عند كضع خطط الكزارة المستقبمية.

 كان منيا: يوجد محددات
ال تدعـ الكزارة مادينا كمعنكينا  -1

 استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة.
ال تيتـ الكزارة بتطكير قدرات  -2

 العامميف في عممية التنبؤ.
ال تمتمؾ الكزارة األدكات  -3

كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ 
 .أساليب التنبؤ في العمؿ

5 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة    
(05.0 في استجابات أفراد العينة تجاه كاقع استخداـ أساليب )

المؤىؿ العممي, التنبؤ تبعا لممتغيرات التالية: )الجنس, العمر, 
 سنكات الخبرة, الدرجة الكظيفية(.

 
 يوجد فروق ال

 
 

 )المصدر : إعداد الباحث(



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

547 547 547 547 

 (33جدول )رقم 
 ( والذي يوضح ممخص ألىداف الدراسة ومجاالت تحقيقيا.33تم إعداد الجدول رقم )

 مجاالت تحقيقو اليدف رقم اليدف

1 

التعرؼ عمى كاقع استخداـ أساليب التنبؤ 
 في كزارة االقتصاد الكطني.المختمفة 

 

تـ التعرؼ عمى كاقع استخداـ أساليب التنبؤ المختمفة في كزارة 
االقتصاد الكطني )كمف خالؿ ما كرد اإلطار النظرم( حيث 

( ككاف المتكسط الحسابي 19تحقؽ اليدؼ في الجدكؿ رقـ )
%( حيث دلؿ 69.22( كالمتكسط الحسابي النسبي )3.46)

حث الكزارة أىـ أساليب التنبؤ المستخدمة اإلطار النظرم في مب
 فييا.

2 

بياف أساليب التنبؤ النكعية التي تعتمد 
عمييا الكزارة عند كضع خطط الكزارة 

 المستقبمية.

تـ بياف أساليب التنبؤ النكعية التي تعتمد عمييا الكزارة في 
( كبمتكسط حسابي 3.39( كبمتكسط حسابي )20الجدكؿ رقـ )

( "يعتمد عمى أساليب 1حصمت الفقرة رقـ )%( ك 67.80نسبي )
 التنبؤ النكعية" عمى المرتبة األكلي.

3 

 

التعرؼ عمى أساليب التنبؤ الكمية التي 
تعتمد عمييا الكزارة  عند كضع خطط 

 الكزارة المستقبمية

 

تـ التعرؼ عمى أساليب التنبؤ الكمية التي تعتمد عمييا الكزارة في 
( 3.39ت عمى متكسط حسابي )( كالتي حصم21الجدكؿ رقـ )

%( حيث حصمت فقرة رقـ 67.80كبمتكسط حسابي نسبي )
 ( "يعتمد عمى أساليب التنبؤ الكمية" عمى المرتبة الثانية.2)

4 

استكشاؼ المحددات التي تعيؽ تطبيؽ 
أساليب التنبؤ العممية في كزارة االقتصاد 
الكطني عند كضع خطط الكزارة 

 المستقبمية.

لمحددات التي تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية تـ استكشاؼ ا
( 3.28( كبمتكسط حسابي )22في الكزارة في الجدكؿ رقـ )

( 6%( كحصمت الفقرة رقـ )65.64كبمتكسط حسابي نسبي )
"تؤثر المتغيرات السياسية كالتبعية االقتصادية في عممية التنبؤ" 

 عمى المرتبة األكلي.

5 

ة اإلحصائية استكشاؼ الفركؽ ذات الدالل
( في 05.0عند مستكم داللة )

استجابات أفراد العينة اتجاه كاقع استخداـ 
أساليب التنبؤ تبعان لممتغيرات التالية: 
)الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, سنكات 

 الخبرة, الدرجة الكظيفية(.

تـ استكشاؼ الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستكم داللة 
(05.0 في استجابات أفراد العينة اتجاه كاقع استخداـ )

أساليب التنبؤ تبعان لممتغيرات التالية: )الجنس, العمر, المؤىؿ 
العممي, الدرجة الكظيفية, سنكات الخبرة( في الجداكؿ رقـ 

( كتبيف أن و ال تكجد فركؽ في جميع 27,28,29,30,31)
 المذككرة.المتغيرات الديمغرافية 

 )المصدر: إعداد الباحث(



 
 

 

 

 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الفرضواتالفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول

ىى

548 548 548 548 

 : نتائج الدراسة:رابعاً 

 -:أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

 الفرضيات:: نتائج اختبار أوالً 

 .تستخدـ كزارة االقتصاد الكطني أساليب التنبؤ المختمفة -5
  بمية.تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عمى أساليب التنبؤ النكعية عند كضع خطط الكزارة المستق -2
 تعتمد كزارة االقتصاد الكطني عمى أساليب التنبؤ الكمية عند كضع خطط الكزارة المستقبمية. -3
تكجد محددات تعيؽ تطبيؽ أساليب التنبؤ العممية في كزارة االقتصاد الكطني عند كضع خطط  -4

 الكزارة المستقبمية.

( في استجابات أفراد العينة 05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ) -5 
 سنكات الخبرة(.الدرجة الكظيفية, تبعان لممتغيرات التالية )الجنس, العمر, المؤىؿ العممي, 

 ثانيا: نتائج تحميل فقرات االستبانة:

 يكجد فائدة مف أك حاجة إلى دكرات متخصصة في أساليب التنبؤ .  -4
 اؿ اإلحصاء )أم خارج الكزارة(.عممت في مؤسسة تعمؿ في مج)أقؿ فقرة(  -5
 .ُيعتمد عمى أساليب التنبؤ النكعية   -6

 .ُتستخدـ طريقة السيناريك التشاؤمي في التنبؤ ال  -7

 عتمد  نماذج المدخالت كالمخرجات في التنبؤ.تُ  -8
 البرمجة الخطية في التنبؤ.ستخدـ نماذج االحتمالية ك تُ  ال -9

 لتنبؤ المختمفة.أساليب ا ستخداـال كالمعنكم ضعؼ الدعـ المادم -10
 تيتـ الكزارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ. ال -11
 .تمتمؾ الكزارة األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ أساليب التنبؤ في العمؿال  -12
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 التوصيات::خامساً  

 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يمي:

 -ما يخص الوزارة: -أ

 ستخداـ أساليب التنبؤ المختمفة.ال كالمعنكم تقديـ الدعـ المادم -1
 تيتـ الكزارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ. أف -2
 .األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ أساليب التنبؤ في العمؿ المتالؾ الكزارةأْف تسعى   -3
التدريبية في مجاؿ أساليب  بعقد الدكراتبشرم الكادر ال أْف تعمؿ الكزارة عمى تدريب كتطكير -4

 التنبؤ الكمية كالنكعية.
 .بتطكير األساليب المستخدمة في عممية التنبؤ ضركرة االىتماـ  -5
 -ما يخص الباحثين:  -ب

 محاكلة ربط المفاىيـ المتعمقة بأساليب التنبؤ مع الظكاىر المختمفة كالمتغيرات األخرل. -1

كصيغة استخداميا عمميٍا  لدراسات الخاصة بأساليب التنبؤا تكجيو االىتماـ بالتركيز عمي عمؿ -2
 كعمميان.

 الدراسات المستقبمية المقترحة:

كالكميػة فػػي اتخػاذ القػػرارات اإلداريػة بالمؤسسػػات  ةاسػػتخداـ أسػاليب التنبػػؤ النكعيػدراسػة بعنػكاف ) -5
 (.الفمسطينية

ياغة الخطػػػػة اإلسػػػػتراتيجية كالكميػػػػة فػػػػي صػػػػ ةاسػػػػتخداـ أسػػػػاليب التنبػػػػؤ النكعيػػػػدراسػػػػة بعنػػػػكاف ) -4
 بالمؤسسات الفمسطينية(.

كالكميػػة فػػي التنبػػؤ بكقػػكع األزمػػات بالمؤسسػػات  ةاسػػتخداـ أسػػاليب التنبػػؤ النكعيػػدراسػػة بعنػػكاف ) - 3
 الفمسطينية(.
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 : الكتب:أوالً 
 الكتب العربية: -أ

 . القرآف الكريـ *

الطبعة  ,الحاسوب ىبحوث العمميات تطبيقات عم :(4117ماجدة, عمي الصفار) ,التميمي -5
 عماف, األردف. دار المناىج لمنشر كالتكزيع, ,األكلي

الطبعة األكلى, دار المسيرة , اإلحصاء الوصفي في العموم التربوية :(4114, عدناف )الجادرم -4
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف, األردف.

, دار اليازكرم العممية لمنشر اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي(: 4119الد )حمداف, خ -4
 كالتكزيع, عماف, األردف.

, شبكة األبحاث كالدراسات االقتصادية, تممساف, اإلحصاء الوصفي(: 4116خميؿ شرؼ الديف) -3
 الجزائر. 

ناشركف كمكزعكف, الطبعة األكلى, دار البداية  مبادئ اإلحصاء,(: 4118طبية, أحمد ) -1
 عماف, األردف

, جامعة القاىرة, , كمية اليندسةأساسيات االقتصاد اإلداري(: 4119محمد عمي ) سيد, كاسب, -6
 , مصر.مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث, القاىرة

 دار المناىج لمتكزيع كالنشر, عماف, األردف.  ,إدارة العمميات ىمدخل ال :(4117)نجـ, عبكد  -7

, قسـ اإلحصاء كبحكث العمميات, كمية العمكـ, طرق التنبؤ اإلحصائي(: 4111م,عدناف )بر  -8
 جامعة الممؾ سعكد, الرياض, السعكدية.

 الي العربية : الكتب المترجمة -ب
, تعريب عبد المرضي عزاـ, دار المريخ لمنشر, اإلحصاء في اإلدارة(: 4114تشاك  لنككلف ) - 5

 الرياض, السعكدية.
, تعريب: سمطاف عبد الحميد اإلحصاء لمتجاريين(:4117نافكس, جكرج, دكف ميمر )كا - 4

 دار المريخ لمنشر, الرياض, السعكدية. كمحمد البمقيني,
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 وبحوث العمميات, نظم دعم القرار إلدارة العمميات, (:4151كارؿ بيجمز ) لطفي, فاىيد, -4
 لسعكدية.دار المريخ لمنشر, الرياض ,ا تعريب: سركر عمي سركر,

 
 :عمميةال رسائل: الثانياً 

العوامل المؤثرة عمى قرارات ترقية الموظفين في المؤسسات  :( 4154داف, ميسرة )  أبك -5
قسـ إدارة األعماؿ, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية,  غير منشكرة, رسالة ماجستير, الحكومية,

 .غزة, فمسطيف

غير كاألعماؿ,  رسالة ماجستير في اإلدارةاتو, : مفيوم التنبؤ وتطبيق(4119ألمتني, حساف ) -4
 ., كمية االقتصاد, جامعة دمشؽ, الجميكرية السكريةمنشكرة

,  غير منشكرة, رسالة دكتكراه, المالية لمشركات بالتعثرات التنبؤ :(4155ألمؤمني , سالـ ) -4
 اف, األردف.العميا, عم   لمدراسات العربية افعم   جامعة

, ( : دور اإلدارة اإلستراتيجية في مستقبل منظمات األعمال2227) كافأيكب ,تغريد ,أمؿ عم -3
 , عماف, األردف.دراسة عممية, غير منشكرة

 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار )دراسة تطبيقية((: 2114) مناؿ ,البحيصي -1
 فمسطيف., , كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزةغير منشكرةرسالة ماجستير, 

, رسالة فعالية التنبؤ باستخدام النماذج اإلحصائية في اتخاذ القرارات :(4113عباس, رابح )بم -6
 , الجزائر.غير منشكرةعممية, 

واقع استخدام األساليب الكمية في تحميل المشكالت واتخاذ (: 2114الجديمي, ربحي ) -7
 مسطيف.قطاع غزة,غير منشكرة, غزة, ف لمقطاع الحككمي فيدراسة ميدانية القرار, 

دور التحميل المالي لممعمومات المالية المنشورة في القوائم  :(4118الجرجاكم, حميمة ) -8
فمسطين لألوراق  سوق في المدرجة المنشآت عمى تطبيقية المالية لمتنبؤ بأسعار األسيم دراسة

 , كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.غير منشكرةرسالة ماجستير, المالية, 

غير , , رسالة ماجستير: أساليب القياس والمعاينة والتنبؤ(4111) , محي الديفلزىرما -9
 , كمية العمـك االقتصادية كالتسيير, جامعة سعد دحمب, البميدة, الجزائر.منشكرة
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 فيد لمبترول الممك جامعة في القبول لمعايير التنبؤية القيمة :(4117السيؼ, أمؿ ) -51

, قسـ عمـ النفس, كمية التربية, جامعة الممؾ سعكد, ر منشكرةغي, والمعادن, رسالة ماجستير
  .المممكة العربية السعكدية

  ,, كمية اآلدابغير منشكرةسة عممية, , دراالتنبؤ التاريخي :(4155الشكرجي, جعفر ) -55
 .جامعة بابؿ, العراؽ

التحميل المالي لمتنبؤ بالتعثر  ىمدى اعتماد المصارف عم :(4118الطكيؿ, عمار ) -54
 ,, غير منشكرةرسالة ماجستير, المصارف التجارية الوطنية في قطاع غزة ىدراسة تطبيقية عم

 كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.

البسيط  بين نموذج السالسل الزمنية ونموذج االنحدار المفاضمة :(4116عاشكر, بدار ) -54
 العمـك , كميةغير منشكرةالة ماجستير, , رسفي التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية

 التجارية, جامعة المسيمة, الجزائر. العمـك التجارية, قسـ كالعمـك التسيير كعمـك االقتصادية

دراسة ) : واقع التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت(5002 عطا اهلل, سمر ) -53
, كمية التجارة, الجامعة منشكرة غيررسالة ماجستير,  (ميدانية عمي شركة المقاوالت في قطاع غزة

 فمسطيف., اإلسالمية, غزة

: مدي فاعمية الموازنات كأداة لمتخطيط والرقابة في بمديات قطاع (4117عيد, إبراىيـ ) -51
 , كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.غير منشكرة, رسالة ماجستير, غزة 

لمتنبؤ بتعثر الشركات دراسة تطبيقية : استخدام النسب المالية (4113ىال ) ,الغصيف -56
, كمية التجارة, الجامعة غير منشكرة, رسالة ماجستير, عمي قطاع المقاوالت في قطاع غزة

 فمسطيف., اإلسالمية, غزة

 المتاحة االستثمار باألزمة فرص التنبؤ .. العالمية المالية األزمة :(4117ككرتؿ, فريد ) -57

 كعمـك االقتصادية العمـك ,  كميةغير منشكرةدراسة عممية,  ا,لمواجيتي الممكنة ظميا والحمول في

 الجزائر. سكيكدة, التسيير, جامعة

, التخطيط في وتطبيقاتيا المستقبمية الدراسات وتقنيات مناىج :(4151مبركؾ,ساحمي) -58
 , جامعة أـ البكاقي, الجزائر.غير منشكرةرسالة عممية, 

, األكاديمية لمتنبؤ األمني ودعم القرار إدارة المعرفة كأساس(: 4151مجاىد, عمي ) -59
 األردف. ,عم اف,, مركز اإلعالـ األمنيدراسة عمميةالممكية لمشرطة 
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 في: نموذج مقترح لمتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاممة (4151مطر,جياد )  -41
زة, , قسـ التمكيؿ, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غغير منشكرة, رسالة ماجستير, فمسطين
 فمسطيف.

 ياحلبعض مكونات األداء الفنى لدى سب   يبناء نموذج رياض :(4117مقمد, محمد ) -45
, قسـ المنازالت الرياضية المائية, كمية التربية غير منشكرةرسالة ماجستير, , المسافات القصيرة

 الرياضية لمبنيف, جامعة بنيا, بنيا, جميكرية مصر العربية.

 تسديد في المشتركين التزام مدى عمى المالية السياسات رتأثي :(2011النكنك, ميند ) -44
  رسالة ماجستير,  ماركوف, سالسل نموذج تطبيق خالل من مستقبالً  بيا المالية والتنبؤ المستحقات
 , كمية التجارة ,الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.غير منشكرة

لمتنبؤ  المحاسبي ئدوالعا النقدي التدفق مقاييس : استخدام(2006اليباش, محمد ) -44
, رسالة غير منشكرةالفمسطينية,  المصارف عمى تطبيقية دراسة المستقبمية النقدية بالتدفقات
 ., كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيفماجستير

   ARIMA ونماذج العصبية االصطناعية شبكةدراسة مقارنة لم :(4155ياسيف, عاصـ ) -43
 , غزة فمسطيف.غير منشكرة ,الة ماجستير, جامعة األزىر, رسلمتنبؤات االقتصادية

 المنشورة في المجالت:العممية ثالثًا: الدراسات 
 بإنتاجية  لمتنبؤ جينكنز – بوكس أسموب استخدام :(2007ألبياتي, عصاـ, فؤاد المخالفي ) -1 

, مجمة (: دراسة عممية2007) الصناعي اليمني القطاع في عمران اسمنت مصنع في    العمل
 , اليمف.2007,كاالقتصاد العدد الثالث كالستكف اإلدارة

نحو  مفيوم الذات الجسمية كدالة لمتنبؤ باالتجاىات(: 2009, كآخركف )التميمي , ياسيف -2 
, دراسة عممية, مجمة عمـك التربية الرياضية, العدد الثالث, تدريس التربية الرياضية   مينة 

 ة بابؿ, العراؽ. ـ, جامع 2009المجمد الثاني 
, دراسة تطبيق افتراضي أسموب دلفاي في الدراسات المستقبمية :(2009الجيني, محمد ) -3

 ., المممكة العربية السعكدية اضمجمة المعرفة, الري ,عممية

, السنة الثانية, المعيد 14, مجمة جسر التنمية, العدد أساليب التنبؤ :(2003حامد, جماؿ ) -4
 الككيت. لمتخطيط,  العربي
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                استخدام أساليب التحميل المالي في التنبؤ بفشل الشركات (: 2010رمك, كحيد, سيؼ الكتار) -5
, المكصؿ ,32, مجمد 100العدد , مجمة تنمية الرافديفالمساىمة الصناعية, دراسة عممية, 

 العراؽ.
قبمي في الدعوة في ضوء من معالم االستشراف والتخطيط المست(: 2011السماف, محمد ) -6

 رسالة ماجستير, شبكة السنة النبكية كعمكميا, الرياض, السعكدية.السنة النبوية, 

 منظمات األعمال استراتيجيات في الوسطى اإلدارة مشاركة مجاالت :(2000)مي  سمردلي, -7
المجمد األكؿ  (,(2001العدد دراسات,  مجؿ , دراسة عممية,المعنيون المديرون يراىا كما األردنية

 , الجامعة األردنية, عماف, األردف.(28)
مجمة عالـ المعرفة, العدد) التنبؤ العممي ومستقبل اإلنسان, (: 1990صالح, عبد الحسف ) -8

 (, المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب, الككيت. 48

مع  تحويالتال باستخدام الزمنية لمسالسل والتمييد (: التنبؤ2009الطائي, فاضؿ ) -9 
 جامعة المكصؿ, العراؽ. ,دراسة عممية, مقدمة لممؤتمر العممي الثاني لمرياضياتالتطبيق, 

-Box والتنبؤ الزمنية السالسل تحميل منيجية في :(2011, نقار, عكاد منذر )عثماف -10  
Jenkins  التعميم األساسي في سوريا,  من األول الصف تالميذ أعداد عمى تطبيقية دراسة

, دمشؽ, (27)العدد الثالث, مجمد  ,كالقانكنية االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة راسة عممية,د
   سكريا.
, مداخمة, فعالية استخدام التنبؤ في الجياز اإلداري (:2009آخركف ) ,فريدة, بكغازم -11

اإلدارية مقدمة  لمممتقي الكطني السادس حكؿ: استخداـ التقنيات الكمية في اتخاذ القرارات 
أكت (20)جامعة  كمية عمكـ التسيير كالعمكـ االقتصادية,بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية, 

 الجزائر. سكيكدة, (1955)

       دراسة مقدمة لممؤتمر  : اإلحصاء والتنبؤ والتخطيط االستراتيجي,(2007الكرخي, مجيد ) -12 
 ف, أألردف.عما (,2007)نكفمبر  -13-12اإلحصائي العربي األكؿ, 

: استخدام نماذج السمة الزمنية لمتنبؤ باستخدام الطاقة (2011المحمدم, ناظـ ) -13 
, (7) دراسة عممية, مجمة األنبار لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية, العدد الكيربائية في مدينة الفموجة,

 األنبار, العراؽ. (,4)المجمد
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دراسة عممية, مجمة في التخطيط الناجح, (: دور دراسات المستقبل 2010محمكد, عكاطؼ )-14
 , تكريت, العراؽ.66-19/210, (6)ـ اإلدارية كاالقتصادية, المجمد تكريت لمعمك 

التنبؤ بالمبيعات وفعالية شبكات اإلمداد  ( :2008مصطفي, بممقدـ, بف عاتؽ عمر) -15 
ىا في اتخاذ القرارات دراسة مقدمة لمممتقى الدكلي حكؿ األساليب الكمية كدكر  ,لمنمذجة محاولة

 سكيكدة, تممساف, الجزائر . اإلدارية, جامعة 

 : المنشورات والسجالت:رابعاً 
 ,اإلدارة العامة  لمدراسات كالتخطيط ( :2114 ) الخطة التشغيمية لوزارة االقتصاد الوطني -5
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 (0يهحك رلى )

 الضتجبَخ فً طىرتهب انُهبئٍخ

 ,,, أخي الكريـ, أختي الكريمة

 ,,, تحية طيبة كبعد

 بيف يدم سيادتكـ استبانة تيدؼ إلى الكشؼ عف:

 االقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية واقع استخدام أساليب التنبؤ بوزارة

متطمبات الحصكؿ  ستكماؿال كقد صممت ىذه االستبانة لجمع البيانات حكؿ مكضكع البحث, كذلؾ
, فنأمؿ مف عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

قراءة االستبانة كاإلجابة عمى كؿ بند مف بنكدىا  حضرتكـ التفضؿ بتعبئة البيانات الشخصية ثـ
 أماـ اإلجابة التي تركنيا مناسبة ك تتفؽ ككجية نظركـ. ( ×)بكضع إشارة 

 تتكون االستبانة من قسمين:

 :فػػي المربػػع )×( كضػػع اإلشػػارة ب التكػػـر يتكػػكف مػػف المعمكمػػات الشخصػػية يرجػػى القسووم األول
 المكجكد أماـ ما يناسب حالتؾ.

 كضػع ب التكػـرالمعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة, يرجػى  مجمكعة مف يتككف مف  لثاني:القسم ا
 في المستكل الذم يناسبؾ أماـ كؿ فقرة .)×( اإلشارة 

 ن البيانات المقدمة لن تستخدم إال في أغراض البحث العممي فقط.أعممًا ب

 ,وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير,,

 الباحث                                                                           

 حمد محمود/ ىاشم الجدبةأ                                                                  
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 تعريف بعض المصطمحات التي وردت في االستبانة  

باسػػتخداـ المسػػار المحتمػػؿ لػػنفس المتغيػػرات فػػي حػػاالت  و يػػتـ التنبػػؤ بمسػػار متغيػػرأن ػػ :كتعنػػي أسوواليب التنوواظر والمقارنووة  -
 . متشابو

تيػػػدؼ الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى رأم ذكم الشػػػأف كالخبػػػرة كتكقعػػػاتيـ فػػػي بعػػػض االنشػػػطة : أسووواليب المسووووحات واالستقصووواء   -
 االقتصادية لغرض التنبؤ ببعض المؤشرات االقتصادم .

دد مػف الخبػراء ك المفكػريف لتبػادؿ األفكػار فػي المكاضػيع االقتصػادية تتمثؿ في إجراء حػكار بػيف عػ:   أسموب ندوة الخبراء  -
 .التي تيـ المجتمع بالدرجة االكلى كتقديـ حمكؿ لجميع المشكالت القائمة

: االعتمػػاد عمػػى رأل عػػدد مػػف الخبػػراء تػػـ جمعيػػـ بدقػػة كالمػػزج كالتنسػػيؽ بػػيف آرائيػػـ بشػػأف تنبػػؤات لممكاضػػيع إسووموب دلفووي  -
 المطركحة.

تعتمػد ىػذه النمػاذج فػي قيػاس ك تفسػير العالقػة بػيف المتغيػرات اسػتنادان إلػى النظريػة االقتصػادية  : رج اللتظبد انمٍبضًًَب  -
 .بشأف المتغيرات التي تدخؿ في تفسير سمكؾ المتغير التابع

ف متغيػريف أك اكثػر مػف كتيػتـ بطريقػة اسػتخداـ المػكارد المتاحػة فػي كصػؼ العالقػة بػي: ومازج األمثهٍلح و انثرمةلح اندطٍلح   -
 .خالؿ تعظيـ أك تصغير دالة اليدؼ

 تستخدـ في المفاضمة بيف عدد مف السياسات االقتصادية التي تحقؽ اليدؼ المنشكد. :نماذج المحاكاة -

حيػث اتضػح انيػػا قػادرة عمػى تكصػػيؼ سػمكؾ عػدد كبيػػر مػف السالسػؿ الزمنيػػة التػي التقػػدر : نمواذج ديناميكيووة غيور خطيووة  -
 .ج التقميدية عمى تكصيفياالنماذ

الػػنمط العػػاـ لمتغيػػر فػػي قػػيـ المتغيػػر مكضػػكع البحػػث مػػع تجاىػػؿ المتغيػػرات األخػػرل سػػكاء : نموواذج إسووقاط االتجوواه العووام  -
 .المكسمية , الدكرية, أك العشكائية

اضية التػي تصػؼ كيفيػة يعرؼ النمكذج بأنو عبارة عف مجمكعة مف المعادالت الري: انًُبرج اإلحظبئٍخ نهطالضم انسيٍُخ   -
 التداخؿ كالتفاعؿ بيف عدد المتغيرات أك العكامؿ.

 فػي الدراسػة محػؿ تطػكر الظػاىرة عمػى الحػالي الكضػع سػيطرة اسػتمرار يفتػرض الػذم السػيناريك كىػك السويناريو الخطوي:   -

 المستقبؿ.

حاليػا؛ بػؿ يكػكف ىنػاؾ  األكضاع عمى اءبق فرضية مف ينطمؽ كىك عمي خالؼ السيناريك األكؿ ,حيث السيناريو التفاؤلي:  -
 تفاؤؿ بتحسف ألكضاع.

 كىك سيناريك متشائـ كيفترض حدكث تحكالت سالبة في الظاىرة . السيناريو التشاؤمي:  -
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 :الجنس 

    ىأنث                            ذكر   

 

 

 :العمر  

   سنة 40إلى أقؿ مف  30مف  سنة 30أقؿ مف       

 سنة 50الى اقؿ مف  40مف      

 

  فأكثر سنة 50مف   

 :المؤىل العممي 

   سبكالكريك    دبمـك فما دكف    

 ماجستير     

 

    دكتكراة  

 ةالوظيفي الدرجة: 

  مدير عاـ                     دائرة  مدير   رئيس قسـ        

   
 برةعدد سنوات الخ: 
 سنكات 5أقؿ مف     

 

 سىواخ 51سىواخ إنى أقم مه  1مه      
 
   

  سنة فأكثر 20مف        سنة 20سنكات إلى أقؿ مف  10مف     

     

 القسم األول: المعمومات الشخصية
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 الفقرة
 درجة الموافقة

يىافك 

 خذاا 
 يؼبرع خذاا  يؼبرع يحبٌذ يىافك

 استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ.المجال األول: 
نػػػػػػد كضػػػػػػع الخطػػػػػػط ُيعتمػػػػػػد عمػػػػػػى مشػػػػػػاركة العػػػػػػاممكف ع 5

 المستقبمية.
     

يتػػػدرب العػػػاممكف بشػػػكؿ مسػػػتمر عمػػػى اسػػػتخداـ أسػػػاليب  4
 التنبؤ في أعماليـ.

     

تمقيػػػػت ضػػػػمف دراسػػػػتؾ مسػػػػاقات إحصػػػػائية ) أم خػػػػارج  4
 إطار الكزارة(.

     

عممت في مؤسسة تعمؿ في مجاؿ اإلحصاء )أم خػارج  3
 الكزارة(.

     

ر البيانيػػة كتغذيػػة راجعػػة مػػف التقػػاري أسػػمكبُيعتمػػد عمػػى  1
 العامميف.

     

      يتـ دعكتؾ عند عرض الخطة اإلستراتيجية في كزارتؾ. 6
يكجػػػػد فائػػػػدة مػػػػف أك حاجػػػػة إلػػػػى دكرات متخصصػػػػة فػػػػي  7

 أساليب التنبؤ  .
     

تؤمف الكزارة باسػتخداـ أسػاليب التنبػؤ العمميػة عنػد إعػداد  8
 إستراتيجيتيا.

     

لكضػع الخطػط  ث كالدراسػات العمميػة أساسػان تعتبر األبحا 9
 المستقبمية

     

 اسػتخداـتمتمؾ الكزارة المركنة الكافيػة لمتعامػؿ مػع نتػائج  51
 أساليب التنبؤ. 

     

تكجػػػد بػػػالكزارة أدارة عامػػػو أك جيػػػة متخصصػػػة تسػػػتطيع  55
 التعامؿ مع أساليب التنبؤ المختمفة. 

     

فعػػاؿ تعتمػػد أسػػاليب التنبػػؤ  ُيكجػػد بػػالكزارة نظػػاـ معمكمػػات 54
 عمى محتكاه.

     

بػػػيف مككنػػػات )كحػػػدات أك إدارات أك  يكجػػد تشػػػبيؾ كػػػاؼن  54
دكائػػر( الػػكزارة يضػػمف تػػكفير المعمكمػػات التػػي تحتاجيػػا 

 الكزارة عند التنبؤ.

     

 القسم الثاني:
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تػػػػػػكفر اإلدارة العميػػػػػػا الػػػػػػدعـ المػػػػػػادم كالمعنػػػػػػكم باتجػػػػػػاه  53
 عمؿ.أساليب التنبؤ العممية في ال استخداـ

     

تػػػؤمف اإلدارة العميػػػا بػػػآف العػػػامميف ىػػػـ اإلطػػػار كاألسػػػاس  51
سػػػػيما فػػػي الناحيػػػة الفنيػػػػة إيمانػػػان منيػػػػا اللعمميػػػة التنبػػػؤ 

 بمبدأ التغير المستمر.  

     

تجػػرم البحػػكث كالدراسػػات الميدانيػػة لتنطمػػؽ منيػػا الػػكزارة  56
 نحك التنبؤ بالمستقبؿ.

     

حك المستقبؿ تماشينا مع المتغيػرات ن ؤتنطمؽ الكزارة بالتنب 57
 الداخمية كالخارجية المتالحقة.

     

 الفقرة
 درجة الموافقة

يىافك 

 خذاا 
 يؼبرع يحبٌذ يىافك

يؼبرع 

 خذاا 

 المجال الثاني: استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ النوعية . 

1 
األساليب التي  ُيعتمد عمى أساليب التنبؤ النكعية )

 ؤ عمى الحس الذاتي كالخبرة كالتقدير(.تعتمد في التنب
     

      ُتستخدـ  أساليب التناظر كالمقارنة في عممية التنبؤ. 2
      أساليب المسكحات كاالستقصاء في التنبؤ. ىُيعتمد عم 3
      .استخداـ أسمكب ندكة الخبراء في التنبؤ ىتمجأ ال 4
      ُتستخدـ طريقة دلفي في التنبؤ. 5
      ستخدـ طريقة السيناريك الخطي  في التنبؤ.تُ  6
      ُتستخدـ  طريقة السيناريك التشاؤمي  في التنبؤ. 7
      تستخدـ  الكزارة طريقة السيناريك التفاؤلي في التنبؤ. 8
      تتكقع الكزارة أكثر مف سيناريك  في عممية التنبؤ . 9

سب ألساليب التنبؤ تعتبر الخبرة السابقة كافية كبديؿ منا 10
 النكعية.

     

      تؤمف الكزارة بجدكل استخداـ أساليب التنبؤ النكعية 11

سمكب مف أساليب التنبؤ النكعية عند أتستخدـ أكثر مف  12
 كضع الخطط المستقبمية.

     

13 
سمكب التنبؤ النكعي الذم ُيستخدـ في الدراسات أيحدد 

 المستقبمية.
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يىافك  :  استخدام الوزارة ألساليب التنبؤ الكمية  .المجال الثالث

 خذاا 
 يؼبرع يحبٌذ يىافك

يؼبرع 

 خذاا 

1 

تعتمػػد عمػػى أسػػاليب التنبػػؤ الكميػػة )التػػي تسػػتخدـ الطػػرؽ 
التنبػػؤات  ىالبيانيػػة كاإلحصػػائية كالرياضػػية لمكصػػكؿ الػػ

التي عادة ما تككف أكثػر دقػة كاقػؿ تحيػزا بالمقارنػة مػع 
 األساليب النكعية(.

     

      في التنبؤ. ومازج انمرخالخ وانمدرجاخ تعتمد   2

3 
في    ومازج االحتمانٍح و انثرمةح اندطٍح  تستخدـ
 التنبؤ.

     

      ومازج انمحاكاج  فً انتىثؤ. تمجأ الكزارة إلى 4
      .في التنبؤ  ومازج ذٌىامٍكٍح غٍر خطٍح تستخدـ  5
      .في التنبؤ  انعاو ومازج إسقاط االتةاي تستخدـ  6

7 
في   انىمازج اإلحصائٍح نهسالسم انسمىٍحتستخدـ 
 التنبؤ.

     

      في التنبؤ.  ومازج االقتصاذ انقٍاسً تستخدـ  8

9 
تعتبر الخبرة السابقة بديؿ مناسب ألساليب التنبؤ 

 .الكمية
     

10 
سمكب التنبؤ الكمي الذم ُيستخدـ في أيتـ تحديد 
 المستقبمية بسيكلة. الدراسات

     

 المجال الرابع: المحددات التي تعيق تطبيق أساليب التنبؤ العممية
 في الوزارة.

يىافك 

 خذاا 
 يؼبرع يحبٌذ يىافك

يؼبرع 

 خذاا 

1 
يكجد قكانيف حككمية تحد مف إستخداـ أساليب التنبؤ في 

 الكزارة.
     

      يكجد  كادر بشرم مؤىؿ يقـك بعممية التنبؤ. 2
      تيتـ الكزارة بتطكير قدرات العامميف في عممية التنبؤ.. 3
      المكظؼ  تؤىمو لعممية التنبؤ .  ليكجد خبرة كافية لد 4
      .بعممية التنبؤ في التخطيط االستراتيجي ةتؤمف الكزار  5

6 
بعية االقتصادية في عممية تؤثر المتغيرات السياسية كالت

 .التنبؤ
     

7 
أساليب التنبؤ  استخداـالكزارة  مادينا كمعنكينا  تدعـ

 المختمفة.
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8 
تعتمد الكزارة عمى دراسة التحميؿ المالي في عممية 

 التنبؤ.
     

9 
تعتمد الكزارة دراسة األكضاع االقتصادية المتغيرة في 

 عممية التنبؤ.

     

10 
تعتمد الكزارة عمى دراسة التغيرات في أسعار السكؽ في 

 .ممية التنبؤع

     

      ُتستخدـ أساليب تنبؤ غير تقميدية بالعمؿ. 11

12 
يكجد مركز دراسات كأبحاث متخصص تعتمد عميو 

 .الكزارة عند عممية التنبؤ
     

13 
تمتمؾ الكزارة األدكات كالتكنكلكجيا التي تمكنيا تطبيؽ 

 .أساليب التنبؤ في العمؿ
     

14 
افة تنظيمية تؤمف بالنتائج تمتمؾ اإلدارة العميا ثق

 .المستقبمية لعممية التنبؤ
     

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  المالحقالمالحق

ىى

536 536 536 536 

 (2يهحك رلى )

 لبئًخ ثؤضًبء يحكًٍٍ الضتجبَخ

 الجامعة/ المؤسسة الدرجة العممية االسم م
 .كزير االقتصاد الكطني أستاذ مشارؾ د. عالء الديف عادؿ الرفاتي 5

 براىيـ سالـ جابرد. إ 4
 ككيؿ كزارة التخطيط  حاليان. أستاذ مساعد

 ككيؿ كزارة االقتصاد الكطني سابقان.
 مدير عاـ الدراسات كالتخطيط بكزارة االقتصاد الكطني. أستاذ مساعد د. أيمف أحمد عابد 4

ة لمدراسات النائب األكاديمي بأكاديمية اإلدارة كالسياس أستاذ مساعد د. أحمد حسيف المشيراكم 3
 .العميا

 .رئيس مجمس إدارة األكاديمية األمريكية لمتنمية البشرية أستاذ مساعد د. تكفيؽ عطية العجمة 1
 .جامعة األزىر أستاذ مساعد د. كفيؽ حممي األغا 6
 .جامعة األزىر أستاذ مساعد د. محمد جكدت فارس 7
 .جامعة األزىر أستاذ مساعد د. رامز عزمي بدير 8
 .جامعة األزىر أستاذ مشارؾ محمكد عكاشة د. 9
 .الجامعة اإلسالمية مشارؾأستاذ  د. سامي عمي أبك الرككس 51
 .جامعة األقصى –عميد كمية العمـك اإلدارية  أستاذ مساعد د. نضاؿ عبد اهلل 55
 .الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ د. سمير خالد صافي 54
 .الجامعة اإلسالمية اعدسأستاذ م د. نافذ محمد بركات 54
 .الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. ياسر عبد الشرفا 53
 .الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. أكـر إسماعيؿ سمكر 51

 


