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 257 االنحدار البسيط  ( 8-1-1)

 262 ( Multiple Regression)االنحدار المتعدد:  ( 8-1-2)

 264 طرق للتعامل مع المتغيرات المستقلة في االنحدار المتعدد  ( 8-1-2-1)

 276 شواماله

 285 قائمة المراجع والمصادر   

 293 (                        استمارة استبانة 1ملحق )

 spss 294كيفية تنصيب برنامج                       ( 2ملحق )
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 المقدمة 
تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن  لم    ةإن الجغرافي     
والتطور  الواقع، تتماشى  أصبحت  على  بل  المعتمد  الحديث    ، والقياس،  التحليل)العلمي 
الحديثة  لتعماواس  ،والربط والنظريات  لها (النماذج  مسارا  التطبيقي  االتجاه  اتخذت  فقد   ،

بـ )الجغرافي الكمية والجغرافيا التطبيقية( التي ترفض أن تستمر بعيدا   ةالذي يعرف اليوم 
از به الجغرافيا من قدرة على التأقلم مع  متوذلك لما ت  ؛  لإلنسانعن االنشغاالت الكبرى  

العلوم ه،  مختلف  تمثل  لخدمتها فهي  جميعا  وتسخرها  العلوم  هذه  بين  متينة  وصل  مزة 
السنوات األخيرة تحوالا ،  وتأخذ منها ما يخدمها ويميزها عن غيرها في   ا  كبير   وقد شهدت 

الجغرافي   العلمي وكذلك،  المنهج  يعت  والمحتوى  التي  األساليب  تحقيق  في  مد عليها في 
التحوالت ه  البشري األهداف واألغراض؛ ولعل من أسباب هذه  المحتوى  و ما طرأ على 

حتى    ، صبح الجغرافيون يعالجون مواضيع لم تكن باألمس معروفةأذ  إمن تطور كبير،  
دراسة الظواهر ى عل  وكأن المتتبع ألعمال الجغرافيين يلمس ذلك االهتمام المتزايد بالتركيز

االموضوعات  و  في  عليه  كانت  عما  تختلف  بطريقة  المختلفة  والبشرية  لماضي  الطبيعية 
واإلعالم    ،باإلحصاء  وااستعان، لذا  للوسائل الكمية المتقدمة في أبحاثهم  عمالهمبفضل است

ر  والكيمياء، وكان لذلك التطو ،  والعلوم الطبيعة،  والهندسة  ،والنماذج،  والرياضيات ،  اآللي
أسفرت عن دفع عجلة الجغرافيا وجعلها علما    مهمةمثل هذه الوسائل نتائج    عمالفي است

الكمي   للمنهج  ألن  التكنولوجيا؛  وعصر  لعَل  يتماشى  يمكن  ،) ابرزهامزايا  التي  النتائج 
التحليل  وهذا  األحداث  لتسلسل  العلمي  التحليل  بفضل  دقة  أكثر  تكون  إليها  التوصل 

ا يبرز  الجغرافي  المختلفةالعلمي  الظواهر  وجود  في  أثرت  التي  لها   لنظم  يتعرض  التي 
الجغرافي بالدراسة، فهو ال يكتفي بالوصف بقدر ما يعتمد على األسباب التي أنشأت هذه 

   ). الظواهر

التطبيقية تطوراا في العديد  و ومن هذا المنطلق فقد شهدت المعرفة الجغرافية،       السيما 
العلم وآفاقها  مجاالتها  المشكالت  من  لتشعب  نظراا   ،واالجتماعية،  االقتصاديةية، 

  ،والسياسية ومواكبتها العلمية في مجال البحث الجغرافي باستعمال أفضل الوسائل الكمية
مجمل   ن  أوالتكنولوجية إليجاد العديد من الحلول المقترحة لتلك المشكالت.  ،  واإلحصائية  
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الحديثة   الجغرافية  على  التي طرأت  الحلول التغيرات  إلى طبيعة  بالمنهج ووصوالا  ابتداءا 
حة واألساليب الجديدة في معالجة المشكالت، جعل منها عمالا تطبيقياا له منهجيته  المقتر 

  العالقة بين الجغرافية والرياضيات ترجع الى أيام   ن  أوأهدافه في ميدانها الواسع. ال يخفى  
تقسيمه لفروع المعرفة   يات المعروفة فيأحد فروع الرياضمن بين  الجغرافية    عد  إذ  ارسطو  

كانت كلمة   نعنيالويوم  ما  تعني  الرياضية  هجغرافية االغريقية  بالجغرافية  تحقيقا  و   .اليوم 
المؤلف على) هذا  استند  أعاله  في  جاء  ما  باثمانلبعض  تمثلت    (األوللفصل)( فصول 

عنوان   اإلحصاء )تحت  علم  اىل  باجلغرافية ،  مدخل  الت ،  وعالقته  اجل وتطور  املعاصرة قنيات  ، (غرافية 
ترتيب اجلداول  ، وطرق  أدوات مجعها  ،  اإلحصائية    ت البيانا )ليحمل بين طياته  (ثان  )ليستكمل بفصل

للبيانات  )تحت مسمى  (ثالثبفصل)، مدعوما  (التكرارية  البياني  حين  (، في    اجلغرافية التمثيل 
 (الخامس)نما جاء الفصل بي، (مقاييس الوصف االحصائيلق بـ)(محورا تع  الرابعالفصل) عرض 

التقاطعية بمحور تضمن )  الالمعلمية ،    Cross table  ( اجلداول  االختبارات  في حين  ،  (  وبعض 
الفصل) االنتشار)(السادستناول  وشكل  وانواعه  االرتباط  مما  عالقات  اجة  الحدعت  (، 

و ال )علمية  الضرورة  الملحة  نحو  السابع(  بالعروج  العامل )  ليتناول الفصل   Factorي  التحليل 
analysis  ) انواعهاستعماالت و التحليل،و    ه،  اجراء  الفصل مراحل  الى  وصوال   .

قائمة من،  (Regressionالحندار  ا عند))لثامن  األخير ،  الهوامش والمراجع  )فضال عن 
 . (والمالحق

 الثعاليب حينما قال من تعدُّ سقاطتهُ فهو الكامل ومن حتسب هفواته فهو السعيد رحم و 

 داد التوفيق ومن اهلل الس 

 م 2022املؤلف /   
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 : مدخل إلى علم اإلحصاء الجغرافي (1)
والبشرية(    )الطبيعية  بشقيها  المشكالت  وتعدد  التكنلوجي  التقدم  ظل  وفي  تسع  أ  اليوم 

التطور إلى ميدان الجغرافية وترامت أطرافها وتنوعت تخصصاتها ؛ ويرجع بعضهم هذا  
افضل(،   و قييم، واختيار ما هاعتماد الجغرافيين المنهج الكمي في )التحليل، والتعليل، والت

خصصات والميول واالتجاهات لدى الباحثين اخذوا باعتماد طرق وأساليب ونظرا لتنوع الت 
التقنيات و و  هذه  االستفادة من  بهدف  ؛  المكانية  المحلالت  ، فضال عن  إحصائية  سائل 

لفة والمعتمدة من قبل العلوم األخرى بشرط انها)وسيلة وليس هدف( وبخالف ذلك  المخت
ذلك تطور التقنيات واألنظمة الحاسوبية    باحث في تيه وتعسف . ومما ساعد فياصبح ال

للطرق  الجغرافيين  استعمال  توسع  من  الحاسبات  لهذه  الجاهزة  اإلحصائية  والبرامج 
ى دراسة شكل األرض ، وخطوط الطول والعرض ، اإلحصائية فلم تقتصر اهتماماتها عل

األخرى  السماوية  باألجرام  وعالقاتها  وحركاتها  وابعادها،  األرض  وحجم 
والتقنيات؛  197  :2000خير،)1  البرامج  هذه  اعتماد  أن   االعتبار  بنظر  األخذ  ويجب   .)
وليس هدفل العلمي  للتحليل  أداة ووسيلة  أن    كونها  التي طر   .  التغيرات  أت على  مجمل 

يثة ابتداءا بالمنهج ووصوالا إلى طبيعة الحلول المقترحة واألساليب الجديدة الجغرافية الحد 
 ت، جعل منها عمالا تطبيقياا له منهجيته وأهدافه في ميدانها الواسعفي معالجة المشكال

 ):45Carlgren et al, 2006(2  ،  كما يجب ان يضع بعض التساؤالت قبل الشروع في
 -نهج الكمي وهي : اعتماد الم
 لماذا يستعمل األساليب والطرق اإلحصائية لهذه الظاهرة أو تلك ؟   ❖
 ماهي البيانات المناسبة لهذا األسلوب أو ذاك؟  ❖
 أي نوع من البيانات تناسب الطرق اإلحصائية؟   ❖
 كيف تفسر النتائج التي يتحصل عليها؟   ❖
 وكيف يتخذ القرار؟   ❖

يجب      االسئلة  تلك  على  مد ولإلجابة  الباحث  يكون  اإلحصائية  أْن  للطرق  تماما  ركا 
بشكل عميق وفهم للمشكلة والهدف من الدراسة المزمع عقدها بما فيها األهداف الثانوية ، 
والمشكالت الفرعية. فالجغرافي يجب ان تكون نظرته تكاملية بالنظر لألشياء مجتمعة في 
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ال فهم  بواسطتها  يتم  التي  النظرة هي  وهذه  مكاني  االجتماعية  أطار  والمعامالت عالقات 
  ن  أفالجغرافي يجب  ،  3(Graham, S., 1998)االقتصادية والعمرانية على مستوى المكان 

نظرته   أطار    تكون  في  مجتمعة  لألشياء  بالنظر  الجغرافية    السيما   ،مكانيتكاملية  أن  
غرافية  المعاصرة التي انشطرت من الحقول الجغرافية الرئيسة، أو التي ظهرت كحقول ج

ءة مستقلة قد اثارت فضول األكاديميين والباحثين في حقول المعرفة األخرى أو هواة القرا
إلى التساؤل عن هذا الحقل والبحث عنه ، مما أدى إلى دخول حقل الجغرافية االتجاه  

ي والتطبيقي ، وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية، واالستشعار عن بعد، واألساليب الكم
و  نمائه االحصائية  إلى  وأدت  الحقل  لهذا  متسارعة  نقالت  أحدث  قد  المتطورة  الرياضية 

بعد  من  فقد ظهرت جغرافية)الجريمة،   وبعثه من جديد  النوع  هذا  على  وللتدليل  الموت. 
اال الصحية،  الخدمات،  األطفال، الجوع،  الفقر،  الفولكلور،  الكوارث،  الثقافة،  نتخابات، 

الصحة،   التعليمية،  العنف،  التنمية، السكن،  التطبيقية،  النساء،  الحضر،  السلوكية، 
الصناع الفكر،  التلوث،  االجتماعية،  ،  النبات،  التسول  العولمة،  والمعتقدات،  األديان  ة، 
 ن  أال شك    عما موجود من حقول جغرافية.  الرفاه،  األقليات ، الغذاء ، ... الخ(، فضال

العناوين   من  التنوع  من  االتجاه  كل    ةافمس صورة  لترسم  هذا  في  يكتب  وهو  الجغرافي 
مسافته   تصور  انها  كما  الجغرافية،  دائرة   الظواهر  في  الجغرافية  الكتابة  في  يتحول  وهو 

بفلسفة  االلتزام  أوسع غير محددة مع  دائرة  إلى  تقتصر على عدة حقول جغرافية    ضيقة 
مبدأي)وطبيعة   على  القائمة  والشمول الجغرافية  ال .al et  rikRod)4, 762002:((،التكامل 

وهذان    ، العناوين  من  التنوع  من  االتجاه  هذا  أن ِّ  من  شك  الجغرافية  حميا  قد  المبدان 
الشرود والضياع والتيه. وبذلك فإن  علم الجغرافية في نماء دائم ؛ ألن ه علم حيوي ترتبط  

رس بحياة الناس. ولهذا فإن ِّ كل ظاهرة يكون لها السيادة في الظهور والتأثير ينبغي أْن تد 
وأسبا ومنهجها،  الظاهرة  هذه  مفهوم  لبيان  مستقل  وتوزيعها، كحقل جغرافي  وآثارها،  بها، 

وتصنيفها، وعالقاتها مع حقول المعرفة األخرى وتطورها التاريخي. ومن نافلة القول بان  
شروط  تتوافر  مالم  بالكيفي  يسمى  ما  أو  اللفظي  التحليل  عن  يتميز  ال  الكمي  التحليل 

فيه إ  ،معينة  اإذ  إلى ن   حتما  سيؤدي  غير صحيحة  بصورة  اإلحصائية  الطرق  ستعمال 
وهو مقدار ، ( Precision. ومن الشروط الواجب اتباعها هو الدقة ) نتائج غير صحيحة
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( والضبط  الكميات،  من  مجموعتين  بين  بين  Accuracyالتقارب  التقارب  درجة  (فهو 
 (.  22: 8198ي ،البطيح)5  التجربة والواقع أو القيمة األكثر احتماال

 علم اإلحصاء واهميته:   (1-1)
ه يتعامل مع البيانات التي تكون بصورتين  إذ ان    اإلحصاء في اللغة تعني العد الشامل،   

حيث انه يتعامل مع البيانات والتي   اإلحصاء في اللغة تعني العد الشامل،)كيفية وكمية(  
 : مثالف  Wilke et al, 2005)6(تكون بصورتين )كيفية وكمية( 

بانه يعبر عنها بصورة لفضية )متنزه كبير( مركز صحي   • البيانات الكيفية  تمثل 
 . سرية قوية ... الخأنموذجي، مدارس حديثة، رضا سكاني عن واقعهم، عالقات 

فأ  • كمية  بصورة  البيانات  نوع  التالميذ(تمثيلها  تجسد  ي ما  عدد  ،)بالعدد)عدد 
 .   الخ .... (عدد المرتادين للمرافق الخدمية)، (السكان

علم اإلحصاء ال يتعامل مع البيانات الكمية فقط ، بل يمكن التعامل مع البيانات    ن  إ  
األرقام البد ان    نْ أ يا كان نوعها الكمية أو الكيفية، ذلك  أيتعامل مع الظواهر    ، أيالكيفية  

ال   علماإلحصاء و ، فالتعامل الكيفي يترتب عليه تعامل كمي وبالعكس. هاتكون لها مدلوالت
 اليومية ، فكيف في دراسة الظواهر الجغرافية والعلمية؟  الحياةيمكن االستغناء عنه في 

اإلحصاء هو عبارة لعمليات العرض الجدولية واالعداد المعنية بالظواهر الخاصة بهم     
وللتمكن من دراستها ومعرفة مضامينها البد   Gal, 2002: 1(7-25( وانشطتهم المختلفة

بها  باألسس  اإللماممن   التي جاءت  يبني عليها واألساليب  كلمة اإلحصاء  للذا ف  ،  التي 
لعمليات  عبارة  هو  اإلحصاء  أن   يجد  من  فمنهم  الناس  باختالف  تختلف  كثيرة  معان 
العرض الجدولية واالعداد المعنية بالظواهر الخاصة بهم وأنشطتهم المختلفة ، السيما ورد  

كريم في إحدى عشر آية ، ويدل معناه بحسب قرآن الة في العلم االحصاء بصورة مباشر 
الطاقة والقدرة. و الحصر واالحاطة،  و رأي المفسرين واللغويين على الحفظ وضبط الكتابة،  

ولكنه ورد بصورة غير مباشرة ببعض اآليات التي تتضمن اسس احصائية تم تطبيقها في 
والعينا والمتوسطات  كالتكرارات  االحصائية  فقد البحوث   . أ  ت  في وردت  مر ة،  ربع عشرة 

بينها كما في قوله سبحانه: ) وا أثني عشرة سورة مكية، وسورتين مدنيتين من  َتع دُّ ﴿َوإِّن 
وَهانِّ  ِّ اَل ت ْحص  يم ﴾   ْعَمَة َّللا  َيا َأيَُّها الن بِّيُّ إَِّذا  : )تعالى، وقوله  (18النحل:)  8إِّن  َّللا َ َلَغف ور  ر حِّ



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

22 

تِّ َطل ْقت م  الن َِّساَء فَ  د  و َطل ِّق وه ن  لِّعِّ ن  َوَأْحص  َة  هِّ د   ّلل   ٱَيْوَم َيْبَعث ه م   : )تعالى(، وقوله  1الطالق:)9( ا اْلعِّ
يعاا فَ  ل ٓواْ َجمِّ وه     ّلل   ٱَأْحَصٰىه     ي َنب ِّئ ه م بَِّما َعمِّ يد    َعَلٰى ك ل ِّ َشْىء    َوٱّلل   َوَنس  (. 6  :المجادلة  )  10َشهِّ

فَ ) اْلكَِّتاب   َع  م  َوو ضِّ يَن  اْلم ْجرِّمِّ ال َتَرى  اْلكَِّتابِّ  َهَذا  َمالِّ  َوْيَلَتَنا  َيا  َوَيق ول وَن  فِّيهِّ  مِّم ا  ْشفِّقِّيَن 
ا َأَحدا َربَُّك  َيْظلِّم   َوال  راا  َحاضِّ َعمِّل وا  َما  َوَوَجد وا  َأْحَصاَها  إِّال  َكبِّيَرةا  َوال  يَرةا  َصغِّ ر   (  ي َغادِّ

 (.  49الكهف :)11
 نشأة وتطور علم اإلحصاء:   (1-2)

استمر اإلنسان في االعتماد على تأمالته فترة طويلة في سبيل البحث عن الحقائق       
المحيطة به ، وكانت هذه التأمالت األساس الذي مهد الطريق إلى البحث العلمي ، إذ 
بدأ   ثم  المالحظة  منهاج  على  باالستناد  التأمل  طريق  عن  بحثه  من  اإلنسان  أنتقل 

عمل كمنهاج لبحثه عن الحقيقة إلى أن استطاع أن يتوصل باالعتماد على التجربة في ال
إلى منهاج آخر يستعين به في الكشف عن الحقائق ذات العالقة باإلنسان سواء كانت 
العلمي  األسلوب  انتهاج  في  تمثل  الذي   ، االقتصادية  أم  االجتماعية  بالنواحي  متعلقة 

طويلة بجهود ومشاركة كثير  ْذ تطور علم اإلحصاء وتطبيقاته عبر سنوات  إاإلحصائي ،  
التحدث عن    ن  أ  من العلماء من كافة أنحاء العالم العاملين في حقول وميادين مختلفة . 

علم اإلحصاء ال يعنى بذلك البيانات اإلحصائية وإنما يقصد به الطريقة اإلحصائية التي 
وعر  رقمية  قياسية  في صورة  المختلفة  الظواهر  عن  الحقائق  جمع  يتم  خاللها  ضها من 

في   ووضعها  هذه   جداولبيانياا  اتجاهات  معرفة  بهدف  تحليلها  تسهل  بطريقة  تلخيصيه 
عبد  )13و    Makar and Confrey, 2005(12:95-105(بعضها ببعض   الظواهر وعالقات 

 (.3: تاريخالعظيم ، واخرون. بدون 
الكلمة       من  اإلحصائيات  مصطلح   (statisticum collegium) الالتينية ي شتق 

والكلمة الدولة،  مجلس  تعني  أو   (Statista) اإليطالية التي  الدولة  رجل  تعني  التي 
مرة جوتفريد آخنوال عام    ، الذي قدمه ألول(Statistik) السياسي. أما المصطلح األلماني

يدل على )علم الدولة(، ثم   ، فقد حدد في األصل تحليل البيانات حول الدولة، ما1749
مى )الحساب السياسي( باللغة اإلنجليزية،   وفي القرن السابع عشر والذي يمكن اعتباره  س 

موضو  الظواهر  على  للداللة  الرقمية  الطريقة  استخدام  تم  الثاني  اإلحصائي  ع  العصر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وتركز  الظواهر  هذه  عن  التعبير  في  وأقوى  أدق  الطريقة  هذه  أن  اعتبار  على  البحث 
لثروة الهدف من هذه الطريقة في معرفة عدد السكان وعدد المواليد وعدد الوفيات ومقدار ا 

الزراعية المحاصيل  من  الناتج  وكمية  المحصلة  الضرائب  ومقدار   ,Merton)والدخل 
 632-1938:360).14  

على       للداللة  الرقمية  الطريقة  استعمال  تم  الثاني  اإلحصائي  العصر  اعتباره  يمكن 
هذه الظواه عن  التعبير  في  وأقوى  أدق  الطريقة  هذه  أن   اعتبار  على  البحث  موضوع  ر 

المواليد، وعدد الظواهر وتر  السكان ، وعدد  الطريقة في معرفة عدد  الهدف من هذه  كز 
ومقدار   المحصلة،والد   الثروة،الوفيات،  الضرائب  ومقدار  من    خل،  الناتج  وكمية 

هذا المصطلح لجمع البيانات التي تخص أفراد المحاصيل الزراعية. كان بداية استعمال  
ة إنشاء قاعدة بيانات لفرض الضرائب ؛ بغية تحسين الوضع المادي للدولة، الدولة، لغاي

بجمع   يهتم   الذي  العلم  أنه  على  اإلحصاء  تعريف  تم  ثم  كما  ومن  الرقمية،  البيانات 
لتو  معينة  نتاجات  إلى  الوصول  بهدف  وتحليلها،  وترتيبها  أو حالة تنظيمها  ضيح ظاهرة 

واكتسب معنى جمع وتصنيف البيانات عموماا في أوائل القرن التاسع عشر. قدمه إلى  ما،
ا  مجلدا   21السير جون سينكلير، عندما نشر أول مجلد من    1791اللغة اإلنجليزية سنة  

 . Ball, Philip (15 .2004.(بعنوان الحساب اإلحصائي إلسكتلندا
الدالئل      من  كثير  وا تشير  باإلحصاء  االهتمام  بعيد)العصور  على  زمن  منذ  ستعماله 

ألغراض  وذلك  االجتماعية  بالمعلومات  القدم  منذ  الحكومات  اهتمام  أقتصر  إذ  القديمة( 
األ عصره  في  اإلحصاء  ووظف  والتخطيط،  السكان  التنظيم  عن  البيانات  جمع  في  ول 

استخدامهم في تتمثل في  الدولة ألهداف معينة  قبل  أو توجيههم    وحصرهم من  الجيوش 
على السكان  لتنفيذ بعض المباني أو لغرض فرض الضرائب أو لتوزيع األراضي الزراعية  

 بطريقة عادلة، ويعد قدماء العراقيين والمصريين أول من وضف هذا األسلوب. 
والمعلومات أم     البيانات  جمع  من خاللها  يتم  أنه طريقة  على  في عر ف  اإلحصاء  علم  ا 

إ يخص  وتحويلها  وفيما  منتظم،  بشكل  البيانات  هذه  ت جَمع  إذ  عددية،  صورة  لى 
كثي فهي  اإلحصاء  االجتماع،  استخدامات  وعلم  الطبية،  العلوم  في  كاستخدامها  رة، 
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والريا والكيمياء،  والصناعة،  المجاالت واالقتصاد،  من  العديد  وغيرها  واإلدارة،    ضة، 

16(https://lakhasly.com.)  
ويمكن تحديد بداية العصر اإلحصائي الثالث مع تطور علوم الرياضيات في القرن     

الثامن عشر وظهور بعض النظريات العلمية الهامة مثل نظرية االحتماالت التي كان لها 
أصبح علماا مستقالا وانتشر  الدور الكبير في تطور هذا العلم واكتسابه أهمية كبرى بحيث  

االهت وبدأ  واألساليب استخدامه  والطرق  النظريات  تطبيق  في  العلماء  قبل  من  مام 
اإلحصائية في الكثير من فروع العلم الحديث كالهندسة ، والطب ،  والصيدلة ، والزراعة،  

األمثل    والصناعة ، والجغرافيا ، والفلك ، وعلم النفس ؛ كونه الطريقة الصحيحة واألسلوب 
، مما يعني أن مجال اإلحصاء 17( Hoppit,1996: 516-540)إتباعه في البحث العلمي  

المتمثلة   بالمجاالت االقتصادية واالجتماعية  الغالب  العشرين كان مرتبطاا في  القرن  قبل 
بتعداد السكان ومعرفة خصائصهم االجتماعية واالقتصادية، وكانت األساليب اإلحصائية  

 مات الكافية .بالبساطة بحيث لم توفر لإلحصاء األسس والمقو  المستخدمة تمتاز
المختلفة       بأنواعها  الحالي  وقتنا  في  وتطورها  اآللية  الحاسبات  أدى ظهور  فقد  وأخيراا 

األساليب  وتطبيق  الستعمال  الطريق  تمهيد  إلى  المتناهية  ودقتها  الفائقة  وبقدرتها 
المجاالت والمي المختلفة في شتى  ادين. كما أن  اإلحصاء هو فرع من فروع اإلحصائية 

البيانات  الريا ووصف  البيانات  جمع  نحو  الموجهة  والطرق  النظريات  يشمل  ضيات 
 واالستقراء وصنع القرارات. 

ه     واستقراء    وفاإلحصاء  وتحليل،  وعرض،  وتلخيص،  وتنظيم،  جمع،  في  يبحث  علم 
 من ذلك االتي:  النتائج ومن ثم اتخاذ القرار بناء  عليها. مما يلخص 

وتصنيف،   Statistics  االحصاء بجمع،  تعنى  التي  العلمية  الطرق  مجموعة  هو   :
وتبويب، وتفسير، وتلخيص، وتقييم البيانات، والخروج منها باستنتاجات حول المجتمع من  

أن  التحدث عن علم    (.36:  2015النجار،  )18خالل اعتماد جزء صغير من المجتمع العينة 
يعن   اإلحصاء بذلكال  لجمع  البيانات    ى  اإلحصائية  الطريقة  به  يقصد  وإنما  اإلحصائية 

جداول   في  ووضعها  بيانياا  وعرضها  رقمية،  قياسية  صورة  في  الظواهر  عن  الحقائق 

https://lakhasly.com/ar/view-summary/1MPcUa1eRB
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بعضها  وعالقات  الظواهر  هذه  اتجاهات  معرفة  بهدف  تحليلها  تسهل  بطريقة  تلخيصيه 
 (.  3واخرون:عبد العظيم، )19ببعض 

وان    :   data  البيانات  - السيما   . باألرقام  عنها  يعبر   ، مقادير   ، عالمات  مشاهدات 
البعض يستخدم المعلومات كمرادفات ، لكن كان من االجدر التفريق بينهما ، فالبيانات  
اإلحصائية تعني انها لغة األرقام المجردة التي تم جمعها من الواقع من دون إجراء أي 

رة أو غير منشورة ، من مصادر )أولية ، ام شو منتعديال عليها سواء كانت هذه البيانات  
ثم تحلل وتقيم وصوال وصولها  البيانات ومن  تلك  ثانوية( وعندما تجمع وتنظم وتلخص 
اتخاذ  إمكانية  في  تساهم  جديدة  حقائق  إلى  تصنف  انها  أو  معينة  مؤشرات  إلى صيغة 

و  الحاسوبية  التقنيات  تطور  ان  الباحثين.  لدى  معلومات  تصبح  الكمية ساألالقرار  اليب 
وظفت في تحقيق الهدف المنشود في استنباط معلومات عن الظاهرة قيد البحث بدون تيه  

 وتعسف أو الرضوخ إلى االهواء الشخصية. 
( وهي البيانات  Ungrouped Data)  Unclassified data:   البيانات غير المبوبة  -

 األولية األصلية التي جمعت ولم تبوب .  
اإلحصا- اإلحصائية    Statistical data:ةئي المعطيات  والمعلومات  البيانات  وهي 

نوعها   بحسب  المعطيات  وتختلف  والتربوية  واالجتماعية  اإلدارية  بالظواهر  المتعلقة 
واألدوات   البحث  منهجية  باختالف  قياسها  المطلوب  الظاهرة  باختالف  وطبيعتها 

 اإلحصائية المستخدمة . 
 : اساليبه عمالواست أهمية علم اإلحصاء (1-3)

تعد األساليب اإلحصائية أساليباا آمنةا للوصول إلى األهداف الَمنشودة من تنفيذ أي       
أو  دراسة   ي مكن االعتماد على األسلوب اإلحصائي كأسلوب  ذي كفاءة  في حلِّ   دراسة. 
علم   ي ساعد   كما  اإلحصائية.  والم ؤشرات  والمعلومات،  البيانات،  توافر  عند  مشكلة  

تِّ األشخاص في بيئة  م عينة، وي وفِّر للدُّول معلومات  إحصائية   ماس حاجا ء في التاإلحصا
 دقيقة  وشاملة ، في حال اتخذت أساليَب التخطيط التنموي وسيلةا لها.

   : الجغرافي أهمية اإلحصاء( 1-3-1)
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لقد أصبح لعلم اإلحصاء أهمية بالغة في حياتنا الحديثة فصارت اإلحصاءات مألوفة     
وتم  جانبا  لدينا  الصحف، ثل  في  تنشر  يوم  كل  نطالعها  التي  المعلومات  من  مهما 

الحكومة  وانجازات  البورصة،  الجوية، ومؤشرات  بالتنبؤات  الخاصة  والتقديرات  والمجالت 
السلع.  وأثمان  العمالت  أسعار  على  تطرأ  التي  والتغيرات  والتعمير،  اإلسكان  مجال  في 

أهمية   المرء عن  يتساءل  بوربما  لد اإلحصاء  الجغرافية بصورة خاصة  النسبة  علم   ارس 
اإلنسانية   العلوم  في  والمتخصص  الباحث  أن   والواقع  عامة  بصورة  األخرى  والعلوم 
يلخص  لكي  األرقام  استعمال  إلى  األحيان  من  كثير  في  يحتاج  عام  بوجه  واالجتماعية 

ب  ال في جانتها ، فمثويعرض بها مجموعه من المشاهدات التي تتعلق بظاهرة يهتم بدراس 
هذه  في  للسكان  الجغرافي  التوزيع  عن  المتوفرة  البيانات  إلى  يستند  الخدمات  قطاع 
الخدمية   مرافقها  من  مجتمعها  احتياجات  مع  والتماس  الجغرافية  وطبيعتها  المناطق 
الحال  المفصلة والدقيقة ، كما هو  بياناتها ومعلوماتها  توفر  وكوادرها اإلدارية في ضوء 

مشاريع  إلقام أو ة  الصلة   صناعية  ذات  البيانات  بالضرورة  تستلزم  سكنية  أو  تجارية 
بالمشاريع المزعم إعادة التخطيط والبرمجة لتنفيذها، فضال عن دراسة الجدوى االقتصادية  

 لها .
أْن     يمكن  التي  المأمونة  الوسيلة  دراسة  أي  في  اإلحصائي  األسلوب  استعمال  يعد 

ا سواء أكان الهدف المقصود من الدراسة اء تنفيذهجوة من ور تضمن تحقيق األهداف المر 
مشكلة  لدراسة  االقتصادية  أم  االجتماعية  الظواهر  لبعض  معينة  نواحي  على  التعرف 
منها  التابع  للمنشآت سواء  ويمكن  لها.  المناسبة  الحلول  متوقعة ووضع  أو  قائمة  معينة 

وا والمهام  باألعمال  القيام  الخاص  أم  العام  اللقطاع  بهلواجبات  الوجه لمنوطة  على  ا 
المطلوب إذا ما توافرت لها المعلومات ، والبيانات والمؤشرات اإلحصائية وعلى درجة من 
الخدمات األمنية   العاملة في قطاع  للمؤسسات  المثال يمكن  الدقة والشمول، فعلى سبيل 

عن    المتوفرة   توزيع خدماتها على جميع نواحي الدولة بشكل مناسب استنادا إلى البيانات 
على  التوز  للقائمين  ويمكن  الجغرافية،  وطبيعتها  المناطق  هذه  في  للسكان  الجغرافي  يع 

قطاع الخدمات التعليمية تلمس احتياجات المجتمع من المؤسسات التعليمية واحتياجاتها  
ومعلومات  بيانات  توفر  ضوء  في  المدرسية  واإلدارات  والمدرسين  التعليمية  المباني  من 
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ود  امفصلة  عن  وتو قيقة  إلقامة  لسكان  التخطيط  أن   عن  فضال  والنوعي،  العمري  زيعهم 
قيام مثل  بيانات عن مقومات  توفر  بالضرورة  مشاريع صناعية كانت أو تجارية تستلزم 

 هذه المشاريع ودراسة الجدوى االقتصادية المأمولة من وراء إنشائها. 
دولة يتطلب توفر  موية لكل  اسات التنإن  األخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السي     

بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ األهداف 
مراحل  جميع  تنفيذ  متابعة  من  التخطيط  على  القائمين  وتمكين  التخطيط  من  المرجوة 

 الخطط المرسومة، والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب. 
المعرو    استومن  بأن  األسف  التي  عمال  األساسية  األعمدة  من  أصبح  اإلحصائية  اليب 

يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير من المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع  
 والتجارة. ،والصناعة ،والزراعة ،كقضايا الصحة والتعليم

ة األخيرة  نو ع في اآلومما سبق يتضح بأن  أهمية علم اإلحصاء تكمن في أن ه استطا   
وفوائده   النظرية  أهميته  عن  فضال  التطبيق،  موضع  ونظرياته  العلمية  أساليبه  يضع  أْن 
المنشآت   بواسطة  واستعماله  لإلحصاء  الحديث  االتجاه  ذلك  ويعكس  الواسعة،  التطبيقية 

قرارات   إلى  الوصول  سبيل  في  وأنشطتها  أنواعها  اختالف  من    إذ   ،حكيمةعلى  أصبح 
باا في كل الدراسات والبحوث العلمية.  ساليب اإلحصائية تستعمل غال الممكن القول إن األ

المنشآت   سياسة  لرسم  اإلحصائية  األساليب  باستعمال  االهتمام  زاد  التجارة  قطاع  ففي 
قراراتها   اتخاذ  من  يمكنها  بشكل  المختلفة  عملياتها  جميع  في  المجال  هذا  في  العاملة 

ال ومراقبةالتجارية  علمية  أسس  على  الخ  سليمة  ورسم  التجارية  لعملياتها  عملياتها  طط 
رسم   المستقبلية، في  كبيراا  اعتماداا  الحاضر  وقتنا  في  االقتصاديون  يعتمد  عام  وبشكل 

ذات   المواضيع  من  لعدد  بدراستهم  اإلحصائية  األساليب  على  االقتصادية  السياسات 
ال كإحصاءات  باالقتصاد  الوطيدة  االستهالالعالقة  واإلنفاق  القومي  والتجارة  دخل  كي 

رجية واإلنتاج الصناعي والزراعي واألرقام القياسية ألسعار السلع والخدمات الداخلية والخا
وإحصاءات  والمدخرات  واالستثمارات  بالبنوك  المتعلقة  واإلحصاءات  المعيشة  وتكاليف 

والحيوية السكانية  واإلحصاءات  العاملة   . 20( ,2003:983Orphanides-1022)القوى 
بالعلوم الطبيبة، والصحية، والهندسية والتخطيطية، كما يوظف   المتخصصون   ويستعين به
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بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية )علم النفس، االجتماع، الجغرافية( ، فالجغرافيون يعتمدونه 
فروق من إذ بيان العالقات الترابطية، أو إثر بعض المتغيرات على غيرها، ومعنويات ال

الظاهرة على أساس مستويات لبحث، وتنظيم وتلخيص متغيرات  بين حاالت الظاهرة قيد ا
 وكاآلتي: أو مجموعات عامليه وما إلى ذلك 

 اهداف مجاالت البحوث الجغرافية:  ( 1-3-2)
 تتجلى مجاالت البحوث الجغرافية باآلتي :    

الغامض إلى السهل البسيط  تسهيل تحليل بيانات الظواهر الجغرافية من الصعب   
م بيانية بشكل بسيط  بياناتها على شكل جداول إحصائية ورسو   في ضوء اظهار

 وسلس الفهم من قبل الباحثين.
إن  في اغلب األحيان هناك ظواهر تحتاج المنهج االحصائي والمناهج التحليلية   

العمرانية،  المشكالت  من  كثير  حل  على  القادرة  العاملية  التصاميم  ذات 
 القتصادية ذات الطابع المعقد.  والحضرية، والسكانية واالجتماعية، وا

حثين في تنظيم وتحليل  إن  الطرق واألساليب اإلحصائية تكون وسائل مساعدة للبا 
 بيانات الدراسة وفق منهجيه ترسم طريق واضح لهم. 

من األدوات المساعدة في عمليات االسقاطات المستقبلية والتنبؤية تمكن    د ال تع 
القرارات  اتخاذ  من  اإلحصائية  اعتمادا   الطرق  الصحة  من  كبير  بقدر  المناسبة 

 على البيانات المتاحة.  
اسة مكانيا وإيجاد العالقة بينهما مع تمثيل هذه العالقة المقارنة بين وحدات الدر  

 بنماذج ومخططات. 
البحثية   األدوات  من  اإلحصائية  واألساليب  الطرائق  من  العظمى  النسبة  تعد 

وال العالية،  الموضوعية  ذات  في  الصادقة  والتجريبية  الوصفية  البحوث  مع  سيما 
 ميدان علم الجغرافيا . 

واتخاذ القرارات المناسبة التي تتمتع بقدر كبير من    يساهم في استخالص النتائج 
التحليل   عملية  اجراء  وبعد  عليها  الحصول  يتم  التي  البيانات  بناءا على  الصحة 

يعد ضرور  الباحثين  أساليبهم قبل  للمخططين في  االحصائي، إن  معرفة  ة الزمة 
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بالج المتخصصين  السكاني والعمراني والخدمي ال بل حتى  التخطيط  انب  مجال 
التشخيص   في  األخرى  والتخصصات  والبيئة،  والتربة  والهيدرولوجي،  المناخي، 
والتنبؤ المستقبلي لذلك يعد أداة فعالة في عملية التخطيط ، ويتم بادئ ذي بدء 

ودراسته البيانات  وتنظيم  الحاضر  جمع  وصف  في  يساعد  ما  وهذا  وتحليلها  ا 
 وصوال للتنبؤ بالمستقبل. 

ما   مع  يتوافق  الكمية وهذا  األساليب  اهداف  تحديد  والعزاوي(في  )السماك،  به  جاء 
 . (176 : 2011،  والعزاوي السماك ، )21: بالوصول إلى أربعة أهداف وهي

مع  Description  *الوصف: إلى  والوصول  البيانات  جدولة  محددة  ويعني  كمية  ايير 
 لمدى تركز أو تشتت القيم.  يكون بمثابة مؤشرات 

  Deduction (inference) or measurement:  *االستنتاج )االستدالل( أو القياس
عموم   على  تعميمه  إلى  الوصول  وإمكانية  تمثيال صحيحا  المجتمع  تمثل  العينة  أن   هو 

 المجتمع.  
المعنوية*ق بين    يانلب   Significance levels:ياس  والعالقات  االختالفات  معنوية 

 مجموعتين من العينات . 
على  Projections   *االسقاطات: اعتمادا  المستقبل  في  ظاهرة  حدوث  توقعات  تعني 

سلسلة قراءات سابقة ووضعها الحالي وفي فروض محددة للتوصل إلى معرفة اتجاهات 
 المستقبلية . الظاهرة 

 يا:  ي الجغرافاإلحصاء فعمال مجاالت است( 1-3-3)
توفر األساليب الكمية إمكانية التصنيف وعن طريقه يمكن للجغرافيين تقسيم   التصنيف:*

 الظواهر المكانية إلى مجموعات مصنفة حسب طبيعة مشكلة وهدف الدراسة. 
الجغرافية* ان  الظاهرات  تغيرات  الظاهرات،  قياس  تغيرات  قياس  في  اإلحصاء  تحتاج   :

 ظواهر المكانية تتغير.  وعدم تباتها وعليه فإن   نظرا للحراك والتغيرات 
بما أن  علم الجغرافية هو علم العالقات فال بد له من دراسة   :اكتشاف مستوى العالقات*

يمكن   بل  بالوصف،  قياسه  يمكن  ال  الجانب  وهذا  بينها  المكانية  الروابط  أو  العالقات 
 اعتماد قياسي لعالقات االرتباط. 
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الفروض* إن   قياس  و :  ي دراسة  الحقائق  من  اكتشاف  له  البد  ثم  الفروض  وضع  تطلب 
قياس االفتراض وهذا الجانب في أغلب األحيان ال يتحقق إال عن طريق االعتماد على  

 وسيلة إحصائية. 
األنماط:* واسعة   قياس  منطقة  بتغطية  تقوم  إذ  الجغرافية  الظاهرات  بعض  دراسة  إن  

 لوصفي إلى األنماط .هر الحاجة إلى اإلحصاء اباستعمال العينات في البحث ، ولهذا تظ
عندما يريد الجغرافي رصد ظاهرة معينة أو إقليميا معينا البد من   :رصد حركة الظاهرات*

 اتخاذ األرقام لالستالل بها، واعتماد طرق إحصائية. 
 مراحل العمليات )الطريقة اإلحصائية ( واقسامها : (1-4)

 : اإلحصاء )الوصفي واالستداللي(ما ساسيتين هتقسم المراحل اإلحصائية إلى مرحلتين أ
:هي طريقة علمية تختص بالمعالجة والتحليل Statistical Methodالطريقة اإلحصائية  

يكون   الطريقة  الدراسة ، ولذلك فإن تطبيق هذه  قيد  الظواهر  أو  للظاهرة  القياسي  الكمي 
اإلحصائ  الطرق  إن   للبيانات،  الكمي  التغيير  بإمكانية  بمثامرهونا  تعمل  الخوارزمية ية  بة 

الرياضية التي توفر دليال ومنهجية علمية واضحة يمكن السير عليها للوصول إلى البحث 
 (.  20: 2020العبادي ،)22العلمي الرصين  

 (:  Descriptive Statisticاإلحصاء الوصفي: ) (1-4-1)
عل      البيانات  من  مجموعة   لِّوصفِّ  الن وع  هذا  على  االعتماد  عن  يتمُّ  عينة  شكلِّ  ى 

واالنحراف والوسيط،  كالمتوسط،  خاصة،  قيم   حساب  هذه   طريق  وإيجاد  المعياري، 
الَمعلومات والتوصل إليها ي تيح استيعاب بيئةِّ العينة التي تم  إجراء الد راسة عليها. يتضمن  

ا يخص جمع وتحليل وتفسير المشاهدات، ويتضمن تمثيل البيانات، علم اإلحصاء كل م
الطالق والزواجكحساب   لعائلة ما، أو حساب نسب  والنفقات  الشهري  الدخل  في   معدل 

يستخدم  ولهذا  معينة،  نقطة  حول  المجتمع  رأي  لتبين  استبانة  عمل  أو  الدول،  أحد 
تحويل على  والعمل  البيانات  بوصف  ليقوم  الوصفي  لعرضها اإلحصاء  أرقام  إلى  ها 

الخر  باستخدام  ذلك  أكان  سوآء  المناسبة  أم بالصورة  اإلحصائية،  الجداول  أم  ائط، 
التي   البيانية  والمنحنيات  أسلوب  الرسومات  أي  من  أكثر  الظواهر  توضيح  على  تعمل 

التي تتضمن،   النزعة  المؤشرات اإلحصائية كمقاييس  آخر، كما ويتضمن حساب بعض 
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وا والوسط  االنحراف المنوال  تتضمن  التي  التشتت  ومقاييس  والمدى،...وغيرها،  لوسيط 
 اري والتباين والمدى، وغيرها. المعي

 (:  Inferential Statistic( اإلحصاء االستداللي: )1-4-2)
ي حف ز هذا الن وع من اإلحصاء الباحث للوصول إلى المعلومات اإلحصائية عن طريق    

الَعينة، والت وزيع اإلحصائي لِّبيانات العينة، ويتوافق   االستدالل، واالستفسار عن خصائَص 
هذا   استعمالهتطبيق  ي راد  الم ستقطبة   البيانات   كانْت  إذا  اإلحصاء  من  كفرضية، الن وع  ا 

مجموعة الطرق واالساليب التي تستعمل في تعميم النتائج  اإلحصاء االستداللي:  ويعني  
منه سحبت  الذي  المجتمع  خصائص  ان  على  األسلوب  .  استخدامات  وظائف  أهم  من 
التنبؤ   وظيفة  اإلحصاء  علم  في  من  والنظرية  للعديد  والمؤثرات  بالخصائص  االستداللي 

هذ  ومن  المجتمع  ظواهر  يمكن  متغيرات  اإلحصائي  والتحليل  القياس  وطرق  الطريقة  ه 
ب الكلي التوصل إلى اتجاه عام لما يمكن أن يحدث في المستقبل مثل التنبؤ بحجم الطل

 ير ذلك. أو التنبؤ بمعامالت المتغيرات المحددة لدالة االستثمار القومي إلى غ 
التنبؤات االستداللية هي تلك التي تخص الماضي وليس المستقبل إذ يكون لها طابع      

استداللي على وجود ظاهرة متكررة الحدوث دون مالحظة سبب ذلك، ويكون التنبؤ هنا  
وتط  المالحظة  طريق  وتفسير  عن  البيانات  تجميع  في  اإلحصائي  العمل  أسلوب  بيق 
 ج . يمر االحصاء بمراحل )خمس( وهي:ــاألسباب واستخالص النتائ 

  باإلحصاء الوصفيوهنا المرحلة )األولى والثانية، والثالثة( تسمى  . 
   باإلحصاء االستدالليبينما المرحلة )الرابعة والخامسة( تسمى . 

 االستنتاجي )االستداللي اإلحصاء  اإلحصاء الوصفي

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية  األولى المراحل
 اختاذ القرار  ُتليل البياانت  تلخيص البياانت  تنظي البياانت  مجع البياانت  طوات خلا 

على   بناءا  المناسبة  القرارات  وضع  في  يهتم  إذ  التحليلي،  اإلحصاء  أيضاا  عليه  ويطلق 
النتاجات التي تم استنتاجها من البيانات التي تم جمعها، ويوظف لذلك أساليب إحصائية  

ني العمل على تقدير معالم المجتمع الذي يعمل على دراسته، عن  عدة وهي التقدير، يع 
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كتقدير الوسط الحسابي، في ضوء وضعها في فترة لها حدين، حد طريق التقدير النقطي،  
 أدنى، وحد أعلى. 

يعني توظيف المشاهدات التي تم جمعها من المجتمع، والمؤشرات   *اختبار الفرضيات:
بداية الدراسة، اإلحصائية، بهدف الوصول إلى قر  تنبؤها في  ار نحو الفرضيات التي تم 

 الفرضية أو ترفض.وبناءا عليه إما أْن تقبل 
 عالقة اإلحصاءات بفروع علم الجغرافية:   (1-5)

فهي         والتكنولوجيا،  بالعلوم  تاماا  ارتباطاا  الحاضر  الوقت  في  اإلحصاءات  ترتبط 
التحليل   -التنفيذ    -على )التصميم  مهتمة بتحليل العلوم اإلحصائية، وتركز في دراستها  

التنبؤ(، إذ تعمل على دراسة ومناقشة دورها الفعال في كل من عناصر الدراسة، كما    -
قديم المساعدة إلى الباحثين، والعمل على نشر وترويج البرامج الجيدة بتيقوم اإلحصائيون  

اإل الجغرافيا  التجريبية  الدراسة  على  تعتمد  التي  التدريس  دراسة وأساليب  هي  حصائية 
بيانات  مثل  المساحي،  أو  الجغرافي  البعد  ذات  البيانات  وتقديم  وتحليل  جمع  وممارسة 

السكان التركيبة  أو  السكاني  أي    wiki › .orgwikiped ://ttpsh )23( ي اإلحصاء  إنها  ، 
تحديد   الجغرافية مثل  ا األنشطة  المكاني، ولكنها تشمل أيضا التحليل  تقنيات من  تستخدم 

الجغرافيا    وتسمية  ألغراض  المثال  سبيل  على  إحصائية.  ألغراض  الجغرافية  المناطق 
ب األسترالي لإلحصاء التصنيف الجغرافي األسترالي المعياري، اإلحصائية، يستخدم المكت

تسل ذو  إقليمي  التقسيمات وهو  ثم  وأقاليم،  واليات  إلى  أستراليا  يقسم  والذي  هرمي  سل 
الفرعية ا التقسيمات  المحلية اإلحصائية، وأخيراا مناطق  اإلحصائية،  المناطق  إلحصائية، 

 جمع التعداد السكاني. 

شهد الربع األخير من القرن العشرين تزايداا سريعاا لعجلة التنمية في معظم دول العالم     
خطى التقدم السريعة في المجال التكنولوجي ، ومع مطلع القرن الواحد والعشرين  وتميز ب

التغير   واضحاا  جاء  بدا  وقد  مستوياتها  جميع  على  العالمية  النظم  جميع  في  الملحوظ 
رة للتطور التقني الهائل والطفرة المتسارعة في عالم  ظهور ذلك التغير نتيجة حتمية ومباش

 ، واالكتشافات  وحياة    االختراعات  سلوك  على  الواضح  األثر  التغير  لهذا  بأن  شك  وال 
ملها وتفاعلها، ونتيجة لذلك كله برز للبشرية  المجتمعات السكانية قاطبة وعلى طريقة تعا
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ا ذلك  الجديد  العالمي  بالنظام  يدعى  المتميز باتصاله السريع نظام عصري حديث  لنظام 
Sawyer, R.K. and Sawyer ,)مفرداته  وتأثره الشديد بالتغير الطارئ على أي مفردة من  

)2005 )
توفر قاعدة عريضة . وكمطلب للتعايش ضمن هذا النظام العالمي فال بد من  24

لم والمعلومات  والركائز  الحقائق  كيفية  من  ناحية ومعرفة  النظام من  ذلك  عرفة مضامين 
ثانية، وعلية   ناحية  تجاهه من  المناسبة  القرارات  واتخاذ  فليس مستغرباا في  التعامل معه 

ذلك  أكان  سواء  والمؤشرات  والمعلومات  البيانات  عن  الحديث  يكثر  أن  الحاضر  الوقت 
ندرتهاالحد  عن  عليها  ؟يث  الحصول  كيفية  مصادرها   ؟أم  توحيد  إنتاجها  ؟أو  سبل    ؟ أو 

عالقة   عن  أما  المعلومات.  تسمى صناعة  جديدة  صناعة  ظهور  إلى  ذلك  أدى  بحيث 
خ البيانات باألنشطة التي ت خرج  اإلحصاءات بالعلوم فا  إلحصاءات مهم ة جداا لها، إذ ترس 

ال تمك ن  وقد  والمخرجات،  عن  المعلومات  واالقتصاد  العلوم  بين  العالقة  فهم  من  علماء 
 م. طريق عرض اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالعلوم بشكل منظ  

ية مكانة مرموقة في وفي علم الجغرافية تحتل الطرق اإلحصائية والنظريات اإلحصائ      
الفروع   تفرعات  من  الكثير  واستحداث  لتطوير  أساسا  تعد  إذ  األخرى،  العلوم  مصاف 

يسة لعلم الجغرافية وابسط وأسرع الطرق في نطاق تطبيقها علمياا يعتقد معظم الناس  الرئ
  غرافي هو األرقام والعمليات الحسابية األربع المعروفة ، وهذا مفهومأن  علم اإلحصاء الج

مضلل، وليس بالصحيح وان اإلحصاء الجغرافي ليس وصفا لمفهومه البسيط وعند االخذ 
أو الكيفية التي يوظف فيها البد ان تبين عالقته بالجغرافية أو غيره  بذلك ومعرفة طبيعته، 

ديد موقع الجغرافية بين فروع العلم المختلفة، يتطلب من العلوم األخرى. وال شك فان تح
 ى أكثر العلوم شيوعا ، التي تصنف إلى )ثالث( أنواع وهي:ـــ التعرف أوال عل

 مياء، االحياء، الجيولوجيا  ي: وتشمل الفيزياء، والكالعلوم الطبيعية ( أ)
 وتشمل المنطق والرياضيات   العلوم الصورية:)ب(
 : تشمل السياسة، االقتصاد، التاريخ، االجتماع، الجغرافية. العلوم اإلنسانية (ج)
الظواهر       متغيرات  تفاعل  عن  تفصح  التي  والمصنفة  المنسقة  المعرفة  هو  فالعلم 

ال هما  مسالتان  وسببها،  باإلنسان  والتنبؤ المحيطة  ،  )25مالحظة  (،  125  :1986خصباك 
إن ها   وبهذا فإن  الجغرافية تضع قدماا في العلوم الطبيعية وأخرى في العلوم اإلنسانية أي 
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(،  25-  24:2000خير،)26( بين فروع العلم المختلفة  Interdisciplinaryفي موقع بيني )
سط  على  للظاهرات  المكانية  بالتوزيعات  يهتم  علم  هو  وتفاوتها  فالجغرافية  األرض،  ح 

ضال عن اثبات حقيقة وصحة الفروض  ومعنويات فروقها وارتباطاتها بعضها مع بعض، ف
البيانية  واالشكال  األساس  بالدرجة  المالحظة    الجغرافية  العلماء  ويستخدم  وتمثيلها. 

االختبار مثل  الفاظا  عليها  يطلق  بأعمال  قيامهم  ضوء  في  والتأييد    Test  والتجربة 
nConfirmatio   والتحقيقVerification  27( ، 29 : 1988البطيحي .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

35 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

37 

 البيانات اإلحصائية وانواعها :  ( 2-1)
إن  طبيعة البيانات الجغرافية كطبيعة الجغرافية نفسها تكون متنوعة وشاملة ، وهي       

المو  الباحثين  أيدي  بين  الجغرافية  تضع  الدراسات  األولى في  الخطوة  فإن   ولهذا  الخام  اد 
لفة من تخصصاتها الطبيعية  هي جمع المصادر المتعلقة بمواضيع الدراسة بأشكالها المخت

المحطات المناخية، والموارد الطبيعية، واعداد السكان،    ت الرتفاعات، وراصداوالبشرية كا
اكلها، وأقيام األراضي وما إلى ذلك من أصناف  والزراعة والصناعة، والتجارة، والمدن ومش

ترك هو ارتباطها ببعدين )األول مكاني(  البيانات. ومع تنوع تلك البيانات فإن  رابطها المش
الز  آخر.ويالحقه)البعد  إلى  مكان  من  قيمها  في  تختلف  إن ها  أي  والبيانات    ماني(، 

والمعلومات   البيانات  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  علم  اإلحصائية  تمثل  التي  الخام 
 ( 1لذي يتلخص بالمخطط ) اإلحصاء، وتصنف البيانات إلى أصناف عدة ، وا

 ( البيانات اإلحصائية وانواعها 1مخطط )
Data   البياانت 

Numerical  الرمقي املعدودة Categorical  الفئوي الوصفية 

Continuous Discrete Ordinal Nominal 

 الامسي  الرتب  املنقطع املتصل 

 املصدر: املؤلف 

 هي    البيانات الفئوية أو المنضوية(No unit of measurement  ) أي غير:
قابلة للقياس العددي ، وتجدر اإلشارة إلى إن ه ال توجد وحدة قياس لهذه المتغيرات  
أي إن ها تعطي اسم متغير فئوي أي انها المتغيرات التي ال توجد لها افضلية على  

 بها تسمى:ــــ  األخرى إذ ال يمكن ترتي
 :  Nominal Dataالتصنيفية(  –البيانات النوعية )االسمية   (2-1-1)

العددي،أي   للقياس  قابلة  غير  انها  أي  مباشر،  بشكل  تقاس  ال  التي  البيانات  وهي 
األشياء بتصنيف  تعنى  خصائصها،  أو  نوعها  بحسب  مجموعات   تصنف  إلى 

بها   خاصا  رمزا  مجموعة  كل  إلى  فيه  ويعطي  عن مشتركة،  ويميزها  عليها  ليدل 
بين  غ االختالف  يكون  القياس  من  المستوى  هذا  وفي  األخرى  المجموعات  يرهما 
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الترتيب ال   التصنيف في  الدرجة. أي إن   النوع وليس  المجموعات وهو اختالف في 
هدف له سوى التعريف بالمجموعة وتميزها عن غيرها من المجموعات لهذا ال قيمة 

ة غير القابلة للقياس العددي وال معنى لنوع من البيانات الوصفيللرقم عندها. إن  هذا ا
سبيل  على  لها  مميزة  أرقام  إلى  متغيراتها  نسب  إلى  تجري  التي  الحسابية  للعمليات 

 المثال:ــــــ 
  .)مثل الحالة االجتماعية )غني، متوسط، فقير 
 ( مثال  أنثى(،  )ذكر،  )الجنس(  )genderالنوع  ذكور  إلى  تقسم   )Maleوأن ات  ( 

(Female  ؛ ألنه) يوصف ذكر أو أنثى وال يوجد مقياس لذلك . مثال يعطي رقم
(1( ورقم  للذكور  عنها  2(  التعبير  يصعب  إذ  تصنيفي،  مقياس  إن ه  أي  لإلناث   )

حيث  من  ذلك  أكان  سواء  الصفات،  تصنف حسب  ألن ها  )عددية(؛  رقمية  بصورة 
ا أو  النوع  بحسب  تصنيفها  يمكن  ولكن  الصنف،  أم  بحسب  النوع  تصنف  لدرجة 

 ائصها. خص
  .)تصنف الترب إلى )البودزول، الالتريت...الخ 
  .)تصنف النباتات الطبيعية إلى )غابات، حشائش، صحاري ... الخ 
 .) تصنيف الحالة الزواجية إلى )أعزب، متزوج ، مطلق، أرمل 
 ( كذلك المنطقةArea.مثال االحياء السكنية ، المدن مراكز األقضية ،الدول ) 
 األلوان)األحمر، األصفر، األزرق ...الخ( كذلك فصيلة الدم )  كذلكO+  ، O-  ،A 

 ،B ،AB .) 
 )الجنسية للمواطن )عراقي، أردني، لبناني، سعودي، كويتي، مصري، تركي ...الخ 
 للطالب، كذلك الرقم الجامعي، رقم الموظف... الخ(؛ ألن ه يشير    ةاألرقام االمتحاني

 إلى اسم األشخاص. 
 ء، إذ يمثل كل رقم إلى اسم السجين ومعلوماته .....اأرقام السجن 
معامل      النوعية  البيانات  هذه  معالجة  في  المستعملة  اإلحصائية  الطرق  أهم  ومن 

في  يقيس  خاصة،  رتبة  الصفات  هذه  من  كل صفة  تعطي  إذ  الرتب  )سبيرمان(الرتباط 
 ضوءها خصائص الظاهرة.
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   :Ordinal (Ranking) Data( البيانات الترتيبية)(2-1-2)
البيانات التي يعتمد تصنيف األشياء فيها إلى مجموعات متمايزة على وفق نظام    وهي 

المراد  الصفة  مقدار  معرفة  يستطيع  ال  عندما  تصاعديا  أو  تنازليا  ترتيبا  يكون  قد  معين 
قياسها بالضبط ومن هذا القياس ال يمكن الفرق بين األشياء بشكل دقيق ألشرط للتساوي 

تعرف  331Michalski and Stepp, 1983) .29:-(363)و(  27:  1120الياسري ، ) 28  فيه
البيانات الترتيبية بالبيانات المرتبة في فئات أو بحسب خصائصها عن طريق اعطاء القيم  

 االصلية للمتغيرات ارقاماا تدريجية أو تنازلية ، فمثالا:  
ها حسب حجم  صنف الرواسب الشاطئية من مجموعة من العناصر يمكن ترتيب 

 ( .  حصى –رمل   –غرين  –الحبيبات التي تتكون منها )صلصال 

والرفض   بالموافقة  االستجابة  درجة  لقياس  الرتبة  البيانات  تستعمل  أو    كما 

المعارضة لقضية ما أو لتدرج الخصائص والمميزات ، إذ ترتب البيانات على  

الدراسة عند  استبيان  استمارة  يطرح  فمثالً   ، تسلسلها  على    أساس  الميدانية 

الحديثة   التقنيات  استعمال  في  رأيهم  لمعرفة  الجغرافية  قسم  طلبة  من  مجموعة 

الجغرافية وهنا تصنف اال األسئلة )عديدة(  جابة عوالمعاصرة في قسم  بنود  لى 

بشدة   أوافق  )ال  أوافق    –ترتيبا  اعرف    –ال  أو    –أوافق    –ال   ) بشدة  أوافق 

 ترتب بالعكس .  

ال  التحصيل  يقرأبيانات   ، )امي  ،    دراسي  متوسطة   ، ابتدائية   ، ويكتب  يقرأ   ،

اعدادية ، دبلوم ، بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه( أو ترتب بالعكس ال ضير  

 .  في ذلك 

  بيانات كمية: (2-1-3) 
والوزن،  الطول،  العاملين،  )أعداد  مثل  األرقام  ضوء  في  تقاس  التي  البيانات  هي 

 إلى األنواع االتية :ــــ  وغيرها(. تصنف هذه البيانات 
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 Discrete data orالبيانات أو المتغيرات المنفصلة: (2-1-3-1)

variables : 

المتغيرات   وتمثلها    وهي  ومحددة  معينة  قيم  لها  التي  على ال  منفصلة  نقاط 
تمكنه  ال  التي  المتغيرات  وهي  األشخاص.  اعدد  متغير  متقطعة(    ا المقياس)متغيرات 

جم باألخذ  اطبيعتها  حدي  بين  القيم  دون يع  معينة  محددة  اعداد  تظهر  وانما   ، لمتغير 
(، فمثال حجم األسرة  76:    2000الصالح ، السرياني ،  )30غيرها أي ألتأخذ المنازل العشرية  

( الحقيقية  دون  صحيحة،  أرقاما  يأخذ  الواحد  المسكن  في   1،2،3،4في  فأكثر(نسمة 
العمال عدد  المدرسة،  في  الطالب  عدد  في   المسكن.  المرضى  عدد   ، المصنع  في 

( شخص 4.5المشفى، عدد المدارس في المدينة .....الخ. لذا ال يمكن القول بأن  هناك )
( تلميذ في 360.5خص في المسكن، وال يمكن القول بان هناك )أي أربعة ونصف الش

أو)   االبتدائية،  الطالب. 20.  4/ 1المدرسة  وربع  أي عشرين  الواحد  الصف  في  (طالب 
االنتباه إلى ذلك كون هذا النوع من البيانات هو من البيانات المنفصلة ذا االعداد يجب  

والسكنية)يجب مراعاة ذلك؛ ألن  التقنيات  الصحيحة. ونفس الحال بالنسبة للكثافة السكانية  
والرامج اإلحصائية والحاسوبية تتعامل وفقا لما يتم تغذيتها من بيانات باألسلوب الصحيح  

يجب االنتباه بإمكان الباحثين لهم القدرة لمعالجة   مالحظة:صحيحة ودقيقة  يعطي نتائج  
 Levels ofاألدنى )   هذه البيانات وذلك في ضوء عمل لها مستويات من األعلى إلى

data measurement(كما في المخطط رقم )2  ) 
 ا وفقا لتصنيفها معالجة البيانات )المنفصلة( إلى مستويات تمكنها من معالجتها احصائي ( 2مخطط) 

يمكن تحويل المتغيرات من نوع مستوى معين إلى مستوى  أيضا  (  2ومن المخطط رقم )
بمعنى ال يمكن   المستويات، آخر )أدني(، أي  بين تلك  التحول ما  بالعكس عند  الرجوع 

( للعمر لمفردة أو حالة من حاالت الظاهرة قيد Exact ageفعلى سبيل مستويات العمر)
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 Age in( سنة، فعند التحول إلى المستوى الثاني تأخذ)50.6مستوى بـ ) الدراسة سجل ال
yearsفيصبح)Numerical Discrete   ها تخيره بحسب مراحل ، فتأخذ بيد الباحث إذ إن

)الشباب، )  العمر  أْن  Old  ،youngالكهول(  البيانات  تجميع  عند  الباحثين  وينصح   .)
البيانات  مثال يجمع على مستوى السنوات حتى    يعتمد في مرحلة الجمع أعلى مستويات 

ونة وحسب ما تتبدل الفكرة في تكون حالة التصنيف إلى الفئات العمرية ان تتصف بالمر 
 المشرف.  األستاذ صنيفها إلى فئات أخرى من قبل الباحث أو إعادة ت

 Connected data(continuous) :المتصلة)السيارة(-البيانات (2-1-3-2)
ها تأخذ جميع قيم بمنازله العشرية، أي إذ زاد بيانات بإمكان متغيرات أن هذا النوع من ال   

ذلك   على  ومثال  بينهما،  الممكنة  الكسور  بكل  يمر  بانه  له  الثاني  الرقم  إلى  الرقم  من 
الخ( وهذا ينطبق  .الوقت،بيانات )االطوال، األوزان، حجم المبيعات، الصادرات، اإلنتاج،  

د ضا،  مهما بلغت الدقة بالحساب أو القياس أو الرصعليه رصدات العناصر المناخية أي 
فالملمتر..  السنتمترات  ثم  لها األمتار ومن  بالكيلومتر ويمكن ان يضاف  فاألطوال قاس 

 وهكذا، كذلك الوقت يقاس بالساعات والدقائق والثواني وأجزاء الثانية (.   
   البيانات الكمية بحسب بعدين )المكان ( و)الزمان( تصنف (:2-1-4)

 يتم تصنيفها بحسب اآلتي : 
 :  Spatial Data :البيانات المكانية  (2-1-4-1)

يقصد بها أنواع البيانات التي تتحدد طبيعتها  وهي البيانات التي تتوزع ضمن إطار مكاني  
(، التي على أساسها يتم تحديد نمط المعالجة الالزمة Geometryبالشكل الهندسي لها )
ن فهمها أو تفسيرها اال ضمن اإلطار المكاني لها، وتجدر اإلشارة  لتلك البيانات إذ ال يمك

البيانات انات تتخذ )ثالثة( اشكال والسيما إْن تلك البيانات تمثل بإحصائيات  بان تلك البي
 بـ:  التي تتمثلفي نظم المعلومات الجغرافية 

  :(Point data) بيانات نقطية (2-1-4-1-1)
تمثل نقاطا توقع على الخرائط    واقع الظواهر الجغرافية التيوهي البيانات التي تمثل م   

على هيئة نقطة ولها إحداثيات )س، ص( واحدة فقط . تمثل النقطة بإحداثية واحدة فقط 
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نقاط موقعة  أنواعها، وهي  الخريطة من أهم  نقاط تحكم  أو  نقاط اإلحداثيات  تعتبر  التي 
ليس   الخريطة  موقع  على  مثل  مساحة  وال  نفطلها طول  آبار  مواقع  أو  ما،  أو مدينة   ،

  .... مراكز صحيحة  أو  مدارس،  مواقع  أو  الوقود،  تعبة  محطات  أو  مناخية،  محطات 
 الخ. 

 Vector Data(& )Line)البيانات الخطية أو االتجاهية (2-1-4-1-2)
data)  : 

وهي البيانات التي توقع على الخريطة على شكل خط فيتمثل بمجموعة من النقاط لها    
طول معين وليس لها مساحة كظاهرات الجغرافية الخطية مثل طريق أو مجرى مائي أو 

شبكات االتصاالت ، أنماط الحدود اإلدارية أو السياسية ، شبكات مياه االسالة ،   خطوط
للظاهرات  شبكات الصرف الصحي ، مجار  انها تمثيل  بمعنى  ي األنهار وروافدها ، أي 

ة ونقطة نهاية بأطوال وقياسات ممثلة للظاهرة قيد البحث أو التي لها أبعاد لها نقطة بداي 
 . الدراسة تمثيال صحيحا ا 

   -(:Polygon dataبيانات مساحية) (2-1-4-1-3)
وهي البيانات التي توقع على الخريطة بشكل مساحات محاطة بخطوط مغلقة، وتتمثل     

إحداثيات السينية والصادية والعينية  هذه األنواع من البيانات فـي قـواعد البيانات الجغـرافية ب
  (X , Y , Z    فتتمثل بمجموعة من الخطوط يمثل الخط محيطها )( أو )س ، ص ، ع

األقاليم،   الدول،  لها مسافة ومساحة )مساحات  يكون  بذلك  المساحة وهي  تلك  أو حدود 
عمرانية ، وامتدادات الظواهر الجغرافية على سطح األرض ، األقاليم الزراعية ، المناطق ال

ا الوحدات  العامة،  والمتنزهات  السكنية  الحدائق  األقاليم  والمستنقعات،  االهوار  إلدارية، 
وأما  الخ(   .... المطارات  من  مطار  تشغلها  التي  للمناطق  المساحي  الحيز  وانماطها، 
وارتفاع   ومساحة  مسافة  لها  التي  الخطوط  من  بمجموعة  تتمثل  التي  المجسمة  األشكال 

ال الثالث  )كالتمثيل  أن  3Dبعد  تخزين  ويتم  جغرافية(  ظاهرة  المكانية ألي  البيانات  واع 
( الذي يمكن عن طريقه الوصول إلى قواعد IDالخطية في قواعد البيانات برمز تعريفي )

 البيانات وربطها بعضها مع بعض. 
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 :  ( Temporal Dataالبيانات الزمانية )   (2-1-4-2)
بال البيانات  من  النوع  هذا  زمانيتمثل  إطار  ضمن  تنضوي  التي  مثل  بيانات  معين،  ي 

أو   المتساقطة،  األمطار  كميات  أو   ، معينة  زمنية  مدة  اثناء  ما  صناعة  انتاج  كميات 
معدالت عناصر مناخية أخرى ضمن مدة زمنية معينة ، وما إلى ذلك وتعالج هكذا نوع  

؛ الن هكذا  time series من البيانات السيما الجغرافيون تحت عنوان )السالسل الزمنية
ضمن  تنضوي  البيانات  من  أو    نوع  األيام  أو  المحدد  السنوات  من  مجموعة 

الفصول)المواسم( وما إلى ذلك للبيانات األخرى المرتبطة بعنصر الزمن. وتجدر اإلشارة  
 من نافلة القول بأن  هناك جوانب أخرى يجب السؤال عنها هي: 

  ؟ الذي يقارن أو يطابق ما اعتمده ا وزيعا طبيعيأي بمعنى هل أن  هذه البيانات موزعة ت  -
نتائج أولئك االحصائيين التي   الباحث مع  المتخصصون االحصائيون، أي مقارنة نتائج 
استخرجوها، حتى يتم المقارنة مع نتائجهم لبيان مدى توزيع البيانات من التوزيع الطبيعي  

 ام غير طبيعي: 
  Pragmaticalامتك هناك إحصاء اعتمد على التوزيع الطبيعي بر  
بيانا  في  يعتمد  لم  من  تسمى  هناك  الطبيعي  التوزيع  على    Nonpragmaticته 

 ويقارن ذلك مع مخطط التوزيع الطبيعي:  
 متناظر حول الوسط الحسابي  )أ( 

 ان المعدل مساوى  للوسيط ومساوئ للمنوال. )ب( 
)   )ج( الحسابي  الوسط  أي  متساوين  نصفين  إلى  التقسيم  يشكل  %(  50:)  %(50ان 

Mean divide the values.   :المناسب االحصائي  المقياس  اختيار  يتم  ذلك  بعد 
(Descriptive Statistics ) 
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الوصفي   ون ملخص جدو  وا   . 

وعندما   ون البياانت  ري مو  ة 

تو يعا  بيعيا 

 :Numeric 

(1) Mean and standard deviation if normally distributed 

(2) Median and interquartile range if not normally 

اما إذا  ن  البياانت فئوية إذا فئوية 

تعمل لها جدو  و   ب لها الا داد 

والنسب امل وية ال   ية               

Georgical:                        

Numbers and percentages (relative Frequency)  

املر   ال ر  ويه لب اإلحصاء 

ويه  رة الباح  وال     ل 

(Analytical inferential 

Statistics )

 وهنا : 

 

 Difference between groups(1)ُتدد الا  ال  ب  ا اميع 

 Association between variables (2)العالقة ب  املتغريات

is one /multiple variables affecting other variables 

املتغريات هل ان املتغري الوا د او  دة م غريات م  ه   لها  القات 

 تأ ري    بع   البع . وهنا  او  اإلحصاء اإلجابة  لي  .

 

 أحيانا يتبادر إلى الذهن بان هناك بيانات كمية تأتي بصورتين وهما : 
فقيمة)الصفر(تعد قيمة عادية موجودة فعال، فمثال درجة   بيانات الفترة:  (2-1-5)

صفرا ، وهذا معناه أن  مستوى الذكاء عند    تساوي (مئوي، درجة االمتحان  0ي)الحرارة تساو 
الطالب ضعيف أو مؤشر ذكاؤه ضعيف ، أي ال يعني انعدام الخاصية ، درجات الحرارة  
تصل إلى الصفر )أي نقطة االنجماد أي إن ها ال يعني انعدام وجود درجة الحرارة وهكذا 

 لمختلفة .  بالنسبة للحاالت األخرى للظواهر ا
إذا كان يساوي صفر يعني أن    هناك نوع آخر وهيبيانات النسبة :    (2-1-6)

الخاصية مثال وزن   انعدام  إذا كانت تساوي صفر يعني  بمعنى  الخاصية معدومة ، أي 
 ( وهكذا بالنسبة للمتغيرات األخرى . الجاذبيةرواد الفضاء يساوي )صفر(؛ نظرا النعدام 

لكل دراسة مشكلة رئيسة ومشكالت   إن    ات:البيانمصادر وطرق جمع   (2-2)
على   األجدر  من  المشكالت  تلك  لحل  الهدف  تحقيق  ولغرض  وهدف،  ثانوية، 
تلك   تكمن مصادر  ولهذا  المشكالت  بتلك  المتعلقة  البيانات  نوع  تحديد  الباحثين 

 البيانات بالمصادر التالية:  
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ا  نتتباي  التاريخية:المصادر  (  2-2-1) البيانات  وأشكال  من  صور  لمأخوذة 
اريخية فهي إما تكون )منشورة( بنشرات دورية، أو تقارير، أو ملفات، أو هي  مصادرها الت

بها جهات رسمية )حكومية(   قامت  استقصاءات  نتيجة  تم جمعها  التي  محفوظة  بيانات 
ات ....  أو  بحكم وظائفها اإلدارية والتخطيطية، مثل بيانات التعداد السكان أو إحصاء

ى عنها. البيانات التي تجمع بهذه الطريقة تسمى هيئات ألغراض معينة تحر منظمات أو  
الثانوية مجمعة   619Johnston, 2017( .31:-626(بالبيانات  تكون  الحالة  بهذه  وهي 

الدراسة ولهذا   تلخيصها وتنظيمها وفقا لهدف ومشكلة  الباحث  يكون دور  وجاهزة، ولهذا 
ه إلى  الركون  أعند  البد  من مصادر  نوع  قد كذا  إن ها  إذ  حذر  يكون  قد   ن   سابقا  تكون 

التدوين فقد يكون الخطأ متعمد  النقل أو  تعرضت إلى الخطأ في الحصر عبر عمليات 
 من قبل ناقل البيانات لخدمة أغراض الباحث والبحث.  

الميدان(  2-2-2) من  الباحث     :مصادر  فيقوم  مباشر:  بشكل  عليها  ي حصل  إذ 
كاالستبانة مثالا. أو أخذ   حقائق حول دراسة معينة بنفسه،بجمع المعلومات والتحري عن ال

 عينات ... الخ.
رسمية (2-2-3) البيانات    : مصادر  جمع  مسؤولية  المختصة  المؤسسات  تتول ى  إذ 

اإلحصائية عن الظواهر باختالف أنواعها؛ مثل: الظواهر الصحية، والعلمية، 
 واالقتصادية، إلخ. 

 : جمع البياناتطرق (2-3)

 دة ، منها ما يأتي:ات بوساطة طرق عيتم جمع البيان 

 :  Indirect methodالطريقة غير المباشرة: ( 2-3-1)
الرسمية  والوثائق  السجالت  من خالل  البيانات  جمع  عن طريقها  يتم  التي  الطريقة  هي 

 والتاريخية.  
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 :   Direct methodالطريقة المباشرة:  (2-3-2)
البيان جمع  خاللها  من  يتم  التي  الطريقة  بشكل هي  الواقع  وأرض  الحدث  موقع  من  ات 

   مباشر.
 :   Questionnaire methodطريقة االستبيان:  (2-3-2-1) 

بهدف     األفراد  من  مجموعة  عل  توزيعها  يتم  التي  األوراق  من  حزمة  عن  عبارة  هي 
وورقة  معين.  موضوع  حول  األوراق  هذه  تحويها  التي  األسئلة  مجموعة  عن  اإلجابة 

  Informationوالمعلومات  Dataة علمية مالئمة للحصول على البيانات االستبانة هي أدا 
كل أسئلة مطبوعة على أوراق يطلب اإلجابة عليها  وحقائق مرتبطة بواقع معين وذلك بش

المقدمة  األول  جزئيين  يتضمن  االستبانة  أداة  محتويات  إن   األفراد.  من  عدد  قبل  من 
المعلوم ونوع  منها،  العلمي  الغرض  فيه  العينة  يوضح  افراد  مخاطبة   ، البيانات  أو  ات 

ال الفائدة   ، والصريحة  الموضوعية  اإلجابة  على  تشجعهم  التي  بكلمات  للمعلومات  علمية 
ملئ   أو  اإلجابة  يتم  التي  اآللية  أو  الطريقة  توضيح   ، البحث  من  الشخص  بها  سيدلي 

يها والتي تتخذ  وفقرة االستبانة تشمل الفقرات على أسئلة تتطلب اإلجابة علاالستمارة.  
 (:2اشكال عدة وهي ملحق رقم )

المغلقة:  (2-3-2-1-1) اختيار    Closed questionnaire  االستبانة  يتطلب 
 اإلجابة الصحية أو التي تالئم الشخص المستبان. 

المفتوحة  (3-2-1-2-  2) إعطاء    open questionnaire:االستبانة  وهو 
 تبان.  الحرية باإلجابة أو التعبير عن اآلراء المس

العامة   (2-3-2-1-3) التي General questionnaireو  :االستبانة  هي 
كال   ذاتها تتضمن  بحد  ومتسلسلة  منظمة  العلمي  البحث  عملية  ان  أعاله.  النوعين 

وانتهاءا   و)فرضيته(  البحث(  )مشكلة  المشكلة  تحديد  من  بدءاا  مسبقا  مرسومة  وبخطوات 
فكير بها من قبل الباحث أوالا همة التي يجب التومن الجوانب الم  .بكتابته بصيغته النهائية
وفي هذا المجال يتطلب القيام   Informationومات  والمعل Dataهي وسيلة جمع البيانات 

بدون   وتكلفة  كبير  وجهد  بعمل  القيام  من  بدال  بسيط  فالموضوع   ، جيد  ميداني  بمسح 
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المقابلة أو  االستبانة  أداة  الباحث  اختار  فإذا  له.  كامله  المعلومات   تغطية  لجمع  وسيلة 
ان وبين المقابلة ، وعلى الباحث عليه االنتباه أوال إلى وجود الفروق الجوهرية بين االستبي 

ومنذ البداية ان يحدد أي هذين االداتين يتخذ ، وأيضا عليه مراعاة األسس والقواعد في  
 حالة القيام بجمع المعلومات عن طريقا ومن األسس هي: 

هدف والجهة المسؤولة عن الدراسة مؤسسة االستبانة وهو الوضع أول فقرة من   
 ، منظمات محلية ، إنسانية ... الخ .  اكاديمية ، مؤسسة حكومية  

 ذكر اسم الباحث في الواجهة األولى الستمارة االستبانة . 
مراجعة البحوث والدراسات المماثلة لالطالع على صياغة فقرات االستبانة وعلى   

 وطرق واساليبها اإلحصائية والية تحليها .   صيغ جمع معلوماتها
 نة مترابطة ومتسلسلة . يجب أْن تكون األسئلة لفقرات االستبا  
 التأني في صياغة األسئلة واالبتعاد عن السرعة والعشوائية .  
يجب أْن يكون توزيع استمارة االستبيان بشكل عشوائي وبكل حيادية وفقا ألسلوب  

 العينة المعتمد.  
ى مختصين في العلوم األخرى )علم االجتماع ، علم النفس،  تمارة علعرض االس 

 اإلحصاء، الجغرافيا(.  
 وضع األسئلة ذات الصلة بهدف ومشكلة البحث أو الدراسة.  
اكتشاف النواقص في استمارة االستبانة عن طريق اجراء مسح استطالعي أولي   

قص في  ف أو الناطن الضع، وهذا يمكن الباحث من اكتشاف مواطن القوة ومو 
 االستمارة.  

بأفكارها    ومترابطة  متسلسلة  تكون  أْن  يجب  وإن ما  باألسئلة  تكرار  يكون  ال 
 ومحتوياتها.  

 ال يجوز وضع سؤالين في آن واحد في الفقرة الواحدة.  
تسلم استمارة االستبانة إلى المبحوث شخصياا سواء في مكتبه أم منزله لكي يكون   

تماس معها ومع ثمالباحث    في  وأهدافها ومضمونها،    ، ومن  معرفة موضوعها 
 . يط اخر يعبر عنهاولخلق حالة من الجدية والثقة واألمانة في العمل دون وس
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أْن تكون األسئلة مختصرة وغير مربكة )مفهومة(. وأْن تكون واضحة مثال قد ال   
ق السؤال  هذا  حالة  في  الن  ؛  االجتماعية  الحالة  عن  للسؤال  جوابا  ترد  تجد  يد 

فهم إجابات عدة ، فمثال االستفهام عن الحالة االجتماعية غير واضحة    فكاره أوأ
بتحديد   ذلك  عن  التجاوز  ويمكن   ، المفتوحة  االستبانة  بحالة  طرحها  حالة  في 
الحالة االجتماعية بـ متزوج ....... مطلق ....... أرمل ..... أعزب .......وهنا 

 ينة وجامع المعلومات. بين الع  على صلة تكون اإلجابة عليها واضحة وتبقى
تباين فهم المعنى من السؤال واختيار احدى االختيار    يجب االنتباه إلى حاالت 

المعنى   فهم  بين  اختالف  هناك  ان  المثال  سبيل  فعلى  المكاني،  للتباين  وفقا 
تفهمه   واألخرى  ما،  منطقة  في  )الحنفية(  بـ  يفهم  أحيانا  للمياه  اإلسالة  لصنبور 

وا)مز  وغيرها؛ألخرى)مكملة(،  وخصوصية    ينة(  للمكان  خصوصية  هناك  ألن  
 للسكان يجب مراعاة ذلك. 

االسئلة    بعض  على  اإلجابة  عدم  بإمكانهم  بأن   العينة  افراد  تشعر  ال  ان  يجب 
 ؛ألن  هذا سيدفعهم إلى ترك بعض فقرات االستبانة دون اإلجابة عليها.  

 ترقيم األسئلة أو أي صيغة أخرى مناسبة.  
أوراق استمارة االستبانة عندما تتكون من أكثر من ورقة خوفا من انفصال  ط  رب 

 خلق مشكلة تتابع الصفحات.  أوراقها و 
 واضح. ،البد من وضوح الطباعة، واإلخراج الفني ،وكتابتها بشكل  
بكل    اإلجابة  على  يشجع  للمستبانين  والجذاب  المنظم  الفني  واإلخراج  الجمالية 

 .. رموضوعية وبدون تذم
والثبات كما سيرد   الصدق  أسلوب  باستعمال  وذلك  االستبيان  التحقق من صدق 

 الحقا.  
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 Method of personalطريقة المقابالت الشخصية: (  2-3-2-2) 
interviews  : 

دراسته   المراد  المجتمع  ألفراد  الباحث  سؤال  طريق  عن  يتم  التي  الطريقة  هي 
الظاهرة قيد البحث أو    بشكل شخصي ومباشر. يحتاج الباحث معلومات تخص 

الدراسة ، وال يمكن الحصول على تلك المعلومات ، إذ تعد عملية المقابلة عملية  
ملل عندما تتطلب إعادة والفائدة وفردية صرفه ، وقد تكون م   محددة المعلومات 

 الزيارات لمرات عدة لذات األشخاص، لذا يتطلب اعتماد األسس التالية: 
 وقتها.  قابلة( ومكان انعقادها و تثبيت موعد الزيارة )الم 
 اعداد األسئلة مسبقا قبل مدة وصياغتها بشكل دقيق وواضح.   
 إجراء محاولة تجربيه قبل بدء المقابلة وتوجيه األسئلة.   
وبصورة    الدراسة  من  والهدف  نفسه  يقدم عن  أْن  الباحث  على  باللقاء  البدء  قبل 

معهم ، مما يعطي استجابة    التي تكسب ود وثقة األشخاص الذين تعقد المقابلة
 أكثر صدقا وموضوعية.  

تهيئة الجو النفسي األمن الذي ينعكس إيجابا عن استنطاق المعلومات الصحيحة  
 والموضوعية. 

 اعداد المكان الهادئ والمناسب للمتحدث.   
من األجدر على الباحث أْن ال يطلق أسئلة يتوقع بأْن الشخص المقابل ال يعرف  

ر دقيقة أو  د يعطي جزءا من اإلجابة أو لربما يطلق إجابات غياجابتها؛ ألنه ق
 غير صحيحة إذا أوحي إليه بأن ه على دراية أو علم بالموضوع. 

إذا كانت المعلومات المراد الحصول عليها تتطلب أكثر من لقاء، فال ضير من   
 عقد أكثر من مقابلة مع ذات الشخص.  

لة دون حدوث فجوات أو انقطاع ؛ ال  ان تأخذ المقابلة سلسلة متصلة من األسئ 
فاصل نوعي بين األسئلة، كما أن  عندما يطلب من العينة رأي    يكون هناكأْن  

الباحث فهنا على الباحث أْن يكون فطنا ومناورا في تدارك الموضوع وعدم طرح 
 أي إجابة أو مقترحا يؤثر على سير اإلجابات وموضعيتها ودقتها. 
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ثناء  فوه بها من قبل األشخاص أالمالحظات التي يتم الت تسجيل كافة المعلومات و  
 مدة المقابلة. 

وال    بسرعة،  التسجيل  يستطيع  ال  أحيانا  ألن   الصوتي:  التسجيل  أجهزة  احضار 
المقابلة وهذا  المقابلة ألن ها تربك سير عملية  اثناء  أفكار األشخاص  يمكن قطع 

 األسلوب. يعطي الدقة والموضوعية أكثر بشرط تقبل الشخص هذا 
التسجيل مفتوح حتى نهاية    يؤثر على  ال يجوز ترك  الوقت  المقابلة، ألن  مرور 

 وعي الباحث فيغفل أو يتناسى بعض األمور المهمة في المقابلة.  
التسجيل الدقيق للمعلومات بالشكل الذي يراعي أثناء التسجيل عدم االستغراق في   

يربك   قد  ذلك  ألن   وقتا؛  التسجيل  أو  من  الكتابة  حذرا  يجعله  أو  المستجوب 
   االستمرار في الحديث.

 يمكن أْن يستخدم الباحث نماذج متعددة لإلجابات ويضع درجة لكل نموذج.  
الخاصة:  (2-3-2-3) االختبارات  أوضاع    طريقة  في  الطريقة  هذه  تستخدم 

 Li et al, 2014.  32)1693:-1709خاصة، كامتحان مستوى الذكاء مثالا ، الخ ) 

 The sample and its selection methods العينة وطرق اختيارها:( 2-4-1)
ت عر ف العينة على أن ها جزء من المجتمع الذي تتم دراسته، ويتم أخذ هذه العينة    

بعدة أساليب، كي تمثل المجتمع الذي تم دراسته أفضل تمثيل، إذ يتميز بالدقة  
 يأتي: وعدم التحيز، والمصداقية، ومن هذه األساليب ما 

 Determine the purpose of the:  الدراسةتحديد الهدف من  (  2-4-1-1)
study  

 يكون ذلك عن طريق طرح االستفسارات التي تبين سبب الدراسة، والهدف والغاية منها.
اإلحصائي(  2-4-1-2) المجتمع   Determining the Statistical:تحديد 

Population  
تحديد العناصر التي تتم  الهدف إذ يتم عن طريقه    قد يطلق عليه أيضاا مصطلح مجتمع

مجموعة   يمثل  حيث  العينة،  بمجتمع  العينة  منه  تنتقى  الذي  المجتمع  ويسمى  دراستها، 
 جزئية من مجتمع الهدف.



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

51 

العينة   يأتي: طريقة  بما  تلخيصها  فيمكن  العينة،  باعتماد  ت نَتقى  التي  للطرق  بالنسبة  أما 
والعينة العنقودية، والعينة العشوائية المنتظمة، عينة الطبقية،  العشوائية البسيطة، وطريقة ال

 والعينة المعيارية. 
 ( Population and Sample)المجتمع والعينة: ( 2-4-1-3)

بدال من دراسة كل  Sampleيلجأ الكثير من الباحثين إلى اعتماد أسلوب العينة  
تحديد هدف ومشكلته فإذا  عند الشروع بالبحث رفي ظاهرة ما بعد    Populationالمجتمع  

حث صغيرا هل بإمكان الباحث أْن يغطيه كله، أما إذا كان المجتمع كبيرا  كان مجتمع الب
فقد تستدعي الضرورة إجراء البحث على عينة من المجتمع وهناك شروط يجب مراعاتها  

 ت منه تمثيال صحيحاا.  من بينها يجبان تكون ممثلة للمجتمع التي أخذ 
  Population :        مجتمع: لا( 1- 2-4-1-3)
إن  مجتمع البحث أو الدراسة هو المجموعة الكلية من مفردات أو متغيرات التي تعني    

بها الدراسة أو البحث لتعمم نتائجها عليه، تتكون أشكالها بصور عدة إما اشخاص، أو 
ن  مجتمع  أو ثروة سمكية أو مصانع أو مراكز صحية ... الخ.  ويلحظ أ  ،أو مزارع  ،اسر

 لبحث أو وحدات الظاهرة تحت البحث. يقصد به جميع مفردات ا
   : Sampleالعينة ( 2- 2-4-1-3) 
وهي جزء صغير من المجموعة الكلية )المجتمع تجرى عليها التجربة أو التطبيق ومن   

ثم تعمم عليها النتائج؛ ان الباعث الرئيس العتماد العينة بدال من اختيار مجتمع الدراسة 
مرتبطة   أو  االختيار  في  الصعوبة  بسبب  والوقت  والجهد  التكلفة  من  تقليل  بسبب  ككل 

، كما أن  اخذ كل المجتمع ال يخلو من أخطاء أو سهو في جمع  بظروف أمنية أو مادية
متجانس   غير  يكون  قد  األحيان  من  كثير  في  المجتمع  وان  البيانات،  وتصنيف  وتنظيم 

الفردية فإن    تماما والسيما أن  هناك اختالفات  اللغات البشرية واختالفات في الفروق  في 
منه   المختارة  والعينة  المجتمع  بين  بالخطاء االختالفات  يسمى  أخطاء  في  البحث  يوقع 

،مما يتطلب االختيار الدقيق واختيار   (25:  2010)دودين .  33(Sampling Errorالعيني)
 العينة التي تمثل المجتمع تمثيال دقيقا. 
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وهي التي َيتمُّ    العينة:إلحصائي )وهو الذي ي عاني من م شكلة ما(. بينما  تمع االم ج  إن     
 َسحب ها، وانتقاؤها من المجتمع؛ إلجراء الد راسة عليها، وِّحدة  االستبيان، االحتمال. 

عند مراجعة المريض إلى الطبيب يتطلب بحسب الحالة أرساله بتحويل إلى   مثال بسيط :
مرضية، فذوي المختبر ال يحلل كل دم الشخص المريض، ت التحليالاحدى المختبرات ال

وإنما يأخذ عينة صغيرة فقط، وال شك أن  لهذه العينة )الجزئية( الصغيرة يكون لها نفس  
يعني   فما  كثيرا،  البحث  مجتمع  كلمة  استعمال  يالحظ  وهنا  كله.  المريض  خصائص 

ث ومن األمثلة عن  البح  ة تحت مجتمع البحث يقصد به جميع مفردات أو وحدات الظاهر 
أو  مزارع،  مجموعة  المجتمع  يكون  قد  أو  مدينة،  سكان  البحث  مجتمع  يكون  فقد  ذلك، 
من   مجموعة  هم  البحث  مجتمع  إن   القول  وخالصة  سمكية.  ثروة  أو  جامعات،  طالب 
الوحدات اإلحصائية معينة بصورة واضحة بحيث يمكن تمييز الوحدات اإلحصائية التي 

ه التدخل ضمن  هناك    مجتمع ذا  أن   افترض  فلو  البحث.  مشكلة  موضع  يكونون  الذين 
من   البلد  في  الجامعات  طلبة  منها  يعاني  التي  الدراسية  المشكالت  بدراسة  يقوم  باحثا 
البلدان ماهي اإلجراءات العملية التي يقوم بها؟ فالجواب هنا هو تحديد مجتمع الدراسة بـ 

البلد( ى العملية الالحقة هو طرح عدد من ال إل. وصو )جميع طالب الجامعات في ذلك 
هل على الباحث دراسة جميع الطلبة؟ وهل هناك متسع من الوقت الكافي؟ وهل   األسئلة

من   وغيرها  الطلبة؟  جميع  دراسة  في  قصوى  ضرورة  هذا   األسئلةهناك  في  تثار  التي 
تأمل وفقا ال تحتاج إلى ال  ألنهاالسريعة؛    اإلجابات تتطلب وضع    األسئلةالجانب؟ وهذه  

رات عدة تحدد بان الباحث ال يستطيع أْن يدرس كافة الطلبة ، وهذا يكون بذرة لنمو  العتبا 
العينة   بحثه. إذن نفهم    اإلحصائيةدور  إلى   األسباب لغرض اسعاف  الباحث  تدفع  التي 

كله   صلي األاختيار عينة بدال من دراسة كل المجتمع التي من بينها أن  دراسة المجتمع  
ي محدد يتطلب وقت طويل وجهد كبير وبتكاليف مادية مرتفعة،  مكاني وزمان  في إطار

 لذا يلجا باالستعانة إلى العينة التي يختارها لتحقق أهداف البحث. 
 خطوات اختيار العينة:  ( 2-5-2)
البحث(  1-  2  -2-5) مجتمع  بتحديد   :تحديد  الخطوة  هذه  في  الباحث  يقوم 

المثال ال الحصر عند دراسة   اضحاا ودقيقا، وعلى سبيلاألصلي للدراسة تحديدا و المجتمع 
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المشكالت لطلبة كلية اآلداب في جامعة ما هل يحدد مجتمع البحث بكافة طلبة جامعات 
 ذلك البلد أم عددا منها يشمل كافة الطلبة بمراحل كلية اآلداب األربعة.

إطار  (  2-  2  -2-5)  قائ Sample Unit العينة:تحديد  تحديد  هو  مة  يعني 
أ أفراد  مديرية  بأسماء  تربية  في  المعلمين  أسماء  كان  لو  فمثال  البحث  مجتمع  مرافق  و 

معينة الذين يدرسون في المدارس التابعة لها فإن  أسمائهم مسجلين ضمن تلك المديرية أو  
شبكات  في  المشتركين  األسماء  للعينة،  مالئما  اطارا  تعد  التي  المعلمين،  نقابة   ضمن 

  أقاليم   أماكنكثير من العينات. كذلك يمكن ان تكون  ارا مالئما أيضا لالهاتف النقال اط
 التي تؤخذ من المجتمع .  

   Sample Size : تحيد حجم العينة( 3- 2 -2-5)
ان تجانس المجتمع هو من يحدد حجم العينة ، فإن  تجانس حجم المجتمع يقابله قلة    

لما زاد حجم العينة كلما زادت فرصة حجم العينة والعكس صحيح ، ومن نافلة القول إن  ك
المعياري   الخطاء  قلة  عن  فضال   ، أدق  بصورة  الدراسة  أو  البحث  قيد  المجتمع  تمثيل 

تجاهل لما للمقياس االحصائي المستخدم في التحليل للبيانات    وال يمكن)خطا القياس( ،  
العينة وحجمها المعتمدة لما له دور في تحديد الحجم األمثل أو األدنى المطلوب بتحديد  

( شخصا كأدني حد في مل مجموعة في  30وعلى سبيل المثال ال الحصر ، نحتاج إلى ) 
ي كل اختبار لتحليل التباين .  كما  ( خليلة على األقل ف30( وإلى )  T teatsاختبار )

( إلى  االستبيان  10يحتاج  أو  االختبار  فقرات  من  فقرة  كل  مقابل  األقل  على  افراد   )
فكل باحث  209and Maxwell, 1962 Lawley  ) .34:- (229تحليل العام المستخدم في ال

اإلحصائية وغير اإلحصائية؛  يدرك ما لحجم العينة العشوائية من أهمية بالغة في البحوث 
لذلك البد من إيالء هذا الحجم أهمية بالغة عند تطبيق مبدأ العشوائية في السحب. بناء  

ينة ؛ لذلك يجب االنتباه إلى الصيغة المطبقة  عليه هناك صيغ عديدة في حساب حجم الع
والقيمة   به  المسموح  والخطأ  المجتمع  حجم  جهة  من  معينة  شروط  عند  حسابه  في 

حتمالية وغيرها من الشروط ذات الصلة إن الوصول إلى حجم عينة مناسب والسحب اال
إلى   بطريقة غير متحيزة تكون فيها العينة للمجتمع هاجس كل إحصائي أو باحث يسعى 

على   أبحاثه  نتائج  تعميم  ذلك  بعد  يستطيع  بحيث  أبحاثه  نتائج  إلى  الوصول  في  الدقة 
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لعينة ، واالستفادة منها في اتخاذ قرارات سليمة  المجتمع والتي حصل عليها من خالل ا
رشيدة ، كل هذا يعتمد على استعمال صيغة مناسبة لحساب حجم العينة وضع معادالت 

معرفة من  تمكننا  حجم    رياضية  أي  عند  العينة  حجم  بقيم  والتنبؤ  الصيغ  هذه  سلوك 
هي اعتبارات فنية  للمجتمع يراعي عند تحديد حجم العينة األخذ بنوعين من االعتبارات و 

المجتمع   وحدات  بين  التجانس  درجة  إلى  تشير  الفنية  فاالعتبارات  فنية،  غير  واألخرى 
هذا يحدد كبر أو صغر حجم العينة،  ومدى الثقة التي يود الباحث أْن يلتزمها في بحثه و 

البيانات   لجمع  المحدد  والوقت  المادية  اإلمكانيات  فتشمل  الفنية  غير  االعتبارات  أما 
الباحث فال الحالة  هذه  في  الباحث  فيكون  محددة  وميزانية  محدد  بوقت  المرتبط  باحث 

 (. 27 : 2009.جودة )35مضطرا ألْن يختار عينة حجمها أقل من الحجم المناسب 
 :   sample Unitوحدة العينة   تحديد( 3- 2 -2-5)

المقصود بوحدات العينة هو مفردات العينة المحصورة التي تكون غير قابلة للتجزيء    
أو التقسيم مثل األشخاص المرافق الخدمية المرضى وما إلى ذلك .وتتخذ وحدات المعاينة 

لنقاط، الخطوط، المربعات( الجغرافية )ثالث( أشكال من وحدات المعاينة المساحية هي)ا
 حسب االتي:  .ويمكن توضيح ذلك ب

 :  Pointes النقاط( 3-1-  2 -2-5) 
يتضمن موقع   األرض،  أو على سطح  الخريطة  على  يظهر  أبسط عنصر  النقطة هي 

النقطة على الخريطة عند تقاطع احداثيات الشبكة. مثال على ذلك قد تكون األرض عند  
أو غير صالحة للزراعة، وهنا البد من ترتيب هذه الظاهرة  نقطة معينة صالحة للزراعة  

يتم فيها تحديد المراتب المناسبة  ة بطريقة مالئمة  في مثل هذه الحالة حتى يمكن أخذ عين

 .  ( 3في المخطط ) . كما موضح ادناه 
 تمثيل أنماط أخذ عينات لظاهرات موزعة توزيعا نقطيا   ( 3مخطط )

 
 
 

 

   

اختيار نسقي اختيار نسقي اختيار عشوائي 
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 : Linesالخطوط ( 3-2-  2 -2-5)
اختيار   للعينة عند  وحدات  المستعرضة  الخطوط  أو  الخطوط  استعمال  المعلومات يمكن 

من الخرائط والحقل على حد سواء ويتناسب طول الخط وما تشغله ظاهرة معينة . ومثال  
استثما أنماط  من  عينة  تحديد  ذلك  الطرق   رعلى  أنواع  معينة  لرقعة  المكاني  الحيز 

ضمن   طالمستثمرة  عن  عينة  أخذ  يمكن  الذي  بالشكل  ما  لمدينة  الحضري  ريق الحيز 
 .   ( 4في المخطط ) كما موضح ادناه .  استعمال الخطوط المستعرضة

 . تمثيل أنماط أخذ عينات لظاهرات موزعة توزيعا خطيا  ( 4مخطط )
 
 

 
 :  squaresالمربعات : ( 3-3- 2 -2-5)

الظواهر الجغرافية للغطاء الخضري،  يظهر استعمال هذا النوع من العينات في دراسة
ت الزراعية، السيما في الجغرافية النباتية( وفائدة المربع بوصفه وحدة للعينة. والمساحا

تنبع أهميتها من صعوبة قياس نسبة المساحة المشغولة بظاهرة معينة )ظاهرة  
  .  ( 5في المخطط ) كما موضح ادناهتد على خط معين نباتية(مقارنة بقياس ظاهرة تم

 تمثيل أنماط أخذ عينات لظاهرات موزعة توزيعا مساحيا  ( 5مخطط )

 طرق تحديد حجم العينة :   (2-6)
كثر استعمال صيغ حساب حجم العينة العشوائية في األبحاث المختلفة وبخاصة أبحاث  

في  المجتمع  حجم  يتضمن  منها  الصيغ  هذه  من  كبير  عدد  هناك  إذ  العليا،  الدراسات 
يتضم  ال  ومنها  واضح  الصيغة  وتحليل  توصيف  يوجد  ال  أنه  ذلك  من  واألهم  ذلك.  ن 

عينة وعالجتها بحجم المجتمع، باإلضافة إلى لتحديد الصيغ المناسبة في حساب حجم ال
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غياب اآللية الواضحة لسحب مفردات العينة باستعمال الصيغ اإلحصائية والرياضية، عدا 
وسلوك العام  االتجاه  يوضح  رياضي  نموذج  وجود  عدم  شروط   ذلك  عند  الصيغ  هذه 

الصيغ وعدم وجود جدول لهذه  اإلشباع  تحديد درجة  الصيغ، وعدم  لكل  جاهز    مشتركة 
الباحثين. هناك   المجتمع في لحظته يكون في متناول  المقابل لحجم  العينة  يعطي حجم 
أخطاء عديدة يقع فيها الباحثون وبخاصة طالب الدراسات العليا عند تحديد حجم العينة  

أبحاث العينة  في  حجم  تحديد  في  الباحثين  تناسب  واضحة  آلية  وضع  يجب  لذلك  هم 
سواء   بحوثهم  في  منقطعة. المستخدمة  بيانات  على  أم  مستمرة  بيانات  على  تعتمد  التي 

انه   العينة  تحديد حجم  في  الحديثة  والتقنيات  باألساليب  ودراية  الباحث  خبرة  تلعب  وهنا 
العينة على  قانو   وهناكيمكن أْن يحددها على أسس إحصائية   ن معتمد في تحديد حجم 

مجتمع  أساس   عدد  من  العينة  حجم  تحديد  المطلو طريقة  مجتمع    ب الدراسة.  عدد  فقط 
  https://drive.google.com36   حساب عدد العينة المطلوب   وسيتمالدراسة 

المجتمع  إّن   لحجم  تبعا  العينة  حجم  طبتحديد  عينة  أخذ  مثال  الدراسة،  مجتمع  عا  مثل 
عينة طبقا في مواقع موجودة وهنا يتوجب صعب نأخذ كل المجتمع كيف يتم تحدد حجم ال

الرئيسة   المصادر  إلى  الرجوع  من  البد  المراحل  مختلف  في  والطالب  الباحثين  على 
 االتي : ، إذ هناك عدد من المعادالت بين أيدينا وهي :بين بينها Referenceاألساس 

وهو أحد األساتذة ،  Thompson 2012:59)37-( 60معادلة ستيفن ثامبسون ( 2-6-1)
في الجامعة الكندية والمعادلة يمكن تطبيقها بالطريقة العادية أو تستخرج حجم العينة من  

 خالل إضافة حجم المجتمع فقط في برنامج االكسل والحسب الروابط ادناه .  
 
 
 

  0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة    =   z،      عالمجتم   = حجم  N  إذ ان :
والتي    d  ،  1.96وتساوي   الخطأ  نسبة  الخاصية  =  p  ،  0.05تساوي  =  توفر  نسبة 

 0.50والمحايدة = 
 : .... بينما فيمة  d2= 0.05* 0.05 = 0.0025وبهذا فإن 

( )
( )  ( ) ppzdN

ppN
n

−+−

−
=

11

1
22

https://drive.google.com/
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   z2= 1.96 * 1.96 =3.8416 
المجتمع مك لدينا حجم  إذا كان  المعادلة 3900)ون من  فمثال  ( فان طريقة تطبيق هذه 

 : أ(-1-2جدول )  بالطريقة العادية الحاسبة التقليدية بحسب االتي
N =3900* 0.50(1-0.50) / [3900 -1*0.0025/3.8416) + 
0.50(1-0.50)] =350   

وعند اعتماد المعادلة في برنامج االكسل تكون سلسلة جدا وهي بمجرد إضافة حجم 
( .    350( وبهذا تظهر نتيجة العينة )3900ي المعادلة وهي ) المجتمع ف  

هذه في حالة استخراج حجم العينة بصورة عامة، أما في حالة العينة الطبقية فيتم     
. (أ- 1-2السابقة وبحسب الجدول )استخراجها استكماال لما جاء في الخطوات   

ة ية حجم العينة الطبقي عينة بحث ما مقسمين حسب النوع لتحديد ال( أ-1-2جدول )  

 المجموع  االناث الذكور الجنس

 3900 1400 2500 المجموع 

% 64 36 100 

 350 126 224 العينة 

 المصدر : المؤلف مثال افتراضي.  

أي  100وتستخرج النسب المئوية للذكور واالناث من خالل قسمة الكل × الجزء/الكل * 
 %      36=   100( × 1400/3900%   و ) 64=  100( × 2500/3900.... )

 بينما يتم استخراج حجم العينة الطبقية بطريقة المعادلة التالية:  
 من االناث.   126 = 350×   36     من الذكور          224=    350  ×  64
 وبهذا نحصل على توزيع حجم العينة بحسب الطبقة ...    
در من خالل البحث في         وهناك الكثير يدخل على الموقع مباشرة دون الرجوع إلى المص 

google   على موقع Sample Size Calculator    فيظهر موقع خاص بذلك فمجرد
 رة دون الرجوع إلى المراجع األساس .  إضافة حجم المجتمع يظهر حجم العينة مباش

   38: طريقة معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة (2-6-2)
https://drive.google.com..     

 
 ( )( )  112 +−
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https://drive.google.com..../
https://drive.google.com..../
https://drive.google.com..../
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  0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة    =  M  ،S =   حجم المجتمع إذ ان:  
،    0.50نسبة توافر الخاصية وهي    =  p،      0.05على معدل الخطأ    1.96أي قسمة  

q =  0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي 
 (.  90 : 2014بشماني ، ) 39   طريقة معادلة ريتشارد جيجر  (2-6-3)

  يستخدم القانون التالي :

 حجم المجتمع  = N:  إذ أن
 
 1.96 ي او وتس  0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  =
D = نسبة الخطأ 
ستيفن     معادلة  وهي  األولى  الطريقة  استعمال  إلى  تركن  الدراسات  ن  ثامبسو   اغلب 

):387Raudenbush and Liu, 2001) ،40   تكون المعادالت  لهذه  اليوم  أن   والسيما 
 .جاهزة في التقنيات الحاسوبية 

آخرو     وبأسلوب  مثال  نعطي  ان  العينة    يمكن  حجم  ادناه  لتحديد  المعادلة  وبحسب   ،
حجم   تحديد  في  لغرض  الريفية  لالمرأة  التابع  الناصرية  احدى قضاء  قار  ذي  محافظة 
( امرأة موزعة على الوحدات اإلدارية 8514  لغ )والبا  2021لسنة    مناطق جنوبي العراق،

في   مبين  وكما  القضاء  )في  ويتم-1-2الجدول  باعتماد    ب(  العينة  حجم  استخراج 
،و  أدناه  المبينة  يبلغ  المعادلة  )بهذا  الدراسة  عينة  الوحدات1509حجم  على  موزعة   )  

االستبيان بشكل اإلدارية حسب الحجم السكاني لكل وحدة إدارية، وقد تم توزيع استمارة  
 0%(0,05) %( وبدرجة خطأ95عشوائي في منطقة الدراسة وبدرجة ثقة ) 

 تم استخراج النسبة المئوية لإلناث باستخدام القانون التالي : ي 

عدد  االناث  في الوحدة االدارية 

 مجموع  االناث  الكلي
× 𝟏𝟎𝟎 

الدراسة   مجتمع  استمارات  عدد  االتية   استخراج  المعادلة  نوري )41باستخدام 

             (. 91: 1981،والناصر 

( )

( )
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𝑁 =  
𝑡2

𝑟
2+ 

1

𝑛 
𝑡2   

 

القيمة المجدولة التي تقابل الخطأ المسموح .   : t: حجم العينة .   Nحيث ان 

r:        .احتمال الخطأn:  االحصائي.عدد وحدات المجتمع  

 𝐍 =
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐

(𝟎.𝟎𝟓)
𝟐+  𝟏

𝟖𝟓𝟏𝟒𝟕 
× (𝟏.𝟗𝟔)

𝟐

 

= 1509                       

 2021التوزيع العددي لحجم عينة الدراسة في قضاء الناصرية لسنة ( 1جدول )

عدد االناث   المناطق 
 الريفيات 

نسبة االناث الريفيات من 

 %الكلي لإلناثالمجموع 

عدد االستمارات في  
 الوحدة الدارية 

 573 38 32265 اور

 438 29 24321 سيد دخيل 

 287 19 16226 الصالح 

 211 14 12335 البطحاء 

 1509 100 85147 المجموع 
 ، بياانت  ري منشورة .   2021العراق ، و ارة التخطيط ، اجلها  املركزي لإلحصاء ،مد رية إحصاء ذي قار ،تقد رات الس ن لس نة    املصدر: مجهورية 

للوحــدة ق النسـبة المئويـة تـم اسـتخراج عــدد االسـتمارات لكـل وحــدة اداريـة عـن طريــ 
 100مجموع االستمارات ثم يقسم الناتج على  Xاالدارية 

 .  Excel Microsoft: اختيار عينة عشوائية باستعمال برنامج   (2-7)
 Excel Program( برنامج االكسل:  2-7-1)

كيف اكتب أو انزل عدد أو ارقام العشوائيات في برنامج االكسل )مثال اريد أسجل ارقام 
 (1-2( مسكن كعينة للدراسة نتبع الخطوات االتية: شكل )600 –  1من )المنازل 

(  Home( ثم ينتقل إلى الشريط الرئيسي )1عمود أرقاما المنازل اسفلها رقم )يكتب في  *
( Series)  ( ثم اختار سلسلة  Fillومن ثم يختار من أسفل الجمع التلقائي ثم اختار تقنية ) 

           فتظهر واجهة تتضمن قيمة الخطوة     (.OKثم موافق )  Colum'sثم أعمدة  
Step Value   قيمة التوقف   Stop Value        ( موافقOK )    وهناك نوعين من
 العينة هما: 
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 Periodاختيار طريقة الفترة *
اختيار عينة عشوائية باستعمال البرامج اإلحصائية في برنامج االكسل ( 1-2شكل ) 

 
 

 

 بتتابع المراحل   Excelالمصدر : برنامج 
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 Randomاختيار طريقة العينة العشوائية *
، وتسمى    Dataقبل البدء في برنامج االكسل نحدد أو نظيف عن طريق األداة التحديد  *

األمر   منها  يفتح  البيانات  نختار    Optionخيارات    Fellتحليل  إضافية  وضائف  ثم 
Analysis Tool Pak  ثم انتقالGo ائف اإلضافية فتظهر نافذه باسم الوظAnalysis 

Tool Pak    نختار موافقOk    فعند الضغط على شريط القوائمData    بيانات أي شريط
  Data Analysisنضغط عليها تظهر نافذة باسم    Data Analysisالقوائم ثم نختا ر  

 ثم نسحب المؤشر من الرقم  Input Rangeبعد ذلك نضغط على    Samplingنختار  
أي    10أو الفترة بين رقم واخر للمنازل  يقة الفترة نحدد المدى  ( إذا أردنا طر 600-  1)

فيها يحدد خيارات اإلخراج هل   out put optionأما في نافذة  .    Periodمقابلي حقل  
 ( .1-2في نفس الشيت، أو اخر أو حفظ باسم جديد )مصنف جديد(. كما في الشكل )

  Spssاالجتماعية حزمة العلوم  ( برنامج2-7-2)
ا يمكن   بحسب أن   عشوائية  عينة  اختيار  في  االجتماعية  العلوم  ببرنامج حزمة  الستعانة 

التالية:   برنامج  الخطوات  نافذة  )  Spssمن  المرفق  على  لم  اختر Dataنع  ثم  ومن   )
(Select Cases (بعنوان النافذة  تظهر  ثم  منها  Select Cases(ومن  (يختار 

Random Sample of Cases    على النقر  المعنونة  تظل  Sampleثم  النافذة  هر 
Select Cases: Random Sample   يختارApproximately    ومنها اختر النسبة

( اما في 0.10%( أو )10المئوية التي تحدد حجم العينة والتي ترغب بها ولتكن مثال )
حالة اختيار أو تحديد عدد معين للعينة المطلوبة بدال من اختيار النسبة المئوية يتم النقر  

في النافذة  (Continueمن يم يكتب الحجم المطلوب. ثم الضغط على )  Exactlyعلى
الضغط على  ذ  ثم  تلقائيا ومن  السابقة  النافذة  إلى  الرجوع  ليتم  يمكن  Okاتها  ذلك  بعد   .

برنامج  في  األساسية  البيانات  واجهة  إلى  التحليل   Spss الرجوع  مخرجات  لتجد 
المخ العينات  ارقام  بتحديد  قام  بحسب اإلحصائي  العينة  تشكل حجم  بمجملها  والتي  تارة 

( 12لمك القوائم فمثال إذا كان من بين األرقام العدد )محددة ضمن تارقام التسلسالت ال
هو من بين افراد العينة الذي تم اختياره. كما   12هذا يعني أن  الشخص ذات التسلسل  

 ( .  2-2في الشكل ) 
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 Spssاإلحصائية ج  ناممال براختيار عينة عشوائية باستع  (  2-2) شكل 

 .  SPSS للعلوم االجتماعيةالحزمة الحصائية برنامج  المصدر:
 أنواع العينات حسب طريقة اختيارها:   (2-8)

أن    وطالما  صحيحا،  تمثيال  للمجتمع  ممثلة  تكون  أْن  يجب  فإنها  العينات  اختيار  عند 
التوص سيتم  التي  النتائج  فإن   صحيحا  تمثيال  المجتمع  تمثل  طريق العينة  عن  اليها  ل 

ا التوصل  يتم  التي  النتائج  نفس  ستكون  افراد  العينة  على  الدراسة  أجريت  لو  فيما  ليها 
 المجتمع ككل، بعد االخذ بعين االعتبار وجود أخطاء العينة . 

 ومن اهم أنواع طرق اختيار العينة هي: 
 Random Sampleالطريقة العشوائية ( 2-8-1)

المجتمع  كون لكل مفردة من  ر أفراد المجتمع عشوائيا إذ توهي من الطرق المتعلقة باختيا
 :  اهم أنواع العينات العشوائية هي مساوية لفرصة أي مفردة أخرى في الظهور بالعينة ومن 

 Simple Random Sample: العينة العشوائية البسيطة(2-8-1-1)
اختيار         يتم  محدودة  مجموعة  إلى  البسيطة  العشوائية  العينة  المجتمع  تشير  من  ها 

ك المجتمع؛ بمعنى أن  جميع  اإلحصائي، إذ يكون لها نفس فرصة االختيار كعينة من ذل
أن   إلى  ذلك  ويرجع سبب  العينة.  اختيارهم ضمن  يتم  أن  في  لهم فرصة  المجتمع  أفراد 

يرت منه عينة بأي طريقة فإنها تستطيع أن تمثله وأن تظهر  المجتمع المتجانس إذا اخت
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البطاقات وسحب فيها جميع خ أو  يتم عن طريق خلط األوراق  صائصه ومميزاته. وهذا 
في   عدد  الموجودة  العشوائية  االعداد  جداول  أو  الحاسوب  استعمال  يمكن  انه  كما  منها 

ذل من  ويلخص  ادناه.  سيرد  وكما  اإلحصائية  الكتب  من  استعمال  كثير  يقوم  بان  ك 
ألصلي معروفين. وهنا يتم االختيار  األسلوب العشوائي حين يكون جميع افراد المجتمع ا

على وفق الصدفة، وهذا الشرط هو أْن يتوفر لدى العشوائي على وفق شروط محدودة ال  
المتكافئة لكل فرد الفرصة  المجتمع األصلي  افراد  يتم اختيار    \كل فرد من  اخر من ان 

 نة دون تحيز أو تدخل من قبل الباحث. للعي
 Systematic Sampling: نتظمةالعينة العشوائية الم(2-8-1-2) 

وهي الشكل الثالث من العينات العشوائية ويطلق عليها اسم اخر وهو )عينة اسلوبية(     
فترات   أو  مسافات  تعطي  إذ  حسابية  بطريقة  المنتظمة  العشوائية  العينة  اختيار  يتم   .

ام( هنا  متساوية بين العناصر. يكون أساس تحديد اختيار مفردات المجتمع )مسافة االنتظ
العد  تقسيم  أساس  توزيع  على  ثم  ومن  المطلوبة،  العينة  حجم  على  للمجتمع  الكلي  د 

مفردات المجتمع األصلي وبشكل متساو ومنتظم على الرقم الناتج من ذلك التقسيم. مثالا: 
( طالب وطالبة وهو رقم يمثل عدد الطلبة في 3000إذا كان العدد الكلي للمجتمع هو )

( طالب وطالبة فقط فيكون توزيع  150وكانت العينة المطلوبة هي )   جامعة أو كلية ما،
اآلتي:   الشكل  على  للمجتمع  األصلية  الكلية  هذا   20= 150÷3000المفردات  وعلى 

الرقم   أقل من  يكون  الطالب األول  العينة؛ أي اسم  يتحدد رقم عناصر مفردات  األساس 
وليكن )20) العينة  3(  بتوزيع  الباحث  يبدأ  ثم  اآل( مثالا  بالشكل  األسماء  بقية  تي:  على 

(  83( ثم )63(، ثم ) 43( والثالث )23= 20+ 3(، أما الرقم الثاني فهو )3أول رقم هو )
(. وبهذا المنطق نكون قد أعطينا فرصة لكل 2983( …الخ حتى تصل إلى )103ثم )

 فرد من أفراد المجتمع أن يكون ضمن أفراد العينة وبشكل منتظم.
( طالب 200األصلي مكون من )  ن المجتمعثال آخر وهو إذا كاويمكن أْن نعرض م  

( طالب فأننا نقوم بالعملية التالية  20ونريد ان نختار عينة عشوائية منتظمة مكونة من )
( وفي هذه الحالة فقد تم تحديد طول الفترة فتكون المسافة بين الرقم 10=   20÷    200)
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 من األرقام التي م يتم اختيار أي رقم عشوائياا ( ت 10الذي يتم اختياره والرقم الذي يله هو )
 ( بعدها نقوم بما يلي:  5( وليكن ) 10-1تقع داخل حدود الفترة ) 

 (. 200 – 1*  كتابة أسماء الطلبة بالتسلسل )
 ( وهكذا. 35،  25،  15،  5*  عمل سلسلة رقمية منتظمة )متوالية( بالشكل التالي )

ب أسمائهم  وردت  التي  الطلبة  سحب  و *  المتوالية  هذه  في  تسلسالتهم  أجزاء حسب  في 
 عملية المعاينة عليهم.  

 يمكن اإلشارة إلى مميزات هذا النوع من العينة بجملة من األمور من بينها:   
 تعطي عينة ذات مسافات أو فترات متساوية بين العناصر.  ( أ)
 واسعة االنتشار واالستعمال وذلك لقلة تكاليفها وسهولة اجرائها.   (ب)
 ناجمة من اختيار مفردات العينة  خطاء القلة األ (ت)
ذات  (ث) المجتمعات  حالة  في  اال  العشوائية  العينة  تباين  من  أقل  تباينها  يكون 

 العالقة الدورية.
هذا اعتماد  حال  في  العيون  بعض  تظهر  الثانية  الكفة  وفي  المقابل  من   وفي  النوع 

   :العينة والتي تتمثل بـ
ذات    المجتمعات  حالة  في  صالحيتها  اخذت  عدم  إذا  فمثال  الدوري.  االتجاه 

( سنوات، هذا يغني بان هناك عالقة دورية تكاد تكون  4ت الحرارة خالل)درجا
 واحدة. 

ان التحليل االحصائي في العينة المنتظمة أصعب من العينة العشوائية؛ بسبب   
تحدي بالعينة  صعوبة  قياسا  أصعب  يكون  التحليل  نتائج  على  الصدفة  خطا  د 

 البسيطة.  
 اعتمادها في مجاالت البحوث االجتماعية لعدم صالحيتها.مكن ال ي 

 Stratified Sample: العينة الطبقية( 2-8-2)
في كثير من األحيان يكون المجتمع االحصائي غير متجانس ، يتكون من فئات عدة  

إلى  األصلي  المجتمع  تقسيم  يتم  معينة.   بصفات  تتصف  الفئات  هذه  فئة من  وان كل 
ت على أساس صفة أو خاصية معينة، إذ يستعمل الباحث العينة الطبقية  فئات أو طبقا
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ع األصلي، وعندما يكون هذا المجتمع مكوناا من  في حالة معرفة التركيب النسبي للمجتم
ويتم   الخصائص.  من  مجموعة  أو  إحدى  حيث  من  واضح  اختالف  بينها  طبقات  عدة 

على أن ت َمث ل جميع تلك الطبقات في  اللجوء إلى طريقة العينة الطبقية حرصاا من الباحث 
ا ومتجانسة في داخلها مثال  العينة الم ختارة. وعادة تكون العينة الطبقية متباينة فيما بينه

ذلك: سوق مالبس به عدة أقسام: قسم األطفال، قسم الرجال، قسم النساء؛ فهذه األقسام  
ها جميعا لكي تكون ممثلة  هي عبارة عن طبقات يجب أْن يتم اختيار مفردات العينة من

بسيطة،  للمجتمع اإلحصائي، في مثل هذه الحالة ال يمكن أْن تستعمل العينة العشوائية ال
من  الباحث  يفعل  ماذا  إذا  األصلي،  المجتمع  تباين  بسبب  الطبقية  العشوائية  العينة  بل 

 خطوات:  
 ا. يقسم المجتمع األصلي إلى طبقات عدة تكون كل طبقة متجانسة فيما بينه 
 ان تعد كل طبقة مجتمع احصائي مستقل عن الطبقة األخرى. 
مع حجم الطبقة في المجتمع  نختار من كل طبقة عينة عشوائية يتناسب حجمها   

    .االحصائي
 تجمع تلك العينات المختارة لتكون جميعها عينة واحدة تسمى )العينة الطبقية(. 

البحوث الجغرافية؟ والجواب على   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهي أشكال الطبقات في 
ة إلى محالت ن الطبقات مصنفة على أسس إدارية ، فمثال تقسم المدينهذا السؤال قد تكو 

في   اإلدارية  الوحدات  تقسيم  يمكن  كما  الخ.  سكنية...  قطاعات  سكنية،  احياء  سكنية، 
، أو محافظة إلى مراكز اقضية ، وإلى مراكز نواحي. أو تكون مصنفة على أسس نوعية

إلى طبقات وكل طبقة تمثل نوعا من الصناعات   المصانع  تقسم  اقتصادية فمثال  نوعية 
المصانع أو )النوع( يصنف    –متوسطة    –المعامل )كبيرة    حسب حجم  الجنس  صغيرة( 

الرئيس    –إلى )ذكور الهدف  إلى أن   الجانب  اناث(. وهكذا.... .وتجدر اإلشارة في هذا 
طبقات هو تقسيم المجتمع إلى طبقات مختلفة بعضها عن  من تقسيم مجتمع الدراسة إلى  

إلى طبقات متجانسة صغيرة داخل   البعض االخر من الناحية النوعية والكمية وبهذا تقسم 
ولو يعطى مثال في ضوء قيام بعض الباحثين باختيار عينة  المجتمع االحصائي المتباين. 
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تناسب وحجم الخدمات المحلية  عشوائية من كل طبقة بحيث يكون حجم العينة المختار ت
 بالنسبة للخدمات العامة. 

 Cluster Sampleالعينة العنقودية  (2-8-3)
تختلف عن العينة الطبقية في مبدأ العناقيد؛ إذ تكون العناقيد متباينة في داخلها   وهي    

أي على العكس من العينة الطبقية.    ، Brown, 200342):95-105(ومتجانسة فيما بينها 
م كل منطقة جغرافية إلى ع إلى اقسام أو مناطق جغرافية عدة، ومن ثم تقسي ويقسم المجتم

العينة   في  المثال  نفس  أخذنا  فلو  مباني،  إلى  واالحياء  مثال  كالمدن  أصغر  وحدات 
واح في محل  توجد  المالبس  إن  أي  أقسام؛  بدون  السوق  هنا شكل  يكون  به الطبقية،  د 

المقص هو  وهذا  والنساء،  والرجال،  أما األطفال،  داخلها.  في  متباينة  العناقيد  بأن  ود 
د بالمتجانسة فيما بينها كأن تكون هنالك أسواق عدة بهذا الشكل، وبالتالي يمكن  المقصو 

العنقودية.  العينة  حالة  في  يحدث  ما  وهذا  واحد.  مكان  من  حاجياتك  جميع  تأخذ  أن 
ن الواحد  أن  فالعنقود  يحتاج  وال  المجتمع  أفراد  فيه جميع خصائص  اختيارها من كل جد 

البقية ألن ها تحمل نفس الخصائص. وهذا ال يحدث في   العناقيد؛ أي يمكن االستغناء عن
في  تتوفر  ال  محددة  واحدة  خاصية  أساس  على  الطبقات  تقسم  حيث  الطبقية  العينة 

الطبقات )األقسام( لتجد كل ما تحتاج  الطبقات االخرى، لذا ال بد من االختيار من كافة  
    43https://educad.meستطيع أن تستغني عن أي طبقة أو قسم.إليه وال ت

 :  عينة الصدفة(2-8-4)
بالقيام عنوة باختياره عدد من األشخاص الذين يقابلهم  في هذه العينة  يشرع الباحث      

العام الراي  موقف  دراسة  الباحث  ينوي  عندما  ذلك  على  ومثال   . قضية    بالصدفة  عن 
الحياة  ونوعية  جودة  من  معين  لجانب  رفضهم  أو  بقبولهم  السكان  استجابة  أو  معينة 

طريق ركوبه بالسيارة أو الناس يقابلهم بالصدفة عن    الحضرية فانه يقوم باختيار عدد من
بتوجيه   يقوم  ذلك  وبعد  المدينة،  شوارع  من  فرعي  شارع  أو  العام  بالشارع  عام  موقف 

رغم من هذا أو ذاك في هذا النوع من العينة تظهر للعيان عيبا عن  األسئلة . وعلى ال
ي بدقة ومن هنا يصعب تقييم  اعتماد هذا النوع وهو انه ال يمكن ان تمثل المجتمع األصل

 نتائج البحث. 

https://educad.me/
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 :  العينة المعيارية(2-8-5)
المعيارية    المجتمع االحصائي. ومثال   يه  العينة  تمثيل حجم  الطرق صدقا في   أكثر 

لية انتاج دواء من االدوية  على ذلك في مصنع من مصانع االدوية يراد بدراسة مدى فعا
( أول  على  الدواء  يطبق  هنا  المرضى،  شفاء  في  وتر 10وفعاليته  الفعالية  ( مرضى  صد 

( مريض وترصد فعاليته  20للعالج. يطبق الدواء في المرحلة الالحقة )الثانية( على أول )
المرحلة تجري  ذلك  بعد   .  ( على  الدواء  يطبق  إذ  فعاليته  30الثالثة،  وترصد  مريضا   )

المتال المعيارية  المراحل  بين  الشفاء  نسب  في  الفروقات  مدى  هذه وبيان  تستمر  حقة. 
 ى تثبت فعالية الدواء ويعمم بعد ذلك العالج على المرضى.  المعارات حت

 )القصدية( :  العينة العمدية (2-8-6) 
وغير عشوائية وذلك بالحصول على  ع من العينة بصورة قصدية  يتم اختيار هذا النو      

مدى  لدراسة  تعميمها  أو  توزيعها  قبل  اثبات  لفحص  أو  مريحة  فكرة  لتكوين  معلومات 
على   استبيان  توزيع  ذلك  على  مثال  االستبيان.  وثبات  التدريسية    أعضاءصدق  الهيئة 

 ان .  فيختار بشكل عمدي لفحص االستبي

 :  Snowy ball slave samplingلمتدحرجة الثلجية ا عينة الكرة(2-8-7)
يلجا الباحثون إلى هذا النوع من العينات في حالة عدم درايته بمجتمع البحث، لذا تقتضي  

ومن ثم الصعود إلى مستوى أعلى، بمعنى أن    أدنيالضرورة العلمية النزول إلى مستويات 
ون هو الدليل إلى المبحوثين اخرين  الذي تم مقابلته من قبل الباحث يك  األولالمبحوث  

تعرف عليهم بعد ذلك وعلى سبيل المثال عندما يقوم احد الباحثين بدراسة يتم تسميتهم وال
باختيار    األولىيقوم في الوهلة    .ظاهرة اجتماعية)اثر المخدرات(على الشباب في مدينة ما

المدمنين أو أعداد    أداة الواردة في    ئلةس األعلى    اإلجابةمنهم ويطلب منهم    إضافيةأحد 
بالظاهرة   الخاصة  المستبان لمعرفة االستبانة  يتم استدراج  المقابلة  البحث . وبطريقة  قيد 

مدمنين اخرين ، وبعد ذلك توزع استمارة استبانة على المدمنين اخرين حتى يصل الباحث 
في   في دراسة ظاهرة التسول  األسلوب يمكن استعمال هذا    وأيضاإلى العدد المطلوب ،  

اءهم بالمال أو غير ذلك بغية ارشادهم  استدراج بعض المتسولين وإغر المدينة ، إذ يمكن  
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وفي   المتسولين  من  اكبر  على عدد  للحصول  مواقع    أماكنللباحث    أعمالهم مختلفة من 
من سلبية التحيز لكنه يعد إحدى   و وهكذا ، وبالرغم من هذا أو ذاك فان هذا النوع ال يخل

ت وعلى وجه في جمع البيانات والمعلومات عند دراسة بعض المشكالالطرق المستخدمة  
44التحديد الظواهر االجتماعية  

 . (148 : 2021العثمان ، ) 
 Spssمراجعة البيانات قبل التحليل االحصائي االكسل و (2-9)

هناك   البرامج اإلحصائية  البيانات في  ادخال  تحدث عند عمليات  قد  التي  المشاكل  من 
 يم الشاذة والبيانات المفقودة وحسب اآلتي: مشكلتين األول الق

 ( الشاذة  بقية  Outliersالقيم  من  بكثير  اقل  أو  بكبير  أكبر  هي  الشاذة  القيم   )
رة الشاذة لمفردات على  مفردات متغير الظاهرة ويمكن أْن تظهر متغيرات الظاه 

القيم   هذه  ظهور  ويعلل  الوقت؛  نفس  في  عدة  متغيرات  على  أو  واحد  متغير 
 إلى مجموعة أسباب وكما يلي:   الشاذة

 31بدال من    13وجود حاالت السهو في عمليات ادخال القيم مثال  
 قراءة البيانات المفقودة وكأنها بيانات حقيقية   
 ع الدراسة  القيم الشاذة ليس عنصرا في مجتم 
 التباين الكبير لقيم مجتمع الدراسات على أساس الظاهرة قيد الدراسة  

ذة فإن  وجودها يؤثر بشكل سلبي كبير على دقة ي وجود القيم الشاومهما كان السبب ف
 النتائج، ولتوضيح ذلك التأثير نعرض االتي: 
المعدل يساوي ( سيظهر ان  55/  7/9/ 2/3مثال: احسب الوسط الحسابي للقيم التالية )

ب ( وبهذا فإن  النتيجة ال تمثل قيمة تمركز، مما يعني بانها غير دقيقة وقد تسب15.2= )
اما  االحصائي،  التحليل  نتائج  على  بناء  فعل  في  ترتب  وفيما  للقيم  خاطي  تفسير  في 

( وهي أكبر بكثير  55وجود قيمة شاذة بين هذه القيم الخمسة وهي )  السبب في ذلك فهو
 المناظرة األخرى.  مع القيم 

 الية.مثال اخر: احسب معامل االرتباط بين المتغيرين )س، ص( الذين لهما القيم الت   
(، بينما لو 1هو، )+   (2-2في الجدول ) ستكون نتيجة التحليل االحصائي بينهما

احتوت البيانات على قيم شاذة لمفردة واحدة فقط ولتكن األخيرة، فما هو تأثير ذلك على 
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القيمة لمعامل االرتباط؟ لنعد كتابة القيم السابقة، ولكن مع وجود القيم الشاذة هذه المرة 
 ( :3-2( و)2-2ول )كما في الجد 

 إيضاح أثر تباين القيم وشذوذها على دقة النتائجبيانات مفترضة لغرض   (2-2جدول) 
 2 4 2 5 4 2 2 1 5 س  

 2 3 5 4 3 5 2 1 1 ص

 تباين القيم وشذوذها على دقة النتائج إثر بيانات مفترضة لغرض إيضاح (  3-2جدول)  

 12 5 4 1 2 5 4 1 2 5 س 

 15 4 3 2 3 5 4 3 2 1 ص

بين المتغيرين )س، ( 3-2)في الجدول Correlationsوعندما يحسب معامل االرتباط  
( وهي قيمة تكون أكبر مـن القيمـة السـابقة، وال تـدل علـى 0.88ص( فنجد انه أصبح )+  

 قيمة االرتباط بين المتغيرين، وهذا هو التأثير السلبي لوجود القيم الشاذة في البيانات. 
  Questionnaire يان :ت االستبصدق وثبا(2-10)

  و، وهنا يتطلب معرفة ما ه SPSSاختبار الثبات والصدق باعتماد مخرجات برنامج    
 المقصود الثبات وبالصدق االستبيان .  

 :  (Reliability)  الثبات (2-10-1)
هــو مؤشــر لمــدى االتســاق أو الدقــة فــي القيــاس ألداة جمــع البيانــات . واالتســاق والحصــول 

ئج إذا اعيد تطبيق االستبانة علـى نفـس العينـة فـي نفـس الظـروف ، بمعنـى على نفس النتا
ه مــع نفســه ، أي إن المقيــاس يعطــي نفــس النتــائج باحتمــال اســتقرار المقيــاس وعــدم تناقضــ

يشــير الثبــات إلــى مــدى اتســاق اعيــد تطبيقــه علــى نفــس العينــة . مســاو لقيمــة المعامــل إذا 
الممكن تحقيق نفس النتيجة باستمرار باستعمال طريقة ما في قياس شيء ما. إذا كان من  

ا بــه أي أنــه ثابــت. نفــس الطــرق فــي ظــل نفــس وهنــا البــد  الظــروف ، يعتبــر القيــاس موثوقــا
-Lee et al, 2002:257)الحصـائي التحقق من الثبات قبل من اجراء عمليـات التحليـل ا

269 )45.   
روف مماثلة؛ مثال: عند قياس درجة حرارة عينة سائلة عدة مرات في ظل ظ 

مرة، وبالتالي فإن النتائج   يعرض مقياس الحرارة نفس درجة الحرارة في كل
 موثوقة )ثابتة(. 
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يعاني    لتشخيص حالة مريض  الطبيب استبيان األعراض  ومثال  آخر: يستخدم 
نفس   المختلفين  األطباء  من  العديد  ويستخدم  األمد،  طويلة  طبية  حالة  من 

دمون تشخيصات مختلفة. يشير هذا إلى  هم يقولكن  ،المريض االستبيان مع نفس  
 أن االستبيان لديه موثوقية منخفضة كمقياس للحالة، أو غير ثابتة. 

 : ( Validity)  الصدق(2-10-2)
يقصــد بــه أن  المقيــاس يقــيس مــا وضــع لقياســه يمكــن حســاب معامــل الصــدق عــن طريــق 

فــي  ة طريقــة مــاإلــى مــدى دقــيشــير الصــدق  حســاب جــذر معامــل الثبــات ويعــرف المحــك .
قياس ما تهدف إلى قياسه. إذا كـان البحـث عـالي الصـدق، فهـذا يعنـي أنـه ينـتج مخرجـات 

 تتوافق مع الخصائص والسمات والتغيرات الحقيقية في العالم المادي أو االجتماعي.
 مالحظة :  
غير    الطريقة  فإن  إذن  القياس.  على صدق  المؤشرات  أحد  هو  المرتفع  الثبات 

الالث من  تابتة  أن  الصدق  محتمل  فهم  يمكننا  هكذا  أيضاا،  صادقة  غير  كون 
 والثبات بشكل أفضل.

إذا أظهر مقياس الحرارة درجات حرارة مختلفة في كل مرة، على الرغم من أنك  
تتحكم في الظروف بدقة لضمان بقاء درجة حرارة العينة كما هي، فمن المحتمل 

وبال معطالا،  الحرارة  مقياس  يكون  قأن  فإن  غيرتالي  وغير    ياساته  صادقة، 
 صالحة للتعميم. 

عليه في   اإلجابة  وثابت عند  تشخيص موثوق  إلى  استبيان األعراض  أدى  إذا 
أوقات مختلفة ومع أطباء مختلفين، فهذا يشير إلى أن له مستوى صدق مرتفع  

 كمقياس للحالة الطبية.
لو كان  قية(. حتى  ومع ذلك، فإن الصدق وحده ال يكفي لضمان الثبات )الموثو  

 ختبار موثوقاا به، فقد ال يعكس الموقف الحقيقي بدقة. اال
   نتائج موثوقة. ومع العينة  استخدمته الختبار  الذي  الحرارة  مقياس  يعطي  مثال: 

أقل  النتيجة  فإن  وبالتالي  صحيح،  بشكل  الحرارة  مقياس  معايرة  تتم  لم  ذلك، 
 القياس غير صالح. بدرجتين من القيمة الحقيقية. لذلك، 
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 خر: تجري مجموعة من المشاركين اختباراا مصمماا لقياس الذاكرة النشطة. ل آمثا
النتائج موثوقة )ثابتة(، لكن درجات المشاركين ترتبط بقوة بمستوى فهمهم للقراءة. 
وقد   منخفضة.  )مصداقية(  ذات صالحية  تكون  قد  الطريقة  أن  إلى  هذا  يشير 

تقييم    نشطة.بدالا من ذاكرتهم ال   اب المشاركين للقراءةيكون االختبار يقيس استيع
أكثر أهمية في   )الثبات(، وهو  الموثوقية  تقييم  الصالحية )الصدق( أصعب من 
الحقيقة. حيث أن الباحث لكي يحصل على نتائج مفيدة، يجب أن يستخدم طرقاا  
  صادقة وصالحة لجمع البيانات، بمعنى أن البحث يجب أن يقيس ما يفترض أن 

الصح يضمن  مما  هذ يقيسه  لنتائج  النهائية  من ة  الهدف  هو  وهذا  البحث،  ا 
  اختباري الصدق والثبات )الحصول على نتائج صحيحة يمكن تعميمها(.

(https://ajsrp.comhttps://ajsrp.com(؟؟كيف يتم تقييم الصدق والثبات ✓
 46

 

مقارنة اإلصدارات المختلفة لنفس القياس. بينما من الصعب تقييم  بيمكن تقدير الثبات    
 ت النظريالبيانات أو  مقارنة النتائج با  عن طريقالصدق بنفس الطريقة، ولكن يمكن تقديره 

أنواع مختلفة،   إلى  والثبات  الصدق  تقييم  تقسيم طرق  يتم  ما  الصلة. عادةا  ذات  األخرى 
 لك األنواع: وفيما يلي بيان ت

  ( الثبات  أنواع  الموثوقية  :  (الموثوقيةأوالا:  من  مختلفة  أنواع  تقدير  يمكن 
 طرق إحصائية مختلفة.  باستعمال

  ( الصدق  أنواع  على  :  (ةالصالحيثانياا:  بناءا  القياس  مدى صدق  تقدير  يمكن 
أو  الخبراء  نوع من خالل حكم  تقييم كل  يمكن  األدلة.  أنواع رئيسية من  ثالثة 

 األساليب اإلحصائية. 
الصدق     في  النظر  إلى  ا  أيضا تحتاج  والنتيجة،  السبب  عالقة  صحة  لتقييم 

 (.قابلية تعميم النتائج( والصدق الخارجي )تصميم التجربةالداخلي )
 .كيفية ضمان الصدق والثبات   
للنتائج على إنشاء تصميم بحث قوي واختيار األساليب    يعتمد الصدق والثبات 

ناسبة وإجراء البحث بعناية وثبات، وهذه بعض النصائح للحصول  والعينات الم
 .على أداة دراسة ثابتة، ونتائج صادقة

https://ajsrp.comhttps/ajsrp.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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السمات النفسية أو    أداةا لقياس االختالفات في شيء ما )مثل  عملإذا كنت تست 
ا أو  القدرة  نتائجك مستويات  تعكس  أن  المهم  فمن  الفيزيائية(،  لخصائص 

قد  بأكبر  الحقيقية  الدقة”االختالفات  من  ممكن  في    ر  المصداقية  مراعاة  يجب 
 المراحل األولى من بحثك، بينما أنت تخطط كيف ستجمع بياناتك” . 

اس ما تريد معرفته  ة وموجهة لقي(عالية الجود المقياستأكد من أن أداة الدراسة)  
لجمع   المثال،  سبيل  على  القائمة.  والمعارف  النظريات  على  بناءا  بالضبط، 

سمة   عن  استبيانات  يمكنك  موثوقاا    عمالشخصية،  يعتبر  موحد  استبيان 
النظريات   إلى  يستند  أن  فينبغي  الخاص،  استبيانك  بتطوير  قمت  إذا  وصادقاا. 

 سابقة، ويجب صياغة األسئلة بعناية ودقة. القائمة أو نتائج الدراسات ال
تبحث عنها)على    التي  العينة  للتعميم، حدد بوضوح  قابلة  نتائج  للحصول على 

المثال، أشخاص من فئة عمرية محددة أو موقع جغرافي معين أو مهنة    سبيل
محددة(. تأكد من أن لديك ما يكفي من المشاركين وأنهم يمثلون مجتمع الدراسة  

 بدقة.
الموثوقية عند اختيار أداة جمع البيانات، كما يجب مراعاة الدقة  راعاةيجب م 

ية أن تكون النتائج دقيقة وثابتة  أن من المهم للغا إذ طوال عملية جمع البيانات،  
 وقابلة للتكرار. 

خطط الختيار أداة الدراسة بعناية للتأكد مـن تنفيـذ نفـس الخطـوات بـنفس الطريقـة  
ــكل خـــ ــم بشـ ــذا مهـ ــاس، هـ ــل قيـ ــس لكـ ــي نفـ ــاحثين فـ ــن البـ ــد مـ ــارك العديـ اص إذا شـ

الحظـة، حـدد الدراسة. علـى سـبيل المثـال، إذا كنـت تجـري مقـابالت أو تعتمـد الم
وح كيف سيتم رصد السلوكيات أو الردود، وتأكد من صياغة األسـئلة بـنفس بوض

 الطريقة في كل مرة.
ــ  أثير عنــد جمــع البيانــات، حــافظ علــى تناســق الظــروف قــدر اإلمكــان للحــد مــن ت

يل المثــال، فــي العوامــل الخارجيــة التــي قــد تــؤدي إلــى اخــتالف النتــائج. علــى ســب
الدراسة تأكد من إعطاء جميع المشاركين نفس المعلومات اإلعداد التجريبي ألداة 

 واختبارهم في ظل نفس الظروف.
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 ما هي أقسام البحث التي يتم كتابة مناقشة الصدق والثبات فيها؟ 
جـودة البحـث العلمـي، لـذلك يجـب أن  هميـة كبيـرة فـي إثبـات إن للـصدق والثبـات أ  

ــارير التحقـــق مـــن الموثوقيـــة  ــتم تضـــمين تقـ ــن يـ ــة مـ ــام مختلفـ ــي أقسـ ــداقية فـ والمصـ
 . البحث 

  47( 487et al, 2004 Pakhira:- 501) :طرق قياس الثبات( 2-10-3)
 :  الطريقة األولى )االختيار وإعادة االختبار( : ( 2-10-3-1)

ستطالعية مرتين بينهما فارق زمني مدة عدة  نة على عينة ا تطبيق االستبا 
 أسابيع .

 حساب معامل االرتباط .   
فان إذا حصلت على هذه   0.70وهناك من يعتمد  0.60من >   االرتباطمعامل  

القيمة فان االستبيان يتميز بالثبات ، وإذا كان أكبر يكون االستبيان يتسم  
م هنا يتطلب إعادة النظر في فقرات استمارة  بالثبات ، وإذا كان اقل من هذه القي

 استبعادها أو إعادة صياغتها . االستبيان والتي يمكن 
  :االختيار وإعادة االختبار تصلح لالستبيان ذات الفقرات الصغيرة  مزايا طريقة

 متعددة االبعاد . 
 تحتاج إلى وقت كبير وجهد ، كذلك عـدم إمكانيـة تـوفير اما عيوب هذه الطريقة :

العينـــــة الظــــروف وضــــمان نفــــس العينــــة التـــــي تــــم اجــــراء االســــتبانة اعلــــى  نفــــس
االســتطالعية فــي الوهلــة األولــى .أو عــدم الحصــول علــى الموافقــات مــن الجهــات 

 على مجتمع العينة .  ةالمسؤول
 ( التجزئة النصفية)الطريقة الثانية (: 2-10-3-2)

 تتمثل هذه الطريقة:  
 االسئلة الزوجية . تجزئة االستبانة األسئلة الفردية و  
: بين األسئلة لفردية واالسئلة الزوجية وتصحيح  R)  حساب معامل االرتباط ) 

 معامل االرتباط . 
 مقياسا لالتساق الداخلي لالستبيان .   
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من    يتكون  أو  يتناول  الذي  لالستبيان  )يصلح  واحد  بعد  أو  محور  االستبيان 
 كثر من محور .  ال ينفع مع االستبيان الذي يتكون أمحور واحد . و 

الفا(  2-10-3-3) كروبناخ  )معامل  الثالثة  الطريقة  كرونباخ  (  لي 

بروفسور في التعليم، ساهم في مجاالت مختلفة كعلم    ( Lee Cronbach)بالنجليزية:  

الطريقة  تصلح هذه  https://www.youtube.com .48  النفسية  النفس التعليمي واختبار  
ي االستبيان في محور واحد فقط أو محاور عدة ومعامل ثباته يتم بعد توزيع االستبيان  ف

إلى إعادة التوزيع ، هو رقم أو مقياس واحد يقيس درجة ثبات    جيوزع مرة واحدة ال يحتا
صحيح( ، فإذا لم يكن هناك ثبات    1-  0تبيان ، يأخذ قيما تتراوح بين )وحدة أسئلة االس

البيا  ثبات  في  إذا كان هناك  العكس  يكون مساويا)صفرا( وعلى  للمعامل  القيمة  نات فان 
(الصحيح . وهنا يتم اعتماد هذه الطريقة في  1في البيانات فان قيمة المعامل تساوي)  تام 

 دة فقد يتم االتي : حالة االستبيان المكون من محاور ع
 حساب معامل التمييز لكل سؤال .   
معامل )كروبناخ الفا(   يميزه ضعيف أو سالب من حذف السؤال الذي معامله 

أوهناك من   0.60المقبول في الدراسات اإلدارية أو االقتصادية أو االجتماعية ) 
الثبات والصدق ( فكلما زادت قيمة معامل كروبناخ الفا زادت درجة 0.70يعتمد 

 .  ةمن أسئلة االستبان 
تطبيقي استبانة  :  مثال  استمارة  توزع  تم  ذلك،  الجغرافية  على  قسم  طلبة  من  عينة  على 

( استمارة ولغرض اجراء التعديالت السليمة على فقرات االستبانة  30لية اآلداب بحجم )ك/
ة إلى أن  هذه الطرق عندما هذا المتغير حجر عثرة اما ازالته أو تعديله ، وتجدر اإلشار 

دراسة   على  تعتمد  التي  االستبانة  في  تعتمد  الطريقة  هذه  بينها  أو ومن  القبول  درجة 
ب مقياس  الرفض أو حسب درجة األهمية والتي تقود الحقا إلى التحليل االحصائي بحس

ومتوسطاها   وترتيبها  األسئلة  أهمية  لبيان  السباعي  أو  الخماسي  أو  الثالثي  ليكرت 
وما إلى ذلك كما سيرد ذكرها الحقا . في   (Tواهميتها النسبية وانحرافها وقيمة )الحسابية  

 صل. هذا الف

https://www.youtube.com/
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القبول أو الرفض بحسب مقياس ليكرت الخماسي    ويمكن توضيح ذلك باعتماد درجات 
 وتعطي الدرجة بحسب هدف ومشكلة الدراسة لتلك الدرجات وهي بحسب االتي :  

  المط ان  تعني   : بشدة  اوافق  له بشكل سيء ال  االستجابة  أو  تأديته  تمت  لوب 
 (( .1ته . )يعطي له رقم )جدا ، أو لم يؤدي أصال أو نادرا ما تمت تأدي 

    ال أوافق : تعني أن  المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم
 (( . 2األحيان . )يعطي له رقم )

  تأديته بشكل متوسط  )يعطي له  صحيح لحد ما )محايد( تعني أن المطلوب تمت
 (( .3رقم )

 أن  المطلوب تم تأديته    ال أوافق : تعني ان العبارة غالبا أو في أغلب األحيان أو
 (( .4ه رقم )بشكل تقريبا جيد تقريبا. )يعطي ل

   أوافق بشدة : يعني ان العبارة صحيحة دائما أو في كل األحيان تقريبا ، أو أن
 (( . 5أكمل وجه )يعطي له رقم )المطلوب تمت تأديته على 

 أو يمكن إعطاء ارقام بالعكس بهدف روى الدراسة وغايتها . 

 Reliability  Cronbach's:  هذه الطريقة  واعتماد آلية استخراج    (2-10-4)
analysis alpha 

( طالبا في قسم الجغرافيا  30في مثال الخاص بالمثال التالي على عينة في طلبة ضمت )
 حول مجموعة من األسئلة والتي تضمنت :  

 . هل ترعب بتدريس االحصاء في اقسام الجغرافية البند األول / 
 . هل ترغب باستعمال التقنيات الحاسوبية في قسم الجغرافية ي /البند الثان  
 .ل ترغب بالتعليم عن بعد هالبند الثالث/  
 . ضرورة اعتماد تقنيات نظم المعلومات في قسم الجغرافية البند الرابع / 
 . ل ترغب باالعتماد على االساليب الكارتوكرافية التقليديةالبند الخامس/ه 
 . ية من االقسام العلميةلجغرافقسم ا د يع البند السادس/ 
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  يشيران إلى عمليات ادخال البيانات( 4-2( والشكل ) 3-2الخطوات من الشكل ) 
 Spssاإلحصائية ج ناماختيار عينة عشوائية باستعمال بر (  3-2شكل ) 

 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 Analyze / Scale( خطوات التي يمكن اعتمادها في التحليل وهي    4-2الشكل )ومن  
/ Reliability Analysis     

 التي يمكن اعتمادها في التحليل معامل الصدق والثبات ( خطوات 4-2الشكل ) 

 SPSSاالحصائي المصدر : البرنامج 
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 الفقرات)البنود( تنقل Reliability Analysis( تظهر واجهة 6-2و  5-2ومن الشكل )  
        Spssاإلحصائية ج نامتعمال بر اس ب Reliability Analysisواجهة  ( 5-2شكل )

 ( خانة  ايقونة  Itemsإلى  على  نضغط  ثم  ومن   )statistics    نفعلScale if item 
deleted  ثمcontinue  ثمOK . 
        Spssاإلحصائية ج نامباستعمال بر  Reliability Analysisواجهة  ( 6-2شكل) 

 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 
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تبين معامل  ( وهنا Reliability Statistics)  كما في الجدولتظهر النتائج 
(Cronbach's Alpha( بلغت )وهي ضمن المعيار المعتمد بقبول معامل  0.755 .)

 ( .4-2كروبناخ الفا .جدول ) 
 الفا     املعيار املعتمد بقبول معامل كروبناخ (  4-2جدول )  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.755 6 

 SPSSاملصدر : الربنامج االحصائي 

، ما يهم هنا العمود الرابع    إجمالي اإلحصائيات ( الذي يشير إلى  5-  2ومن الجدول )    
 (التميز(معامل  الصنف)    –العالقة المصححة الكلية  يتضمن )  عوالخامس فالعمود الراب
Total Correlation-Corrected Item  ( :229819Zijlmans et al, 20 )49  ، أما

يحتوي على   الثبات  يتضمن معامل  الخامس  العنصر العمود  تم حذف  إذا    ألفا كرونباخ 
الذي بإمكانه إذا تم حذفه كم تكون قيمة هذا المعامل كما انه يتم تغير قيم العمود وكما 

هل ترغب باالعتماد على يلحظ في هذا المثال بأْنه في حالة حذف البند الخامس وهو )
( التي كانت معامل العالقة  االرتباطية المصححة الكلية افية التقليديةيب الكارتوكر االسال

( وهي ضعيفة وعكسية أي جاء سلبية ، بينما  أشارت نتيجة  في 0.048-المميزة هي )
  Cronbach's Alpha if Item Deletedتكون قيمة    إذا تم حذف العنصر(  5العمود )

 .   ا...( وهكذ 0.875تساوي)   ألفا كرونباخ
 ( . 7-2ويمكن مالحظة خطوات ذلك في الشكل) 
( الحظ كيف أدت النتائج اإليجابية في حال حذف السؤال أو الفقرة  6-2من الجدول )و   
إلى  5) الفا  معامل كروبناخ  قيمة  ارتفاع  إلى  ادي  العملية    0.871(  في  كانت  ان  بعد 

حذف   بدون  .  0.755األولى  متغير  )  اي  الجدول  عنصر 7-2ومن  إجمالي   ( 
 SPSSفي البرنامج    بحذف المتغير الخامس  اإلحصائيات بعد جراء العمليات اإلحصائية

 . يمثل النتائج األخير التي يمكن التوصل اليها بعد المحاوالت أعاله .  
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 SPSSعنصر إجمالي اإلحصائيات بعد جراء العمليات اإلحصائية في البرنامج ( 5-2الجدول ) 

ات الحصائيعنصر إجمالي   Item-Total Statistics 

 Scale Mean if المتغيرات  

Item 

Deleted 

مقياس يعين إذا  

 مت     العنص 

Scale Variance 

if Item Deleted 

مقياس التبا   إذا مت  

     العنص 

Corrected Item-

Total Correlation 

العالقة املصححة اللكية  

) ال زي( الصنف   –  

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ألفا كرونباخ إذا مت  

     العنص 

هل ترعب بتدريس االحصاء في 
 اقسام الجغرافية 

19.20 16.855 0.666 0.669 

هل ترغب باستعمال التقنيات  
 الحاسوبية في قسم الجغرافية 

18.73 16.961 0.711 0.658 

 0.608 0.841 15.057 18.33 هل ترغب بالتعليم عن بعد

ظم  ضرورة اعتماد تقنيات ن
 لجغرافية المعلومات في قسم ا

18.13 20.533 0.557 0.714 

هل ترغب باالعتماد على االساليب 
 الكارتوكرافية التقليدية

18.73 24.478 -0.048 0.875 

يعتبر قسم الجغرافية من االقسام  
 العلمية

17.70 20.079 0.526 0.716 

 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 
 Cronbach's Alpha if Item Deletedا بقصد رفع قمية  ء م غري مالية إ فا (  7-2الشلك ) 

 .  SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 
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 بعد     املتغري اخلامس   Cronbach's Alpha if Item Deletedقمية  (    6-2اجلدو  ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.875 5 

 SPSS المصدر : البرنامج االحصائي

 SPSSإجمالي اإلحصائيات بعد بحذف المتغير الخامس في البرنامج  (7-2جدول)

 
 .  SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

   تبويب البيانات (2-11)
  :تكرارية   جداولتبويب البيانات غير المبوبة في  ( 2-11-1)
ويعرف الجدول يقصد بتبويب البيانات ترتيب البيانات الخام غير المجمعة ترتيباا نسقياا.   

 ( تكراري  توزيع  في جدول  المرتبة  البيانات  يضم  (.  Frequency Distributionsالذي 
الفئات، وهي أسلوب احصائي مهم الختزال عدد كبير من   البيانات إلى عدد محدد من 

البيانات بعد فرزها   واحصاء عدد المشاهدات التي تقع ضمن حدود كل فئة. أي ترتيب 
)بالجد  يسمى  جداول  وتنظيمها  منها  إذ  ومتنوعة،  مختلفة  اشكال  على  تكون  التي  اول( 

لى ابراز  أولية ومنها ثانوية كل منها يصلح لالستعمال في حاالت معينة، اال انها تهدف إ
البيانات وتوضيحها في حجم مكثف ومصغر يتم تنظيم هذا الجدول بتقسيم المدى الكلي 

بالفئات وتدون في الحقل األول من   لقيم المتغير في عدد قليل من المجموعات وتعرف
جدول التوزيعات التكرارية. اما الحقل الثاني من الجدول فيشمل عدد المشاهدات التي يقع  

ت أو تلك، وتعرف اعداد هذه المشاهدات بتكرار الفئات إذ يظهر تكرار  ضمن هذه الفئا
المثال اال الجدول من  هذا  تنظيم  كيفية  فهم  ويمكن  منها.  فئة  لكل  يمثل  معين  الذي  تي 

 ظاهرة ما على سبيل المثال ال الحصر في عدد من محافظات العراق.

Item-Total Statistics  
Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

هل ترعب بتدريس االحصاء في اقسام 
 الجغرافية

15.77 15.564 0.665 0.861 

هل تر ب باستعمال التقنيات الحاسوبية في 
 قسم الجغرافية

15.30 15.114 0.778 0.830 

 0.801 0.879 13.541 14.90هل تر ب بالتعليم عن بعد 

ضرور  اعتماد تقنيات نظم المعلومات في 
 قسم الجغرافية

14.70 18.700 0.613 0.871 

 0.866 0.629 17.857 14.27 يعتبر قسم الجغرافية من االقسام العلمية

 

 البنود 
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يمثل  (8-2سيرد ادناه. جدول )ومن البيانات أدناه يمكن تصميم جدول توزيع تكراري كما 
لتوزيع ظاهر ما على محافظات العراق لتمثيل البيانات غير المبوبة إلى بيانات  افتراضا  

   تكرارية مبوبة 
 مثال افرتاضي لتوزيع ظاهر ما على حمافظات العراق (8-2)جدول 

صالح  التأميم بغداد المحافظة 
 الدين 

ذي   كربالء 
 قار

 السليمانية اربيل البصرة واسط بابل

 116 114 82 44 70 104 50 129 29 141 التكرار

 الخطوات :  
 (  141(، ونحدد اعلى قيمة وهي )29تحدد اقل قيمة وهي ) 
 112=   29 –  141أدني قيمة   ...  –يمة ، وهو = اعلى ق استخراج المدى  
الفئات    المدى /عدد  يقسم  فئات مثال  أربع  الحصول على    المطلوبة..إذا أردت 

مالحظة هنا يحدد عدد الفئات بالطريقة التقليدية بحسب عدد القيم )المشاهدات( 
تحديد عدد ومدى التباين بين القيم، وهناك يمكن استعمال الطريقة الرياضية في  

تبلغ   وهنا  البحث.  ومشكلة  وهدف  المشاهدات  وعدد  للبيانات  المناسبة  الفئات 
( المدى  نح28= 112/4قيمة  وهنا   .)( طولها  للفئة  فترة  على  وعلى  28صل   )

الحقل رقم ) تنظيم  يتم  تم  1أساسها  التي  للبيانات  التكراري  التوزيع  ( في جدول 
 الجانب. يتم تنظيمها كما في المثال المعتمد في هذا

( التي تمثل الحد االدنى  29يضاف طول الفئة إلى أدنى قيمة في التوزيع وهي )  
على للفئة األولى )لهذه الفئة( فتكون حاصل جمع  بين توزيع القيم، اما الحد األ

 (.  57الحد االدنى + طول الفئة ... والحد األعلى في هذه الحالة هو ) 
ي يتكون منها هذا الجدول أو ذاك تبعا إن  تحديد العدد المناسب من الفئات الت 
مجموعة من العوامل من بينها الهدف من الجدول، ولطبيعة البيانات الفرق بين  ل
البيانات  ق المشاهدات ،وعلى طبيعة  األعلى وعدد  والحد  األدنى  الحد  بين  يمها 

الهدف  يلغي  الفئات  من  كبير  عدد  وجود  ان  القول  يمكن  القول  نافلة  ومن 
ع من  التكراري األساسي  الجدول  أقل    ،مل  إلى  الفئات  عدد  اختزال  يتطلب  بل 

يال فان العديد من عدد ممكن وتقديمها بشكل موجز، أما إذا كان عدد الفئات قل
تعددت   وقد   . الجدول  في  تظهر  ال  الخام  البيانات  تتضمنها  التي  التفصيالت 
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ال للفئات  المناسب  العدد  تحديد  في  اعتمادها  يمكن  التي  يتشكل  المعادالت  تي 
منها الجدول التكراري من قبل اإلحصائيين، ويبدو ان تلك المعادالت يبدو ان  

نتائج متقاربة النهاية  الغرض من ذلك تعطي في  ، ويمكن استعمالها في تحقق 
 .(133 : 2011شحادة ، )50واهم تكل المعادالت:

هدات المعادلة البسيطة وهي: الجذر التربيعي لعدد المشاهدات نفرض عدد المشا 
 .  4فان عدد الفئات المطلوب هو /  20

الثانية:    تمثل  Z= 5+Log Nالمعادلة  المعادلة  هذه  في  عدد   Z وهنا  يمثل 
بينما   المطلوبة،  هذه   Nالفئات  في  المناسب  العدد  ان  المشاهدات  عدد  إلى 
( مضافا اليه اللوغاريتم عدد المشاهدات، فمثال عدد  5المعادلة هو ثابت مقداره )

(  7( مشاهدة فان عدد الفئات يجب ان ال يزيد عن )60ت إذا كان )المشاهدا
 .  ( فئة6.7ضهر بان عدد الفئات هو )أي 

الثالثة:    العدد  ت  Z= 1+ 3.3 Log Nالمعادلة  أن   على  المعادلة  هذه  نص 
المالئم للفئات يكون مساويا مقداره واحدا مضاف اليه لوغارتم عدد المشاهدات ،  

 ( 6.6لحالة تكون عدد الفئات ) وبهذه ا 3.3مضروبا في 
 من هذه المعادلة.     Z= 1+Log N/log 2المعادلة الرابعة:  

( فئات أي يظهر من نتيجة حساب 7) يلخص بان عدد الفئات المطلوبة يكون مقاربا إلى 
( فئة . ومن نافلة القول ان التقيد التام  6.9عد الفئات ضمن هذه المعادلة بنانها تساوي )

ت يعد امرا متروكا للباحث . إذ ان تطبيق تلك المعادالت تعطينا الحد األقصى  بعدد الفئا
التكراري قيد   الفئات التي يمكن تصميمها ضمن الجداول  ة أو التصميم ، فقد الدراسمن 

 صل    احلد الادىن والا   للفئة ال انية وذكل    .يلتزم الباحث بذلك أو انه يسترشد به فقط  

ا 1بإضافة )+  الفئة ) ( إل  للفئة الول +  و     ( ف  ون  دود 28+   1+   57( اي ) 28حلد الا   

ال انية )  للفئات الا ر  .  85  –  58الفئة  -2ومن الجدول )    .   ( 9-2جدو )  ( وه  ا ابلنس بة 
( يمكن تطبيق الخطوات المعتمدة في المثال أعاله بكم أكبر ؛ لبيان االلية التصميم.  10

( و  10-2كراري كما في جدول )ليصمم التبويب لبيانات هذا الجدول إلى جدول توزيع ت 
(2-11 . ) 
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 جدول توزيع تكراري لبيانات مفترضة للبيانات أعاله (9-2) جدول
 احملافظات  الت رار  الفئات 

 واسط   -كربالء    -التأمي   3 57-  29

 البصة   -اببل   2 85  –  58

 ذي قار  2 113  –  86

 السلامينية   -اربيل    –صالح ادل      –بغداد   3 141-  114

 10 10 ا موع 

 ( 2010ـ   1997ية العامة لسنتي )عدد سكان مدينة الشطر  وكثافتهم السكن( 10-2جدول )

 ت 
الحي  
 السكني 

المساحة  
 1بالهكتار

% 
 % 2)1997السكان

 الكثافة 
  2010السكان

* 
 الكثافة  %

 72 4.7 7161    5.8 99 ح.العباس  1

 445 9.5 14700 362 12.8 11941 1.9 33 الحمام  2

 183 5.4 8400 94 4.6 4331 2.7 46 المستشفى  3

 338 5.7 8778 614 17.1 15965 1.5 26 1الشعلة / 4
 349 4.5 6979    1.2 20 2الشعلة / 5

 31 0.7 1085 144 5.4 5045 2.1 35 الخالصة  6

 294 5.0 7644 319 8.9 8296 1.5 26 العروبة  7

 385 5.3 8092 171 3.9 3601 1.2 21 الشهداء  8

 35 1.3 1939    3.2 55 العباسية  9
 48 1.1 1624    2.1 34 الشرطة  10

 467 9.4 14469 510 16.9 15796 1.8 31 العسكري  11

 414 3.0 4550    0.6 11 الحرية  12

 446 2.3 3570    0.5 8 بغداد  13

 79 3.0 4746    3.5 60 الفتاحية /1 14

 22 1.8 2919    7.8 132 2الفتاحية  15

 49 1.6 2478    3.0 51 األمين  16

 44 1.1 1638    2.2 37 المعهد .د 17

 24 1.2 1806 30 2.4 2238 4.4 74 ع/ البدعة  18
 37 0.4 560    0.9 15 المخيم  19

 50 0.7 1050    1.2 21 تموز 20

 190 3.4 5306 164 4.9 4596 1.6 28 الصناعي   21

 73 4.0 6181    5.0 85 الزهور  22

 78 4.5 6986 59 5.6 5209 5.2 89 المعلمين  23
 327 5.9 9156 268 8.0 7505 1.6 28 الحاوي  24

 140 2.1 3213    1.4 23 الحسين  25

 55 1.8 2709    2.9 49 -األسرى  26

 10 1.6 2450    14.5 247 1الدبات / 27

 19 1.1 1715    5.2 89 2الدبات / 28

 8 0.2 287    2.1 36 الزراعة  29

 10 0.5 714 45 3.5 3294 4.4 74 السيدية  30

 67 1.3 1995 187 6.0 5614 1.8 30 المشتل  31

 103 5.9 9023    5.2 88 الزهراء 32

 90.5 100 153923 * *172.7 100 93431 100 1701 اإلجمالي  

 .     arc view 3. 3نظم املعلومات امل نية م  خال  برانمج  ، و   2008( املرئية الف ائية ملدينة الشطرة لس نة  1) املصدر :  

.    1999،  ، حمافظة ذي قار ،) بياانت  ري منشورة (    1997تاجئ تعداد  جلها  املركزي لإلحصاء ، ن مجهورية العراق ، ا   -(  2)   

 .  (  19جدو  ) 
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الكثافة نسمة/ هكتارالمساحة / هكتارالسكاناألحياء السكنية

19972010199720101997

 السكانية المنخفضة جداً نسمة / هكتار ( نمط الكثافة  153ـــ  14األولى )  الفئة   *       
 نسمة / هكتار (  نمط الكثافة السكانية المنخفضة  293 –154الثانية )  الفئة     *         
 انية المتوسطة كتار (  نمط الكثافة السكنسمة / ه  433ـــ   294)  ة الفئة الثالث    *         
 الكثافة السكانية العالية نسمة / هكتار(   نمط   573 – 434الرابعة ) الفئة     *       
 نسمة / هكتار (  نمط الكثافة السكنية العالية جداً   714ــ  574الخامسة )  الفئة   *         
م  خال  اعامتد نتاجئ احلص وال قي ملساك  مدينة الشطرة للك  2010مت اس تخراج  دد س ن أحياء مدينة الشطرة لس نة   -  *

م الرسة يف املس   الوا د وابالعامتد    دائرة إحصاء حمافظة الشطرة فان يح س ين ، وم  مث رضب  دد املساك  يف معد  جح

 الوا د ...  (أ خاص يف املس  7املعد  يبلغ)

/ إجاميل مسا ة اإلحياء الس نية 1997م  خال  نس بة إجاميل الس ن لس نة   1997** اس تخرج ال ثافة الس نية العامة لس نة  

(93431 /541=172.7   ) 

الســكانية فــي مدينــة الشـطرة إلــى أنمــاط تشــكل اإلطــار العــام للكثافــة  ف الكثافــةيمكـن تصــني
 السكانية ، وهي كاالتي : 

ونتائج الحصر والترقيم لسنة  (  1997) كثافة سكان مدينة الشطرة حسب تعداد ( 11-2)جدول 

   (هكتار / نسمة (  ) 2010)

  ( .GISومات الجغرافية )( ، باالستعانة بتقنية نظم المعل10-2المصدر :  جدول ) 
 تصميم الجدول التكراري اعتمادًا على الخطوات اآلتية :ـ 

   ( 14( نسمة /ه  ار،  بيامن أدىن قمية )714تصا داًي أو تنا ليا ،  ن  أ   قمية م  ال ثافة ) رتيب القي

 نسمة/ه  ار.

 لإلجاميل  دد الحياء الس نية  مت ُتديد  دد الفئات بطريقة رايضية ، إذ  دد الفئات = اجل ر ال بيعي

 ( فئات املطلوبة يف ه ا التصمي. 5= )( 32.، البالغ )

  1اس تخراج املد  العام ، وهو الفرق ب  أ   قمية واقل قمية +مت. 
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 ( = املد  /  دد الفئات املطلوبة = ) ( 140مت اس تخراج  و  الفئة.) 

 ( حندد احلد الدىن1مث يمت معل اجلدو  الت راري ) و يع للفئة الول وذكل ابعتبار القمية الصغر يف الت

 ل ، وذكل ابس تعام  القانون التايل :( حندد احلد ال   للفئة الو2. )

   (117 -101، 1997)شحاد ، 51:ـ... للمزيد ينظر(1-) احلد الدىن +  و  الفئة. 
وترتيبهـا ، فهنـاك وقبل الشروع في اعداد الجداول ال تقتصر مهمتها علـى عـرض البيانـات 

التخزين تختلف مـن حيـث ها، وجداول خطوة سابقة عليها ، وهي تخزين البيانات بعد جمع
محتواها عما سواها، فهي تجميـع األرقـام أو النسـب التـي يـتم الحصـول عليهـا علـى حالهـا، 

 :والجداول التكرارية أنواع منها وبالتالي يمكن اعتبارها مادة أولية بالمتناول فيما بعد 
 ثالثا:  املزدوجة  ثانيا : املركبة  أوال : البسيطة 

 والبد من مراعاة النقاط التالية أثناء التصميم للجداول التكرارية وبحسب النقاط التالية : 
إعطاء الجداول عنوانا يوضح مضمونه، والوحدات القياسية المستعملة، والسنوات   )أوال(:

  .التي تعود اليه معلوماته
تحمل  من    البد   )ثانيا(: من  الباحث  تخلص  التي  المصدر  في ذكر  الواردة  األخطاء 

 المعلومات ويكون موقعه أسفل الجدول. 
تكون   :)ثالثا( أْن  يجب  أي  اإلحصائية،  البيانات  عرض  في  البساطة  تتوفر  أْن  يجب 

مبسطة وغير معقدة فيستحسن إعادة تصنيفها ويفضل إذا كانت معقدة بطبيعتها تصنف  
 مبسطة . إلى جداول عدة 

( نقاط  4أو    3في حالة عدم توفر المعلومات في حقل من حقل الجدول يضع ):  )رابع(
متتالية. اما إذا كانت القيمة العددية صفرا في ذلك السطر أو الخانة، فال باس من وضع 

 خط مستقيم.  
   الجداولأساليب ترتيب بيانات ومعلومات ( 2- 2-11)

التقليدي(  2-11-2-1) النوع ب  ترت:  الترتيب  هذا  ضمن  الضامنة  المعلومات 
والقيمة   االنسان  نوع  بحسب  االناث  الذكور على  يقدم  فقد  اليها  المتعارف  االلية  بحسب 

 العائدة ألنشطة االقتصادية الصادرات تأتي فبل الواردات.
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ترتيبا    scaleوهي التي ترتيب به البيانات الكمية  :الترتيب الكمي (2-11-2-2)
 تصاعديا تو تنازليا . 

المكاني(  2-11-2-3) البحث :  الترتيب  قيد  بالظاهرة  الخاصة  المعلومات  ترتب 
قيد   المساحية  الوحدات  بحسب  أو  الجغرافية  لالماكن  الحجمي  الهيراريكي  الترتيب  حسب 
حسب  السكنية،  المحالت  حسب  السكان  توزيع  المثال  سبيل  وعلى  الدراسة،  أو  البحث 

المراكز حسب  أو  السكنية  القطاعات  أو  اإلدار   االحياء  للوحدات  حسب الحضرية  أو  ية 
 المحافظات في البلد إلى ما إلى ذلك.  

التكرارية  الترتيب االبجدي:  (  2-11-2-4) بالجداول  ترتيبها  المعلومات في  وترد 
المقاطعات  أو  السكنية،  االحياء  ترتب  فمثال  االبجدية  حروفها  ترتيب  بحسب  المبوبة 

 ها. جدي لية بحسب ترتيب االبأو المنشاة الصناع ،المزارع الزراعية أو
الزمني(  2-11-2-5) بحسب :  الترتيب  الجدول  في  المعلومات  بإبراز  وبذلك 

  2010ترتيبها الزمني فمثال نبحث في بيان معدالت درجات الحرارة لعشر سنوات ما بين  
سنة    2020و من  بدء  السنوات  تلك  إلى    2012و 2011و   2010ترتب  وصوال  وهكذا 

بالت  2020 يسمى  التصاعدي  وهذا  الزمنية  رتيب  بالسلسلة  عليه  المتعارف  وهو  الزمني 
 ويمكن ترتيب معلومات باالتجاه المعاكس ترتيبا تنازلياا. 
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 ( التمثيل البياني للبيانات 3)
اإل     االشيمكن  من  إلى فادة  الجغرافية  االحصائية  المعلومات  تحويل  في  البيانية  كال 

البياني هدفه، البد من أن يكون بسيطا وواضحا   العرض  رسوم توضيحية، ولكي يحقق 
ودقيقا في نقل البيانات اإلحصائية حتى ال تعطي صورة مضللة لها. وبذلك يمكن تحويل 

المعلومات، واجراء المقارنات نتيجة  من الحقائق و ناطقة لكثير  االرقام الصماء إلى اشكال  
 اظهار مقارنات بصرية .  

 ويمكن مراعاة المالحظات المهمة بالنسبة لألشكال البيانية التي يرغب رسمها وهي:   
وبالشك • المكان  في  بوضوح  البياني  الشكل  عنوان  للقارئ    لوضع  يهيئ  الذي 

 سهولة معرفة ما يقصد به . 
ي أخذت منه معلومات الجدول الذي يمثل م الصفحة الذ م المصدر ورقذكر اس •

 بإحدى االشكال البيانية في موضع أسفل الشكل.
مدة   • وفي  الظواهر  عدد  مقارنة  حالة  في  التضليل  أو  المختلفة  االلوان  استعمال 

أسفل   في  مستطيالت صغيرة  الحالة رسم  هذه  في  للباحث  والبد   ، واحدة  زمنية 
س النمط المستعمل في التمييز بين  اللون أو نف  مستطيل بنفس  الشكل ويضلل كل

 الحاالت أو الظواهر الممثلة .
توضيح ما يمثله الشكل البياني في ارقام مطلقة أو نسب مئوية يفضل ذكر هذه  •

إلى   يؤدي  ال  الذي  بالشكل  الخريطة  أو  الشكل  نفس  في  النسب  أو  االرقام 
 التشويه.  

الثان • االشياء االخرى  الخط  تمثيل  اية على  مثل  االدارية االفقي  والوحدات  لسنين 
من  ويتخذ  العمودي  المحور  على  )التكرارات(  المتغيرات  تمثل  بينما  وغيرها، 

 النقطة جنوب غربي تقاطع المحورين نقطة تقسم وانطالقة في التوزيع.
بيانية إلى أقرب مليون أو أقرب ألف حتى  • تقريب االرقام المراد تمثيلها بأشكال 

ن هذه االشكال هو بيان االتجاه العام ،أو المقادير  ادام الغرض مهل تمثيلها ميس
 بين الظواهر . 
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ويمكن ان نعتمد نمط الدائرة البيانية كنموذج لعمل رسما بيانيا. وتجدر اإلشارة   
تنقسم  أكثر  أو  بين ظاهرتين  للمقارنة  البيانية  الدائرة  البيانية تستعمل  الدائرة  بان 

مختلفة قطاعات  إلى  البيانية    الدائرة  الدائرة  وترسم  الجداول  ارقام  مع  مناسبة 
 بطريقتين هما: 

 
 :  استعمال االرقام المطلقة )الفعلية( طريقة ( 1- 3)

الذي يمثل مساحة االقسام الطبيعية في العراق ارسم دائرة بيانية   (1-3) مثال من الجدول
( 1-3كما في الجدول ) بطريقة االرقام الفعلية )أوال( ومن ثم بطريقة النسب المئوية ثانياا 

 :تبع الخطوات التالية ي (. 1-2والشكل ) (2-3)و
الكلي/يقسم   ( أ) الدائرة(360المجموع  درجات  عدد    360/ 434000اي)،  )وهي 

 وهو ما يقابل الدرجة الواحدة من درجات الدائرة المرسومة.  2كم  1205.5=
د ( فيكـون نـاتج القسـمة عـد 1205.5يقسم كل مساحة من مساحة كل قسم علـى ) (ب)

لبيانيــة دائرة االــدرجات التــي ترســم بهــا كــل قســم مــن اقســام العــراق الطبيعيــة وحســب الــ
ثانيــــة ... أي ان مســــاحة الــــدائرة  60دقيقــــة و=  60درجــــة، الســــاعة الواحــــة= 360=
 22/7........    محيط الدائرة = القطر × 3.142 أو = 22/7×  2القطر 1/2=

 احته اقسام السطح في العراق ومس( 1-3جدول)    
 ( 2المساحة )كم القسم 

 92000 المنطقة الجبلية  

 42500 الجبلية)المتموجة(المنطقة شبه 

 167000 منطقة الهضبة الغربية)الصحرأوية( 

 132500 منطقة السهل الرسوبي  

 434000 المجموع 

https://ar.wikipedia.org :المصدر  
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 اقسام السطح في العراق ومساحته بعد اعتماد طريقة األرقام المطلقة ( 2-3جدول) 

 قيمة القسم من الدائرة بالدرجة ( 2المساحة )كم القسم  

 76 1205.5/ 92000 المنطقة الجبلية  

 35 1205.5/ 42500 جبلية المنطقة شبه ال

 139 1205.5/ 167000 منطقة الهضبة الغربية 

 110 1205.5/ 132500 منطقة السهل الرسوبي  

 360 434000 المجموع 

 (  1-3المصدر : جدول) 

 2020االقسام الطبيعية لسطح العراق لسنة ( 1-3شكل )                   

 
 ( .  2-3المصدر: جدول )

 ل النسب المئوية. ( طريقة استعما2-  3)
من   نسبة  كل  تضرب  ثم  الطبيعية،  العراق  اقسام  من  قسم  لكل  المئوية  النسب  تستخرج 

  × السابقة  )على    3.6النسب  كل  ان  )1اعتبار  يمثل  الدائرة %3.6(  درجات  من   )%
 وتكون الطريقة كما يلي . 

*( العراق  لمساحة  الكلي  المجموع  )434000يقسم  على  القسمة100(  ناتج  فيكون   ) 
(4340( يقابل  ما  ن1(  على  الجدول  في  االرقام  من  رقم  كل  يقسم  ذلك  بعد  اتج  %(، 

 2من اقسام العراق كما يوضح ادناه عمود)  القسمة فيكون الناتج النسبة المئوية لكل قسم
 (.  3و
لكل قسم من السطح فتكون    3.6يضرب ناتج العمليات الحسابية في الخطوة السابقة ×*

 (.  4و3النتيجة عمود)
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 النسبية  اقسام السطح في العراق ومساحته بعد اعتماد طريقة األرقام (  3-3جدول)
 عدد درجات كل قسم من الدائرة الناتج (2المساحة )كم القسم  

 76.32 3.6×  21.2 4340/  92000 المنطقة الجبلية  

 35.28 3.6×  9.8 4340/  42500 المنطقة شبه الجبلية 

 138.60 3.6×  38.5 4340 / 167000 منطقة الهضبة الغربية

 109.80 3.6×  30.5 4340/ 132500 منطقة السهل الرسوبي  

 درجة  360 % 100 434000 المجموع 

 (  1-3المصدر : جدول) 

 اقسام السطح في العراق ومساحته بعد اعتماد طريقة األرقام النسبية ( 2-3شكل )

 
 ( 3-3المصدر: جدول) 

سب ثم تقسيمها بنفس الطريقة السابقة  أما في حالة رسم الدائرة بنصف قطر منا •
 تبع الخطوات التالية :  ي

الدائرة يجب مالحظة زاوية نصف الدائرة =   )أ( درجة وفي   180وفي حالة رسم نصف 
%( في درجات القطاع وتستعمل الطريقتان السابقتان  1.8%( يمثل )1هذه الحالة يكون )

قام الفعلية ، تقسم المجموع على)  في رسم نصف الدائرة ، ففي حالة استعمال طريقة االر 
180( القسمة  ناتج  فيكون  ث2411(  العراق (  سطح  اقسام  ارقام  من  رقم  كل  نقسم  م 

الطبيعية / ناتج القسمة ، ونحصل على مقدار الدرجات التي يمثل بها كل قسم وفي حالة 
ثم    استعمال النسب المئوية ، نستخرج هذه النسب لكل قسم من اقسام سطح العراق ، ومن

 يحصل في هذه الحالة على النسب المئوية .   1.8ضربها ×  

76.32; 21%

35.28; 10%

138.6; 38%

109.8; 31%

عدد درجات كل قسم من الدائر 

المنطقة الجبلية 

المنطقة شبه الجبلية

منطقة الهضبة الغربية

منطقة السهل الرسوبي 
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( درجة وبهذا 90وفي حالة رسم القطاعات ربع الدائرة، يلحظ أن  زاوية ربع الدائرة = ) )ب(
( من الدرجات للدائرة الواحدة وتعتمد نفس  0.9%( من النسب السابقة تمثل )1فإن كل ) 

(، وفي حالة 90قة الفعلية نقسم المجموع على ) الطريقة السابقة، ففي حالة استعمال الطري 
 .  0.9سب المئوية نضرب × اعتماد طريقة الن

 Spssو Excelالية رسم الهرم السكاني في برنامج ( 3- 3)
( يوضح عمل قاعدة بيانات بالتتابع أي القيام عملية ادخال البيانات في 3-3من الشكل )

العمرية وهنا    األول في ادخال الفئات   (، اذ يتم استعمال الصف spssالبرنامج االحصائي)
( Type( تكتب الفئات وتترك تحت النوع )nameعمود االسم )تكتب كلمة واحدة تحت  

numeric    وإذا كان ارقام الفئات أكثر تزيد الرقم واذ اقل    8وتترك العمود الثالث العرض
يوجد لديك منازل   ال تقلل ومن االفضل تتركه كما هو. أما العمود الرابع فانه يصفر؛ ألنه

عدد   تحدد  اعشار  لديك  كانت  وإذا  فهو عشرية  الخامس  العمود  اما  العشرية،  المنازل 
(عندما تريد كتابة العناوين أكثر تفصيال، مثال هنا عندما تريد ان تزيد Labelللعناوين ) 

والتاسع( والثامن  )السابع  العمود  ،وتترك  العمرية  الفئات  مفقودة   Missingفتكتب   -قيم 
Columns  Align    توسيط القيم  لمحاذات  يستعمل  أو    rightلليمين    أو  centerوهو 

(؛ وتترك ألن  centerبحسب الرغبة ويفضل تحديد توسيط القيم في العمود )  leftلليسار
احيانا. اهمية  لها  يوضح    ليس  الشكل  من  الثاني  الشق  البيانات  ومن  نوع  تحديد  وهو 

 البيانات الترتيبية وهو تزايد الفئات العمرية صعودا   المدخلة في هذه الحالة انها من نوع
 (spss( يوضح عمل قاعد  بيانات أي القيام عملية ادخال البيانات في البرنامج )3-3الشكل )
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  SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامجالمصدر :  

ا في  الكمي  االسلوب  استعمال  عملية  االحصائي)ان  مع spssلبرنامج  يتعامل  والذي   )
السادس) العمود  في  التدقيق  وعند  عن    (valuesاالرقام،  للتعبير  االرقام  لغة  يستخدم 

سنة وبعدها تستعمل   4  –  0دليال على الفئة    2الحاالت المستعملة، فمثال يستعمل الرقم  
الالحقة)  7الرقم   العمرية  الفئة  عن  ال9  –  5كدليل  تزود  أي   ) الفئة  ؛(5قيمة)سنة  ألن 

للفئة العمرية وهكذا .يزود في كل مرة خمس   12الرقم   valuesمقابل خمسية، بينما يضع  
سنة حتى نصل إلى القيمة    85مرات إلى ان نصل إلى حدود الفئة العمرية االخيرة . +

( سنة  85التي تشير إلى الفئة العمرية االخيرة )  values( التي تضع مقابل خانة الـ  87)
الحالة واستكماال لخطواتها كما هو الحال في ثر. ... وبهذا يمكن مواصلة تتبع هذه  فأك

 (.4-3الشكل ادناه شكل )
(  value labels( آلية التعامل مع البيانات الترتيبية لفئة االعمار في واجهة العمود )4-3الشكل ) 

 
  SPSSئي لبرنامج التحليل اإلحصا واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامجالمصدر : 
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     ( الشكل  في شكل)5-3ومن  البيانات  ادخال  لمراحل عملية  استكماال  وهو 2و 1(   )
وهنا يوضح مراحل   nominalالوصفي ) االسمي(    ىاعتماد المتغير النوعي أو ما يسم

بيانيا   الهدف وبذلك إلنتاج شكال  بغية تحقيق  البيانات  التعامل مع ادخال هكذا نوع من 
الهرم   .يمثل  المتغير    السكاني  ادخال  يتم  البيانات وهنا  ادخال  لمراحل عملية  واستكماال 

( وتترك العمودين  nameالثاني وهو نوع الجنس وهنا تكتب )الجنس( فقط تحت عمود )
( )النوع وعرض العمود( مع تغيير المنازل العشرية type @ widthحقين بال تغيير )الال

من المنازل العشرية ، وبإمكانك ترك العمود الخامس   في العمود الرابع أي تصفير العمود 
(Label  . السكان  جنس  تكتب  أو  البيانات)و (  ادخال  عملية  لمراحل   valueاستكماال 

labels  رقم ادخال  يتم  مقابل  1)(وهنا   )value  مقابل تكتب  اما  وتعيد   labelا  الذكور 
( رقم  ادخال  تكتب  اذ  االدخال  مقابل  2تكرار عملية   )valueام تكا  مقابل  ا   labelتب 
..... الخ .   okثم تضغط في النهاية  Addاالناث وفي كل عملية ادخال حالة تضغط  

لبيانات المدخلة في هذا ( وتختار منه نوع اmeasureبعدها تنتقل إلى العمود العاشر )
 ( 5-3(.شكل)Nominalالعمود فهي من البيانات االسمية )

 (spssفي البرنامج )النوعي ي ثانال المتغير( ادخال بيانات 5-3الشكل )

 

 
 SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

االسمية    ( يتم تحديد نوع المتغيرات الخاصة بتحديد نوع السكان وهي6-3ومن الشكل)   
(Nominal  ثم ومن  الثاني  العمود  متغيرات  ادخال  اكمال  تم  ذلك  بعد  إلى (.  نتحول 
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بيانات وهي مرحلة ادخال بيانات عدد السكان بحسب الجنس  المرحلة الثالثة من ادخال ال
اي ادخال بيانته أو احصائية عدد الذكور ومن ثم عدد االناث لكل فئة بحسب الترتيب 

الثاني   والعمود  األول  العمود  في  ادخالها  ترتيب  تم  التي  والنوع  العمرية  وهكذا للفئات   .

 ألخرى .  تم تعريفه في االعمدة الخصائص أو ما ي بالنسبة

(spss( يوضح تعريف البرنامج بنوع البيانات المدخلة لمتغير النوع في البرنامج )6-3الشكل )

 
 SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

ال     واجهة  من  الثالث  الصف  إلى  ننتقل  ذلك    Variables Valueمتغيرات  بعد 
 هوالخاص بالحجم السكاني وهو المتغير األكثر أهمية ألن المتغير الكمي الذي على ضوء

يتم اظهار الشكل بالغاية المبتغاة لكل نوع بغية تحقيق الهدف وذلك برسم الهرم السكاني  
يكتب في   اذ   .Name  )الحاالت   )السكان للشروط وتطبق  أو أي مصطلح أخرى وفقا 

)ا النوع  البيانات  Typeألخرى في  ونوع  لطبيعة  وفقا  العشرية  والمنازل  العمود  ( وعرض 
 (. 7-3وهدف ومشكلة البحث . كما في الشكل )

( السكاني( 7-3الشكل  )الحجم  الكمي  للمتغير  البيانات  ادخال  عملية  لمراحل  استكماال   )
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    ليل اإلحصائي لبرنامج المصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التح

SPSS     يوضح المرحلة السادسة ادخال البيانات في البرنامج االحصائي ( 8-3الشكل )
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على   الضغط  عند  البيانات  واجهة  إلى  المتغيرات  ادخال  واجهة  من  االنتقال  ذلك  بعد 
(Data view  كما في )( ادناه.8-3الشكل الواجهة  بدء   ( . فتظهر لك  بادي ذي  هنا 

)   تضغط من   use variable setsعلى  الثالث  الموضع  في  المتداخلين  )الحلقتين   )
للشكل) الثانية  اللوحة  في  كما  الواجهة  البرنامج  8-3يمين  تعريف  لغرض  (الشكل 
 بالمتغيرات التي ثم ادخالها ومدلوالتها الكمية .  

  كميةالشكل تعريف البرنامج بالمتغيرات التي ثم ادخالها ومدلوالتها ال(8-3)شكل 

 
 

 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
( بعد ذلك تقوم بإدخال المتغيرات الكمية التي تم تعريف البرنامج  9-3ومن الشكل )    

استكماال  و عمل قاعدة بيانات  . ول  variable   viewاالحصائي بها في الواجهة األولى  
( يتم فتح برنامج االكسل أو spssبرنامج االحصائي ) ادخال البيانات في ال لمراحل عملية

الب خزن  تم  ملف  ارقام أي  كتابة  الفئات  عمود  في  ويتم  السكاني  بالهرم  الخاصة  يانات 
( وهكذا إلى ان  12،    12( ثم )7،    7( ثم ) 2،    2الفئات كما تم ترتيبها تصاعديا أي )

ان يعني  ....وهذا  فئة  اخر  إلى  فئة  يصل  لكل  االناث  ثم  للذكور  البيانات  ادخال  يتم  ه 
، 1ما يسمى بالجنس يتم الكتابة في هذا العمود)  بالتتابع بينما العمود الثاني )النوع( أو  

( بالتتابع وهكذا .... في حين جاء العمود الثالث الذي سمي بالساكنة ، أو قد 2،  1()  2
م ادخال حجم السكان للذكور أوال ، ثم يسمى السكان ، أو حجم السكان ، كيفما اتفق فيت

ويمكن  خرى إلى أخرى فئة عمرية .االناث لكل فئة على انفراد وهكذا بالنسبة للفئات األ
الشكل)  في  الظاهرة  نوافذ  بحسب  ذلك  عملية  9-3تتبع  خطوات  تتبع  يمكن  وبالتتابع   )

 ادخال البيانات. 
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عملية ادخال البيانات في البرنامج ( يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل 9-3الشكل )
  (spssاالحصائي )
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 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

( فيعرض عملية تحويل تسلل الذكور لكل الفئات باألول 10-3أما الشكل شكل )      
إلى ) العمرية األولى  الفئة  إل4  –  0من  العمرية )( سنوات  الفئة  فأكثر وتتم  85ى  (سنة 
في الشكل  كما  العملية  الهرم   هذه  رسم  في  المعتمدة  المتغيرات  ادخال  إلكمال  ادناه 

في هذا الشكل يوضح طريقة ترتيب البيانات في اظهار شكل الهرم السكاني  و  السكاني.
ا والدراسات  السكان  جغرافية  في  عليه  والمتعارف  الصحيح  البياني  الرسم  لحضرية  وفق 

( الشكل  في  يالحظ  الحالة  هذه  وفي  وضع10-3األخرى.  يتم  عمود   (  على  المؤشر 
الجنس من اعلى العمود فيتم تضليله ويضغط كلك ايمن ومن ثم تظهر واجهه نختار منها  

( االخير  قبل  )Sort Ascendingما  الثانية  من  بدال   )Sort descending  الن (؛ 
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تضع  يعندما   االصح  وهي  األولى  األيسختار  الجانب  في  الذكور  في جنس  واالناث  ر 
كل وإذا تم اختيار العكس يكون تصميم الشكل خاطي. واستكماال  الجانب األيمن من الش

( في ادناه الثاني والثالث، إضافة 10-3لهذه العملية يمكن اظهار الشكل ملحق للشكل ) 
االحصا بالبرنامج  المعتمدة  المدخالت  لتنظيم  األول؛  األساس  الهرم للشكل  لرسم  ئي 

تنظيم الية  يظهر  الصحيح.  وشكله  بأسلوبه  المراحل   السكاني  وفق  االحصائية  البيانات 
مراحل  اجراء  بعد  النهائية  الصورة  يشكل  الذي  هو  وهذا  البرنامج.  في  المعتمدة  اآللية 
الترتيب االلي بالبرنامج االحصائي والتي ظهرت عندما تم اختيار االيعاز ما قبل االخير  

(Sort Ascending( بدال من الثانية )Sort descendingكما في الشكل ) (10-3 .) 
 (spss) برنامجفي   يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل ادخال البيانات( 10-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

األولــى بــأجراء اإلحصــاء الوصــفي اســعة والتــي تتمثــل بــالخطوة وصــوال إلــى المرحلــة الت    
ــكل ) ــر فـــي الشـ ــا يظهـ ــك كمـ ــتم ذلـ ــوائم ومـــن األداة 11-3ويـ ــريط القـ ــذهاب إلـــى شـ ــو الـ        (وهـ

(analyzingثــــــــــــم إلــــــــــــى)  الوصــــــــــــفياإلحصــــــــــــاء(descriptive-statistics) يختــــــــــــار                
(descriptive.من هذه المرحلة )ة ومن الواجهة الثانية من هـذه المرحلـ ( )الواجهة األولى

( يـتم نقـل  descriptive( تظهر واجهة أخـرى بعـد اختيـار )9فيتم هو استكماال للمرحلة )
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( Variablesعدد السكان فقـط دون ان ينقل)الفئـات ( أو )الجـنس( إلـى خانـة المتغيـرات) 
يـــب العمـــري ج الوصـــف االحصـــائي لهـــذه البيانـــات والخاصـــة بالترك(. فتظهـــر نتـــائOKثـــم)

 ( .11-3والنوعي. شكل )
 (spssفي برنامج)  يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل ادخال البيانات(  11-3 لك ) 

 
  .SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

ات االتية والتي  ( يتم اجراء عملية وزن البيانات ويمكن تتبع الخطو 12-3ومن الشكل)  
( ومن ثم وزن البيانات األداة األخيرة من  dataتبدأ بالشروع من النقر على قائمة بيانات)

قائمة) من  المنسدلة  على)Dataاألداة  نضغط   )weight Cases  على نضغط    by(.ثم 
weight Cases    تفعل من  Frequency variablesأو  الثالثة  الواجهة  في  كما   ،

 (.  OKلحجم السكاني) الساكنة(، ثم )م وزن اوهنا يت( 12-3الشكل )
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( يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل عملية ادخال البيانات في البرنامج 12-3الشكل )

( spssاالحصائي )

 

 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
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األ المراحل  إلى  )وصوال  الشكل  في  وكما  الوصف 13-3خيرة  استخراج  يتم  والذي   )
االحصائي بعد وزن المتغيرات ، كما تم في المرحلة السابقة )إعادة وزن الحجم السكاني  

 descriptive)  الوصفي  االحصاء  إلى  ثم(  analyzing)  على   الساكنة(  أي بالنقر  –
statistics  )يختار   (descriptive) . 

 شكل )3-13( يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل ادخال البيانات في البرنامج
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  (.11-3كما في الشكل )اإلحصاء الوصفي قبل الوزن 

 
 اإلحصاء الوصفي بعد الوزن  

 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

الواجهة شكل )  إلى  بعد اج( وهو اجر 14-3وصوال  السكاني  للهرم  الرسم  راء اء عمليات 
   Graphsالعمليات اإلحصائية يتبع الخطوات االتية من خالل النقر على أداة الرسم    

الواجهة    population pyramidثم يختار الهرم السكاني       Legacy Dialogsثم  
نقل المتغيرات في لواجهة الثانية والثالثة  فتمثل الية  ( ، اما ا14-3األولى من الشكل )

أي    population pyramid  Defineالواجهة   السكاني،  الهرم  النافذة   تعريف  ومن   ،
عرض التوزيع  أي )  Show distribution overالثالثة تنقل الفئات العمرية إلى النافذة  

ن  التقسيم يكون بحسب )النوع( إ(أي  Split By(، في حين ينقل الجنس إلى الخانة)    أكثر
 أو االناث . للذكور 
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 ( يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل عملية ادخال البيانات 14-3الشكل )

 

 
 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

 ( . 15-3وبهذا يظهر شكل الهرم السكاني كما في الشكل )
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لبيانات في البرنامج ات استكماال لمراحل عملية ادخال ا( يوضح عمل قاعد  بيان 15-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

(  16-3وباإلمكان اجراء تعديالت أو إضافات من خالل النقر على الشكل وتظهر الواجهة في الشكل )
لى الكثير من اإلضافات والتبدالت التي يمكن لتعرف عيمكن ا محاوالت ومن خالل التجريب بعد 

 اجرائها، حسب الرغبة في طبيعة ونظام شكل الهرم السكاني . 
( يوضح عمل قاعد  بيانات استكماال لمراحل عملية ادخال البيانات في البرنامج 16-3الشكل )

 
 . SPSSبرنامج المصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي ل
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  sequence charts( آل ة  سم  ل السل  لزمن ة  4-  3)
في    الزمنية  السالسل  اعتماد  االحصائي  يمكن  البرنامج  باعتماد  الزمنية  الظواهر  تحليل 

SPSS    من أجل معرفة المتغيرات التي تطرأ على السلسلة الزمنية والسيما المتغيرات ،
 الة نرسمها بأكثر من طريقة ، من أهمها:  الموسمية أو الفصلية ، وفي هذه الح

 البيانات ادناه  والتي يمكن اتباع الخطوات التالية وبحسب  الطريقة العادية :  (3-4-1)
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 80 40 53 43 20 11 17 75 32 26 79 المبيعات

 (  17-  3) شكل   Chart Builderخنتار    Graphsمن   •
SPSS جاالستعانة بالبرنامرسم الظواهر الزمنية من خالل خطوات  (17-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

 .     Summary Point Plotومن ثم  Scatter /Dot(  18-3ومن الشكل )
 SPSS برنامجالزمنية من خالل  م السالسلالمرحلة الثانية لرس (18-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

(  y( اما المبيعات فتوضع في المحور)Xنقوم بوضع السنوات في المحور االفقي )
 ( 19-3شكل ) .  OKالمبيعات وبعد ذلك يعطى  
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 SPSSبرنامجلزمنية من خالل لرسم السالسل ا المرحلة الثالثة( 19-3شكل ) 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

يمكن اجراء متغيرات   SPSSوفي برنامج    (20-3)تظهر المخرجات كما في الشكلكما   
 Hideر علىيظهر خط الرسم  من خالل النق  Add interpolation lineوبالنقر على  

Data Labels    القيم بحسب  رووس االحداثيات الطرق األكثر تفصيال من  تظهر  أما 
الطريقة العادية المعتادة فهناك أكثر من طريقة أو تحويلة فمثال باإلمكان تحويل األرقام  

ال الفروقات  إلى  تحويلها  يمكن  كذلك  لوغارتمية،  ارقام  إلى  يمكن  العادية  كما  موسمية، 
على   اإلحالتعرف  األساليب  قواعد  أو  إلى خصائص  الرجوع  يمكن  معايريها  أو  صائية 

ملحقات  احدى  بالمساعد  االستعانة  خالل  من  عليها  االطالع  يمكن  التي  المراجع 
بـ)Helpالبرنامج) االستعانة  يمكن  أو   )Knowledge Center  ونتبع رسمها  يتم  (ثم 

 الخطوات التالية:
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SPSSبرنامج ب رسم السلسلة الزمنية المرحلة الرابعة مخرجات (20-3الشكل)

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

 الطريقة بدون الحالتين أعاله : ( 2-  3-4)
فتظهر اللوحة  Sequence Chartختار ي ثم  Forecastingختار ي   Analysisمن 

(، ثم يتم  Time Axis Labels) ت إلى خانة ننقل السنوا( قوم بنقل 21-3في الشكل )
 . (22-3. الشكل ) Ok(  ثم  Variablesنقل المبيعات إلى حانة المتغيرات )

 (الفروقات الموسمية)ةلو اريتمياألرقام العادية إلى ارقام   طريقة تحويل(21-3الشكل)

 
 . SPSSج المصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنام
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 SPSSمن خالل برنامج األرقام العادية تحويل لاستكماال للمرحلة السابقة  (22-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

 SPSSمن خالل برنامج مخرجات البرنامج االحصائي لرسم السلسلة الزمنية  (23-3الشكل )

 
 . SPSS: واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج  صدرالم

 نختار   Sequence Chartثم نختار   Forecastingنختار     Analysisمن 
:  التحويالت (  2-1  -  3-4) وهنا    Natural Log Transform اللوغاريتمية   :

 يجب ان تكون األرقام المشتقة موجبة. 
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 SPSSخالل برنامج  التحويالت اللوغاريتميةرسم السلسلة الزمنية من خالل  (42-3الشكل ) 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

ألنها    :Differenceالموسمية    الفروقات (  2-2  -  3-4) سالبة  األرقام  تظهر  وهنا 
ا السنة  في  المبيعات  حجم  طرح  من  األولى  تأتي  السنة  في  المبيعات  حجم  من  لثانية 

الثانية وهكذا ه ( اما 25-3( كما في الشكل )  1ذا في حالة اختيار الرقم )والثالثة من 
بالرقم ) القيم  البرنامج يقوم بطرح المبيعات بالسنة الثا 2عندما نحدد  نية من السنة  ( فان 

  –  79سبيل المثال ال الحصر :  األولى والثالثة من الثانية يم يجمع الفرق بينهما وعلى  
 . وهكذا ...... 6=   32  – 26،    53 -=    26

( تكون النتيجة فتجمع ناتج العملية الثانية مع ناتج العملية  2أما في حالة اختيار الرقم )
  (.27-3و ) .(26-3)شكل.. فتظهر مخرجات ال 59=   6+   53األولى 

وقات الموسمية في برنامج  رسم السلسلة الزمنية من خالل الفر( 25-3الشكل )
SPSS  ( 1في حالة االختيار رقم ) 

 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
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في حالة   SPSSرسم السلسلة الزمنية من خالل الفروقات الموسمية خالل برنامج ( 26-3الشكل )
 (1االختيار رقم )

 
 . SPSSبرنامج التحليل الحصائي لبرنامج ة ادخال البيانات في المصدر : واجهة لطبيع

 (2في حالة االختيار رقم )  SPSSرسم السلسلة الزمنية من خالل الفروقات الموسمية خالل برنامج (27-3الشلك) 

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل الحصائي لبرنامج 

 المبيعات في كال الحالتين :  ي اعلى السنوات بحجمهنا يالحظ بتغيرات ف
 Forecasting using timeالتنبؤ باستعمال تحليل السالسل الزمنية(  3-  3-4)

series analysis   أفضل بناء  هو  الزمنية  السالسل  لتحليل  الرئيسي  الهدف  ان   .
اختيار  مالئمة  من  التأكد  وكذلك  وتقديرها  معالمه  عدد  وتحديد  للتنبؤ  النموذج   نموذج 
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للبيانات .ان رسم السالسل الزمنية هو أول خطوه في عملية التحليل إذ يمكن في ضوءها 
بعض خصائ على  أوليه  بصوره  التعرف  السلالرسم  بين  ص  التميز  ويتم  مبين  وكما  سلة 

السلسلة المستقرة وغير المستقرة باستعمال معامالت االرتباط الذاتي والتي تقترب قيمتها  
وان الصفر  طريقة    من  استعمال  يتم  مستقرة  سلسله  إلى  المستقرة  غير  السلسلة  تحويل 

لزمنية إلى ( . تحتاج عملية بناء النماذج للسلسلة اMethod of Differencesالفرق . )
( لنماذج  بالنسبة  خاصة  كبيرين  وجهد  هذه Box_ jenkisالخبرة  البناء  عملية  وتعد   )

( تكرارية  وفinteractive methodطريقة   ، يخ (  سيتم  يما  األولى  الثالثة  المراحل  ص 
التركيز على المرحلتين األولى والثالثة كونها من المراحل المهمة في بناء النموذج المالئم  

ا دقيقة للسلسلة  وغير  مضللة  مستقبلية  تنبؤات  إلى  فيهما  يؤدي  نقص  أي   إن  إذ  لزمنية 
 را. وكذلك تكون أكثر االختيارات تستعمل في هاتين المرحلتين حص 

10: Priestley, M.B)   :(identification model))التشخيص(  (  4  -  3-4)

1981)  52 

يعد        الزمنية.  السالسل  تحليل  في  مراحل  أهم  من  النموذج  التشخيص  مرحلة  تعد 
تحليل السالسل الزمنية واحداا من اهم االساليب اإلحصائية التي تستفيد من احداث قيم 

بتواريخ   حدثت  معينه  جرت ظاهره  التي  التغيرات  ودراسة  الماضي  في  متالحقة  زمنيه 
ونتائجها اسبابها  تحليل  لغرض  ال   عليها  إذ  .ومن  بالمستقبل  والتنبؤ  الحاضر  فهم  بغية 

يمكن عزو هذه التغيرات أو حصرها بعامل واحد ,بل هو اثر تشترك فيه عوامل عدة التي  
بم بمجملها  شكلت  رئيسيه  عوامل  اربعة  إلى  اجماال  التغير  صنفت  بمكونات  يسمى  ا 

  Seasonal Variation,,التغير الموسمي  secular Trendاألربعة وهي: االتجاه العام  
الدوري   التغير   ،Cyclical Variation    العشوائية أو  العرضية   Random,والتغيرات 

Variation    االتجاه العام يمثل الحركة الطويلة األمد في قيم السلسلة والذي يعكس تأثير.
 لقوى المختلفة على الزيادة ونقصان قيم الضاهر .على سبيل الفرض لو كانت السلسلةا

اقتصاديه ربما االتجاه العام يعكس النمو االقتصادي .وربما التغير الدوري تعكس زمنيه  
 دورة االعمال االقتصادية وكالهما يعد عامال عدم االستقرارية أو ال .
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ك السالسل السل الزمنية والتعرف على خصائص تلإن الهدف من الدراسة وتحليل الس   
الما فترة  خالل  فيها  حدثت  التي  في والتغيرات  قيمتها  التنبؤ  على  تساعد  والتي  ضية 

(  عناصر أو مكونات السالسل الزمنيةالمستقبل ويطلق على تلك الخصائص والمتغيرات )
 وهي:

 :  (Secular Trend)االتجاه العام ( 1-  4 –  3-4)
ال به  المنت يقصد  لتأثرها  تغير  نتيجة  المدروسة  الظاهرة  قيم  في  الحاصل  والمستمر  ظم 

ويستند تشخيص  بعوامل   البعيد.  الزمنية على مدى  لسلسلة  العامة  الحركة  أو هو  معينة 
للسالسل  االساسية  الخصائص  فهم  وعلى  المدروسة  البيانات  مجموعة  على  النموذج 

اط الجزئي وعندما يتم تشخيص نموذج معين  الزمنية خاصة دوال االرتباط الذاتي واالرتب
ومس سهلة  عملية  تكون  التنبؤ  عملية  واختيار  فان  بالتشخيص  البدء  وقبل  ميكانيكية  الة 

إذا   فيما  للتعرف  أوال  اختبارها  يجب  المدروسة  السلسلة  البيانات  لتمثيل  المالئم  النموذج 
 لة :كانت تلك السالسل مستقرة ام ال، لمعالجتها وتتضمن هذه المرح

 : الرسم البياني لبيانات السلسلة الزمنية( 2-  4 –  3-4)
ني من الخطوات الرئيسية في عملية تحليل السالسل الزمنية فهو ضروري يعد الرسم البيا 

ارتباطها   ومدى  الدراسة  وموضوع  للظاهرة  وواضحة  عامة  صورة  على  للحصول  جدا 
توضع مقدار الظاهرة خالل فترة بعنصر الزمن إذ ان اي نقطة توضع على الرسم البياني  

سلوك يعتمد  زمنيا  ممرا  يعد  فهو  لذا  معينه  المدروسة زمنية  الظاهرة  خصائص  على  ه 
المدروسة  للظاهرة  التاريخي  )المنحني  للظاهرة  البياني  الرسم  على  يطلق  وجغرافيا 

Histogram وتكمن اهميته في كونه يساعد في التعرف على التغيرات أو التحركات . )
اي   ستقرةي تحدث للظاهرة والتي تؤثر في جعل البيانات تلك الظاهرة مستقرة أو غير مالذ 

انه يبين فيما إذا كانت السلسلة تحتوي على االتجاه أو الدورية أو الموسمية إذ إن  دراسة 
وتحليل تلك التغيرات والمكونات له اهمية كبيرة في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية للظاهرة قيد 

 سة .الدرا
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 : اختيار النموذج وتحديد درجته( 3-  4 –  3-4)
على      التعرف  النموذج بعد  واختبار  تشخيص  المرحلة  هذه  في  يتم  السلسلة  طبيعة 

المالئم وتحديد نوعه من خالل دراسة السلوك دالتي )االرتباط الذاتي ، واالرتباط الذاتي 
الف مقابل  ترسم  ثم  الدوال  تلك  قيم  تستخرج  (اذ  المطلوبة كال على  والجزئي  الزمنية  ترات 

 .يتم تحديد درجة النموذج الشخص )المقترح(االنفراد ويتم اختيار عشواءيها وبعدها 
 Autocorrelation Function( ACF ))دالة االرتباط الذاتي:( 4-4 –  3-4)

إن  اي نموذج يصف سلسلة زمنية المعينة يمكن ان تحدد أبرز خواصه في ضوء دالة  
(، والتي هي مقياس لدرجة العالقة بين قيم  Autocorrelation) functionاتي  ارتباط الذ 

مشابهه   الدالة هي  هذه  ان  يمكن مالحظة  إذا  مختلفة  الزمنية  فترات  نفسه عند  المتغير 
هو ان دالة االرتباط تقيس درجة العالقة بين متغيرين مختلفين    لدالة االرتباط ولكن الفرق 
ي تقيس العالقة للمتغير نفسه ولكن في فترات مختلفة ومن هنا  بينما دالة االرتباط الذات

مشابه تماما   Autocorrelation Coefficientباط الذاتي  يمكن القول بإن  معامل االرت
االرتباط   القيمتين   correlation Coefficientلمعامل  بين  يقع  كونه  و 1في  فاذا -1+ 

د عالقة طردية تامة بينما اذا كانت +دل ذلك على وجو 1كانت قيمة االرتباط مساويه إلى  
إلى بين-1مساوية  تامة  عكسية  عالقة  وجود  على  ذلك  االرتباط  دل  قيمة  كانت  اذا  ما 

الذاتي عادة بالرمز مساوية إلى صفر فهذا يدل على انعدام العالقة ويرمز لدالة االرتباط  
 .  امش الختامي(اله -)دراسات مختلفة  53إذ ان االرتباط الذاتي و يعطى بالشكل التالي 

( الذي يتضمن المدة  4-3في المثال في الجدول رقم )      SPSSبالتطبيق في برنامج  
  ( )DATAالزمنية  بالطن  2018إلى    2000(من  للحبوب  اإلنتاج  كميات  متغير  ( هل 

من يمكن   كمية  استعمال  متغير  اعتماد  حال  في  للتنبؤات  مفيدة  أو  نتوقع  أو  به  التنبؤ 
مت مع  بالطن  من األسمدة  هي  التي  بالدونم  المزروعة  األراضي  مساحة  وهو  اخر  غير 

الت المثال لغرض  .. على سبيل  به(  تتكون  )نتنبأ  هنا  المتغيرات  )مثال مفترض(،  طبيق 
 ( والتي يمكن القاء نظرة فاحصة عليها .   4-3( متغيرات كما في الجدول ) 4من)
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متغير اخر وهو مساحة  متغير استعمال كمية من األسمد  بالطن مع    ( 4-3جدول)
 لدونم التي هي من )نتنبأ به( األراضي المزروعة با

 

 المصدر : البيانات افتراضية من قبل المؤلف 

 Createثم )  Forecastingنختار  analyzingيمكن اتباع الخطوات التالية من 
Tradition Models  ( 28-3)(. وحسب الشكل 

( Create Tradition Modelsثم )  castingFore( اعتماد أدا  التحليل 28-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

مساحة األرض بالدونم استعمال األسمد  بالطن انتا  الحبوب بالطن  السنوات

2000 100 210 600 

2001 150 220 550 

2002 200 230 500 

2003 250 240 450 

2004 300 250 400 

2005 350 260 350 

2006 400 270 300 

2007 450 280 250 

2008 500 290 200 

2009 550 300 150 

2010 600 310 100 

2011 650 320 100 

2012 700 330 200 

2013 500 340 300 

2014 300 350 400 

2015 100 360 500 

2016 88 370 600 

2017 234 380 700 

2018 100 390 800 
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(نقوم أوال بالضغط على  Time Series Modeler( تظهر واجهة )29-3ومن الشكل)
variables   نافذه واحدة  ونا الواجهة  اليسار من  إذ يوجد على  فذتين على  المتغيرات  
( كمتغير تابع    Independent variablesو    Dependent variablesاليمن وهما )

أو نريد ان نتوقع باإلنتاج في المدد القادمة بناء على المتغيرات التي نقوم على اختيارها   
اما كمية    :Dependent variablesالحبوب إلى خانة  أعاله ، ونقوم بنقل كميات انتاج  

ثم     Independent variablesهما إلى خانة  ة األراضي المزروعة ننقلاألسمدة ومساح
   Expert Modelerتتكون من صيغتين هما     Time Series Modelerان طريقة  

طريقة    ARIMAوطريقة ِّ  نعتمد  أوال  التوقع  ARIMAوهنا  نموذج  ببناء  يقوم  أو   وهو 
 . نموذج التنبؤ

Spss  (في برنامج Time Series Modelerهة ) دالة االرتباط الذاتي في واج (29-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 

الشكل) إلى  ي (  30-3ومن  ال    Statisticsتحول  أو  الوصفية  اإلحصاءات  بعض  نأخذ 
لها.   الحاجة  وبحسب  منها  شي  )يتغير  تفعيل     (Parameter Estimatesحتاج 

ببناء   سيقوم  الذي  التنبؤ  بنموذج  الخاصة  المعامالت  لنا  لتخرج  المعلمات،  تقديرات 
 البرنامج والدالالت اإلحصائية لجميع المعامالت المقدرة لنموذج التنبؤ الزمني. 
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  (  تقديرات المعلمات Parameter Estimates( اإلحصاءات الوصفية تفعيل )30-3الشكل )  

 
 . SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج ة ادخال البيانات في المصدر : واجهة لطبيع

( الشكل  إلى  31-3ومن  نذهب   )Plots      (على نؤشر  أو  نختار  البياني   Fitللرسم 
values Observed Valise  ، مالئمة  قيم   ( أي   )Valise   نختار          المرصودة(وال 

 (Forecasts ( التنبؤ أي نرفع التفعيل .ثم نضغط على )OK. ) 

(Fit values Observed Valiseللرسم البياني لتأشير)   Plotsتفعيل (  31-3الشكل )

 
 . SPSSالمصدر : واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
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 تظهر النتائج التالية :  
ون الحبوب  إلنتاج  الزمنية  بالسلسلة  التوقع  أو  التنبؤ  االختبار  نتائج  االختبار  تظهر  تائج 

( عن  بما4عبارة  بالتتابع  تحليلها  ويمكن  بياني  ورسم  جداول  من    (  جدول  كل  يحتويه 
الجدول) من  االتي  وبحسب  اإلحصائية  والدالالت  وهو  5-3المعلومات   )Model 

Description  ن ه يتضمن  نموذج الوصف يلحظ أModel Type    نوع النموذج( والذي (
  ( التنب ARIMA (0,0,0)يتضمن  بالسل(  الزمنية  ؤ  المتوسط    ARIMA  -سلة  )نموذج 

 المتحرك التفاضلي الذاتي( . 
المتوسط    ARIMAنموذج  * نموذج  يسمى  الذي  الذاتي ،  للتحكم  المتكامل  المتحرك 

المتوسط   زمنية  )نموذج  بسلسلة  للتنبؤ  طريقة  هو   ، الذاتي(  للضغط  المتكامل  المتحرك 
إلى النموذج   ARIMA. يشير نموذج  السبعينيات في أوائل    Box and Jenkinsاقترحها  

يمة الحالية  الذي تم إنشاؤه عن طريق انحدار المتغير التابع فقط على قيمته المتأخرة والق 
وقيمة التأخير لمصطلح الخطأ العشوائي أثناء عملية تحويل السالسل الزمنية غير الثابتة  

ثابتة زمنية  سلسلة                                                     .                    https://arabicprogrammer.com)54(إلى 
التي تعني أن ها مكونة من ثالثة مقاطع التي تعني    ARIMAالفكرة األساسية لنموذج  *.

الذاتي   االنحدار  المتحرك   AR  ( Autoregressive models)نماذج  المتوسط  وال 
Am  (moving average )   وال متوسطات الفروقAD (average differences )   

وهي لها أهمية في االقتصاد القياسي والسالسل الزمنية . هي: معالجة تسلسل البيانات  
الذي شكله كائن التنبؤ بمرور الوقت كتسلسل عشوائي ، واستعمال نموذج رياضي معين  

صف هذا التسلسل تقريباا. بمجرد تحديد هذا النموذج ، يمكن توقع القيمة المستقبلية من لو 
لسابقة والحالية للسلسلة الزمنية. وقد ساعدت األساليب اإلحصائية الحديثة ونماذج القيم ا

 االقتصاد القياسي الشركات على التنبؤ بالمستقبل إلى حد ما. 
 
 
 
 

https://arabicprogrammer.com/article/5387639830
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يرة المدى ، أي أن نمط  مناسب لعمل تنبؤات قص نموذج السلسلة الزمنية مالحظة:
 يتغير بشكل أساسي.التغيير السابق للسلسلة اإلحصائية لم  

   ARIMAنموذج الوصف يتضمن التنبؤ بالسلسلة الزمنية (  5-3جدول)

Model Description  
Model Type 

Model ID   كميات انتاج
 الحبوب 

Model_1 ARIMA (0,0,0) 

 . SPSSيل اإلحصائي لبرنامج تحلال نتائجالمصدر : 
ال    باإلحصاءا  Model Fit(  6-3جدول)ومن  االستعانة    ت الخاص  ويمكن  الوصفية 

الوسيط   وهي  الوصفية  المقاييس  تلك  استعمال  قواعد  عن  للكشف    Meanبالمساعد 
المعياري) للمئنيات)SEوالخطاء  المئوية  النسب  قيمة،  وأدنى  قيمة  الربع 25(واعلى   )%

للمئي إلى)75ن،  األول  نصل  أن  إلى  للمئين  الثالث  الربع  اما)  %95   .)%R-
squaredالتوافق حسن  أو)مقياس  التحديد  ،  good compatibility scale (معامل 

مالئمة   أكثر  النموذج  بان  تشير  كانت  كلما  كبيرة  القيمة  كانت  كلما  انه  اإلشارة  وتجدر 
 . (0.861عة)وتمثيال جيدا للنموذج والعكس صحيح وهنا قيمة جاءت مرتف

لمخرجات التحليل  الخاص بالحصاءات الوصفية  Model Fit(    6-3جدول)

 

 . SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  نتائجالمصدر : 
( أعـاله 2وهـو مـربط باللوحـة أو الشـكل رقـم ) Model Statistics( 7-3ومـن الجـدول )

ــوب وكمـــا تـــم اعتمـــا ــي انتـــاج الحبـ ــا فـ ــدة المتنبـــئ بهـ ــالمتغيرات المعتمـ ــر اســـتعمال بـ د متغيـ

Model Fit 
Fit

 St
ati

sti
c 

M
ea

n 

SE
 

M
ini

m
um

 

M
ax

im
um

 Percentile 

5 10
 

25
 

50
 

75
 

90
 

95
 

Stationary R-

squared 
0.861   0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 

R-squared 0.861   0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 0.861 

RMSE 79.059   79.059 79.059 79.059 79.059 79.059 79.059 79.059 79.059 79.059 

MAPE 27.580   27.580 27.580 27.580 27.580 27.580 27.580 27.580 27.580 27.580 

MaxAPE 184.20

5 

  184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

MAE 46.415   46.415 46.415 46.415 46.415 46.415 46.415 46.415 46.415 46.415 

MaxAE 184.20

5 

  184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

184.20

5 

Normalized 

BIC 
9.205   9.205 9.205 9.205 9.205 9.205 9.205 9.205 9.205 9.205 
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األسمدة ومساحة األراضي المزروعة ، فيما إذا كانت هذه المتغيرات تستطيع أن تتنبـأ بهـا 
عــدد  Number of Predictorsإحصــائيات النمـوذج Model Statistics وهـو ام ال

( وتم اعتمادهما دون حذف أي منهمـا وربمـا كـان هنـاك مـن يعتمـد أكثـر 2المتنبئين وهنا )
ــد  ــر قـ ــن متغيـ ــى ) مـ ــل إلـ ــا  7أو  6أو  5أو  4تصـ ــخ( ، بينمـ -Stationary R.... الـ

squared  0.861معامل التحديد ، 
 Ljung-Box Q(18 .)اما اختبار) 

(  George EP Boxو Greta M. Ljung)المسـمى باسـم  Ljung-Boxاختبـار    
( هــو نــوع مــن االختبــارات  George EP Boxو Greta M. Ljungمســمى باســم 
رتباطــات التلقائيــة فــي سلســلة زمنيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت أي مجموعــة مــن االاإلحصــائية 

 مختلفة عن الصفر. 
 . SPSSنتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج   Ljung-Boxتطبيق اختبار   ( 7-3جدول)

Model Statistics 

Model Number 
of 

Predictors 

Model Fit 
statistics 

Ljung-Box Q (18)  Number 
of 

Outliers Stationary R-

squared 

Statistics DF Sig . 

كميات انتاج  
-الحبوب 

Model_1 

2 0.861 20.892 18 0.285 0 

 . SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  نتائجالمصدر : 
بدالا من اختبار العشوائية في كل فترة تأخير مميزة ، تختبر العشوائية "الكلية" بناءا على  

تالي فهي اختبار متنقل .ي عرف هذا االختبار أحياناا باسم اختبار  عدد من التأخيرات ، وبال
Ljung – Box Q  وهو مرتبط ارتباطاا وثيقاا باختبار ،Box-Pierce    الذي يحمل اسم(

George EP Box  وDavid A. Pierce  في الواقع ، تم وصف إحصائية اختبار .)
Ljung-Box  ستعمال إحصائية  بشكل صريح في الورقة البحثية التي أدت إلى اBox-

Pierce   ،[1[ ]2  والتي أخذت منها تلك اإلحصائية اسمها. إحصائية اختبار ]Box-
Pierce    نسخة مبسطة من إحصاء دراس  Ljung-Boxهي  المحاكاة  الذي أظهرت  ات 
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اختبار   تطبيق  يتم  أداءا ضعيفاا.  االقتصاد   Ljung-Boxالالحقة  في  واسع  نطاق  على 
ا إجراء تقي القياسي والتطبيقات األ يم مماثل مع خرى لتحليل السالسل الزمنية . يمكن أيضا

Watson-Durbin(-m-https://enواختبار Godfrey-Breuschاختبار
org.translate.goog/wiki/Ljung-wikipedia)  55 . 

الحرية      درجات  يظهر  )وهنا  مستوى  18تساوي  بينما   )  ( الداللة   .(Sigالداللة 
القيمة   تكون  لنتيجة تجربة أجريت عندما  أو األهمية اإلحصائية هي وصف  اإلحصائية 

 االحتمالية أقل من مستوى الداللة. 
جمع  و      قبل  الداللة  مستوى  اختيار  يتم  ما  غالباا  فإنه  جيد  علمي  بإجراء  القيام  عند 

ما   وعادةا  المستوى  البيانات،  هذا  استعم0.05يكون  أيضاا  يمكن  داللة .  مستويات  ال 
% )  5أكبر من    ا، وذلك حسب مجال االختصاص واالستعمال. وهن0.01أخرى مثل  

( فهي غير عشوائية وهنا 0.05( مما يعني عشوائية البواقي اما إذا كانت اقل من )0.05
 (. 0.285مستوى الداللة سجل )

 ARIMAمعلمات نموذ   فيوضح  (  3-8-  3( و)2-8-3( و ) 1-8-3اما الجدول )  
Model  

 

Parameters    الذاتي االنحدار  نماذح  تظهر  لم  التحليل  مخرجات  ان           ARيالحظ 
  (Autoregressive models  وال المتوسط المتحرك )Am   (moving average   )

 AD  (average differences .)وال متوسطات الفروق 
السابق لهذا الشكل لبيان مدى التطابق أو توضيح  بيانات الجدول    ويظهر ما جاء في     

للقيم المشاهدة ) القيم المشاهدة أو خط االنحدار  ( Observedبياناته وهو يمثل خطين 
 لون األزرق . (الذ يمثل الخط بالFitباللون األحمر . وخط التنبؤ  )

 
 
 
 
 
 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ljung
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ljung
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 نتائج التحليل اإلحصائي  ARIMA Model Parametersمعلمات نموذ   ( 1- 8-3جدول)
ARIMA Model Parameters 

  Estimate SE t Sig. 

ب
و
حب
 ال
ج
تا
ان
ت 
يا
كم

-

M
o

d
e

l_
1

 

كميات انتاج  

 الحبوب 

No 
Transformation 

Constant 502.553 103.199 4.870 0.000 

مساحة االراضي  

بالدونم  ةالمزروع  

No 
Transformation 

Numerator Lag 0 -0.923  0.093 -9369.  0.000 

كمية االسمدة  

 المستخدمة بالطن 
No 

Transformation 
Numerator Lag 0 0.675 0.335 2.016 0.061 

 نتائج التحليل اإلحصائي   ARIMA Model Parametersمعلمات نموذ  (  2- 8-3جدول)

  Estimate SE t Sig. 

ب
و
حب
 ال
ج
تا
ان
ت 
يا
كم

-

M
o

d
e

l_
1
 

كميات انتاج  

 الحبوب 

No Transformation Constant 29.569 43.663 0.677 0.508 

كمية االسمدة  

المستخدمة  

 بالطن 

No Transformation Numerator Lag 
0 

-0.182 0.381 -0.477 0.640 

مساحة  

االراضي  

المزوعة  

 بالدونم 

No Transformation Numerator Lag 
0 

0.861 0.513 1.679 0.113 

Exponential Smoothing Model Parameters 
 نتائج التحليل اإلحصائي  ARIMA Model Parametersمعلمات نموذ  (   3- 8-3جدول)

Model Estimate SE t Sig. 
كميات انتاج  
-الحبوب

Model_1 

No 
Transformation 

Alpha 
(Level) 

0.887 0.231 3.840 0.001 

 . SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  نتائجالمصدر : 
 ى التطابق أو توضيح بياناته بيان مدالشكل ل  ( 32-3الشلك ) 

 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 الرابع الفصل 
 مقاييس

 ئيالحصا الوصف 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

129 

 مقاييس النزعة المركزية )التركز(.( 4)
توزيع        بينها  من  المكاني  وتوزيعها  بدراستها  الخوض  عند  الجغرافية  الظواهر  تتنوع 

مراف السكنية،  االحياء  السكنية،  المحالت  الحضرية،  المجتمعية،  )المراكز  الخدمات  ق 
النق تحديد  المتوسطة عن طريق  مواقعها  تحديد  يتم  إذ  المصانع(  االرتكازية  المزارع،  طة 

النزعة   مقاييس  توظيف  يمكن  وهنا  التوزيعات،  لتلك  الرئيسة  الجذب  نقاط  أو  المكانية، 
ث الباحيقوم  المركزية بأنواعها )المتوسط الحسابي، البسيط والموزون، والوسيط، والمنوال(.

ا  بتوظيف المنهج واألساليب اإلحصائية من اجل بلوغ النتائج العلمية التي ال يختلف عليه
  . قيم اثنان  حول  التركز  الى  تميل  األرقام  وهذه  األرقام  من  هائل  كم  هناك  ان  يلحظ 

مركزية معينة ، إذ يقل عدد المفردات تدريجيا كلما بعدنا عدنا عن هذه القيمة المتوسطة 
تمث ، التي  المركزية  النزعة  بمقاييس  الحالة  هذه  مثل  المقاييس  وتسمى  التوزيع  مركز  ل 

من   األنواع  وجه وهذه  على  والباحثين  عموما  الناس  بين  االستعمال  شائعة  المقاييس 
الخصوص، والسيما إنها تكون محط اهتمام المنشغلين بالشؤون االقتصادية واالجتماعية  

 المقاييس هي )الوسط الحسابي، الوسيط، والمنول(. والبيئية وفي هذا المجال يكون اهم

 المبوبة )غير المجدولة(( في حالة البيانات غير 4-1)
 : Arithmetic mean الوسط الحسابي )المعدل( (4-1-1)
 وهو عبارة عن مجموع قيم الظاهرة المدروسة مقسوما على عددها أي ان :  

 ًس = مج ن / ن
االتي)   د أوج  :مثال للقيم  الحسابي  الحساب 3،4،5،  2،  1الوسط  الوسط  فإن   )  = ي 

..... ويمكن استخراج الوسط الحسابي والحصول على    3=   5/ 15= 5(/5+ 3+4+ 2+ 1)
باستعمال طريقة مختصرة   النتيجة  يعتمد  نفس  والذي  الفرضي  الوسط  بما يسمى  تعتمد 

 على ما يلي: 
  قيمة )رقم( بقع عليه اخيارنا   اختيار وسط فرضي )و(، والوسط الفرضي هو أي ❖

 .  تار ان يكون قريبا من الوسط الحسابي، ويفضل أْن يكون الرقم المخ
انحراف هو عبارة  ❖ الفرضي )و(.وكل  الوسط  انحراف )ح( كل قيمة عن    تحسب 

 و   –ح = س وسطها الفرضي . أي أن : –عن قيمة انحراف القيمة المثبتة لدينا  
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 لقراءات( . رافات ونقسم على عدد القيم )االمرحلة الثالثة وهو جمع االنح ❖
 طبق القانون التالي َس = و + مجـ ح / ن  ي ❖
مثال: من البيانات التالي )س(، استخرج الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرضي  ❖

(1،2،3،4،5 ) 

 :   Medianالوسيط:  (4-1-2)
 هو القيمة التي تتوسط المجموعة بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا  

 هناك بيانات عدد يكون أما فردياا أو يكون عددها زوجيا   
 ... ن+ عدد القيم     2/ 1في حالة الفردية نعتمد القانون : و= ن+ 
 (  7-6-5-4-3-2-1االتية )  مثال : أوجد الوسيط للبيانات  
إذا القيمة ذات الترتيب الرابع   4= 8/2=  2/ 1+7إذا تركيب الوسيط =  

 هي الوسيط . 
 1+ 2، ن/ 2في حالة البيانات الزوجية فان الوسيط = ن/  

 (  8-  7-6-5-4-3-2-1للبيانات االتية )  مثال : أوجد الوسيط
مكن اكمال حل هذا ( وي5، 4=)   1+4،  4=    1+  8/2،  2/ 8إذا تركيب الوسيط = 

 تكون الوسيط.      4.5=  2/  9( = 5+ 4=)   2المثال بجمع القيمتين وقسمتهما على /
:  وهي القيمة االكثر تكرارا وشيوعا في المجموعة . وهو يقسم في  Modeالمنوال  •

 البيانات المبوبة والبيانات غير المبوبة  حالة 
 ( المنوال غير موجود 5-  4- 3- 2-  1( )1مثال )
 ( 3( المنوال هو ) 3-  4 -3-2-1( )2)مثال 
 ( .  1( المنوال هو )4-  3-  1-3-1-2-1( )3مثال )

 3و =   و( -ح )س  س

 مجـ ح = صفر  2- =  3  - 1 1

 َس = و + مجـ ح / ن  1 - =  3 – 2 2

 5+ صفر /  = س صفر =  3 – 3 3

4 4 – 3  =  +1  =3 

5 5 – 3 =  +2  

  صفر  المجموع 
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أما إذا تكررت قيمتان فأكثر بالعدد ذاته بين مجموعة األرقام الكبيرة ، بمعنى تكون القيمة 
المعنية لها درجة الشيوع نفسها بين كل القيم ، فان هذا يعني تعدد المناويل ومثال على 

( فالمنوال 8،    2،    3،    7،    2،    5،    5،    4رقام االتية استخرج المنوال: )  ذلك من األ
 56 ( 2000 .الصالح ، السرياني ( )Bimodal( ويسمى هذا التوزيع ) 5،  2  هنا هو )

 الوسط الحسابي في حالة البيانات المبوبة في جداول توزيع تكرارية:    (4-1-3)
)الفئا  المشاهدات  أساس  على  مصممة  جداول  وجود  ( ان  اعلى  وحد  أدني  حد  في  ت 

 اال وضع القانون االتي بادي ذي بدء :  امر بسيط هنا وهو ما علينتقابلها التكرارات. فاأل
 َس = مجـوع حاصل ضرب مراكز الفئات × تكرارها / مجموع التكرارات 

 َس = مجـ ف × ك / مجـ ك 
لمصانع في منشاة ( الذي يمثل أعمار العمال العاملين في أحد ا1-4مثال من الجدول ) 

 ما . استخرج الوسط الحسابي؟ 
 

 اعامر العامل  يف أ د املصانع يف منشاة م  القطاع اخلاص يف منطقة ما (  1-4جدو )  

 ك × ف  الفئات ف مراكز  عدد العمال )ك(  الفئات العمرية )س( 

20 –  24 2 22 44 

25 –  29 6 27 162 

30 –  34 8 32 256 

35 –  39 10 37 370 

40 –  44 20 42 840 

45 –  49 15 47 705 

 2377  61 المجموع 

 *بيانات افتراضية
 
 

 ) الخطوات ( : 

تستخرج مركز الفئة لكل فئة من الفئات وهو ) الحد األدنى للفئة + الحد )أوال( :  ▪
......... الخ  ) كما  2( / 29+   25،  2(/24+  20. أي ) 2األعلى للفئة( /

 هم الحال العمود الثالث(. 
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تكرار كل فئة في مركز الفئة المستخرج في العمود الثالث )ك × ف(   ب ضر  ▪
(  39.5×   6(،) 64=  32×   2ل المثال يضرب)ليظهر العمود الرابع. على سبي

 ...... وهكذا ليظهر العمود الرابع كما تم اإلشارة له. 237
 .يستخرج حاصل مجموع  )ك × ف( ▪
=   61/    2377=     مجـ ك    / وهو :  َس = مجـ ف × ك    أعالهيطبق القانون    ▪

سنة . وتجدر اإلشارة إلى أن  القيمة هنا تختلف بعض الشي عندما تم    38.97
اعتماده عن القيم السابقة ؛ ألن  التوزيع للقيم األصلية للظاهرة على الفئات في 

القيم االصلية وضاعت معالمها. التكرارية اختفت  قيمة    الجداول  وبهذا فإن  كل 
فئة معينة ، مما يعني أن  القاعدة في هذه   ة أصبحت مفردة فيمن القيم األصلي

تساوي   وقيمتها   ، واحدة متساوية  تكرارية  فئة  التي في  المفردات  ان كل  الحالة 
فالحال   المبوبة  غير  البيانات  في  الحال  هو  وكما   . تناظرها  التي  الفئة  مركز 

سابي من خالل  يجري البيانات المصنفة ضمن جداول تكرارية إليجاد الوسط الح
 يتبع الخطوات التالية :   (.2-4يد وسط فرضي للبيانات في الجدول)تحد 
  يستخرج مراكز الفئات )ف( . العمود الثالث 
  يســتخرج انحــراف كــل مركــز فئــة مــن الفئــات المســترخة مــن وســط فرضــي مختــار

ــيكن ) ــيكن فــي وســط تلــك المراكــز )أفضــل( ول ( 32مــن احــدى مراكــز الفئــات ول
 بع .العمود الرا

  يضــرب العمــود الرابــع فــي العمــود الثــاني أي ضــرب انحــراف مركــز كــل فئــة عــن
 ( الخامس )ح × ك( 5وسط الفرضي المختار فيظهر العمود رقم )

 :َس= و+ مجـ ف × ك / مج ك يطبق القانون التالي الستخراج الوسط الحسابي 
  .وهو الجواب السابق نفسه    38.97=     6.97+  32= 61/ 425+  32= 
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 اعامر العامل  يف أ د املصانع يف منشاة م  القطاع اخلاص يف منطقة ما (  2-4جدو  ) 

 ح × ك و( -ح )ف  مراكز الفئات ف عدد العمال )ك(  الفئات العمرية )س( 

20 – 24 2 22 -10 -20 

25 – 29 6 27 -5 -30 

30 – 34 8 32 0 0 

35 – 39 10 37 5 50 

40 – 44 20 42 10 200 

45 – 49 15 47 15 225 

 425 15  61 المجموع

 .  ( 1-4املصدر : بياانت اجلدو  ) 

 التوزيع المكاني من خالل مقاييس النزعة المركزية:   (4-2)
توزيع   نمط  معرفة  الباحث  يم كن  والخدمي  والسكاني  المكاني  الثقل  مركز  تحديد  وان 

توزيع   ومقارنة  معينة  دراسية  لمدة  المكانية  فيالظاهرة  الد   الظواهر  ورسم  منطقة  راسة 
ذات   الجهات  إلى  والسكاني  المساحي  التركز  بين  العالقة  طبيعة  عن  واضح  تصور 
العالقة ومسار توسعات المدينة مستقبالا من أجل وضع الخطط التنموية واالستثمارية في 
أي حيز من استعماالت األرض الحضرية ضمن التصميم األساس للمدينة أو ربما خارج  

ة . كما أنها تختزل توزيع الظاهرة في مركز واحد في أي سنة ، اسي للمدينتصميم األسال
وهي النقطة التي يتساوى توزيع الظواهر قيد الدراسة حولها وتعد بمثابة نقطة ارتكاز لحيز 

األخر ، وهي تتصف    همعين، ونتوقع بأن تلك الظواهر تتوزع في كل اتجاه يناظر االتجا
ال مقاييس  المركبمزايا  وفي  نزعة   ، في زية  التباين  سلبياته من خالل  تحمل  نفسه  الوقت 

تغير   مع  أخر  إلى  مكان  من  تنتقل  متغيرة  نقطة  وهي  الظواهر،  لتلك  المكاني  التوزيع 
نفسه التغيير  وباتجاه  الزمن  مرور  مع  المدروسة  تاريخ:)الظاهرة  بدون   57(170الجمال 
 وحسب االتي:   ويمكن أْن نعرض الطرق التقليدية في حساب تلك المقاييس

 ( المتوسط الحسابي المكاني البسيط )االرتكازية المكانية(: 4-2-1)
الشكل)  ضوء  شكال 1-4في  يعد  والذي   ، الحسابي  الوسط  استخراج  يمكن  اآلتي   )

اال حساب  ضوءها  في  التي  االلية  اتباع  أو  إيجاد  لغرض  . افتراضيا  المكانية  رتكازية 
 وبحسب الخطوات االتية:  
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 حساب االرتكازية المكانية باستخراج الوسط الحسابي بتباع االلية التي ( 1-4الشكل)

 
 المصدر : المؤلف باتباع الطريقة التقليدية .

 تحديد االحداثيات السينية )س( والصادية)ص(لجميع المواقع  •
ويساوي)  • الثاني(  )العمود  السينية  لإلحداثيات  الحسابي  المتوسط  يحدد 

 عمود الرابع ويساوي ) ( . (ولإلحداثيات الصادية ال
والصادي  • السني  االحداثين  متوسط  تالقي  طريق  عن  المتوسط  الموقع  تحديد 

 اللذين يمثالن متوسط االحداثيات السينية ومتوسط االحداثيات الصادية  
 وسط الحسابي المكاني الموزون: ( المت 4-2-2)

رها، فعند حساب الموقع يعتمد هذا األسلوب في حالة إعطاء المشاهدات وزناا أكبر من غي
لتلك المشاهدات على سبيل مراكز عمرانية وزنا    المتوسط للتوزيع المكاني لها مما يعطي

ال تأثير  قيمة  يكون  ان  المعقول  من  فليس  سكانها(،  )عدد  حجمها  مع  مراكز يتناسب 
العمرانية المكتظة بالسكان مساوية لتأثير مركز عمراني صغيرا بحجمه السكاني. ويمكن  

 ( .1- 4( والخريطة )3-4بع الخطوات االتية:  بحسب الجدول )تت 
 ُتدد الا دا يات الس ينية )س( والصادية)ص(مجليع مواقع املر كز احلرضية. 

 ( . 6،  5احلرضية ×  دد س هنا، أي إعطاهئا ابعتبار  دد الس ن   رارات معود )   رضب الا دا يات الس ينية والصادية لتكل املر كز 

 ت املو ونة للمحور )السيين والصادي( بعد رضهبا بت رار س هنا. ع الا دا يا تس تخرج مجمو 

 الا دا يات    ا موع العام للس ن اس تخراج املتوسط احلسايب لإل دا يات املو ونة للمحوري  السيين والصادي، بقسمة مجموع  
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 سيين)ش يمت ُتديد املتوسط املو ون عند نقطة التقاء الا دا ي  املو ون  ال 

 املتوسط البس يط ، بل ينحر  عن  ابجتا  أكرب املر كز س اًن.   ( والصادي ) ق( مما يعين أّن املتوسط املو ون ال يتطابق مع    

 ( 2010( و )  1997ة ملدينة الشطرة لسن  ) الار   ية الس ني (  3-4جدو  ) 

 
ـ:ـــ  ــائج التعـــ جالمصـــدر  ــاء، نتـ ــاز المركـــزي لإلحصـ ــراق ، الجهـ ــة العـ ــام مهوريـ ــار لعـ ــة ذي قـ ــكان محافظـ ــام لسـ داد العـ

ــاء   .1997 ــة إحصــ ــاء، مديريــ ــاز المركــــزي لإلحصــ ــائي،  الجهــ ــيط والتعــــاون اإلنمــ ــراق، وزارة التخطــ ــة العــ جمهوريــ
 .   2010محافظة ذي قار ، نتائج الحصر والترقيم لمساكن مدينة الشطرة لسنة 

 .   GISاالستعانة بتقنية نظم المعلومات المكانية  ❖

المساحةالمساحةالشرقية الشمالية المساحةالمساحةالمساحةالشرقية الشمالية 

 × )ق(× )ش()ق()ش( )كم( × )ق(× )ش()ق()ش(

0.36366712.9624.12دور الزراعة

0.1554998.114.85المخيم

0.74131179.6286.58السيدية0.74131109.6281.4السيدية

0.214910310.2921.63تموز

خالصة خالصة0.35303110.510.85ال 0.35303910.513.65ال

0.34641921.766.46الشرطة

0.37456216.6522.94دور المعهد

دبات /2 0.892710224.0390.78ال

بدعة بدعة0.74417130.3452.54العسكري / ال 0.74417930.3458.46العسكري / ال

0.55493026.9516.5العباسية

0.3535515.916.5المشتل0.3534815.914.4المشتل

دبات /1 2.47277766.69190.19ال

0.51575329.0727.03األمين

0.49274513.2322.05األسرى - المفقودين

فتاحية /2 1.32724895.0463.36ال

0.2341519.4311.73الحسين

0.0847523.764.16بغداد

حرية 0.1140414.44.51ال

فتاحية /1 0.6614436.626.4ال

بان صناعي - األل بان0.2836410.081.12ال صناعي - األل 0.28361110.083.08ال

0.8547639.955.1الزهور

0.2583811.67.6الشعلة /2

0.89382333.8220.47المعلمين0.89381633.8214.24المعلمين

0.9964963.368.91حأوي العباس

0.2633348.588.84العروبة0.2633278.587.02العروبة

0.21542311.344.83الشهداء0.21541511.343.15الشهداء

0.46484522.0820.7المستشفى0.46483822.0817.48المستشفى

0.26463511.969.1الشعلة/0.26463011.967.81الشعلة/1

0.88151513.213.2الزهراء

جديد حأوي ال جديد0.2843712.041.96ال حأوي ال 0.28431512.044.2ال

0.31613918.9112.09العسكري0.31612118.916.51العسكري

حمام حمام0.33372312.217.59ال 0.33373112.2110.23ال

17.01714.5850.25اإلجمالي5.41207.38226.06اإلجمالي

اإلحداثيات2010اإلحداثيات1997

حي السكني حي السكنيالمساحة )كم(ال ال

ش = 42                              ق =49  ش = 38                             ق =  42
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 (  GIS المعلومات الجغرافية )(وباالستعانة بتقنية نظم 3-4جدول ) المصدر: 

لسنة   للمدينة  الصحية  الخدمات  ارتكاز  نقطة  بأن  المكاني  التحليل  نتائج    1997أظهرت 
النقطة عن   تبتعد هذه  المستشفى.  العليا لحي   الجهة  الغربية من  الزاوية  تقع عند أقصى 

اظهر التوقيع    2011( كم . بينما في سنة 0.735)مركز الثقل السكاني لهذه السنة بمسافة  
جدول  من  الثانية  الجهة  الى  انتقلت  أنها  إذ  الحمام،  حي   في  ارتكازها  لنقطة  المكاني 

( كم،  0.799األيمن( باتجاه الجنوب الغربي من النقطة السابقة وبمسافة )  المدينة )الجانب 
 ( كم.  1.188مقدارها ) وهي تبتعد عن نقطة التركز السكاني لنفس السنة بمسافة 

مزايا هذا األسلوب تتجسد بجملة من األمور لكن تقابله جملة من المثالب فمن بين تلك  
يهمل أي قيمة المزايا هو ال  التحليل عند اعتماده،   اإليجابيات  أو  العرض  قيد  القيم  من 

 شيوع استعماله نظرا لسهولة تطبيقه وسرعه فهمه وتحليل نتائجه. 
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فهي تتمثل ثائره بالقيم المتطرفة مما يجهض مركزية القيم االخر عيوب أبرز الأما من  
 واعتدال مركزيها . كذلك ال يمكن ايجاده بالرسم.  

   المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع الهابطالتكرار ( 4-2-3)
الصاعد المتجمع  الحد  :  التكرار  من  االقل  القيم  لجميع  المقابلة  التكرارات  مجموع  يسمى 

ل ادناه فإن   فئة معينة بالتكرار المتجمع الى هذه الفئة والمتضمن ايضا ففي الجدو االعلى ل
 : ها ايضا هو( والمتضمن تكرار 940  -  850التكرار المتجمع في الفئة ) 

 مترا.  940رافدا نهرياا تقل اطوالها عن  34، وهذا يعني ان  34( = 22+  9+ 2+ 1) 
الهابط:أما   المتجمع  المرغ  في بعض االحيان  التكرار  فيه الحصول على  يكون من  وب 

التوزيع   للقيم االكبر أو المساوية للحد االدنى لكل فئة ويسمى  التكراري المتجمع  التوزيع 
المتجمع على اساس )أكبر من (  أو التكرار )النازل( بينما يسمى المتجمع على اساس 

يمثل مجموع   وهو  الصاعد  المتجمع  بالتكرار   ) من  تقل )اقل  التي  قيمتها عن    القيم  في 
الفئة  تكرار  اليها  مضافاا  ما  لفئة  السابقة  الفئات  تكرار  يساوي  اي   ، للفئة  االعلى  الحد 

  100مثال /أوجد التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع الهابط ال طوال  نفسها .  

 (. 2-4شكل ) ، والشكل (4-4جدول ) .رافد نهري من انهار منطقة ما باألمتار

 : نتبع الخطوات التالية: حال وجود بيانات مبوبة ط في الوسي( 4-2-4)
 صمم من الجدول التكراري البسيط جدوال توزيعا تكراريا صاعدا ي ( أ)
حدد ترتيب الوسيط وستخرج من الصيغة ترتيب الوسيط= مجموع  ي (ب)

 .  2( ، أي ... ت . ز = مجـ ك / 2التكرارات مقسوما عل )
الفئة التي تقع قيمة الوسيط  حدد الفئة الوسيطة )فئة الوسيط( ، وهي ي (ت)

 األدنى واالعلى  بين حديها 
 طبق القانون االتي =  ي (ث)

 التكرار الصاعد السابق للفئة الوسطية   -ترتيب الوسيط                        

 × طول الفئة --------------------------------------------= الحد األدنى للفئة الوسطية +     الوسيط 

   التكرار األصلي للفئة الوسيطة                                                            
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 . رافد نهري من انهار منطقة ما باألمتار   100أطوال  (4-4)جدول 

 التوزيع التكرار المتجمع الهابط  التوزيع التكرار المتجمع الصاعد  التوزيع التكراري

 التكرار المتجمع   حدود الفئة  لمتجمع  التكرار ا حدود الفئة  التكرار الفئة  

 100 550اكبر من  1 640اقل من  1 550- 640

 99= 100- 1 650اكبر من  3= 2+1 740اقل من  2 650- 740

 97=99- 2 750اكبر من  12=9+ 3 840اقل من  9 750 - 840

 88= 97- 9 850اكبر من  34=22+12 940اقل من  22 850 - 940

 66= 88- 22 950اكبر من   67=33+34 1040من ل  اق 33  950- 1040

 33 =66- 33 1050اكبر من  89+22+ 67 1140اقل من  22  1050- 1140

 11= 33- 22 1150اكبر من  97+ 8+ 89 1240اقل من  8  1150- 1240

 3= 11 - 8 1250اكبر من  99+2+97 1340اقل من  2  1250- 1340

 1= 3 - 2 1350اكبر من  100=1+99 1440اقل من  1 1350- 1440

 1   100   100 المجموع 

 رافد نهري باألمتار.  100طوال المتجمع الصاعد والهابط ألالتكرار ( 2-4شكل )

 
 ( 4-4المصدر : جدول )
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 اعدد السكان حسب الفئات العمرية لمنطقة مامثال اخر يمثل 
 ا دد الس ن حسب الفئات العمرية ملنطقة ما   ( 5-4جدو  ) 

 التكرار المتجمع الصاعد  عدد السكان  فئات السن 

 300 300 25اقل من 

 1200 900 30اقل من    - 25

 2500 1300 35من  اقل  - 30

 4100 1600 40اقل من    – 35

 6100 2000 الفئة الوسطية  45اقل من – 40

 7600 1500 50من  اقل – 45

 7900 1300 55اقل من    – 50

 9700 800 60اقل من    – 55

 10000 300 65من  اقل – 60

  10000 المجموع 

 ستخرج التكرار التراكمي الصاعد) العمود الثالث(.  ي •
 .  5000=   2÷  10000ستخرج ترتيب الوسيط = ي •
حدد الفئة الوسيطة وهي الفئة التي تقابل القيمة التي تتضمن االحد األدنى واالعلى ي •

 40الوسيطة هنا = (. والحد األدنى للفئة44  – 40لها وهي )
 .  6100لوسيطة =  حدد التكرار المتجمع الصاعد للفئة اي •
 .                               5حدد طول الفئة =  ي  •
                          4100للفئة الوسطية =  السابق التكرار المتجمع الصاعد  •

 5×  2000/  4100–500+  40طبق الصيغة اإلحصائية = الوسيط = ي •
=40   +900  /2000   ×5 =40   +0.45  ×5   =40  +2.25 
 سنة العمر الوسيط  42.25 = 

ال يتأثر بالقيم الشاذة ، يمكن الرسم لبيانته ، أما عيوبه ليس له شيوع مثل :  المزايا  •
الوسط الحسابي ، ال يدخل في حسبه اال قيمة أو قيمتين . وليس له شيوع كما هو  

 الحال في الوسط الحسابي . 
 ي حال البيانات المبوبة في جدأول توزيع تكرارية : ف ( 4-2-5)

( الجدول  بيانات  تطبيقات على  االتية  الخطوات  باتباع  المنوال  هنا  6-4يمكن حساب   )
المنوال يجب استخراج مركز الفئة المتوالية وتطبيق القانون التالي بحسب طريقة ) الرافعة 

 أو العزوم (: 
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 )التكرار الالحق(                                            
 × طول الفئة ------------------------------المنوال = الحد األدنى للفئة المنوالية + 

 التكرار الالحق   +   التكرار السابق                                                  
 اعداد السكان حسب الفئات العمرية لمنطقة ما  (6-4جدول )

التكرار المتجمع  مركز الفئة )س( عدد السكان)التكرارات( ك )الفئات( ف سنفئات ال
 الصاعد 

 300 22.5 300 25اقل من  

 400 27.5 100 30اقل من     - 25

 500 32.5 100 35اقل من   - 30

 700 37.5 200 40اقل من     – 35

 910 42.5 210     45اقل من  – 40

 1060 47.5 150 50اقل من  – 45

 1190 52.5 130 55اقل من     – 50

 1290 57.5 100 60اقل من     – 55

 1590 62.5 300 65اقل من  – 60

     1590 المجموع 

الفئة الوسيطة هي التي تقابل التكرار المتجمع الصاعد  إذا  795=   2/  1590ت و=  
( 910) يساوي الذي   

 
، بينما   40لفئة المنوالية (= وبحسب احتياجات الصيغة القانونية يتضح ان )الحد األدنى ل

(   5( ، طول الفئة )200، التكرار السابق )  150=  )التكرار الالحق(  
    42.14=    5×  200+ 150/ 150+  40=  المنوال         

 

يكتفي برسم المستطيالت التي حساب المنوال بالرسم : من المدرج التكراري وان كان   •
الساب والفئة  المنوالية  الفئة  العلوي تمثل  األيمن  الراس  نصل  ثم  لها،  والالحقة  قة 

لمستطيل الفئة المنوالية بالراس العلوي األيمن للمستطيل السابق له، كما يصل الراس 
نقط  في  فيتقاطعان  له  الالحق  للمستطيل  المنوالية  الفئة  لمستطيل  االيسر  ة العلوي 

قيمته المنوال كما   نسقط منها عمودا على المحور االفقي ، يقابله في نقطة تكون هي
 ( .3-4في الشكل) 
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    الفئة المنوالية للحجم السكاني بحسب الفئات العمرية لمنطقة ما (3-4شكل )

 
 ( .4-6المصدر جدول )

المنوال:  وعيوب  بسهولة    مزايا  ايجاده  يمكن  المزايا  ال من  والرسم،  الرياضية  بالطريقة 
تقديره إذا زاد عدد القيم زيادة كبيرة وتساوت يتأثر بالقيم المتطرفة. أما أبرز عيوبه يصعب 

كل  بعيدة  تبدو  القيم  متماثال الن  التوزيع  يكن  لم   ، متجاورة  فئات  في  الكبيرة  التكرارات 
المقياس جودته كأحد م يفقد هذا  التوزيع وبهذا  الموقعالبعد عن مركز  58قايس 

 ، )الصالح 

   (. 175: 2000السرياني . 
 مقاييس التشتت :    (4-3)

لصفحات السابقة من مقاييس النزعة المركزية، والتي كان الهدف منها هو معرفة في ا   
قيمة وسطية معينة يمكن بواسطتها التعبير عن البيانات من جهة، ومن جهة أخرى يمكن  
أن    اال  اخرى،  مجاميع  بيانات  مقارنة  أو  واحدة،  مجموعة  بيانات  مقارنة  اداة  تكون  أن 

تفي بوصف البيانات بشكل كامل، إذ هي ال تعطي توفر   ة قد المقاييس النزعة المركزي
لنا فهما كامال عن مدى تشتت قيم المجموعة عن الوسط. ومن هنا نحتاج الى مقاييس  
التشتت إذ اتفق بعض من المتخصصين على أن  تكون هناك نقطة ثابته لقياس التباعد  

سط الحسابي هي خير من ية كالو أو التقارب عن هذه النقطة، وقد وجد أن  القيمة الوسط
التشتت معناه التباعد أو التفاوت واالختالف بين مفردات الظاهرة عن  يمثل هذه النقطة.  

نقطة مركزية ، لبيان مدى التجانس وهذا يكون باألرقام القريبة مع بعضها وبحدود ضيقة  
 جدا . التشتت كبيرا، وكلما كانت األرقام متفاوتة فيما بينها تفاوتا كبيرا كلما كان 

0
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 إذ إن غالبية النقاط تكون قريبة من هذه، وعلى هذا يؤكد هذا على البعد قد يكون : 

  .كبيراا مما يعبر عن تبعثر البيانات 
   قليال مما يعبر عن عدم التبعثر للبيانات وانتظامها 
   .متساو مما يشير الى عدم وجود تشتت أو اختالف 

 :  ة رجة المعياري ( االنحراف المعياري والد4-3-1)
نستخرج الوسط الحسابي = مجموع المساحة % على عدد الوحدات السكنية  (1)

 7.69=  13/ 100القراءات =
نستخرج انحراف كل مساحة من الوحدات اإلدارية من الوس الحسابي . )العمود  (2)

4.) 
نربع االنحرافات لكل وحدة عن الوسط الحاسبي أي ضرب كل قيمة × نفسها   (3)

 (.5رقم)أي تربيع قيم العمود 
   1487.912نستخرج مجموع العمود الرابع والذي يساوي =  (4)
 ÷ ن       2مجموع ح  نستخرج االنحراف المعياري من خالل الصيغة التالية : ع= (5)

 لقيم )عدد الوحدات اإلدارية .حيث ان ع = االنحراف المعياري   ، ن عدد ا
         =1487.912           =11.144   

= االنحراف عن المتوسط الحسابي لكل مساحة / نستخرج الدرجة المعيارية   (6)
 االنحراف المعياري )العمود السادس( .  

هذا الموضوع من مقاييس يستخدم للمقارنة في تباين الظواهر في مكانين أو   ❖
 مكان واحد 

نقصد بها القيمة الناتجة عن قسمة انحراف   الدرجة المعيارية : ( 4-3-2)
، تستخدم الدرجة المعيارية في كثير من  مفردات الظاهرة عن وسطها الحسابي 
 مجاالت التحليل الكمي في الجغرافية  

 :      معلومة / الجغرافية ❖
   تعني علم العالقات المكانية، أحد اركان المنهج الجغرافي هو التصنيف.
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الدرجة المعيارية :تستعمل للمقارنة بين الظواهر بين مكان أو مكانين أو عدة امكنة   ❖
جودة في الجدول أعاله تعني بانها تنحرف عن االنحراف المعياري  واالشارات المو 

 باتجاه السالب أو االتجاه الموجب، أي بعبارة أخرى:  
الموجبة: البع   )+( اإلشارة  تبتعد عن بعضها  القيم  الحسابي  تعني ان  ض وعن وسطها 

بي باالتجاه  تعني ان القيم تبتعد عن وسطها الحسا   ( اإلشارة السالبة :-)باالتجاه الموجب  
. الجدول  مثالالسالب  من  الى    (4-7):  الحضرية  المراكز  مساحة  يتضمن  الذي  ادناه 

استخرج الدرجة   م   2021حضري من محافظة ذي قار جنوبي العراق لسنة  ( مركز  13)
 .(7-4ة ، ومن ثم مثلها كارتوكرافيا؟ من الجدول )المعياري

 قار جنوبي العراق محافظة ذي الوحدات االدارية لمساحة   (7-4جدول )

الوحدة  
 % المساحة  الدارية 

 العمود الرابع 
 ( -س -ح)س

العمود 
 الخامس
 2ح

العمود 
  السادس
الدرجة  
 المعيارية 

 11. 1.413457 1.2 8.9 700 الفجر

 31. 12.51812 3.5 11.2 885 قلعة سكر

 -05.- 0.34679 0.6- 7.1 560 النصر 

 1.71 364.5675 19.1 26.8 2110 الرفاعي 

 -47.- 26.62888 5.2- 2.5 200 الشطرة

 2.50 775.932 27.9 35.6 2800 الغراف 

 -55.- 37.36508 6.1- 1.6 125 الدواية 

 -47.- 26.62888 5.2- 2.5 200 سيد دخيل

 -67.- 56.58383 7.5- 0.2 14 الصالح

 -58.- 42.1675 6.5- 1.2 95 الناصرية 

 -57.- 41.34694 6.4- 1.3 100 سوق الشيوخ 

 -65.- 53.56846 7.2- 0.4 30 الجبايش

 -63.- 48.84457 7.0- 0.7 56 المنار

   1487.912  0 100.0 7875 المجموع 

المصدر : جمهورية العراق ، وزار  الموارد المائية ، المديرية العامة للمساحة ، خرائط )العراق ، محافظة  

(  1( وبدقة تمييز ) Ikenowsلفضائية)االجغرافية والمرئية    باالستعانة بتقنية نظم المعلومات   2021ذي قار لسنة  
 م.  
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 SPSS Studentبإصدار  Z-Scoresكيفية حساب ( 4-4)
لتحديد مدى شيوع أو شدة درجة معينة   ت ستخدم  المعيارية هي إحصائية وصفية  الدرجة 

المتوسط   بعدها عن  يتم حساب درجات  بتحديد  المعياري.  االنحراف  عن    Zفي وحدات 
متوسط   طرح  المعياري  طريق  االنحراف  على  القسمة  ثم   ، الفعلية  الدرجات  من  الخلية 

درجات   إلى  الفعلية  الدرجات  وبتحويل  )المتوسط    zللخلية.  االنحراف   0=  الموحدة   ،
  = مختلفة  1المعياري  بوحدات  المقاييس  على  الدرجات  بمقارنة  للباحثين  هذا  يسمح   ،)

 SPSSل بالبوصة(. على الرغم من أن  زن بالرطل مقابل الطو )على سبيل المثال ، الو 
درجات   بسهولة  يوفر  إنتاج    zال  السهل  من  أنه  إال  الوصفية،  اإلحصاءات  في جداول 

 عن طريق تحويل المتغيرات إلى قيم موحدة. zوتحليل درجات 
 ( تحويل المتغيرات إلى قيم معيارية: 4-4-1)

انات. بمجرد أن يتم تحميلها ، انات" وافتح ملف البيضمن قائمة "ملف" ، حدد "فتح" ثم "بي
"الوصف"  نافذة  في  "وصفية".  ثم  وصفية"  "إحصائيات  حدد   ، "تحليل"  قائمة  على  انقر 
التي تظهر ، انقل المتغيرات التي تهمك إلى عمود "المتغير )المتغيرات(". يمكنك تحديد  

المت هذه  نقل  ويمكن   ، واحد  وقت  في  متغيرات  عدة  "المتوتحليل  عمود  إلى  غير  غيرات 
)المتغيرات(" أما عن طريق النقر والسحب أو عن طريق تمييز المتغيرات ذات األهمية  

 والنقر فوق زر السهم.
انقر فوق الزر "خيارات" وتأكد من تحديد مربعي "متوسط" و "انحراف قياسي"، ثم   ❖

فوق  انقر  "الخيارات"،  نافذة  من  الخروج  بمجرد  "متابعة".  فوق  "حفظ    انقر  مربع 
 وحدة كمتغيرات" أسفل نافذة "الوصف"، ثم انقر فوق الزر "موافق". القيم الم

على الرغم من أنه سيتم نقلك تلقائياا إلى نافذة "اإلخراج"، إال أن درجاتك ليست  ❖
هنا. للعثور عليها ، ارجع إلى النافذة مع مجموعة البيانات الخاصة بك. سيكون  

األعلى(، والقيم الموجودة في   ]اسم المتغير[" في   Z"لديك اآلن أعمدة جديدة )مع  
 موحدة.  zهذه األعمدة هي درجات 
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البرنامج  ❖ )   تحسب  spssفي  الصيغة  من  المعيارية  / 7.69  -سالدرجة   )
 spss   (z- scoresاستخراج الدرجة المعيارية في برنامج/ بعد ذلك    11.144
in spss   ).  باتباع المعيارية  الدرجة  نستخرج   )  ( رقم  الجدول  بيانات  ومن 

 الخطوات التالية : 
Analyze ----    ثمDescriptive statistics    ثمDescriptive  ----- بعد ذلك يتم نقل المتغير

 Save Standardized Valuesثم بعد ذلك يتم تأشير )  ----.Variable (sاليمنى )الى الخانة  
as Variables) . 

 SPSSالية استخراج الدرجة المعيارية في برنامج ( 4-4شكل )

 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

146 

 

 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

147 

 

 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

148 

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

هنا وهو    Mean( يسجل الوسط الحسابي    8-4يظهر من ذلك مخرجات الجدول رقم )
( . وهي  11.144( والذي يساوي )  Std. Deviation( ، واالنحراف المعياري )  7.69)

الوص المعيارية(  االحصائيات  )الدرجة  نجد  اين  لكن   ، المستخرجة     )Z- scores فية 
  ( في صفحة  توجد  في   Data viewهنا  البرنامج  في  لتسجل  اليها  الرجوع  يتم  ( الن 

 خطوات الحقة . 
 SPSSرانمج ب خمرجات تسجل الوسط احلسايب والاحنرا  املعياري يف  ( 8-4جدو  ) 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

 11.144 7.69 13 س

Valid N (listwise) 13     

 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

البرنامج   قبل  انشاؤه من  تم  الذي  الثاني وهو  العمود  الى  يعود  ولو  البرنامج،  الى  يرجع 
الذي هو عبارة عن قيم سالبه وقيم موجبة وهذا يعني انها قيم معيارية مناظرة والخاصة  

للتوزيع الطبيعي لكون المتوسط الحسابي يساوي )صفرا( بالمتغير) س( وهي قيم تخضع 
( ويتم التأكد من ذلك بأعاده نفس الخطوات أعاله لكن هنا  1ساوي) واالنحراف المعياري ي
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مع ورفع التأشير من    Z- scores( ينقل س  s)Variable الى الخانة اليمنى ) يتم نقل  
Save Standardized Values as Variables   ( رقم  الشكل  في  كما   .)4-5 )

 ( .9-4والجدول )
 Save Standardized Values as Variablesورفع التأ ري م     Z- scoresينقل  (  5-4 لك ) 

 
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 SPSSيف برانمج Z- scores اخملرجات اإلحصائية بعد نقل (  9-4جدو  ) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 11.144 7.69 13 س

ZScore(س) 1.00000 0.0000 13 

Valid N 
(listwise) 

13 
  

 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 
( لم تتغير بالقيمة كما هي في المخرجات األولى Std. DeviationوMeanيالحظ ان)

خانة)   الى  إدخاله  تم  عندما  ثاني  العمود  في  تغيرت  انها  واجراء variable(s)لكن   )
( قيمة  سجلت  فقد  عليه  الحسابية   .Stdبينما)(،  Mean  ()0.0000العمليات 

Deviation  ( فقد بلغت قيمته )مقارنة بالصف األول اللذان بلغت مخرجات التحليل  1 )
( يعني انه يتوزع توزيع طبيعي وأيضا معياري  11.144( و )7.69االحصائي السابق)  

مالحظة   ويمكن   . فقط  طبيعي  باعتماد)  ليس  رقم   كما (Histogramذلك  الشكل        في 
 Analyze ----Descriptive( باعتماد الخطوات التالية    8-4( و)7-4( و )4-6)  

statistics---- Explore    و  يثم )س(  قيم  خانة (س  Z-Score نقل                في 
 (Dependent list فقط لم نختار أي خيار اخر  ) Continueثم. OK  

ا فضال  من  أخرى  جداول  مع  الوصفية  االحصائيات  مالحظة  يمكن  هنا  عن  لمخرجات 
الرسم البياني وهو المغزى األساس لبيان طبيعة التوزيع وهنا يتضح أن  مخرجات التحليل  
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في هذا الجدول هي نفسها التي تم عرضها في الجداول السابقة في هذا الموضوع كما  
سجال نفس القيم في كال  Kurtosis  التفلطح   ,  Skewnessيمكن مالحظة ان ) االلتواء

(  على التوالي  يعني انهما لم يتغيران فقد جاء 2.819،    1.890الحالتين والتي بلغت )
بنفس القيم . وهذا يمكن التأكد منه في الرسم البياني . وقبل ان نتحول الى الرسم البياني  

 Tests ofاختبار التوزيع )  ( الذي يشير الى10-  4نأخذ المخرج االخر وهو الجدول )
Normality  (و )( لكل من قيمة )سz-Score  ( بان )س(Sig.( هي اقل من )0.05  )

وبهذا فإنها تبتعد عن التوزيع الطبيعي وفي كال الحالتين فانهما سجال نفس القيم في كال 
  ( لمقياس  و)Kolmogorov-Smirnovaالحالتين   )Shapiro-Wilk    أثبته وهذا   .)

 (.8-4الى )  (6-4لبصري للشكل ) التحليل ا
 SPSS   مالحظة الاحصائيات الوصفية يف برانمج  اخملرجات هنا ي (  10-4جدو  ) 

 
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 
 
 
 
 

Descriptive Statistic 
Std. 

Error 

 Mean 7.69 3.091س 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

0.96 
 

Upper 
Bound 

14.43 
 

5% Trimmed Mean 6.56 
 

Median 2.50 
 

Variance 124.192 
 

Std. Deviation 11.144 
 

Minimum 0 
 

Maximum 36 
 

Range 35 
 

Interquartile Range 9 
 

 Skewness 1.890 0.616         االلتواء

 Kurtosis 2.819 1.191          التفرطح 

Zscore(س) Mean 0.0000 0.27735 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

-0.6043  

Upper 
Bound 

0.6043  

5% Trimmed Mean -0.1018  

Median -0.4659  

Variance 1.000  

Std. Deviation 1.00000 
 

Minimum -0.67 
 

Maximum 2.50 
 

Range 3.18 
 

Interquartile Range 0.82 
 

Skewness 1.890 0.616 

Kurtosis 2.819 1.191 
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وفقا ال    Kolmogorov-Smirnovaو   Shapiro-Wilkاخملرجات اإلحصائية لـ  (  3-4جدو  ) 

 SPSSالاحصائيات الوصفية يف برانمج  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.001 13 0.699 0.003 13 0.295 س
Zscore(س) 0.001 13 0.699 0.003 13 0.295 

a. Lilliefors Significance Correction 
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 

 SPSSوفقا لإلحصائيات الوصفية يف برانمج    الرمس البيان (  6-4 لك ) 

  
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 
يلحظ اختالف القيم في الرسم البياني يلحظ ان االعمدة غير متناظرة أو متساوية كذلك 
ان مقياس الرسم غير متساوين وقد ظهرة القيم السالبة في الشكل الثاني ان اعتمد على 

 قيم معيارية .  
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 SPSSالرمس البيان وفقا لإلحصائيات الوصفية يف برانمج  (  7-4 لك) 

 
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 SPSSالرمس البيان وفقا لإلحصائيات الوصفية يف برانمج    ( 8-4 لك) 

 
 SPSSالمصدر : البرنامج االحصائي 

 مبوبة  في حالة البيانات غير ال (Mean Deviation( االنحراف المتوسط ) 4-5-1)
يعتمد هذا المقياس في حسابه على قيم جميع االفراد في الظاهرة العيب الرئيس في     

األخرى،   البيانات  واهمالها  البيانات  من  محدد  عدد  على  اعتمادها  هو  التشتت  مقياس 
فالحاجة في بعض األحيان تستدعي استعمال مقاييس أخرى أكثر دقة، وتأخذ باالعتبار  

كله المشاهدات  مثل  تشتت  ويعرف ا،  المعياري.  واالنحراف  والتباين  المتوسط  االنحراف 
( بانه متوسط مجموع االنحرافات المطلقة عن المتوسط الحسابي  Mdاالنحراف المتوسط )

 n Md =/∑ l X – X ¯l/   لتالية:  ويتم استخراجه بالمعادلة ا
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الوسط الحسابي/عدد ويفسرها القانون بان االنحراف المتوسط= مجموع انحرافات القيم عن 
 قيم الظاهرة .  

( ،  ¯ X – X)  ولما كان مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي يساوي صفراا عمود  
العددية  القيمة  ونأخذ  اإلشارة  اهمال  الى  اللجوء  يتم  لذا   ، التشتت  درجة  كانت  مهما 

اف المتوسط ومن الجدول االنحر (.    -ة بدون النظر الى اإلشارة الحسابية )+(،)  المطلق
 ( 11-4جدول)لحجم االسرة نتبع الخطوات ادناه: 
 الاحنرا  املتوسط حلجم الارسة (  11-4جدو  ) 

 
 (  5حساب المتوسط الحسابي للمشاهدات ويساوي ) ❖
 حساب انحراف المشاهدات عن المتوسط الحسابي كما في العمود ) الثالث ( .   ❖
اإل  ❖ بإهمال  مطلقة  انحرافات  الى  االنحرافات  )الجبرية( تحويل  السالبة  شارات 

 واعتبار االنحرافات كلها موجبة . 
حساب االنحراف المتوسط    14إيجاد مجموع االنحرافات المطلقة والتي تساوي    ❖

 .1.4وع على عدد المشاهدات ، ويساوي بقسمة ذلك المجم
القصور   ❖ أوجه  من  يعاني  انه  اال  الجيدة  المقاييس  من  المتوسط  االنحراف  ويعد 

أ  من  في  مختلفة  خاصة  الحقة  إحصائية  عمليات  في  استعماله  صعوبة  همها 
59عمليات االستنتاج االحصائي

 (175:الصالح ، السرياني ) 
 االنحراف المتوسط في جدأول توزيع تكرارية  ( 2-  4-5) 

 ( 12-4) نتبع الخطوات التالية: 

 X – X ¯ l X – X ¯lحجم االسر  رقم االسر  

1 7 2 2 

2 5 0 0 

3 2 -3 3 

4 2 -3 3 

5 5 0 0 

6 5 0 0 

7 9 4 4 

8 5 0 0 

9 6 1 1 

10 4 -1 1 

 14 0 50المجموع 

 5المتوسط 
 

1.4 
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 يحدد القانون وهو :   ❖
                             

 الوسط الحسابي(  –وع التكرارات × )مركز الفئة مجم                      
 ---------------------------------------------------= االنحراف المتوسط 

 مجموع التكرارات                                      
 مجموع التكرارات × مركز الفئة                                    

 7= 70/10=  ------------------------------=   ستخر  الوسط الحسابيي
 مجموع التكرارات                                   

 يجب االنتباه العمل بالخطوات اآلتية:  مالحظة: 

 ال يجوز استخدم هذه الصيغة في حالة وجود هكذا جداول تكرارية وهي :    ❖
حال البيانات   مجمع التكرارات × مركز الفئة /عددها ......... هذه تستخدم في ❖

 غير المبوبة  
( بالنسبة للصف األول وهو بمثابة  3= 2/ 6=  4+  2العمود الثاني يستخرج من )  ❖

 (  2( وحسب العمود )2طول الفئة أما الصفوف االخرى فيهي التكرار + 
 (  2×  1ضرب التكرارات في مركز الفئة عمود ) ❖
 ( 7الوسط الحسابي ) – 2العمود الرابع يستخرج وهو )عمود  ❖
 مود الخامس يستخرج برفع اإلشارات السالبة فقط  الع ❖
 العمود السادس يستخرج بحاصل ضرب التكرار في مركز كل فئة   ❖
 نطبق في القانون وحسب االتي :   ❖

 ( الاحنرا  املتوسط يف جداو  تو يع   رارية 12-4جدو  ) 

 6 5 4 3 2 1 العمود 

مركز الفئة   (Fالتكرار ) الفئات 
X) ) 

X  * F  مركز الفئة-  
 الوسط الحسابي 

─X- X 

│ مركز الفئة  
الوسط   -

 الحسابي │ 

التكرار × │ مركز  
الوسط   -الفئة 

 الحسابي │ 

2 - 1 3 3 ×1=3 3 -7  =-4 4 1 ×4  =4 

4 - 2 3 +2 =5 2 ×5=10 5 -7  =-2 2 2 ×2 =4 

6 - 3 5 +2=7 3 ×7  =21 7 -7  =0 0 3   ×0=0 

8 - 4 7   +2=9 4 ×9=36 9 -7  =2 2 4 ×2 =8 

 16   70  10 المجموع 

                              
 االنحراف المتوسط =  

 مجموع التكرارات   / الوسط الحسابي( –مجموع التكرارات × )مركز الفئة 
                      =16  /10 =1.6 
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 التباين واالنحراف المعياري :  (   4-6)
 ( في حال البيانات غير المبوبة :  4-6-1)
من المفردات ، هو عبارة    لتباينهو الجذر التربيعي للتباين ، أما اراف المعياري :  االنح  

القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عددها ، ويرمز  عن مجموع مربعات انحرافات 
( التباين  ،  2αالى   )( بـ  له  فيرمز  المعياري  االنحراف  ... (    αأما  تربيع  بدون  فقط 

 ات غير المبوبة حسب القانون اآلتي : يستخرج التباين في حال البيان
 عددها /  مجموع )انحراف قيمة من القيم عن وسطها الحسابي( = التباين    

 n  ( /X─ X - ) =2α                           أي:

 إذا كان التباين بهذه القاعدة فما هو االنحراف المعياري  
 α  =  للتباين √ي                   المعياري = الجذر التربيعي للتباين   أ إذا االنحراف 

أي يتم ايجاد التباين ثم تضع النتائج تحت الجذر التربيعي لغرض استخراج االنحراف  
 المعياري.  

مثال تطبيقي: من البيانات غير المبوبة التالية أوجد التباين ومن ثم أوجد االنحراف  
 المعياري  

(2 ،3 ،4 ،5 ،6 ) 
      4= 5/ 5+4+3+2لتكرارات / عددها =  ايجاد الوسط الحسابي = مجموع ا (1)

                                2 (─X-X                 ∑) 
     ---------------      إذا نجد التباين وهو =  

                                     N 
(2-4)2 ( +3-4 )2 ( +4 -4)2( +5 – 4)2 ( +6  -4)2 
                   =--------------------------------------------------------- 

5 

                     4  +1  +0   +1  +4 

                     =-------------------------------    =2 

5 
 1.41=  √2 =  للتباين √= االنحراف المعياري إذا  
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 التباين واالنحراف المعياري:   (4-6-2)
 بوبة: في حال البيانات الم

 ( 13-4جدول )نتبع الخطوات التالية:  
 حدد القانون وهو:  ي 
 مجموع الت رارات يف مركز الفئة            2مجموع الت رارات × )مركز الفئة(            

 α2(----------------     -     ------------------(2(التبا    

 وع الت رارات مجموع الت رارات                       مجم                 

 √  = التباين  ( وهو2αيستخرج االنحراف المعياري ) 
( بالنسبة للصف األول وهو بمثابة  3= 2/ 6=  4+  2العمود الثاني يستخرج من )  

 (  2( وحسب العمود )2طول الفئة أما الصفوف االخرى فيهي التكرار + 
 ( 2×  1العمود الثالث ضرب التكرارات × مركز الفئة عمود ) 
 ع يستخرج وهو )تربيع مركز الفئة × العمود الثالث(. العمود الراب 
امس يستخرج من خالل ضرب مربع الفئة المربعة العمود الرابع ×  العمود الخ 

 التكرار 
 التبا   والاحنرا  املعياري يف  ا  البياانت  ري املبوبة   ( 13-4جدو  ) 

 5 4 3 2 1 العمود 

التكرار   الفئات 
(F ) 

 (Xمركز الفئة  
) 

X * F X2 مركز الفئة تربيع F    ×X2 

2 - 1 3 3 ×1=3 3×3=9 9 

4 - 2 3 +2 =5 2 ×5=10 5×5=25 50 

6 - 3 5 +2=7 3 ×7 =21 7 ×7 =49 147 

8 - 4 7  +2=9 4 ×9=36 9 ×9 =81 329 

 520  70  10 المجموع 
                       520                            70 

       α2( = -------------          -   )  -------------(2(التباين       
                          10                            10                             

 1.73√ = 3بينما االنحراف المعياري =   التباين ،وهو  3=  49 – 52= 
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   المعيارية :الدرجة   :(  4-6-3)

 ( 14-4نتبع الخطوات التالية: جدول )   المبوبة: ( في حال البيانات 4-6-3-1)
 استخراج الدرجة المعيارية ( 14-4جدول )

 5 4 3 2 1 العمود 

الدرجة    ( X) ) F -  ─X F)2 -  ─Xمركز الفئة  (Fالتكرار ) الفئات
 المعيارية 

2 - 1 3 3 -7  =-4 16 -0.82 

4 - 2 3 +2 =5 5 -7  =-2 4 -0.41 

6 - 3 5 +2=7 7 -7  =0 0 0.00 

8 - 4 7  +2=9 9 -7  =2 4 0.41 

  24   10 المجموع 

      ستخرج الوسط الحسابي.ي 
 مجموع التكرارات × مركز الفئة                            

 7= 70/10=     --------------------------           = الوسط الحسابي
 مجموع التكرارات                               

 .  3ج انحراف قيمة من قيم التكرارات من الوسط الحسابي العمود ستخر ي ❖
X─ - ( = α..... ثم نستخرج االنحراف المعياري) 4ربع االنحرافات عمود ي ❖

F)2 )√  =4.9  . 
طبق قانون استخراج الدرجة المعيارية لكي يخرج لنا العمود الخامس. فقانون  ي ❖

راف مركز الفئة عن الوسط أي انح.... F - ─X  /αالدرجة المعيارية هو : 
 . الحسابي مقسوما على االنحراف المعياري 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس 
 التقاطعية الداول 

Crosstable 
 وبعض الختبارات الالمعلمية 
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 ة علمياالختبارات الالم الجداول التقاطعية وبعض( 5)
   انشاء الجداول التقاطعية  (5-1)

تتضمن الجداول التقاطعية بترتيب متغيرات الظاهرة قيد الدراسة في جداول، اذ يكون     
أحد المتغيرين صفا يقابله المتغير االخر لتنظم في عمود ذلك الجدول. ويمكن تلخيص  

المتغيرين، ولت الى صفات لكال  التقاطعية من خالل تصنيفها  الجداول  وضيح ذلك عمل 
 (. 1-5يحي في الجدول )كما سيرد في المثال التوض

تلخيص عمل الجداول التقاطعية من خالل تصنيفها الى صفات لكال  (  1-5جدول )
 المتغيرين 

 المجموع  فصيلة الدم  مستوى الضغط 

A B O AB 

 112 35 19 18 40 عالي 

 388 105 65 88 130 منخفض 

 500 140 84 106 170 المجموع

 ؟لمستوى ضغط الدم ونوع الدمطلوب انشاء جدول تقاطعي الم
في هذه الحالة يسمى الجدول أعاله بالجدول التقاطعي لمستوى ضغط الدم ونوع الدم فهو 
البرنامج االحصائي   الجداول في  إنشاء  ويمكن  المتغيرين  متغير من  بيانات كل  يصنف 

SPSS     مستويات ضغط الدم فمثال من بيانات االستبانة بإعطاء الرمز لكل مستوى من
إعطاء رقم الى مستوى الضغط الدم العالي والعطاء مستوى الضغط الدم المنخفض رقم 

(، في حين ان أصناف الدم بحسب الفصائل الظاهرة في الجدول فقد يرمز الفصيلة  2)
فترمز بالرقم    O( بينما الفصيلة  2( رقم ) ( B( والفصيلة  1( رقم )Aالتي تحمل الصنف )

الفصيلة )ف  (3) البيانات كال 4بالرقم )  ( ترمزABي حين  ادخال  يتم  ذلك  ( وبناءا على 
 حسب الصفوف واالعمدة أي حسب االتي:  

 (.4× 2( أعمدة أي )4( صف، و) 2ان هذا الجدول التقاطعي يتكوم من )*
 ( عالي ومنخفض على التوالي. 2و  1مستوى الدم يقسم الى ) *
( على التوالي. وال  A. B .0.  AB( لفصلية )4و 3و 2و 1اما فصيلة الدم فتقسم الى )*

ننسى بتان هاتين المتغيرين هما من المتغيرات الوصفية النوعية التي تندرج تحت وصف 
   Stringالمتغيرات من نوع 
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القياسية  * الرقمية  البيانات  بها ألنها تكون ضمن  لها عمود خاص  فيعمل  التكرارات  اما 
 فئات المتغير االخر.   لمتغيرين عند تقاطعه معوهي متعلقة بتكرار كل متغير من ا

البرنامج  * التكرارات   Weight Casesثم    Dataختار  ي   SPSSمن  وزن  لغرض 
 وبحسب االشكال ادناه. 

األوامر* شريط  اختيار   Analyze من  الفرعية    Crosstabsيتم  القائمة  من  المنسدلة 
Descriptive Statistics . 

، ننقل في Crosstabsنوان  ب يظهر نافذة الحوار بعبعد الضغط على الحوار المطلو *
 ننقل فيها فصائل االعمدة .  Columnاما مستوى ضغط الدم،  Rowخانة الصفوف 

  Chi – squareنختار مربع كاي    Crosstabsمن نافذة       Statisticsالنقر على*
 .   Pearsonبهدف حساب معامل ارتباط  Correlationاختار معامل االرتباط 

  . OKبعد ذلك موافق*
للمتغيرات غير  Spearman اما بالنسبة للمتغيرات الكمية ومعامل ارتباط سبيرمان*

 الكمية 
 وهي:    Nominalوهناك أربع خيارات الختبار المتغيرات االسمية او النوعية 

   Contingency coefficientمعامل االقتران  -

 Phi and Cramer's Vمعامل فأي وكريمر  -

 Lambda مبد معامل ال  -

 Uncertainty Coefficientمعامل عدم التأكد   -

   Ordinalبينما يوجد أربع خيارات الختبارات المتغيرات الترتيبية  •

   Gammaاختبار  •

   Somers,dاختبار  •

    Kendall,sاختبار  •
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 ( تظهر مخرجات النتائج االتية : 2-5ومن الجدول )
   Expectedوالعدد املتوقع    countطاء العدد الفعيل  عرض النتاجئ ملربع  ي بإع (  2-5جدو  )      

Chi-Square Tests 

  Value Df Asymptotic Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2.462a 3 0.482 

Likelihood Ratio 2.566 3 0.464 

N of Valid Cases 500     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 18.82. 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

   االختبارات الالمعلمية( 5-2)

 :  Chi – Squareاختبار مربع كاي ( 5-2-1)

 Observedهو مقياس لمدى الفرق بين مربعات التكرارات المشاهدة   X2مربع كاي 
Counts ة والتكرارات المتوقعة المثاليExpected  مقسوما على التكرارات المتوقعة    

  2009 جودة .) 60( وفق الصيغة الرياضية :  Square-Chiتستخرج قيمة مربع كأي )
:152 ) 

 E /
2   E)-(O X2 =  

 
 ويمكن تفسير المعادلة بشكل مبسط بالشكل التالي  

   2قيم المتوقعة(ال  –مجـ)القيم المشاهدة + 2القيم المتوقعة(  –مجـ)القيم المشاهدة  =  2كا
 القيم المتوقعة                                     القيم المتوقعة                          

  Df.                                     في حين تستخرج درجة الحرية     القيم االخ..  + 
 (  1  -()عدد الصفوف 1 -وفق الصيغة اآلتية:)عدد األعمدة 

 الصيغة األخرى وهي :  او نستخدم 

                                                                                                    الخ   + ... الخ..     2(–مجـ )القيم المشاهدة    + 2مجـ )القيم المشاهدة(    =   2كا
 المتوقعة                         .                                       القيم المتوقعة                     القيم           القيم 

 (. 235 –  231:  1986العمر . ) 61نقال عن :   
الداللة     - مستوى  التخصص   Asymp. Sigأما  لنوع  وفقا  اختياره  فيتم  الثقة(  )درجة 

( مستوى  تعتمد  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  فاغلب   ، البيانات  أي    ،(  0.05ومصدر 
(95   .)% 
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وبموجب الطريقة اليدوية يتم حساب الفرق بين كل تكرار مشاهد وكل تكرار متوقع في كل 
 خلية ، بحسب المثال البسيط ادناه .

رقم الجدول  و)3-5)  من   )5-4 ( بحجم  عينة  يمثالن  اللذان  بحسب 246(  مشاهدة   )
 نواع مستقلة من الحوادث. (حاالت وثالث أ3الحوادث المرورية وحاالت الطقس اذ توجد )

هل يمكن اعتبار أنواع حاالت الحوادث المرورية عند حاالت الطقس في العينة    /السؤال 
 : كن اإلجابةفي ضوء هذا السؤال يممحل البحث او الدراسة. 

 التكرار المشاهد الفعلي المحسوب ألثر الحالة الجوية وحوادث السيارات (3-5جدول )
 المجموع  انقالب اصطدام  س ده حالة الجو /الحوادث 

 46 9 12 25 صحو 

 95 35 50 10 ممطر 

 105 40 45 20 ضباب 

 246 84 107 55 المجموع 

 اذلي جيب ان   ون  لي    لثر احلاةل اجلوية وحوادث الس يارات   (الت رار املتوقع )النظري ( 4-5جدو  ) 

 المجموع  انقالب اصطدام  دهس  حالة الجو /الحوادث 

 46 15.7 20.0 10.3 صحو 

 95 32.4 41.3 21.2 ممطر 

 105 35.9 45.7 23.5 ضباب 

 246 84 107 55 المجموع 

 المصدر : بيانات مفترضة 

 ان متغير نوع حوادث المرور ومتغير حاالت الطقس مستقالن   HO*الفرض الصفري : 
ان متغير أنواع الحوادث المرورية ومتغيرات حالة الطقس غير    H 1 *الفرض البديل : 

فانه  مست البحث  وتحقق اهداف  ومانعة  الدراسة جامعة  تكون  األخير حتى  قلين وهنا في 
لصفري بفرض البديل . وبهذا باألخير هل يقبل الفرض الصفري او هل يستبدل الفرض ا

 فإن  الطرق التقليدية في استخرج قيمة مربع كاي نتبع الخوات التالية : 
 النظرية : أوال يطبق القانون التالي الستخراج القيم  •
 القمية النظرية للك خلية = اجاميل الصف × اجاميل العمود/اجاميل العينة ..... وه  ا  •

 15.7= 246/ 84×   105،    20= 246/ 107× 46،    10.3=    100/ 55× 46الطقس الصحو=  

   32.4= 246/ 84× 95،    41.3= 246/ 107×   95،    21.2= 246/ 55× 95الطقس املمطر= 

 35.9= 246/ 84× 105،    45.7=  246/ 107× 105،    23.5= 246/ 55× 105الطقس ضباب =  
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صيغة  وهناك   ، الول  الصفو   مجموع  نفس  الامعدة   ون  ومجموع  الصفو   مجموع  البد  مالحظة 

 ر  ي   ان نطبقها التالية : أ 

                                                                              ا موع اللكي للعينة اخل                          –.....اخل  2جمـ )القي املشاهدة( +      2جمـ )القي املشاهدة( =    2  

 القي املتوقعة       القي        القي املتوقعة            

 73.04=   5.16      +  7.20+ 60.68الصحو=    

 103.06=        60.53+   4.72+ 37.81املمطر=   

 105.90=        44.31+   17.02+44.57ال باب= 

    =282.00  -  246      =36.00 

 وفق الصيغة اآلتية :    Dfيف    تس تخرج درجة احلرية    

 ( ...   1  -( ) دد الصفو   1  -) دد المعدة  

 (3  -  1 ( )3  -  1   )    =2 ×2   =4  . 

 ( وبحسب اآلتي:ــ1-5ويمكن عرض الخطوات التي تم تتبعها أعاله في الشكل )
 Spssراء عمليات التحليل في برنامج من خاللها اجالجراءات التي يتم (  1-5شكل )
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 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

(على النحو 6-5( و) 5-5العمليات اإلحصائية التي يمكن إظهارها في الجداول ) تكون المخرجات 
 االتي: 

 مخرجات التحليل االحصائي والتي تتضمن ملخص انجاز العمليات ( 5-5جدول )
العمليات جاز ملخص ان   Case Processing Summary 

  Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

نوع  و حال الجو 
 الحوادث 

246 100.00% 0 0.00% 246 100.00% 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 الجدول التقاطعي ( 6-5جدول )
نوع الحوادث   حال الجو  Crosstabulation  
 Total نوع الحوادث 

 انقالب اصطدام  دهس 

 Count 25 12 9 46 صحو  حال الجو 

Expected Count 10.3 20 15.7 46 

 Count 10 50 35 95 ممطر 

Expected Count 21.2 41.3 32.4 95 

 Count 20 45 40 105 ضباب 

Expected Count 23.5 45.7 35.9 105 

Total Count 55 107 84 246 

Expected Count 55 107 84 246 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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فرد التي عدت عينة للبحث بغية أثبات بوجود عالقة    500مثال اخر: اخذت عينة من  
 ( الدم  ونوع  ومنخفض(  الدم)عالي،  الجدول A  ،B  ،AB, Oبين مستوى ضغط  (بحسب 

( انشاء  7-5رقم  المطلوب  الضغط  (.  لمستوى  تقاطعي  تتبع  جدول  ويمكن  الدم،  ونوع 
 ( .2 -5الخطوات في الشكل)
 انشاء جدول تقاطعي لمستوى الضغط ونوع الدم ( 7-5جدول )

الدم   الدم وفصيلة مستوى ضغط  Crosstabulation 

 Total فصيلة الدم   

A B O AB 

مستوى  
 ضغط الدم 

 112 35 19 18 40 عالي 

 388 105 65 88 130 منخفض 

Total 170 106 84 140 500 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

الموافقة   :مالحظة على  الضغط  قبل  فيمكننك  البيانية  باألعمدة  الجدول  تمثيل  اردت  إذا 
Ok    تختار من المربع الصغيرDisplay Clustered bar Charts    ،اردت عدم    وإذا

التقاطعية الجداول  على  الصغير    الحصول  المربع  من  وذلك    Suppress tableاختر 
( الذي يمثل رسما بيانيا لبيان العالقة بين  2-5. شكل ) Okقبل الموافقة بالضغط على  

 ( . 3-5( والشكل )8-5فتظهر المخرجات كما في الجدول ) مستوى ضغط الدم وفصيلته . 
 ( 7-5للجدول )جدول تقاطعي   الخطوات الالزمة ألنشاء(  2-5شكل )
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 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
 مخرجات التحليل االحصائي انشاء جدول تقاطعي لمستوى الضغط ونوع الدم  ( 8-5جدول )

 Crosstabulationمستوى ضغط الدم * نوع فصيلة الدم 

  
الدم نوع فصيلة   

Total 
1 2 3 4 

مستوى  
ضغط 
 الدم 

1 
Count 40 18 19 35 112 

Expected Count 38.1 23.7 18.8 31.4 112 

2 
Count 130 88 65 105 388 

Expected Count 131.9 82.3 65.2 108.6 388 

Total 
Count 170 106 84 140 500 

Expected Count 170 106 84 140 500 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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ئي انشاء جدول تقاطعي لمستوى الضغط ونوع  مخرجات التحليل االحصا ( 3-5شكل )
 SPSSاستخدام برنامج  في ضوء الدم 

 
 .  SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

تسمى العالقة بين ظاهرتين تتصف كل منهما بصفتين فقط:   معامل االقتران:(  5-2-2)
ظاهرة العمل )يعمل ( و 4-5باالقتران، مثال ظاهرة الجنس )ذكر، انثى( كما في الشكل )

 ، وال يعمل( . 
 يمثل االلية التي يمكن من خالل استخرا  معامل االقتران بالطريقة التقليدية(  4-5شكل )

 
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

( عمل  9-5والجدول  الية  يمثل  االقتران(  الجدول معامل  بحسب  ذلك  تسهيل  ويمكن   :    
 تي: ( التوضيحي اال 5-9)
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 يمثل خاصية عمل المرأة بحالة الزواجية )عانس ، غير عانس(  (  9-5جدول )

عمل المرأة  
 العنوسة /

 المجموع  الصفتين 

 غير عانس  عانس 

 101 29 72 تعمل

 69 49 20 ال تعمل 

 170 78 92 المجموع 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 بعة في استخراج معامل االقتران نتبع الخطوات اآلتية: قبل الشروع في تحديد االلية المت
 : يوضع القانون الرياضي المعتمد في هذا األسلوب وهو

AD + BC  /   R= AD-   BC.... مثال    اآلتية:والستخراج هذا المعامل يتبع الخطوات
أجري استبيان حول )ظاهرة العنوسة ( وعمل المرأة فكانت النتيجة كما موضح في  

 الحل : آلتية ، والمطلوب إيجاد معامل االقتران بين هذين المتغيرين : الجدول ا

 
 مثال اخر :  ▪

االحصائيات   الى  الرجوع  ضوء  في  الرئة  بأمراض  اإلصابة  على  التدخين  تأثير  اختبر 
للمصابين بأمراض الرئة وجدت البيانات المطلوبة بغية استخدام معامل االقتران  الخاصة  

 ( . 10-5ض الرئة بحسب الجدول )بين أثر التدخين وامرا
 يمثل صفة التدخين وحاالت اإلصابة بأمراض الرئة  ( 10-5جدول )

 المجموع  غير مصاب  مصاب  التدخين/الصابة 

 426 34 392 يدخن 

 74 2 72 ال يدخن 

 500 36 464 المجموع 

   SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 تظهر مخرجات الجدول التقاطعي .(. 12-  5( و) 11-5ومن الجدول )
 

 
        72(49) -   20 (29)            3528 - 580       AD -   BC 

R =   ------------   =       -- ----------------------       =   ---------- 
AD+BC            72(49) + 20 (29)            3528 +580  

  = 2948/4108   = 0.71                      
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 الجداول التقاطعية لتمثيل صفة التدخين وحاالت اإلصابة بأمراض الرئة  (11-5جدول )

 Crosstabulationالعمل * الحالة الزواجية 
 

 Total الحالة الزواجية 

 غير مصاب مصاب

 Count 392 2 394 مدخن العمل

Expected Count 365.6 28.4 394 

ال 

 يدخن
Count 72 34 106 

Expected Count 98.4 7.6 106 

Total Count 464 36 500 

Expected Count 464 36 500 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 SPSSوبعض االحصائيات من خالل اعتماد برنامج  معامل االقتران  (12-5جدول)
Symmetric Measures 

  Value Approximate 
Significance 

Monte Carlo Significance 

Significance 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Nominal 
by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

0.447 0 .000c 0 0 

N of Valid Cases 500         

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 329836257. 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

التدخين   اثر  بين  تامة  شبه  تكون  تكاد  ارتباط طردية  هناك عالقة  ان  يعني  هذا   : أوال 
 لإلصابة بأمراض السرطان الرئوي وامراض الرئة األخرى. 

ين تتصف يستخدم هذا المعامل إذا كانت العالقة بين ظاهرت   معامل التوافق :(  5-2-3)
 كل منها بأكثر من صفتين اذ يتم اعتماد المعادلة اآلتية في إيجاد العالقة : 

R = √C -1/C 
: تمثل المجموع الكلي لخوارج قسمة مربع التكرار في كل خانة على حاصل  Cحيث ان 

ين للخانة التي فيها التكرار ... مثال: ضرب مجموعي التكرارين الراسي واالفقي المقابل
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اوجد من الجدول االتي الذي يمثل حوادث الطرق وحالة الجو حساب . و (13-5جدول )
  ؟معامل التوافق

 حوادث الطرق وحالة الجو في منطقة ما ولمد  معينة ( 13-5جدول )

 المجموع انقالب اصطدام دهس حالة الجو /الحوادث  

 46 9 12 25 صحو 

 95 35 50 10 ممطر

 105 40 45 20 ضباب 

 246 84 107 55 المجموع

 
وهذا االرتباط ضعيف موجب .  وهذا يكاد يكون مطابق مع نتائج التحليل في البرنامج  

( . 5-5( . ويتعزز ذلك كما يظهر في الشكل ) 14-5االحصائي كما في الجدول)
 (15—5والجدول )

 SPSSبعض نتائج االختبارات الالمعلمية باعتماد برنامج (  14-5جدول )

 
 SPSSحليل االحصائي لبرنامج المصدر: مخرجات الت 

C1=1/46 [ (25) ^2/55 +(12) ^2/107 +(9) ^2/84] =0.297 
C1=1/95 [ (10) ^2/55 +(50) ^2/107 +(35) ^2/84] =0.419 
C1=1/105 [ (20) ^2/55 +(45) ^2/107 +(40) ^2/84] =0.531  

                                                                     C = C1 + C2 +C3  
=0.297 +   0.419 + 0.531 = 1.147  

R = √1.147 -1/1.147 = 0. 358 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

174 

العالقة اإلحصائية بالتمثيل البياني حوادث الطرق وحالة الجو في منطقة ما ولمد    (5-5شكل ) 
 SPSSمعينة باعتماد برنامج 

 
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 مي )والحاالت الصحيحة( المقاييس المتماثلة والتقريبية واألهمية بمعامل الطوارئ االس( 15-5جدول)

المتماثلة المقاييس     Symmetric Measures 

  Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal 
Contingency 
Coefficient 

0.358 0 

N of Valid Cases 246   

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

مع واختبار  تقاطعيه  جداول  ترتيب  بحسب *ويمكن  المسجلة  البيانات  على  التوافق  امل 
الوحدات السكنية او الوحدات اإلدارية او المناطق وبحسب حاالت او صفات الظاهرة قيد  
الدراسة كما في المثال االتي : لكن يمكن إضافة او اجراء بعض التعديالت األخرى ومن 

 بينها االتي :  
لحاالت المهن التي تم جمعها في    (يمثل بيانات مهن عينة دراسة  16-5جدول)*مثال ال

 ضوء دراسة ميدانية  
: حساب االرتباط بين اسم الوحدة اإلدارية وبين الحالة المهنية ألرباب االسر  المطلوب*

 على أساس معامل التوافق . 
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المهنية ألرباب االسر في  مهنة عينة احدى الدراسات التي تبين الحالة  ( 16-5جدول )
 منطقة ما ومد  معينة 

 لوحدة الدارية  ا

 مهنة لعينة الدراسة 

 عسكري   موظف    كاسب 

 148 700 697 1الوحدة الدارية /

 24 628 260 2الوحدة الدارية/

 21 222 846 3الوحدة الدارية/

 15 988 191 4الوحدة الدارية/

 34 450 292 5الوحدة الدارية / 

 الخطوات وبحسب االتي :   
ة بالمتغيرين المتغير األولى والمتمثل باسم الوحدة  ادخل البيانات المتعلق  •

 ( :  6-5اإلدارية والمتغير االخر المتعلق بالحالة المهنية شكل)
الخطوات المعتمد  في إيجاد معامل التوافق لعينة احدى الدراسات التي   (6-5شكل) 

  عينة تبين الحالة المهنية ألرباب االسر في منطقة ما ومد  م 
الوحد   
 مهنة رب االسر    اإلدارية  

التكرا 
 ر  

 697 كاسب 1 1

1 
2                 
 موظف 

700 

1 3 عسكري                148 

2 1 260 

2 2 628 

2 3 24 

3 1 846 

3 2 222 

3 3 21 

4 1 191 

4 2 988 

4 3 15 

5 1 292 

5 2 450 

5 3 34  
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

( الى الوحدات اإلدارية الواردة في 5و   4و  3و   2و  1الرقم في الوحدة اإلدارية )يشير )*
( الى 2( الى مهنة الكاسب ، )1العمود رقم )أ(  في الجدول أعاله ) ( ، بينما يشير رقم ) 

 ( الى مهنة العسكري 3مهنة الموظف ، و)



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

176 

  Cases  weight( نختار  Dataمن قائمة )    weight  frequency بوزن التكرارنقوم  *
 ( . 7-5. شكل )   frequencyوذلك لوزن متغير 
 إلكمال المعالجةالخطوات المعتمد  في إيجاد معامل التوافق ( 7-5شكل) 

 للخطوات السابقة  

 
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج  

قائمة  * من  الوصفي    Analyzeاختر  اإلحصاء  ثم    descriptive statisticsقائمة 
التقاطعية  الجد  بالجداول  cross tablesاول  الخاص  الرئيس  الحوار  صندوق  يظهر   .

 ( cross tablesالتقاطعية) 
خانة * الى  اإلدارية  الوحدات  متغير  خانة)Row(s)انقل  الى  المهنة  (  s(ومتغير 

columns  . 
على  *  التوافق  statisticsانقر  بمعامل  والخاص  الصغير  المربع  على  أشر   ثم 

Contingency Coefficient  ثم اضغط على .continue    فيعود صندوق الحوار مرة
 . ( 8-5شكل) . كما في ال cross tablesأخرى للظهور باسم  
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 الخطوات المعتمد  في إيجاد معامل التوافق استكمال  ( 8-5شكل) 

 
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

ثم يؤشر على المربع الصغير   cellsومن النافذة أعاله نضغط على الزر  •
التكرار المتوقع ، فضال عن التكرار المشاهد   Expectedالمجاور الى 

 .   Observed)الفعلي( .
    cross tablesفيعود صندوق الحوار  continueثم اضغط استمر  •
 ( . 9-5. شكل ) OKثم الضغط على  •

 الخطوات المعتمد  في إيجاد معامل التوافق استكمال  ( 9-5شكل) 

 
 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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 تظهر مخرجات التحليل اآلتية : 
*  ( الجدول  او 17-5من   ) )النظرية  المتوقعة  والتكرارات  المشاهدة  التكرارات  يمثل   )

المثالية التي كان من المتوقع ان تكون عليه في الوحدات اإلدارية قيد البحث اذ يتم توزيع  
 ة على  متغيرات الظاهر 
والقيم المشاهدة والقيم المحتملة   االسر  مهنة رب   االدارية بحسب الوحدات (17-5جدول)

 ( )المتوقعة

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

لكلي فيحسب عموديا وبالقيم  كل وحدة إدارية بحسب حجم العينة )افقيا( ، بينما المجموع ا
  17-5الجدول رقم )يشير  المتوقعة التي تكون متوافقة مع القيم الفعلية )المسجلة( . بينما  

و) الحالة 5-18(   بحسب  اإلدارية  للوحدات  التوافق  معامل  قيمة  مخرجات  يظهر   )
االس ألرباب  المعامل  المهنية  قيمة  بلغت  فقد  )    Contingency Coefficientر 

في هذا التحليل   Approximate Significance . وان مستوى الداللة المسجل(0.421
من    0.000بلغ   اقل  انه  وبما  اسم   0.05،  بين  معنويا  ارتباطا  هناك  بان  ثبت  لذا   ،

 ( .10-5حظته من الشكل )الوحدة اإلدارية والحالة المهنية ألرباب االسر وهذا يمكن مال
 

 
 

Crosstabulation 

 Total مهنة رب االسرة   

 عسكري موظف  كاسب 

الوحدات 

 االدارية 

الوحدة  

 1االدارية /
Count 697 700 148 1545 

Expected Count 640.3 836.9 67.8 1545.0 

الوحدة  

 2االدارية/
Count 260 628 24 912 

Expected Count 378.0 494.0 40.0 912.0 

الوحدة  

 3االدارية/
Count 846 222 21 1089 

Expected Count 451.3 589.9 47.8 1089.0 

الوحدة  

 4االدارية/
Count 191 988 15 1194 

Expected Count 494.8 646.8 52.4 1194.0 

وحدة  ال

 5االدارية/
Count 292 450 34 776 

Expected Count 321.6 420.4 34.0 776.0 

Total Count 2286 2988 242 5516 

Expected Count 2286.0 2988.0 242.0 5516.0 
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 االسر  مهنة رب   حسب االدارية بالوحدات  (18-5جدول )
Symmetric Measures 

  Value Approximate Significance 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

0.421 0.000 

N of Valid Cases 5516   

 .  SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 المشاهدة والقيم المحتملة  والقيم   االسر مهنة رب  بحسب االدارية الوحدات  ( 10-5شكل )

 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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 الفصل السادس

 االرتباطعالقـــات 
Correlation 
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 Pearson Correlation Coefficient   معامل االرتباط بيرسون   (6) 
العالقة الخطية بين متغيري     بين  االرتباط يعني  العالقة وقوتها  لتحديد نوع  ن، يستعمل 

اي  المتغيرات  بين  العالقة  حساب  عن  الناتجة  القيمة  هو  االرتباط  ومعامل  المتغيرات، 
طريقة من الطرائق، التي توظف في الدراسات الجغرافية والتي تعتمد في قياس العالقات 

 ارنة بين مكان وآخر.غيرات التي تحيط بها على مستوى المكان، المقبين الظواهر والمت
لمعامل       بالنسبة  أما  المتغيرات،  بين  العالقة  اتجاه وحجم  يقيس  االرتباط  معامل  أن 

االنحدار فيزود بالعالقة الوظيفية القائمة بين المتغيرات. ومعامل االرتباط يأخذ قيمة بين  
المو (1و _   1)+ اإلشارة  وان  والق.   ، العالقة  اتجاه  إلى  تشير  والسالبة  المطلقة جبة  يمة 

( تعكس درجة العالقة الخطية  رللمعامل تشير إلى حجم العالقة .كذلك معامل االرتباط )
( ال يعني أن  ص،  س  بين أزواج من الدرجات ،ولكن هذه العالقة معقدة . فاالرتباط بين)

في) في)سالتغاير  التغاير  يسبب  أ ص(  العكس.  أو  األساسيات  (  أو  العوامل  إحدى  ن 
معامل االرتباط المالئم معرفة مستوى أو نمط قياس المتغيرات التي سيتم    المهمة الختيار

أن معامل االرتباط بيرسون مناسب فقط عندما تكون العالقة خطية    أيجاد العالقة بينهما.
 بين المتغيرين. 

 Scatter Plotشكل االنتشار : ( 6-1)
الطرق   المتغيرين هو من  بين  العالقة  للتعرف على طبيعة  بينهما    المفيدة  العالقة  تمثيل 

العالقة  قوة  تحديد مدى  يتم في ضوءهما  اذ  االنتشار،  بشكل  ما يعرف  بيانياا في ضوء 
ومن البيانات في الجدول  spss. واتجاهاتها ونوعيتها ، وباالستعانة بالبرنامج االحصائي 

 ( أوجد شكل االنتشار؟  1-6السابق )
 ( مواقع6)(لـتابع)ير درجة االنحدار كمتغيرمع متغ(مستقل)المتغير قو  األموا  ( 1-6جدول)

 28 24 20 18 15 10 قو  األموا  )س( 

 6 5 4 4 3 2 درجة االنحدار)ص( 
 افتراضية.  تالمصدر: بيانا

   ( الشكل  أو    ( 1-6ومن  البحث  بيانات  يتناول  الذي  الملف  فتح  متابعة خطوات  يمكن 
إلى  والذهاب  الدراسة  فتفتح    Scatter Plotثم    Legacy Dialog  ثم Graphsظاهرة 

فتفتح النافذة   Defineثم    Simple Scatterنوشر على    Scatter/ Dotنافذه بعنوان  
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)  يتم Simple Scatter plotبعنوان   في  الخاص  المتغير  والمتغير  y axisوضع   )
. بعد ذلك    OK( بحسب طبيعة لمتغيرات وهدف ومشكلة الدراسة ثم  X axisاالخر في )

 التحليل.  الذهاب إلى نتائج
التالي       االنتشار ي المثال  بشكل  العملية  هذه  الناتج عن  الشكل  وان  ذلك، السيما  بين 

رض هو اإلشارة لتوضيح العالقة بين المتغيرين المعتمدين بشكل مرئي اذ  والمغزى من ع
يساعد في تحديد شكل العالقة بينهما والسيما أن  خط المستقيم المثالي )الفرضي( ينطلق 

ال النقاط  من  كانت  كلما  ولذلك  العليا  اليمنى  الزاوية  إلى  الشكل  من  يسارا  السفلى  زاوية 
المستقيم أو   الخط  المستقيم، كلما كان معامل االرتباط أعلى،  قريبة من  الخط  تقع على 

 . المتغيرين  يميز  الذي  التغاير  أو  بالمدى  يسمى  لما  حساس  القانون  هذا  يكون  كذلك 
( فإن ذلك سوف يؤدي إلى  Yو X ) ( أو  ص،  سمدى في)ولذلك كلما كان هناك ضيق  

أو   ثابتة  األخرى  األمور  بقاء  مع  االرتباط  معامل  لحجم  المطلقة  القيمة  في  انخفاض 
متساوية . أن  شكل االنتشار من الطرق المفيدة للتعرف على طبيعة العالقة بين متغيرين  

بيانا في ضوء ما يعرف بشكل االنتشا بينهما  العالقة  ر، حيث يتم في ضوء هذا تمثيل 
الشكل تحديد قوة العالقة واتجاهاتها ونوعها، وفيما يلي مثال عل ذلك: شكل االنتشار: 

Graphs /Legacy / Scatter-Plot  :فتفتح لك النافذة اآلتية 
على   • تحمل   Simple Scatter /Defineاضغط  التي  النافذة  امامنا  فتفتح 

 .  plot Simple Scatter واجهة بعنوان
 (.  X - axisضع المتغير )الثاني( في )ثم  (Y- axisضع المتغير األول في ) •

وبالذهاب إلى شاشة النتائج لتحصل على الشكل التالي. الذي يسمى بشكل االنتشار وهو  
الذي يوضح شكل العالقة بين المتغيرين فأوال ان نقاط االنتشار تميل للتجمع حول خط  

ا بهذه  الشكل  وهذا   ، فرضي  المستقيم  أن   على  يدل  المتغيرين  لصورة  بين  خطية  عالقة 
الشمالية   الزاوية  باتجاه  الغربية  الجنوبية  الزاوية  من  الخط  هذا  انطالق  محور  ويكون 

 .الشرقية وبهذا االتجاه تكون العالقة موجبة طردية ، أي كلما كانت هناك زيادة طردية 
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في   Scatter Plotتشار الخطوات التي يتم اعتمادها لبيان شكل االن  (1-6شكل )

 SPSSبرنامج 

 

 
  SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامجالمصدر : 

على المحور االفقي كانت هناك زيادة طردية مناظرة على المحور العمودي ، فكلما زاد 
ضي كان معامل وتالصقها مع بعضها البعض أو بالقرب من الخط الفر من تجمع النقاط  

( تظهر مخرجات تمثل صورة شكل عالقات االرتباط  2-6االرتباط قويا . ومن الشكل )
 بين متغيري قوة األمواج ومتغير انحدار الساحل.
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ودرجة  لقوة العالقة واتجاهاتها بين متغير قوة األمواج شكل االنتشار  ( 2-6شكل )
 انحدار الساحل 

 
 

 SPSSئي لبرنامج المصدر: مخرجات التحليل االحصا

( الجدول  من  االنتشار  شكل  )2-6أما  رقم  الشكل  في  كما  المخرجات  فيكون   )6-3  .)
( الذي يشير إلى قوة العالقة من  4-6ويمكن توضيح ذلك بصورة أكثر تفصيال بالشكل )

تعني وجود   1عدمها أو ضعفها وفقا لمعامل ارتباط بيرسن أو سبيرمان فاذ كانت تساوي  
تا المتغيرينعالقة رتيبة  بين  ما   مة  بينهما، وهو  لعدم وجود عالقة خطية  إشارة  وصفرا 

 (. 4-6تؤكده قيمة معامل ارتباط بيرسون كما في الشكل )
 متغير درجة االنحدارو متغيرات قو  األموا  (  2-6جدول )

 28 24 20 18 15 10 قوة األمواج )س( 

 10 20 30 40 50 10 درجة االنحدار)ص(

 افتراضية.  تياناالمصدر: ب
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شكل االنتشار لقو  العالقة واتجاهاتها بين متغير قو  األموا  ودرجة  ( 3-6شكل )
 انحدار الساحل

 

 
 .  SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

( شكل االنتشار لقو  العالقة واتجاهاتها بين قو  العالقة بين المتغيرين  4-6شكل )
 ع( وفقا لمعامل ارتباط بيرسن أو سبيرمان والتاب)المستقل ، 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Spearman_fig1.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Spearman_fig2.svg
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معامل   اعاله،  الشكل  في 
يسأوي   نظرا   1سبيرمان 

بين   تامة  رتيبة  عالقة  لوجود 
عدم    المتغيرين  رغم   ، و 

بينهما،   خطية  عالقة  وجود 
معامل   قيمة  تؤكده  ما  وهو 

 ارتباط بيرسون. 

في الشكل أعاله، حيث ال  
أو   رتيبة  لعالقة  وجود 

بي أو  غير  خطية  انات 
اعتيادية، يؤول المعامالن  
الدنيا،   القيم  نفس  إلى 

 تقريبا. 

تأثرا   أقل  سبيرمان  معامل 
أو   شاذة  مالحظات  بوجود 
الشكل   في  اعتيادية.  غير 
سبيرمان   معامل  ادناه، 
العالقة   أفضل  بشكل  يقيس 
الخطية القوية الموجودة بين  

 المتغيرين المدروسين 
 SPSSليل االحصائي لبرنامج مخرجات التحالمؤلف والمصدر: 

 .    القيم المعيارية لمعامالت االرتباط وتفسيراتها ( الذي يوضح 3-6ومن جدول )

 القيم المعيارية لمعامالت االرتباط وتفسيراتها (  3-6جدول ) 

 التفسير  قيمة معامل االرتباط 

 عالقة تامة موجبة وطردية  1+

 قوية وموجبة عالقة  0.9 – 0.7

 عالقة متوسطة وموجبة  0.5د القيم في حدو

 عالقة ضعيفة وموجبة  0.3 – 0.1

 ال عالقة بين المتغيرين  صفر 

 عالقة ضعيفة وسالبة  0.3 -    –  0.01

 عالقة متوسطة وسالبة  0.5 –القيم بحدود 

 عالقة قوية وسالبة  0.9 – 0.7 -القيم من 

 ( 140:.  2010دودين .) 62 ملصد :  
  Bivariate Correlation( االرتباط الثاني 6-2)
كلمة   الحظ  متغيرين،  بين  الخطية  الثنائية  للعالقة  مقياس  هو  بيرسون  ارتباط  معامل 

عادة  ويتم  مستقيم،  بخط  تمثيلها  يمكن  وانما  مثال  منحنية  عالقة  ليست  انها  أي  خطية 
فحص شكل العالقة بين المتغيرات في ضوء تمثيلها بيانا بواسطة شكل االنتشار كما في  

د من االفتراضات التي يجب التحقق منها قبل استعمال معامل التالي. هناك العدي  الشكل
ارتباط بيرسون والتي تتلخص بما يلي :يجب أن يتم قياس كل من المتغيرين على األقل 
على مقياس مسافات .إن توزيع لكال المتغيرين يتصف بالسواء .أن تكون العالقة خطية  

 تستعمل المعادلة اآلتية : ارتباط بيرسون لذا  بين المتغيرين .وإليجاد معامل
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قانون معامل ارتباط بيرسون   •

 
حيث أن : )ر( = معامل ارتباط بيرسن  ، س = المتغير المستقل األول   ص =  

 المتغير التابع األول       ن= عدد القيم 
( ، أحسب العالقة بين شكل الشاطئ ممثال بدرجات االنحدار  4-  6من الجدول )مثال/ 

قطاعات على الشاطئ ، علما انه تم قياس درجة االنحدار وقوة االمواج ( 6مكونه من ) 
     : فكانت اآلتي

 
( قريبة جدا من قيمة معامل االرتباط   0.9941اي ان معامل االرتباط هو )   +

( ، مما يدل ان معامل االرتباط قوي جداا ومن هذه العالقة يلحظ أن  العالقة 1التام )+  
 ة ( ، أي كلما يزداد قوة االمواج تشتد انحدار الشاطئ .ة )عالقة طرديقوية موجب
االنحدار وقو   بقياس( قطاعات على الشاطئ 6) لـبدرجات االنحدار مقاس الشاطئ ( 4-6جدول )

 االموا  

 س × ص  2ص  2س النحدار)ص(ادرجة  قوة األمواج )س( 

10 2 100 4 20 

15 3 225 9 45 

18 4 334 16 72 

20 4 400 16 80 

24 5 576 25 120 

28 6 784 36 168 

 505 106 2409 24 115المجموع =

 ( 1-6المصدر : جدول)

 
 

  ن ×   مج س ص –    )مجـ س(  ×  )مجـ ص(                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ر =

 2 – )مجـ ص(2 × ن مجـ ص2 – )مجـ س(2ن × مجـ س           

                       6   × 505(    – 115× )(  24 )
         ر =        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          6 × 2409( – 115)2( × 6× 106( – )24)2 
                    3030    – 2760 

 0.9941+ =         ر =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(           14454 – 13225( × )636 – 576) 
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 ي : ت خطوات استخراج معامل االرتباط : من ملف اآل
Analyze     ثم   /correlate   ثم / Bivariate   بعد ذلك ننقل المتغيرات التي نريد

ثم اختر نوع معامل االرتباط   / Variablesحت عمل عالقات ارتباط لها أي ننقلها إلى ت
 ( .  5-6. بعد ذلك اذهب إلى واجهة النتائج في الشكل رقم )OKثم 

خطوات اجراء التحليل إليجاد العالقة واتجاهاتها باستعمال برنامج  ( 5-6شكل )
SPSS 
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  SPSSمج التحليل اإلحصائي لبرنا واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامجالمصدر :  

(  5-6( تكون مخرجات التحليل االحصائي الجدول رقم )  4-6الجدول رقم )  على   / مثال
 (. 6-6و )

مخرجات التحليل االحصائي إليجاد عالقة االرتباط بين المتغيرين  (  5-6جدول) 
 المعتمدين 

Correlations 

 درجة انحدار الساحل  قو  االموا    

 قوة االمواج 

Pearson Correlation 1 .994** 

Sig. (2-tailed)  0 

N 6 6 

 درجة انحدار الساحل 

Pearson Correlation .994** 1 

Sig. (2-tailed) 0  

N 6 6 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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بين المتغيرين االرتباط ومعامل كندال عالقة  مخرجات التحليل إليجاد (  6-6جدول) 
 المعتمدين 

  Correlations 

قوة   المتغيرات 

 االمواج 
 انحدار الساحل 

Kendall's 
tau_b 

قوة 

 االمواج 
Correlation Coefficient 1 .966** 

Sig. (2-tailed) . 0.007 

N 6 6 

انحدار  

 الساحل 
Correlation Coefficient .966** 1 

Sig. (2-tailed) 0.007 . 

N 6 6 

Spearman's 
rho 

قوة 

 االمواج 
Correlation Coefficient 1 .986** 

Sig. (2-tailed) . 0 

N 6 6 

انحدار  

 الساحل 
Correlation Coefficient .986** 1 

Sig. (2-tailed) 0 . 

N 6 6 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

 معامل التحديد: (6-3)
يستعمل معامل التحديد لتفسير قيمة معامل االرتباط، فيتم أوال تربيع قيمة معامل االرتباط  

 : كما يلي
  معامل التحديد في المثال السابق = مربع ، أي أن   االرتباطمعامل التحديد = مربع معامل  

(0.98  = ان  .    0.96(  بالقول  القيمة  هذه  الرياضيات  96وتفسر  في  التغيير  من   %
 .يمكن تفسيره بالعالقة الخطية

 االرتباط الجزئي:   (6-4)

العالقة   لتحديد  الجزئي  االرتباط  المتغير  يستعمل  تأثير  وقف  بعد  متغيرين  بين  الخطية 
بين متغيرين غير واضحة أو غير  الثالث أو متغيرات أخرى عليهما، أحيانا  تكون العالقة 

دقيقة بسبب تأثير متغير أو متغيرات أخرى على هذه العالقة، فقد يكون هناك ارتباط بين  
ا مهم  بمتغير  ارتباط  له  منهما  كل  ولكن  )س()ص(  وبالتالي  المتغيرين  مثل)ع(  خر 

مثل   فان  لذا  العالقة  هذه  على  المتغير)ع(  تأثير  يخفي  بينهما  العادي  هذه فاالرتباط 
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الجزئي االرتباط  بطرقة  االرتباط  معامل  حساب  األفضل  من   Partialالحاالت 
Correlation    . )أي إيقاف تأثير المتغير )ع( وحساب ارتباط بين )س ، ص 

في   الدخول  )قبل  الجدول  في  للبيانات  المثال  نعرض  الجزئي  االرتباط  (  7-6تحليل 
المزارع )لمعرفة االرتباط لبحث تم اجراه على عينة على   افتراضيمجموعة من  ( كمثال 

االسمدة ، و التربة الصالحة للزراعةوالتي تهدف إلى معرفة هل هناك عالقة ارتباط بين )
الحرارة(.المستخدم ودرجات  ا  ة،  تتبع  بحسب ويمكن  التحليل  هذا  اجراء  في  لخطوات 

 (. 6-6التي يمكن عرضها في الشكل)  ةالمراحل اآلتي
 لتي يمكن اعتمادها في إيجاد معامل االرتباط الجزئي المتغيرات ا(7-6جدول )

 درجات الحرارة )م(  االسمدة المستخدمة  التربة الصالحة للزراعة 
4 50 1 
6 60 4 
7 70 5 
8 80 10 
9 89 10 
10 62 13 
12 90 18 

واجهة لطبيعة ادخال البيانات المعتمدة ليجاد معامل االرتباط الجزئي في  ( 6-6شكل )
 SPSS  برنامج

 
التحليــل اإلحصــائي لبرنــامج   ( وواجهة لطبيعــة ادخــال البيانــات فــي برنــامج7-6جدول )المصدر :  
SPSS  
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 الخطوات :  •
Analyze    ثم/ correlate      ثمPartial    :ثم / تفتح لنا النافذة اآلتية بعنوانPartial 

Correlation/ /  نافذة تحت  البرنامج  في  المعتمدين  في  المتغيرين  (  variable)  نضع 
( تحت  أو  خانة  في  فيضع  المعزول  المتغير  /Controlling forبينما  ثم   )OK ومن  .

  لمعتمدة في التحليل الجزئي( تظهر الية االعتماد والعزل للمتغيرات ا7-6اللوحة للشكل )

 . 
إليجاد معامل االرتباط الجزئي في برنامج  تتابع خطوات اجراء التحليل ( 7-6شكل )

SPSS 

 
  SPSSالتحليل اإلحصائي لبرنامج  واجهة لطبيعة ادخال البيانات في برنامجر : المصد

هذه   بين  االرتباط  عالقات  إيجاد  في  التحليل  اجراء  تم  بعضها فقد  مع  ككل  المتغيرات 
( وبنسبة مستوى داللة اقل من نسبة  8-6البعض أي دفعة واحدة كما يعرضها الجدول )  

لتي تهدف إلى معرفة هل هناك عالقة ارتباط بين التربة  وا  .  0.05مستوى الداللة المعتمد 
بلغ). المستخدمة  واالسمدة  للزراعة،  بين  +822الصالحة  االرتباط  عالقات  بلغت  بينما   )

المتغيرات االسمدة   الحرارة) . المستخدمة و هذه  الجدول )+800درجات  ( ان قيمة  6-8( 
مستوى داللة اقل    +( وبنسبة986.درجات الحرارة)و االرتباط بين التربة الصالحة للزراعة  
المعتمد) الداللة  مستوى  نسبة  بعالقات 0.05من  األخرى  المتغيرات  فجاءت  ارتباط    ( 

.( والبالغة  المعتمد  المستوى  من  اقل  بان  دالالتها  .  000بمستويات   ،012  .  ،000  )
 على التوالي .
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في برنامج   يجاد معامل االرتباط الجزئيمخرجات التحليل االحصائي إل   (8-6جدول )
SPSS 

 SPSSحصائي لبرنامج مخرجات التحليل اال( و7-6جدول )المصدر: 

 correlate  Partialأما بالنسبة العتماد خطوات اإلحصاء لقياس درجة االرتباط الجزئي 
ه ما  واختيار  والتقييم  والتحليل  بالتدقيق  التمعن  بحسب  النتائج  تفحص  اجراء  يمكن    و ، 

استخراج   تم  األولى  فالخطوة  بين  أفضل  االرتباط  معامل  للزراعة  قيمة  الصالحة  التربة 
 ( . 9-6االسمدة المستخدمة بعد عزل تأثير متغير درجات الحرارة . جدول)و 

قيمة معامل االرتباط بين التربة الصالحة للزراعة واالسمد  المستخدمة بعد عزل تأثير   (9-6جدول )
 SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج فقا لو متغير درجات الحرار 

Control Variables   التربة الصالحة
راعة للز  

االسمد   
 المستخدمة 

درجات 
 الحرارة 

التربة  
الصالحة  
 للزراعة 

Correlation 1 0.334 

Significance (2-tailed) . 0.464 

df 0 5 

االسمدة 
 المستخدمة

Correlation 0.334 1 

Significance (2-tailed) 0.464 . 

df 5 0 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

التربة الصالحة للزراعة واالسمدة ( أن  قيمة معامل االرتباط بين  8-6يلحظ من الجدول )
(بعد ان وقف تأثير متغير درجات الحرارة على العالقة بينهما  334..، قد انخفضت إلى )

( ، ولكن هل هناك فائدة 822.*  ، في الوقت بلغت قيمة هذا االرتباط في الجدول أعاله ) 

 
التربة الصالحة  

 للزراعة 
االسمدة  

 المستخدمة
درجات 

 الحرارة 

التربة 

الصالحة  

 للزراعة 

Pearson Correlation 1 .822* .986** 

Sig. (2-tailed) 
 

0.012 0 

N 8 8 8 

االسمدة  

 المستخدمة
Pearson Correlation .822* 1 .800* 

Sig. (2-tailed) 0.012 
 

0.017 

N 8 8 8 

درجات 

 الحرارة 
Pearson Correlation .986** .800* 1 

Sig. (2-tailed) 0 0.017 
 

N 8 8 8 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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هنا ان  معرفة  العالقة من  وجود  الن  نعم  اإلجابة  متغيرين؟  بين  قوي  ارتباط  عالقة  ك 
االرتباطية بين متغيرين يمكننا من توقع قيم أحد المتغيرين في ضوء قيم المتغير االخر  

ن معادلة وهذا أحد اهم األهداف المتوخاة من عمليات االرتباط التي يمكن استخراجها م 
اما في حالة إيقاف تأثير استعمال عنا الالحق .  االنحدار بين متغيرين وهذا يكون موضو 

الحرارة(   ودرجات  للزراعة،  الصالحة  )الترب  بين  العالقة  إيجاد  على  واإلبقاء  األسمدة 
 . ( قياسا بالحالة السابقة0.962فيلحظ ان عالقات االرتباط مرتفعة اذ بلغت ) 

متغير درجات  قيمة معامل االرتباط بين التربة الصالحة للزراعة و  (10-6)جدول 
الحرار  بعد عزل تأثير متغير األسمد  وفقا لمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج  

SPSS 

Control Variables   التربة الصالحة
 للزراعة 

 درجات الحرارة 

االسمدة 
 المستخدمة

التربة  
الصالحة  
 للزراعة 

Correlation 1 0.962 

Significance (2-
tailed) 

. 0.001 

df 0 5 

رجات د
 الحرارة 

Correlation 0.962 1 

Significance (2-
tailed) 

0.001 . 

df 5 0 

 SPSSالمصدر: مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
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السابع الفصل  

العاملـي التحليـــل  

Factor analysis 
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 Factor analysis(  ل حل ل  لع مل      7) 
ة فــي الكثيــر مــن األبحــاث والتخصصــات هدفــه التحليــل العــاملي مــن التحاليــل المهمــ       

تنظـــيم مجموعـــة متغيـــرات داخـــل عوامـــل بأقـــل عـــدد ممكـــن ، فهنـــاك مـــن يســـتعمل التحليـــل 
العـــاملي اســـتخدام خـــاطئ ، إذا كـــأن  بحثـــه مقســـم إلـــى اقســـام أو محـــاور وكـــل محـــور يقـــع 

تحويل  رح نفسه ما هو التحليل العاملي؟ هوضمنه عدد من المتغيرات . والسؤال الذي يط
الفقــرات إلــى محــاور اإلجابــات المتشــابهة يختزلهــا إلــى محــاور، إذا كأنــ ت فقــرات االســتبيان 

أن  وجــود ظــاهر قيــد البحــث والتــي مقســم إلــى محــاور أو أســماء تابعــة إلــى تلــك المحــاور. 
بالشـكل الـذي يصـعب فهمهـا تتأثر بعدد كبير من المتغيرات بمحاور مختلفة وبقيم متفاوتـة 

أو تحديد قيمـة اثـر تلـك المتغيـرات علـى تلـك الظـاهرة يـدقق فـي المتغيـرات التـي   فهما دقيقا
توثر في الظاهرة في عالقاتها وارتباطاتها مع بعضها البعض على الرغم مـن كثـرة عـددها 

ارتباطهـا ، إال أن ه يمكن تجميعها في مجموعات رئيسة بدال من تبعثرها بحسب تشـابها أو 
أن هـا يمكـن تجميعهـا فـي  إالن  كأن ت مختلفة عن بعضـها للـبعض ومدى تأثيرها بالظاهرة وأ

متغير أكبر، وأن  عملية التجميع لعدد المتغيرات المترابطة في متغير واحد أكبر هو فعليا، 
ــاملي)  ــل العـ ــه التحليـ ــوم بـ ــا يـ ــذا مـ ــر  Factor analysisوهـ ــرات األكبـ ــمى المتغيـ ( وتسـ

 عادية للبحث أو دراسة الظاهرة. المشتقة لتمييزها عن المتغيرات ال بالعوامل
(  (Deduction -( Inductive Approach) المـــنهج االســـتقرائيتقـــوم فكرتـــه علـــى 

ويعني هذا المنهج استقراء األشـياء، يبـدأ بالجزئيـات وصـوالا إلـى الكليـات ،أي االنتقـال مـن 
ــا ــر ) 63الظـــــواهر إلـــــى فوانينهـــ ــل (،124 -123 : 2000.خيـــ ــلوب التحليـــ ــتعمال أســـ  وأن  اســـ

العــاملي يســاهم فــي النهايــة إلــى التعبيــر عــن ذلــك بلغــة األرقــام وجدولــة البيانــات لتلخــيص 
المعلومـات مــن أجــل معرفــة درجـة العالقــة بــين العوامــل المسـببة وأهميــة درجتهــا فــي تحليــل 

ا بغيــة وضــع البيئــة العامليــة لمدينــة الشــطرة ، أيضــا يحلــل العالقــات القائمــة بــين عناصــره
، فهو يساعد على تبسيط العالقـات المعقـدة عـن طريـق (29 :  2009  .  ن)العثما  64الفرضية

  أو عوامل قليلة محاورتكثيف متغيراتها في 
 (. 18 :2008.الجار ّللاه ) 65
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 أسلوب التحليل العاملي:  عماالت( است7-1)
الدراسـة إذ يقـوم هـذا التحليـل تحديد عالقات االرتباط ما بين متغيرات الظاهرة قيـد  ✓

 66عــدد المتغيــرات عــن طريــق تجميــع المتغيــرات ذات االرتبــاط ببعضــهابتلخــيص 
 (.7 : 1984العنقري ، )
 تحديد أو استكشاف العوامل المؤثرة على ظاهرة ما جديدة. ✓
 يستعمل في تقليل عدد المتغيرات التابعة المستخدمة في تحليل التباين المتعدد. ✓
نحـدار المتعـدد وبالتـالي يسـاهم المتغيـرات المسـتقلة )المتنبـئ بهـا(في االتقليل عـدد  ✓

فــي تعــديل التعامــل مــع مشــكلة االرتباطــات المتداخلــة، إذ يســتعمل هــذا األســلوب 
االزيرجـأوي )67للوصول إلى اقل عدد ممكن من العوامـل ولعـدد كبيـر مـن المتغيـرات 

:2004 : 61). 
يـــات لينتهـــي منهـــا إلـــى الكليـــات، وهـــو أداة وهـــو بـــذلك مـــنهج اســـتقرائي يبـــدأ بالجزئ ✓

صـنيف هامــة فــي البحــوث المكانيــة ، فهــو يســاعد علــى تبســيط العالقــات المعقــدة ت
 .(18: 2008.الجار ّللاه )68عن طريق تكثيف متغيراتها في محاور أو عوامل قليلة

المـؤثرة يستعمل كخطوة أولية في دراسة ظاهرة معينـة ؛ لتقليـل مـن عـدد متغيراتهـا  ✓
أخــرى مــع هــذا المتغيــرات القليلــة  فيهــا ، ثــم باإلمكــان اســتخدام أســاليب إحصــائية

 (.Tالعدد مثال )االنحدار، أو اختبار
ــن  ✓ ــلوب مـ ــذا األسـ ــي هـ ــة فـ ــرات الظـــاهرة الداخلـ ــؤ بمتغيـ ــاء نمـــاذج للتنبـ ــتعمل ببنـ يسـ

 ة.التحليل السيما في المجاالت اإلنسانية والتربوية، بل حتى في العلوم الطبيعي
ــ ✓ ــة العالقـ ــن طبيعـ ــاالت الكشـــف عـ ــن الحـ ــر مـ ــي كثيـ ــاهم فـ ــي يسـ ــتحكم فـ ــي تـ ات التـ

  تواجد عدد كبير من المتغيرات المؤثرة في الظاهرة وبالتالي فهمها .بالظاهرة 
يمكـــن تحديـــد أو التحقـــق مـــن صـــدق االختبـــار مـــن عدمـــه وهـــذا مـــا يســـمى صـــدق  ✓

عـــاملي كــأداة مـــن (. يمكــن أن  يســـتعمل التحليــل الConstruct Validityالبنــاء)
 ثبات محور من المحاور .أدوات الثبات عندما يريد التأكد من 
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 أنهواع التحليل العاملي :  ( 2- 7)
 :  ( Exploratory Factorالتحليل العاملي االستكشافي ) (7-2-1)

يســتعمل عــادة فــي المراحــل األولــى مــن التحليــل لكشــف العوامــل التــي تــتحكم فــي الظــاهرة 
در اإلشــارة اجــراء تحليــل احصــائي اخــر لدراســة أخــرى ، وتجــ باإلمكــانوتحديــدها ، كــذلك 

ــافية ــة استكشــ ــاملي ذات طبيعــ ــة للتحليــــل العــ ــات العمليــ ــم التطبيقــ ــن)69إلــــى أن  معظــ  ،دوديــ
2010 :185 .) 

 :( Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي ) (7-2-2)
وهو أكثر تعقيدا وصعوبة في متابعة خطواته وأسلوب تحليل مخرجاته ، وبـالرغم مـن ذلـك 

( وباالســـــتعانة بالبرنـــــامج Factor Analysisب التحليـــــل العــــاملي )فقــــد ســـــاهم أســــلو 
" في تذليل تلك الصعوبات ، السيما وأن ه يعتمد في استعماله عند   S.P.S.Sاإلحصائي"  

الخوض في مراحل عليا متقدمة في تحليل بيانـات ظـاهرة البحـث . وهنـا يـتم التركيـز علـى 
ا هــي مــن تــوثر بالظــاهرة قيــد التحليــل . اختبــار افتــراض وجــود عوامــل مــؤثرة محــددة مســبق

اســة متغيــرات )دوافــع االنتقــال الســكني ( فــي وكمثــال تطبيقــي باعتمــاد هــذا األســلوب فــي در 
(،  يمكـــن توظيـــف المــــنهج 2-7( والجـــدول )1-7مدينـــة الناصـــرية ، كمـــا فـــي الجـــدول) 

األســس  اإلحصــائي ؛ لتوضــيح التمــايز والتبــاين بــين الوحــدات الســكنية بغيــة الوصــول إلــى
ــنيفية العامــــة بــــين المتغيــــرات  ــبحه .)70التصــ ــو صــ ــلوب (. ي لحــــظ أن  80-55:  1983أبــ أســ

(Factor Analysis يتضـمن أكثـر مــن طريقـة للمعالجــة ، مـن بينهــا طـريقتين رئيســتين )
ــا  ــة همـ ــام الجغرافيـ ــي األقسـ ــيما فـ ــل ، والسـ ــي التحليـ ــتخداماا فـ ــائل اسـ ــر الوسـ ــن أكثـ ــدان مـ تعـ

 The. وطريقــة المحــاور األساســية  The Centered Methodالطريقــة المركزيــة 
Principle Axis Method 71(222e Yeats,. 1974: Mauric )،  وأحيانا يطلق عليها

(PCA )Component Analysis PrincipalThe  72 (.196 : 2010 دوديـــن،) 
 والطريقــة الثانيــة هــي المفضــلة فــي الوقــت الحاضــر فهــي أكثــر دقــة مــن إذ نتائجهــا إذ أن هــا
 تحقق الوصول إلى أن ماط تصنيفية يتصف كل منها باالستقالل عن األخرى . ما تظهر
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 بحسب االحياء السكنية في مدينة الناصريةالسكني (  االنتقالمتغيرات )دوافع (  1-7جدول ) 
 المجموع 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السكنيالحي  ت

 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 السيف 1

 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 لصابئةا 2

 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 اإلسكأّن القديم 3

 7 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 اإلدار  المحلية  4

 18 0 0 2 0 1 5 1 3 0 1 2 1 2 حي أور  5

 13 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 3 2 الثور  6

 7 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 البقاع 7

 20 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2 5 3 2 صناعي  اإلسكأنّ  8

1الشرقية /  9  1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6 

 16 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 2 5 التضحية  10

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الزهراء  11

 23 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 6 2 7 البشائر 12

 11 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 4 الفداء 13

 88 0 1 0 6 3 2 0 17 10 7 9 22 11 الشهداء  14

 48 1 0 2 0 1 3 1 7 6 6 5 9 7 أريدو  15

 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 الرافدين 16

 19 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 2 1 10 الحسين 17

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجامع 18

 12 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 0 السراي  19

 10 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 1 1 2الشرقية /  20

 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 العروبة  21

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العرجة  22

 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 أبو جداحة  23

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الزعبالت 24

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحي الصناعي 25

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكرامة  26

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكنازور  27

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آل حبوش 28

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصمود  29

 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4 الشعلة   30

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 المتنزه  31

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 الزأوية  32

 13 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 1 1 2سومر /  33

 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 العمارات  34

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 المنصورية  35

 20 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 6 7 الشرطة 36

 28 0 1 0 0 0 2 3 3 2 3 8 2 4 سومر األولى 37

 17 0 0 0 0 2 1 0 1 6 4 0 2 1 البكر الثأنّية  38

 22 0 0 0 0 1 1 4 2 2 3 4 3 2 1الصالحية /  39

 26 0 0 2 0 1 3 0 4 3 3 0 6 4 1البكر /  40

 57 0 0 1 0 1 5 4 6 11 3 6 16 4 العسكري 41

 19 0 0 2 0 1 1 1 1 4 1 4 0 4 2الصالحية /  42

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البطائح  43

 570 4 6 15 16 25 33 34 53 59 60 79 89 97 المجموع

 (.147 :9020 . والسهالني،  العثمان) 73المصدر : 
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 االنتقال السكني في مدينة الناصرية  دوافع  ( 2-7جدول)
 التكرار  الدوافع  تسلسل الدوافع في التحليل    

 97 شراء أو بناء مسكن  1

 89 الزياد  في حجم األسر   2

 79 الحصول على تصميم أفضل  3

 60 هل واألصدقاءبعد المسكن عن األ 4

 59 السكن إيجار  5

 53 تغير الحالة االجتماعية 6

 34 مركز التسوق والخدماتالبعد عن  7

 33 تغير مستوى الدخل  8

 25 عدم األنّسجام مع الجيرأنّ  9

 16 الحصول على مسكن حكومي  10

 15 تغير العمل 11

 6 األمانالمشاكل وقلة  12

 4 الحروب  13

 570 المجموع

 (  1-7)جدول : لمصدر ا

العلمي بوساطة استعمال العناصر كافة االرجحية لالتجاه األخير لكونه يستعمل األسلوب  
أم  نفسها  الخدمة  أكأن ت ضمن  ارتباطات معها سواء  لها  التي  السكنية  للخدمات  الممثلة 

 مشتركة مع بقية الخدمات األخرى .

 (.  (SPSSالحصائي ( مراحل اجراء التحليل باستعمال البرنامج ا7-3)
وباسـتعمال البرنـامج االحصـائي  ةيتم اجراء التحليل االحصائي بحسب الخطوات اآلتيـ   

SPSS) يتم اجراء التحليل االحصائي بحسب الخطوات اآلتية:ــ .) : 
 : المرحلة األولى ( 7-3-1)

اختزال( Reduction( –ثم   Analyze-  من قائمة (1)يتضح :   (1-7الشكل )كما في  
Factor Analysis  (2)   إلــى داخــل 13(م بنقــل جميــع )المتغيــرات( البــالغ عــددها قــو )

( ، ويالحظ في صندوق الحوار هنا )خمسة( مفاتيح رئيسـة علـى varibales}المستطيل )
(: Descriptive  ،Extraction  ،Retison ،Scorcs  ،Optionsاليمـين . وهـي :)

 رات()وصفي، استخالص ، استرجاع ، درجات ، خيا
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 كما في الشكل ادناه ، ناخذ بعملية التعامل في معالجة البيأنهات واحدة تلو األخرى  . 
 Factors( يظهــــــر واجهــــــة تحــــــت عنــــــوأن  Descriptiveاضــــــغط علــــــى ) 

Analacysis Descriptive   ( خيارات تاتي عليها الواحدة تلو األخرى 9فيها )
 وهي : 

 الخ.... تكمل
  Univariate Descriptive *   تؤشر /        وصفي وحيد المتغير 

 *Initial Solution             الحل األولي 
 *Coefficients  
*KMO and Bartielt,s Lest         /تستخدم لقياس جودة   تؤشر

 جدوة التحليل             -القياس
 ألولى  (المرحلة ا (SPSSالتحليل العاملي باستعمال البرنامج  مراحل (  1-7شكل )
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 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

 ( المرحلة الثأنهية : 7-3-2)
 Factors( يظهر واجهة تحت عنوأنه Extraction(اضغط على)2-7من الشكل رقم)

Analacysis Descriptive  (خيارات تاتي عليها الواحدة تلو األخرى وهي:  9فيها) 
 ( خانة  إلى  الذهاب  ذلك  اExtractionبعد  بعد  نافذة  (  يفتح  عليها  لضغط 

 لصندوق حوار الذي يحتوي على ما يلي : 
 Method  ( وجود  ويالحظ  العوامل  استخالص  طريقة  في  7وهي  كما  طرق   )

 (  2-7الشكل رقم )
 Correlation matrix     /ثمcovariance matrix  /unrotated factor 

solution  /Scree plot 
يوجد   الواجهة  هذه  من  األسفل  الجأن ب  تحديد Extract)    وفي  يتضمن  الذي   )

( وهي باألساس أن  قيمة  Eigenvalues greater thanقيمة الجذر الكمن )  
( بـ  محدد  الكامن  عدد 1الجذر  تحديد  يوجد  االيعاز  هذا  من  األسفل  وفي   .  )

المتغيرات) تلك  اشتقاقها من محأور  يمكن  التي   Fixed number ofالعوامل 
factors – Factors to extract    هذه التي وفي  العوامل  تحديد  تم  الواجهة 

 ( . 4يمكن اشتقاقها وهو )
  Eigen Valuesفمن األمور المعتمدة في هذا التحليل هو تحديد )قيمة الجذور الكامنة()

( القطع  نقطة  كل  Cut Off Point(أو  تشبع  يفسره  الذي  الكلي  التباين  مقدار  وهي   )
( فما فوق ألن ه إذا قل  1تكون ) ذر الكامن  المتغيرات على كل عامل لوحدة ، وقيمة الج
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( يعني أن  العامل ال يختلف فعلياا عن متغير مستقل وحيد من متغيرات الدراسة 1عن )
ابتداءا من العامل  وبالتالي ال يمكن عده  عامالا . وتتناقص قيمة الجذر الكامنة تدريجياا 

يتميز بأكبر جذر كامن ، وا منة هي التي تحدد لقيمة الكااألول ، إي أن  العامل األول 
( الصحيح  1عدد العوامل المشتقة ونسبة التباين والتداخالت بين العوامل . فقد تزيد عن )

 وقد تقل عنه. 
الثانيـة( المرحلـة    (SPSSمراحل التحليل العاملي باسـتعمال البرنـامج   (  2-7شكل )

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

 ( المرحلة الثالثة : 7-3-3)
 (: Rotationبالضغط عن االيعاز ) باألنهتقال إلى االيعاز الثالث  

( 6الـذي يظهـر) (3-7شـكل ) ( كمـا فـيFactor Analysis Rotationتظهـر شاشـة ) 
( االفتراضية، ما يهمنا هنا هو ويسعى التحليـل العـاملي Noneخيارات من بينها طريقة ) 

ــلوب فاريمـــاكس  ــه أسـ ــادة ومـــن أشـــهر أن واعـ الـــذي يفتـــرض أن  للمتغيـــر  ،varimaxفـــي العـ
تكـون القيمـة  األخـرى ألن  حمولة كبيرة وعاليـة علـى احـد العوامـل ومنخفضـة علـى العوامـل 

العوامــل المشــتقة عاليـة علــى احــد التـي تمثــل مقــادير االرتباطـات بــين المتغيــرات األصـلية و 
 . العوامل ومنخفضة على العوامل األخرى 

( ، وهناك نوع أخر هو Orthogonal Rotationن نوع )تتم عملية تدوير المحاور م    
( .وهذا مـا varimax ( ، إذ )اعتمد البحث األسلوب األولRotation Obliqueأسلوب )

تشــــير إلــــى قيمــــة  -ات   االشــــتراكيات :(  ويقصــــد بالتشــــبعLoadingيســــمى باإلشــــباع )
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مربـع العامـل  مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل ونحصل على قيمتها من حساب 
األول للمتغيــر األول + مربــع العامــل للمتغيــر األول + مربــع العامــل األول للعامــل الثــاني 

74األول للمتغير الثالث  مربع العاملللمتغير األول + 
ولكي (. .189 : 1976 .البطيحي) 

يتحقق هذا الغرض اقترح علماء اإلحصاء واالقتصاد أسلوبا لتدوير العوامل وتغير محـاور 
تقتـــرب مـــن أحـــد العوامـــل فتتشـــبع عليـــه بصـــورة عاليـــة ويقـــل تشـــبعها علـــى  اذ جاهاتهـــا ، ات

(. تســتعمل هــذه العمليــة 432 :2000. الســريانيالصــالح ، ) 75العوامــل األخــرى أو ينعــدم
( حول البيانات األصلية من اجل رفع قيمـة التشـبعات العاليـة وتقليـل Axisير المحاور)تدو 

يقتــرب مــن القيمــة الصــفرية ، فيكــون تشــبع كــل متغيــر بالعامــل قيمــة التشــبعات الواطئــة إذ 
الواحد فقط بأعلى قدر ممكن ، وهـذا يجعـل كـل عامـل يتصـف بوجـود عـدد مـن المتغيـرات 

 . (186 :1976 .البطيحي ) 76أكثر يسرا تتسم بتشبع مرتفع مما يصبح تفسير العوامل 
 ( المرحلة الثالثة  (SPSSمراحل التحليل العاملي باستعمال البرنامج ( 3-7شكل )

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

ــائص     ــر فـــي خصـ ــور أكثـ ــدرجات العامـــل دل ذلـــك علـــى ظهـ ــة لـ ــيم الموجبـ ــا زادت القـ فكلمـ
العامــل بمتغيراتـــه المختلفـــة التابعــة لهـــا ، وبـــالعكس عنــدما تكـــون القـــيم ســالبة دل ذلـــك علـــى 

أن  المتغيــرات التــي تحمــل بصــورة عاليــة ضــعف فــي تــأثير العامــل بمتغيراتــه المختلفــة . أي 
ارتباطهـا قويـا علـى العامـل الـذي تحمـل عليـه ، أمـا المتغيـرات  على أحد المتغيرات قد تظهـر

التي تحمل على أكثر من عامل فإن  حموالتها علـى تلـك العوامـل تكـون ضـعيفة . ولتوضـيح 
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ن حالـة مـن دون تـدوير أهمية التدوير في تحسين وضع العوامل المستخرجة نقارن بين حالتي
المفحوصــة وبالمقارنـة مــع أسـلوب التــدوير  ( علــى البيانـات (varimaxوحالـة بتــدوير أسـلوب 

(  وبالتدوير أفضـل مـن األسـلوب (varimax( ظهر أن  األسلوب األول  Obliqueمن نوع)  
 هنـاك الثاني ، ألن ه يعتمد على تغيير اتجاهات المحـاور مـع بقـاء الزاويـة بينهمـا ثابتـة ؛ ألن  

الثـــاني هـــو التـــدوير المائـــل، نـــوعين مـــن تـــدوير المحـــاور احـــدهما تـــدوير المحـــاور المتعامـــد و 
ويســتعمل الجغرافيــون عــادة التــدوير المتعامــد وهــو أن  الزاويــة بــين المحــورين يجــب أن  تكــون 
قائمــة ، ويجــب أن  يكــون االرتبــاط بــين العــاملين )صــفر( وهــذا معنــاه أن  العوامــل المشــتقة ال 

 تبط مع بعضها البعض . تر 
 تظهـــــر نتـــــائج التحليـــــل فتكـــــون للمتغيـــــرات أن  الوضـــــع المثـــــالي الـــــذي يتوخـــــاه البحـــــث أن   

المفحوصة درجـة إشـباع عاليـة علـى العوامـل وتشـبع منخفضـة علـى العوامـل المتبقيـة ، وفـي 
الوقـــت ذاتـــه مـــن النتـــائج التـــي ال يأمـــل البحـــث اســـتخرجها فـــي نتـــائج التحليـــل هـــو أال يـــرتبط 

قــع المتغيــر المناســب المتغيـر بعــدة عوامــل أو تشــبعات متقاربــة ؛ ألن  مـن الصــعب تحديــد مو 
 من العوامل المشتقة . 

الرابعة :  7-3-4) المرحلة  الرابع وهو  (  بالضغط علية    Scoresااليعاز  الشروع  عند 
 االتي : ( 4-7)يتضح من النافذة في الشكل

والتــي تعنــي حســاب  Save as variablesوهــو المطلــوب تفعــل العوامــل كمتغيــرات 
درجات العوامل وحفظها كمتغيرات وعنـد تحديـد هـذا الحقـل فأنـ ه سـيتم تفعيـل طـرق حسـاب 
ــا الحتياجـــات  ــائية إضـــافية وفقـ ــتعمالها فـــي اجـــراء عمليـــات إحصـ الـــدرجات التـــي يمكـــن اسـ

  .البحث بطرق مختلفة منها
 سبة كبيرة والتي تختار في اغلب الدراسات بن Regressionاالنحدار  
 Bartlettطريقة بارتليت  
     Anderson – Rubinروبن  –طريقة أن درسون  
 .Okبعد اكمال اإلجراءات في تحديد المناسب يعطى  
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 ( المرحلة الخامسة : 7-3-5)
 Factor Analysis( : عنــد التعلــيم عليهــا تفــتح واجهــة Optionsالخيــار الخــامس ) 

:Option  (5-7شكل )نتعامل حسب االتي : 
 (Sorted bySizeيختار ترتيب التشبعات على العوامل وفقا لمقدارها وحجمها ) 
 % . 30ختار استبعاد التشبعات التي تكون اقل من ي 
( المرحلة  (SPSSمراحل اجراء التحليل العاملي باستعمال برنامج (  4-7شكل )

 الرابعة

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

 . Okاختيرا نضغط على  
 (  (SPSSمراحل التحليل العاملي باستعمال البرنامج االحصائي (  5-7كل )ش

 المرحلة الخامسة  
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 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

المخرجات التحليل بحسب االتي : تطهر الجداول ادنـاه كمخرجـات لمـا تـم اعـداده  •
ــدول ) ــالفة الـــــــذكر . الجـــــ ــداول3-7مـــــــن مراحـــــــل التحليـــــــل الســـــ ــفية  ( الجـــــ الوصـــــ

Descriptive Statistics  باسـتعمال البرنـامج االحصـائيSPSS) الـذي يشـير
نحـــــراف إلـــــى عـــــدد المنـــــاطق الجغرافيـــــة ، والمتوســـــط الحســـــابي ، فضـــــال عـــــن اال

 المعياري.
 ( SPSSباستعمال البرنامج االحصائي الوصفية  الجداول( 3-7جدول ) 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

211 

 ( 1-7) العتماد على الجدول وبا ( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

 ( فهو مصفوفة العالقات االرتباطية : 4-7أما الجدول رقم )
يوضـــــح مصـــــفوفة عالقـــــات االرتباطـــــات ، التـــــي تعـــــد هـــــي الحـــــل األول للعالقـــــات بـــــين  

المتغيرات الداخلة في التحليـل العـاملي ، والقاعـدة كلمـا كأنـ ت العالقـة بـين المتغيـرات أكثـر 
لداخلـــة فـــي القيـــاس جيـــدة . ويمكـــن مؤشـــرا قويـــا علـــى المتغيـــرات ا ( كلمـــا كـــأن  0.30مـــن )

( تحتوي على 4-7مالحظة أن  الخط القطري في مصفوفة عالقات االرتباط في الجدول )
( ، وباإلمكـان عـدم وضـع معـامالت االرتبـاط فـي 1قيم ارتبـاط كـل متغيـر مـع نفسـه وهـو )

غــا ، والســبب فــي ذلــك هــو عــدم الجــزء العلــوي مــن الجــدول فــوق الخــط القطــري ليبقــى فار 
 لرغبة في التكرار لقيم االرتباط مرتين بين كل زوج من المتغيرات .ا

تغير الحالة االجتماعية :  يرتبط العامل الثاني دافع تغير الحالة االجتماعية مع   
الدافع األول لمصفوفة الحراك السكني ) الزيادة في حجم األسرة ( ، بقيمة )  

0.91. ) 
د المس  بط هذا الدافع مع دافع ) تغير الحالة  كن عن األهل واألصدقاء : يرتب عِّ

 ( على التوالي .  0.77،   0.79االجتماعية ، الزيادة في حجم األسرة ( بقيمة ) 

Descriptive Statistics 

 Mean المتغيرات
Std. 

Deviation 
Analysis N 

 43 4.278 2.07 الزيادة في حجم االسرة

 43 2.935 1.23 تغير الحالة االجتماعية

 43 1.591 1.4 البعد عن االهل واالصدقاء

 43 0.794 0.58 الجيران مع االنسجامعدم 

 43 1.269 0.77 تغير مستوى الدخل

 43 2.545 1.37 السكن ايجار

 43 0.65 0.35 تغير العمل

 43 2.871 2.26 شراء أو بناء مسكن

 43 1.134 0.37 الحصول على مسكن حكومي

 43 1.407 0.79 البعد عن مركز التسوق والخدمات

 43 2.4 1.84 الحصول على تصميم أفضل وأوسع

 43 0.294 0.09 بسبب الحروب

 43 0.351 0.14 األمانالمشاكل وقلة 
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دافع السكن إيجار : يرتبط مع دافع ) الزيادة في حجم األسرة ، تغير الحالة  
،   0.776،  0.88)  االجتماعية ، بعد المسكن عن األهل واألصدقاء( بقيم 

ى التوالي .وهكذا بالنسبة للمتغيرات األخرى والتي تظهر بقيم  ( عل 0.721
 معامالتها االرتباطية كما في مخرجات التحليل . 

  االرتباطات بين المتغيرات الداخلة في التحليل العاملي  عالقات (4-7جدول )
 SPSSباستعمال البرنامج االحصائي 

 ( 1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) العاملي باستعمال برنامج  نتائج التحليل  : المصدر 

 (  2-7) يمكن معرفة الدوافع من خالل الجدول  •

 ( المرحلة السادسة : مخرجات التحليل االحصائي  7-3-6)      
 المخرج األول: ( 7-3-6-1)

الجدول) من  اختبار  5-7يتضح  طريق  معامل  أو  مقياس  إلى  الرجوع  يتطلب   )
Kmo Test    البرنامج مخرجات  في  تظهر  كما   Kaiser-Meyer-Olkinأو 

Measure of Sampling Adequacy   مالئمة مدى  إلى  المقياس  هذا  ،يشير 
كأن ت    (، وكلما0.60البيانات للتحليل العاملي إذ إن الحد األدنى لهذه القيمة هي ) 

وقيمة أفضل  ذلك  كأن   أكبر  المستخرجة  اال(Kmo)القيمة  حساب  هي  رتباط  ، 
الجزئي أن  المتغيرات للتأكد من أن  معامالت االرتباط المعنوية تكون من بين معظم 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

الزيادة في حجم 
 االسرة

1 0.9 0.8 0.5 0.6 0.9 0.2 0.6 0.5 0.2 0.6 0.1 0.3 

تغير الحالة 
 االجتماعية

0.9 1 0.8 0.5 0.6 0.8 0.2 0.6 0.6 0.1 0.6 0.1 0.3 

البعد عن االهل 
 واالصدقاء

0.8 0.8 1 0.6 0.5 0.7 0.3 0.6 0.5 0.1 0.5 0.2 0.3 

عدم األنّسجام مع 
 الجيرأنّ 

0.5 0.5 0.6 1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0 0.4 0.2 0.2 

تغير مستوى 
 الدخل

0.6 0.6 0.5 0.4 1 0.6 0.7 0.3 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 

 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.5 0.3 1 0.6 0.5 0.7 0.8 0.9 السكن ايجار

 0- 0.1 0.2 0.1 0- 0.1 1 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 تغير العمل

شراء أو بناء 
 مسكن

0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5 0.1 1 0.5 0 0.6 0.4 0.3 

الحصول على 
 مسكن حكومي

0.5 0.6 0.5 0.3 0.1 0.3 -0 0.5 1 -0 0.3 0 0.5 

البعد عن مركز 
 التسوق 

0.2 0.1 0.1 0 0.3 0.2 0.1 0 -0 1 0.3 -0 0.1 

الحصول على 
 تصميم افضل 

0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 1 0.2 0.5 

 0.1 1 0.2 0- 0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 بسبب الحروب

المشاكل وقلة 
 األمأنّ 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -0 0.3 0.5 0.1 0.5 0.1 1 
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المتغيرات المعتمدة وليس بأقل عدد منها. وفي هذا التحليل المتتبع لخطواته بلغت 
وهي قيمة مقبولة، قياس بقيمة الحد األدنى للدليل، KMO   (0.796  ،)قيمة اختبار  
تاز واذا كأن ت اقل من ذلك تكون غير جيدة ، كما أن  هذا  أن  القياس مموهذا يعني  

بين  القوية  االرتباطات  للتأكد من  المتغيرات  بين  الجزئي  االرتباط  المقياس يحسب 
جميع أو معظم المتغيرات وليس فقط بين عدد قليل فيها والذي يظهر مع مخرجات 

االرتباط  لمعامالت  االحصائي  .نالالسه)77التحليل  من    ،(130:  2014ي  والمغزى 
اعتماد هذا المقياس هو لغرض اختبار بعض الفرضيات لتحليل الظاهرة قيد الدراسة 
هذا   إلى  المعتمدة  البيانات  لمالئمة  وفقا  فيها  العاملية  البيئة  تحليل  طريق  عن 

فهو يعتمد على هيكل االرتباطات بين المتغيرات والتي تتأثر بحجم العينة المقياس  
والذي   كفايتها  وكلما تومدى  الصحيح  والواحد  الصفر  بين  اإلحصائية  قيمته  تراوح 

التي  للعوامل  االعتمادية  زيادة  على  ذلك  دل  كلما  الصحيح  الواحد  من  اقتربت 
نحصل عليها من التحليل والعكس صحيح حتى يمكن الحكم بكفاية العينة . وبما  

-7 الجدول )  اا ( متغير 13أن  عدد المتغيرات الداخلة في مصفوفة الدراسة األولية )
من 5 الهدف  إما  العينة  حجم  بكفاية  الحكم  فيمكن  األدنى  الحد  من  اكبر  إي   ،)

الغاية من اعتماده لفحص قوة العالقات   Bartlett's Test of Sphericityاختبار  
بياناته   تكون  كي  البديلة  بالفرضية  واستبدالها  فرضيته  اثبات  لغرض  االرتباطية، 

الع التحليل  إلجراء  االحصائي  ا مالئمة  التحليل  مخرجات  سجلت  وهنا  لها،  ملي 
Approx. Chi-Square  (حرية)341.667قيمة وبدرجة  القيمة 78(  وهي   )

)   -value  pاالحتمالية   المعنوية  مستوى  اقل  إي  نرفض 5تساوي صفر  إذا   )%
الفرضية الصفرية التي تقول أن ه ال يوجد ارتباطات بين المتغيرات، ونقبل الفرضية  

و  ماذا البديلة  تحديد  فهو  وبهذا  الوحدة،  مصفوفة  ليست  االرتباط  مصفوفة  بالتالي 
أن ه   بمعنى  ال،  أم  الواحدة  مصفوفة  هي  االرتباط  مصفوفة  الفروض كأن ت  يختبر 

بأن ه ال يوجد   مفادها  التي  الصفرية  الفرضية  نرفض  لذا  دالة إحصائية،  ذات  وهي 
 ارتباطات بين المتغيرات. 
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للتحليل  KMO and Bartlett's Testة البيأنّات بحسب اختبار مقياس مالئم(5-7جدول )
 العاملي 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.796 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 341.667 

Df 78 

Sig. 0.000 

 (.   1-7)  وباالعتماد على الجدول   ( (SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 
 

 ي: انالمخرج الث (7-3-6-2)   
( يسـهم بـأكثر مـن Factor Analysis( الـذي يظهـر فـي ضـوءه أن  )6-7ومـن الجـدول )

، التــي  (communalities)عامــل مــن العوامــل المشــتقة وهــو مــا يعــرف باالشــتراكيات 
سـة وهـي بوصـفها مجمـوع إسـهام عن طريقهـا يمكـن تفسـير المعلومـات عـن الظـاهرة المدرو 

 المتغيرات في العوامل المشتقة ، أي : مقدار التباين للمتغيرات في العوامل . 
ــوع مربعـــات حمـــوالت       ــى أن هـــا مجمـ ــي فيعـــرف االشـــتراكيات علـ ــا المنطـــوق الرياضـ أمـ

هــذا فهــي جــزء مــن التبــاين الكلــي ، فــأن  القيمــة األوليــة تكــون المتغيــرات بالعامــل المشــتق ول
 The Principle( PCA( فــي طريقــة المكونــات الرئيســية يطلــق عليهــا)1مســاوية )

Component Analysis  وكلمــا اقتربــت القيمــة مــن )الصــفر( دل علــى قلــة تــأثير ،
 المتغير على الظاهرة .

الشــــتراكيات يكــــون تأثيرهــــا غالبــــاا علــــى ( أن  هنــــاك قيمــــاا مــــن ا6-7يظهــــر الجــــدول )    
 مها تقارب الواحد التي جاءت تنازلياا كما هو الحال في متغيرات .متغيرات العامل كون قي
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في المتغيرات حسب مساهمتها في تفسير   Communalitiesقيم االشتراكيات  (6-7جدول )           

 البيانات للعوامل المشتقة 

)   تماد على الجدول  وباالع( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال البرنامج االحصائي : المصدر 
7-1   .) 

 المخرج الثالث  : ( 7-3-6-3)
البرنامج بطلب من  ( عوامل كما تم تحديدها في  4( يتم استخراج ) 7-7من الجدول )   

وهذه  وتباينها،  وحجمها  البيانات  ونوع  الدراسة  ومشكلة  لهدف  وفقا  يتم  وهذا  المؤلف 
أكبر من) لها  الكامن  للجذر  لصحيح، وهي قيمة تحدد من قبل ( ا1العوامل تحدد وفقا 

( صحيح فما فوق ؛ ألن ه استخدام هذه القيمة هو الشائع،  1المؤلف ويفضل أن  تكون )
( المستخدمة الستخراج العوامل بسهولة كما يمكن استخدام  1تغير قيمة الحد)وباإلمكان  

يعني  معيار اخر وهو عدد المتغيرات المطلوب . واذا اختارت القيمة اقل من ذلك هذا  
أن ا هناك تداخل ما بين العوامل المشتقة وتكون واضحة ، وهذا يعني أن  هذا العامل ال  

لمتغير الفعلي  الواقع  وبالتالي ال    يختلف عن   ، الدراسة  متغيرات  بين  مستقل وحيد من 
التباين   مصفوفة  من  البيانات  تفسير  نسب  إلى  التوصل  يتم  .كما  عامال  اعتباره  يمكن 

تم  وكما  الشكل  المفسرة،  تحليل  عند  الجذور (6-7)التطرق  )قيمة  بأن 
قيمة  ( اذ يتضح أن  تناقص Cut Off Point(أو نقطة القطع ) Eigenvaluesالكامنة()

 متغيرات دوافع األنّتقال السكني
االشتراكيات األولية المفترضة 

 Initialلكل متغير
Extraction اشتراكيات كل 

 متغير بعد استخراج

 0.881 1.000 الزيادة في حجم االسرة

 0.878 1.000 تغير الحالة االجتماعية

 0.767 1.000 البعد عن االهل واالصدقاء

 0.517 1.000 الجيران مع االنسجامعدم 

 0.765 1.000 تغير مستوى الدخل

 0.787 1.000 السكن ايجار

 0.703 1.000تغير العمل 

 0.686 1.000 شراء أو بناء مسكن

 0.793 1.000 الحصول على مسكن حكومي

 0.763 1.000 البعد عن مركز التسوق والخدمات

 0.722 1.000الحصول على تصميم أفضل وأوسع 

 0.908 1.000 بسبب الحروب

 0.612 1.000 األمانالمشاكل وقلة 

Extraction Method: Principal Component Analysis      طريقة االستخرا : تحليل
 .المكونات الرئيسية
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الجذر الكامنة تدريجياا ابتداءا من العامل األول ، إي أن  العامل األول يتميز بأكبر جذر 
(  44.569ه استطاع أن  يفسر )،مما يعني أن  العامل األول وحد 5.794كامن ، والبالغة 

  1.733من التباين الكلي لمصفوفة المتغيرات ، بينما العوامل الثالث االخر فقد سجلت )
  8.546،   8.815،  13.329أي بنسبة تباين  كلية والبالغة )، (1.111،  1.146، 

معظم  تفسير  في  العاملي  التحليل  من  االستفادة  إمكانية  يعني  وهذا   ، التوالي    (%على 
التباين   تفسير  نسبة  كبرت  واذا   ، المتغيرات  من  اقل  بعدد  الدراسة  قيد  للظاهرة  التباين 

 .الكلي دل بوجود العكس بشكل إيجابي 
 لعاملي االقيمة الذاتية ونسبة التباين باستعمال أسلوب التحليل (7-7جدول )

 (  1-7)  لى الجدول  وباالعتماد ع( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

 
 

 المخرج الرابع:  ( 7-3-6-4)     
المشتقة وهو كمعيار ثان  ( يمكن معرفة العوامل  Scree(الذي يسمى )  6-7ومن الشكل )

مــن المعــايير التــي يمكــن اعتمادهــا الســتخراج العوامــل المقبولــة اعتمــاد علــى قيمــة الجــذر 

Total Variance Explained 

Comp 
Compo

nent 
العوامل 

  

Initial  
Eigen values 

ال يمة الذاتية ونسبة التباين 

 المفسرة وال يمة التراكمية

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

 ال يمة الذاتية ونسبة التباين 

المفسرة وال يمة التراكمية قبل 

 التدوير

Rotation Sums of 
Squared Loadings  

ال يمة الذاتية ونسبة التباين 

المفسرة وال يمة التراكمية بعد 

 التدوير

Total 

الجذر 

 الكامن

of 
Varia
nce 

نسبة 

التباين 

المفسرة

% 

Cumu
lative 
التكرار 

المتجمع 

الصاعد

% 

الجذر 

 الكامن
نسبة 

التباين 

 المفسرة

التكرار 

المتجمع 

الصاعد

% 

الجذر 

 الكامن
نسبة 

التباين 

 المفسرة

التكرار 

المتجمع 

 %الصاعد

1 5.79
4 

44.56
9 

44.56
9 

5.79
4 

44.56
9 

44.56
9 

5.15
9 

39.682 39.682 

2 1.73
3 

13.32
9 

57.89
7 

1.73
3 

13.32
9 

57.89
7 

1.74
0 

13.383 53.065 

3 1.14
6 

8.815 66.71
2 

1.14
6 

8.815 66.71
2 

1.55
1 

11.932 64.997 

4 1.11
1 

8.546 75.25
8 

1.11
1 

8.546 75.25
8 

1.33
4 

10.261 75.258 

  هنا  ربعة عوامل  وهكذا بالنسبة للمتغيرات المتب ية ما ي 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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قيمــة والقــيم المهمــة فــي هــذا ( ولكــن فــي ضــوء الشــكل ولــيس الEigen valuesالكــامن )
ي لحــظ فــي هــذا الشــكل هــي القــيم المنحــدرة قبــل أن  تأخــذ الشــكل المســتوي فــي خــط واحــد . 

ل وجود عامل واحد لـه ثقلـه بالدرجـة األسـاس ثـم يأخـذ االنحـدار ليشـمل ثـالث عوامـل الشك
عامـل أخرى فقط قبل أن  يأخذ الشكل استواءه حسب قيمـة الجـذر الكـامن ، ممـا يعنـي أن  ال

ــى الخصـــائص  ــي اســـتحواذه علـ ــة األولـــى فـ ــن نيـــل المرتبـ ــمات تمكنـــه مـ ــف بسـ األول يتصـ
 ائصها المعتبرة دون منازع.العمرانية والسكانية المتجانسة بخص

العوامل المشتقة العتمادها بتحديد العوامل المقبولة وفقا لقيمة الجذر   (6-7شكل )
 الكامن 

 
 (   1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) مال برنامج نتائج التحليل العاملي باستع: المصدر 

 ( المخرج الخامس : 7-3-6-5)
الجدول) أي 8-7ومن  أن   والقاعدة  التدوير  وبعد  التدوير  قبل  العوامل  مصفوفة  وهو   )

(مع ثالثة متغيرات أو اكثر يمكن عده مكون جيد 0.30عامل لديه عالقات اكبر من)  
القيم األكبر  لألخذ به، وفي حاالت نأخذ   Over load وبعد ذلك تم القيام بعملية تدوير    

التحليل العاملي أن  يكون تشبع المتغيرات عالية  9-7)المحاور في جدول   (، إذ يسعى 
اقترح   الغرض،  هذا  يتحقق  ولكي   ، األخرى  العوامل  على  ومنخفضة  العوامل  احد  على 

اتجاهاتها وتغير  العوامل  لتدوير  أسلوبا  اإلحصاء  العوامل  علماء  احد  من  تقترب  إذ   ،
ينعدم 78)السهالني   أو  األخرى  العوامل  على  تشبعها  ويقل  عالية  بصورة  عليه  فتتشبع 

درجة   (.145:2009. في  تباينا ا  هناك  بأن   العاملي  التحليل  اسلوب  ضوء  في  ظهر 
ارتباط المعايير بالعوامل والتي هي عبارة عن قيم معيارية توضح مدى تركيز المتغيرات.  
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الق  ومن زادت  فكلما  سالبة،  وأخرى  موجبة  قيم  بين  تتذبذب  القيم  هذه  أن            يم الواضح 

   
 (  1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

الموجبة لدرجات العامل كلما دل ذلك على ظهور أكثر في خصائص العامل بمتغيراته     
في المختلف على ضعف  ذلك  دل  كلما  سالبة  القيم  تكون  عندما  وبالعكس   ، لها  التابع  ة 

الحالة  تغير  دافع  متغير)  أن   يتضح  الجدول  فمن   . المختلفة  بمتغيراته  العامل  تأثير 
االجتماعية والزيادة في حجم األسرة ( ضمن العامل األول قد ارتباطا قويا موجبا ووصل 

نجد هذين المتغيرين في العوامل الثالث األخرى يكون  % ( تقريبا ، في حين    91إلى )  
هذا التوافق في درجة ارتباط المعايير األربعة ، لها داللة إحصائية    إن  .  ارتباطهما ضعيفا

والعوامل   االرتباط  درجة  بين  عالقة طردية  هناك  أن   إذ  العالقة وضعفها  قوة  عن  تعبر 
والعكس صحيح ، أي كلما قلت درجة   األربع زادت درجة االرتباط دل على قوة العالقة
ت ولغرض  العالقة.  ضعف  على  دل   االحصائية،  االرتباط  الداللة  ذات  المعايير  حديد 

%( ، في حين  5ولمعرفة تشبع العوامل وتسهيل تفسيرها،  فقد اتخذ المؤلف درجة التشبع) 

1234المتغيرات1234

0.920.0350.160.073تغير الحالة االجتماعية0.2-0.9200.06الزياد  في حجم االسر 

0.9140.080.1970.022الزياد  في حجم االسر 0.2-0.10.01-0.92تغير الحالة االجتماعية

0.8330.1350.1290.197البعد عن االهل واالصدقاء0.1-0.1-0.870البعد عن االهل واالصدقاء

0.059-0.8170.2720.207السكن ايجار0.2-0.840.170.06السكن ايجار

0.7400.280.32الحصول على تصميم أفضل
 الحصول على مسكن

حكومي
0.708-0.534-0.0790.015

0.1120.136-0.6580.23عدم األنّسجام مع الجيرأّن0.20.26-0.2-0.71شراء أو بناء مسكن

0.0840.0890.522-0.631شراء أو بناء مسكن0.660.580.010.01تغير مستوى الدخل

0.2530.7930.080.063تغير العمل0.2-0.3-0.640.05عدم األنّسجام مع الجيرأّن

0.4980.6230.3550.062تغير مستوى الدخل0.40.40.29-0.45المشاكل وقلة االمأّن

0.072-0.0440.2190.841-البعد عن مركز التسوق0.1-0.2-0.370.71تغير العمل

0.0480.5760.245-0.573الحصول على تصميم أفضل0.2-0.70.05-0.57الحصول على مسكن حكومي

0.4730.4780.142-0.374المشاكل وقلة االمأّن0.210.450.610.38البعد عن مركز التسوق

0.040.0690.0020.949بسبب الحروب0.60.72-0.1-0.24بسبب الحروب

 :Extraction Method.طريقة االستخرا : تحليل المكونات الرئيسية

Principal Component Analysis.
Extraction Method: Principal Component Analysis- Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization..

 جدول )7-8(مصفوفة تشبع العوامل باستعمال أسلوب التحليل

ألعاملي قبل التدوير

جدول )7-9(مصفوفة تشبع العوامل باستعمال أسلوب التحليل العاملي قبل 

التدوير بعد التدوير

المتغيرات

Rotated Component Matrix مصفوفة المكون المستديرقبل التدوير
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اخل بين  %( ويرجع ذلك إلى التد 5أهمل المؤلف المعايير التي لم تزد درجة تشبعها عن )
الصعوبة في    المتغيرات وما ينتج عن ذلك من صعوبة تفسير تشبع العوامل فضال عن 

 تحديد المعايير ذات الداللة االحصائية. 
 المخرج السادس : ( 7-3-6-6)

وبعــد اســتخراج نتــائج التحليــل العــاملي لــدوافع االنتقــال الســكني فــي مدينــة الناصــرية، يــرى 
امل األربعة لهدف تحديد طبيعة دوافع االنتقال السكني التي المؤلف تناول تلك النتائج للعو 

لها أهمية كأبعاد أساسـية فـي تحديـد قـوة تأثيرهـا فـي تغييـر سـكان المدينـة لمسـاكنهم. وفيمـا 
(  10-7والجــــدول ) (9-7)و  (8-7جــــدول )يــــل لتلــــك العوامــــل،  مــــن الجــــدول يلــــي تحل

 يتضح االتي :  
المرتبـة األولـى مـن إذ عـدد دوافـع االنتقـال السـكني . إذ العامل األول    ليحت  العامل األول:

( دوافــع لتشــغل نســبة 8تميــز هــذا العامــل بدرجــة مرتفعــة مــن تشــبع العوامــل لتصــل إلــى )
%( مــن اجمــالي دوافــع فــي مصــفوفة الــدوافع وبلغــت قيمــة الجــذر الكــامن 61.5مقــدارها )
ات بحســـب عالقاتهـــا العامـــل إلـــى فئـــ (، ويمكـــن تصـــنيف متغيـــرات هـــذا5.779مقـــدارها ) 

 -االرتباطية بالعامل :
وتشمل المتغيرات التي ارتبطت بالعامل بدرجة عالية جدا وذلك بقيم تزيـد   *الفئة األولى :

 -%( وتشمل المتغيرات اآلتية :90عن )
( الــــذي يشـــير إلــــى تغيــــر الحالــــة االجتماعيـــة ، بدرجــــة تشــــبع )قيمــــة 2المتغيـــر رقــــم ) ✓

( ( الخـاص بالزيـادة فـي حجـم األسـرة ، بقيمـة 1ر رقـم ).المتغيـ  0.918ارتباطيه( يبلـغ
 ( 0.912ارتباطيه  ) 
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 قيم درجات العامل الناتجة من تتابع خطوات التحليل العاملي  (10-7جدول )

 (   1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

 90-71المتغيـرات التـي ارتبطـت بالعامـل بدرجـة تتـراوح مـا بـين)  : تشـمل    *الفئة الثانيـة
 -%(وتضم هذه الفئة المتغيرات اآلتية :

ــم ) ✓ ــدقاء ، 3المتغيـــر رقـ ــن األهـــل واألصـ ــكن عـ ــد المسـ ــع بعـ ــى دافـ ــير إلـ ــذي يشـ ( الـ
 ( 0.831بدرجة تشبع )

 مقدارها ( الذي يشير إلى دافع السكن ايجار، وذلك بقيمة ارتباطية6المتغير رقم ) ✓
(0.831. ) 

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثأنّي العامل األول الحي السكني  ت

 -35421.- -1.13539- 0.06 -07446.- السيف 1

 -38209.- -29684.- -05083.- -45334.- الصابئة 2

 -47584.- -03664.- 0.40 -34657.- االسكأّن القديم 3

 -37086.- -10375.- 1.11 -29772.- االدار  المحلية 4

 -18521.- 0.20 2.47 0.14 أور 5

 -18960.- -1.35077- 0.82 0.49 الثور  6

 -65569.- 0.01 -2.42719- 0.35 البقاع 7

 0.07 0.59 -18066.- 0.63 االسكأّن الصناعي 8

 -50473.- 0.84 -14240.- -72441.- 1الشرقية 9

 2.83 -94387.- -10974.- -03998.- التضحية 10

 0.29 -60059.- -44022.- -43465.- الزهراء 11

 3.44 1.93 -1.00436- -50804.- البشائر 12

 2.71 -97295.- -30506.- -31471.- الفداء 13

 -54104.- -16726.- -2.20884- 5.24 الشهداء 14

 2.74 0.01 2.27 1.36 اريدو 15

 -19926.- -28560.- -37720.- -17525.- الرافدين 16

 0.72 -71474.- -1.14437- 0.49 الحسين 17

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الجامع 18

 -41740.- 1.53 -18725.- -28332.- السراي 19

 -63528.- 2.24 -09562.- -1.00914- 2الشرقية 20

 -33802.- -69354.- -14171.- -27608.- العروبة 21

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- العرجة 22

 -26167.- 0.31 -08476.- -53027.- ابو جداحة 23

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الزعيالت 24

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الصناعي 25

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الكرامة 26

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الكنازو  27

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الحبوش 28

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- الصمود 29

 0.09 -75369.- -24215.- -07626.- الشعلة 30

 -23757.- 0.24 -50340.- -51353.- المتنز  31

 -29384.- -28871.- -32039.- -37503.- الزأوية 32

 -38445.- 0.66 0.78 -24690.- 2سومر 33

 0.09 0.20 -53280.- -41055.- العمارات 34

 -45598.- -57230.- -19816.- -27688.- المنصورية 35

 0.09 -08281.- -28584.- 0.19 الشرطة 36

 0.20 3.14 -94989.- 0.07 1سومر 37

 -64742.- -1.17758- 0.64 0.88 2البكر 38

 -37417.- 1.61 0.20 0.01 1الصالحية 39

 -27145.- -90922.- 2.14 0.94 1البكر 40

 -1.12125- 2.13 2.16 1.75 العسكري 41

 0.02 0.08 1.51 0.17 2الصالحية 42

 -44325.- -51701.- -29060.- -59369.- البطائح والسويج 43
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ــا بـــين)وهكـــذا بالنســـبة للفئـــة الثالثـــة  ✓ - 50التـــي ارتبطـــت بالعامـــل بقيمـــة تتـــراوح مـ
70)% 

يلحــظ مــن الترتيــب أعــاله أن  دافــع تغيــر الحالــة االجتماعيــة والزيــادة فــي حجــم األســرة،    
ــبع ) ــة التشـ ــى إْذ أن  درجـ ــة األولـ ــغل المرتبـ ــة 0.912،  0.918شـ ــن جهـ ــوالي مـ ( علـــى التـ

افع العامل األول، في حين احتل دافع الحصـول علـى سـكن حكـومي المرتبـة طهما بدو ارتبا
(.لذا يعد هذا العامل من أهم العوامل المشـتقة 0.559من بين دوافع هذا العامل). األخيرة  

في عدد المتغيرات المرتبطة به ، فضال عن قيمة التباين المفسرة وقيمـة الجـذور الكامنـة . 
ــدوافع األساســية والمهمــة ،والتــي إلــى كــون ويعــود ســبب األهميــة  دوافــع هــذا العامــل مــن ال

ــباب  ــة التـــي تناولـــت أسـ شـــغلت نســـب كبيـــرة ، الســـيما فـــي الكثيـــر مـــن الدراســـات األكاديميـ
االنتقال السكني .ونظرا الرتفاع درجات االرتباط بين هذا العامل والدوافع التي انتمـت إليـه 

 االنتقال السكني التقليدي(. ـ)عاملي . فقد يرى المؤلف تسمية هذا العامل ب
سجل هذا العامل ارتباطا قويا مع دافعين من دوافع االنتقال السكني بنسـبة :  الثانيالعامل  

%( من اجمالي دوافـع عينـة الدراسـة ، ففـي هـذا العامـل كأنـ ت قيمـة الجـذر الكـامن 15.4)
ــى ) ــلت إلـ ــد وصـ ـــلغ )1.733قـ ــاين تبــ ــبة تبـ ــاي13.328( وبنسـ ــالي التبـ ــن اجمـ ــي %( مـ ن فـ

جـود متغيـرين فقـط جـاءت عالقاتهمـا االرتباطيـة مصفوفة الدوافع . أشار هذا العامل إلـى و 
 %( للثاني وهما: 70- 50%( لألول ، و)90ـ 71فيه ضمن الفئة )
( والخـــاص بـــدافع الحصـــول علـــى تصـــميم أفضـــل وأوســـع، وذلـــك بقيمـــة 11المتغيـــر رقـــم )

ذي يشـــير إلـــى تغييـــر مســـتوى الـــدخل ، ( والـــ5( المتغيـــر رقـــم )0.793ارتباطيـــه مقـــدارها )
(.ونظــراا الرتفــاع درجــات االرتبــاط بــين هــذا العامــل 0.628وذلــك بقيمــة ارتباطيــه مقــدارها )

ــاع  ــى األوضــ ــة علــ ــرات الدالــ ــل والمؤشــ ــذا العامــ ــمية هــ ــف تســ ــرى المؤلــ ــذا يــ ــادية، لــ االقتصــ
 بـ)بالعامل التنمو ي لالنتقال السكني ( . 

%( مـن 23( دوافـع مـن دوافـع االنتقـال السـكني وبنسـبة)3ضم هذا العامـل)  العامل الثالث:
%( من اجمالي التباين في 8.903اجمالي دوافع عينة الدراسة ،  وقد كأن ت نسبة التباين)

( ويشــمل هــذا العامـــل ثــالث متغيـــرات ذات 1.157فع وبجـــذر كــامن يبلـــغ )مصــفوفة الــدوا
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%( ، امــــا المتغيـــــرين 90- 71عالقــــة ارتبــــاط قويـــــة جــــاء المتغيـــــر األول ضــــمن الفئـــــة )
 %( وكما يلي : ـ 70- 50اآلخرين فكأن ت قيمة ارتباطهما ضمن الفئة )

ة ارتباطيــه مقـــدارها ( والــذي يشــير إلــى شـــراء أو بنــاء مســكن ، وذلــك بقيمــ8لمتغيــر رقــم )
( والـــذي يشـــير إلـــى الحصـــول علـــى مســـكن حكـــومي ، وذلـــك 9(. المتغيـــر رقـــم )0.829)

( والخـاص بـدافع المشـاكل وقلـة األمـان 13(المتغيـر رقـم )0.609بقيمة ارتباطيه مقدارها )
ــدارها )  ــه مقـ ــة ارتباطيـ ــك بقيمـ ــذا 0.502، وذلـ ــين هـ ــاط بـ ــات االرتبـ ــاع درجـ ــراا الرتفـ ( .ونظـ

مؤشرات الدالة على أوضاع عمرانية يـرى المؤلـف تسـمية هـذا العامـل بــ )العامـل العامل وال
 العمراني لالنتقال السكني( . 

ضــم هــذا العامــل دافعــين مــن دوافــع الحــراك الســكني، الحــراك الســكني، أي  العامــل الرابــع:
(، من اجمالي دوافع عينة الدراسة ، وقد وصلت قيمة الجذر الكامن إلـى 15.117بنسبة )

%( مــن اجمــالي مصــفوفة الــدوافع ويشــمل 8.593( ، بينمــا بلغــت نســبة التبــاين )1.117)
كني ، إذ جـاء المتغيـر األول ضـمن قيمـة الفئـة هذا العامل متغيرين من دوافع االنتقـال السـ

 األولى ،  بينما الثاني كأن  من نصيب الفئة الثالثة وكما يلي 
مركـــز التســـوق والخـــدمات ، وذلـــك بقيمـــة  ( والـــذي يشـــير إلـــى البعـــد عـــن10المتغيـــر رقـــم )

 ( والــذي يشــير إلــى تغيــر العمــل ، وذلــك بقيمــة7( .رابعــا: رقــم )0.949ارتباطيــه مقــدارها) 
( .ونظرا الرتفاع درجـات االرتبـاط بـين هـذا العامـل والمؤشـرات 0.523ارتباطيه مقدارها )  

ف تسـمية هـذا العامـل ) الدالة على أوضاع أن ية بدرجة تشـبع مرتفعـة جـدا . لـذا يـرى المؤلـ
 بعامل التكيف لالنتقال السكني(

 :ـ لدوافع االنتقال السكني حسب درجات العوامل  المكانيالتباين   (7-4) 
 :ـالتباين المكاني لدوافع االنتقال السكني حسب درجات العامل األول (7-4-1)

سـالبة، ويمكـن توزيـع جاءت درجات العامل المرتبطة به موزعة بين درجات موجبة وأخـرى 
 هذه القيم الموجبة والسالبة في مدينة الناصرية بحسب عواملها إلى الفئات اآلتية:ــ

ل كـــأهم العوامـــل المحـــددة وقـــد اشـــتمل علـــى أكبـــر قيمـــة مـــن جـــاءت درجـــات العامـــل األو   
%( 44.595(وبنســبة تبــاين مقــدارها)5.797الجــذور الكامنــة )القيمــة الذاتيــة(، والتــي بلغــت)

ــكانية  ــل دوافـــع سـ ــذا العامـ ــر هـ ــد اظهـ ــددة وقـ ــل المحـ ــرة فـــي العوامـ ــوع التبـــاين المفسـ ــن مجمـ مـ
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ات الرئيســة لالنتقــال الســكني فــي محــددات التــي توضــح االتجاهــوعمرانية)ســكنية( يعــد مــن ال
المدن بصورة عامة . وقد أطلق على هذا العامـل اسـم)عامل االنتقـال السـكني التقليـدي( وقـد 
جاءت درجات العامل المرتبطة به موزعة بين درجات موجبة وأخرى سـالبة كمـا فـي الجـدول 

 االتي: ( يتضح 10-7و 9-7و 8-7و 7-7( والشكل )7-10) 
زيع المكاني لدوافع االنتقال السكني على األحياء السكنية لمدينة  التو ( 7-7 شكل )

 الناصرية حسب فئات العامل األول 

 

 
 ( 10-7)وباالعتماد على الجدول ( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

سكري ـ وعالية وتشمل حي ) الشهداء ـ العفاكبر(  جاءت بقيم موجبه 1الفئة األولى )*
(درجة نظراا لسعة مساحة هذه اإلحياء  1.3،+ 1.7، + 5.2اريدو( بدرجات عامل)+ 

وامتداداتها األفقية ، لذلك فأن ها تعد نقاط جذب لخصائص سكانية وسكنية متباينة حسب 
اإلحياء إْذ   العامل الضاغط لحدوث هذه الظاهرة إذ يتضح تركز دوافع الحراك باتجاه هذه

مالي األسر المبحوثة والتي نطقت بتأثير دافع تغير الحالة  %( من إج56.6تشكل )
 ( %52االجتماعية في مدينة الناصرية و) 
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 ـ  ل ب ين  ملك ين لدو فع  ال    ل  ل كين ح ب د ج ت  لع مل  لث ين:  (7-4-2)
(كمـا 1.733جاء هذا العامل بالمرتبة الثانية مـن إذ األهميـة بقيمـة جـذر كامنـة مقـدارها )  

%(مــن مجمــوع التبــاين المفســرة فــي العوامــل المحــددة . 13.328لــى نســبة تبــاين )اشــتمل ع
وبطبيعـــة الحـــال يعتبـــر هـــذا العامـــل مغـــايرا ا لـــدوافع االنتقـــال الســـكني التـــي ارتبطـــت بالعامـــل 

( متباينـة بـين قـيم موجبـة وأخـرى 7-10ءت درجات العامل كمـا فـي الجـدول)األول ، وقد جا
(. 8-7األحيـاء السـكنية المختلفـة فـي خصائصـها ، شـكل رقـم) سالبة، تتـوزع هـذه القـيم علـى

ونظرا الرتباط درجات هذا العامل والمؤشرات الدالة على أوضاع اقتصادية، فقـد أطلـَق علـى 
( 9-7لحــراك السـكني(. وهكـذا يـتم التحليـل بالنسـبة للشــكل )هـذا العامـل بــ )العامـل التنمـوي ل

 ( 10-7و)
السكني على األحياء السكنية لمدينة   االنتقالوافع لد المكانيالتوزيع  (8-7شكل )

 الثاني الناصرية حسب فئات العامل 

 
التوزيع المكاني لدوافع االنتقال السكني على األحياء السكنية لمدينة  ( 9-7شكل )

 الناصرية حسب فئات العامل الثالث
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السكنية لمدينة   التوزيع المكاني لدوافع االنتقال السكني على األحياء( 10-7شكل )

 الناصرية حسب فئات العامل الرابع 

 
 (  10-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) برنامج  نتائج التحليل العاملي باستعمال: المصدر 
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 :    clustering  دن ل ع أو Cluster analysis  ل حل ل  لعن  دي (7-5)
ا تجعل  )بطريقة  الموضوعات  من  مجموعة  تجميع  مهمة  في هي  الموجودة  لموضوعات 

(أو)تسمى  نفسها  الواحد،    )عنقود  المجموعة  العنقود  داخل  ومصنفة  متجانسة  تكون  اذ 
لكنها في الوقت نفسه مختلفة عن حاالت أو متغيرات أخرى موجودة في عناقيد أخرى .  

استكشافية مهمة  البيانات  أن ها  عن  لمحلل ،  للتنقيب  عنقودي  لـتحليل  شائعة  تقنية  وهي 
في العديد من المجاالت، بما في ذلك إدراك األن ماط،   البيانات اإلحصائي، والتي ت ستعمل

 تحليل الصورة ، استرجاع المعلومات، ، ضغط البيانات، رسومات الحاسب والتعلم اآللي. 
 هنالك عدة طرق للتحليل العنقودي لكن يمكن اعتماد طريقتين وهما:  

المتوسطات( ✓ الهرمي)طريقة  غير  العنقودي   hierarchical -Nonالتحليل 
uster analysis (method of averages)cl    (والتي يرمز لها احصائيا بـ

Means Cluster-K ) 
 (. Hierarchical Cluster Analysisالتحليل العنقودي الهرمي ) ✓

 : األول  :  النوع  المتوسطات(  )طريقة  الهرمي  غير  العنقودي  هذه  التحليل  تعتمد 
تص أساس  على  االحصائي  تحليها  مخرجاتها  في  ضمن  الطريقة  الحاالت  نيف 

ذلك  ويتم   ، أو صفات معينة  المتغيرات في خصائصها  بين  متوافقة  مجموعات 
ويطلق   مجاالت  في  كبير  عدد  معالجة  يمكنها  خوارزميات  استعمال  ضوء  في 

بالتحليل العنقودي السريع )     -Quickly ysisRapid Analعلى هذه الطريقة 
Cluster ) 

 (:  K-Means Clusterخطوات التحليل بطريقة )  ( 7-5-1)
، إذا كأن ت وحدات القياس  تحويل البيانات قيد الدراسة إلى قيم معيارية(:  7-5-1-1)

القيم   بين  فيما  تباين  هناك  إذا كان  أو  المقياس،  البيانات غير موحدة  كأن ت  إذا  مختلفة 
توزيعها   أساس  القيم  على  استخراج  أساس  على  اعتمادها  يمكن  )أي  الحاالت  بحسب 

اذا   المعيارية ويفضل  المطلقة(  االصلية  القيم  اعتماد  أو  الوصفي،  اإلحصاء  ضوء  في 
على   فتعتمد  المتشابهة  القيم  اما  المعيارية،  القيم  على  اعتمادها  المقياس  متباينة  القيم 

ب المعايرة  إلى  الحاجة  دون  من  مباشرة  ما التصنيف  باألجدر  أو   . الوصفي  اإلحصاء 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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لى قيم معيارية توافقا مع متطلبات هذا المستوى من  يتوافق مع هذا االسلوب أن  تحول إ
 التحليل .

 :  تحديد عدد العناقيد المطلوب( : 7-5-1-2)
وفقا لهدف ومشكلة ونوعية وحجم بيانات الدراسة ، والتي يجري على اساها تصنيف تلك 

 البيانات. 
 قا من تحديد متوسط قيم العناقيد )مبدئيا( . انطال 
 قاء كل زوج من البيانات ومراكز المتوسطات . حساب المسافات بين الت ✓
تخصيص كل نقطة التقاء البيانات للعنقود والذي يعتبر متوسطه األقرب اليه ، إذ  ✓

 يتم استخدام قياس )المسافة( االقليدية ، والمقصود بالمسافة االقليدية :  
 إعادة حساب متوسطات قيم العناقيد.  تكرار  ✓
( لكي يتم التوصل إلى أن ه ليس هناك نقطة 6  –  3إعادة تكرار الخطوات من )  ✓

 يمكن تحريكها إلى متوسط قيم العناقيد بشكل أكثر قربا من الوضع الحالي. 
 

 خطوات اجراء التحليل العنقودي )الشيجيري( ( :7-5-1-3)
البرنامج االحصائي   باعتماد  العنقود  التحليل  باستخراج  ذلك  تطبيق   (  SPSS يمكن 

اآلتية: الخطوات  )  بحسب  رقم  الجدول  في  البيانات  باعتماد  بدوافع 11-7ــ  والخاصة   )
 االنتقال السكني في مدينة الناصرية بحسب مناطقها السكنية :  

 ( SPSSمن خالل الخطوة األولى أعاله نتتبع ذلك بفتح البرنامج ))الخطوة األولى ( 
Analyze  ----    ثمDescriptive statistics    ثمDescriptive  -----بعد 

إلى خانة  ذ  السكني  نقل دوافع االنتقال  يتم  إلى قيم   Variablesلك    لغرض تحوليها 
   معيارية.
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الخطوة األولى اجراء التحليل العنقودي باعتماد البرنامج االحصائي  (10-7شكل)
SPSS 

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

نتقال السكني فقط  ( يتم نقل متغيرات اال 11-7ومن الشكل رقم ))الخطوة الثانية ( 
ومن ثم   save standardized values as variablesوإعطاء االيعاز بالحفظ 

ok   هنا يتم حفظ القيم المعيارية لكل دافع من الدوافع على أساس المناطق ..
 . Data viewالسكنية في محرر البيانات 
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ج االحصائي باعتماد البرنام  يالتحليل العنقود ألجراء الثانيةالخطوة ( 11-7شكل)
SPSS 

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

 ( SPSSنتائج التحليل االحصائي لبرنامج )من خالل الخطوة األولى تظهر  ✓
 ( مخرجات التحليل االحصائي:  7-5-2)
( ، اعلى  N( يظهر اإلحصاء الوصفي والذي يظهر فيه عدد القيم)11-7من الجدول )  
قيمة  Maximum قيم )  Meanمعدل  ال  Minimumادنى  المعياري  االنحراف   ،Std. 

Deviation  ) 
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 الوصفية لدوافع االنتقال السكني في مدينة الناصرية  ت اإلحصاءا( 11-7جدول )
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

 4.278 2.07 22 0 43 الزياد  في حجم االسر 

 2.935 1.23 17 0 43 تغير الحالة االجتماعية

 1.591 1.4 7 0 43 البعد عن االهل واالصدقاء 

األنّسجام مع الجيرأنّ عدم   43 0 3 0.58 0.794 

 1.269 0.77 5 0 43 تغير مستوى الدخل 

 2.545 1.37 11 0 43 السكن ايجار

 0.65 0.35 2 0 43 تغير العمل 

 2.871 2.26 11 0 43 شراء أو بناء مسكن

كوميالحصول على مسكن ح  43 0 6 0.37 1.134 

البعد عن مركز التسوق  
 والخدمات 

43 0 6 0.79 1.407 

الحصول على تصميم افضل  
 وأوسع

43 0 9 1.84 2.4 

 0.294 0.09 1 0 43 بسبب الحروب

 0.351 0.14 1 0 43 المشاكل وقلة االمأنّ 

Valid N (listwise) 43     

 (  1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) برنامج نتائج التحليل العاملي باستعمال : المصدر 

( الذي الخطوة الثانية وهو اجراء المرحلة الثانية من  12-7من الشكل))الخطوة الثالثة (  
صنف    بـ  له   يوعزو Classify   ثم  --Analyzeالتحليل ونذهب إلى البرنامج من األداة  

المطريقة    لنحسب  )طريقة  الهرمي  غير  العنقودي  Means-K-)توسطات(التحليل 
Cluster  ( كما في الشكل)الذي نضع  1-12-7( ، بعد ذلك من الشكل رقم )  1-12-7  )

وهو المتغير االسمي   Label cases byفي هذه الواجهة اسم الحي السكني في خانة  
أماكن المشاهدات التي رصدت فيه متغيرات دوافع االنتقال السكني ، أما درجات العامل 

( فيتم    score -Zيم المعيارية  أي المتغيرات الجديدة التي تحمل اسم )أو ما يسمى الق
( خانة  تحت  الشكل)Variablesنقلها  في  كما  of-number-من)  (.7-12(، 

clusters عد المتغيرات  (نحدد  وطبيعة  ومشكلة  وهدف  المؤلف  راي  حسب  العناقيد  د 
ني وهنا تم تحديد الحاجة  وحجمها نحدد عدد العناقيد المطلوب اعتمادها في التحليل البيا 

أعاله.4إلى) الذكر  األن فة  العوامل  توافق مع عدد  عناقيد  الضغط   (  إلى  ننتقل  ذلك  بعد 
المطلوب   ونحدد  اليمن  جهة  في  االزرار  نفس  على  مع  وبالتابع  االتي  وحسب  بالتتابع 

 الشكل يلحظ االتي: 
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 SPSSبرنامج  باعتماد ي التحليل العنقود الخطوة الثالثة ألجراء( 12-7شكل )
 2-12-7الشكل  1-12-7الشكل 

  

 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

  ) الرابعة  ونقول  Tereteمن  )الخطوة  القصوى  نذهب  التكرارات  أو  العمليات  تكرار 
maximum iterations    أواي عدد وفي   5أو    4وهنا نحدد قد يكون تكرار الخطوات

 Distanceنة الثانية فهي المسافة من مركز الكتلة  اما الخا.  (  10البرنامج هنا حدد بـ )
from cluster center  الواحد    أو ما يسمى بمعيار التقارب وهو أحيانا يكون اقل من
.... الخ( المهم تكون اقل من الواحد    0.6،   0.5،    0.2،    0.1الصحيح مثال نقول له ) 

  Continueاضغط على  ( هذا يسمى معيار التقارب ثم0.05الصحيح . وهنا تم إعطاء )
كل   . يتم اختيار(save(. بعد ذلك ننتقل إلى االيعاز الثاني وهو)  13-7كما في الشكل)

ثم    Cluster Membershipمن   العنقود  أعضوية   Distances fromختار  يتم 
cluster centers  المسافات من مراكز العناقيد ثم اضغط علىContinue    بعد ذلك .

 (.  14-7ي الشكل )كما ف optionsنتجه إلى  
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( ألجراء(  13-7شكل  الرابعة  العنقود  الخطوة  برنامج    يالتحليل  SPSSباعتماد 

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 

نختار أن وفا ونختار  options( يظهر من الواجهة  14-7من الشكل ))الخطوة الخامسة(  
أي تشكيل الكتلة    cluster formation for each caseلتعظيم الفروقات بين العناقيد 

 0k . ثم continueلكل حالة . وتبقى باقي المفاتيح على حالها ثم 
 

 SPSSالخطو  الخامسة ألجراء التحليل العنقودي باعتماد البرنامج االحصائي ( 14-7شكل )

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 
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 المخرجات األخرى جراء مراحل تمرير البيانات ( 7-5-3)
مخرجات األخرى جراء مراحل تمرير البيأن ات بتسلسل الخطوات المشار اليها اليها تكون ال

في الخطوات السابقة تظهر المخرجات التحليل االحصائي وبحسب الجدأول اآلتية:ــ وهي 
 كا االتي :  

 :  Initial Cluster Centersمراكز العناقيد المبدئية   (7-5-3-1)
وهو    Initial Cluster Centersالعناقيد المبدئية  ( إلى مراكز    12-7يشير الجدول ) 

من  متغير  لكل  عشوائي  بشكل  تحديدها  تم  التي  العناقيد  مراكز  متوسط  إلى  يشير 
 المتغيرات الثالث عشر وذلك على أساس القيم المعيارية 

 لدوافع االنتقال السكني بحسب عواملها مراكز العناقيد المبدئية (12-7)جدول 

 (   1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) التحليل العاملي باستعمال برنامج  نتائج: المصدر 

تحديد حاالت في مراكز العناقيد :  ( 7-5-3-2)  
يشير إلى أن  هناك مرحلتين تم تحديد حاالت في   الذي ( 13-7جدول )يتضح من ال

مسافة تم  هو وهي أقرب 6.562مراكز العناقيد بعدها وصلت إلى )الصفر( داخل مسافة 
 الحصول عليها بين مراكز العناقيد التي تم تحديدها . 

 

Initial Cluster Centers 

 المتغيرات

Cluster 

1 2 3 4 

Zscore:  3.25596 0.01631- 0.01631- 4.65836 حجم االسر  الزياد  في 

Zscore:  1.62462 0.07925- 0.07925- 5.37313 االجتماعية تغير الحالة 

Zscore:  1.00875 0.24853- 1.63738 3.52330 االهل واألصدقاء البعد عن 

Zscore:  0.52734 0.52734 1.78710 3.04686 مع الجيرأنّ  عدم األنّسجام 

Zscore:  3.33438 0.18321 0.18321 0.97100 الدخل تغير مستوى 

Zscore:  3.78299 0.53912- 1.81839 3.39007 السكن ايجار 

Zscore:  1.00116 0.53633- 0.53633- 0.53633- تغير العمل 

Zscore:  0.60752 1.65246 0.43742- 3.04571 مسكن شراء أو بناء 

Zscore:  0.32801- 0.32801- 0.32801- 4.96121 مسكن حكومي الحصول على 

Zscore:  2.28135 0.85964 0.56207- 0.56207- مركز التسوق والخدمات البعد عن 

Zscore:  1.73471 1.73471 0.76560- 2.98486 تصميم افضل وأوسع الحصول على 

Zscore:  0.31651- 3.08598 0.31651- 0.31651- بسبب الحروب 

Zscore:  0.39798- 2.45423 0.39798- 2.45423 األمأنّ  المشاكل وقلة 
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اإلقليدية تحديد حاالت في مراكز العناقيد بعد ايصالها إلى المسافات  (  13-7جدول )  

 (  1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

   وسطاتها:مراكز العناقيد ومت( 7-5-3-3)
( وهو يشير إلى مراكز العناقيد ومتوسطاتها، والذي يتضح  14-7من الجدول )يتضح    

 ( والتي جاءت على أساس43إلى  1من ) Case Numberفي ضوء بأن  هذه الحاالت  
متغيرات   من  متغير  كل  بأن واع  تعنى  التي  السكنية  االحياء  ألسماء  النوعي  التصنيف 

سكن حي  لكل  منسوبة  حالدوافع  كل  امام  ليظهر  متوسط  ي  وعنقود  سكني  ووحي  الة 
( تقابله  2( حي  )السيف( سجلت عند عنقود رقم)1المسافة، مثال الحالة األولى وهو قم)

(، في حين جاء الحي السكني الثاني مسجال عند العنقود 2.291متوسط مسافة والبالغ ) 
 ى.  ت واالحاالت األخر ( وهكذا بالنسبة للمتغيرا1.198( ليبلغ متوسط المسافة)2رقم)

 :  Final Cluster Centersمراكز الكتلة النهائية (  7-5-3-4)
والتي   Final Cluster Centers( فهو يمثل مراكز الكتلة النهائية 15-7أما الجدول )  

المعيارية   القيم  أساس  على  السكني  االنتقال  دوافع  المتغيرات  تصنيف  ضوءها  في  تم 
طها  والتي تقرا تلك المتوسطات بـ بالمئة ، فقد المتغير رقم بحسب مراكز العناقيد ومتوس

(1  ( األول  بالعنقود  االسرة  حجم  في  الزيادة   )4.65836  ( الثاني  العنقود  في   ،  )-
(، في حين سجلت في العنقود 0.01631-النسبة للعنقود الثالث  )  (  ،اما ب0.27007

بالنسبة للحاالت والمتغيرات األخرى  ( ، وهكذا    2.43789الرابع نسبة متوسطها والبالغة )

Iteration Historya 

Iteration Change in Cluster Centers 

1 2 3 4 

1 0.000 3.529 2.204 2.848 

2 0.000 0.117 0.816 0.000 

3 0.000 0.000 0.000 0.000 

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum 
absolute coordinate change for any center is .000. The current iteration is 3. The minimum 

distance between initial centers is 6.562.  أ. تحقق التقارب بسبب عدم وجود تغيير طفيف في مراكز الكتلة. الحد 
. الحد األدنى للمسافة بين المراكز األولية 2. التكرار الحالي هو 0.225األقصى لتغيير اإلحداثيات المطلق ألي مركز هو 

6.562هو . 
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لماذا   وتعلل  والسالبة  الموجبة  واالشارات  واقلها  المتوسط  أعلى  أساس  على  التحليل  ويتم 
  واع القيم المعيارية للمتغيرات )دوافع االنتقال( والعناقيد.هذا التفاوت والتباين على أساس أن  

لتصنيف النوعي بأنّواع  مراكز العناقيد ومتوسطاها على أساس ا  (  14-7جدول )
 متغيرات الدوافع منسوبة لكل حي سكني 

 (1-7)وباالعتماد على الجدول ( SPSS) برنامج  نتائج التحليل العاملي باستعمال: المصدر 

 : المسافات بين مراكز العناقيد )الكتل(النهائية بحسب العناقيد للمتغيرات(7-5-3-5)
سافات بين مراكز العناقيد )الكتل(النهائية  (الذي يتضمن الم  16-7من الجدول )  يتضح 

بحسب العناقيد لمتغيرات االنتقال السكني والتي كأن ت المسافة بين للعنقود األول والعناقيد  
(على التوالي للعنقود الثاني والثالث والرابع  9.092،  10.925،  12.280األخرى)الثالث  

  .لتحليل لبيان أسباب ذلك التباين. وهكذا بالنسبة للعناقيد األخرى ، ويتم التحليل وا
 ر كز  لعن ق د وم  سط هت   لنه   ة ملمر كز  لك ل  لنه   ة مل غري ت  ال    ل  ل كين (15-7جدول)

 Cluster Membership عضوية الكتلة

Case Number اسم الحي السكني Cluster Distance 

1 1 2 2.291 

2 2 2 1.198 

3 3 2 1.610 

4 4 2 1.900 

5 5 2 4.582 

6 6 2 2.750 

7 7 2 4.469 

8 8 3 3.263 

9 9 2 1.937 

10 10 3 2.746 

11 11 2 2.044 

12 12 3 2.408 

13 13 3 2.946 

14 14 1 0.000 

15 15 4 2.848 

16 16 2 1.505 

17 17 2 3.748 

18 18 2 1.420 

19 19 2 3.237 

20 20 2 3.920 

21 21 2 1.282 

22 22 2 1.420 

23 23 2 1.070 

24 24 2 1.420 

25 25 2 1.420 

26 26 2 1.420 

27 27 2 1.420 

28 28 2 1.420 

29 29 2 1.420 

30 30 2 1.461 

31 31 2 2.104 

32 32 2 1.399 

33 33 2 3.042 

34 34 2 2.090 

35 35 2 1.206 

36 36 2 2.648 

37 37 3 3.680 

38 38 2 3.560 

39 39 2 3.215 

40 40 2 4.193 

41 41 4 2.848 

42 42 2 3.375 

43 43 2 1.420 
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 .SPSSنتائج التحليل االحصائي باعتماد البرنامج االحصائي : المصدر

 
 رات لمتغيلالمسافات بين مراكز الكتلة النهائية بحسب العناقيد  (16-7جدول)

 Distances between Final Cluster Centers المسافات بين مراكز الكتلة النهائية

Cluster 1 2 3 4 

1   12.280 10.925 9.092 

2 12.280   3.267 6.853 

3 10.925 3.267   5.923 

4 9.092 6.853 5.923   

 ( 1-7)  ماد على الجدول وباالعت( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

 (:ANOVAجدول) ( 7-5-3-6)
( F( ومن خالله يتم التعرف على قيمة )ANOVAوهو جدول )  (  17-7من الجدول ) 

فقط لألغراض الوصفية ألن ه تم اختيار المجموعات   Fومستوى الداللة واعتماد اختبارات  
ات المختلفة ، وقد  لتعظيم أو مضاعفة الفروق أو االختالفات بين الحاالت في المجموع

  ( قيمة  )Fجاء  المقبول  الداللة  مستوى  ضمن  هنا  الفروق 0.00(  مضاعفة  بهدف   )
 ين متغير واخر .لمعرفة عن مستويات الفروق ب

 
 
 

 Final Cluster Centers مراكز الكتلة النهائية

 Cluster   ت

1 2 3 4 

1 Zscore:   2.43789 0.01631- 0.27007- 4.65836 الزياد  في حجم االسر 

2 Zscore:  1.79500 0.01109- 0.25450- 5.37313 تغير الحالة االجتماعية 

3 Zscore:  1.95170 0.25438 0.24853- 3.52330 البعد عن االهل واالصدقاء 

4 Zscore:   ّ0.52734 0.52734 0.19252- 3.04686 عدم األنّسجام مع الجيرأن 

5 Zscore:  2.54659 0.34077 0.22194- 0.97100 تغير مستوى الدخل 

6 Zscore:  2.80069 0.22479- 0.22479- 3.39007 السكن ايجار 

7 Zscore:  1.76990 0.22884- 0.05312- 0.53633- تغير العمل 

8 Zscore:  1.12999 0.74685 0.25828- 3.04571 شراء أو بناء مسكن 

9 Zscore:  0.32801- 0.20091 0.15171- 4.96121 الحصول على مسكن حكومي 

10 Zscor1.21507 0.14878 0.07463- 0.56207- البعد عن مركز التسوق والخدمات 

11 Zsco1.52635 0.98462 0.31316- 2.98486 الحصول على تصميم افضل وأوسع 

12 Zscore:  1.38473 1.72498 0.31651- 0.31651- بسبب الحروب 

13 Zscore:   ّ0.39798- 1.31335 0.23500- 2.45423 المشاكل وقلة االمأن 
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 في المجموعات المختلفة  ANOVAاالختالفات بين الحاالت (  17-7جدول )
ANOVA 

  المتغيرات

Cluster Error 

F Sig. 
Mean 

Square df 
Mean 

Square df 

Zscore:  0.000 80.193 39 0.150 3 12.047 حجم االسر  الزياد  في 

Zscore:  0.000 110.591 39 0.113 3 12.527 االجتماعية تغير الحالة 

Zscore:   0.000 15.025 39 0.500 3 7.506 االهل واالصدقاء البعد عن 

Zscore:  0.003 5.526 39 0.756 3 4.176 مع الجيرأنّ  عدم األنّسجام 

Zscore:  0.000 8.177 39 0.661 3 5.406 الدخل  تغير مستوى 

Zscore:   0.000 29.661 39 0.328 3 9.734 السكن ايجار 

Zscore:  0.069 2.561 39 0.900 3 2.304 تغير العمل 

Zscore:  0.000 8.800 39 0.642 3 5.651 مسكن شراء أو بناء 

Zscore:  حكومي مسكن  الحصول على  8.612 3 0.414 39 20.779 0.000 

Zscore:   مركز التسوق  البعد عن
 والخدمات 

1.191 3 0.985 39 1.209 0.319 

Zscore  تصميم افضل   الحصول على
 وأوسع

7.283 3 0.517 39 14.095 0.000 

Zscore:  0.000 14.743 39 0.505 3 7.440 بسبب الحروب 

Zscore:  0.000 8.751 39 0.644 3 5.632 األمأنّ  المشاكل وقلة 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been 
chosen to maximize the differences among cases in different clusters.  

 (  1-7)    لى الجدولوباالعتماد ع( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

 وصف لعدد الحاالت بحسب العناقيد:(  7-5-3-7) 
( الذي هو الجدول األخير من هذا النوع من التحيل 18-7من الجدول رقم )  يتضح  

العناقيد ، فيتضح أن    السكنية( بحسب  الحاالت  )االحياء  لعدد  إلى وصف  يشير  الذي 
 .العنقود األول 

 الحياء السكنية( بحسب العناقيد لمتغيرات االنتقال  وصف لعدد الحاالت)ا( 18-7جدول)
 في حال تحويل البيانات إلى قيم معيارية 

 z score     في حال اعتماد القيم االصلية 

Number of Cases in each Cluster   Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 1.000 
  

Cluster 

1 2 

2 35.000 
  2 25 

3 5.000 
  3 15 

4 2.000 
  4 1 

Valid 43.000 
  Valid 43 

Missing 0.000 
  Missing 0 

 (  1-7( وباالعتماد على الجدول )SPSSالمصدر : نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج ) 

العنقود ( حي سكني، في حين  35تضمن حي سكني واحد ، بينما العنقود الثاني تضمن)
 ( على  استحوذ  ا 5الثالث  )حيين سكنيين(،  (  الرابع  العنقود  في حين سجل  حياء سكنية، 
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وباألخير يظهر اجمالي عدد االحياء السكنية التي تم رصد حاالت االنتقال السكني فيها 
 .  0.000يساوي Missing ولم تجد قيم مفقودة في هذا األسلوب االحصائي المعتمد 

قيم المعيارية أي بأمرارها  في حالة اعتماد القيم االصلية بدون اعتماد ال  :مالحظة ✓
 (  19-7مباشرة على التصنيف تكون مخرجات الجدول األخير كما في الجدول ) 

 عدد الحاالت لكل مجموعة  (  19-7جدول )

 Number of Cases in each Cluster عدد الحاالت في كل مجموعة

Cluster 1 1.000 

2 35.000 

3 5.000 

4 2.000 

Valid 43.000 

Missing 0.000 

 (  1-7( وباالعتماد على الجدول  )SPSSالمصدر : نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج ) 

وكما في    Data viewيجب االنتباه بأن  البرنامج قد أضاف في واجهة    مالحظة: ✓
(بأن  تم تقسم الحاالت االحياء السكنية على أساس العناقيد   15-7الشكل رقم )

 مسافي لكل صنف.  مع اظهار متوسطاها ال
 SPSSاالحياء السكنية بحسب العناقيد ومتوسطات المسافة باعتماد البرنامج ( 15-7شكل )

 
 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 
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 Hierarchical Cluster Analysis :العنقودي الهرميالتحليل  (7-6)
العنقود  التحليل  في  المرتبطة  اإلحصائية  األساليب  من  النوع  هذا  غالل يعد  من  ي، 

 ( عنقدة  يتم  اذ  فيه  تتم  التي  في nاإلجراءات  متسلسل  أو  مترابط  بشكل  المفردات  من   )
(m( من العناقيد المشتقة، اذ يكون )c1 أضعف )( العناقيد وcm .اكثرها قوة ) 
 :  اساليب العناقيد الهرمية( 1- 7-6)

 The Dispute division technique أسلوب التقسيم الخالف : 
  The agglomeration techniqueلتكتل )التجميعي( أسلوب ا 
  أسلوب التقسيم الخالف : ✓

واحد     عنقود  وجود  افتراض  على  األسلوب  هذا  في  العمل  للمفردات يتلخص 
بأكملها بعد ذلك يتم تجزئته إلى عناقيد جزئية ثم بعد ذلك يتم تجزئة العناقيد الجزئية  

  . بأن  لكل مفردة عنقود خاص بهاإلى عناقيد أصغر ، وهكذا حتى يتم الوصول 
 خطوات تنفيذ التحليل العنقودي الهرمي :( 1-1-  7-6)

 ( Proximities Matrixتكوين مصفوفة القرابة )
( متماثلة عناصرها أن  قياسها يكون معبرا عن المسافة nمصفوفة مربعة من درجة ) وهي

وبهذا فإن  الصيغة   (.Dبين كل زوجين من البيانات )الحاالت( ويرمز لها بالرمز )
  المعتمدة بالطريقة التقليدية هي :

 
كما توجد أساليب عدة يتم في ضوءها حساب واستخراج قيم المسافة بين عناصر  

 صفوفة القرابة ومنها : م
 ( :  Euclidean distanceالمسافة االقليدية ) (1)
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وهي من أهم الطرق واألساليب المعتمدة في هذا المجال واشهرها لقياس  
سافة وجاءت تسميتها نسبة إلى عالم الرياضيات )اقليدس( . واعتمد الم

 الصيغة اآلتية:ــ في حسابها  
 

 
 ( : Menkosi formulaأسلوب أو صيغة منكوسي ) (2)

 
 ( City Block distance formulaأسلوب مسافة القطاع  ) (3)

 
 

وبة  تحديد طريقة ربط العناقيد مع بعضها البعض باالعتماد على المسافة المحس (1)
 بين العناقيد ومن هذه الطرق هي :  

 The nearest neighbor methodطريقة الجوار األقرب )الربط المنفرد( :  ✓
(single linkage)  وعن طريقها يتم إيجاد أصغر مسافة لكل زوج من العناقيد
صيغة اآلتية :  وربطها معا حسب ال

 
 The furthest neighbor methodطريقة الجوار االبعد ) الربط الشامل( :  ✓

(comprehensive linkage) 
يتم من خاللها إيجاد أكبر مسافة بين العناقيد وربطها معا حسب الصيغة   

 اآلتية:ــ :

 
الحظ االختالف بين القأن ونين األول اصغر المسافات اما في هذه الحالة إيجاد  

 اكبر المسافة )المدى ( 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

241 

 طريقة الربط المتوسط )المعدل( :   ✓
د هذه الطريقة لربط عنقودين وذلك باالعتماد على متوسط المسافة بين  تعتم   

وفق الصيغة   nb( Bونقطة من العنقود الثأن ي ) na( Aنقطة من العنقود )
 اآلتية:ــ 

  
 (: SPSSالبرنامج االحصائي )ب  االستعانة( 1-2-  7-6)
بصنف واحد نبيع يتبع الخطوات اآلتية:ــ والتي تفترض أن  القيم المعتمدة متجانسة  

 ( فمن ونذهب إلى البرنامج من األداة  16-7الخطوات اآلتية:ــ وبحسب الشكل ) 
Analyze--  ثمClassify   ويطلب من البرنامج التصنيف بحسب طريقة التحليل

( ، والذي يتم اتباع  Hierarchical Clusterالعنقودي الهرمي )طريقة الهرمية( ـ )
عض المسارات الذي نضع في هذه الواجهة اسم الحي  الخطوات السابقة لكن بتغير ب

وهو المتغير االسمي أماكن المشاهدات التي  Label cases byالسكني في خانة 
رصدت فيه متغيرات دوافع االنتقال السكني ، اما المتغيرات التي تحمل اسم )دوافع  

 ( .  16-7( . شكل ) Variablesنتقال السكني( فيتم نقلها تحت خانة )اال
ومن الجانب االخر نتحول إلى االزار األربع في أقصى جهة الواجهة من التحليل  

 الهيراريكي نأخذها الواحدة تلو األخرى :  
✓ Statistics 

 Agglomeration Scheduleنؤشر  
  Proxemi    ختارها أيضا  تمصفوفة القرابة 
  Single Solutionنختار أيضا أو نفعل  

number of clusters ( عناقيد أو حسب رأي المؤلف وهدف  4ا )نعطيه
 الدراسة 

 continueثم الضغط على  
  :تي(أن ه يتم تفعيل اآل16-7وكما يظهر في الشكل ) Plotsالزر الثاني وهو  ✓
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 Dendrogram   وهو رسم شجرة العناقيد ثم نختار اظهار العناقيد عموديا ام افقيا
 . horizontal، ويفضل اخيار النمط االفقي 

 :  نختار تفعيل االتي  Methodثالث الزر ال ✓
Cluster Method  
Between groups Linkage 
Standardize       none 

 transformايقونة ) وتفعل الخيارات االخرة كما في الشكل ، والسيما وأن  

Measure أي قياس التحويل وهنتا فيه األولى القيم المطلقة )absolute values  

-لبة والقيم الموجبة كما توضح عند الضغط على هذه الداللة. ، وهناك القيم السا

 . continueثم الضغط على  

حل واحد وهو   Single Solutionوهنا الذي يهمنا هو  Saveالخيار الرابع  ✓

( ، ثم  4.تحدد عدد العناقيد) number of clustersتحديد عدد العناقيد 

 ok. بعد ذلك continueالضغط على 
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بصنف واحد    متجانسةتتبع الخطوات التي تفترض أّن القيم المعتمدة (  16-7شكل )
 SPSSباعتماد البرنامج االحصائي  ألجراء التحليل العنقودي  
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 SPSSالبرنامج االحصائي : المصدر 
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 وبهذا الجانب تظهر النتائج اآلتية:ــ: 
   SPSS( مخرجات التحليل االحصائي في برنامج 2-  7-6)
 ملخص معالجة الحالة بحسب متوسط الربط بين المجموعات  :(2-1-  7-6)
األول)  من   بين  وهو  (    20-7الجدول  الربط  متوسط  بحسب  الحالة  معالجة  ملخص 

السكني   االنتقال  ومتغيرات  السكنية  االحياء  بحسب  لبيان  المجموعات  جدا  مهم  وهو 
( حالة أي 15يتضمن)  والذيCase Processing Summary ملخص معالجة الحالة

انات مفقودة. مما يعني  %(، وال توجد بي100( حي سكني وهي طبيعية وهي نسبة) 15)
 أن  اإلجراءات سليمة. 

 SPSSباعتماد البرنامج االحصائي  Caseملخص معالجة الحالة  (  20-7جدول )

Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

43 100 0 0 43 100 

a. Average Linkage (Between Groups) )أ. متوسط الربط )بين المجموعات 

 ( 1-7)  وباالعتماد على الجدول  ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

االختالف      مصفوفة  هذه  القرابة  مصفوفة  اآلتية:ــ  النتائج  تظهر  الجانب  التي  وبهذا 
-7جدول )    Absolute Euclidean Distanceتظهر فيها المسافة اإلقليدية المطلقة

المشتقة  21 المسافات  يلحظ  لكي  ؛  عدمه  من  التشابه  تقرر  التي  المصفوفة  وهي   .  )
(  6.000( حي الصابئة هي )2.2( حي السيف و )1.1األهداف المحددة. المسافة بين )
( 1( وبين )الحي رقم )9.000اإلسكان القديم هي )  (3والمسافة بين السيف والحي رقم )

  ( رقم  هي)  5وحي  أور  حي  القرابة  49.000(  المصفوفة  عناصر  أن   يعني  مما   .  )
 (.nمتماثلة لقطر متماثلة من نوع ) 
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باعتماد   القرابة االختالف التي تظهر فيها المسافة اإلقليدية المطلقةمصفوفة  (  21-7جدول )

 SPSSئي البرنامج االحصا 

 (  1-7) وباالعتماد على الجدول ( SPSS) برنامجنتائج التحليل العاملي باستعمال : المصدر 
 وهكذا بالنسبة لب ية االحياء السكنية *

 تكتالتالتقارب بين الحاالت على أساس : (2-2-  7-6)
  ( الذي يمثل التقارب بين الحاالت على أساس تكتالت اذ يبين آلية22-7ومن الجدول ) 

( مرحلة وهذه المراحل 43تكوين العناقيد عند كل مرحلة من مراحل التحليل . وهنا لدينا ) 
( الذي يمثل    17-7يتضمن عدد الحاالت ) المشاهدات( وبحسب العناقيد والشكل )مرت  

( شغل لوحده العنقود 14الشكل الشجري . يتضح أن  حي الشهداء الذي يحمل التسلسل)
( شغل لوحدة العنقود الثالث ، في حين سجل 15في التسلسل )  الثاني ، بينما حي اريدو 

( ترتيبا له فقد استحوذ على العنقود الرابع ،  41ل ) الحي العسكري الذي اتخذ من التسلس
التباين   إلى  ذلك  ؛ ويرجع  العقود األول  أن ضوت تحت مضلة  فقد  المتبقية  االحياء  بينما 

 الثالث على النسبة الكبيرة منها ، فضال عن  الكبير في حجم العينة إذ استحوذت االحياء 
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تكوين العناقيد عند كل مرحلة من مراحل لالت ارب بين الحاالت على  ساس تكتالت  (  22-7جدول )

 SPSSباعتماد برنامج  التحليل
Cluster Membership 

Case الحي السكني Clusters 

 1 السيف 1:1

 1 الصابئة 2:2

ال ديم اإلسكان 3:3  1 

 1 اإلدارة المحلية  4:4

 1 حي  ور  5:5

 1 الثورة 6:6

 1 الب اع 7:7

صناعي  اإلسكان 8:8  1 

1الشرقية /  9:9  1 

 1 التضحية  10:10

 1 الزهراء  11:11

 1 البشائر 12:12

 1 الفداء 13:13

 2 الشهداء  14:14

 3  ريدو  15:15

 1 الرافدين 16:16

 1 الحسين 17:17

 1 الجامع 18:18

 1 السراي  19:19

2الشرقية /  20:20  1 

 1 العروبة  21:21

 1 العرجة  22:22

 1  بو جداحة  23:23

 1 الزعبالت 24:24

 1 الحي الصناعي 25:25

 1 الكرامة  26:26

 1 الكنازورة 27:27

 1 آل حبوش 28:28

 1 الصمود  29:29

 1 الشعلة   30:30

 1 المتنزه  31:31

 1 الز وية  32:32

2 /سومر  33:33  1 

 1 العمارات  34:34

 1 المنصورية  35:35

 1 الشرطة 36:36

 1 سومر األولى 37:37

 1 البكر الثأنّية  38:38

1الصالحية /  39:39  1 

1البكر /  40:40  1 

 4 العسكري 41:41

2الصالحية /  42:42  1 

 1 البطائح  43:43

 (  1-7)وباالعتماد على الجدول  ( SPSS) نتائج التحليل العاملي باستعمال برنامج : المصدر 

من   لكن   ، بدوافعها  متقاربة  كأن ت  التي  السكني  االنتقال  دوافع  في  للتجانس  الصفات 
الموكد في دراسة ظواهر أخرى تكون متباينة في مجاميع انضواءها في مجاميع مختلفة  
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وهذا    ، فارغة  شبه  األخرى  العناقيد  وبقاء  معين  عنقود  في  التكتل  بهدف يرتبط  وليس 
 وهذه المراحل تمثلت بـ : ومشكلة الدراسة وطبيعة متغيراتها.

✓ ( الحالة  بين  مرت  األولى  الحالة)29المرحلة  وبين  الصمود  حي  (  43(وهو 
 البطائح. 

✓ ( الحالة  بين  مرت  عشر  الثامنة  الحالة)10المرحلة  التضحية  حي   وبين   )13  )
 الفداء. 

 .2( الشرقية/20وبين الحالة ) 1قية/( الشر 9المرحلة العشرون مرت بين الحالة ) ✓
( الحي  41( وهو حي اريدو وبين الحالة )15المرحلة االربعون مرت بين الحالة ) ✓

 وهكذا بالنسبة للمراحل والحاالت األخرى .   العسكري.
     

المعامالت؛ الغرض منها    Coefficientsأما بالنسبة للعمود الثالث الذي يشير إلى        
عملية العنقدة، أي هل توجد فروق ام ال، إذا كأن ت المعامالت في  لمعرفة الفروق اثناء  

احدى الحاالت بحسب المراحل تساوي صفرا يعني ال توجد فروق ، وهنا تجدر اإلشارة  
اإلحصائية   المعامالت  في  أن   المثال  هذا  في  االحصائي  التحليل  مخرجات  في  أن ه 

ن المرحلة تصاعديا ومن المرحلة ( تساوي صفرا لكن الفروق تزداد م 8-  1احل من )للمر 
(9 ( سبقها  عما  فرقا  سجلت  التي   )1.414( المرحلة  إلى  صوال  أوج 42(  تبلغ  التي   )

والبالغة ) تبلغ )   ،(31.379عظمتها  بينهما  الفرق  قيمة  يعني أن   وبهذا   ،(29.965مما 
سبقها بلغ ( عن ما  30، والسيما أن  الفرق بين المرحلة )فأن  الفروق تكاد متقاربة نوعا ما

( . 25.933( تبلغ )  42(، مما يعني أن  الفرق بينها وبين المرحلة األخيرة )5.466)  
 اما االعمدة الثالث أخرى فهو تصورات مقبلة محتملة أن  تكون هكذا مستقبال. 
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 الحاالت ) المشاهدات( وبحسب العناقيد باعتماد البرنامج االحصائي  ( 17-7شكل )

 
 (  1-7)وباالعتماد على الجدول ( SPSS) التحليل العاملي باستعمال برنامج  نتائج: المصدر 
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  الثامن الفصل

 الحندار
Regression 
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   Regressionاالنحدار  (8) 
تم عرض في الفصول السابقة من هذا المؤلف عالقات االرتباط بين المتغيرات وتم        

القات االرتباط بين متغيراتها واتجاهاتها . واالنحدار امتداد لالرتباط  التطرق لمستويات ع
ألنه يهتم بالعالقة بين المتغيرات، وبدال من تحديد قوة العالقة واتجاهاتها كما في االرتباط  

ا االنحدار فإنه يهتم بتحديد مقدار التغير في أحد المتغيرات المصاحب لتغير محدد  ، أم
وبما   اخر.  متغير  المتغيرين  في  أحد  في  التغير  مقدار  تحديد  على  قادر  االنحدار  أن  

بين   عالقة  هناك  كانت  وان  حتى  بل  االخر،  المتغير  على  محدد  لتغير  المصاحب 
لمتغيرين فكلما كانت العالقة قوية كان التنبؤ أكثر دقة متغيرين، أما عن قوة العالقة بين ا

ار. وكما هو الحال في االرتباط فان القدرة ، وربما يكون التنبؤ هذا من أهم فوائد االنحد 
على تحديد مقدار التغيير في احدى المتغيرين المصاحب لتغير محدد في المتغير االخر  

وب سببية  المتغيرين  بين  العالقة  ان  يعني  المتغيرين  ال  أحد  أن   افتراض  يجوز  ال  التالي 
 يسبب االخر. 

على قيمة متغير    بؤ بقيمة المتغير بناءيتم استعمال تحليل االنحدار الخطي في التن    
باستعماله  تقوم  الذي  المتغير  التابع.  المتغير  يسمى  به  التنبؤ  تريد  الذي  المتغير  آخر. 

 لمستقل.للتنبؤ بقيمة المتغير اآلخر يسمى المتغير ا
يقدر نموذج التحليل هذا معامالت المعادلة الخطية، التي تتضمن واحد أو أكثر من       

االنحدار المتغيرا يناسب  التابع.  المتغير  قيمة  وجه  أفضل  على  تتنبأ  التي  المستقلة  ت 
الخطي طريقة القسط الثابت أو السطح الذي يقلل التباينات بين قيم المخرجات المتوقعة 

هناك آالت حاسبة بسيطة لالنحدار الخطي تستعمل طريقة "المربعات الصغرى"    والفعلية.
لمجمو  مالئم  خط  أفضل  قيمة  الكتشاف  بتقدير  تقوم  ثم  المقترنة.  البيانات  من   Xعة 

من   تابع(  مستقل(.  Y)متغير  ن)متغير  بسبب  ؛  مهم  الخطي  االنحدار واالنحدار  ماذج 
رياضي  وتوفر صيغة  نسبيا  بسيطة  تكون  تنبؤات.  الخطي  تكوين  يمكنها  التفسير  سهلة  ة 

والد  الخطي على مجاالت مختلفة في األعمال  االنحدار  األكاديمية.ويمكن تطبيق    راسة 
ستجد أن االنحدار الخطي يستخدم في كل شيء بدءا من العلوم البيولوجية والسلوكية  كما  

الخطي وس االنحدار  نماذج  إلى األعمال. أصبحت  للتنبؤ  والبيئية واالجتماعية  مثبتة  يلة 
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احصائي راسخ،   اجراء  هو  الخطي  االنحدار  فيه. وألن  وموثوق  بشكل علمي  بالمستقبل 
 صائص نماذج االنحدار الخطي مفهومة جيدا ويمكن تدريبها بسرعة كبيرة. فان خ

وهو تقدير  Predictionيمكن اإلشارة إلى ثالثة اشكال من االنحدار أو يسمى التنبؤ  
القيمة المستقبلية لمتغير واحد بناءا على معرفة قيم متغير أو أكثر، وهنالك أنواع عدة من  

 معامل االنحدار: 
 :  Simple Linear Regressionاالنحدار الخطي البسيط ( )النوع األول

يعتمد على متغير واحد   yتشير تسمية هذا المعامل "بسيط" إلى أنه يتضمن متغير تابع    
 هي عالقة خطية.  xو  yوكلمة خطي تشير إلى أن العالقة ين المتغيرين  xمستقل 

يدرس العالقة    :  Multiple Linear Regression  االنحدار المتعدد)النوع الثاني(  
االنحدار  من  النوع  هذا  ان  بمعنى  أي   ، كلها  المستقلة  والمتغيرات  التابع  المتغير  بين 

 ... الخ. x2و  x1على أكثر من متغير مستقل مثل   yيتضمن اعتماد المتغير 
الثالث(   الجزئي )النوع  المتغير   :  partial regression  االنحدار  بين  العالقة  يدرس 

 من المتغيرات المستقلة ، بفرض ان العوامل األخرى ثابتة .  د فقط التابع وواح
الخطي   غير  االنحدار  الرابع(  كانت   :  Non-Linear Regression)النوع  إذا 

والمتغيرات المستقلة غير خطية مثل عالقة أسية أو لوغاريتمية أو    yالعالقة بين المتغير  
االنح  مثل  أخرى  أنواع  وهنالك  الخ.   ... الهرمي  تربيعية   Hierarchicalدار 

Regression  واالنحدار التدريجيStepwise Regression  .وغيرها 
 * شروط استعماله : 

 جات كل فرد من فراد العينة. االختيار العشوائي لمفردات العينة واستقاللية در  * 

الكمية     * المقاييس  من  مصنفين  والمستقل(  )التابع  المتغيرين  يكون   Quantityان 
Scale )النسبي أو الفتري(relative or interval . 

 يجب ان يكون هناك توزيع اعتدالي )طبيعي(  لدرجات المتغيرين )المستقل والتابع( . *
 0 <ان يكون هناك تباين المتغير المستقل أكبر من) الصفر()    *

2
S  والغرض من التباين )

 لمتغير التابع .  هو ان يسهم المتغير المستقل في تفسير التباين في درجات ا
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البواق   * متوسط  يسجل  ان  العشوائية  يجب  األخطاء  يسمى  ما  أو   Averageي 
Random Errors -Residuals   (والتي يشار لها عن طريق^  y –y  التي تساوي )

( ، واالخطاء العشوائية هي الفرق بين القيمة الحقيقية والفعلية  2S)صفرا( وتباين يساوي )
(y والقيمة التقديري )( ة المتنبي بهاy^ وتعرف هذه األخطاء باألخط )  . اء العشوائية 

 أن تكون األخطاء العشوائية )البواقي( موزعة توزيعا طبيعيا.     * 
وتجدر اإلشارة بان هناك طريقتين تتبعان في حساب معادلة االنحدار الخطي البسيط   

 :  وهما
هنا في الفصل ) ( من عالقات : والذي كما نو )الطريقة األولى ( طريقة شكل االنتشار

نقاط   تمثيل  علينا  يتوجب  البسيط  الخطي  االنحدار  معادلة  حساب  قبل  هو  االرتباط 
( في رسم بياني من اجل معرفة اتجاه الدالة التي تأخذ قيم المتغيرين  y( و)  Xالمتغيرين )

. الخ( سواء كانت غير خطية أو غير خطية )اسية ، لوغاريتمية ، من الدرجة الثانية ...
، وبناء على شكل االنتشار نقط المتغيرين يمكن تحديد أفضل نموذج لحساب العالقة بين  

 (. 1-8موذج غير الخطي (كما في الشكل ) المتغيرين )النموذج الخطي ،أو الن
: الثانية(  نقاط    )الطريقة  تمثيل  يتم في ضوءهما  والتي  الصغرى  المربعات  فهي طريقة 

المتغير المستقل في خط بياني واحد ، وهذا يمثل بخط مستقيم  لكل من المتغير التابع و 
ا الجانب  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  ؛  البسيط  الخطي  االنحدار  بخط  غير  يسمى  من  نه 

لذا في هذا  المعادلة ،  المتغيرين على مسار واحد من خط  نقاط  تقع جميع  المتوقع ان 
 تصبح معادلة االنحدار  الجانب يشرع بإضافة األخطاء العشوائية أو البواقي ، ف

 ^i                                                + e i=a+bx Iyبالصورة االتية :  
 Y = B0 + B1X                                أو المعادلة بصيغة أخرى    
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معادلة االنحدار الخطي البسيط  فيعالقات االرتباط لشكل االنتشار  ( 1-8شكل )

 
 :المؤلف المصدر 

 :  المعتمد لمتغيرات األساليب والخطوات المتبعة وفقا ل(  8-1)

من الجوانب اإلحصائية باإلمكان استعمال أي متغير للتنبؤ بمتغير اخر بشرط توفر      
العالقة الخطية بينهما، ولكن من الناحية العملية يستخدم المتغير الذي تتوفر بياناته أوال  

للتن مثال  ناحية زمنية  درجات من  تستعمل  فمثال  العكس،  وليس  الالحق  المتغير  بقيم  بؤ 
ال المتغير )درجات الطلبة في  الجامعة، ويسمى  الطلبة في  للتنبؤ لتحصيل  العامة  ثانوية 

ما المتغير المتنبئ به )التحصيل الجامعي فيسمى  Predictor الثانوية العامة( بالمتنبي  
تغير مستقل )متنبئ ( واحد ومتغير تابع  وفي حالة توفر م  Dependentبالمتغير التابع  

الحا البسيط  واحد فان االنحدار في هذه  ،   Simple Regressionلة يسمى باالنحدار 
استعمال   يمكن  فمثال   ، مستقل  متغير  من  اكثر  فيها  تكون  حاالت  هناك  أن  والسيما 

حد ، ويسمى متغيرين مستقلين أو ثالث متغيرات مستقلة أو اكثر للتنبؤ بقيم متغير تابع وا
وسيتناول    Multiple Regressionاالنحدار في مثل هذه الحاالت وباالنحدار المتعدد  

 هذين النوعين كل على انفراد وبحسب االتي:  
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 :  االنحدار البسيط (8-1-1)

االنحدار الخطي البسيط هو أداة إحصائية تستعمل لبيان العالقة بين متغيرين كميين إذ 
التاب المتغير  قيمة  توقع  من   Dependent variable (y)ع  يمكن  المسيطر عليه  غي 

عليه. على سبيل المثال، إذا    المسيطر  Independent variable(x)المتغير المستقل  
لنسبة المئوية لتراكم المادة الجافة وإنتاجية الحنطة فانه كان الباحث يعرف العالقة بين ا

باإلنتاجية عن طريق   التنبؤ  البسي  االنحداريمكنه  تراكم  الخطي  مستوى  تحديد  بمجرد  ط 
 لألغراض اآلتية: االنحدارالمادة الجافة، بصورة عامة يستعمل 

 تعد هذه الطريقة تقنية لنمذجة وتحليل البيانات العددية. •
 . رالمتغير األخقيم  عن طريقبين متغيرين  للتنبؤعالقة ال استغالل •
 فرضية ونمذجة العالقات السببية.  واختبارالتنبؤ وتقدير  •
ك العديد من نماذج االنحدار قد يصل عددها إلى ما يقرب من مئات النماذج ولكن هنا

النموذج األكثر أهمية واألكثر شيوعاا في االستعمال هو نموذج االنحدار الخطي بسيط،  
التابع   المتغير  لدينا  يوجد  النموذج  هذا  االستجابة    yفي  متغير  باسم  أيضاا  المعروف 

المستق المتنبئ، ويمكن ذكر في حالة وجود    روفالمعx   لوالمتغير  المتغير  باسم  أيضاا 
متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد )بجب ان يستخدم االنحدار البسيط للتنبؤ بقيم أحد 
المتغيرين بمعرفة قيم المتغير االخر، وسنعرض كيفية إيجاد معادلة االنحدار البسيط بين  

الت في  توظف  التي  المعادلة  وهي  تحوي    نبؤمتغيرين،  التي  البسيط  االنحدار  معادلة   .
 كما يلي:  Yوهو متغير واحد وهو  Xمتغيرا مستقال واحدا وهو 

Y = B0 + B1X 
= مجموعة  B1, 2 B= قيمة الثابت في المعادلة...   B 0=المتغير التابع.  Yإذ   

 ( Yالمتغيرات المستقلة التي تؤثر على المتغير التابع المعتمد في النموذج )
 نتبع الخطوات التالية:  SPSSطوات البرنامج االحصائي اما خ

Analyze / Regression /Linear   النافذة لنا    Regression  Linear تفتح 
التابع   بالمتغير  المتغير  المس   Dependentنضع  المتغير  الـ اما  خانة  في  تقل 
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Independent        ثمOk   ( والعمليات المتبعة كما  1-8..... كما في الجدول )  في
 ( .2-8الشكل ) 

 مثال من اجدول ادناه أوجد قيمة معامل االنحدار ( 1-8جدول )
 28 24 20 18 15 10 قو  األموا  )س( 

 6 5 4 4 3 2 درجة االنحدار)ص( 

 في أسلوب االنحدار SPSSخطوات البرنامج االحصائي ( 2-8شكل )
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  SPSSالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 

)  لنتائج:  ا الجدول  برنامج    2-8من  في  االنحدار  في  المستخدم  األساس  األسلوب   )
SPSS   هوEnter   والتي يمكن التكلم عن هذه األساليب في موضوع االنحدار المتعدد

Multiple Linear Regression    وكذلك يظهر هذا الجدول أن هناك متغيرا مستقال ،
كما  األمواج  قوة  وهو  االنحدار  في  )    واحدا  الجدول  من  األول  الجزء  في  (  2-8يظهر 

 إزالتها.  /  إدخالها تم  التي رات المتغي Variables Entered/Removedوالذي يتمثل بـ 
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 المتغيرات المدخلة في بناء النموذج والطريقة المتبعة في التحليل  ( 2-8جدول)

  SPSSالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي لبرنامج 
( فهو يمثل ملخصا لنموذج االنحدار المستخدم والذي يمثل من اليمين  3-8اما الجدول ) 

 االتي :   إلى جهة اليسار
النموذج وهنا يقصد النموذج وهو واحد فقط )قوة األمواج( متغير مستقل   •

 واالنحدار لخط الساحل متغيرا تابعا .  
( وهي قيمة ارتباط  0.884معامل االرتباط الخطي بين المتغيرين أعاله والبالغة )  •

 لها معنويتها بارتباطها القوي والموجب. 
أما القيمة في العمود الثالث وهي مربع معامل االرتباط أو ما يسمى بـ )معامل   •

%( من  78وهذه القيمة تعني ان ) 0.781=  0.884×   0.884التحديد( وهي 
التغير في قوة األمواج يمكن تفسيرها بالعالقة الخطية القوية لها مع درجات  

 انحدار الساحل .

(يستخدم هذا الجدول لفحص مدى ANOVAعرض النتائج يتمثل)( ي4-8أما الجدول )   
فيما فحص  خالله  من  يتم  والذي  االحصائي  الجانب  من  عدمه  من  النموذج  إذا   قبول 

كانت الفروق بين األوساط الحسابية دالة إحصائية ، وهنا يتم فحص الفرضية الصفرية  

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1  Yدرجة االحندارb   Enter 

a. Dependent Variable:   X مواجقوة اال  

b. All requested variables entered. 

Model Summجدول )8-3 ( ملخصات النماذ  لقيم معامالت االرتباطية لنماذ  االنحدار  

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .884a 0.781 0.726 3.348 

a. Predictors: (Constant),  Yدرجة االنحدار 

b. Dependent Variable:   X األمواج قوة   

  SPSSنامج مخرجات التحليل االحصائي لبر: المصدر 
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مستو  قيمة  بحسب  بديلة  جغرافية  بفرضية  استبدالها  إمكانية  في من  الظاهر  الداللة  ى 
لقيمة) األخرى  االختبار  نتيجة  ان  نجد  كما  االحصائي.  التحليل  دالة  Fمخرجات  ذا   )

فرضية الصفرية ، أي قبول هذا النموذج وذاك النموذج للتنبؤ  إحصائية مما يعني رفض ال
 بقيم المتغير التابع .  

 ب االحصائي لفحص مدى قبول النموذج من عدمه من الجان ANOVAيمثل  (  4-8جدول)

نتائج معامالت االنحدار التي يمكن أن  تستعمل    5-8أما الجدول )     ( الذي يعرض 
في صياغة والتكوين لمعادلة االنحدار فهو يتضمن أهم نتائج االنحدار وهي المعامالت 

كر ، كما يمكن  التي تستخرج لتكوين معادلة االنحدار بحسب معادلة االنحدار االنفة الذ 
 ار المتعدد ..  تفسير المخرجات جدول االنحد 

 التي يمكن أن تستعمل في صياغة والتكوين لمعادلة االنحدار  التحليلنتائج   (5-8جدول )

 

  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : المصدر 

الجدول)       )و(  6-8أما  تم  (  3-8الشكل  التي  للقيم  العام  الوصف  لبيان  فهو عرضا 
التن  بالتنبؤ هو الفرق   Residualsبؤ  التنبئي بها واالخطاء  ، وتجدر اإلشارة بان الخطأ 

بين القيمة المالحظة فعليا والقيمة المتنبئ بها ، والجدول المشار اليه يظهر القيمة األدنى  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 160.000 1 160.000 14.275 .019b 

Residual 44.833 4 11.208     

Total 204.833 5       

a. Dependent Variable:   X  قو  األموا 

b. Predictors: (Constant), Y درجة االنحدار 

 SPSsرجات التحليل االحصائي لبرنامج مخ: المصدر 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 3.167 4.450 
 

0.712 0.516 

Y االنحدار درجة    4.000 1.059 0.884 3.778 0.019 

a. Dependent Variable:   Xقوة االمواج 
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حراف المعياري لهذه القيم ، وكذلك يوجد المتنبئ بها والقيمة األعلى والوسط الحسابي واالن
و  األقل  التنبؤ  خطا  الجدول  ألخطاء في  المعياري  واالنحراف  الحسابي  والوسط  االعلى 

 التنبؤ . 
 الوصف العام للقيم التي تم التنبئي بها واالخطاء التنبؤ  ( 6-8جدول)

  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : المصدر 

الوصف العام للقيم التي تم التنبئي بها واالخطاء التنبؤ   (3-8الشكل )شكل 
Residuals 

 
 

 

 ( Multiple Regression) االنحدار المتعدد:  (8-1-2)
متغير         من  أكثر  هناك  ولكن  واحد،  تابع  متغير  وجود  فهو  المتعدد  االنحدار  ان 

مستقل واحد انا يستخدم عدة متغيرات مستقلة للتنبؤ بقيم متغير تابع، من هنا فان كلمة 
ح ذلك نقارن بين معادلة االنحدار البسيط  متعدد تعني تعدد المتغيرات المستقلة، ولتوضي 

Residuals Statisticsa 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 11.17 27.17 19.17 5.657 6 

Residual -5.167 3.833 0.000 2.994 6 

Std. Predicted 
Value 

-1.414 1.414 0.000 1.000 6 

Std. Residual -1.543 1.145 0.000 0.894 6 

a. Dependent Variable:   Xقوة االمواج 
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وفي ضوء ذلك .    Y( وهو متغير واحد وهو   X ستقال واحدا وهو)التي تحوي متغيرا م
 ( 2000:307الزغبي، الطالفحة،)79: يمكن وضع معادلة نموذج االنحدار اآلتية

Y = B0 + B1x1 + B2 X2 
= مجموعـــة  B1 ,2 B..  = قيمــة الثابـــت فـــي المعادلـــة. B 0=المتغيــر التـــابع.  Yإذ   

 (. Yالمتغيرات المستقلة التي تؤثر على المتغير التابع المعتمد في النموذج )
ان    السؤال البد  ذلك  على  وللجواب  المتعدد؟  االنحدار  نستخدم  لماذا  نفسه  يطرح  الذي 

أو  تكرار عدة مرات إلنجاز  نستخدم  لم  ولماذا  البسيط  االنحدار  مقارنة مع  ميزاته  نحدد 
هنا ان   Stevens ,  J. 1996( 80:(إجابات لمعادالت االنحدار البسيط وبهذا أجاب    إيجاد 

يأخذ بنظر االعتبار االرتباط بين المتغيرات نفسها وليس فصل تأثيراتها  االنحدار المتعدد  
عن بعضها البعض في حالة دراستها بشكل فردي وهذا أقرب للواقع كما يمكن الحصول 

 للظاهرة قيد الدراسة، ويمكن تحليل كم هائل من البيانات  على وصف ادق وأكثر تفصيال
صورة افصل للبيانات االقتصادية والعمرانية. كما دفعة واحدة السيما وأنها تكون مالئمة ب

ان معادلة االنحدار المتعدد تكون أكثر قوة من الناحية اإلحصائية، فضال عنه يقلل من 
ا النمط من التحليل في ترتيب مجموعة من  نسبة الخطأ، كما أنه يمكن أْن يستعمل هذ 

 بمتغير تابع معين.  المتغيرات المستقلة بحسب أهميتها النسبية من خالل التنبؤ
كما ال يمكن تجاهل ما لخط االنحدار من أهمية نسبية اذ انه أفضل خط يمكن ان يمر  

طة عن هذا أو يقترب من جميع نقاط االنتشار، اذ يتم حساب المسافة العمودية من كل نق
وخط  التنبؤ  خطا  المسافة  هذه  وتسمى  تحته  أو  الخط  فوق  النقطة  كانت  سواء  الخط 

 ألفضل هو الخط الذي يجعل من مجموع أخطاء التنبؤ هذه اقل ما يمكن.  االنحدار ا
عندما يتواجد نموذج االنحدار المتعدد فان هناك عدة متغيرات مستقلة ، لذا من الواجب 

امل معها والتحقق من إمكانية استعمال العدد األقل منها بدال من وضع الية لكيفية التع
ان كلما قل عدد المتغيرات المستقلة قي نموذج االنحدار استعمالها جميعاا ، ومن المعتبر  

عدد  من  يقلل  االجراء  هذا  ان  بسبب   ، عمومية  واقل  دقة  وأكثر  أفضل  ذلك  يكون 
إلى عدد المتغيرات وكذلك يقلل من نسبة    المتغيرات المستقلة يحسن من نسبة حجم العينة

 عينة .تداخل المتغيرات المستقلة وعدم وضوحها ومالئمتها لحجم ال
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 طرق التعامل مع المتغيرات المستقلة في تحديد االنحدار المتعدد  (8-1-2-1)
 هناك أربع طرق للتعامل مع المتغيرات المستقلة في االنحدار المتعدد ومن بينها : 

 Enterطريقة  •
 Forwardطريقة  •
 Backward طريقة •
 Stepwiseطريقة  •

   : :Enter) أوال( طريقة 
عملية ادخال جميع    وهي spssبرنامج هي الطريقة األساس في االنحدار المتعدد في    

تأخذ هذه الطريقة بالحسبان معنوية العالقات المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار .  
بناء النموذج يشترط معنوية  و االرتباطية بين المتغيرات .   هذه المتغيرات التي تدخل في 

الذي يستعمل   dependent Variableية الخطية بين المتغير)التابع(  عالقاتها االرتباط 
والمتغيرات)المستقلة( به  التنبؤ  ظاهرة  ،  Independent Variable81،في  )السهالني 

2015 :130 ) 
 ( :  Forward)ثانيا( الطريقة الثانية ) 

 وهنا يتم ادخال المتغيرات المستقلة باألشكال االتية :  
 إدخالها واحدا يتلو االخر .  •
إعطاء األولوية بإدخال المتغيرات المستقلة بحسب معنوية عالقاتها   •

 االرتباطية الطردية والعكسية بالمتغير التابع.  
 ادخال المتغير الذي له اعلى عالقة ارتباط جزئيا بالمتغير التابع .   •
 لي تكرار الخطوات ليتم تطبيق معيار معين لدخول متغير جديد .  اتو  •
 يتوقف ادخال المتغيرات في النماذج عندما ال يتحقق المعيار المستخدم   •

 ( :  Backward)ثالثا( طريقة )
وفي طريقة هذا االختبار يتم التعامل بإدخال المتغيرات المستقلة باألشكال  

 االتية: 
 النموذج بالخطوة األولى.   ىادخال جميع المتغيرات إل •
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 البدء بإخراج المتغيرات المستقلة من النموذج واحدا يتلو االخر.  •
 اخراج المتغير المستقل الذي له اقل ارتباط جزئي   •
اخرج المتغير المستقل الذي له اقل ارتباط مع بقية المتغيرات حسب معيار   •

 محدد.  
 المستخدم. يتوقف اخراج المتغيرات عندما ال ينطبق المعيار  •

 ( : Stepwise)رابعا( طريقة )
 وفي هذه الطريقة عندما تستعمل يتم كما يلي:                   

 ادخال المتغيرات المستقلة التي لها اعلى ارتباط بالمتغير التابع   •
المتغير التالي الذي يدخل هو من له اعلى ارتباط جزئي، ولكن بعد دخول  •

 تغيرين معا ، ويمكن اخراج أي منهما وهكذاالمتغير الثاني يتم تقويم الم 
يدخل المتغير الثالث ويتم تقويم المتغيرات الداخلة من جديد وفي كل لحظة 

 يمكن ان يخرج بعضها  
 يمكن تتبع خطوات بناء النماذج التنبؤية بحسب تسلسل الخطوات اآلتية: 

ية لغـــرض وبمــا ان معالجــة جـــوهر ومشــكلة البحـــث تــتم فـــي ضــوء النافـــذة االحصــائ  
 يمكن تتبع الخطوات االتية:الوصول إلى مبتغى الهدف المرسوم 

 Multipleاالنحدار المتعدد: )في حالة  SPSSاما خطوات البرنامج االحصائي 
Regression) بع الخطوات التالية: تت 

Analyze / Regression /Linear  
  Dependentير التابع  نضع المتغير بالمتغ   Regression  Linear تفتح لنا النافذة    

الـ   خانة  في  المستقل  المتغيرات  )  Independentاما  اختر  ثم   /Statistic  لنا فتفح   )
 Estimates /Model fit / Rاختر منها  Regression Linearالنافذة التالية بعنوان 

Squared change /Descriptive  ثمContinue     لترجع للنافذة السابقة / اختر هذه
/ النافذ  Plotsالمرة  لك  بعنوان  فتظهر  التالية  بنقل   Regression Plots  Linearة  قم 

Dependent     إلى خانةY  ثم ننقلZresid  إلى المستطيل بجانبX . 
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وتجدر اإلشارة ان اعتماد هذه الواجهة يستفاد منها لفحص افتراض العالقة الخطية اذ     
 ن يكون االنتشار خطيا. ويجب ا Residualsيظهر شكل انتشار ألخطاء التنبؤ

 فتظهر الواجهة الخاصة بالنتائج التالية :  /Histogram  /Continue  saveثم اختر 
 . (SPSSمج اإلحصائي )انشاء قاعد  بيانات داخل البرنا •

مدينة   العامة في  نماذج االنحدار لمراكز الصحة  الداخلة في معادالت  المتغيرات  تحديد 
)الحجم   في  والمتمثلة  ذوي الشطرة  الحاجة  المهن  السكاني،  للمهن   الصحية،  الفعلية 

،  تمريضية/نسمة،  الفائض  ،  مهننسمة  / صحية التمريضية، مهن المهن الصحية، ذوي 
عدد  العجز  ، ، قطاعات    نسمة، /صيدليالصيادلة  مرافق  تتوزع  ان  األطباء(والبد  عدد 

ألبد   ال  الخدمات  اعتباطيأن   فوضوي  بشكل   .M . yeasts and B. Garner) تقدم 

ومعادالت   82،   18:1991( لقياسات  وفقا  يتم  وهذا  الخدمة  بمعايير  بااللتزام  يتحقق  وهذا 
واحصائية  ت وحسابا تلك 7-8والجدول).  رياضية  بناء  في  المعتمدة  المتغيرات  يمثل   )

اختبار) معامل  على  تمريرها  بعد  استعمال   Durbin-Watsonالنماذج  من  الغرض  (؛ 
التي يمكن االبقاء عليها في بناء النموذج، واهمال  المتغيرات المهمة  هذا المعامل هو تحديد  

المتغيرات  مع  االرتباطية  عالقاتها  لضعف  اهمية  اي  وجودها  يشكل  ال  التي  المتغيرات 
االخرى ، وتتم هذه الخطوة أوتوماتيكيا في ضوء مراحل تمرير تلك المتغيرات على البرنامج  

االرتبا يبين  .الذي  جهد  اي  للبواقوبدون  التسلسلي  )ط  في إ(،  Residualsي  يستعمل  ذ 
83( 1و   0االرتباط)الجزئي(الذاتي من الدرجة األولى وقيمته محصورة بين)   اكتشاف

شحاد  ، )

2011 :158 ) 
استعمل في طريقة بناء نموذج انحدار خدمات المراكز الصحة العامة في مدينة الشطرة  

 نسمة ، الحاجة/ الصيادلة، صيدليكاني،  الس عدة متغيرات، إذ تم إدخال متغيرات )الحجم
الفائض  ذوي العجز،  الفعلية،   مهن  المهن ،  الحاجة / صحية  الصحية،  الفعلية   للسكان، 

الفائض، العجز، عدد  / تمريضية  التمريضية، مهن  المهن  للمهن الصحية، ذوي  سكان ، 
 األطباء( .  
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االنحدار لمراكز الخدمة الصحية في  معادالتالمتغيرات المعتمد  في تصميم نماذ  ( 7-8جدول )
 مدينة الشطر 

ي 
ح
ص
سم المركز ال

 ا

ي
سكان

جم ال
ح
 ال

حية 
ص
ن ال

ي المه
 ذو

ن 
سكا

حية / لل
ص
ن 
 مه

ن  
جة الفعلية للمه

حا
ال

حية
ص
ال

 

جز
ض أو الع

الفائ
 

ن  
ي المه

ذو

ضية 
 التمري

ضية /  
ن تمري

مه

ن 
سكأ

 

ن  
جة الفعلية للمه

حا
ال

حية
ص
ال

 

جز
ض أو الع

الفائ
 

عدد 
صيادلة 

ال
 

صيد
سمة

ي / ن
ل

 

ء
طبا
أل
عدد ا

 

 5 8859 3 24- 53 916 29 24- 53 916 29 26576 الخالصة 

 7 18742 2 45- 75 1249 30 43- 75 1171 32 37484 العروبة 

 5 16508 2 38- 66 1179 28 29- 66 892 37 33016 المعلمين

 2 26683 1 10- 53 621 43 30- 53 1160 23 26683 الفتاحية 

 3 25133 2 58- 101 1169 43 81- 101 2513 20 50265 القدس

 2 9912 1 14 20 292 43 11- 20 1101 9 9912 البوهالله

قطاع الشطرة الصحي ، شعبة ‘ مديرية صحة ذي قار ‘ المصدر جمهورية العراق ، وزارة الصحة 

      . اإلحصاء ـ األمور الفنية 

 .  المسح الميداني   •

( للمتغيرات  Pearson Correlationاط بيرسون )من هنا تشير مصفوفة معامل ارتب    
( وجود عالقات ارتباط منشطرة بين ارتباطات 8-8المعتمدة لبناء النماذج بحسب الجدول)

ية سالبة التي تمثلت باالرتباط بين متغير عدد األطباء  طردية قوية موجبة . وأخرى عكس
بين العجز في المهن    .(. كما ظهر ارتباط قوي 780وذوي المهن الصحية بقيمة بلغت )

التمريضية   المهن  وذوي  التمريضية،  المهن  لكادر  الفعلية  )الحاجة  وبين  التمريضية 
( ارتباط  بقيمة  التمريضية(  المهن  على0.91،0.90للسكان،  سجل   (%  كما  التوالي. 

المهن  ذوي  متغير  ارتبط  كما  السكان  عدد  مع  ارتباطا  التمريضية  المهن  ذوي  متغير 
ب /نسمة  معنوياا  تمريضية  ارتباطاا  الصحية  للمهن  الفعلية  الحاجة  ومتغير  الصيادلة  عدد 

( في 86،85بقيمة  الفائض  متغير  بين  أخر  عكسيا  ارتباطا  هناك  كان  %(.وبالمقابل 
ضية والمتغيرات المستقلة)ذوي المهن تمريضية/نسمة ، ذوي المهن الصحية  المهن التمري

  79-، الحجم السكاني ( بقيمة ارتباط بلغت)، الصيادلة ، الحاجة الفعلية للمهن الصحية  
( على التوالي . وهنا يتم التنبؤ بمتغير عدد األطباء باعتماد  75  -،    76  -،    78  -،  

)ذوي المهن الصحية ،ذوي المهن التمريضية ، ذوي المهن   المتغيرات المستقلة المتمثلة بـ
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نسمة(    / )التمريضية  ا  (1نموذج  ذوي  بمتغير  نتنبأ  ثم  ومن  ثانياا  .  التمريضية  لمهن 
  .( 3نموذج ). كما يعتمد التنبؤ بمتغير الفائض في ذوي المهن التمريضية  (2نموذج )

المهن   في  العجز  بمتغير  التنبؤ  يعتمد  المستقلة  كما  المتغيرات  على  باستناد  التمريضية 
نسمة    / تمريضية  مهن   ، الصحية  للمهن  الفعلية  الحاجة   ، الصيادلة  )بعدد  . المتمثلة 

باالعتماد هذه المتغيرات يمكن تصميم نماذج توزيع خدمات مراكز الصحة العامة لمراكز 
 الصحة العامة في مدينة الشطرة.

 *   84 الخدمات الصحية نموذ  مرافقالمتغيرات المعتمد  في  طية بيناالرتباالعالقات  ( 8-8جدول)  

ت 
را
غي
مت
 ال

         

  

ن 
سكا

جم ال
ح
 

صيادلة 
عدد ال

 

ي / ن
صيدل

سمة 
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ذو

 

سمة 
حية / ن

ص
ن 
مه

جة 
حا
ن الفعلية  ال

 للمه

حية 
ص
 ال

حية 
ص
ن ال

ي المه
جز ف

 الع

ضية 
ن التمري

ي المه
 ذو

ضية /  
ن التمري

ي المه
ذو

سمة 
ن

 

ن  
ي المه

ض ف
الفائ

ضية 
التمري

 

ن  
ي المه

جز ف
الع

ضية 
 التمري

طباء 
ال
عدد ا

 

   

            1 حجم السكان 

           1 58. عدد الصيادلة 

- صيدلي / نسمة 
.87* 

-.54 1          

         1 09. 48. *07. ذوي المهن الصحية 

- 56. 57. مهن صحية / نسمة 
.53 

-.32 1        

الحاجة الفعلية للمهن  
 الصحية 

.63 .94* -
.49 

.44 .69 1       

الصحية العجز في المهن   -.67 -.80 .60 -.00 -.94 -.89* 1      

ضية ذوي المهن التمري   .76 .17 -
.64 

-.53 .69 .26 -.56 1     

المهن التمريضية /  
 نسمة 

.29 .85* -
.20 

.78 .27 .86* -.57 -.25 1    

الفائض في المهن  
 التمريضية 

-.50 -.75 .20 -.78 -.15 -.75 .45 -.03 -.79 1   

المهن  العجز في  
 التمريضية 

-.31 -
.86*  

.31 -.48 -.57 -.90* .77 .07 -.91 * .57 1  

 1 57.- 49.- *75. 72.- 01.- 35. 28.- 78. 12. 53. 22.- عدد األطباء 

 .SPSSمخرجات التحليل اإلحصائي لبرنامج ( 7-8)عمل الباحث باالعتماد على جدول : المصدر
 84يراجع الهامش  *

( إلـــــــى قيمـــــــة االرتبـــــــاط الخطـــــــي المتعـــــــدد بـــــــين قـــــــيم 9-8بينمـــــــا يشـــــــير الجـــــــدول )     
%( بالنســـــبة للنمـــــوذج الثالـــــث، 99مـــــدة فـــــي بنـــــاء هـــــذا النمـــــوذج البـــــالغ )المتغيـــــرات المعت

ــة ارتبــــــــاط النمــــــــوذج األول )96و ) ــا بلغــــــــت قيمــــــ %( ، 93%( للنمــــــــوذج الثــــــــاني، بينمــــــ
د معـــــادالت تنبـــــؤ جيـــــدة لنمـــــاذج %( ممـــــا يـــــدلل علــــى وجـــــو 81وســــجل النمـــــوذج الرابـــــع )

لمهـــــن تمريضـــــية مراكـــــز الصـــــحة العامـــــة فـــــي مدينـــــة الشـــــطرة .كمـــــا ارتـــــبط متغيـــــر ذوي ا
نســـــــمة بعـــــــدد الصـــــــيادلة ومتغيـــــــر الحاجـــــــة الفعليـــــــة للمهـــــــن الصـــــــحية ارتباطـــــــاا معنويـــــــاا /
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ــابع للنمـــــــوذج  %( .86،85بقيمـــــــة ) ــؤ بـــــــالمتغير التـــــ ــتم قبـــــــول النمـــــــوذج للتنبـــــ وبـــــــذلك يـــــ
ــذه ا ــد فـــــي هـــ ــتقلة، المعتمـــ ــرات المســـ ــة المتغيـــ ــد أهميـــ ــتخدامها لتحديـــ ــة . ويمكـــــن اســـ لدراســـ

مــــــأخوذة مــــــن وحــــــدات قيــــــاس متباينــــــة بحســــــب خصــــــائص ألن قــــــيم المتغيــــــرات العاديــــــة 
ــابع ــر التــــ ــوق المتغيــــ ــة تفــــ ــه أهميــــ ــتقل لــــ ــر المســــ ــان المتغيــــ ــذا فــــ ــد وبهــــ ــر المعتمــــ  85المتغيــــ

 (56: 2020 ، السهالني)
االرتباطية لنماذ  االنحدار لمراكز الخدمة الصحية قي مدينة   لقيم معامالت ملخصات النماذ   ( 9- 8جدول ) 

 الشطر  

معامل   النموذ  
رتباط  اال

 المتعدد 

مربع معامل  
االرتباط  
 المتعدد 

القيمة المعدلة  
لمربع معامل  
 االرتباط 

الخطاء المعياري  
 التقديري 

1عدد األطباء /   .93 .87 .68 1.12 

 2.87 82. 93. 96. ذوي المهن التمريضية / 2

الفائض في ذوي المهن  / 3
 التمريضية

.99 .99 .96 3.16 

4 / مريضيةالعجز في ذوي المهن الت  .81 .66 .15 6.37 

  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : المصدر 

وذلك لمسايرة توزيعه توافقا مع خط التوزيع المثالي؛ ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع      
تنعم بخدمة مركز الفتاحية النموذجي الذي يعد نقطة ارتكاز خدمات مراكز الصحة العامة 

طاع صحة قضاء الشطرة . في الوقت ذاته ظهر التشتت الكبير  لمراكز الشطرة العام وق
وتذبذبه التوزيع  وعدد في  االطباء  عدد  بين  العالقة  يوضح  الذي  ب  رقم  النموذج  في  ا 

الصيادلة في هذه المراكز. وبنفس الحال يمكن مشاهدة هذا التذبذب في النماذج االخرى  
هذ  لمراكز  المكاني  والتوزيع  التخطيط  يعكس سوء  للعيان مسؤولية  مما  ويظهر  الخدمة  ه 

عند   بالحسبان  االمر  هذا  اخذ  المختصة  من  الجهات  نوع  هكذا  توزيع  ألعاده  التخطيط 
المهن   في  الفائض  متغير  بين  أخر  عكسيا  ارتباطا  هناك  كان  وبالمقابل  خدمات. 
  ، الصحية  المهن  ذوي   ، تمريضية/نسمة  المهن  )ذوي  المستقلة  والمتغيرات  التمريضية 

،   79-لة ، الحاجة الفعلية للمهن الصحية ، الحجم السكاني ( بقيمة ارتباط بلغت)الصياد 
باعتماد  75  -،    76  -،    78  - األطباء  بمتغير عدد  التنبؤ  يتم  .وهنا  التوالي  على   )

المتغيرات المستقلة المتمثلة بـ )ذوي المهن الصحية ،ذوي المهن التمريضية ، ذوي المهن 
نموذج  ، ومن ثم نتنبأ بمتغير ذوي المهن التمريضية ثانياا  (1) نموذجالتمريضية / نسمة(  

 .   (3نموذج )مد التنبؤ بمتغير الفائض في ذوى المهن التمريضية ، كما يعت (2)



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

270 

كمــا يعتمــد التنبــؤ بمتغيــر العجــز فــي المهــن التمريضــية باالعتمــاد علــى المتغيــرات         
لفعلية للمهـن الصـحية، مهـن تمريضـية / نسـمة( المستقلة المتمثلة )بعدد الصيادلة، الحاجة ا

ــ ــميم نمـ ــن تصـ ــرات يمكـ ــذه المتغيـ ــز ومـــن هـ ــة لمراكـ ــحة العامـ ــز الصـ ــدمات مراكـ ــع خـ اذج توزيـ
 الصحة العامة في مدينة الشطرة. 

، بينما    (3لنموذج ) %( بالنسبة  99أما قيمة مربع معامل االرتباط المتعدد، فقد بلغت )
قيمة   )بلغت  لكل من  66،    87و)  (1%( )93)  (2النموذج  بالنسبة  النموذجين ( % 

يمة بأن ذلك يعكس أهمية النماذج الثالثة األولى ، على التوالي ، وتفسر هذه الق  (4،1)
بأن هناك تغطية لتلك المتغيرات للواقع السكاني في المدينة . بينما يعكس النموذج الرابع  

الواضح . و العجز  الرقمية مدى  الفجوة  التنبفي ضوء  تابعاا من يمكن  متغيراا  بمتغير ع د   ؤ 
رتباط بداللة إحصائية معا أي يمكن أن يكون المتغير  خالل المتغيرات المستقلة التي لها عالقة ا

متغيرا تابعاا في المرحلة األولى ثم يعد متغيرا مستقال بالمرحلة الالحقة ، وتتم هذه الحالة عندما  
األخرى ، وال يمكن تطبيق هذه الحالة على المتغيرات    يكون المتغير التابع متأثرا بقيم المتغيرات

 يم المتغيرات الداخلة في تصميم النموذج .   التي تؤثر وال تتأثر بق
ــدول)    ــل الجــ ــوء تحليــ ــة10- 8وفــــي ضــ ــى قيمــ ــاد علــ ــيم  Beta( وباالعتمــ ــي القــ ــي هــ التــ

لمسـتقل الن القـيم المعيارية المرادفة للقيم العادية ، ويمكن اسـتعمالها لتحديـد أهميـة المتغيـر ا
أن المتغير المسـتقل أكثـر ( فBetaالعادية مقاسه على وحدات قياس مختلفة، وحسب قيمة )

أهمية من المتغير التابع  .وفي ضوءهما التي أعطت للمتغيرات المستقلة )المهن التمريضية  
ي ، الحجم السكاني ، عدد ذوي المهن الصحية ، الحاجة الفعليـة لـذوي المهـن الصـحية ( هـ

( 4،3،2،1)أكثر أهمية من غيرها من المتغيـرات المسـتقلة فـي كـل علـى انفـراد فـي النمـاذج 
 وفي ضوء ذلك تطبق معادلة نموذج االنحدار االنفة الذكر .

Y = B0 + B1x1 + B2 X2 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

271 

معامالت تكوين معادلة االنحدار بقيم المتغيرات المستقلة لمراكز الصحة العامة قي  (  10-8جدول ) 
 مدينة الشطر 

المعامالت   المعامالت غير المعيارية   النموذج
 المعيارية
Beta 

t   مستوى
الخطاء   B الداللة 

 المعياري

عدد 1
 األطباء 
 

 240. 1.652  4.132 6.825 قيمة الثابت في المعادلة    

 994. 008. 004. 099. 001. ذوي المهن الصحية 

 211. 1.814- 572.- 092. 166.- ذوي المهن التمريضية 

 295. 1.406 605. 003. 004. مهن تمريضية/نسمة 

 
ذوي  32

المهن 
 التمريضية

 028. 5.843  5.286 30.887 قيمة الثابت في المعادلة    

 088. 3.152 762. 000. 001. حجم السكان

 114. 2.708- 568.- 145. 394.- ذوي المهن الصحية 

 813. 269. 069. 003. 001. مهن صحية /نسمة 

الفائض 
في ذوي  
المهن 
 التمريضية

 396. 1.394  5.312 7.405 قيمة الثابت في المعادلة    

 713. 484. 058. 2.662 1.290 الصيادلة 

 171. 3.639 724. 336. 1.221 ذوي المهن الصحية 

 561. 826. 211. 192. 159. الحاجة الفعلية للمهن صحية 

 142. 4.400- 1.705- 020. 090.- مهن تمريضية/ نسمة 

العجز  
في ذوي  
المهن 
 التمريضية

 198. 1.901  8.190 15.567 قيمة الثابت في المعادلة    

 813. 270.- 152.- 5.197 1.401- الصيادلة 

 692. 459.- 385.- 7.739 3.548- الحاجة الفعلية للمهن صحية 

 748. 368.- 365.- 022. 008.- مهن تمريضية / نسمة 

  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : لمصدر ا

ــاء(  1) ــدد األطبـ ــحية 001.+ 6.825=  عـ ــن الصـ ــن 166 –×ذوي المهـ ذوي المهـ
 × نسمة / للمهن التمريضية 004.التمريضية +

× ذوي  394. –× الحجــم الســكاني  001.+30.887= ذوي المهــن التمريضــية( 2)
  ×نسمة /للمهن الصحية . 001.المهن الصحية +

×ذوي  1.221× الصيادلة +1.290+7.405=    الفائض لذوي المهن التمريضية(   3)
  ×نسمة /مهن تمريضية.090.--× الحاجة الفعلية 159.المهن الصحية +

ــية( 4) ــن التمريضـ ــذوي المهـ ــز لـ  3.548 -× الصـــيادلة  1.401 -15.567=العجـ
 ×نسمة /مهن تمريضية.  008.–×الحاجة الفعلية 

 حدار للمتغير التابع في النماذج األربع بحسب اآلتي حسب اآلتي: ـ ويفسر معامل االن
 :ـ عدد األطباء: يفسر هذا النموذ  كما يلي النموذ  األول :ـ 

( كلمـــا يـــزداد عـــدد ذوي المهـــن الصـــحية بمقـــدار 0.001*   يزيـــد عـــدد األطبـــاء بمقـــدار )
  .واحد وذلك مع ثبات المتغيرين االخرين 
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( كلمــــا زاد معــــدل ذوي المهــــن الصــــحية 0.004طبــــاء بمقــــدار )*   يزيــــد معــــدل عــــدد األ
  التمريضية.ومعدل السكان )نسمة( / للمهن 

( كلمــــــا زاد عــــــدد الســــــكان )نســــــمة( / المهــــــن 0.004*  يــــــزداد عــــــدد األطبــــــاء بمقــــــدار )
  االخرين.وذلك مع ثبات المتغيرين  واحد،التمريضية بمقدار 

 .اآلخرينقدار واحد مع ثبات المتغيرين ( بم0.166* يزداد عدد االطباء بمقدار )
 التمريضـية. وفـي( بمقدار واحد كلما نقـص معـدل ذوي المهـن 2بالنسبة للمتغير المستقل )

 التالية:ك يمكن وضع معادلة نموذج االنحدار ضوء ذل
  ذوي المهن التمريضية. الثاني: ـالنموذ   

( بمقــدار واحــد كلمــا 3،1ســتقل )* يزيــد معــدل ذوي المهــن التمريضــية بالنســبة للمتغيــر الم
 زاد معدل الحجم السكاني، ومعدل نسمة / للمهن الصحية 

ــكل )  ــن الشـ ــرات أ ، ب، ج-4-8 ومـ ــة لتوزيـــع بيانـــات متغيـ ــة الخطيـ ــين العالقـ ــذي يبـ ( الـ
مــن قبــل مراكــز الصــحة العامــة فــي مدينــة الشــطرة  العامــة المقدمــةخــدمات مراكــز الصــحة 

قيم المتغيـر التـابع  نْ إلبيانات يتخذ شكل خط مستقيم وبالتالي فالداخلة بالنموذج بان توزيع ا
الفــائض فــي المهــن  التمريضــية،المهــن  العجــز فــي التمريضــية،ذوي المهــن  األطبــاء،)لعــدد 

 الطبيعي.التمريضية( تكون قريبة في توزيعها من التوزيع 
لمـا نقـص معـدل ( بمقـدار واحـد ك2*يقل معدل عـدد األطبـاء بالنسـبة للمتغيـر المسـتقل )  

 ذوي المهن الصحية 
 الفائض لذوي المهن التمريضية: الثالث: ـالنموذ   

( بمقدار واحد 4،3،2،1يزيد معدل الفائض المهن التمريضية بالنسبة للمتغير المستقل )* 
 التمريضية.نسمة / للمهن  الفعلية، الصحية، الحاجةكلما زاد معدل الصيادلة ذوي المهن 

 العجز لذوي المهن التمريضية : ـالرابعالنموذ   

( بمقــدار واحــد كلمــا نقــص 3،2،1يقــل معــدل عــدد األطبــاء بالنســبة للمتغيــر المســتقل )*  
  التمريضية.نسمة /للمهن  الفعلية، الصيادلة، الحاجةمعدل 

فكلمــا كانــت  ، بــهإلــى تقــدير األهميــة النســبية لكــل متغيــر متنبــي  ( تــدلtووفقــا إلــى قيمــة )
بـين )اقـل  tكان المتغير الداخل فـي النمـوذج أكثـر أهميـة )وتحـدد قيمـة كلما    برأك(    tقيمة )
الســيما فــي النمــوذج الثــاني ( 356:  2017الســهالني ، واخــرون ، ) 86(2مــن  وأكبــر 2-مــن 
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الفـائض  االطبـاء،االخـرى )عـدد  ةأكثر أهمية مـن المتغيـرات الثالثـ  التمريضية()ذوي المهن  
 . ذوي المهن التمريضية لعجز فيا التمريضية،في ذوي المهن 

( يتضـــح بانـــه لـــم يكـــن هنـــاك عدالـــة فـــي توزيـــع مراكـــز أ ، ب، ج-4-8 ومـــن الشـــكل )  
 الصحة العامة على االحياء السكنية 

توضيحية للعالقة الخطية للمتغيــر التــابع مــن التوزيــع الطبيعــي لمرافــق الخــدمات   ( نماذ 4-8شكل )
 الشطر  في مدينةلصحية 

 بين ذوي المهن التمريضية والسكان أ ـ العالقة

 
 ب ـ العالقة بين عدد االطباء والصيادلة 
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   ـ العالقة بين الحاجة الفعلية والحجم السكاني 

 
  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : المصدر 

يمكن االستدالل علـى اسـماء القطاعـات السـكنية الـوارد  ارقامهـا فـي اشـكال التوزيـع 
 ( 1)تسلسل الوارد في الجدول حسب ال

بحسب المتغيرات المعتمدة في نماذج االنحدار نجـد انهـا تتبـاين  ةبقطاعاته السكنية الست
( التفاحية( )4ويالحظ ان القطاع ) وايجاباا،في توزيعها حول خط االنحدار المثالي سلبا 

ــا طبيعيـــا للمراكـــز  ــ الصـــحية،يظهـــر توزيعـ ــاء ســـكنية متقاربـ ة والـــبعض اذ تتـــوزع فـــي احيـ
دوام ثنــائي  نحوهــا وهنــاكاك الســكني االخــرى تتركــز فــي مســاحات تكــاد لــم يتكمــل الحــر 

)ذوي  رشح متغير اخرى، ولهذايشغل البناية من مراكز اخرى أو تعود إلى صفة خدمية 
( . وهـذا يعنـي 2ممـا يعنـي أنهـا سـجلت قيمـاا أكبـر مـن )+ بـه، التمريضـية( للتنبـؤالمهن  

ــن  ــر المهـ ــحأن متغيـ ــد الصـ ــ ية تعـ ــي نمـ ــتقل فـ ــر مسـ ــا كمتغيـ ــي اعتمادهـ ــاا فـ ــراا قويـ اذج مؤشـ
ــك  ــع تلـ ــاءة توزيـ ــان كفـ ــدار لتبيـ ــدمات ، االنحـ ــدول )الخـ ــائج الجـ ــر نتـ ــا تظهـ (. 11-8بينمـ

 تحليل التباين الذي يستخدم لفحص   (، ايANOVAوالمسمى بجدول )
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  ملخص النموذج لفحص مدى قبول نموذج االنحدار من الناحية( 11-8)جدول 
 في مدينة الشطرة الحصائية لمراكز الخدمات للصحة العامة

مجموع   النموذ 
 التربيع 

مربع األوساط  درجة الحرية  
 الحسابية

الدالة اإلحصائية  
(F) 

مستوى 
 .الداللة  

 عدد األطباء 
(1)  

 

 185. 4.573 5.818 3 17.455 االنحدار 

   1.272 2 2.545 أخطاء التنبؤ 

    5 20.000 المجموع

ذوي المهن 
 التمريضية

(2)  

 102. 8.937 73.671 3 221.013 االنحدار 

   8.243 2 16.487 أخطاء التنبؤ 

    5 237.500 المجموع

الفائض في 
ذوي المهن 
 التمريضية

(3)  

 126. 34.795 349.323 4 1397.294 االنحدار 

   10.039 1 10.039 أخطاء التنبؤ 

    5 1407.333 المجموع

ز في  العج
ذوي المهن 
 التمريضية

(4)  

 460. 1.310 53.209 3 159.628 االنحدار 

   40.603 2 81.205 أخطاء التنبؤ 

    5 240.833 المجموع

  SPSSمخرجات التحليل االحصائي لبرنامج : المصدر 

الفروق  كانت  إذا  فيما  أي  اإلحصائية،  الداللة  االنحدار من جانب  نموذج  قبول  مدى 
األوساط التي    بين  الصفرية  الفرضية  نرفض  هنا  فإننا  إحصائية  داللة  ذات  الحسابية 

( المتعدد  االرتباط  معامل  أن  بين  Rمفادها  ارتباط  يوجد  ال  أي  )صفراا(  تساوي   )
 مجموعة المتغيرات المستقلة من جهة والمتغير التابع من جهة أخرى.  

ب   االختبار  نموذج  نتيجة  أن  نجد  التحليل  لمخرجات  )واستنادا  قيمة  داللة Fأن  ذات   )
هذا  نقبل  أننا  أي  الصفرية  الفرضية  نرفض  وبالتالي  من صفر،  أكبر  ألنها  إحصائية؛ 

)الفائض في ذوي المهن التمريضية، ذوي المهن التمريضية،  النموذج بقيم المتغير التابع  
 ذوي المهن الطبية( . عدد األطباء، العجز في 
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 .152. ص  2009األردن ،  –، عمان  2والتوزيع ، ط
 231، ص ص   1986مضر خليل العمر ، اإلحصاء الجغرافي ، جامعة البصرة ،  61

– 235 . 
، ، SPSS ليـل االحصـائي المتقـدم للبيانـات باسـتعمال برنـامجحمزة محمد دوديـن ،التح  62

 . 2010االردن،  -الطبعة األولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 
 .2000،دار الفكر، دمشق ،1صفوح خير، الجغرافيا موضوعها ومناهجها وأهدافها ،ط 63

https://arabicprogrammer.com/
https://en-m-wikipedia-org.translate./
https://en-m-wikipedia-org.translate./
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ي وتطبيقاتهـــا فـــي الجغرافيـــة باســـم عبـــد العزيـــز عمـــر العثمـــان ، منـــاهج البحـــث الجغرافـــ 64

 . 2009ب للطباعة والنشر والتوزيع ، لندن ، ، دار السيا 1البشرية ، ط
احمــد جــار َّللا  الجــار َّللا  ، البنــاء الحضــري لمدينــة الجبلــي الصــناعية بالمملكــة العربيــة  65

(،قســــم الجغرافيــــة 332الســــعودية ـ تحليــــل البيئــــة العامليــــة ،رســــائل جغرافيــــة ، العــــدد)
 . 2008عة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية ، يناير ،بجام

( ، 68خالد محمد العنقري ، البيئة العاملية للمدينة العربيـة ، ) نشـرة جغرافيـة ، العـدد )  66
يصــدرها قســم الجغرافيــة بجامعــة الكويــت والجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة ( ، الكويــت ، 

 .  1984( لسنة  68)     العدد  
ــة الناصــــرية ،تحســــين جا 67 ــاط الســــكنية فــــي مدينــ ــنان االزيرجــــاوي ، االنمــ ــالة  ســــم شــ رســ

 .  2004ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل ،  
احمــد جــار َّللا  الجــار َّللا  ، البنــاء الحضــري لمدينــة الجبيــل الصــناعية بالمملكــة العربيــة  68

ــدد) ــة ،  العـ ــة ،رســـائل جغرافيـ ــة العامليـ ــل البيئـ ــعودية ـ تحليـ ــة 332السـ ــم الجغرافيـ (،قسـ
 . 2008ية ، يناير ،بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويت

، ، SPSSحمزة محمد دودين ،التحليـل االحصـائي المتقـدم للبيانـات باسـتعمال برنـامج   69
 .2010االردن،  -الطبعة األولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 

املي ، دراســة التركيــب الــداخلي للمــدن ، مجلــة دراســات أبــو صــبحه ، تحليــل البيئــة العــ 70
 . 1983( ، حزيران  1( ، العدد )  10، المجلد)  أردنية 

71 Maurice Yeats, An introduction to Quantitative Analysis in 
Human Geography, McGraw Hill book Company, 1974  . 

( ، ط ، دار spssم للبيانات باستخدام )حمزة محمد دودين ، التحليل اإلحصائي المتقد  72
 . 2010والتوزيع والطباعة ، عمان الميسرة للنشر 

باســـم عبـــد العزيـــز عمـــر العثمـــان ، ســـميع جـــالب منســـي الســـهالني ، تحليـــل جغرافـــي  73
لدوافع الحراك السكني في مدينة الناصرية باستعمال أسلوب التحليـل العـاملي ، مجلـة 

 . 2009،  2( ، ك  1العدد ) ( ،1أدأب ذي قار ، المجلد)
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، أنمــاط الزراعــة فــي العــراق ، مطبعــة اإلرشــاد ، بغــداد ،  عبــد الــرزاق محمــد البطيحــي 74

1976. 
ــة  75 ــة الكميـــ ــرياني ، الجغرافيـــ ــود الســـ ــد محمـــ ــالح ،   محمـــ ــالح الصـــ ــد هللا صـــ ــر عبـــ ناصـــ

،  مكتبــــــة  2واإلحصــــــائية ، أســــــس وتطبيقــــــات باألســــــاليب الحاســــــوبية الحديثــــــة ، ط
 .  2000ن ، الرياض ، العبيكا

مــاط الزراعــة فــي العــراق ، مطبعــة اإلرشــاد ، بغــداد ، عبــد الــرزاق محمــد البطيحــي ، أن 76
1976. 

ســميع جــالب منســي الســهالني ، تحليــل الوظيفــة الســكنية فــي مدينــة الشــطرة باســتخدام  77
 .  2014( ، 27البيئة العاملية ، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية ،العدد )

ينــة الناصــرية ب منســي الســهالني ، تحليــل جغرافــي للحــراك الســكني فــي مد ســميع جــال 78
 . 2009( ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب، جامعة البصرة .2007-  1997للمدة )

فهــم وتحليــل  – SPSSمحمــد بــالل الزغبــي ، وعبــاس الطالفحــة ، النظــام اإلحصــائي  79
 .  2000، عمان ، األردن ،  ، دار وائل للطباعة والنشر 1البيانات اإلحصائية ، ط

80 Stevens ,J. (1996) Applied multivariate statistics for the social 

sciences . Lawrence Erlbaum Associates 
كفــاءة التوزيــع المكــاني ســميع جــالب منســي الســهالني ، بنــاء نمــاذج االنحــدار لقيــاس  81

( ، 15ة آداب ذي قــار ، العــدد)لمراكــز الخــدمات التعليميــة فــي مدينــة الشــطرة ، مجلــ
 ( .2015لسنة )

82 M. yeasts and B. Garner, " the north American city " Harper and 
Row publishers Inc,. 1991 .  

ــو  83 ــي الجغرافيـــة والعلـ ــائي فـ ــحادة ، التحليـــل اإلحصـ ــان شـ ــة ، طنعمـ ، دار  1م االجتماعيـ
    2011صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،

( مخرجــات التحليــل اإلحصــائي لبرنـــامج 63لمصــدر: باالعتمــاد علــى جــدول ) ا( *)  84
24 SPSS V. 
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( مــن خــالل  Pearson Correlation Coefficient_ تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط )
( لقيـــاس قـــوة العالقـــة االرتباطيـــة بـــين المتغيـــرات ، وتقـــع spssالبرنـــامج اإلحصـــائي )

قيمــة تــدل علــى قــوة أو ضــعف العالقــة  ( وهــي1الــى 1-قيمــة معامــل االرتبــاط بــين )
بين متغيرين ، وتعتبر العالقة قوية إحصائيا إذا كان مستوى داللـة االختبـار أقـل مـن 

(0.05 . ) 
تباط فإنها تدل على اتجاه العالقـة ،فـإذا كانـت اإلشـارة موجبـة فـان زيـادة قـيم _ معامل االر 

شــارة الســالبة فإنهــا تشــير إلــى المتغيــر ترافقهــا زيــادة فــي قــيم المتغيــر اآلخــر ، أمــا اإل
 (. Rالعكس من ذلك ، ويرمز لمعامل االرتباط بالحرف )

يغة اإلحصــائية مــن خــالل الصــ Pearson Correlationحســب معامــل ارتبــاط بيرســن 
 التالية :ـ

ـــ )مــــج س( )مــــج ص( / / ن مــــج س-ر= ن مــــج س ص   × ن مــــج  2)مــــج س( – 2ـــ
 2)مج ص( – 2ص 

اط . ن = عــدد القــيم . س المتغيــر المســتقل. ص = المتغيــر إذ أن : ر = معامــل االرتبــ 
 (.384:  2011التابع ـــ نقال عن :) شحاذة، 

مؤشرات الخدمات الصحية في محافظـات جنـوبي سميع جالب منسي السهالني، تقييم   85
ــؤ  ــاذج التنبــ ــية ونمــ ــدالت الرياضــ ــان( باعتمــــاد المعــ ــار وميســ ــرة وذي قــ ــراق )البصــ العــ

( 1( ، العـدد )37االنسانية، كلية التربيـة، جامعـة بابـل، مجلـد )  الخطية، مجلة العلوم
 .2020، آذار،  

مة الصحية باعتمـاد نمـاذج سميع جالب منسي السهالني ، واخرون ، تقييم كفاءة الخد   86
ــدار(  ــؤ )االنحـ ــدد) –التنبـ ــرة ، العـ ــة أدأب البصـ ــا ، مجلـ ــطرة انموذجـ ــة الشـ ( ، 81مدينـ

2017 .  
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 ماجستير كلية العلوم والحاسبات ، جامعة الموصل.

فاروق عبد العظيم، مختار الهانسي، محمد على محمد، مبادئ اإلحصاء ،   (23)
 لجامعية.دار المعرفة ا 

فاروق محمد الجمال ، االرتكازية المكانية وتحديد اتجاهات الظاهرة الجغرافية   (24)
الجغرافية في المملكة العربية السعودية ، عمادة  ، من بحوث الندوة الثامنة ألقسام

 شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض .
االستداللي (25) اإلحصاء  تطبيقات   ، العبادي  العباس  عبد  باستخدام    فاضل 

 . 2020ر الصادق الثقافية ، بابل ، ، مؤسسة دا SPSS MINITABبرمجيات 
العاعثمان   (26) البيئة  تحليل   ، صبحه  أبو  الداخلي كايد  التركيب  دراسة   ، ملي 

 .  1983( ، حزيران   1( ، العدد )   10للمدن ، مجلة دراسات أردنية ، المجلد) 
باس     (27) األساسي  االحصائي  التحليل   ، ،    2،ط    SPSSتخدام  محفوظ جودة 

 .  2009دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان _االردن ، 
الجغ (28) البحث   ، العزاوي  عباس  ،علي  السماك  أزهر  المنهجية  محمد  بين  رافي 

الطبعة األولى ،    GISالتخصصية واألساليب الكمية وتقنية المعلوماتية المعاصرة  
 2011  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، األردن عمان ،



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

288 

 

فهم    –  SPSSمحمد بالل الزغبي ، وعباس الطالفحة ، النظام اإلحصائي   (29)
طباعة والنشر ، عمان ، األردن  ، دار وائل لل  1وتحليل البيانات اإلحصائية ، ط

 ،2000  . 
اإلحصاء  (30) في  مدخل   ، التربوي  اإلحصاء  مبادى   ، الياسري  جاسم  محمد 

ياء للطباعة والتصميم ، النجف الوصفي واالستداللي ، الطبعة الثانية ، دار الض
 ،2011  . 

 .  1986مضر خليل العمر ، اإلحصاء الجغرافي ، جامعة البصرة ،  (31)
هللا   (32) عبد  بن  الكمية  ناصر  الجغرافية   ، السرياني  محمود  محمد   ، الصالح 

،ط  الحديثة  باألساليب  وتطبيقات  أسس   : ،    1واالحصائية  العبيكان  مكتبة   ،
2000 . 

  SPSS، اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية    نبيل جمعة صالح النجار (33)
 . 2015، دار الحامد للنشر والتوزيع ،    1، ط

الكم (34) الحاسوب ، طنعمان شحادة ، األساليب  باستخدام  الجغرافية  ،    1ية في 
 .  1997دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 

،   1، ط نعمان شحادة ، التحليل االحصائي في الجغرافية والعلوم االجتماعية   (35)
 .  2011دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

،العينات ،مط (36) الناصر  المجيد حمزة  الحميد نوري وعبد  للطباعة  وليد عبد  الكتب  دار  ابع 
 .  1981والنشر ، الموصل، 
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 رابعا : االنترنيت : مواقع  

-  https://ar.wikipedia.org › wiki ويكيبيديا    –جغرافيا إحصائية    

-  https: 0BxXpp82Cfr6NTGVYNk1./view. //drive.google.com 

- https://ajsrp.comhttps://ajsrp.com/%D8%A7%D9%84%D8%

B5%D8%AF%D9 

- ·https://arabicprogrammer.com 

- https://drive.google.com/.../0BxXpp82Cfr6NRnVFT3E.../view 

- https://educad.me/113949/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8

%A7%D8%B9 

-  https://en-m-wikipedia-org.translate 

- https://lakhasly.com/ar/view-summary/1MPcUa1eRB 

- https://www.youtube.com/watch?v=qNHo_YU_16Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajsrp.comhttps/ajsrp.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9
https://ajsrp.comhttps/ajsrp.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9
https://arabicprogrammer.com/
https://drive.google.com/.../0BxXpp82Cfr6NRnVFT3E.../view
https://educad.me/113949/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://educad.me/113949/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://en-m-wikipedia-org.translate/
https://lakhasly.com/ar/view-summary/1MPcUa1eRB
https://www.youtube.com/watch?v=qNHo_YU_16Y


 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

292 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

293 

 

 

ي SPSSأسالي    صا ية ج رافية باستعمال بع  الت  يا  و ر ام  
 
 ..................................أ. . سم ع ج ب ال    

 ( االستمار 1ملحق )
 )                             (    : سم الحي السكني  

  )                                      (  : تاري  بناء المسكن 

  : مادة بناء المسكن  

 

   : مادة بناء الس ف 

 

   : )  نوع المسكن ) عدد الطواب 

 

   هل توجد في المسكن حدي ة 

 

 )                                       (      كم عدد الغرف في المسكن 

 : جنس رب األسرة 

 

 )                                     (        : تولد رب األسرة 

   : محل ميالد رب األسرة 

 

   : سم المكان الذي ولد في رب األسرة  

 

   : الحالة االجتماعية لرب األسرة 

 

     ما نوع األسرة 

 

   (       كم عدد األسر في المسكن

)                                     

  : الحالة التعليمية لرب األسرة

  

 : مهنة رب األسرة 

 

     هل المسكن 

                                   (        : 2مساحة المسكن)  

 : ) الدخل الشهري ل سرة )  لف دينار 

   

   هل حد  ل سرة االنت ال بين األحياء  

        :  مكان السكن الساب

)                                     (  

 )                                     (        : مكان السكن الحالي 

 )                                     (    : مدة اإلقامة في السكن الحالي 

 )                                     (     : عدد مرات االنت ال قبل السكن الحالي  

 : ماكن االنت ال السكني ل سرة قبل السكن الحالي سواء داخل المدينة  و خارجها  

 

    هل حد  ل سرة االنت ال في الحي نفس 

   إذا كأّن الجواب ) نعم ( ، فما هو سبب االنت ال 

   ما هي  سباب اختيار  لهذا الحي 

 

   هل تفضل اإلقامة الدائمة في السكن الحالي 

  إذا كأّن الجواب ) كال ( ، فما هو سبب عد  تفضيل  الب اء في مسكن  الحالي   هل هو

 بسبب : -

 عدم توفر الخدمات في المسكن    تغير الحالة االجتماعية   الزياد  في حجم االسر   

 السكن إيجار   المشاكل وقلة األمان   اإلخالء من قبل مالك الدار  

 تغير العمل   صغر المسكن   هدم المسكن  

 الحي ليس بالمستوى االجتماعي ل سر   بعد المسكن عن الخدمات   عدم االنسجام مع الجيران  

 المسكن قديم   بناء أو شراء مسكن   الحصول على مسكن حكومي  

 المسكن بعيد عن االهل واالصدقاء   الحصول على تصميم أفضل   الحصول على مسكن رخيص 

   اإليجار مرتفع  تغير مستوى الدخل  

    ما هي  سباب ترك  للمسكن الساب 

 

 

 أخرى ثرمستون طابوق طابوق مع بلوك بلوك لبن

      
 خشب شيلمأنّ  مسلح

   

 أكثر من طابقين طابقين طابق

   

 كال  نعم 

 أنّثى  ذكر 

 خار  القطر في القطر في المحافظة داخل المدينة

    
 المحافظة القضاء المحلة

   

 أعزب أرمل مطلق متزو 

    
 شخص واحد أو أكثر من دون أسر  نووية ممتد 

   

 أمي
يقرأ و 
 يكتب

 شهاد  عليا بكالوريوس دبلوم إعدادية متوسطة ابتدائية

 أخرى متقاعد عسكري تاجر موظف كاسب        

      

 بناء عشوائي إيجار ملك

   
  200أقل من 
 ألف

200 – 400  
 ألف

401 – 600  
 ألف

601 – 800  
 ألف

  800أكثر من 
 ألف

 كال  نعم      

1  2  3  4  5  

 كال  نعم 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

 كال  نعم 

1  2  3  4  5  
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 spssكيفية تنصيب برنامج ( 2ملحق )

 setupتدخل على فولدر الذي يحتوي على البرنامج ونختار  -1

 
   setupنمرر شريط التمرير الى االسفل ونختار   -2
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  nextختار  ي  -3

 
 

   nextختار الخيار االول ومن ثم  ي -4
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     nextختار االختيار االول ونضغط ي  -5

 
مكان    -6 تغيير  يجب  الفشل  حالة  في  البرنامج  تنصيب  مكان  الصورة  هذا  في 

   التنزيل 
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 نضغط تنزيل   -7

  

 

 
 



 ....... أ.د. مسيع جالب منيس السهالن ... .......... ........ .. .. .. .... ...........  ب الاحصائية وتطبيقاهتا اجلغرافية دالئل وتقنياتسالي ل ا 
  

298 

 

 
 

 . okيجب ان نرفع عالمة الصح من المربع وبعدها  -7
 يتم تنزيله في الشكل التالي   -8
 الجزء الثاني  لم ننتهي من تنزيل البرنامج يتبع في  -9

 ول  ذهب الى القائمة االولى نختار االختيار األت -10
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 قوم بنسخ المحتويات  ت -11
 ( نختار برامج  cبعدها نذهب الى ) -12
  IBMختار الفولدر الذي يحتوي على اسمه ي -13

 
 


