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 ممخص

نموىا السكاني, األمر  تتعاني معظم البمدان النامية ومنيا سورية من مشكمة ارتفاع معدال    
صًا في ظل غياب خصو  االقتصادية واالجتماعيةذي ينعكس سمبًا عمى مختمف جوانب الحياة ال

العديد من الخطوات اليادفة لمسيطرة  في سورية ه المشكمةذلمواجية ىذ اتخالتنمية الشاممة. وقد 
عمى  دلمنيا, مما يالمرجوة  لغايةق احقتىذه الخطوات لم نمو السكاني, إال أن العمى ارتفاع معدل 
 دليو  ,العوامل االقتصادية واالجتماعية ومعدل النمو السكانيىيكل العالقات بين نقص في فيم 

 أيضًا عمى عدم الدقة في تحديد العوامل الميمة التي ينبغي استيدافيا.

)باالعتماد عمى المنيج االستداللي واالستفادة من  البحث الحالي بناءًا عمى ما سبق فإن ىدف
 E.views forوبرنامج SPSS for windows v.19الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

windows v.6   تحديد المتغيرات  كان 2004)تعداد سكان سورية لعام التطبيق عمى بيانات و
طريقة المركبات باستخدام )االقتصادية واالجتماعية المؤثرة عمى النمو السكاني في سورية واختزاليا 

سة عالقة درالك ذجتماعية, ليتم بعد لمحصول عمى عدد من العوامل االقتصادية واال (ساسيةاأل
النمو السكاني مكونات معدل ومع  بعضيا ببعضيا اآلخرقتصادية واالجتماعية العوامل اال
النمو السكاني معدل ذج رياضي يمثل تقدير نمو لوصواًل  (طريقة تحميل االرتباط القانوني)باستخدام 
طريقة االنحدار باستخدام المؤثرة فيو ) تصادية واالجتماعيةأىم العوامل االقبداللة في سورية 

 والتنبؤ.إجراء المقارنات الالزمة  وأخيراً  (الخطي المتعدد

العوامل الصحية والديمغرافية تؤثر بشدة بمكونات معدل ىميا أن إلى جممة من النتائج أتم التوصل 
تغير معدل النمو السكاني وأن  .التعميم عواملببشدة الخام معدل المواليد النمو السكاني, كما يتأثر 

بالعالقة المتبادلة واألثر الخفي االقتصادية  العوامليبرز دور  بينماتفسره العوامل االجتماعية, 
 .اعيةاالجتم عوامللمالمحرك 

 الكممات المفتاحية:

 ,نمو السكانيال معدل مكونات ,االجتماعية , العواملاالقتصادية العوامل, النمو السكانيمعدل 
 .االنحدار الخطي المتعدد ,تحميل االرتباط القانوني ,ساسيةالمركبات األطريقة 



 شكر حتقدير:
 ...الغالية    ... لك حطني... سوريةية  شكرا  في البداية حالنيا

سوري  الجيش العربي ال  فيلكل فرد   في البداية حالنياية ..شكرا   
ل تضحياتو ال زلت أعيش  ي بفضذ..الجيش الوطني لبالدي ... ال

 بأمان ...

ذي ... األستاذ الدكتور ابراىيم العلي ... لكل ما  شكرا  ألستا
 قدمتو حال زلت تقدمو من عطاء.

. حالدي . حالدتي . ميران . مي . سالفة . كنان . . شكرا  لعائلتي
 .سليمان . يوسف   . إيليا . علي .  دياال . مجد . زين . ميمون

ز مرحلة مليئة  لى جانبي ألجتاإمن ساعدني ححقف  شكرا  ل
 بالتحديات حالصعوبات...

 ....نكسارحاالمن أعطاني القوة ألستمر في لحظات الخيبة  شكرا  ل

الصخرة التي  شكرا  حألف شكر لك صديقي رامي .. كنت حال زلت  
 تعب..أستند إلييا عندما  أ
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 131 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االقتصادي والنشاط المينة متغيرات بعض قيم (50-2)

 131 االقتصادي والنشاط المينة متغيرات ارتباط معامالت مصفوفة (51-2)

 132 االقتصادي والنشاط المينة لمتغيرات األولية المركبات مصفوفة (52-2)

 133 االستخالص قبل االقتصادي والنشاط المينة متغيرات ارتباط معامالت لمصفوفة المميزة الجذور (53-2)

 133 ودون التدوير االستخالص الجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط متغيرات المينة والنشاط االقتصادي بعد (54-2)

 134 االقتصادي والنشاط المينة لمتغيرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة (55-2)

 134 .والمتوقعة المشاىدة االقتصادي والنشاط المينة متغيرات ارتباط معامالت بين الفروق مصفوفة (56-2)

 134 التدوير قبل المستخمصة األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات مصفوفة (57-2)

 135 االقتصادي والنشاط المينة متغيرات الشتراكيات المستخمصة و األولية القيم (58-2)

 135 .األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات تحويل مصفوفة (59-2)

 136 ةالمدور  األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات ارتباط معامالت مصفوفة (60-2)

 136 األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات نمط مصفوفة (61-2)

 136 األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات بنية مصفوفة (62-2)

 137 األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات معامالت مصفوفة (63-2)

 58 المقدرة األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركبات قيم (64-2)

 89 ورموزىا المعيشة ومستوى الدخل متغيرات (65-2)

 137 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة المعيشة ومستوى الدخل متغيرات بعض قيم (66-2)

 138 المعيشة ومستوى الدخل متغيرات ارتباط معامالت مصفوفة (67-2)

 138 المعيشة ومستوى الدخل لمتغيرات األولية المركبات مصفوفة (68-2)

 138 االستخالصالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط متغيرات الدخل ومستوى المعيشة قبل  (69-2)

 139 ودون تدوير االستخالصالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط متغيرات الدخل ومستوى المعيشة بعد  (70-2)

 139 المعيشة ومستوى الدخل لمتغيرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة (71-2)

 140 .والمتوقعة المشاىدة المعيشة ومستوى الدخل متغيرات ارتباط معامالت بين الفروق مصفوفة (72-2)

 140 المستخمصة قبل التدوير األساسيةمستوى المعيشة مصفوفة مركبات الدخل و  (73-2)

 141 المعيشة ومستوى الدخل متغيرات الشتراكيات والمستخمصة األولية القيم (74-2)

 141 األساسيةمركبات الدخل ومستوى المعيشة  مصفوفة تحويل (75-2)

 141 المدورة األساسيةمركبات الدخل ومستوى المعيشة  ارتباطمصفوفة معامالت  (76-2)

 141 األساسيةمركبات الدخل ومستوى المعيشة  مصفوفة نمط (77-2)

 142 األساسيةمركبات الدخل ومستوى المعيشة  مصفوفة بنية (78-2)

 142 األساسية مصفوفة معامالت مركبات الدخل ومستوى المعيشة (79-2)

 61 المقدرة األساسية المعيشة ومستوى الدخل مركبات قيم (80-2)



 143 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االجتماعية متغيراتال قيم (81-2)

 143 االجتماعية المتغيرات ارتباط معامالت مصفوفة (82-2)

 144 االجتماعية لممتغيرات األولية المركبات مصفوفة (83-2)

 144 االستخالصقبل  االجتماعيةالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط المركبات  (84-2)

 145 ودون تدوير االستخالصبعد  االجتماعيةالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط المتغيرات  (85-2)

 145 االجتماعية لممتغيرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة (86-2)

 146 .والمتوقعة المشاىدة االجتماعية المتغيرات ارتباط معامالت بين الفروق مصفوفة (87-2)

 146 المستخمصة قبل التدوير األساسية االجتماعيةمصفوفة المركبات  (88-2)

 146 االجتماعية المتغيرات الشتراكيات المستخمصة و األولية القيم (89-2)

 147 األساسية االجتماعيةالمركبات  حويلمصفوفة ت (90-2)

 147 المدورة األساسية االجتماعيةت ارتباط المركبات مصفوفة معامال (91-2)

 147 األساسية االجتماعيةفوفة نمط المركبات مص (92-2)

 148 ساسياأل االجتماعيةوفة بنية المركبات مصف (93-2)

 148 األساسية االجتماعيةمعامالت المركبات  مصفوفة (94-2)

 66 المقدرة األساسية االجتماعية المركبات قيم (95-2)

 149 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االقتصادية متغيراتال قيم (96-2)

 149 االقتصادية المتغيرات ارتباط معامالت مصفوفة (97-2)

 149 االقتصادية لممتغيرات األولية المركبات مصفوفة (98-2)

 149 االستخالصقبل  االقتصاديةالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط المركبات  (99-2)

 150 ودون تدوير االستخالصبعد  االقتصاديةالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط المتغيرات  (100-2)

 151 االقتصادية لممتغيرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة (101-2)

 151 .والمتوقعة المشاىدة االقتصادية المتغيرات ارتباط معامالت بين الفروق مصفوفة (102-2)

 151 المستخمصة قبل التدوير األساسية االقتصاديةمصفوفة المركبات  (103-2)

 152 االقتصادية المتغيرات الشتراكيات المستخمصة و األولية القيم (104-2)

 152 األساسية االقتصاديةالمركبات  حويلمصفوفة ت (105-2)

 152 المدورة األساسية االقتصاديةت ارتباط المركبات مصفوفة معامال (106-2)

 153 األساسية االجتماعيةفوفة نمط المركبات مص (107-2)

 153 األساسية االقتصاديةوفة بنية المركبات مصف (108-2)

 153 األساسية االقتصاديةمعامالت المركبات  مصفوفة (109-2)

 69 المقدرة األساسية االقتصادية المركبات قيم (110-2)

 74 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االجتماعيةو  االقتصادية العوامل قيم (1-3)

 74 االجتماعية والعوامل االقتصادية العوامل بين القانوني االرتباط معامالت (2-3)

 75 االجتماعية والعوامل االقتصادية العوامل بين لمعالقة القانوني االرتباط معامالت معنوية اختبار (3-3)

 75 االجتماعيةو  االقتصادية لمعوامل الممثمة الخطية لمتراكيب المعيارية المعامالت (4-3)

 76 ليا الممثمين القانونيين والمتغيرين االجتماعية العوامل بين االرتباط معامالت (5-3)

 77 ليا الممثمين القانونيين والمتغيرين االقتصادية العوامل بين االرتباط معامالت (6-3)

 78 القانونية المتغيرات بواسطة المفسر االجتماعية العوامل في التباين نسبة (7-3)

 78 القانونية المتغيرات بواسطة المفسر االقتصادية العوامل في التباين نسبة (8-3)

 79 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االجتماعية والعوامل السكان نمو مكونات قيم (9-3)

 154 السكان نمو ومكونات االجتماعية العوامل بين القانوني االرتباط معامالت (10-3)

 154 السكان نمو ومكونات االجتماعية العوامل بين لمعالقة القانوني االرتباط معامالت معنوية اختبار (11-3)

 154 السكان نمو لمكونات الممثمة الخطية لمتراكيب المعيارية المعامالت (12-3)

 154 االجتماعية لمعوامل الممثمة الخطية لمتراكيب المعيارية المعامالت (13-3)



 154 ليا الممثمين القانونيين والمتغيرين السكان نمو مكونات بين االرتباط معامالت (14-3)

 154 ليا الممثمين القانونيين والمتغيرين االجتماعية العوامل بين االرتباط معامالت (15-3)

 155 القانونية المتغيرات بواسطة المفسر السكان نمو مكونات في التباين نسبة (16-3)

 155 القانونية المتغيرات بواسطة المفسر االجتماعية العوامل في التباين نسبة (17-3)

 82 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة السكان نمو ومكونات االقتصادية العوامل قيم (18-3)

 82 السكاني النمو ومكونات االقتصادية العوامل بين القانوني االرتباط معامالت (19-3)

 83 السكان نمو ومكونات االقتصادية العوامل بين لمعالقة القانوني االرتباط معامالت معنوية اختبار (20-3)

 155 االجتماعٌة والعوامل االقتصادٌة العوامل بٌن البسٌطة االرتباط معامالت (1-4)

 155 السكان نمو ومكونات االجتماعية العوامل بين البسيطة االرتباط معامالت (2-4)

 155 السكان نمو ومكونات االقتصادية العوامل بين البسيطة االرتباط معامالت (3-4)

 88 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االقتصاديةو  االجتماعية والعوامل الخام المواليد معدل قيم (4-4)

 88 .التدريجي الحذف طريقة وفق الخام المواليد معدل لتمثيل األمثل النموذج اختيار مراحل (5-4)

 89 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام المواليد معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  الكمية المعنوية اختبار (6-4)

 89 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام المواليد معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  المقدرة المعامالت معنوية اختبار (7-4)

 90 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام المواليد معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  التفسيرية القدرة (8-4)

 91 الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية لمبواقي الطبيعي التوزيع اختبار (9-4)

 B-G  92 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (10-4)

 B-G  93 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (11-4)

 Gleisjer  94 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (12-4)

 Gleisjer  94 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (13-4)

 Gleisjer  94 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (14-4)

 white  95 اختبار وفق الخام المواليد لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (15-4)

 96 التباين تضخم معامل باستخدام المستقمة المتحوالت بين الخطي االزدواج وجود تحديد (16-4)

 97 الخام المواليد معدل قيم تقدير وبواقي والمقدرة الحقيقية القيم (17-4)

 98 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االقتصاديةو  االجتماعية والعوامل الخام الوفيات معدل قيم (18-4)

 156 .التدريجي الحذف طريقة وفق الخام الوفيات معدل لتمثيل األمثل النموذج اختيار مراحل (19-4)

 99 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام الوفيات معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  الكمية المعنوية اختبار (20-4)

 99 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام الوفيات معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  المقدرة المعامالت معنوية اختبار (21-4)

 100 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل الخام الوفيات معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  التفسيرية القدرة (22-4)

 156 الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية لمبواقي الطبيعي التوزيع اختبار (23-4)

 B-G  156 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (24-4)

 B-G  156 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (25-4)

 Gleisjer  157 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (26-4)

 Gleisjer  157 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (27-4)

 Gleisjer  157 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (28-4)

 white  157 اختبار وفق الخام الوفيات لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (29-4)

 158 التباين تضخم معامل باستخدام المستقمة المتحوالت بين الخطي االزدواج وجود تحديد (30-4)

 102 الخام الوفيات معدل قيم تقدير وبواقي والمقدرة الحقيقية القيم (31-4)

 103 2004 عام السورية المحافظات عمى موزعة االقتصاديةو  االجتماعية والعوامل اليجرة صافي معدل قيم (32-4)

 158 .التدريجي الحذف طريقة وفق اليجرة صافي معدل لتمثيل األمثل النموذج اختيار مراحل (33-4)

 104 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل اليجرة صافي معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  الكمية المعنوية اختبار (34-4)

 104 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل اليجرة صافي معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  المقدرة المعامالت معنوية اختبار (35-4)

 105 االجتماعيةو  االقتصادية والعوامل اليجرة صافي معدل بين لمعالقة الممثل جذلمنمو  التفسيرية القدرة (36-4)



 158 اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية لمبواقي الطبيعي التوزيع اختبار (37-4)

 B-G  159 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (38-4)

 B-G  159 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (39-4)

 Gleisjer  159 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (40-4)

 Gleisjer 159 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (41-4)

 Gleisjer  160 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (42-4)

 white  160 اختبار وفق اليجرة صافي لمعدل الممثل ذجلمنمو  المعيارية البواقي انحدار نموذج تقدير (43-4)

 160 التباين تضخم معامل باستخدام المستقمة المتحوالت بين الخطي االزدواج وجود تحديد (44-4)

 107 اليجرة صافي معدل قيم تقدير وبواقي والمقدرة الحقيقية القيم (45-4)

 109 باأللف السنوي السورية المحافظات سكان نمو لمعدل والمقدرة الحقيقية القيم (46-4)

 109 باأللف السنوي السورية المحافظات سكان نمو لمعدل والمقدرة الحقيقية القيم بين الفرق اختبار (47-4)

 110 بمقدار وحدة واحدة وثبات االخرىكل من المتغٌرات المستقلة التنبؤ بقٌم معدل نمو سكان المحافظات عند تغٌر  (48-4)

 
 فيرس االشكال:

 الصفحة اسم الشكل البياني الشكل البياني
 26 أشكال اليجرة وفق معايير التصنيف (1-1)
 40 انحدار المركبات الصحية مخطط (1-2)
 122 انحدار المركبات التعميمية مخطط (2-2)
 127 انحدار المركبات الديمغرافية مخطط (3-2)
 133 انحدار متغيرات المينة والنشاط االقتصادي مخطط (4-2)
 139 انحدار متغيرات الدخل ومستوى المعيشة مخطط (5-2)
 145 االجتماعيةانحدار المتغيرات  مخطط (6-2)
 150 االقتصاديةانحدار المتغيرات  مخطط (7-2)
 91 ذج الممثل لمعدل المواليد الخاممنحني توزيع البواقي المعيارية لمنمو  (1-4)
 92 طريقة قبول أو رفض فرض العدم وفق اختبار دوربن واتسون (2-4)
 95 ية لمعدل المواليد الخاماالتجاىشكل انتشار البواقي المعيارية مع القيم  (3-4)
 Cusum 97البواقي التتابعية ضمن حدي الثقة وفق اختبار  (4-4)
 156 ذج الممثل لمعدل الوفيات الخاممنحني توزيع البواقي المعيارية لمنمو  (5-4)
 157 ية لمعدل الوفيات الخاماالتجاىشكل انتشار البواقي المعيارية مع القيم  (6-4)
 Cusum 102البواقي التتابعية ضمن حدي الثقة وفق اختبار  (7-4)
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 مقدمة: -
يتم السعي و  السياسات التنموية في العالم التي تواجو تكالبرز المشأالسكانية من لة أتعد المس     

نيا عدم التوازن بين أبتعرف و  ,هتطور  ومستوى بمدكل  بصورة تنسجم مع خصوصية معيالمتعامل 
الزيادة في عدد السكان  فعندما تكون ,الموارد والخدماتالتطور في حجم عدد السكان و الزيادة في 

ارتفاع في بو أ ,والمرافق الصحية وفرص العمل ,ميمبتزايد مناسب في فرص التع ةترافقغير م
تتمثل بمعدالت زيادة سكانية مرتفعة )واضح  نحو  عمى تظير المشكمة  المستوى االقتصادي

مستوى  انخفاض ا يؤدي بدوره إلىذىو  (ومعدالت تنمية ال تتماشى مع معدالت الزيادة السكانية
 المعيشة.

 :يمي في سورية فيما لة السكانيةأالمسعناصر  2008تقرير حالة سكان سورية لمعام ص شخ

 ارتفاع معدل النمو السكاني. -1
 التوزع الجغرافي السكاني.اختالل  -2
 1.مسكانالنوعية لضعف الخصائص  -3

وصى بتوجيو السياسات أو  ىا,برز أو تمك العناصر  أىمعدل النمو السكاني المرتفع ن مأ اً مبين
 سيناريوىاتثالث  2010تقرير حالة سكان سورية لمعام  حدد كمامنو.  محدل وربطيا الحكومية
ن تأثير كل منيا في بيّ و  2025 عام ( حتىكثر احتماالً أ)متفائل, متشائم, لمنمو السكاني محتممة 

قيق التوازن تحو ستيعاب التغيرات الديمغرافية الالجيود  لبذل ودعا, 2توقيت انفتاح النافذة الديمغرافية
 فتكون ىذه التغيرات الديمغرافية نعمة ال نقمة. االقتصاديةالتنمية بين النمو السكاني و 

العالقات المتبادلة والمتغيرة مع الزمن بين تحمل وتفسر ىيكمية دراسات  إلىك يحتاج تحقيق ذل نلك 
باستخدام لفيميا وتحديد كيفية تغيرىا والديمغرافية  االجتماعيةو  االقتصاديةمختمف العوامل 

غيرىا, وعمى القانوني و  االرتباطتحميل المتعدد,  االنحدار: نماذج مثلساليب الكمية المناسبة األ
وتأكيد تأثيرىا عمى نمو السكان  ىذه العواملعمى الترابط بين العديد من من تسميط الضوء الرغم 

اقع الديمغرافي السوري من الو  نطالقاً اوىذه العالقات ثر ىذا األول بحاث لم يتناال أن ما قدم من أإ

                                                           
1

الخصائص النوعٌة للسكان هً السمات العامة التً تمٌز هؤالء السكان وتتحدد بقٌم النسب والمعدالت الخاصة بالتعلٌم واألمٌة والصحة  

ذا كانت قٌم والنشاط االقتصادي والدخل ومستوى المعٌشة والفقر واإلعالة وغٌرها من المؤشرات الخاصة بهؤالء السكان أنفسهم, فإ
لمدلول اإلٌجابً مرتفعة والمؤشرات ذات المدلول السلبً منخفضة نقول بأن الخصائص النوعٌة للسكان مرتفعة أما اذا المؤشرات ذات ا

 حدث العكس أي كانت األولى منخفضة والثانٌة مرتفعة تكون الخصائص النوعٌة للسكان منخفضة.
2

فً التركٌبة العمرٌة للسكان تكون فٌها نسبة السكان ضمن القوة  ة الدٌمغرافٌة هو تعبٌر ٌدل على حالة ناشئة بفعل تغٌرذانفتاح الناف 

 البشرٌة اكبر من نسبة السكان خارج القوة البشرٌة من االطفال و المسنٌن 
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ىذا ما سيتم العمل منيا في رسم السياسات والخطط و  االستفادةساليب رياضية تمكن من باستخدام أ
 نجازه في ىذا البحث.عمى إ

 مشكمة البحث: -
وقد قامت  ,عناصر المسألة السكانية السورية أىمأحد اع معدل النمو السكاني في سورية ارتف د  يع

 .تخفيضو إلىذ العديد من اإلجراءات والخطوات التي تيدف الحكومة خالل السنوات السابقة باتخا
, ينمو السكانالفي معدل  انخفاض تدريجي بطيءحدوث  إلىىذه الخطوات واإلجراءات  وقد أدت
 ,في صافي التغير في حجم السكان ميمانخفاض إلحداث  ياً كاف لم يكن نخفاضذا االإال أن ى
 مسببةال االجتماعيةو  االقتصادية التأثير عمى العوامللم تكن فعالة في  فإن تمك اإلجراءاتوبالتالي 
بين  ووتحميمىيكل العالقات فيم النقص في  إلىذا األمر يعزى ىي. و نمو السكانال معدللتغير 
لىو  ,ينمو السكانمعدل ال وعالقتيا مع  االجتماعيةو  االقتصادية العوامل ج يدرس ذعدم وجود نمو  ا 
قدرة العدم  إلىفي نياية المطاف  ي أدىذالنمو السكاني, األمر ال معدل عمىه العوامل ذأثر ى

 عمييا. تركيزال ينبغيكان التي  مةالمي عمى تحديد العوامل
 :التالية سئمةمشكمة البحث في األتمخيص  يمكن وىكذا
   مع النمو السكاني؟ االجتماعيةو  االقتصاديةمن العوامل  ما ىي العالقة بين كل 
 ج عمى نموذ النمو السكاني في سورية اعتماداً  تما ىي القيم التي يمكننا التنبؤ بيا لمعدال

 ؟االجتماعيةالعوامل  أىمو  االقتصاديةالعوامل  أىمرياضي مقترح بداللة 

 ية البحث:أىم -
من خالل تحديد  صوصاً خو  ياسة سكانية سورية واضحة المعالمس في صياغة ةاىممسيشكل  -
ة السكانية وبالتالي توجيو السياس سكاننمو ال عمى المؤثرة االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل  أىم

 .وذلك في ظل عدم وجود سياسة سكانية واضحة المعالم في سورية حتى اآلن يا,لتستيدف
العالقة الرياضية المعروفة لحساب معدل من  االستفادةيقدم معرفة نظرية وتطبيقية من خالل  -

 في الواقع السكاني السوري. مؤثرة اقتصادية واجتماعيةلتشمل متغيرات  عديمياالنمو السكاني وت
 فيو النمو ُعد  ت الذي ىو النمو السكاني في سورية, ففي الوق ماً يم شكالياً إ يتناول موضوعاً  -

 برز مكونات المشكمة السكانية السورية, لم ينل ىذا الموضوع حقو الكافي من التحميل السكاني أ
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 .الرياضي الذي يجعل فيم الموضوع يدخل حيز التطبيق

 أىداف البحث: -

 النمو السكاني في سورية. عمىالمؤثرة  االجتماعيةو  االقتصاديةتحديد العوامل  -
 ومع النمو السكاني. اآلخرمع بعضيا بعضيا  االجتماعيةو  االقتصادية عالقة العواملدراسة  -
 .االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل  أىمبداللة  النمو السكانيل ج رياضي يمثذنمو  تقدير -
 .ومقارنتيا بالقيم الحقيقية ج المقترحذالنمو  باستخدامقيم معدل النمو السكاني تقدير  -
 ذج المقترح لمتنبؤ بمستقبل النمو السكاني.استخدام النمو  -

 متغيرات البحث: -
 نوع المتغٌر اسم المتغٌر

المحددة لنمو  االقتصاديةوىي المؤشرات (: Economic Variables) االقتصاديةالمتغيرات 
 السكان:
 ( متغيرات الدخل ومستوى المعيشةVariables of income and standard of living) 
 ( متغيرات المينة والنشاط االقتصاديOccupation variables and economic activity) 

 

متغٌرات 
 مستقلة

 المحددة لنمو السكان: االجتماعيةوىي المؤشرات (: Social variables) االجتماعيةالمتغيرات 
 ( المتغيرات الصحيةHealth variables) 
 ( المتغيرات التعميميةEducational variables) 
 ( المتغيرات الديمغرافيةDemographic variables) 

 

متغٌرات 
 مستقلة

 (:Components of population growthمكونات النمو السكاني )
 ( عامل الوالدةBirth factor) 
 ( عامل الوفاةDeath factor) 
 ( عامل اليجرةMigration factor) 

 

متغٌرات تابعة 
 ومستقلة

 (:Population Growthالنمو السكاني ) -
ىو الزيادة النسبية أو النقص النسبي الذي يحدث في عدد السكان لمنطقة جغرافية معينة أو فئة معينة من 

 عادًة بفعل عوامل المواليد والوفيات واليجرة.السكان بين وقت وآخر, ويتم ذلك 
 

 متغٌر تابع
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 ض البحث:و فر  -

حصائية بين معدل النمو "توجد عالقة ذات داللة إ التالية: األساسيةفرضية اليقوم البحث عمى 
يمكن تمثيميا بواسطة بصورة غير مباشرة,  المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةالسكاني والعوامل 

 ."رياضي صالح لمتنبؤنموذج 

 وبحكم الضرورة يتفرع عن ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية:

 بحسب المحافظات. في سورية ي ومكوناتياسكاناختالف بين معدالت النمو الال يوجد  .1
 .االجتماعيةوالعوامل  االقتصاديةذات داللة إحصائية بين العوامل توجد عالقة  .2

 ومكونات نمو السكان. االجتماعيةذات داللة إحصائية بين العوامل توجد عالقة  .3

 ومكونات نمو السكان. االقتصاديةذات داللة إحصائية بين العوامل توجد عالقة  .4

 االجتماعيةو  االقتصاديةيوجد نموذج رياضي يمثل معدل النمو السكاني بداللة العوامل  .5
 بصورة غير مباشرة. المؤثرة فيو

 لبحث:مكان وزمان ا -
ضمن الحدود الجغرافية المؤثرة عمى نمو السكان  االجتماعيةو  االقتصاديةيتناول البحث العوامل 

 وىو آخر تعداد شامل تم في سورية. 2004لمجميورية العربية السورية وفق بيانات تعداد عام 

 منيج البحث: -

األدوات  باستخدام لمعالجة القضايا النظرية في البحث ستدالليالمنيج اإل عمىالباحثة  اعتمدت
الخطي  االنحدارالقانوني,  االرتباط, تحميل األساسية)طريقة المركبات  المناسبة حصائيةاإل

 SPSS for  االجتماعيةالحزمة اإلحصائية لمعموم وفرىا مكانية التي تاإل من االستفادةبوذلك  المتعدد(

windows v.19جوبرنامE.views for windows v.6 . 
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 الدراسات السابقة: -

 3(العربية االجتماعيةو  االقتصادية, النمو السكاني والتنمية  1988) يموت دراسة .1
لتنمية في العالقة بين النمو السكاني واو  والعوامل المؤثرة فيو بحث في تزايد السكان

النسب إيجاد اعتمد عمى  إذ واليجرةثرىا عمى العمالة والنزوح أو  االجتماعيةو  االقتصادية
 :ياأىمعدد من النتائج  إلى وتوصلالمئوية والمقارنة بينيا 

  سكان الدول العربية بغمبة السكان في الفئات العمرية الصغيرة في اليرم السكاني تميز -
 .عالةارتفاع نسب اإل -
 .العام االستيالكنتاج مع نصيبيا من تناسب نصيب الفئات العاممة من اإلعدم  -
عذر مجاالت استيعاب المدن القوى العاممة الزراعية وت في نقص إلى اليجرة تؤدي -

 .نتفاء التخطيط فييا الستيعابيملييا الإية لموافدين مين الحاجات الضرور أوعدم ت
 في الدول العربية النمو السكاني العام والنمو االقتصادي.فاق النمو الحضري  -

 4(قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي ,1993الكفري )ي و دراسة خور  .2
في الوطن  االقتصاديةومؤشرات التنمية  نمو السكان مكوناتالعالقات المتبادلة بين  تدرس

ديناميكية  تدرسثم , نسبيةالمؤشرات ال وباستخدامباعتماد المنيج الوصفي التحميمي  العربي
 :نأ إلىخمص البحث . االقتصاديةوعالقتيا بالمتغيرات  المتغيرات السكانية في سورية

 .متداخمة عوامل اقتصادية واجتماعيةعدة خالصة تأثير  ىومعدل النمو السكاني  -
 .االتجاهامل ذات تأثيرات متعاكسة نمو السكان يخضع لتأثير عو  -
 التطور خذأل يؤد   لم لموطن العربي في االجتماعيةو  االقتصادية العوامل التفاعل بين -

التنمية  خططفي  النظر عادةإيتطمب مما  بعادهأ كافة واالجتماعي االقتصادي
 .ياوبرامج

 5(, الفقر ودوره في تفسير النمو السكاني المتسارع 2001دراسة مخول ) .3
 عالقتو بالتخطيط العائمي كوسيمةو  ,ساسي لتقميل مستوى الفقرور األعمى الدركزت 

                                                           
3

النمو السكانً والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة, الطبعة االولى. معهد االنماء العربً, بٌروت,  -1988ٌموت, عبد الهادي,  

 ان.لبن
4

قضاٌا حول السكان والتنمٌة فً الوطن العربً. منشورات وزارة الثقافة, دمشق,  -1993خوري, عصام, الكفري, مصطفى العبد هللا,  

 سورٌة.
5

. دمشق, 17الفقر و دوره فً تفسٌر النمو السكانً المتسارع, مجلة جامعة دمشق, العدد األول, المجلد  -2001مخول, مطانٌوس,  

 سورٌة.
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 االنحدارالخطي البسيط و  االنحدارو  االرتباطباستخدام تحميل  تم, لتخفيض نمو السكان 
 ومؤشراتمثمت  إذ محدد أساسي لمنمو السكاني أن مستوى الفقرإثبات المتعدد  طيالخ

 ليد الخام ومعدل الخصوبة الكمية.عالقة ارتباطية عكسية قوية مع كل من معدل الموا
 السكاني:معدل النمو لتخفيض  استراتيجية ثنائية تحاقتر 
 .بالتخطيط العائمي لتخفيض عدد الوالدات غير المرغوب بيا االىتمام -
 .بتقميل الفقر لتخفيض الوالدات غير المرغوب بيا االىتمام -

, السكان  2003) االجتماعيةو  االقتصاديةالشؤون  -عبة السكانش -مم المتحدةتقرير األ .4

 6(والتعميم والتنمية التقرير الموجز
 والتنمية والتعميم السكان موضوع من مختارة بجوانب المتصمة لممعمومات موجزاً  تناول

 دوراً  يؤدي التعميم أن إلى خمصو  والتباين. االرتباطودراسة باستخدام المؤشرات النسبية 
 تصبح التعميم خالل فمن. الفرد لرفاه جداً  ممي عنصر كما أنو الوطنية, التنمية في أساسياً 
 وحجم اإلقامة ومكان العمل مثل مجاالت في القرارات واتخاذ االختيار عمى القدرة لألفراد
 الخيارات ىذه مجموع عمىبحيث تترتب  ,الشخصي والنمو الحياة أسموبو  والصحة األسرة

 .لمسكان جداً  مةيم نتائج الفردية والقرارات

دينامية السكان والصحة اإلنجابية ,  2007) رئاسة مجمس الوزراء السورية لصالح دراسة .5
-1994في محافظة طرطوس خةل الفترة  االقتصاديةو  االجتماعيةوتمكين المرأة والفقر والعوامل 

2004)7 
بين أن ت ذفي محافظة طرطوس إ واقع حجم السكان ونموه والعوامل المؤثرة فيو تضاستعر 
التعميمي  االجتماعي والسيماالتطور االقتصادي و  يا نتج عنفي معدل النمو السكاني في نخفاضاال

سرة حجم األو  والزواجية والتعميمية يةالنوعو  الدراسة البنية السكانية العمرية كما وضحتلمسكان. 
الوفيات الخام والمواليد و  ىمومعدالت نمو حجم السكان تم تقدير . و الجغرافية لمسكان والتحضر

نجزتيا ىيئة تخطيط الدولة اإلسقاطات السكانية التي أ عمى باالعتمادسنة  15طفال دون واأل
 .2005 عام بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء

                                                           
6

, نٌوٌورك, االمم االجتماعٌةو  االقتصادٌةالشؤون  -شعبة السكان -. االمم المتحدة 2003 التنمٌة التقرٌر الموجز,السكان والتعلٌم و 

 .ةالمتحد
7

-1994 فً محافظة طرطوس خالل الفترة دٌنامٌة السكان والصحة االنجابٌة وتمكٌن المرأة والفقر والعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة 
 .رئاسة مجلس الوزراء, دمشق, سورٌة .2007, 2004
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المتغيرات  أىمالخطي المتعدد في دراسة  االنحدارتحميل  أسموب,  2008دراسة الجاعوني ) .6

 8(والديمغرافية المؤثرة في معدل الوالدات الكمية االجتماعيةو  االقتصادية
دات والديمغرافية المؤثرة في معدل الوال االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل  أىمالكشف عن  إلى تىدف

دولة متضمنة في تقرير التنمية البشرية  177شممت الدراسة وقد خصاب الكمية لممرأة طوال فترة اإل
, عمى أساس تقسيم spssاستخدام برنامج و لخطي المتعدد ا االنحدار أسموبتطبيق وتم  2006 لعام

النتائج  إلىخمص البحث لتنمية البشرية. حسب قيمة مؤشر دليل ابربع مجموعات أ إلىالدول 
معنوية , و مجموعاتكل الفي  عاماً  15قل من تغير نسبة السكان لمفئة العمرية أمعنوية م التالية:

وعدم  3و  2 جموعتينالمفي  جماليةبعالقة عكسية مع معدل الخصوبة اإل وارتباطوعميم متغير الت
قل نسبة السكان أالتعميم و ىي  3لممجموعة رقم رة المتغيرات المؤث, وأن  1و 4 لممجموعتينمعنويتو 

 والدة حية. 100,000ميات لكل معدل وفيات األلحكومي عمى الصحة و نفاق ااإلسنة و  15من 

 9(الجميورية اليمنيةاليجرة الداخمية وأثرىا عمى تركيب السكان في ,  2008 دراسة مثنى ) .7
 اليجرة الحياتية صافي لمعرفة اليمنالتحركات السكانية الداخمية بين محافظات  حجم درست

 ن وحجم سكان الحضر والريفر اليجرة الداخمية عمى التركيب النوعي لمسكاوتحديد أث 10يامعدلو 
بين المتغيرات المستخدمة  االرتباطدراسة مصفوفة و ستخدام المنيج الوصفي التحميمي با, ونسبتيما
 :إلىأن اليجرة الداخمية تؤدي  إلىتم التوصل  ذإ .سةفي الدرا
 خرى.أفي و انخفاضافظات و زيادة معدل النمو السكاني في بعض المح -
 .لذكورا إلييا اجريي التيسبة النوع في بعض المحافظات ن ارتفاع -
 .في الحضر 64-15ارتفاع نسبة السكان ونسبة الذكور في سن العمل  -
 .طاردة لمسكانالفي  ياانخفاضو جاذبة الالمحافظات  في ارتفاع نسبة اليجرة الحياتية -
 ة والفقر ومشكالت الصحة والتعميم.البطالك االجتماعيةو  االقتصاديةالمدينة  مشكالتتفاقم  -
 .الريف في نتاج الزراعي والحرفيتدىور اإلو يدي العاممة الماىرة األنقص  -
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الدٌمغرافٌة راسة أهم المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة والخطً المتعدد فً د االنحدارتحلٌل  أسلوب -2008الجاعونً, فرٌد,  

, مجلة جامعة دمشق (,دولة 177ل  2006المؤثرة فً معدل الوالدات الكلٌة ) دراسة تطبٌقٌة من راقع بٌانات تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 

 . دمشق, سورٌة.24المجلد العدد الثانً, 
9

العدد , مجلة العلوم االدارٌة واالقتصادٌة, اثرها على تركٌب السكان فً الجمهورٌة الٌمنٌةالهجرة الداخلٌة و -2008, مثنى, عبد الاله 

 . عدن, الٌمن.الثانً
10

ختلف عن ان محل اقامته الحالٌة ٌ أيوحدة ادارٌة اخرى,  إلى الفرد من الوحدة االدارٌة التً ولد فٌها الهجرةالهجرة الحٌاتٌة هً  

 محل مٌالده.
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, النمذجة الرياضية لتطورات الحالة السكانية في سورية الواق    2011عنبر )رسالة ماجستير  .8

 11((فاق المستقبل)المنطقة الشماليةآو 
ومدينة والمنطقة  دلب ريفاً حاالت الوالدة والوفيات وأعداد السكان في محافظتي حمب وا   درست

ذج تنبؤ ببناء نما SPSSمن برنامج  االستفادةوب ARIMAقامت باستخدام نماذج  ذإ الشمالية عموماً 
الوفيات لكل من حالة المستقبمية ألعداد السكان والوالدات و وقامت بالتنبؤ بال ,حصائي لكل منياإ

سالسل الزمنية المعبرة عن سكان كما قامت بمعالجة بيانات ال ,2023المناطق المحددة حتى عام 
 وفيات المناطق المستيدفة بالدراسة.ووالدات و 

-2005الخصوبة عمى التركيب العمري لمسكان لمفترة ) انخفاضثر , أ 2011ة محي الدين )دراس .9

2025))12 
تم ( في اليمن 2025-2005اإلسقاطات السكانية لمفترة )ونتائج  2004اعتمادًا عمى بيانات تعداد عام 

المستقبمية ات االتجاىواستعراض  لمسكانالخصوبة عمى التركيب العمري  انخفاضثر قياس أ
سقاطات السكانية الديمغرافية المتعمقة بنتائج اإل الخصائص أىم وتحديدلتفضيمية لمخصوبة الكمية وا

 ما يمي:ظيرت نتائج الدراسة وأ الخصوبة نخفاضدة الئل المتعدوفق البدا
معدالت الخصوبة عمى شكل التوزيع العمري لمسكان وفق نتائج المؤشرات المتعددة  انخفاضأثر 
مما يخفض شكل التركيب العمري  تغيير يمكن بتبني سياسات سكانية. و ستخدمة في الدراسةالم

 جتماعي واالقتصادي لممواطنين.النمو السكاني بما يحقق ديمومة الرخاء اال الخصوبة ويخفض

 :Bairagi and Datta (2001 , Demographic Transition in Bangladeshدراسة  .11

What Happened in the Twentieth Century and What Will Happen Next?)13 
 يماظروففي الخصوبة في بنغالدش بالتطبيق عمى منطقتين متماثمتين  انخفاضعن أسباب  بحثت

خرى واأل ,الحكومةتو قرر  برنامج تحديد نسلل خاضعةا ىما, إحداالجتماعيةو  االقتصاديةالسكانية و 
 كانت النتائج كالتالي:و  .(1999 ,1984 ,1975) حصائية لألعواممسوح إباستخدام نطقة مقارنة م

                                                           
11

. رسالة ماجستٌر افاق المستقبل)المنطقة الشمالٌة(حالة السكانٌة فً سورٌة الواقع والنمذجة الرٌاضٌة لتطورات ال -2011عنبر, رند,  

 .لب, سورٌةجامعة حلب, حغٌر منشورة ل
12

العدد , مجلة شؤون العصر(, 2025-2005للفترة ) الخصوبة على التركٌب العمري للسكان انخفاضثر أ -2011, محً الدٌن, امٌن 

 السنة الخامسة عشرة. صنعاء, الٌمن., 40
13

 BAIRAGI; R, DATTA; A. k- Demographic Transition in Bangladesh: What Happened in the Twentieth 
Century and What Will Happen Next?; 2001- Asia-Pacific Population Journal; Vol. 16, No. 4.  
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مشروع تحديد  سرعوي التحديثوالتعميمية و  االجتماعيةو  االقتصادية تتحدد الخصوبة بتطور الحالة
السائد ونظام الثقافة والزراعة انخفضت الخصوبة بسبب تغير نمط الحياة  ذىذه العممية إالنسل 

فضيل جنس بسبب ممارسات ت أكبر من المطموبة بقيت الخصوبة المتوقعةلكن  ,ةوتعميم المرأ
وعدم توفر معمومات دقيقة عن عمميات  ,وتأثير الزوج عمى قرار خصوبة المرأة ,المولود

 .اإلجياض

 :مقارنة بين البحث الحالي والدراسات السابقة -
البحث الحالي في نيا تتفق مع نالحظ أ ونتائجيا الدراسات السابقة عمى مضمونطالع بعد اإل

سواء من خالل  ,نمو السكانيعمى ال االجتماعيةو  االقتصاديةثر العوامل ضرورة البحث عن أ
 الدراسة الحالية: إلىقرب الدراسات السابقة أكانت  ذإ و عدد منيا.مل أحد ىذه العوادراسة أثر أ

 أسموبثرة عمى النمو السكاني واستخدام العوامل المؤ  أىم( في البحث عن 2008ي )دراسة الجاعون
ن ىذه الدراسة إال أ ,اني بداللة المتغيرات المستخدمةرياضي يمكن من التنبؤ بمستقبل النمو السك

لم و قد اتسمت بالعمومية ربعة لذلك فألنتائجيا كانت لمفئات افئات, و  4 إلىدولة قسمت  177شممت 
 االقتصاديةالتباين بين الدول ضمن الفئة الواحدة من حيث الظروف والخصائص  تركز عمى

 .والديمغرافية االجتماعيةو 
بالواقع السكاني السوري  االىتمام( من حيث  2007 الدراسة المقدمة لصالح رئاسة مجمس الوزراء )

اسة طبقت عمى محافظة الدر والبحث في عناصر ىذا الواقع المؤثرة عمى النمو السكاني, لكن ىذه 
لنسب عمى عرض البيانات بطريقة ااعتمدت في استعراض المؤثرات المختمفة و  ,طرطوس فقط

نية, أي سقاطات السكااعتمدت في تنبؤاتيا عمى اإلو  ,البسيطة االرتباطوالمعدالت ودراسة عالقات 
ير عممية التنبؤ بإدخال من دراسة العوامل المؤثرة في النمو السكاني في تطو  االستفادةلم يتم 

 متغيرات جديدة مؤثرة.
نو ينطمق في تحميمو من الواقع االقتصادي الحالي يختمف عما قدم من قبل من أبحاث في أالبحث 

ثر العوامل دراسة أو ويسعي باستخدام النماذج الرياضية  ,االجتماعي والديمغرافي السوري
تمخيص ىذه العوامل في نموذج رياضي يصمح  إلىالنمو السكاني  عمى االجتماعيةو  االقتصادية

 مستقبل النمو السكاني في سورية.والتخطيط ل لمتنبؤ
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 النمو السكانينظريات  ول:المبحث األ 
First Section: Population Growth Theories 

 مقدمة: -
ارتبط عمم السكان منذ نشوئو بالعالقة بين حجم السكان ومعدالت نموىم من جية وبين العوامل 

بالسكان من حيث الحجم  االىتمام وال زال , فكانمن جية ثانية االقتصاديةو  االجتماعيةوالمشكالت 
انية مكمن خالل دراسات وأبحاث وفرت إ السيماو والخصائص من القضايا التي تم السعي إلبرازىا 

واتفق بعضيا بحاث فيما بينيا ىذه األبعض , اختمفت شمل لمظواىر السكانيةفيم أعمق وأتحقيق 
دواتو والمرحمة أمستوى تطور عمم السكان و ل وذلك تبعاً  ,في المضمون والنتائج أو جزئياً  كمياً  خراآل

 في عمم السكان. يا, حيث ارتقى بعضيا ليصنف كنظرياتجريت بأالزمنية التي 
 :14إلىتصنف النظريات السكانية و 

  االختباربالتحميل و  األساسيةأو مكوناتو  معدل النمو السكانيتناول : تخاصةنظريات. 
  المؤثرة  االجتماعيةو  االقتصاديةد العوامل يتحدبر السموك الديمغرافي تفس عامة:نظريات

 .وعمي
 قانون طبيعي لوليس  االجتماعيةالفرد ظروف تابعًا ل نمو السكان يعد   :اجتماعية نظريات

 .ثابت
 ليا و مثبطأ محفزك االقتصاديةلتنمية متعمق با نمو السكانأن  تعد   :اقتصادية نظريات. 
 مثار شكمت مسيطرةنظريات  ىناك نأ خالف فال ,السكانية النظريات فيصنت طريقة كانت أياً 

 وغيره السكان مجال في جديدة فكرية واتجاىات ألبحاث وحي ومصدر منطمقاً  وكانت واسع جدل
 .نظرية التحول الديمغرافيو نظرية مالتوس  مثل
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 للمزٌد انظر: - 

الدراسات السكانٌة. الطبعة االولى, دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزٌع, دمشق, سورٌة. صفحة رقم  -2010ذبٌان, ندى,  -1

93. 

. اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة 2005ة الدٌمغرافٌة فرصة للتنمٌة فً البلدان العربٌة", ذوالتمٌة العدد الثانً "الناف تقرٌر السكان -2

 لغربً اسٌا, نٌوٌورك, االمم المتحدة.

3- ADUGNA; A; 2010- population geography: problems, concepts and prospects. pages 3 to 16 
www.ethiojps.org 

http://www.ethiojps.org/
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15سنظرية مالتو  -1-1-1
: 

في عام  Thomas Robert Malthus مالتوس روبرت توماسواألستاذ الجامعي  نكميزياإل الكاىن قام
 :بعنوان السكان حول مقالة بنشر 1789

"An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society". 

 ثم المجتمعات, تطور عمى السكان تزايد تأثير كيفيةو  السكان عن نظريتو ذه المقالةى تضمنت
 وأضاف الالحقة السنوات في عدليا ,1803 عامفي  بدراسة ىي نسخة مطورة عن األولى أتبعيا
 .لنظريتو األساسية البنية في تغيير حداثإ دون لسابقتيا والدعم التوثيق من المزيد إلييا

 مضمون النظرية: -1-1-1-1
يما و تغييرىما لكونأثابتين وال يمكن مناقشتيما  عد ىماولى من مبدأين انطمق مالتوس في مقالتو األ
 من القوانين الثابتة لمطبيعة:

 نسان عمى قيد الحياة.المبدأ األول: الغذاء ضروري لبقاء اإل
 نثى( ضروري ولن يتغير عبر الزمن.)الذكر واأل نوعيني: الشغف بين الالثانالمبدأ 

, (..,1,2,4,8,16) نو يتزايد وفق متوالية ىندسيةال تتم السيطرة عمى نمو السكان فإنو عندما أ فترضوا
 ائالً ى ألرقام وجد فرقاً ليذه ابمقارنة بسيطة و  (..…,1,2,3,4)يتزايد الغذاء وفق متوالية حسابية  بينما

 خرج بنتيجة مفادىا. فرض إلنتاج ما يقيت ىؤالء البشرقوة األو  قوة التكاثر البشرية ىما بين قوتين
كما استمر تزايد السكان  ذاإخطار جسيمة وكوارث كبيرة ال مفر منيا أ ن البشرية ستكون بمواجيةأ

البحث عن مخارج تجعل تأثير عدم التوازن بين ىاتين  أي يجبىو في ظل محدودية موارد الغذاء 
 .تساوياً القوتين غير المتساويتين م
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 للمزٌد انظر:  

مقدمة فً علم السكان و تطبٌقاته. مجلس السكان الدولً غرب آسٌا وشمال افرٌقٌا, المعادي,  -2010, محمد حسٌن حسن, زكً  -1

 ,135) (136مصر. الصفحات 

الجدٌدة. منشورات المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب , الكوٌت, المشكلة السكانٌة وخرافة المالتوسٌة  -1984زكً, رمزي,  -2

 الكوٌت.

 . هٌئة الموسوعة العربٌة. 2012مالتوس )توماس روبرت(,  -3

 ency.com-www.arab 

4- ABRAMITZKY; R, BRAGGION; F; no year for publishing- Malthusian and Neo-Malthusian Theories. 
www.stanford.edu 

5- SCHNORE; L; no year for publishing - Population Theories and Social Change.  
www.ssc.wisc.edu 

http://www.arab-ency.com/
http://www.stanford.edu/
http://www.ssc.wisc.edu/
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 :لتفادي الكارثة السكانية المقترحات المالتوسية -1-1-1-2
 يقين لتفادي الكارثة السكانية:طر  مالتوس قترحا
 اتخذت وجيين:و  ,ايدأو المانعة لمتز العوامل الوقائية طريقة الحد من عدد الوالدات والتي سماىا  -

ير سن الزواج تأخب ذلكو  ,عدادىمزيادة أ إليقاف الفقراء والسيما اً طوعاألفراد  يدتقب :خالقيأ .1
 .حسب مستوى الدخل ومستوى المعيشةبسرة ام العفة قبل الزواج وتحديد عدد أفراد األالتز و 
لعاطمين امساعدة  ووقفحد الكفاف جور ورواتب العمال لتبقى عند تخفيض أب :اقتصادي .2

 المبكر.زواج الإقباليم عمى طفال ويمنع المزيد من األ يمإنجاب من مما يحد عن العمل

تتعمق بردة فعل الطبيعة عمى عدم  :العوامل اإليجابية والتي سماىا عداد الوفياتطريقة زيادة  -
 والمجاعات ...الخ والحروب وبئةمن خالل انتشار األالتوازن  إلعادةالتوازن بين السكان والغذاء 

 التخمص من العدد الفائض من البشر.و  زيادة أعداد الموتى إلىالتي تؤدي 

 انتقادات نظرية مالتوس: -1-1-1-3
دراسات  أثبتت ذإ وليس عممية أخالقية ألسبابضبط النسل  دور وسائل منع الحمل في لأىم -1

 في الحد من النسل.فعاليتيا الحقة 

اء لم يكن قاباًل ذمقبولتين عمميًا ألن تزايد السكان والغة والحسابي اليندسيةالمتواليتين  لم تكن -2
 لك الزمن.ذلمقياس بدقة في 

نتاج الزراعي يتزايد بشكل يغطي الزيادة جعل اإل في التقنيات الحديثة وتقدم العمم ل دورأىم -3
 كان.ة في تعداد السالحاصم

من بؤس ض إنتاجيا, مما يخفف تأمين سمع المعيشة عندما ينخفل دور الخزن والنقل في أىم -4
 كبر من البشر بالعيش.ألعداد أ يسمحالفقراء و 

نتائج الثورة الفرنسية التي قضت من محاربة  جزءاً  ومقترحاتو حوليا ضبط النسلل دعوتو ُتعد   -5
 .راضيصحاب المصانع ومالك األعن مصالح أ شرساً  ودفاعاً  ,عمى الممكية

 قد يكون محفزاً  وأنو خرىومختمف العوامل األ لسكانيالنمو امكانية التفاعل المتبادل بين ل إأىم -6
 السمع.سوق البضائع و في متوسع لووسيمة  ,راعةساليب الز لتطوير أو ولوجي, لمتقدم التكن ماً مي

  لكنيا ,بريقيانظريتو  فقدتس فلم تتحقق تنبؤات مالتو و يام الثورة الصناعية ق تغيرت األحوال بعد
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مبادئو حول مثل تشارلز داروين و ير من الباحثين كثفقد أليمت الالنظريات السكانية  أىممن  بقيت
نواع المستوحاة من فكرة الصراع عمى البقاء عمى الموارد النادرة المفترضة والمفسرة من تطور األ

 The 16جور الحديدية مثل قانون األصدار بعض القوانين نظرية مالتوس إحفزت كما  قبل مالتوس.

iron low of wages 17لغاء بعضيا مثل قوانين الذرة.ومحاربة إ 

 :18الماركسي االتجاه -1-1-2
 Friedrich Engels نجمزإ وفريدرك Karl Marx ماركس كارل سسياأ التي الماركسية النظر وجية تقوم
 نموذج ىو أن سبب الفقر والبطالة عد   بل سكانية مشكمة بوجود االعتراف عدم عمى 1867عام  ذمن

 .والمنافسة االستغالل عمى القائمة الرأسمالي النظام ظل في االقتصاديةو  االجتماعية العالقات
القيمة ) قيمة قوة العمل مما يزيدزيادة الطمب عمى قوة العمل  يرافقو س المالالتراكم المستمر لرأف

تراكم ل ةقمحقلاوبالتالي ستنخفض أو تختفي القيمة المضافة  (التي يدفعيا الرأسمالي لشراء قوة العمل
 الربح ومعدل العمل نتاجيةإ زيادة عمى لمحفاظ مضادة جراءاتإ الرأسماليون تخذسيوىنا رأس المال. 

سيزيد  مما, المحمية العاممة اليد بدل خرىأ مكنةأ في رخصأ عاممة يد استخدامو  التكنموجيا حاللإب
 .القيمة في الزيادة تمك مصدر صلاأل في ىم الذين ىؤالء فقاروا   المال سرأ توسع
الوقائع ثبتت أ بينما فقط الرأسماليتصح في ظل النظام  فكار مالتوسماركس واتباعو أن أ َعد  لقد 
, كانت متماثمة بصورة كبيرة آنذاك والرأسمالية االشتراكيةفي أكبر الدول  ات السكانيةاالتجاىن أ

ن أب القائل المبدأنفي بعد استخدام وسائل ضبط النسل  االشتراكيةالكثير من الدول  شجعت حيث
 تمقائية.بة السكان بالتكاثر بصورة يحد من رغالرأسمالية سلغاء ا  التوزيع العادل لمثروة و 
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ٌعتبر ان فقر العمال هو  أمر طبٌعً ومن غٌر الطبٌعً  1817عام David Ricardoقانون االجور الحدٌدٌة وضعه دٌفٌد رٌكاردو  

عند حد  أي تتأرجح وفق قانون العرض والطلب على الٌد العاملة فإنها ستستقرا كانت غٌر محددة ذان ٌعٌشوا حٌاة الرفاه, فأجورهم ا
 . أخرى مرة الكفاف مستوى إلى ترجع ما وسرعان مؤقتا, شٌئا ٌعتبر هذا فإن القدر, هذا على أحٌانا لعمالا أجور زادت ولوالكفاف 

17
ذرة هً جملة قوانٌن تجارٌة صممت لحماٌة منتجً الحبوب فً المملكة المتحدة )برٌطانٌا واٌرلندا( ضد منافسة مستوردات قوانٌن ال 

االرتفاع علٌها حتى فً االوقات التً احتاج شعب المملكة المتحدة الغذاء فً اوقات الحبوب االجنبٌة بفرض رسوم استٌراد حادة 
 المجاعة, بحٌث ٌتحقق ألولئك المنتجٌن من مالك االراضً اعظم االرباح. 

18
 للمزٌد انظر: 

 (137-136) مقدمة فً علم السكان و تطبٌقاته. مرجع سابق. الصفحات رقم -2010, محمد حسٌن حسن, زكً -1

علم السكان نظرٌات ومفاهٌم, الطبعة االولى. دار الرضا للنشر, دمشق, سورٌة.  -2002بوادقجً, عبد الرحٌم, خوري, عصام,  -2

 (74-73-72الصفحات رقم )

3-SCHNORE; L- Population Theories and Social Change. previous reference. 
www.ssc.wisc.edu 
4- E.GIMENEZ; M; 1973- The Population Issue: Marx vs. Malthus 

www.colorado.edu 

http://www.ssc.wisc.edu/
http://www.colorado.edu/
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 :19الجدد ننظرية المالتوسيي -1-1-3
 من وغيرىا والغذاء التخمف قضايا عمى ركزي جديد اقتصادي فكربعد الحرب العالمية الثانية  برز

 السكانية مالتوس ألفكار إحياء مع ترافق ,الالتينية مريكاوأ فريقياوا   سياآ في المتخمفة الدول مشكالت
 سبب نأ ىؤالء عد  . Neo-Malthusians الجدد المالتوسيين سمي أصحابو عصرية صورة في لكن
 التنمية يعيق بو التحكم عدم وأن ,السكان نمو ىو المتخمفة البمدان في التغذية وسوء والتخمف لفقرا

من  الجديدة لألعداد التعميم ونفقات والمأوى والكساء الغذاء توفير أعباء يزيد ألنو االقتصادية
 .التنمية مكاسب تآكل إلى يؤديو  السكان
 التعقيم من معالجتيا في تطرفوحسب بالجدد لحل ىذه المشكمة كاًل  المالتوسيين مقترحات تفاوتت
 طفالاأل عدد من لمحد الضغط وزيادة ,جياضاإل إلباحة الدعوةو  ,والنساء لمرجال المؤقت وأ الدائم

 الزواج شيادات عمى كبيرة رسوم وفرض سرةأ عمى نفاقإلل ميماخيدمقدرة  يثبت ال لمن الزواج منعو 
 ...الخيتبنى بعد سن معينة وأ ينجب أو يتزوج ال لمن جوائز منحو  ,لمقادرين

 :20نظرية التحول الديمغرافي -1-1-4
 تتميز أخرى إلى والمواليد الوفيات بارتفاع تتميز وضعية من االنتقالىو  الديمغرافي التحول

 ذهتميز ى .متباطئة والدات ومعدالت منخفضة وفيات بمعدالت تتميز بمرحمة مروراً  يماانخفاضب
 االقتصادي التطور بنتيجة تحصل الديمغرافي التحول ثناءأ في مراحل ثالثة بين نظريةال

 :واالجتماعي
 .والوفاة الوالدة ترتفع فييا معدالت :ولىاأل المرحمة

                                                           
19
 للمزٌد انظر: 

 (135-136) مقدمة فً علم السكان و تطبٌقاته. مرجع سابق. الصفحات رقم -2010, محمد حسٌن حسن, زكً -1

 . هٌئة الموسوعة العربٌة. مرجع سابق.2012مالتوس )توماس روبرت(,  -2

 ency.com-www.arab 

3- ABRAMITZKY; R, BRAGGION; F; no year for publishing- Malthusian and Neo-Malthusian Theories. 
previous reference. 
www.stanford.edu 

20
 للمزٌد انظر: 

 (138-137) مقدمة فً علم السكان و تطبٌقاته. مرجع سابق. الصفحات رقم -2010, محمد حسٌن حسن, زكً -1

2- S. TEITELBAUM; M; 1975- Relevance of Demographic Transition Theory for Developing Countries; 
Science, New Science; volume 188; Issue 4187. Pages 420 to 425 
3- J. VAN DE KAA; D; 2006- Demographic  Transitions; Demography; volume 1. 
www.eolss.net  
4- KIRK; D; 1996- Demographic Transition Theory; Population Studies; vol.50; NO 3.Pages 361 to 387  

http://www.arab-ency.com/
http://www.stanford.edu/
http://www.eolss.net/
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 .الوفيات انخفاضو  المواليد زيادةوالوفاة بسبب  الوالدة معدلي بين يزيد الفرق ة الثانية:المرحم
 .جديد منخفض مستوى عند الوالدة والوفاة معدلي بين التوازن يعودالثالثة:  المرحمة

 :لمؤسسييا تبعاً  النظرية تطور مراحل -1-1-4-1
 البمدان صنفو نظرية مل ولىاأل الصيغة 1929 عام في Warren Thompson ثومبسون وارنوضع  -
 :فييا السكاني النمو معدالت حسبب فئات ثالثة في

 المجموعة A :تضم. منخفضة وفاة معدالتو  بسرعة متناقصة سكاني نمو بمعدالت تتميز 
 .وربيةأ صولأ من سكان بيا استقر التي والبالد ورباأ غرب بمدان

 المجموعة B : تضمو  ,الوفاة تمعدال ىبوط من قلأ بسرعة الوالدة معدالتبيبوط تتميز 
 (.سنة 40 -35) بحوالي زمنياً  A المجموعة عن متأخرة وىي, وروباأ وجنوب شرق بمدان

 المجموعة C :(%75 -%70) حوالي تضمو  ,السيطرة حدود خارج والوفاة الوالدة معدل يكون 
 .B لممجموعة تنضم حتى سنة( 40 -30) حوالي إلى وتحتاج, العالم سكان من

 مراحل ثالثة وجود وفقيا افترض مقالة 1943 عام في Adolphe Landry دولف الندريأ نشر -
تحقق ب الحديث العصر في الوفاة معدالت ىبوطفسر و  (معاصر, متوسط, بدائي) السكان لتطور

 تطور الطب والرعاية الصحية.يا أىم عدة عوامل
 سبابووأ" الصغير العائمي النظام" 1936 عام في A.M Carr-Saundersساندرز  -كارأ.م. اقشن -

 األخرى. البمدان بيانات عدم توفرلوربية األ الخمفية ذات والبمدان ورباأ فيانحصرت  أمثمتولكن 
 Frank نوتستين فرانك عملل كخالصةالنظرية  (برينستون) في السكاني البحث مكتبصاغ  -

Notestein ورباأ وغرب وسط سكانعدد  نأ بموجبو توقعذي ال 1944 عام في مماأل لعصبة المقدم 
 بالتالشي. ستبدأ طفالمزيد من األاب نجحوافز إ ألن طسييب وبعدىا 1950 عام في مذروةل سيصل

 :النظرية انتقادات -1-1-4-2
بمستويات نمو  ذاككانت تتمتع آن متقدمة دول بيانات عمى بنيت ياألن ياال يمكن تعميم نتائج -1

 .اقتصادي ال تتوفر لكثير من البمدان النامية في الوقت الحاضر
عنيا في المتقدمة  النامية البمدان في لمسكان الثقافية والسمات نماطواأل التاريخ اختالف تراعِ  لم -2

 ا اإلختالف.ذعممية التحول الديمغرافي بيأو كيف تتأثر 
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 تطور لم فيو د  يعوقت زم لحدوث التحول الديمغرافي في أن التقدم االقتصادي شرط ال رىت -2
التطور قبل التحول الديمغرافي  بدأدول التي المن العديد  حالىو كما  ىماالجتماعي الدور األ

 .فييا االقتصادي
 تحوللا عناصر بين الربط درجة دلم تحد أي سرعتو وأ الديمغرافي التحول بدء توقيت دتحد لم -3

 نخفاضالبا جاىزة لمبدءعندىا  الخصوبةتكون التي  واالقتصادي االجتماعي التغيرو  الديمغرافي
 .الديمغرافي التحول بذلك بدء عممية معمنةً 

 :21واالستجابة الديمغرافي التغير نظرية -1-1-5
 :بعنوان 1963 نشرت في العام kingsley Davis زيفاد زليغلكين مقالة فيظيرت 

" The Theory of Change and Response in Modern Demographic History" 
سعي األسر الدائم لتحسين موقعيا االقتصادي واالجتماعي سيدفع بيا عند  نحول فكرة أ تمحورت
 حاجتياالثقافية و  ياخصائص وفقتغيير سموكيا اإلنجابي ل الوفياتثابت ومؤكد في  انخفاضحدوث 
 التغيير عمى ستجابةلال السكان يدفع الذي المحفزن . أي إض عدد الوالدات المرغوبةتخفيلالمؤكدة 
 .الكبرى االقتصادية نيياراتواال زماتاأل كما عند الفقر من الخوفوليس  خارجي محيطي

 الذي الخصوبة انخفاض من خالليايفسر  الديمغرافي التحول لنظرية مكممة نظريتو نأ دافيز عد  
 لألسر بالنسبة درسيا التي البمدان في يمابين الزمني الفاصل وجود وسبب الوفيات انخفاض يمحق
 .الكمي وليس الجزئي المستوى عمى يأ فرادواأل

 النظريات الخاصة بمكونات النمو السكاني: -1-1-6

 :والخصوبة باإلنجاب خاصة نظريات -1-1-6-1
 بمبادئمتأثرًة بشكل أو آخر  ,ذ قرار اإلنجابخمفية اتخايل نظريات اإلنجاب عمى تحمتقوم معظم 

 :22التالية لمحد من الخصوبة Ansley Coale كول نسميأ
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 للمزٌد انظر: 
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Index; volume 29; Issue 4. pages 345 to 366  

22
 للمزٌد انظر: 

1- K. BURCH; T; 2001- Data, Models, Theory and Reality: THE Structure of Demographic Knowledge; 
Population Studies Centre. Ontario; Canada. pages 3 to 7 



 
  19 

 .زوجينال قبل من ومحسوب واع قرار عمى بناءً  نجاباإل يتم نأ يجب -1
 .والفرد سرةاأل صالح في ذلك نأل حجماً  صغرأ عائالت بتكوين نالزوجا يرغب نأ يجب -2
 .عمييا الحصول ويسيل متوفرة نجاباإل من الحد وسائل تكون نأ يجب -3

 :23سس اجتماعيةأ عمى بناءً نجاب اإل نظريات  -1
 اجتماعية تبرز في عدة اتجاىات:ت محفزاعوامل و  بفعل تأثير الخصوبة يحدث انخفاضأن  رىت

  صغيرة بسبب تغيرات اقتصادية وين أسر زيادة الميل نحو تك إلىتؤدي زيادة نسبة التحضر
 عمالة انخفاضو نتاج التعميم وتحديث وسائل اإلواجتماعية مرافقة لمتحضر من انتشار 

 .لإلنتاج والدفاع لألبناء باءاآل حاجة تقمص وخدمية اجتماعية مؤسسات بروزو  طفالاأل
  ا وانتشارىا بين قبميوت)أساليب تكنموجية أو تصرفات فردية( مبتكرة فكار جديدة و أظيور

 .من الخصوبة حدساعد في يعمى أسس ثقافية وعرقية ولغوية  السكان بناءً 
  (العكس من بدالً  األبناء إلى اآلباء من ليصبح) األجيال بين الثروة تدفق تغير اتجاهيؤدي 

 صغيرةالاألسر  تفضيل إلى الرأسمالي اإلنتاج إلى والتحول والتعميم الغربية األفكار انتشار بفعل
 1982 عام في John Caldwell جون كالدويلذلك وفقًا لدراسة . و الخصوبة خفيضت وبالتالي

 اإلنجاب في إفريقيا. انخفاضحول أسباب 

 :24اقتصادية سسعمى أ بناءً  اإلنجاب نظريات -2
من أبرز  1981 عام في عدلياو  1960عام  التي وضعيا في G. S. Beckerنظرية ج. س. بيكر  ترى

ذلك ل يامنافعل المتالكيا الفرد يسعى معمرة سمع لاطفاأل أنتفترض و . االقتصاديةنظريات اإلنجاب 
 االىتمام مع وتكمفتيا السمعة ىذه فوائد بين بالموازنة رشيد ذ قرار اإلنجاب كمستيمكيتخفيو 

( وبالتالي فإن المولود نوعل الفرد تفضيل ,لمنساء بالنسبة خصوصاً  الزمن, المادية) المتاحة المواردب
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 مفيدة كسمعة طفالاأل تفضيلو  المتاحة الموارد كل من بزيادةيزداد  منجابيإ يتمذين طفال العدد األ
 .الواحد الطفل تكمفة نقصانبو الزمن  عبر

 :25اجتماعية -سس اقتصاديةعمى أ نجاب بناءاً اإل  نظريات -3
 االقتصاديةبين األسس  تمقالة جمع 1978في عام  Richard Easterlin ريتشارد إيسترلن قدم
 1984 عامفي  مريكاأ سكان وضعب وتنبأنجاب ة والبيولوجية المحددة لمستوى اإلوالثقافي االجتماعيةو 

 :ياأىم األساسية فكاراأل من عدد إلى باالستناد
 تكمفتومع  نجاباإل من الحد حافز مقارنةبنجابيم الذين يتم إ حياءاأل طفالاأل عددحدد ي 

 من كبرأ الحافز عندما يكونو  بالنسبة لمنساء( الزمن تخصالتي  وأ ماديةال وأ نفسية)ال
 .بالعكس والعكس بالخصوبة التحكم سيتم التكمفة

  الدخل مستوى يحدده) طفالاأل عمى الطمب بين الفرق عمى نجاباإل من الحد حافزيتوقف 
 الطبيعية الزواجية الخصوبة تبمعدال يتحدد) يمعرض( و الفرد وتفضيل التكمفةو  المتاح
 الحافز فإن الطمبأقل من  العرض كان ذاإف (البموغ سن حتى األطفال أحياء بقاءو  والفناء
 .والعكس بالعكس متوفر الخصوبة من الحد عمى

 :الوفيات نظريات -1-1-6-2
 .الوبائي التحول نظريةو  Mckeown Theory ماكيون نظرية ياأىم

 :26ماكيون  نظرية -1
 :إلى الوفيات انخفاض حسب سببب (1971-1837) الفترة Thomas Mckeown ماكيونتوماس  قسم

 ىو الوفيات انخفاض من %33 -%20 سبب أن وجد ,19 القرن سنوات تشمل ولى:الفترة األ  .1
 المعدية لألمراض المسببة الميكروبات طبيعة تغيرو  نسانواإل الميكروب بين العالقة تغير
مما  والبيئية المحيطة باإلنسان االجتماعيةو  االقتصادية العوامل يرتغبسبب  ومن %25و

 .فراداأل صحة تحسنو  مراضاأل من الحد إلىأدى 
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 ىو الوفيات انخفاضمن  %75 سبب أن وجد ,20 القرن سنوات تشمل :الثانية الفترة .2
المستوى المعيشي و تحسن العناية الصحية و  المعدية باألمراض صابةاإلمعدالت  انخفاض
نتيجة التخمص  معديةال غير مراضاألصابة بمعدالت اإل انخفاض إلىمنو  %25 و لمسكان

 بنسبة كبيرة من العوامل المسببة ليا.

 :27الوبائي التحول نظرية -2
 صابة باألمراضتغير نمط اإل ونتائج أسبابلتحديد  1972عبد الرحمن عمران في عام  ياوضع

 العادات وتبني المعيشة مستويات ارتفاعالتقدم الطبي و نتيجة وجد أن التحول الوبائي حصل بف
 ثالثة مراحل: تكون عمىعممية التحول  نأو  .السميمة التغذيةو  الصحية
 يدد فئة ت أمراضتنتشر  ذإ منخفضاً  السكان نمو يكون معدل :والمجاعات وبئةاأل مرحمة

 .(سنة 40-20) اً منخفض الحياة توقعيكون و  الشباب وصغار السن خاصةً 
 تحسن الصحة العامةبسبب  ت نمو السكان متزايدةمعدالتكون  :وبئةاأل انحسار مرحمة 

 .(سنة 50-30) الحياةتوقع  ويصبح مراض الوبائيةوالتغمب عمى األ
 وتنتشر ة منخفض السكان نمو تمعدالتكون  :نساناإل صنع التناكسية من مراضاأل مرحمة

 .سنة( 50) فوق ما إلى الحياة توقع يرتفعو  التي تحدث في سن متأخرة مراضاأل

إضافة مرحمة رابعة ىي مرحمة  1986في عام  Aultولت وأ S. Jay. Olshanskyولشنسكي أ اقترح
 يصاب السكان ذرتفاع الكبير في توقع الحياة إاالالتي ظيرت نتيجة  المتأخرة التناكسية مراضاأل

 .)أمراض الشيخوخة( بالسن يتقدم من الإ تصيب ال بأمراض
 ج لمتحول الوبائي في العالم:ذك ثالثة نماعمران أن ىنا عد  كما 
 مع والوفيات المواليد معدل انخفاض تزامن حيث الغربية الدول تجربةالممثل ل النموذج 

 .واالجتماعي االقتصادي التقدم
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 للمزٌد انظر: 

1- OMRAN; A. R; 2005- The Epidemiologic Transition: a Theory of The Epidemiology of Population 
Change. Milbank Memorial Fund; vol 83; no 4. pages(731 to 757) 
2- WEISZ; G, OLSZYNKO- GRYN; J; 2010- The Theory of Epidemiologic Transition: the Origins of a Citation 
Classic. Journal of the History of Medicine; Vol. 65. pages (287 to 326) 
3- OLSHANSKY; S. Jay, AULT; A. Brain; 1986- The Fourth Stage of the Epidemiologic Transition: The Age 
of Delayed Degenerative Diseases. The Milbank Quarterly; vol 64; no 3. pages (355 to 391) 
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 الطبي والتنمية  التقدمحدوث  بعد الوفاة تمعدال ت فيياضانخفتجربة دول لمثل الم النموذج
 .جياضاإل مثل مختمفة طرق باستخدام نجاباإل من لمحد حافزاً  مما خمقالشاممة 

 تبني أساليب  بعد ت الوفاةمعدالت ضانخف ذإ النامية الدول ةتجربل الممثل النموذج 

جراءات الصحة العامة  سرةاأل تنظيم برامج تبنيل دفعيامما  الوالدة تمعدال انخفاض دون وا 
 لمواجية الزيادة في سكانيا.

 :اليجرة نظريات -1-1-6-3
 .اقتصادي وأسبابيا أحدىما سكاني واآلخر ن أساسيين لتحميل ظاىرة اليجرةىناك اتجاىا

 :السكاني االتجاه نظريات -1
 :االتجاها ذالمنظرين في ى أىممن 
i. E. G. Ravenstein

أتبعو  "اليجرة قوانين" بعنوان بحثاً  1885 عام في قدم رافينستين :28
ن معظم أ وجدو  ,لميجرة العامة القواعد بعض ومن استخمص آخرببحث  1889في عام 

النساء  وأن ىجرة ,بعد مما يجبأال يتحركون ن المياجريألن تيارات اليجرة قصيرة المدى 
 يقابمو نوأ بد ال معين اتجاه في ىجرة تيار كل نأ واستنتجعمومًا قصيرة المدى,  تكون
 .شدة قلأ كان ولو المعاكس االتجاه في خرآ تيار

ii. Everett S. Lee
29

: 

 اليجرة قرار وجد أن "والجذب الدفع" نظرية لي وضع قوانين رافنستين من قرن حوالي بعد
ل مع المصدر والمستقب ينيجابية في البمدبين العوامل السمبية واإل فاضمةعمى الم بناءً  يتخذ

ثناء أ في صادفتو عوامل ووسيطية سواء كانت شخصية لممياجر أالعوامل ال التركيز عمى
ن أو  ,يجرة ودرجة التباين بين المناطقطردية بين حجم تيارات الوجود عالقة كد أو  اليجرة

كما ين البمد المصدر والبمد المستقبل, بخصائص تكون وسيطة ب المياجرين يتمتعون عموماً 
 تحسن مدى عمىقوتو  تعتمد مضاد تيار سيقابمو ىجرة تيار كل نأ رافنستين مع اتفق

                                                           
28
 للمزٌد انظر: 

1- RAVENSTEIN; E.G; 1885- The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London; Vol. 48; 
No.2. pages. (167 to 235) 

29
 للمزٌد انظر: 

1- S.LEE; Everett; 1966- A Theory of Migration. Demography; vol 3; no 1. pages (47 to 57) 
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 الصعوبات حجم وعمى المستقبل البمد في الوضع يوازي بما المصدر بمد في الظروف
 .لميجرة المعيقة الوسيطية

 :االقتصادي االتجاه نظريات -2
 :ساسيينأ اقتصاديين قانونين وفق المختمفة العمل سواقأ بين العمال ىجرة فسرت

i. لممستيمك الطمب لنظرية خاصة حالةتفسير ىجرة العمالة بين األسواق ك: 
 :ىما ميجرةل شكمين بين ميز الذي L. E. Gallaway غاالواي االتجاه ىذا رواد من

في ظل ظروف سوق مقارنة بين العائد والتكمفة المتوقعين ال بعدذ قرار اليجرة اختيارية: يتخ .1
 عمى.األ 30الذي يقدم أجر الظل ويختار خرى المرشحةالعمل الحالي واألسواق األ

 بغرض لمعامل المعيشية الظروف في سيء لتغير نتيجة أتييقرار اليجرة ىنا  :قسرية .2
 العائد بين المفاضمة أسموب باستخدام المتاحة ماكناأل بين من فضلأ مكان عن البحث
 .فييا العمل فرص بتعدد تتصف التي العمل سواقأ في المتوقعة والتكمفة

ii.  ي ذال البشري المال سرأ في االستثمار منظور منتفسير ىجرة العمالة بين األسواق
 :العممية حياتو مدى عمى عائده الفرد يجني

 التي التكمفة بينو  31يتم اتخاذ قرار اليجرة وفق ىذا المنظور بالمقارنة بين العائد الناجم عن اليجرة
 .باليجرة قرار اتخاذ يتم التكمفة من كبرأ العائد كان ذافإ, لميجرة نتيجة يتحمميا
في البمدان  العمالة ىجرة قضيةعالج ذي ال M P. Todaro تودارو االتجاها ذالمنظرين في ى أىممن 

ن العامل أنو عمى أ . وجدالحضر في البطالة مشكمة واىتم بوجود الحضر إلى الريف من النامية
 إلى إضافةَ يجرة احتمال حصولو عمى فرصة عمل قرار الذه أن يضع نصب عينيو عند اتخا

 المقارنة جورأ ربط يتم نأ اقترح لذلك مناسب عمل عمى يحصل نأ بدون فترة يظل نأ احتمال
 .البطالة بمستوى مرتبطة عمل فرصة عمى الحصول باحتماالت الحضر في المتاحة

 

                                                           
30
 .المرافقة التكالٌف باالعتبار االخذ مع سٌحصل علٌه العاملذي ال االجر هو الظل اجر 
31

 العامل خالل ٌحققها ان ٌمكن التً المستقبل و المصدر البلد فً االجر مستوٌات بٌن للفرق الحالٌة العائد الناجم عن الهجرة هو القٌمة 

 العملٌة. حٌاته
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 النمو السكاني عمىالثاني: العوامل المؤثرة  مبحثال

Second Section: Factors Affecting Population 

Growth 
 مقدمة: -

تغير نمو ن وجدنا أو  وأبرزىا ينمو السكانالنظريات  أىمجممة من  في المبحث السابق ضنااستعر 
التأثير  ةوغير مباشر لتأثير كالوالدة والوفاة واليجرة ا ةمحصمة لتفاعل عدة عوامل مباشر  ىو السكان

 .وجغرافية ...الخ اجتماعيةتصادية و كاق
, ومحصمتيا واتجاىو من حيث شدة التأثيرفيما بينيا مختمفة ىي جممة قوى ذه العوامل ىإن 

لقوى المحفزة عمى زيادة السكان, ذا كانت الغمبة لجممة انمو السكان باتجاه الزيادة إالنيائية قد تأخذ 
محصمة  ذا تساوتممة القوى المثبطة لنمو السكان, أما إذا كانت الغمبة لجان إو باتجاه النقصأ

 لي سنشيد حالة ثبات لمسكان.ن محصمتيا ستكون معدومة وبالتاالقوى المثبطة والمحفزة فإ
وضاعيم يم العممية وألفييا ومجاالت تخصصبفكر مؤ  ذكرسالفة ال لتأثر النظريات ونظراً 

خرى عمى بعض العوامل عمى حساب عوامل أفقد ركزت كل منيا  ذلكل والثقافية, االجتماعية
صحيحة  ىانعدأو حداىا أن ال نتبنى إ يدفعنا عند دراسة سكان بمد ما األمر الذي متيا تماماً أىم

مما  االستفادةولكن مع  ,مكان عن تطرفيام بالدراسة بشكل مستقل قدر اإلن نقو بل أ ,بالمطمق
لبمد المواقع السكاني في  محايدة عن اعتقاداتنا ورغباتنامعرفة  إلىقدمتو وتوظيفو في سبيل التوصل 

 ختمف المناحي.ي تميزه عن غيره من مالت الخصوصية االىتمامالمحدد مع ضرورة 
 مجموعات رئيسية:ثالث النمو السكاني ضمن  عمىالمؤثرة العوامل  ن نصنفيمكننا أ
 مكونات النمو السكاني 
 االقتصادية العوامل 
 االجتماعية العوامل 

 االنتقالقبل  التي سنستعرضيا الحقاً  المتغيراتمن  اً عددمن ىذه المجموعات تتضمن  كالً إن 
 .لمبحثلدراسة نمو سكان سورية مستفيدين من كل ما سيأتي ذكره في ىذا ا
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 مكونات النمو السكاني: -1-2-1
 :إلى وتقسم السكان نمو في وفورية مباشرة بصورة تؤثر متغيرات ىي النمو السكاني مكونات

 .الوفاةو  الوالدة يعامم إلى وتقسم: طبيعية بصورة السكان نمو تغير عوامل •
 .باليجرة وتتمثل(: طبيعية غير) حركية بصورة السكان نمو تغير عوامل •

 السكان بصورة طبيعية:نمو عوامل تغير  -1-2-1-1
 لك سنقوم بدراستيا كما يمي:ذل ,وفاةبال يتناقصون طبيعياً و  ةبالوالد يزيد السكان طبيعياً 

 :32الوالدات -1
 :لمخصوبة مصطمحين بين الديمغرافيون يميز
 والدات من فعالً  لمشعب يأتي ماعمى  يدل مصطمح :نجاباإل وأ الفعمية الخصوبة. 
 تتزوج لم مأ المرأة تزوجت سواء نجاباإل عمى القدرة ىي :البيولوجية وأ الكامنة الخصوبة 

 .عاماً  49 إلى 15الممتدة بين  الفترةب حددت عموماً وقد 
حسب رغبة الزوجين ب التحكم بويمكن و  السكان حجم تحديد في ىماأل نصرالع نجاباإل يعد  
 عوامل حددىا ديفز وبالك بين:ويتأثر بعدد كبير من الحسب التوجيات الثقافية والسياسية بو 

 رضاع.اإلوالحمل و العوامل التي تؤثر في التعرض لمجماع تتعمق ب :مباشرة وسيطية عوامل 
  والنفسية والسياسية  االجتماعيةو  االقتصاديةتتعمق بالعوامل  :غير مباشرة خارجيةعوامل

 ولى.واألمنية التي تؤثر في األ

 الوفيات: -2
و تنقص ضمن ظروف تزيد أ ياذلك فإنالوفاة حالة بيولوجية تحدث بصورة حتمية لكل البشر ومع 

يمعب عنصر الوفيات  إذ منيا.جتمعات وتحضرىا ورفاىيتيا وأمعينة تكون مرتبطة بدرجة تطور الم
عند الحديث عن نسبة تعويض السكان التي  خصوصاً قبل نمو السكان في تحديد مست ماً مي دوراً 

ن ربط بعض الديمغرافيينجاب. كما بنسبة وفيات اإلناث في سن اإلنجاب وقبل سن اإل تتأثر مباشرةً 
 .نظرية التحول الديمغرافيما في  لو في تطور الحقنجاب بتغير الوفيات تغير اإل

                                                           
32
 للمزٌد انظر:  

خصوبة السكان ومحدداتها الوسٌطٌة. منشورات وزارة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة, دمشق,  -1994العلوانً, مصطفى,  -1

 (55 ,54 ,53سورٌة. الصفحات )
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 بصورة حركية:السكان نمو عوامل تغير  -1-2-1-2
 خرىأ إلىانتقال السكان من منطقة عممية نيا "األمم المتحدة بأ ياعرفتتتمثل باليجرة التي 

 33".بشكل دائم أو مؤقت قامةمصحوبة بتغيير محل اإل
كان بعض البمدان باتجاه الزيادة لسالعدد اإلجمالي لسكان األرض بل ير تغن اليجرة ال وبالتالي فإ
, أيًا كان نوعيا ويعرف أثرىا في نمو السكان من خالل احتساب األثر الصافي ليا أو النقصان

 حيا وفق الشكل التالي:تمف عن بعضيا وفق معايير مختمفة نوضشكال لميجرة تخأعدة  ىناكو 

 
 أشكال الهجرة وفق معاٌٌر التصنٌف( 1-1) رقم الشكل

 النمو السكاني: عمىالمؤثرة  االقتصاديةو  االجتماعيةالعوامل  -1-2-2
 بصورة غير مباشرة من خالل التأثير االجتماعيةو  االقتصادية العواملبجممة من يتأثر نمو السكان 

 جرة.من والدة ووفاة وىو مكوناتعمى  ةً مباشر 

 :ينمو السكانال عمىالمؤثرة  االجتماعيةالعوامل  -1-2-2-1
خر سن يؤ  ألنو وتغيرىاالخصوبة  مستوىب لمرأةوال سيما عند امستوى التعميم  ارتبط :34التعميم -1

تقمل  نجابإأو خصوبتين دون زواج  تفوتين سنوات من فترة الالتي لنساءوال سيما عند االزواج 
نجابية عي تجاه قضايا الصحة اإلالو  بزيادةلك ذ يترافقو  ,سواق العملإقبالين عمى أرغبتين بو 

 ساليبو.وأ النسل نظيمتو 
لمستوى  اً دحدم يازواجسن  تجعل المرأةفترة الخصوبة عند  محدودية :المرأةسن الزواج عند  -2
حدوث احتمال  ويزيد الخصوبة خالل فترةمبكر يطيل فترة المعاشرة الزوجية فالزواج ال يانجابإ
نجاب عدد أكبر من األو  حملال  طفال.ا 

                                                           
33
 146ع سابق. الصفحة رقم علم السكان نظرٌات ومفاهٌم, الطبعة االولى. مرج -2002بوادقجً, عبد الرحٌم, خوري, عصام,  
34
 للمزٌد انظر: 

جة العالقة بٌن الخصوبة والعوامل االجتماعٌة فً سورٌة باستخدام التحلٌل االحصائً متعدد ذنم  -2008بركات, شروق,  -1

 (213,214,215ذقٌة, سورٌة. الصفحات رقم )المتغٌرات. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة لجامعة تشرٌن, الال

 أشكال الهجرة وفق معاٌٌر التصنٌف

المعٌار 
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هجرة 
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هجرة 
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المعٌار 
 النوعً

هجرة 
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هجرة 
 فردٌة

معٌار 
 الدٌمومة 

هجرة 
 دائمة

هجرة  
 مؤقتة

هجرة 
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معٌار 
 الوجهة
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 داخلٌة
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هجرة 
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 قسرٌة

معٌار 
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هجرة 
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الالزمة  العناية توفرالتي  نظمةاأل ذهى رفتطو  تطور أنظمة الضمان االجتماعي: مستوى -3
 ,الكبربناء كرصيد يستثمر عند عمى وجود األ االتكال من يقمللألشخاص في سن الشيخوخة 

 يقمل من رغبة الزوجين بإنجاب عدد كبير من األطفال. وبالتالي
في والدينية  االجتماعيةالقيم  ثرأ يرتبط :35لتزام الديني والتمسك باألعراف والتقاليدمستوى اال  -4

وترابط األسر وقدرتيا عمى تعاليم العقيدة الدينية لتزام ببمستوى االتحديد سموك الفرد والمجتمع 
 كثر منو في المدن.في األرياف أ بوضوحي يالحظ ذمر الاأل فرض نمطيا السموكي عمى أبنائيا

مرعاية الصحية ر اإليجابي ليبرز أثر التطو  :36ذيةمستوى تطور الرعاية الصحية وتحسن التغ -5
 م والطفلصحة األن يتحسو  متوسط العمر المتوقع لحياة الفردزيادة في تخفيض وفيات الرضع عبر 

 التطورا ذتزداد فعالية ىو  ,الالإراديجياض حاالت اإلالتقميل من و  المتابعة الدورية لمحملر توفو 
ين ذزواج المما يدفع األ, مراضاأل ضدالمناعة  ويقويصحة اليحسن ذي الائي ذبتحسن النظام الغ

 ي يرغبون بو فقط.ذالعدد ال ينجبوان أ إلى لحاالت الوفاة المحتممة تحسباً   أكثراالً طفأينجبون  اكانو 
في  واضحة ىدافأ وجود ىمايس صمة:ذات التشريعات القوانين والسكانية و الىداف األوجود  -6

 إذ..الخ  ليمجغرافي الع توز ال وأ ىمنمو مثل  لمسكانالواقع الديمغرافي في تغيير  المجال السكاني
مثل القوانين  الالزمةتشريعات القوانين و الو أبرامج الخطط و كالأساليب متعددة  تستخدم لتحقيق ذلك

 ...الخ.ومجانيتو التعميم بإلزاميةالخاصة 
تنشأ ف لبالدىممنية بتقمب الظروف السياسية واألسكان التأثر ي :37منيةاألوضاع السياسية واأل -7

 .عمييم وكمما كانت أشد وطأةً  مد التقمباتستمرارية كمما طال أتأخذ طابع اال لدييم أنماط سموكية
بنسبة تزداد  الوالدات انخفاضيترافق بالحروب  في حاالت اليجرة التي قد تحصلو ارتفاع الوفيات ف

  الحقاً  الوالدات فقد تعود دائماً  نخفاضاالليس بالضرورة أن يكون لكن و من العنف  معاناةال بزيادة
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 للمزٌد انظر: 

 (83 ,82خصوبة السكان ومحدداتها الوسٌطٌة. مرجع سابق. الصفحات ) -1994العلوانً, مصطفى,  -1
36
 للمزٌد انظر: 

آثار التغذٌة والصحة فً الخصوبة, مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة, العدد  -2008غانم, عدنان, مخول, مطانٌوس,  -1

 86إلى  71صفحات رقم . دمشق, سورٌة. ال24األول, المجلد 

بعض العوامل المؤثرة فً معدالت الحٌاة, مجلة العلوم االجتماعٌة, العدد الثالث, المجلد السادس عشر. صفاة,  -1988اباظة, أحمد,  -2

 114إلى  97الكوٌت. الصفحات من 
37
 للمزٌد انظر: 

لوم االجتماعٌة, العدد االول, المجلد الثامن عشر. صفاة, أثر الحرب على خصوبة المرأة اللبنانٌة, مجلة الع -1990فاعور, محمد,  -1

 152إلى  141الكوٌت. الصفحات رقم 

السكان دٌموغرافٌا وجغرافٌا, الطبعة السابعة. دار المعارف , القاهرة,  -1986غالب, محمد السٌد, عبد الكرٌم, محمد صبحً,  -2

 146إلى  143مصر. الصفحات 
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 .الذي سبق حالة العنفمستواىا  إلى
 وولوجيا سوق العمل ارتفاع المستوى التعميمي لممرأةيزيد  :بين النساءانتشار الوعي مدى  -8

 دراكين لكثير من القضايا والسيماوا   وعي النساءمن تصال والنقل وانتشار وسائل اإلعالم واال
مر ..الخ األ والحمول المتكررة ,الزواج المبكر ومخاطر ,ووسائمو ,وتحديد النسل ,باإلنجابالمتعمقة 

 .مراضاألصابات بحاالت الوفاة واإلخصوبة و ي يسيم في الحد من ارتفاع الذال

 :ينمو السكانال عمىالمؤثرة  االقتصاديةالعوامل  -2-2-2-2
األسرة رعاية وقت  إلىخارج المنزل  المرأة عمليضاف وقت  :38ة المرأة في قوة العملىمامس -1
لذلك إذا كانت أسرتيا كبيرة الحجم  عمى كاىميا وخصوصاً  ثقيالً  يشكل عبئاً  مماالمنزلية  األعمالو 

ن من تحقيق التوازن بين تتمك طفال كيمن األ رأكببعدد  المرأةوكردة فعل طبيعية ستنخفض رغبة 
 .لمعناية بيا وقت أقل إلىتحتاج  فأسرة أقل حجماً عمال مختمف األ

عدة عمى  المينة أو النشاط االقتصادينوع  ينعكس :نوع المينة والنشاط االقتصادي لمفرد -2
اية الصحية المتوفرة عمثل تحديد مستوى الر  ,تؤثر عمى نمو السكانقتصادية جوانب اجتماعية وا

الناتجة عن ممارسة مين مستويات الوفيات و طفال والعدد المرغوب بو من األالمستوى التعميمي و 
 الوفاة المبكرة. إلىدي بالمصاب تؤ قد ذات درجات خطورة مرتبطة بظروف العمل و 

قيمة الدخل ن إلمخصوبة ف االقتصاديةسس األ إلىستناد باال :ثروةالدخل ومقدار القيمة  -3
نجاب األو الزواج عمى  قبال الفردعمى إ مباشراً  تأثيراً ثروة يؤثران المقدار و  وعمى قدرة األسرة طفال ا 
 وفياتو  ينعكس عمى العمر المتوقع لمفرد مما الصحية ألبنائيااء والرعاية ذالغو  التعميم توفيرل

 .يرتفع متوسط العمر المتوقع لمفرد وتنخفض وفيات الرضعوثروتيا سرة األ , فبزيادة دخلطفالاأل
 ذوالمعنوية التي يتحمميا الزوجين بعد اتخاتمعب التكمفة المادية  :تربية الطفل والعناية بوتكمفة  -4

قرار لنوع افي ميمًا  دوراً عمى العمل,  قادراً  االبنذ بدء الحمل وحتى يصبح مننجاب قرار اإل
من أقل بعدد  كتفاءالن لسيميل الزوجاتكمفة ال فكمما ارتفعت نجابعمى اإل الرفضو بالموافقة أ

كافة المستمزمات المادية  توفيرو تربيتيم يم و نجابإ تحمل تكاليفتكون األسرة قادرة عمى  طفالاأل
 .وجسدياً  الالزمة لبنائيم نفسياً 
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 للمزٌد انظر: 

. منشورات وزارة الثقافة -1978مد صفوح, ندوة السكان والقوى العاملة والتخطٌط فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة, االخرس, مح -1

 114, 113واالرشاد القومً, دمشق, سورٌة. الصفحات رقم 
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تركز  ىمايس :39المناطق والبمدان بين والتجارية والصناعية الزراعية نشطةاأل  تركز نسب -5
فمناطق  .تيارات اليجرة المختمفة بسبب سكانفي تغير نمو الفي مناطق معينة  االقتصاديةنشطة األ

أما  ,ريفًا ومدينةخرى العاممة من مناطق أ أليديا دوماً  بذجتو التجارية تركز األنشطة الصناعية أ
نظام الممكية طبيعة ب تعمقي أو طردىا ب األيدي العاممةذجن مناطق تركز األنشطة الزراعية فإ

 .جعميا متقمبة إلىن بظروف تؤدي مدى ارتباط مداخيل المزارعيو  السائد
 االقتصادية الفوارقتدفع  :المختمفة والمناطق والمدينة الريف بين التنمية مستوى تفاوت -6
 وترك إلى بنائوأ من بالكثير الريف قاطني حوالأ تقمبو  صحيةو  تعميميةو  خدميةمن  االجتماعيةو 

 التي قلاأل التنمية اتذ المناطق في السكانية التركيبة تغيرل يؤدي اذوى .فضلأ لاخيدم وراء سعياً 
 عمالاأل في عمييم عتماداال وزيادة طفالاأل فئة توسيعو  المنتجين فئة بتخفيض امني الرحيل تم
 .الممتدة سرةاأل مفيوم عيشج مما لألسرة دخل كمصادرو 

 السكاني في سورية:  لمحة عن الواق -1-2-3
حوال جممة األخصوصية كل مجموعة سكانية من حيث الظروف الزمانية والمكانية و من  انطالقاً 

ن ننطمق في دراستنا فإنو يجب أوالثقافية ومنظومة القيم والعادات السائدة  االجتماعيةو  االقتصاديةو 
 .لقاء نظرة عمى الواقع السكاني في سوريةإمن 

 :40التعداد السكاني في سورية  -1-2-3-1
اقتصرت و  1854 حتالل العثماني عامفي زمن اال حصائية لمسكانبدأت عممية جمع البيانات اإل

 التعداد نفإ لذلك, مفقودة ونتائج فال تزال 1885عام  أما تعداد الجندية سن في الرجال حصاءإعمى 
تنظيم سجالت  تم إذ .1905 ذي جرى في عامول لسكان سورية عمميًا ىو التعداد الالشامل األ

دقتو  وعدم عمييا بني التي األسس وضوح نظرًا لعدمو  1922 عام تعداد عمى بناءً  المدنية حوالاأل
 سسأ وفق سكاني تعدادىو أول  1960ذلك يكون تعداد عام وب. 1974وفق تعداد عام  ياأعيد تنظيم

 ثم 1981 ثم 1970 عام في خرآ تبعوو  الفعمي العد أسموبو  الشامل الحصر ساسأ عمى عممية
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 للمزٌد انظر: 

 148لسابعة. مرجع سابق. الصفحات السكان دٌموغرافٌا وجغرافٌا, الطبعة ا -1986غالب, محمد السٌد, عبد الكرٌم, محمد صبحً,  -1

 150إلى 
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 للمزٌد انظر: 

إلى  28. الهٌئة السورٌة لشؤون االسرة, دمشق, سورٌة. الصفحات رقم 2008(, 2008حالة سكان سورٌة )التقرٌر الوطنً األول  -1
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 ساليبواأل دواتاأل باستخدام عممية سسأ عمى بناءً  جريتأ التعدادات ىذه جميعو  ,2004 ثم 1994
 .جرائياإ وقت في المتوفرة

 :41سكان سوريةعدد السوريين و  عدد -1-2-3-2
 :وفق التعريفين التاليينذلك سكان سورية و عدد و السوريين عدد يجب أن نميز بين 

ء كانوا الذين يقيمون ضمن الحدود الجغرافية لسورية سوا األشخاص عدد سكان سورية: ىو عدد
 جراء التعداد السكاني.لحظة إ في السورية أم ال وذلكيحممون الجنسية 

سواء كانوا مقيمين داخميا الذين يحممون الجنسية السورية  األشخاص عدد السوريين: يقصد بو عدد
 حوال المدنية.و قيود األأمسجمين في السجل المدني و و خارجيا أ

 حوال المدنية:ات التعدادات السكانية وسجالت األوبحسب بيان
 2004 إلى 1922 من لألعوام العامة التعدادات وفق سورٌة سكان وعدد السورٌٌن عدد(: 1-1) رقم الجدول

 سكان سورٌةعدد السورٌٌن و عددالفرق بٌن  سكان سورٌة وفق بٌانات التعداد السكانًعدد  السورٌٌن وفق بٌانات السجل المدنًعدد  العام

1922 1252458 1725000 -472542 

1947 2529872 3082000 -552128 

1960 4240516 4565000 -324484 

1970 6349793 6304000 45793+ 

1981 9756425 9046000 +710425 

1994 15432012 13782000 1650012+ 

2004 20496439 17921000 2575439+ 

 من إعداد الباحثة.العمود الثالث:  دمشق, سورٌة. (,2002حالة سكان سورٌة )التقرٌر الوطنً االول العمودٌن االول والثانً:  المصدر:

سكان سورية  يؤثر عمى عدداألول  عاممينفعل السوريين ب عددسكان سورية و  عددالفرق بين  ينشأ
غير أو إسقاطيا عن  منح الجنسية ن  إذ إ لمياجرين السوريينحجم اىو أكثر من عدد السوريين و 

ىو  يؤثر عمى عدد السوريينوارد الحدوث لكن في حاالت محدودة واآلخر  السوريين بالوالدة أمر
 .مدى دقة وشمولية التعداد السكاني والتسجيل الحيوي

 المعدل السنوي لنمو السكان:  -1-2-3-3
 ما يمي: 2004سكان سورية في عام العام لتعداد نتائج ال تظير
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 للمزٌد انظر: 

  35,36. الهٌئة السورٌة لشؤون االسرة, دمشق, سورٌة. الصفحات رقم 2008(, 2008حالة سكان سورٌة )التقرٌر الوطنً األول  -1
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 2004عام حسب المحافظات السورٌة بالمعدل السنوي لنمو السكان ومكوناته فً سورٌة موزعاً (: 1-2) رقم الجدول

الهجرة صافً معدل الخام الوفٌات معدل الخام الموالٌد معدل المحافظات
42
 السكان لنمو السنوي المعدل 

 13.3 7.8- 4.4 26.4 دمشق

 34.1 11.1 3 26 دمشق رٌف

 23.5 3.3- 3.1 29.9 حمص

 23 4.9- 3.1 31 حماة

 16.2 9.3- 3.6 29.1 طرطوس

 17.5 0.5- 4.1 22.1 قٌةذالال

 25.9 11- 3.6 40.5 ادلب

 26.8 1.6- 3 31.4 حلب

 26.7 2.6- 2.9 32.2 الرقة

 32.4 0.8- 2.8 36 الزور دٌر

 24.6 9.3 1.6 16.9 الحسكة

 17.1 0.3- 4.3 21.7 السوٌداء

 29.9 4 2.3 29.1 درعا

 36.2 24.2 2 14 القنٌطرة

  ̅  الحسابً الوسط
27.593 3.129 0.400 24.800 

   المعٌاري االنحراف
7.138 0.826 9.354 6.977 

cv االختالف معامل
43
 

25.870% 26.399% 2338.515% 28.133% 

من إعداد الباحثة, : العمود الرابع سورٌة., دمشق, 2004من واقع بٌانات التعداد العام للسكان لعام  :األعمدة الثانً والثالث والخامس المصدر:

 .spss v19على بقٌة بٌانات الجدول وباستخدام برنامج  باالعتماداألسطر السفلٌة الثالث تم اٌجادها 

بين القيم المحسوبة والقيمة مقارنة الوب %5ذا كانت قريبة من ختالف جيدة إمل االقيمة معا تعد  
نجد اختالفًا كبيرًا وتشتتًا نسبيًا ظاىرًا بين المحافظات في معدالت نموىا السكاني  %5المعيارية 
ولى من وبالتالي فإننا نرفض الفرضية األمعدل صافي اليجرة والسيما ما يخص  ياومكونات

 سورية في ومكوناتيا السكاني النمو معدالت بين اختالف يوجد ال) التي تنص بأنو فرضيات البحث
يوجد اختالف بين معدالت نمو السكان ومكوناتيا في المحافظات ونقول بأنو ( المحافظات بحسب
 السورية.
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 السكانً التعداد اجمالً على المعادلة طرفً وتقسٌم محافظة لكل السكانٌة الموازنة معادلة من انطالقا الهجرة صافً معدل استنتاج تم 

 .الهجرة صافً معدل على نحصل بحلها وحٌد بمجهول االولى الدرجة من الخطٌة المعادلة بحل فنحصل لسورٌة
43
 = cvٌعطى بالعالقة التالٌة  cvمعامل االختالف  

 

 ̅
 وٌعبر عن التشتت النسبً للظاهرة المدروسة        
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 االجتماعيةو  االقتصادية المتغيرات اختزال :نيالثا الفصل

 .األساسية المكونات طريقة باستخدام
 

SECOND CHAPTER: REDUCTION OF ECONOMIC 

AND SOCIAL VARIABLES BY USING PRINCIPLE 

COMPONENT METHOD.  

 
 
 
 

 االجتماعٌةاختزال المتغٌرات المبحث االول:                                            

 االقتصادٌةاختزال المتغٌرات المبحث الثانً:                                            

 االجتماعٌةٌجاد المركبات إالمبحث الثالث:                                            

 األساسٌة االقتصادٌةو                                                             
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 :44مقدمة -
 المتغيرات من كبير عدد بين العالقة دراسةالباحثين عند  أدت المصاعب الكبيرة التي واجيت

 كل من محددةال ظاىرةال دراسة خالليا من يتم جديدة ساليبأ ابتكار إلى متعددة مشاىداتتحتوي 
 تمثيميا إلى لتوصلا بيدف ,الظاىرة ىذه تفسر التي المتغيرات بين العالقة ىيكمية تحميلو  جوانبيا
 أطمق عمى مجمل, صميةاأل المتغيرات تتضمنيا التي المعموماتب تذكر تضحية دون مثلاأل بالشكل

 المتغيرات. متعدد حصائياإل التحميل اسمألساليب ذه اى
 تؤثر عمى نحو   االجتماعيةو  االقتصاديةكبيرًا من المتغيرات  ينا في الفصل السابق فإن عدداً كما رأو 

 والمترابطة ا العدد الكبير من المتغيرات المؤثرةذمتعامل مع ىول ,غير مباشر عمى النمو السكاني
وىي طريقة  متعدد المتغيرات وأكثرىا انتشاراً  حصائيالتحميل اإل ستخدم واحدة من أشير أساليبن

التي المصطنعة  الجديدة المتغيرات من محدود عدد يجادإعمى فكرة  تقوم التي األساسيةالمكونات 
وتحافظ  دةالمشاىَ  الحقيقية المتغيرات من كبير عدد عنتعبر  ساسيةأ مركباتمكونات أو تسمى 
 المعمومات من مكاناإل قدر تقمل أيتضميا  التي لمبيانات التفسيرية التركيبة من كبراأل القدر عمى

نظر ي ذاتي بين المتغيرات األصمية, إذال االرتباطبنفس الوقت التخمص من مشكمة  ويتم الضائعة
 بعدة طرق: األساسيةه المركبات ذى إلى

المتغيرات  تمثيل يتم اإلحداثيات محوري نظام في تصنيف محاور ىي: ىندسياً  -1
 المعمومات تتجمع نأ خالليا من يمكن الفراغ في بنقاط إلييا بالنسبة األصمية
 المحور عمى المتغير قيمة كانت وكمما المختمفة المتغيرات األصمية من المكتسبة

 التأثير في العامل يةأىم زادتكبيرة  (العامل عمى المتغير ىذا بتشبع تسمى التي)
 المجموعة. في خرىاأل والمتغيرات المتغير ىذا بين العالقات عمى
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 634إلى  632الصفحات رقم 
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رسالة دكتوراه غٌر  -نمذجة الخصوبة الزواجٌة فً سورٌة باستخدام التحلٌل االحصائً متعدد المتغٌرات -2011بركات, شروق,  -4

 62إلى  46منشورة لجامعة تشرٌن, الالذقٌة, سورٌة. الصفحات من 
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 الحقيقية المتغيرات في اصطناعيا يتم خطية كدالة المركب األساسي : يفسرجبرياً  -2
 المتغير ىذا قيم ارتباط معامل ىو المركب عمى المتغير تشبع يكون وىنا جميعاً 
 المركب. بقيم

 بما يمي: إيجازىاعدد من المراحل التي يمكننا  ذتنفي األساسيةت يتطمب تطبيق طريقة المكونا

 :R االرتباط مصفوفة تكوين -1
ونسعى من خالل  التحميل في الداخمة المتغيرات زواجأ لجميع االرتباط معامالت عمى تحوي
 ة من حيث وحدات القياس المستخدمة.تفادي مشكمة عدم تجانس المتغيرات األصمي إلىا تشكيمي

 :األساسيةالمركبات  حساب -2
فإنو  (p ≤ nبشرط أن يكون ) مشاىدة nمتغير أصمي وكان كل متغير يحتوي عمى  pا كان لدينا ذإ

 يمكننا كتابة المتغيرات األصمية بالشكل المصفوفي كما يمي:

X = [

      
      

 
   
   

   
          

] 

 ر عن المركباتفإننا نعبصمية دالة خطية في جميع المتغيرات األ يىأساسية  مركبةوبما أن كل 
  j = 1,2,3,..,mحيث أن:                              كما يمي: األساسية

ىي تشبع المتغير المتعمق بيا عمى المركب                  دالة خطيةالمعممات الخاصة بكل 
تنتاجيا يتم اسو  ,مع المركب متغيرىذا التعبر عن درجة ارتباط و  component loadingالمحدد 

   بحيث يكون 
 .عند كتابة الدالة الخطية 0.4تيمل المتغيرات التي تكون تشبعاتيا أقل من و كبر أ  

ويعبر  فيسمى تشاركية ىذا المركب مجموع مربعات تشبعات جميع المتغيرات عمى نفس المركب أما
 .تباين التي يبررىاعن نسبة ال

ذا كانت المتغيرات األصمية مقاسة بوحدات قياس إ باستخدام مصفوفة التباين يتم استنتاج المعممات
وىنا ذا كانت المتغيرات مقاسة بوحدات قياس مختمفة إ االرتباطأو باستخدام مصفوفة  متجانسة

شكل  ويصبح(      ̅          ) صميةمن المتغيرات األ نستخدم المتغيرات المعيارية بدالً 
 .                            كالتالي:   J األساسيةالمركبة 

 صمية كالتالي:بين جممة المتغيرات األ االرتباطا كانت مصفوفة معامالت فإذ
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   [

      
      

 
   
   

   
          

] 

 :يميفنحصل عمى ما عمدة نحسب مجاميع األ
                    
                    
......................... 

                    
عمى قيم معامالت ( فنحصل                  ) عمدةثم نحسب مجموع مجاميع األ

 j = 1,2,3,…,m وi = 1,2,3,..,p  ن  إ ذإ(            بتطبيق العالقة التالية ) المركبات المحسوبة 

عادة الخطوات السابقة إب قبموي تم حسابو ذال مركببعد استبعاد أثر ال مركب ذا يحسب كلوىك
لك من العالقة ذو  الجديدة ومصفوفة البواقي االرتباطحساب مصفوفة معامالت  بعد إعادةنفسيا 
 استخالصنستمر في العممية السابقة حتى و  i, k = 1,2,…..,pإّن  ذإ(                  )  التالية

بحيث يمكن  صغيرة جداً  االرتباطصبح العناصر المتبقية لمصفوفة جميع المركبات ونتوقف عندما ت
من التباين الكمي في المتغيرات  %100مركبة خطية أولية تتضمن  pفنحصل عمى  الياىمإ

 .األصمية

 :األساسيةاستخةص المركبات  -3
 mنحصل عمى ف األوليةكثر من المركبات و أفإنو يجب استبعاد واحد أ األصمية المتغيرات الختزال
 ىي التالية: لالستخالصعدة معايير  ىناك. (p ≥ m) بحيث ساسيأ مركب
 كبر من الواحد الصحيحالتي يكون جذرىا المميز أ حتفاظ بالمركباتيتم اال: Kaiserمعيار  .1

الجذر المميز يقيس حجم التباين في كل المتغيرات التي تحسب عمى مركب واحد وذلك ف
 تفسير التباين.لألغراض المقارنة وليس 

حداثي بحيث تقابل قيم الجذور التمثيل البياني لنقاط في مستوى إيقوم عمى  Cattellمعيار  .2
فقي عمى المحور األ األولية األساسيةالمحور الشاقولي وأرقام المركبات  المميزة عمى

بياني متناقص بشدة في البداية  بعضيا ببعضيا اآلخر نحصل عمى منحن  وبوصل النقاط 
شكل خط مستقيم والقاعدة ىنا تتمخص باستخالص المركبات التي تقع  ويأخذثم يستقر 

 .االنحدارذورىا المميزة عمى الجزء شديد ج
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تكون نسبة التباين المفسر لدييا ركبات التي حتفاظ بالمنسبة التباين المفسر إذ يتم اال معيار .3
 .%90او  %80 يكون غالباً  معيناً  و تساوي حداً أكبر أ

 عممية تدوير المحاور: -4
 المستخمصة العاممية المحاور تدوير فإن ثابتة نقاطىي  صميةاأل والمتغيرات المبدأ نقطةأن  بما

 سيظل لكنو  المتغيرات عمى المحاور العاممية, تشبع قيمتغير  إلىسيؤدي  المبدأ نقطة حول
 االرتباط معامالت لقيم تماماً  مساوية تقديرات نتاجإ فيالجديدة لمتشبعات  قيمال استخدام باإلمكان

نحصل و  التي تم تدويرىا. ممحاورل الجديد موضعال كان أياً ذا األمر محقق وى االرتباط مصفوفة في
 التي المتغيرات من قصىاأل العدد تبرز ات جديدةتشبع قيم تتضمن المدارة لمعوامل مصفوفة عمى
 جعل التدوير خالل من يتم حيث) البسيط الشكل باسم يعرف ذاوى العوامل من عدد قلأ عمى تتشبع

 المحاور: لتدوير طريقتين ىناكو  (يمكن ما قوىأ العوامل وبعض المتغيرات بين العالقات
 التي Varimax التباين تعظيممثل طريقة : Orthogonal rotation التدوير المتعامد -1

 ىندسياً  يعني الذي مراأل العوامل بين ستقاللاال خاصية عمى بمحافظتيا تتميز
م تشبع المركب ىي قيم معامالت قيا تكون وىن .التدوير ثناءأفي  متعامدة بقاءىا

 .االنحدارتكون معامالت نفسو الوقت  بين المتغير والمركب وفي االرتباط
عتقاد بوجود ارتباط بين تستخدم عند اال: Oblique rotationطريقة التدوير المائل  -2

ن من قيم مجموعتاوتنتج لدينا  Direct obliminالمحاور العاممية ومن طرقيا 
 :األساسيةالمتغيرات عمى المركبات  تشبعات

  لكل متغير عمى كل مركب أساسي  االنحدارتحوي األولى قيم معامالت
 .pattern matrixويتم وضعيا في مصفوفة تدعى مصفوفة النمط 

 أساسي وتعكس كل مركب ب متغيررتباط كل تحوي الثانية معامالت ا
ويتم وضعيا في  بعضيا ببعضيا اآلخر األساسيةارتباط المركبات 

 وتحسب من جداء structure matrixمصفوفة تسمى مصفوفة البنية 
 .األساسيةمصفوفة النمط بمصفوفة ارتباط المركبات 
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 :االجتماعيةالمتغيرات  اختزالالمبحث االول: 
في ثالثة  عمى نمو السكان التي تؤثر بشكل غير مباشر االجتماعيةنصنف المتغيرات ن أ يمكن

التي توفرت بيانات عنيا  يامؤشراتبتحديد , و الديمغرافيالتعميمي و الصحي و  محاور رئيسية ىي:
ال بد  ذا العدد الكبيروى ,مؤشراً  34 ىو عددىاأن  وجدنا 2004لمعام  وفق نتائج التعداد العام لمسكان

من خالل استخدام  نة فيوكبر من المعمومات المتضممع المحافظة عمى القدر األ لواتز خا من
 الفرضيات التالية:وفق  SPSS v.19وبرنامج  األساسيةبطريقة المكونات التحميل 
النسبة العظمى من  تضمنيمكن تمثيل المتغيرات الصحية في عدد أقل من المتغيرات ت .1

 .األساسيةتبايناتيا الكمية وتسمى المركبات الصحية 
النسبة العظمى من  مية في عدد أقل من المتغيرات تتضمنيمكن تمثيل المتغيرات التعمي .2

 .األساسيةميمية تبايناتيا الكمية وتسمى المركبات التع
النسبة العظمى من  رافية في عدد أقل من المتغيرات تتضمنيمكن تمثيل المتغيرات الديمغ .3

 .األساسيةتبايناتيا الكمية وتسمى المركبات الديمغرافية 

 :األساسيةتحديد المركبات الصحية   -2-1-1
 منيا:والرمز المستخدم لمتعبير عن كل  يوضح الجدول التالي المتغيرات الصحية

 ورموزها ةمتغٌرات الصحٌال(: 2-1) رقم الجدول

 المتغٌرات الصحٌة
 رمز المتغٌر الصحً

 H1 معدل وفٌات االطفال الرضع باأللف

الف والدة حٌة 100معدل وفٌات االمهات لكل   H2 

 H3 نسبة استخدام وسائل تنظٌم االسرة %

 H4 نسبة الوالدات التً تمت تحت اشراف طبً مؤهل %

السكان الذٌن تتوفر لدٌهم وسائل صرف صحً محسنة% نسبة  H5 

 H6 معدل وفٌات االطفال دون سن الخامسة باأللف

مصدر مٌاه محسنة % إلىنسبة السكان الذٌن تتوفر لدٌهم امكانٌة الوصول بشكل دائم   H7 

 H8 متوسط عدد النساء لكل قابلة قانونٌة

والمصحاتمتوسط عدد السكان لكل سرٌر فً المشافً   H9 

 H10 متوسط عدد السكان لكل طبٌب صحة )عامل(

 H11 متوسط عدد السكان لكل طبٌب اسنان )عامل(

 من إعداد الباحثة  المصدر:                      

 الواردة في الجدول التالي:البيانات الخاصة بالمتغيرات الصحية تمت معالجة 
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 2004المتغٌرات الصحٌة موزعة على المحافظات السورٌة عام  قٌم بعض(:2-2) رقم الجدول

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 المحافظات

 565 362 296 1194.1 98.6 18.4 98.6 97.9 86 34.3 17 دمشق

 920 892 1247 5903.7 91.9 19.2 93.1 85.9 58.5 72.6 17.6 رٌف دمشق

 991 602 1021 1642 89.4 19.6 83.7 96 52.4 42.2 18.2 حمص

 1727 856 1009 2740.2 90.4 19.3 67.8 85.6 42.2 45.2 17.8 حماة

 1023 419 595 1514 90.4 17.8 59.5 95.9 72.4 36.3 17 طرطوس

 740 426 722 1333.3 88.5 19.1 80.4 99.7 62.1 43.7 15.5 الالذقٌة

 3225 1162 1741 2207.7 85.8 19.4 62.8 81.1 34.1 61.1 18.8 ادلب

 1397 810 847 3298.7 80.5 19.4 76.8 71.5 47.1 61.7 17.8 حلب

 1766 1021 1102 1832.6 88.5 19.9 40.7 81.4 30 81 18.3 الرقة

 1765 1101 923 1547.5 85.7 19.5 43.5 74.1 20.4 65.5 17.4 دٌرالزور

 3643 1553 1488 1417.5 63.7 19.6 50.6 58.3 31.8 75.1 19.6 الحسكة

 1101 491 653 491.2 96.1 19.9 41.2 70.2 60 63.2 18.6 السوٌداء

 1890 865 1192 1629.4 98 19.5 55.2 76.8 37.1 65.6 19.2 درعا

 336 114 350 6531.3 97.9 19.5 56.7 51.2 29.7 56.7 19.2 القنٌطرة

 المكتب المركزي لإلحصاء, دمشق, سورٌة., 2004من واقع بٌانات التعداد العام للسكان لعام  المصدر:

لتفادي عدم  ,بداًل من مصفوفة التباين األساسيةفي حساب المركبات  االرتباطسنستخدم مصفوفة 
 فنحصل عمى النتائج التالية: .مقاسة بوحدات قياس مختمفة كونيا التجانس بين المتغيرات

 : R االرتباطمصفوفة حساب   -2-1-1-1
 مصفوفة معامالت ارتباط المتغٌرات الصحٌة(:2-3) رقم الجدول  

 المتغٌرات
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H1 1 0.558 -0.580 -0.750 -0.492 0.555 -0.196 0.179 0.421 0.389 0.519 

H2  1 -0.673 -0.615 -0.530 0.699 -0.376 0.197 0.568 0.658 0.505 

H3   1 0.667 0.646 -0.690 0.368 -0.209 -0.511 -0.570 -0.546 

H4    1 0.581 -0.552 0.290 -0.375 -0.112 -0.250 -0.322 

H5     1 -0.448 0.191 0.251 -0.177 -0.320 -0.420 

H6      1 -0.192 0.065 0.409 0.395 0.321 

H7       1 0.171 -0.551 -0.745 -0.725 

H8        1 -0.062 -0.197 -0.297 

H9         1 0.863 0.842 

H10          1 0.900 

H11           1 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

م طريقة المكونات ليس ضروريًا ألننا نستخد R مصفوفةالقيمة محدد  أن حساب إلىنشير ىنا 
 أومستقمة العدد أقل من المتغيرات  فيمتغيرات مترابطة جممة  اختزال ألنيا تقوم عمى األساسية

 45.بعكس الحال عند استخدام طرق أخرى من طرق التحميل العامميمستقمة الشبو 

                                                           
48- FIELD; Andy; 2005- Discovering Statistics Using SPSS; second edition. Refant. page 648 
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 :األساسيةاستخراج المركبات الصحية   -2-1-1-2
 كما يمي: األولية استخراج المركبات R يةاالرتباطممصفوفة لالجذور المميزة يتطمب استخراج 

 للمتغٌرات الصحٌة األولٌةمصفوفة المركبات (:2-4) رقم الجدول

 
 المتغٌرات
 الصحٌة

  للمتغٌرات الصحٌة األولٌةالمركبات 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 

H1 0.729 -0.361 -0.025 -0.142 0.532 0.132 0.014 -0.010 -0.129 -0.007 0.006 

H2 0.835 -0.200 0.108 0.220 -0.183 -0.003 0.406 0.018 -0.021 -0.063 0.017 

H3 -0.841 0.270 0.018 -0.065 0.171 0.251 0.329 -0.091 0.059 0.059 0.003 

H4 -0.678 0.597 0.033 0.373 0.026 -0.133 -0.032 -0.065 -0.133 0.003 0.049 

H5 -0.634 0.235 0.656 0.084 0.096 0.267 -0.076 0.131 0.011 -0.053 -0.003 

H6 0.705 -0.336 -0.077 0.466 -0.106 0.352 -0.162 -0.042 0.033 0.041 0.018 

H7 -0.618 -0.498 -0.149 0.411 0.320 -0.232 0.061 0.112 0.075 0.014 -0.003 

H8 0.011 -0.63 0.734 -0.108 -0.061 -0.180 -0.007 -0.070 0.003 0.051 0.029 

H9 0.747 0.452 0.305 0.245 0.200 -0.132 -0.031 -0.141 0.053 -0.018 -0.056 

H10 0.828 0.492 0.145 0.040 -0.050 -0.051 0.083 0.163 -0.053 0.092 -0.020 

H11 0.824 0.488 -0.016 -0.143 0.186 -0.063 -0.044 0.029 0.127 -0.010 0.071 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

 السابقة المصفوفة, وتتضمن عدد المتغيرات الصحية األولية الصحية عدد المركباتيساوي 
ومقدار التباين ور المميزة ذنستخرج الج ياوباستخدام ,األوليةالمركبات  عمى اتمتغير ال تشبعات

 ما يمي:فنحصل عمى  المتغيرات الصحية تباينجمالي من إيتضمنو المركب األولي ي ذال
 االستخالصقبل الجذور الممٌزة لمصفوفة معامالت ارتباط المتغٌرات الصحٌة (:2-5) رقم الجدول

األولٌة الصحٌة المركبات  
من التباٌن%المتضمنة النسبة  الجذر الممٌز ة%متصاعدال التراكمٌة النسبة   

CH1 5.599 50.899 50.899 

CH2 2.104 19.126 70.025 

CH3 1.125 10.229 80.253 

CH4 0.699 6.359 86.612 

CH5 0.550 5.001 91.613 

CH6 0.404 3.670 95.283 

CH7 0.320 2.907 98.189 

CH8 0.096 0.876 99.066 

CH9 0.066 0.604 99.670 

CH10 0.024 0.215 99.886 

CH11 0.013 0.114 100.000 

 (2-4على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:              
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الثاني و  %50.899 تضمنول ياأل األولي الصحي ن المركبنالحظ من خالل الجدول السابق أ
ية ىذه النسبة أىموتقل  من تباين المتغيرات الصحية %10.229 تضمنالثالث يو  %19.126 يتضمن

 .تدريجيًا بعد ذلك
ولى الثالثة األ األوليةية استخالص المركبات الصح يجبنو فإ لالستخالص Kaiserباستخدام معيار 

من تباين المتغيرات  %80.253وىي تتضمن  ألن قيم جذورىا المميزة تزيد عن الواحد الصحيح
لممركبات الصحية ني الرسم البياب الذي يتطمب االستعانة Cattellأما باستخدام معيار . الصحية
 :التالي األولية

 

 انحدار المركبات الصحٌة مخطط(:2-1) رقم شكل البٌانًال

فإنو يجب  السادس وبالتالي مركبمن ال ابتداءاً يستقر ل ينحدر بشدة ثم تدرجالمنكسر  الخط أن نرى
 %91.613وىي تتضمن  Cattellوفق معيار  ولىالخمسة األ األوليةالصحية استخالص المركبات 

 .من تباين المتغيرات الصحية
وفق الطريقة التي تتفق  نختار استخالص المركباتلذلك  بينيما فرقاً  وجدناوبالمقارنة بين الطريقتين 

أي التي تتضمن نسبة أكبر من تباين المعمومات  أكبر قدر من بالمحافظة عمىرغبة الباحثة مع 
المركبات الصحية  ياونسمي األولى مسةالخ مركباتالنختار استخالص  لذلك ,المتغيرات
 .46األساسية

 وفق الجدول التالي: االستخالصوتظير لنا نتائج 

                                                           
46

مضافاً إلٌه رقم المكون  Health Principle Componentأي اختصاراً للعبارة:  PCHنرمز للمركب الصحً األساسً بالرمز  
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 ودون تدوٌر االستخالصبعد الجذور الممٌزة لمصفوفة معامالت ارتباط المتغٌرات الصحٌة (:2-6) رقم الجدول

 

 (2-4على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  إعداد من المصدر:              

 المعاد تشكيميا: االرتباطمصفوفة   -2-1-1-3
ناتجة عن بيانات متوقعة مصفوفة معامالت ارتباط مقدرة المعاد تشكيميا ىي  االرتباطمصفوفة 

 .المتغيرات لرئيسي ىي قيم اشتراكياتا ىاقطر عناصر  تكون األساسيةركبات لمم
 المتوقعة للمتغٌرات الصحٌة االرتباط: مصفوفة معامالت (2-7) رقم الجدول

 المتغٌرات
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H1 0.966 0.550 -0.611 -0.750 -0.524 0.515 -0.155 0.202 0.445 0.390 0.544 

H2  0.830 -0.799 -0.605 -0.504 0.770 -0.401 0.204 0.583 0.626 0.523 

H3   0.814 0.712 0.619 -0.734 0.411 -0.171 -0.482 -0.572 -0.520 

H4    0.957 0.625 -0.510 0.279 -0.405 -0.130 -0.250 -0.317 

H5     0.903 -0.547 0.243 0.310 -0.128 -0.316 -0.412 

H6      0.845 -0.099 0.121 0.445 0.432 0.332 

H7       0.925 0.137 -0.568 -0.778 -0.749 

H8        0.959 -0.094 -0.198 -0.308 

H9         0.955 0.885 0.833 

H10          0.952 0.905 

H11           0.972 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج من إعداد  المصدر:

تعبر مصفوفة جديدة  ىو Rالمعاد تشكيميا وبين المصفوفة  االرتباطق بين مصفوفة معامالت الفر 
األصغر من ت نسبة الفروق كان فإذا ,الفروقتسمى مصفوفة و  االستخالصعن جودة التقدير و 

وتقديرىا  األساسيةفإن البيانات الناتجة عن المكونات  المصفوفة قيمجمالي من إ %50قل من أ 0.05
 تأخذ مصفوفة الفروق ىنا الشكل التالي: إذ .جيد

 معامالت ارتباط المتغٌرات الصحٌة المشاهدة والمتوقعة.: مصفوفة الفروق بٌن (2-8) رقم الجدول

 المتغٌرات
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

H1  0.008 0.031 0.000 0.032 0.040 -0.041 -0.024 -0.024 -0.001 -0.025 

H2   0.126 -0.010 -0.026 -0.070 0.025 -0.006 -0.016 0.032 -0.018 

  األساسٌةالمركبات الصحٌة  
 النسبة التراكمٌة المتصاعدة% النسبة المتضمنة من التباٌن% الجذر الممٌز

PCH1 5.599 50.899 50.899 

PCH2 2.104 19.126 70.025 

PCH3 1.125 10.229 80.253 

PCH4 0.699 6.359 86.612 

PCH5 0.550 5.001 91.613 
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H3    -0.045 0.028 0.043 -0.043 -0.038 -0.028 0.002 -0.026 

H4     -0.044 -0.042 0.012 0.030 0.018 0.000 -0.005 

H5      0.099 -0.052 -0.059 -0.050 -0.004 -0.008 

H6       -0.093 -0.057 -0.036 -0.037 -0.011 

H7        0.034 0.017 0.032 0.024 

H8         0.031 0.001 0.012 

H9          -0.022 0.009 

H10           -0.005 

H11            

 (2-7و ) (2-3) ٌنعلى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

يعني أن البيانات وىذا  0.05الفروق تعدت القيمة قيم من فقط  %12ن تبين لنا من خالل الحسابات أ
 .جيد األساسيةتقدير المركبات أن و  المتوقعة جيدة األساسية

 المستخمصة: األساسيةالمركبات الصحية   -2-1-1-4
قبل إجراء  األساسيةبكل المركبات الصحية  ةصحيال اتمتغير ال تشبعاتقيم  التالي الجدول يوضح

خفاء و  ولاأل ساسياأل المركب وفق اً تنازلي بعد ترتيب القيم ,ي تدوير عميياأ  %40 نالتي تقل عا 
تكون معظم المتغيرات ذات تشبعات كبيرة عمى المركب األساسي األول إذ , يتياأىمنظرًا لعدم 

 .األساسيةعمى بقية المركبات وصغيرة نسبيًا أو ميممة 
 .التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة الصحٌة المركبات مصفوفة: (2-9) رقم الجدول

المتغٌرات 
األساسٌةالمركبات الصحٌة  الصحٌة

47
 

PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 

H3 -0.841     

H2 0.835     

H10 0.828 0.492    

H11 0.824 0.488    

H9 0.747 0.452    

H1 0.729    0.532 

H6 0.705   0.466  

H4 -0.678 0.597    

H7 -0.618 -0.498  0.411  

H8  -0.636 0.734   

H5 -0.634  0.656   

 (2-4( و )2-2على الجدولٌن ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:
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 ما التباين المشترك ضمن كل متغير والذي يسمى تشاركية المتغير فيبينو الجدول التالي:أ
 المتغٌرات الصحٌة. المستخلصة الشتراكٌاتو األولٌة: القٌم (2-10) رقم الجدول

 المتغيرات الصحية
األولٌةقٌم االشتراكٌات   قٌم االشتراكٌات المستخلصة 

H1 1 0.966 

H2 1 0.830 

H3 1 0.814 

H4 1 0.957 

H5 1 0.903 

H6 1 0.845 

H7 1 0.925 

H8 1 0.954 

H9 1 0.955 

H10 1 0.952 

H11 1 0.972 

 قبل استبعاد القٌم الغٌر معنوٌة. األساسٌةعلى قٌم مصفوفة المركبات الصحٌة  باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

كل  عددنا نناأي إتساوي الواحد الصحيح  االستخالصقبل شتراكيات الاقيم جميع ن نالحظ أ
التباين المشترك  قيم فيي االستخالصبعد  ياقيم أماتباين مشترك. ىو  اتمتغير الالتباين المرتبط ب

 0.70 أكبر من اً جميع ياوبما أن ولم نخسره كجزء ضائع من المعمومات تتضمنوالذي  موجود فعالً ال
 .بياالوثوق  ويمكن بشكل جيد تعبر عن تباين المتغيرات الصحية األساسيةالصحية  المركبات نفإ

 :األساسيةتدوير المركبات الصحية -2-1-1-5
يعتمد حجميا عمى عدد المركبات ىي مصفوفة مربعة  األساسيةمصفوفة تحويل المركبات 

 وراتدوير المح لزاويا sinsىي  ىاوباقي عناصر  cosinesالرئيسي ىي  ىاقطر عناصر  ,المستخمصة
 تدوير بتطبيق نوجدىا .األساسيةالمركبات  عند إيجادالمحاور تدوير  ضرورة وتستخدم لتحديد

لمحاور اف (cos(90)=1و  sin(90)=0أن  العمممع ) يجتوبنتأحادية فإذا كانت ممحاور لتجريبي متعامد 
تكن ذا لم أما إ, تدويرالداع إلجراء  ىناكليس و  وقبم نفس وضعيتيا بعد التدوير تتخذوسمتعامدة 

ن عمييا أي إ مختمفبشكل لمتغيرات وستتوزع اجديدة  وضعيات تأخذالمحاور سف المصفوفة أحادية
 األساسيةمصفوفة تحويل المركبات الصحية  تأخذ إذ .سيكون مفيدًا ومن الضروري إجراؤه تدويرال

 الشكل التالي:
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 .األساسٌة الصحٌة المركبات تحوٌل مصفوفة: (2-11) رقم الجدول

 PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 المكون الرئٌسً

PCH1 0.639 0.587 -0.386 -0.001 0.314 

PCH2 0.666 -0.334 0.427 -0.469 -0.208 

PCH3 0.303 -0.048 0.423 0.853 -0.004 

PCH4 -0.226 0.693 0.652 -0.205 -0.033 

PCH5 -0.074 -0.249 0.252 -0.108 0.926 

  SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:                              

 نحسبالختيار طريقة التدوير و  تدوير المحاور.ذلك ال بد من ة لأحادي ليستمصفوفة ىذه ال
 عن مستقل بعضيا األساسيةن المحاور أحادية فإذا كانت إف ,األساسيةصفوفة ارتباط المركبات م

المحاور فإن  ذا كانت غير أحادية, أما إجراء التدوير المتعامدوسيكون من المناسب إ اآلخربعضيا 
 :ةالمصفوفة التالينحصل بالحسابات عمى  إذ ق التدوير المائل.نطبمرتبطة و  األساسية

 المدورة األساسٌة الصحٌة المركبات ارتباط معامالت مصفوفة: (2-12) رقم الجدول

 PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 المركب الصحً االساسً

PCH1 1 -0.046 -0.032 -0.379 0.625 

PCH2  1 -0.097 -0.207 -0.084 

PCH3   1 0.189 -0.012 

PCH4    1 -0.373 

PCH5     1 

  SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:                          

ال الوثوق بنتائج التدوير و  ال يمكننا افتراض استقالل المحاور بالتالي أحاديةمصفوفة ليست ال
 عمى مصفوفتيبنتيجتيا نحصل التي  Direct obliminطريقة بالتدوير المائل  إجراءفضل ونالمتعامد 

ال القيم التي تقل عن ىمإمع ول المركب األساسي األ وفق القيم تنازلياً  التي ترتب فييا النمط والبنية
 الشكل التالي: األساسيةذ مصفوفة نمط المركبات الصحية تأخذ إ .40%

 األساسٌة الصحٌة المركبات نمط مصفوفة: (2-13) رقم الجدول

 

الصحيةالمتغيرات  األساسٌةالمركبات الصحٌة    

PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 

H6 0.985         

H2 0.809         

H3 -0.685         

H9   0.657       

H5 -0.411 0.510 0.479     

H8     0.961     
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H7       1.019   

H10       -0.615   

H11       -0.565 0.439 

H1         1.024 

H4   0.488     -0.545 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:                              

 :السابق ما يمي نالحظ من خالل الجدول
عمى  المتغيرات عتوز و بعد تدوير المحاور  األساسيةبنية مصفوفة المركبات الصحية تحسن  -

وجود عدة متغيرات  إلى إضافةً ل يمكن تفسيره ويكون لو معنى, بشك األساسيةركبات المجميع 
 .ساسيعمى أكثر من مركب أكل منيا شبع يت
 معدالت ىيول ميل المرتفع عمى المركب الصحي األساسي األذات التحالمتغيرات الصحية  -

 H3)) سرةاستخدام وسائل تنظيم األو  (H2وفيات األميات )و  (H6دون سن الخامسة )طفال وفيات األ
المركب ىذا تزداد قيمة  إذ ,(H5) السكان الذين تتوفر لدييم وسائل الصرف الصحي المحسنةو 

 .دون خمس سنوات م والطفلوفاة األبيتعمق  وىو H3) ,(H5 وبنقصان (H6, H2)بزيادة 
ىي متوسط عدد  الثانيساسي ميل المرتفع عمى المركب الصحي األات التحذالصحية المتغيرات  -

ونسب السكان الذين تتوفر لدييم وسائل الصرف ( H9السكان لكل سرير في المشافي والمصحات )
ذا تزداد قيمة ى ذ(, إH4والوالدات التي تمت تحت إشراف طبي مؤىل ) (H5الصحي المحسنة )

 رة.الحديثة غير المباشة الرعاية الصحيبعوامل يتعمق ركب بزيادة كل من ىذه المتغيرات وىو الم
نسبة ىي  الثالثاألساسي ات التحميل المرتفع عمى المركب الصحي ذالمتغيرات الصحية  -

ومتوسط عدد النساء لكل قابمة  (H5السكان الذين تتوفر لدييم وسائل الصرف الصحي المحسنة )
 الصحيةبعوامل الرعاية يتعمق  وىو ذين المتغيرينة ىا المركب بزيادذتزداد قيمة ى إذ(, H8قانونية )

 التقميدية المباشرة.
ىي نسبة السكان  الرابع األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب الصحيالمتغيرات الصحية  -

ومتوسط عدد  (H7مصادر المياه المحسنة ) إلىالذين تتوفر لدييم إمكانية الوصول بشكل دائم 
يزداد ىذا المركب  إذ(, H11أسنان عامل )لكل طبيب و ( H10السكان لكل طبيب صحة عامل )

 لرعاية الصحية الحديثة المباشرة.بعوامل ايتعمق وىو  H10, (H11) وبنقصان (H7)بزيادة 
 ىي متوسط  الخامس األساسي المتغيرات الصحية ذات التحميل المرتفع عمى المركب الصحي -
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( والوالدات التي H1الرضع ) ( ومعدل وفيات األطفالH11عدد السكان لكل طبيب أسنان عامل )
وىو  (H4) وبنقصان (H11, H1) يزداد ىذا المركب بزيادة  إذ(, H4تمت تحت إشراف طبي مؤىل )

 يتعمق بوفيات الرضع.
 الشكل التالي: ذفتأخ األساسيةالمركبات الصحية بنية  مصفوفةأما 

 األساسٌة الصحٌة المركبات بنٌة مصفوفة: (2-14) رقم الجدول

 
المتغٌرات 

 الصحٌة

األساسٌةالمركبات الصحٌة   

PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 

H6 0.902    0.527 

H2 0.886   -0.490 0.589 

H3 -0.860   0.497 -0.660 

H5 -0.636 0.491 0.458  -0.588 

H9 0.547 0.693  -0.664 0.485 

H8   0.962   

H7    0.954  

H10 0.582 0.472  -0.859 0.469 

H11 0.479  -0.416 -0.838 0.626 

H1 0.592    0.975 

H4 -0.633 0.523   -0.787 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:                                

 اتمركب عدةلمتغيرات عمى معظم ال ات مرتفعةتشبعب انعكس األساسيةارتباط المركبات نالحظ أن 
 .ةأساسيصحية 

 :األساسيةعامةت المركبات الصحية إيجاد م -2-1-1-6
 في الجدول التالي: ونرتبيا األساسيةت الصحية عمى المركبات الصحية المتغيرا معامالتنستخرج 

 األساسٌة الصحٌة المركبات معامالت مصفوفة: (2-15) رقم الجدول

 
المتغٌرات 

 الصحٌة
 

األساسٌةالمركبات الصحٌة   

  وفاة االم والطفل
 دون خمس سنوات

PCH1 

الصحٌة الحدٌثة الرعاٌة 
 غٌر المباشرة

PCH2 

الصحٌة الرعاٌة 
المباشرة التقلٌدٌة  

PCH3 

الصحٌة الرعاٌة 
 الحدٌثة المباشرة

PCH4 

 وفٌات الرضع
 

PCH5 

H1 -0.080 0.130 -0.002 0.167 0.659 

H2 0.326 0.021 0.096 -0.044 -0.079 

H3 -0.258 0.145 -0.055 0.090 0.007 

H4 -0.004 0.442 -0.197 0.162 -0.268 

H5 -0.148 0.463 0.380 0.028 -0.101 

H6 0.438 0.098 -0.053 0.201 -0.070 
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H7 0.095 0.226 -0.085 0.592 0.154 

H8 0.022 0.015 0.719 -0.046 0.031 

H9 0.101 0.566 -0.011 -0.015 0.128 

H10 0.088 0.226 -0.054 -0.242 -0.016 

H11 -0.077 0.186 -0.170 -0.207 0.249 

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:        

 :كما يمي األساسيةممركبات الصحية ل نكتب الصيغ الجبرية من خالل الجدول السابق
PCH1= -0.080*H1 +0.326*H2 -0.258*H3 -0.004*H4 -0.148*H5 +0.438*H6 +0.095*H7 +0.022*H8 

+0.101*H9 +0.088*H10 -0.077*H11 

PCH2= 0.130*H1 +0.021*H2 +0.145*H3 +0.442*H4 +0.463*H5 +0.098*H6 +0.226*H7 +0.015*H8 

+0.566*H9 +0.226*H10 +0.186*H11 

PCH3= -0.002*H1 +0.096*H2 -0.055*H3 -0.197*H4 +0.380*H5 -0.053*H6 -0.085*H7 +0.719*H8 -

0.011*H9 -0.054*H10 -0.170*H11 

PCH4= 0.167*H1 -0.044*H2 +0.090*H3 +0.162*H4 +0.028*H5 +0.201*H6 +0.592*H7 -0.046*H8 -

0.015*H9 -0.242*H10 -0.207*H11 

PCH5= 0.659*H1 -0.079*H2 +0.007*H3 -0.268*H4 -0.101*H5 -0.070*H6 +0.154*H7 +0.031*H8 

+0.128*H9 -0.016*H10 +0.249*H11 

 :األساسيةتقدير قيم المركبات الصحية  -2-1-1-7
قيم المركبات  اتتقدير لممتغيرات الصحية في التراكيب الجبرية السابقة نوجد  بتعويض القيم المعيارية

 :التقدير في الجدول التالي وتظير نتائج, ممحافظاتبالنسبة ل األساسيةالصحية 
 المقدرة األساسٌة الصحٌة المركبات قٌم: (2-16) رقم الجدول

 وفٌات الرضع
 

PCH5 

الرعاٌة الصحٌة 
 الحدٌثة المباشرة

PCH4 

الرعاٌة الصحٌة التقلٌدٌة 
 المباشرة
PCH3 

 

الرعاٌة الصحٌة الحدٌثة 
 غٌر المباشرة

PCH2 

 وفاة االم والطفل 
 دون خمس سنوات

PCH1 

 المركبات الصحٌة
األساسٌة   

تلمحافظاا  

 دمشق 2.014- 0.253 0.710- 1.176 1.143-

 رٌف دمشق 0.146 1.385 2.050 0.153 0.508-

 حمص 0.310- 0.938 0.170- 0.668 0.328-

 حماه 0.160- 0.374 0.0003- 0.021 0.062-

 طرطوس 1.976- 0.634- 0.609- 0.116 0.763-

 الالذقٌة 0.682- 0.044 0.292- 0.281 2.127-

 ادلب 0.420 1.584 0.429- 0.770- 1.073

 حلب 0.025 0.312- 0.845 0.672- 0.245-

 الرقة 1.463 0.115- 0.659- 0.160- 0.175

 دٌر الزور 0.931 0.816- 0.635- 0.737- 0.234-

 الحسكة 0.707 0.130 0.525- 2.664- 1.560

 السوٌداء 0.519 1.083- 1.114- 0.993 0.478

 درعا 0.612 0.466 0.567- 0.587 1.087

 القنٌطرة 0.320 2.214- 2.176 1.007 1.038

 (2-2على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

 اختالف وتمايز و  عميواألصمية  القيم المقدرة لكل مركب أساسي محصمة تفاعل المتغيرات تعكس
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اختالف وتمايز الواقع ف المركب المحدد.الذي يتعمق بو موضوع الكل حالة عن األخرى بما يخص 
عمى , األساسيةمن خالل اختالف القيم المقدرة لممركبات الصحية يبرز المحافظات  بين الصحي

م والطفل تحت سن الخامسة واإلشارة السالبة وفيات األبالمركب الصحي األول  يتعمق :سبيل المثال
 عمى التي تخفضو متغيراتال غمبة إلىتشير لقيمتو المقدرة في بعض المحافظات مثل دمشق 

 , بينما تكون لقيمو المقدرة بالنسبة لمحافظات أخرى مثل الرقة إشارة موجبةالتي تزيده المتغيرات
زاد الفرق بين أثر كمما و  ,التي تخفضويرات المتغ عمى تزيدهالمتغيرات التي  غمبة إلىتشير 

 المركب األساسي.لتقدير  المطمقة قيمةالادت تنقصو ز  التيالمتغيرات التي تزيد المركب األساسي 
بصورة غير  ؤثر عمى نمو السكانمتغير صحي ي 11 بأننا تمكنا من تمثيل في النياية يمكننا القول
مر الذي يثبت من تباينيا الكمي األ %90.613تتضمن و أفضل تمثيل متغيرات تمثميا  5مباشرة في 

يمكن تمثيل المتغيرات الصحية في عدد أقل ): األولى من فرضيات ىذا المبحث صحة الفرضية
 (.األساسيةالنسبة العظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى المركبات الصحية  تضمنمن المتغيرات ت

 :األساسيةتحديد المركبات التعميمية  -2-1-2
 :كما يمي والرمز المستخدم لمتعبير عن كل منيا المتغيرات التعميميةيوضح الجدول التالي 

 المتغٌرات التعلٌمٌة ورموزها(: 2-17الجدول رقم )

 المتغٌرات التعلٌمٌة
 رمز المتغٌر التعلٌمً

سنة فاكثر(% 15نسبة االمٌة بٌن االناث )  E1 

سنة فاكثر(% 15االناث )نسبة االلمام بالقراءة والكتابة بٌن   E2 

سنة فاكثر( %15نسبة الحاصالت على االبتدائٌة )  E3 

سنة فاكثر( % 15نسبة الحاصالت على االعدادٌة )  E4 

سنة فاكثر( % 15نسبة الحاصالت على الثانوٌة )  E5 

سنة فاكثر( % 15نسبة الحاصالت على مؤهل المعهد المتوسط )  E6 

سنة فاكثر( % 15الجامعً فاكثر ) نسبة الحاصالت على المؤهل  E7 

 E8 نسبة المتسربات من مرحلة التعلٌم االساسً %

سنة فاكثر( % 15نسبة االمٌة بٌن الذكور )  E9 

 E10 نسبة المتسربٌن من مرحلة التعلٌم االساسً %

 E11 نسبة الذكور فً التعلٌم فوق الثانوي%

 من إعداد الباحثة المصدر:                                  

 األساسية صحيةلتي اتبعت لتحديد المركبات الالمعالجة ا أسموبوبنفس  SPSS v19باستخدام برنامج 
المحافظات السورية لعام  بحسب موزعةً  السابقة المتغيرات التعميميةب البيانات الخاصةتمت معالجة 
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عمى مجموعة من النتائج نفسرىا  ناحصمف( من الممحق 2-18رقم )في الجدول  مبينةوال 2004
-32) إلى( 2-19رقام من )ذات األ األساسيةبالجداول الخاصة بتحديد المركبات التعميمية  باالستعانة

 كما يمي:من الممحق  (2
 مصفوفة التباين.بدل  االرتباطنستخدم مصفوفة سالمتغيرات مقاسة بوحدات قياس مختمفة لذلك  -1
تباط المتغيرات قيم الجذور المميزة لمصفوفة معامالت ار الخاص ب (2-21رقم ) الجدول بيني -2

 الثاني يتضمنو  %69.030 ول يتضمناأل األوليالتعميمي  ن المركبأ االستخالصالتعميمية قبل 
 .تدريجيًا بعد ذلكية ىذه النسبة أىموتقل  التعميميةمن تباين المتغيرات  13.568%

الثالثة  المركبات استخالص يجب إذ Kaiser)معيار  االستخالصمعياري تطبيق مقارنة نتائج وب
الرسم ب باالستعانة Cattellومعيار  ,من تباين المتغيرات التعميمية %92.377التي تتضمن ولى األ

 التي تتضمن ولىاألربعة األمركبات ال استخالصيجب  إذ( من الممحق 2-2في الشكل رقم ) البياني
ألنيا  ولىألربعة األاالتعميمية المركبات ستخالص نختار ا التعميمية( من تباين المتغيرات 97.447%

 .48األساسيةالمركبات التعميمية  ياسميتتضمن نسبة أكبر من التباين ون
 المبينة المتغيرات التعميمية المشاىدة والمتوقعة رتباطالفروق بين معامالت ا مصفوفة جميع قيم -3

المركبات  راتتقديو  المتوقعة األساسيةالبيانات ن أي إ 0.05 أقل من( 2-24في الجدول رقم )
 .جيدة األساسية

ن إأي  0.70( القيمة 2-26شتراكيات المستخمصة والمبينة في الجدول رقم )تجاوزت جميع قيم اال -4
 بيا.يمكننا الوثوق و بشكل جيد  التعميميةتباين المتغيرات تعبر عن  األساسيةالمركبات التعميمية 

لذلك  أحاديةليست ( 2-27في الجدول رقم ) المبينة األساسية تعميميةالمركبات ال تحويلمصفوفة  -5
 .ال بد من تدوير المحاور

( 2-28)في الجدول رقم  مبينةال المدورة األساسيةالمركبات التعميمية  رتباطمعامالت ا مصفوفة -6
 ال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد بل نفضل و  لذلك ال يمكننا افتراض استقالل المحاور ليست أحادية

 .Direct obliminم طريقة استخدباالتدوير المائل إجراء 
 حيث ( 2-29الواردة في الجدول رقم ) األساسيةالمركبات التعميمية  نمطمصفوفة  بالتدقيق في -7
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 نالحظ: %40ل القيم التي تقل عن ول وتيمالمركب التعميمي األساسي األ وفق تنازلياً  ترتب القيم
 .األساسيةبنية مصفوفة المركبات  مية بشكل أفضل عمى المحاور وتحسنالمتغيرات التعمي توزع -
التعميم  نسبىي ول األساسي األ تعميميات التحميل المرتفع عمى المركب الذ تعميميةالمتغيرات ال -

يزداد ىذا المركب بزيادة  إذ ,(E9, E1) النوعينمية أو  (E7, E5, E4, E11) لمنوعينلي المتوسط والعا
(E7, E5, E4, E11 )وبنقصان (E9, E1) ميةالعالي واألالمتوسط و يتعمق بنسب التعميم  وىو. 
 األساسي الثاني ىي نسب تعميميات التحميل المرتفع عمى المركب الذ تعميميةالمتغيرات ال -

 وبنقصان( E1يزداد ىذا المركب بزيادة ) إذ ,(E1) مياتواأل (E3)بتدائية اإلناث الحاصالت عمى اإل
(E3وىو )  لإلناث المتدن بالتعميميتعمق. 
التحميل المرتفع عمى  المتغير التعميمي الوحيد ذو( ىو E2نسبة إلمام اإلناث بالقراءة والكتابة ) -

أي  (,E2تزيد قيمة المركب التعميمي األساسي الثالث بزيادة ) إذ, الثالث األساسي المركب التعميمي
 ن المركب التعميمي األساسي الثالث يتعمق بإلمام اإلناث بالقراءة والكتابة.إ
نسب ىي  رابعال األساسي تعميميات التحميل المرتفع عمى المركب الذ لمتغيرات التعميميةا -

مية أو  (E6) ناث عمى شيادة معيد متوسطول اإلوحص (E8, E10) ساسيالتسرب من التعميم األ
يتعمق بالتسرب  وىو (E6( وبنقصان )E8, E10, E9ا المركب بزيادة )ذتزداد قيمة ى ذإ ,(E9) كورذال

 ساسي.من التعميم األ
في  المبين يامعامالتبتقدير  باالستعانة األساسيةنكتب الصيغة الجبرية لممركبات التعميمية  -8

 كما يمي:( 2-31رقم )الجدول 
PCE1= -0.212*E1 +0.008*E2 -0.053*E3 +0.152*E4 +0.212*E5 +0.062*E6 +0.349*E7 +0.116*E8 -0.094*E9 

+0.117*E10 +0.191*E11 

PCE2= 0.283*E1 +0.097*E2 -0.682*E3 -0.058*E4 +0.053*E5 +0.200*E6 +0.109*E7 -0.053*E8 +0.212*E9 

+0.049*E10 +0.092*E11 

PCE3= -0.237*E1 +0.841*E2 -0.119*E3 +0.038*E4 -0.115*E5 -0.114*E6 -0.063*E7 -0.030*E8 -0.295*E9 

+0.030*E10 -0.088*E11 

PCE4= -0.030*E1 -0.035*E2 +0.031*E3 -0.085*E4 -0.004*E5 -0.189*E6 +0.179*E7 +0.398*E8 +0.151*E9 

+0.366*E10 -0.038*E11 

 يبينيا الجدول التالي:حسب المحافظات السورية  األساسيةممركبات التعميمية المقدرة لقيم ال -9
 المقدرة األساسٌة تعلٌمٌةال المركبات قٌم: (2-32) رقم الجدول

 التسرب من التعلٌم االساسً
PCE4 

 المام االناث بالقراءة والكتابة 
PCE3 

لإلناثالتعلٌم المتدنً   
PCE2  

واالمٌةالتعلٌم المتوسط والعالً   
PCE1 

 المركبات التعلٌمٌة
المحافظات        األساسٌة   

 دمشق 1.941 0.163- 0.437- 0.247-

 رٌف دمشق 0.371 0.924- 0.431 0.241-
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 حمص 0.329 0.340 1.118 0.524-

 حماه 0.102- 0.027 0.984 0.171-

 طرطوس 1.194 1.221 0.420- 1.306-

 الالذقٌة 1.215 0.494 1.044- 1.007-

 ادلب 0.811- 1.067- 0.516 0.278

 حلب 0.332- 0.439 1.952 2.007

 الرقة 1.259- 0.718 0.912- 1.560

 دٌر الزور 1.386- 1.998 0.125- 0.463

 الحسكة 1.050- 0.421 1.101- 1.166

 السوٌداء 0.607 0.948- 1.659- 1.186-

 درعا 0.166- 1.060- 0.418 0.502-

 القنٌطرة 0.550- 1.494- 0.279 0.290-

 (2-18على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

بصورة غير  تغير تعميمي يؤثر عمى نمو السكانم 11يمكننا القول في النياية بأننا تمكنا من تمثيل 
مر الذي يثبت من تباينيا الكمي األ  %97.447أفضل تمثيل وتتضمن ياتمثممتغيرات  4مباشرة في 

يمكن تمثيل المتغيرات التعميمية في عدد أقل ): بحثمالىذا من فرضيات  ثانيةصحة الفرضية ال
 (.األساسيةالنسبة العظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى المركبات التعميمية  تتضمنمن المتغيرات 

 :األساسية ديمغرافيةتحديد المركبات ال -2-1-3
 والرمز المستخدم لمتعبير عن كل منيا كما يمي: المتغيرات الديمغرافيةيوضح الجدول التالي 

 المتغٌرات الدٌمغرافٌة ورموزها(: 2-33) رقم الجدول

 المتغٌرات الدٌمغرافٌة
 رمز المتغٌر الدٌمغرافً

 D1 متوسط عمر الرجال عند الزواج االول )سنة(

االول )سنة(متوسط عمر النساء عند الزواج   D2 

سنة فاكثر اناث % 15نسبة العزوبٌة بٌن السكان   D3 

سنة فاكثر ذكور % 15نسبة العزوبٌة بٌن السكان   D4 

سنة فما فوق % 15نسبة الطالق بٌن السكان   D5 

سنة فما فوق % 15نسبة الترمل بٌن السكان   D6 

سنة فاكثر % 15نسبة المتزوجٌن من الذكور   D7 

سنة فاكثر % 15المتزوجات من االناث نسبة   D8 

 D9 نسبة االسر التً فٌها اكثر من زوجة %

 D10 نسبة االسر التً تحوي زوجة واحدة %

2الكثافة السكانٌة فً االراضً المأهولة نسمة/كم  D11 

 D12 نسبة سكان الحضر من اجمالً السكان

 من إعداد الباحثة  المصدر:                                         

 اتبعت لتحديد المركبات المعالجة والخطوات التي  أسموبوبنفس  SPSS v19باستخدام برنامج 
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حسب بالموزعة  الديمغرافية البيانات الخاصة بالمتغيرات تمت معالجة األساسيةالصحية والتعميمية 
وعة عمى مجمفحصمنا ( من الممحق 2-34الواردة في الجدول رقم )و  2004المحافظات السورية لعام 

رقام ذات األ األساسية الديمغرافيةبالجداول الخاصة بتحديد المركبات  باالستعانةمن النتائج نفسرىا 
 ( من الممحق كما يمي:2-48) إلى( 2-35من )
 بدل االرتباطلذلك سنستخدم مصفوفة  مقاسة بوحدات قياس مختمفةالديمغرافية المتغيرات  -1

 .مصفوفة التباين
الجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط المتغيرات  قيمالخاص ب (2-37) رقم الجدول يبين -2

الثاني و  %31.626 ول يتضمناأل األوليالديمغرافي  ن المركبأ االستخالصالديمغرافية قبل 
ية ىذه أىموتقل , من تباين المتغيرات الديمغرافية %13.125 والرابع %17.687الثالث و  27.656%
 .تدريجيًا بعد ذلك النسبة

يجب استخالص المركبات  إذ Kaiser)معيار  االستخالصمعياري تطبيق وبالمقارنة بين نتائج 
 باالستعانة Cattellمن تباين المتغيرات الديمغرافية, ومعيار  %90.094األربعة األولى التي تتضمن 

يجب استخالص المركبات الخمسة األولى التي  من الممحق إذ (2-3الشكل رقم )بالرسم البياني في 
استخالص المركبات الخمسة نختار وبالتالي من تباين المتغيرات الديمغرافية(  %94.802تتضمن 

  49األساسيةالمركبات الديمغرافية ونسمييا  ألنيا تتضمن نسبة أكبر من التباين ولىاأل
الواردة في  باط المتغيرات الديمغرافية المشاىدة والمتوقعةمعامالت ارتمصفوفة الفروق بين تبين  -3

 اتتقدير و  المتوقعة األساسيةن البيانات إ أي 0.05 أكبر من الفروقمن  %5 نأ( 2-40الجدول رقم )
 .جيدة األساسيةالمركبات 

 ن إأي  0.70 القيمة( 2-42الجدول رقم ) شتراكيات المستخمصة المبينة فيتجاوزت جميع قيم اال -4
 .بيايمكننا الوثوق و بشكل جيد الديمغرافية تباين المتغيرات تعبر عن  األساسيةالمركبات الديمغرافية 

ت مصفوفة ليس( 2-43في الجدول رقم ) المبينة األساسية الديمغرافية المركبات تحويلمصفوفة  -5
 .لذلك ال بد من تدوير المحاور أحادية

 ( 2-44في الجدول رقم )المبينة  المدورة األساسية الديمغرافية المركبات ارتباطوفة معامالت مصف -6
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افتراض استقالل المحاور وال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد بل نفضل  لذلك ال يمكن ليست أحادية
 .Direct obliminالتدوير المائل باستخدام طريقة 

 حيث ترتب( 2-45الجدول رقم )الواردة في  األساسيةالمركبات الديمغرافية  نمطمصفوفة  تبين -7
 ما يمي:, %40التي تقل عن يمل تو ول المركب األساسي األ وفقتنازليًا  القيم
 ت المتغيرات بشكلعالتدوير حيث توز بعد  األساسية الديمغرافيةبنية مصفوفة المركبات تحسن  -

 .األساسيةالمحاور عمى أفضل 
نسب ىي ول األساسي األ الديمغرافيات التحميل المرتفع عمى المركب ذ الديمغرافيةالمتغيرات  -

ا ذيزداد ى ذ, إ(D1)ول األ كورذال زواج( وسن D4)ذكور ال وعزوبية (D8, D7) كورذوال إلناثا زواج
 .بنسب الزواجيتعمق ( وىو D4 ,D1)( وبنقصان D8 ,D7المركب بزيادة )

 ىي نسبالثاني  األساسي الديمغرافيات التحميل المرتفع عمى المركب ذ الديمغرافيةالمتغيرات  -
واألسر  (D5) الطالق بين السكانو  (D11) وكثافة السكان (D12سكان الحضر من إجمالي السكان )

 (D10( وبنقصان )D5 ,D12 ,D11ا المركب بزيادة )ذيزداد ى ذإ ,(D10) التي تحوي زوجة واحدة
 .المكانديمغرافية ب يتعمق وىو
نسب ىي الثالث  األساسي الديمغرافيات التحميل المرتفع عمى المركب ذ الديمغرافيةالمتغيرات  -
 .بالحاالت الزواجية الخاصةتعمق ا المركب بنقصانيا ويذيزداد ى ذ(, إD6) ترملالو  (D5) طالقال
نسب ىي األساسي الرابع  مغرافيات التحميل المرتفع عمى المركب الديذالمتغيرات الديمغرافية  -

يزداد  ذإ ,(D2) لإلناثول سن الزواج األو  (D1) ذكورول لموسن الزواج األ (D3) ناثعزوبية اإل
 .ةيتعمق بنسب العزوبا المركب بزيادتيا وىو ذى
نسب ىي الديمغرافي األساسي الخامس ات التحميل المرتفع عمى المركب ذمتغيرات الديمغرافية ال -
متوسط عمر النساء عند  (D9)كثر من زوجة أالتي تحوي ( D10) تحوي زوجة واحدةسر التي األ

عدد تبيتعمق  وىو(, D10( وبنقصان )D9 ,D2ا المركب بزيادة )ذيزداد ى ذ(, إD2) الزواج األول
 .الزوجات

بتقدير معامالتيا المبين في  باالستعانة األساسيةنكتب الصيغة الجبرية لممركبات الديمغرافية  -8
 كما يمي: (2-47)الجدول رقم 

PCD1= -0.134*D1 -0.021*D2 +0.054*D3 -0.323*D4 +0.070*D5 +0.017*D6 +0.296*D7 +0.318*D8 

+0.074*D9 +0.014*D10 -0.062*D11 +0.066*D12 
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PCD2= 0.131*D1 -0.076*D2 -0.052*D3 +0.007*D4 +0.160*D5 -0.134*D6 -0.031*D7 +0.011*D8 -

0.101*D9 -0.180*D10 +0.411*D11 +0.370*D12 

PCD3= -0.061*D1 -0.022*D2 +0.097*D3 +0.096*D4 -0.325*D5 -0.611*D6 -0.065*D7 +0.122*D8 

+0.101*D9 +0.164*D10 +0.071*D11 +0.123*D12 

PCD4= 0.291*D1 +0.281*D2 +0.610*D3 -0.028*D4 +0.017*D5 -0.103*D6 +0.029*D7 +0.002*D8 -

0.236*D9 +0.008*D10 +0.004*D11 -0.086*D12 

PCD5= 0.116*D1 +0.341*D2 -0.152*D3 -0.051*D4 -0.025*D5 +0.082*D6 -0.065*D7 +0.169*D8 

+0.486*D9 -0.376*D10 -0.105*D11 +0.012*D12 

 يبينيا الجدول التالي:سورية حسب المحافظات الب األساسيةالقيم المقدرة لممركبات الديمغرافية  -9
 المقدرة األساسٌة دٌمغرافٌةال المركبات قٌم: (2-48) رقم الجدول

عدد الزوجاتت  
PCD5 

 نسب العزوبة
PCD4 

 الحاالت الزواجٌة الخاصة
PCD3 

 دٌمغرافٌة المكان
PCD2  

 نسب الزواج
PCD1 

 المركبات الدٌمغرافٌة
األساسٌة   

 المحافظات

 دمشق 0.319 3.255 0.968- 0.328 0.045-

 رٌف دمشق 1.595 0.277 0.507 0.480- 0.639-

 حمص 0.308 0.088- 0.064 0.432- 0.644-

 حماه 0.240- 0.411- 0.099 0.482 0.728-

 طرطوس 1.009- 0.289- 0.161 1.224 0.391-

 الالذقٌة 0.999- 0.247 0.434- 1.034 0.026-

 ادلب 0.952 0.718- 0.320 0.195- 0.270-

 حلب 1.443 0.044- 1.054 0.270- 0.223-

 الرقة 0.429- 0.362- 1.033 0.363 0.629

 دٌر الزور 0.490- 0.016 0.910 0.411 3.176

 الحسكة 1.810- 0.391- 0.180 2.834- 0.008

 السوٌداء 0.185- 0.143- 2.901- 0.806 0.160

 درعا 1.082 0.306- 0.089 0.715- 0.782-

 القنٌطرة 0.538- 1.043- 0.113- 0.277 0.880-

 (2-34على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

 بصورة السكان نمو عمى مؤثراً  ديمغرافياً  متغيراً  12 تمثيل من تمكنا بأننا النياية في القول يمكننا
يثبت  مما .الكمي تباينيا من %94.802 تضمنوت تمثيل أفضل ياتمثم متغيرات (5) في مباشرة غير

يمكن تمثيل المتغيرات الديمغرافية في عدد أقل ) :بحثمال ىذا من فرضيات ثالثةصحة الفرضية ال
 (.األساسيةالنسبة العظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى المركبات الديمغرافية  تضمنمن المتغيرات ت
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 االقتصاديةالمتغيرات  اختزالالمبحث الثاني: 
في محورين  نمو السكان عمىبشكل غير مباشر  المؤثرة االقتصاديةن نصنف المتغيرات أ يمكننا

عدد مؤشرات المينة  االقتصادي, الدخل ومستوى المعيشة. وبتحديد: المينة والنشاط رئيسيين ىما
وفق نتائج تعداد  في سورية المؤثرة في نمو السكانوالنشاط االقتصادي والدخل ومستوى المعيشة 

كبر من مع المحافظة عمى القدر األ اختزالو يجب كبيرذا العدد وى مؤشراً  26 يانجد أن 2004عام 
 وفق الفرضيتين التاليتين: األساسيةخدام التحميل بطريقة المكونات استبالمعمومات المتضمنة فييا 

النسبة  تتضمنمتغيرات يمكن تمثيل متغيرات المينة والنشاط االقتصادي في عدد أقل من ال .1
 .األساسيةالعظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى مركبات المينة والنشاط االقتصادي 

النسبة  تتضمنيمكن تمثيل متغيرات الدخل ومستوى المعيشة في عدد أقل من المتغيرات  .2
 .األساسيةالعظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى مركبات الدخل ومستوى المعيشة 

 :األساسية مينة والنشاط االقتصاديالتحديد مركبات  -2-2-1
 والرمز المستخدم لمتعبير عن كل منيا: االقتصاديةيوضح الجدول التالي متغيرات المينة والنشاط 

 ورموزها متغٌرات المهنة والنشاط االقتصادي(: 2-49) رقم الجدول

 متغٌرات المهنة والنشاط االقتصادي
 رمز المتغٌر 

سنة فاكثر )ادارٌون واعمال كتابٌة( 15المشتغلٌن الذكور نسب   W1 

سنة فاكثر )ادارٌات واعمال كتابٌة( 15نسب المشتغالت االناث   W2 

سنة فاكثر )مهنٌون + فنٌون( 15نسب المشتغلٌن الذكور   W3 

سنة فاكثر )مهنٌات + فنٌات( 15نسب المشتغالت االناث   W4 

سنة فاكثر )الخدمات والبٌع( 15نسب المشتغلٌن الذكور   W5 

سنة فاكثر )الخدمات والبٌع( 15نسب المشتغالت االناث   W6 

سنة فاكثر )مهن الزراعة( 15نسب المشتغلٌن الذكور   W7 

سنة فاكثر )مهن الزراعة( 15نسب المشتغالت االناث   W8 

سنة فاكثر )مهن انتاج( 15نسب المشتغلٌن الذكور   W9 

سنة فاكثر )مهن انتاج( 15االناث نسب المشتغالت   W10 

 W11 نسبة االناث من اجمالً قوة العمل

اجمالً االقتصادٌةمعدل االعالة   W12 

 W13 معدل النشاط االقتصادي المنقح للذكور

 W14 معدل النشاط االقتصادي المنقح لإلناث

 من إعداد الباحثة  المصدر:                                    

 متغيرات بيانات  عولجت سابقاً  المعالجة التي اتبعت أسموبوبنفس  SPSS v19باستخدام برنامج 
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في الجدول رقم الواردة و  2004المحافظات السورية لعام  وفقموزعة ال المينة والنشاط االقتصادي
الخاصة بتحديد مركبات المينة  بالجداول باالستعانةنتائج نفسرىا  فحصمنا( من الممحق 50-2)

 ( من الممحق كما يمي:2-64) إلى( 2-51من ) المرقمة األساسية والنشاط االقتصادي
مقاسة بوحدات قياس مختمفة لذلك سنستخدم مصفوفة متغيرات المينة والنشاط االقتصادي  -1

 .مصفوفة التباينبدل  االرتباط

متغيرات ر المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط قيم الجذو الخاص ب( 2-53الجدول رقم ) يبين -2
ول األ األوليالمينة والنشاط االقتصادي  مركبن أ االستخالصقبل  المينة والنشاط االقتصادي

وتقل متغيرات المينة والنشاط االقتصادي من تباين  %33.359 يتضمنالثاني و  %48.519 تضمني
 إذ Kaiser)معيار  االستخالصمقارنة نتائج تطبيق معياري ب تدريجيًا بعد ذلك.ية ىذه النسبة أىم

, األصميةمتغيرات التباين  من %90.598 التي تتضمنولى الثالثة األ يجب استخالص المركبات
يجب استخالص  إذ( من الممحق 2-4الرسم البياني في الشكل رقم )ب باالستعانة Cattellومعيار 
نختار  ( وبالتالياألصميةمتغيرات المن تباين  %94.228 التي تتضمن األربعة األولى المركبات
مركبات المينة ونسمييا ألنيا تتضمن نسبة أكبر من التباين  ولىربعة األاأل المركبات استخالص

  50األساسية والنشاط االقتصادي
المشاىدة  متغيرات المينة والنشاط االقتصادي ارتباطتبين مصفوفة الفروق بين معامالت  -3

البيانات  نأي إ 0.05 أكبر منمن الفروق  %3ن أ( 2-56في الجدول رقم )المبينة والمتوقعة 
 .جيدة األساسيةالمركبات  اتتقدير و  المتوقعة األساسية

ن إ أي 0.70 أكبر من( 2-58الجدول رقم ) شتراكيات المستخمصة المبينة فيجميع قيم اال -4
 بيا.الوثوق ويمكن  اً جيدصمية األمتغيرات التعبر عن تباين  األساسيةالمركبات 

( 2-59الواردة في الجدول رقم ) األساسيةالمينة والنشاط االقتصادي مركبات  تحويلمصفوفة  -5
 .ذلك ال بد من تدوير المحاورل أحاديةليست مصفوفة 

في الجدول رقم  المبينة األساسيةمركبات المينة والنشاط االقتصادي  مصفوفة معامالت ارتباط -6
 ال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد و  المحاور لذلك ال يمكننا افتراض استقالل أحاديةليست ( 60-2)

                                                           
50
مضافا الٌه  Work Principle Componentأي اختصاراً للعبارة:   PCWنرمز لمركب المهنة والنشاط االقتصادي االساسً بالرمز 

 .االساسًرقم المكون 
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 .Direct obliminبل نفضل التدوير المائل باستخدام طريقة 
 مركبال وفقالقيم تنازليًا  حيث ترتب( 2-61مصفوفة النمط الواردة في الجدول رقم ) تبين -7

 ما يمي: %40ن األقل مالقيم  وتيملول األساسي األ
ع توز  تدوير من خاللالبعد  األساسية مركبات المينة والنشاط االقتصاديبنية مصفوفة تحسن  -

 ات معنى.ذبصورة  األساسيةممتغيرات عمى المحاور أفضل ل
النشاط المينة و  مركبت التحميل المرتفع عمى اذ متغيرات المينة والنشاط االقتصادي -

, W3مينيون وفنيون وبالزراعة وباإلنتاج ) كورذال لاغتشنسب ا ىيول األساسي األ االقتصادي
W7 ,W9) وفي الخدمات والبيع والزراعة  فنياتو  مينيات ناثواإل(W8 ,W6 ,W4)ا ذيزداد ى ذ, إ

في أعمال  االشتغاليتعمق ب وىو(, W7 ,W8( وبنقصان )W3 ,W6 ,W4 ,W9المركب بزيادة )
 .وجيد عضمي تتطمب ميارة

المينة والنشاط مركب ات التحميل المرتفع عمى ذ المينة والنشاط االقتصاديمتغيرات  -
 اشتغال نسبو  (W13) ذكورالنشاط االقتصادي المنقح لممعدل الثاني ىي  ساسياألاالقتصادي 

ا ذيزداد ى ذإ(, W3واشتغال الذكور مينيون وفنيون ) (W9, W10) مين االنتاجناث بذكور واإلال
 .نتاجق بعمل الذكور وامتيان اإليتعم وىو(, W3( وبنقصان )W13 ,W10 ,W9المركب بزيادة )

مركب المينة والنشاط ات التحميل المرتفع عمى ذ المينة والنشاط االقتصاديمتغيرات  -
داريون وباألعمال الكتابية ذنسب اشتغال ال ىيالثالث االقتصادي األساسي  كور مينيون وفنيون وا 

المنقح والنشاط االقتصادي  W12 اإلجمالي االقتصادية عالةاإل معدلو ( W3 ,W9 ,W1)وباإلنتاج 
, W11 ,W1ا المركب بزيادة )ذيزداد ى ذإ ,W11 في قوة العمل تينأىمنسبة مسو  W14 لإلناث

W14 ,W3( وبنقصان )W9 ,W12 ,)عالةناث واإلبعمل اإلنو يتعمق أي إ. 
المينة والنشاط االقتصادي ات التحميل المرتفع عمى ذغيرات المينة والنشاط االقتصادي مت -

اإلناث في و  (W7 ,W5) وبالزراعة في مين البيع والخدمات ذكورلالرابع تتعمق باشتغال ااألساسي 
نو أي إ(,W5 ,W2وبنقصان ) (W7ا المركب بزيادة )ذيزداد ى ذإ (,W2) دارية والكتابيةالمين اإل
 .ميارةالتتطمب  باإلشغال في أعماليتعمق 

بتقدير  باالستعانة األساسيةالمينة والنشاط االقتصادي  نكتب الصيغة الجبرية لمركبات -8
 :كما يمي( 2-63في الجدول رقم )معامالتيا المبين 
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PCW1= -0.006*W1 +0.035*W2 +0.224*W3 +0.335*W4 -0.133*W5 +0.269*W6 -0.118*W7 -0.216*W8 

+0.183*W9 -0.080*W10 -0.016*W11 -0.021*W12 -0.037*W13 -0.066*W14 

PCW2= 0.012*W1 -0.053*W2 -0128*W3 -0.036*W4 -0.085*W5 -0.016*W6 -0.118*W7 -0.016*W8 

+0.252*W9 +0.266*W10 -0.044*W11 -0.186*W12 +0.409*W13 +0.029*W14 

PCW3= 0.177*W1 +0.033*W2 +0.098*W3 -0.034*W4 -0.067*W5 -0.042*W6 -0.009*W7 +0.020*W8 -

0.087*W9 -0.033*W10 +0.251*W11 -0.282*W12 +0.118*W13 +0.297*W14 

PCW4= -0.172*W1 -0.313*W2 +0.151*W3 +0.125*W4 -0.622*W5 +0.029*W6 +0.150*W7 +0.075*W8 

+0.180*W9 -0.138*W10 +0.093*W11 -0.032*W12 +0.094*W13 +0.043*W14 

يبينيا حسب المحافظات السورية ب األساسية االقتصادي والنشاط المينة مركباتالقيم المقدرة ل -9
 الجدول التالي:

 المقدرة األساسٌة مركبات المهنة والنشاط االقتصادي قٌم: (2-64) رقم الجدول

PCW4 
أعمال تتطلب المهارةفً  االشتغال  

PCW3 
االناث واالعالةعمل   

PCW2 
 عمل الذكور وامتهان االنتاج 

PCW1 
رة وجهد عضلًاأعمال تتطلب مهفً  االشتغال  

 المركبات 
األساسٌة   

محافظاتال  

 دمشق 0.772 0.670 0.078 2.540-

 رٌف دمشق 0.483 1.759 0.557- 1.074-

 حمص 0.237 0.023 0.045- 0.368-

 حماه 0.633- 0.342 0.462 0.242

 طرطوس 0.625 0.821- 2.020 0.062

 الالذقٌة 0.622 0.301- 2.062 0.994-

 ادلب 0.494- 0.573 1.104- 0.279

 حلب 0.546- 2.175 0.852- 0.503

 الرقة 1.843- 0.341- 0.098- 1.311

 دٌر الزور 1.450- 1.490- 0.216- 1.294

 الحسكة 0.954- 1.118- 0.495- 0.535

 السوٌداء 1.658 0.362- 0.484 0.267

 درعا 0.566 0.010- 1.136- 0.171

 القنٌطرة 0.957 0.494- 0.603- 0.313

 (2-50على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعداد المصدر:

بصورة غير  ؤثر عمى نمو السكانمتغير مينة ونشاط اقتصادي ي 14 مثمنافي النياية بأننا  نقول
يثبت صحة  مما من تباينيا الكمي. %94.228 أفضل تمثيل وتتضمن متغيرات تمثميا 4في مباشرة 

يمكن تمثيل متغيرات المينة والنشاط االقتصادي في ) :بحثمالىذا من فرضيات  ولىالفرضية األ
النسبة العظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى مركبات المينة والنشاط  تضمنعدد أقل من المتغيرات ت

 (.األساسيةاالقتصادي 

 :األساسية الدخل ومستوى المعيشةتحديد مركبات  -2-2-2
 يوضح الجدول التالي متغيرات الدخل ومستوى المعيشة والرمز المستخدم لمتعبير عن كل منيا:
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 ورموزهامتغٌرات الدخل ومستوى المعٌشة (: 2-65) رقم الجدول

 متغٌرات الدخل ومستوى المعٌشة
 رمز المتغٌر

 L1 دلٌل الناتج المحلً االجمالً

 L2 دلٌل الدخل الموزع بالتساوي

 L3 نسبة السكان الذٌن ٌعٌشون بدخل تحت خط الفقر

 L4 معدل التزاحم

 L5 مشتغلون فً عمل مؤقت

 L6 مشتغلون فً عمل منتظم

 L7 المشتغلون فً عمل موسمً

 L8 المشتغلون فً عمل متقطع

 L9 معدل البطالة االناث

 L10 معدل البطالة الذكور

مصادر مٌاه محسنة % إلىنسبة السكان الذٌن ال تتوفر لدٌهم امكانٌة الوصول   L11 

 L12 نسبة السكان الذٌن ال تتوفر لدٌهم وسائل صرف صحً محسنة%

 من إعداد الباحثة المصدر:                              

الدخل بعض متغيرات  عولجت بيانات السابقةالمعالجة  أسموبنفس و  SPSS v19باستخدام برنامج 
( 2-66والواردة في الجدول رقم ) 2004حسب المحافظات السورية لعام بموزعة ال ومستوى المعيشة

مركبات بالجداول الخاصة بتحديد  باالستعانةنتائج نفسرىا وعة عمى مجم حصمنافمن الممحق 
 كما يمي: ( من الممحق2-80) إلى( 2-67من ) المرقمة األساسيةالدخل ومستوى المعيشة 

نستخدم مصفوفة س لذلك مقاسة بوحدات قياس مختمفة المعيشة ومستوى الدخل متغيرات -1
 .مصفوفة التباين بدل االرتباط

ت الجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط متغيرابقيم  الخاص (2-69) رقم الجدول يبين -2
 يتضمنول األ ولياألالدخل ومستوى المعيشة  مركبن أ االستخالصالدخل ومستوى المعيشة قبل 

من تباين  %10.269 يتضمن الرابعو  %12.118 يتضمنالثالث و  %29.090 تضمنالثاني يو  34.119%
 تدريجيًا بعد ذلك.ية ىذه النسبة أىموتقل  متغيرات الدخل ومستوى المعيشة
األربعة مركبات يجب استخالص ال إذ Kaiserمعيار ) االستخالصبمقارنة نتائج تطبيق معياري 

في الشكل  الرسم البيانيب باالستعانة Cattellومعيار  .متغيراتالتباين من  %85.596األولى وتتضمن 
من تباين  %94.904 الستة األولى وتتضمنحيث يجب استخالص المركبات ( من الممحق 2-5رقم )

 ألنيا تتضمن نسبة أكبر  األولى الستة مركباتوبالتالي نختار استخالص ال. المتغيرات األصمية(
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 .51األساسية الدخل ومستوى المعيشةمركبات  ياونسمي من التباين
المشاىدة  الدخل ومستوى المعيشةمتغيرات  ارتباطبين معامالت مصفوفة الفروق  تبين -3

 األساسيةالبيانات ن أي إ 0.05 كبر منأمن الفروق  %7ن أ( 2-72في الجدول رقم )والمتوقعة المبينة 
 .جيدة األساسيةالمركبات  اتوتقدير  المتوقعة

 نإأي  0.70 أكبر من (2-74) رقم الجدول شتراكيات المستخمصة المبينة فيجميع قيم اال -4
 بيا.يمكننا الوثوق و  األصمية تغيراتتباين الم تعبر عن األساسيةالمركبات 

( 2-75الجدول رقم )الواردة في  األساسيةمركبات الدخل ومستوى المعيشة  تحويلمصفوفة  -5
 .ذلك ال بد من تدوير المحاورل حاديةأليست مصفوفة 

( 2-76)في الجدول رقم  مركبات الدخل ومستوى المعيشة المبينةرتباط مصفوفة معامالت ا -6
ليست أحادية لذلك ال يمكننا افتراض استقالل المحاور وال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد بل نفضل 

 .Direct obliminإجراء التدوير المائل باستخدام طريقة 
األساسي  مركبال وفقتنازليًا  ترتب القيم ذإ( 2-77مصفوفة النمط الواردة في الجدول رقم ) تبين -7
 نالحظ ما يمي: %40ن األقل م وتيمل القيمول األ
فضل أ عوتوز بعد تدوير المحاور  األساسية الدخل ومستوى المعيشةمركبات بنية مصفوفة تحسن  -
 ات معنى.ذبصورة  األساسيةممتغيرات عمى المحاور ل
ىي ول المركب األساسي األات التحميل المرتفع عمى ذ الدخل ومستوى المعيشةمتغيرات  -

ال تتوفر لدييم وسائل الصرف الصحي من ونسبة  (L7) موسميو  (L6) نتظممفي عمل  االشتغال
ن المركب األساسي إ أي (,L6) وبنقصان (L12 ,L7ا المركب بزيادة )ذيزداد ى ذإ (,L12) المحسنة
 .محسنالي صحالصرف بالدخل المستقر واليتعمق  األول

 حصةىي ساسي الثاني المركب األت التحميل المرتفع عمى اذمتغيرات الدخل ومستوى المعيشة  -
ا المركب ذيزداد ى ذإ,(L2) ( وكيفية توزعو بحسب النوعL1) اإلجمالي الناتج المحميالفرد من 
 بدخل الفرد.يتعمق  ن المركب األساسي الثانيي إأ بزيادتيما,

 معدلي ىيساسي الثالث لمرتفع عمى المركب األات التحميل اذ الدخل ومستوى المعيشة متغيرات -
 ن المركب األساسي أي إ ا المركب بزيادتيما,ذيزداد ى ذإ (,L10 ,L9) ناثاإلو  كورذلبطالة ا
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 .طالةالبيتعمق ب الثالث
حصول ىي الرابع  األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركبمتغيرات الدخل ومستوى المعيشة  -

المركب ن أي إا المركب بزيادتيما, ذيزداد ى ذإ (,L3) دون خط الفقرو  (L8) عمى دخل متقطع الفرد
 .المتدن  دخل اليتعمق  األساسي الرابع

ىي الخامس  األساسي متغيرات الدخل ومستوى المعيشة ذات التحميل المرتفع عمى المركب -
ن أي إا المركب بزيادتيما, ذيزداد ى ذإ ,(L11) وتوفر مياه محسنة بشكل دائم (L4) التزاحم معدل

 .يتعمق بظروف السكن الخامسالمركب األساسي 
ىو السادس األساسي ذو التحميل المرتفع عمى المركب  الوحيد متغير الدخل ومستوى المعيشة -

المركب األساسي ن أي إ ,بازدياده ىذا المركب يزداد , إذ(L5) حصول الفرد عمى دخل مؤقت
 .مستقرالدخل غير باليتعمق  السادس

بتقدير معامالتيا  باالستعانة األساسية الدخل ومستوى المعيشة نكتب الصيغة الجبرية لمركبات -8
 :كما يمي (2-79في الجدول رقم ) المبين

PCL1= -0.096*L1 +0.116*L2 -0.129*L3 +0.049*L4 -0.027*L5 -0.292*L6 +0.345*L7 +0.042*L8 -0.018*L9 

+0.029*L10 -0.193*L11 +0.440*L12 

PCL2= 0.450*L1 +0.518*L2 +0.226*L3 -0.052*L4 +0.045*L5 +0.042*L6 +0.092*L7 -0.209*L8 -0.023*L9 -

0.009*L10 +0.011*L11 -0.007*L12 

PCL3= -0.098*L1 +0.063*L2 +0.027*L3 -0.142*L4 +0.020*L5 +0.084*L6 -0.085*L7 -0.039*L8 +0.489*L9 

+0.474*L10 +0.131*L11 +0.145*L12 

PCL4= -0.020*L1 +0.063*L2 +0.541*L3 -0.062*L4 -0.075*L5 -0.059*L6 -0.206*L7 +0.530*L8 +0.013*L9 -

0018*L10 +0.085*L11 +0.076*L12 

PCL5= 0.030*L1 -0.078*L2 +0.057*L3 +0.468*L4 +0.054*L5 -0.105*L6 +0.106*L7 -0.025*L8 -0.112*L9 

+0.112*L10 +0.587*L11 -0.294*L12 

PCL6= -0.071*L1 +0.070*L2 +0.294*L3 +0.095*L4 +0.933*L5 +0.088*L6 -0.025*L7 -0.354*L8 -0.059*L9 

+0.110*L10 -0.046*L11 +0.079*L12 

يبينيا حسب المحافظات السورية  األساسية الدخل ومستوى المعيشة مركباتالقيم المقدرة ل -9
 :الجدول التالي

 المقدرة األساسٌة الدخل ومستوى المعٌشةمركبات  : قٌم(2-80) رقم الجدول

PCL6 
غٌر المستقرالدخل   

PCL5 
 ظروف السكن

PCL4 
المتدن الدخل  

PCL3 
بطالة ال  

PCL2 
 دخل الفرد

PCL1 
المستقر والصرف الصحً المحسن الدخل  

 المركبات 
المحافظات األساسٌة  

 دمشق 1.514- 0.052- 1.235- 1.648- 0.926- 0.410

 رٌف دمشق 1.245- 0.960- 0.800- 0.980- 0.201- 1.112-

 حمص 0.959- 1.248- 0.337 0.080- 0.027- 0.191-

 حماه 0.163 0.142- 0.010 0.448 0.064 0.987-
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 طرطوس 0.024 0.881 1.418 0.707- 1.188- 1.393-

 الالذقٌة 1.268- 1.407 1.817 0.505- 0.628- 0.321-

 ادلب 1.049 1.507 0.768- 1.178- 0.988 0.126

 حلب 0.674- 1.439 1.085- 1.359 0.848 0.119-

 الرقة 1.406 0.896- 0.391- 1.181 0.479 0.026

 دٌر الزور 1.476 0.596- 0.148- 0.693- 0.599 0.420-

 الحسكة 0.816 0.173 1.749 0.020- 2.357 0.241-

 السوٌداء 0.284 0.891- 0.136- 1.265 1.374- 1.409

 درعا 0.373 0.471 0.600- 1.246 0.685- 0.324

 القنٌطرة 0.071 1.095- 0.168- 0.313 0.307- 2.487

 (2-66على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

مؤثر عمى نمو  معيشةدخل ومستوى  متغير 12 يمكننا القول في النياية بأننا تمكنا من تمثيل
 من تباينيا الكمي. %94.904تضمن متغيرات تمثميا أفضل تمثيل وت 6بصورة غير مباشرة في  السكان

يمكن تمثيل متغيرات الدخل ومستوى ) :بحثمالذا ىمن فرضيات  ثانيةيثبت صحة الفرضية ال مما
النسبة العظمى من تبايناتيا الكمية وتسمى مركبات  تتضمنالمعيشة في عدد أقل من المتغيرات 

 (.األساسيةالدخل ومستوى المعيشة 
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 األساسية االقتصاديةو  االجتماعيةركبات المبحث الثالث: إيجاد الم
في متغير اجتماعي )صحي وتعميمي وديمغرافي(  34 تمثيل إلىتوصمنا بنتيجة المبحثين السابقين 

لىو  (فية أساسيةمركبات صحية وتعميمية وديمغرا)متغير جديد  14  متغير اقتصادي 26تمثيل  ا 
ى مركبات دخل ومستو )متغيرات جديدة  10في )دخل ومستوى المعيشة ومينة ونشاط اقتصادي( 

 24متغير اقتصادي واجتماعي في  60قمنا بتمثيل أي , أساسية( معيشة ومينة ونشاط اقتصادي
 وختزالالدراسة والتحميل لذلك سنمجأ المالئم لمقيام بال يزال غير  ىذا العددلكن و , متغير جديد

 ذلك وفق الفرضيتين التاليتين:و  األساسيةباستخدام طريقة المركبات 
والمركبات  األساسيةوالمركبات التعميمية  األساسيةيمكن تمثيل المركبات الصحية  .1

ى من تبايناتيا الكمية ىي النسبة العظم تضمنالديمغرافية في عدد أقل من المتغيرات ت
 .االجتماعيةوتسمى العوامل  األساسية االجتماعيةالمركبات 

ومركبات الدخل ومستوى  األساسيةيمكن تمثيل مركبات المينة والنشاط االقتصادي  .2
النسبة العظمى من تبايناتيا الكمية  تضمنفي عدد أقل من المتغيرات ت األساسيةالمعيشة 

 .االقتصاديةوتسمى العوامل  األساسية االقتصاديةوىي المركبات 

 :األساسية االجتماعيةيجاد المركبات إ -2-3-1
 األساسيةديمغرافية الو تعميمية الو  صحيةالالمركبات  نستخدم األساسية االجتماعيةإليجاد المركبات 

صمية األ االجتماعيةمن تباين المتغيرات  %94.621بالمتوسط التي تتضمن ( االجتماعية)المتغيرات 
استخدام سابقًا ب الذي اتبع سموباألبنفس , ونعالجيا )المتغيرات الصحية والتعميمية والديمغرافية(

-81رقم )في الجدول الواردة  2004حسب المحافظات لعام بموزعة ال يابيانات عمى SPSS v19برنامج 

بالجداول الخاصة بتحديد المركبات  باالستعانةعمى نتائج نفسرىا  ناحصمف( من الممحق 2
 كما يمي:( من الممحق 2-95) إلى( 2-82من ) المرقمة األساسية االجتماعية

 .األساسية االجتماعيةحساب المركبات في  االرتباطنقوم باستخدام مصفوفة  -1
 تغيراتالجذور المميزة لمصفوفة معامالت ارتباط الم الخاص بقيم( 2-84رقم )الجدول  يبين -2

 تضمنالثاني يو  %31.815 ول يتضمناأل ولياالجتماعي األ ن المركبأ االستخالصقبل  االجتماعية
وتقل  االجتماعيةمن تباين المتغيرات  %10.386 يتضمن الرابعو  %15.315 والثالث يتضمن 20.946%
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 إذ Kaiserمعيار ) االستخالصبمقارنة نتائج تطبيق معياري و  .تدريجيًا بعد ذلكية ىذه النسبة أىم
متغيرات التباين  من %78.463 وتتضمن ولىاألربعة األ االجتماعيةالمركبات يجب استخالص 

( من الممحق 2-6المبين في الشكل رقم ) الرسم البيانيب باالستعانة Cattell. ومعيار االجتماعية
من تباين المتغيرات  %91.329 وتتضمن ولىالستة األ االجتماعيةحيث يجب استخالص المركبات 

ألنيا تتضمن نسبة أكبر من التباين  ولىالستة األ مركباتوبالتالي نختار استخالص ال (االجتماعية
  52األساسية االجتماعيةالمركبات  ياونسمي

الواردة في  متوقعةة واليالحقيق االجتماعيةالمتغيرات رتباط الفروق بين معامالت امصفوفة  تبين -3
 اتتقدير و  المتوقعة األساسيةالبيانات  نأي إ 0.05 أكبر منمن الفروق  %15ن أ( 2-87الجدول رقم )
 .جيدة األساسيةالمركبات 

ن إ أي 0.70 أكبر من( 2-89الجدول رقم )شتراكيات المستخمصة المبينة في جميع قيم اال -4
 بيا.يمكننا الوثوق ًا و جيد االجتماعية المتغيرات تباين تعبر عن األساسية االجتماعيةالمركبات 

( ليست مصفوفة 2-90الواردة في الجدول رقم ) األساسية االجتماعيةالمركبات  مصفوفة تحويل -5
 أحادية لذلك ال بد من تدوير المحاور.

ليست ( 2-91)رقم الواردة في الجدول  األساسية االجتماعيةالمركبات رتباط مصفوفة معامالت ا -6
التدوير بال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد بل و أحادية لذلك ال يمكننا افتراض استقالل المحاور 

 .Direct obliminالمائل باستخدام طريقة 
 ترتب حيث( 2-92الواردة في الجدول رقم ) األساسية االجتماعيةالمركبات نمط مصفوفة  تبين -7

 ما يمي: %40ل القيم التي تقل عن وتيمول ألاألساسي االمركب  وفقالقيم تنازليًا 
ع أفضل لممتغيرات وتوز ير تدو البعد  األساسية االجتماعيةمركبات البنية مصفوفة تحسن  -

 .األساسيةعمى المحاور  االجتماعية
وفاة  ىيول ساسي األعمى المركب االجتماعي األ المرتفع تحميلات الذ االجتماعيةالمتغيرات  -
 PCE1 ميةالتعميم المتوسط والعالي واألو  PCD5عدد الزوجاتتو  PCH1 دون خمس سنوات م والطفلاأل
 .PCE1نقصانو ( PCH1,PCD5,PCE4)ويزداد ىذا المركب بزيادة  ,PCE4ساسيالتسرب من التعميم األو 
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الثاني ىي األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االجتماعي  االجتماعيةالمتغيرات  -
لمام اإلو  (PCH3) المباشرة الصحية التقميدية الرعاية يزداد ىذا  (, إذPCE3)ناث بالقراءة والكتابة ا 

 المركب بزيادة ىذين المتغيرين.
عدد تالثالث ىي األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االجتماعي  االجتماعيةالمتغيرات  -

وفيات و  (PCD3) الحاالت الزواجية الخاصةو  (PCE2) لإلناثالتعميم المتدني و  (PCD5)الزوجات 
 (.PCH5( وبنقصان )PCD3 ,PCD5 ,PCE3يزداد ىذا المركب بزيادة ) إذ(, PCH5)الرضع 

إلمام الرابع ىي  األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االجتماعي االجتماعيةالمتغيرات  -
 نسب الزواجو  (PCH2)الرعاية الصحية الحديثة غير المباشرة و  (PCE3)ناث بالقراءة والكتابة اإل
(PCD1)يزداد ىذا المركب بنقصان ىذه المتغيرات. , إذ 
الخامس ىي  األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االجتماعي االجتماعيةالمتغيرات  -

الرعاية و  (PCD4) نسب العزوبيةو  (PCH5)وفيات الرضع و  (PCE4)ساسي التسرب من التعميم األ
, PCE4( وبنقصان )PCH4 ,PCD4يزداد ىذا المركب بزيادة ) إذ(, PCH4)الصحية الحديثة المباشرة 

PCH5.) 
السادس ىي  األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االجتماعي االجتماعيةالمتغيرات  -

 (, إذPCD2)ديمغرافية المكان و  PCH5))وفيات الرضع و  (PCE1)مية التعميم المتوسط والعالي واأل
 (.PCH5( وبنقصان )PCD2,PCE1يزداد ىذا المركب بزيادة )

في  بتقدير معامالتيا المبين باالستعانة األساسية االجتماعية نكتب الصيغة الجبرية لممركبات -8
 :كما يمي (2-94)رقم الجدول 

PCS1= 0.238*PCD1 +0.152*PCD2 -0.019*PCD3 +0.083*PCD4 +0.426*PCD5 +0.375*PCH1 -0.132*PCH2 -

0.026*PCH3 +0.092*PCH4 +0.085*PCH5 -0.265*PCE1 -0.004*PCE2 -0.032*PCE3 +0.288*PCE4 

PCS2= 0.105*PCD1 +0.042*PCD2 +0.196*PCD3 -0.018*PCD4 -0.129*PCD5 -0.066*PCH1 -0.262*PCH2 

+0.539*PCH3 +0.082*PCH4 -0.027*PCH5 -0.020*PCE1 -0.095*PCE2 +0.266*PCE3 +0.194*PCE4 

PCS3= -0.142*PCD1 -0.061*PCD2 +0.335*PCD3 +0.099*PCD4 +0.134*PCD5 -0.164*PCH1 +0.043*PCH2 -

0.038*PCH3 -0.174*PCH4 -0.256*PCH5 -0.008*PCE1 +0.414*PCE2 +0.143*PCE3 +0.065*PCE4 

PCS4= -0.403*PCD1 -0.007*PCD2 -0.114*PCD3 +0.012*PCD4 +0.055*PCD5 -0.040*PCH1 -0.526*PCH2 

+0.165*PCH3 -0.015*PCH4 +0.039*PCH5 -0.007*PCE1 +0.054*PCE2 -0.254*PCE3 +0.017*PCE4 

PCS5= 0.155*PCD1 -0.096*PCD2 -0.047*PCD3 +0.453*PCD4 +0.133*PCD5 +0.027*PCH1 -0.111*PCH2 -

0.029*PCH3 +0.338*PCH4 -0.172*PCH5 +0.035*PCE1 +0.018*PCE2 +0.087*PCE3 -0.195*PCE4 

PCS6= 0.107*PCD1 +0.619*PCD2 -0.148*PCD3 -0.099*PCD4 +0.165*PCD5 -0.127*PCH1 -0.014*PCH2 

+0.062*PCH3 +0.063*PCH4 -0.163*PCH5 +0.192*PCE1 +0.013*PCE2 -0.142*PCE3 +0.198*PCE4 
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 الجدول التالي:حسب المحافظات السورية يبينيا  األساسية االجتماعية مركباتالقيم المقدرة لم -9
 المقدرة األساسٌة االجتماعٌةمركبات ال : قٌم(2-95) رقم الجدول

 
PCS6 

 
PCS5 

 
PCS4 

 
PCS3 

 
PCS2 

 
PCS1 

 المركبات 
األساسٌة   

 المحافظات

 دمشق 0.751- 0.053- 0.271- 0.084- 0.513 3.048

 رٌف دمشق 0.288- 1.276 0.486- 1.327- 0.093- 0.342

 حمص 0.729- 0.036 0.183 0.981- 0.164 0.178-

 حماه 0.280- 0.122 0.327 0.354- 0.293 0.521-

 طرطوس 1.732- 0.564- 1.131 0.804 0.852 0.095-

 الالذقٌة 1.107- 0.783- 0.682 0.594 0.910 0.626

 ادلب 0.243 0.287- 0.508- 1.477- 0.576- 0.930-

 حلب 0.748 1.750 0.818 0.848- 0.373- 0.074

 الرقة 1.513 0.367- 0.590 0.306 0.259- 0.414-

 دٌر الزور 2.138 0.637- 1.713 0.721 0.299 0.020

 الحسكة 0.074 0.829- 0.136 0.928 3.034- 0.539-

 السوٌداء 0.176 1.506- 1.931- 1.137 1.018 0.239

 درعا 0.037 0.100- 1.131- 0.996- 0.132- 0.610-

 القنٌطرة 0.013- 1.943 1.253- 1.576 0.419 1.062-

 (2-81على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:             

 تمثيل أفضل تمثميا متغيرات 6 في السكان نمو عمى يؤثر اجتماعي متغير 14 وىكذا فقد مثمنا
%86.416و الكمي تباينيا من  %91.329 وتتضمن

مما  .األصمية االجتماعيةمن تباين المتغيرات  53
 األساسيةيمكن تمثيل المركبات الصحية )ثبت صحة الفرضية األولى من فرضيات ىذا المبحث: ي

 في عدد أقل من المتغيرات تتضمن األساسية والمركبات الديمغرافية األساسيةوالمركبات التعميمية 
وتسمى العوامل  األساسية االجتماعيةالنسبة العظمى من تبايناتيا الكمية ىي المركبات 

 (.االجتماعية

 :األساسية االقتصاديةيجاد المركبات إ -2-3-2
 األساسيةومركبات الدخل ومستوى المعيشة  األساسيةمركبات المينة والنشاط االقتصادي  نستخدم

األصمية  االقتصاديةمن تباين المتغيرات  %93.675( التي تتضمن بالمتوسط االقتصادية)المتغيرات 
حسب بونعالج بياناتيا الموزعة )متغيرات المينة والنشاط االقتصادي والدخل ومستوى المعيشة( 

سابقًا  المتبع سموباألبنفس من الممحق  (2-96) الواردة في الجدول رقم 2004المحافظات لعام 

                                                           
53
  86.416=(%91.329)*94.621ذه النسبة من خالل الجداء نحصل على ه 
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بالجداول الخاصة بتحديد  باالستعانةمنا عمى نتائج نفسرىا فحص SPSS v19باستخدام برنامج 
 من الممحق كما يمي: (2-110) إلى( 2-97) المرقمة من األساسية االقتصاديةالمركبات 

 .األساسية االقتصاديةحساب المركبات في  االرتباطنقوم ىنا باستخدام مصفوفة  -1
معامالت ارتباط المتغيرات قيم الجذور المميزة لمصفوفة ب الخاص( 2-99الجدول رقم ) يبين -2

والثاني  %32.323 يتضمن ولاألولي األ االقتصادي ن المركبأ االستخالصقبل  االقتصادية
 االقتصاديةمن تباين المتغيرات  %10.310 يتضمن الرابعو  %18.212 والثالث يتضمن %22.329 يتضمن
 Kaiser)معيار  االستخالصبمقارنة نتائج تطبيق معياري  تدريجيًا بعد ذلك.ية ىذه النسبة أىموتقل 

من تباين المتغيرات  %83.175األربعة األولى وتتضمن  االقتصاديةيجب استخالص المركبات  إذ
 إذ( من الممحق 2-7المبين في الشكل رقم ) الرسم البيانيب باالستعانة Cattell. ومعيار االجتماعية

من تباين المتغيرات  %96.021الستة األولى وتتضمن  االقتصاديةيجب استخالص المركبات 
الستة األولى ألنيا تتضمن نسبة أكبر من التباين  مركباتوبالتالي نختار استخالص ال( االقتصادية

 54األساسية االقتصاديةالمركبات  ياونسمي
الواردة الحقيقية والمتوقعة  االقتصاديةلمتغيرات بين معامالت ارتباط امصفوفة الفروق بين تبين  -3

 المتوقعة األساسيةالبيانات  نأي إ 0.05 أكبر منمن الفروق  %6ن أ( 2-102)في الجدول رقم 
 .جيدة األساسيةالمركبات  اتتقدير و 
ن إ أي 0.70 أكبر من( 2-104)رقم  الجدول شتراكيات المستخمصة المبينة فيجميع قيم اال -4

 يا.الوثوق ب ًا ويمكنجيد االقتصاديةتباين المتغيرات تعبر عن  األساسية االقتصاديةالمركبات 
دية ( ليست أحا2-105في الجدول رقم )الواردة  األساسية االقتصاديةالمركبات  تحويلة مصفوف -5

 لذلك ال بد من تدوير المحاور.
( 2-106)الواردة في الجدول رقم  األساسية االقتصاديةالمركبات  رتباطمالت امصفوفة معا -6

ال الوثوق بنتائج التدوير المتعامد بل نفضل و أحادية لذلك ال يمكننا افتراض استقالل المحاور ليست 
 .Direct obliminإجراء التدوير المائل باستخدام طريقة 

 حيث ترتب( 2-107الواردة في الجدول رقم ) األساسية االقتصاديةتبين مصفوفة نمط المركبات  -7
 ما يمي: %40ل القيم التي تقل عن وتيمول األساسي األالمركب  وفقالقيم تنازليًا 

                                                           
54
 .االساسًمضافا الٌه رقم المكون أي اختصاراً للعبارة:  PCOنرمز للمركب االقتصادي االساسً بالرمز 
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ممتغيرات أفضل ل عوتوز بعد تدوير المحاور  األساسية االقتصاديةة مصفوفة المركبات تحسن بني -
 .األساسية االقتصاديةالمحاور عمى  االقتصادية

الدخل ول ىي األساسي األ فع عمى المركب االقتصاديذات التحميل المرت االقتصاديةالمتغيرات  -
في أعمال تتطمب ميارة وجيد عضمي  االشتغال( و PCL1المستقر والصرف الصحي المحسن )

(PCW1( وعمل الذكور وامتيان اإلنتاج )PCW2 و )االشتغال ( في أعمال تتطمب ميارةPCW4 ,)إذ 
 (.PCW2 ,PCW1( وبنقصان )PCL1 ,PCW4يزداد ىذا المركب بزيادة )

الثاني ىي األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االقتصادي  االقتصاديةالمتغيرات  -
يزداد  إذ (,PCW3( وعمل اإلناث واإلعالة )PCW2وعمل الذكور وامتيان اإلنتاج ) (PCL3البطالة )

 (.PCW2( وبنقصان )PCL3 ,PCW3ىذا المركب بزيادة )
الدخل الثالث ىي  األساسي التحميل المرتفع عمى المركب االقتصادي ذات االقتصاديةالمتغيرات  -

يزداد ىذا  إذ(, PCW1في أعمال تتطمب ميارة وجيد عضمي ) االشتغال( و PCL6غير المستقر )
 المركب بزيادة كل من ىذين المتغيرين.

ىي  عالراباالساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االقتصادي  االقتصاديةالمتغيرات  -
يزداد ىذا المركب بزيادة كل  إذ(, PCL4الدخل المتدن )( و PCW4في أعمال تتطمب ميارة ) االشتغال

 من ىذين المتغيرين.
دخل  الخامس ىواألساسي المتغير االقتصادي ذو التحميل المرتفع عمى المركب االقتصادي  -

 ويزداد ىذا المركب بزيادتو. (PCL2) الفرد
السادس ىي  األساسي ذات التحميل المرتفع عمى المركب االقتصادي ةاالقتصاديالمتغيرات  -

في أعمال تتطمب ميارة وجيد  االشتغال( و PCL5( وظروف السكن )PCW3عمل اإلناث واإلعالة )
 (.PCW3 ,PCW1( وبنقصان )PCL5يزداد ىذا المركب بزيادة ) إذ (,PCW1عضمي )

في  بتقدير معامالتيا المبين باالستعانة األساسية االقتصادية نكتب الصيغة الجبرية لممركبات -8
 كما يمي: (2-109)الجدول رقم 

PCO1= 0.503*PCL1 +0.054*PCL2 -0.103*PCL3 -0.073*PCL4 -0.094*PCL5 +0.032*PCL6 -0.178*PCW1 -

0.355*PCW2 +0.018*PCW3 +0.297*PCW4 

PCO2= -0.116*PCL1 -0.009*PCL2 +0.617*PCL3 +0.060*PCL4 +0.158*PCL5 +0.013*PCL6 +0.076*PCW1 -

0.273*PCW2 +0.299*PCW3 +0.002*PCW4 
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PCO3= 0.023*PCL1 +0.059*PCL2 +0.036*PCL3 +0.025*PCL4 +0.046*PCL5 +0.736*PCL6 +0.363*PCW1 -

0.214*PCW2 -0.243*PCW3 -0.086*PCW4 

PCO4= -0.047*PCL1 -0.016*PCL2 +0.078*PCL3 +0.768*PCL4 -0.016*PCL5 +0.017*PCL6 +0.017*PCW1 

+0.306*PCW2 +0.026*PCW3 +0.328*PCW4 

PCO5= 0.072*PCL1 +0.945*PCL2 +0.023*PCL3 -0.021*PCL4 +0.028*PCL5 -0.007*PCL6 +0.074*PCW1 

+0.168*PCW2 +0.047*PCW3 +0.013*PCW4 

PCO6= -0.062*PCL1 -0.013*PCL2 +0.166*PCL3 -0.036*PCL4 +0.644*PCL5 +0.068*PCL6 -0.238*PCW1 

+0.088*PCW2 -0.345*PCW3 +0.008*PCW4 

 يبينيا الجدول التالي:حسب المحافظات السورية  األساسية االقتصاديةممركبات القيم المقدرة ل -9
 المقدرة األساسٌة االقتصادٌةالمركبات  : قٌم(2-110) رقم الجدول

 
PCO6 

 
PCO5 

 
PCO4 

 
PCO3 

 
PCO2 

 
PCO1 

 المركبات 
األساسٌة   

 المحافظات

 دمشق 1.330- 0.769- 0.601 2.065- 0.143- 0.846-

 رٌف دمشق 1.580- 1.060- 0.938- 0.576- 0.702- 0.011

 حمص 0.743- 0.316 0.104- 0.082- 1.224- 0.063

 حماه 0.074 0.010 1.152- 0.507 0.087- 0.026-

 طرطوس 0.269 1.492 1.086- 0.621- 0.864 1.532-

 الالذقٌة 0.924- 1.867 0.283- 0.558- 1.356 0.942-

 ادلب 0.633 1.045- 0.137 0.823- 1.544 1.026

 حلب 0.874- 1.279- 0.484- 1.751 1.574 0.954

 الرقة 1.403 0.322- 0.649- 1.109 0.947- 0.581

 دٌر الزور 1.873 0.026 0.572- 0.683- 0.777- 0.572

 الحسكة 0.729 1.438 0.012- 0.158- 0.056 2.044

 السوٌداء 0.112 0.138 1.493 1.025 0.809- 1.454-

 درعا 0.191 0.741- 0.722 0.934 0.399 0.334-

 القنٌطرة 0.167 0.071- 2.326 0.241 1.102- 0.117-

 (2-96على الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:        

 تمثيل أفضل تمثميا متغيرات 6 في السكان نمو عمى تؤثر قتصاديةا متغيرات 10 مثمنا وىكذا فقد
مما يثبت  .األصمية االقتصاديةمن تباين المتغيرات  %89.948و الكمي تباينيا من %96.021 وتتضمن

بات المينة والنشاط االقتصادي يمكن تمثيل مرك) :بحثمال ىذا من فرضيات ثانيةصحة الفرضية ال
النسبة  في عدد أقل من المتغيرات تتضمن األساسيةومركبات الدخل ومستوى المعيشة  األساسية

 (.االقتصاديةوتسمى العوامل  األساسية االقتصاديةكمية وىي المركبات العظمى من تبايناتيا ال
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 االقتصادية العوامل بين العةقة دراسة :ثالثال الفصل

 وم  اآلخر بعضيا م  بعضيا المستخمصة االجتماعيةو 

 القانوني. االرتباط تحميل باستخدام السكاني النمو مكونات
THIRD CHAPTER: A STUDY OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS WITH 

EACH OTHER AND WITH THE POPULATION 

GROWTH COMPONENTS USING THE CANONICAL 

CORRELATION ANALYSIS. 

 
 

  والعوامل االقتصادٌة العوامل بٌن العالقة دراسة األول: المبحث                         

 .االجتماعٌة                                             

 االجتماعٌة العوامل من كل عالقة دراسة :الثانً المبحث                        

 السكانً. النمو مع االقتصادٌةو                                             
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 :55مقدمة -
ضمن تت (األساسية االقتصاديةالمركبات ) عوامل اقتصادية 6 فيمتغير اقتصادي  26 اختزالبعد 

 عوامل 6في  متغير اجتماعي 36 واختزال, األصمية االقتصاديةمن تباين المتغيرات  89.948%
ين المتغيرات من تبا %86.416 ضمن تفسيرتت( األساسية االجتماعية)المركبات  اجتماعية

 االجتماعيةو  االقتصادية ىذه العواملقوم في ىذا الفصل بدراسة عالقة سن األصمية, االجتماعية
النمو السكاني من خالل دراسة عالقتيا بمكوناتو نظرًا لطبيعة ومع بعضيا مع بعضيا اآلخر 

 .بينيا واتجاه التأثير بينياالعالقة واألثر غير المباشر بينيا وذلك لفيم ىيكمية العالقات المتبادلة 
عمى تحميل العالقة بين يقوم وىو لتحقيق ذلك التقنيات المتاحة  أىم منالقانوني  االرتباطتحميل  يعد  

تراكيب الأزواج من  واحد أو أكثرفي يا حاللإبحيث يتم  (مستقمةو تابعة )متغيرات مجموعتين من ال
بينيا يسمى  االرتباطو  يسميان متغيرين قانونيينتركيبين خطيين من كل زوج منيا يتألف  إذالخطية 
 االرتباطامل معمربع أما  بينيا أعظمياً  االرتباطبحيث يكون  يااستخراجيتم و  القانوني االرتباط
 .يدل عمى التباين المشترك بين ىذين المركبين الخطيينفيو القانوني 

 القانوني تحقيق عدة أىداف: االرتباطباستخدام تحميل  نايمكن
 .ن توجد بين مجموعتين من المتغيراتالعالقة التي يمكن أ ةتحديد قو  -1
بين  االرتباطبحيث يكون  ,جموعة من المتغيراتقانونية لكل موزان أاستخراج مجموعة  -2

 أعظميًا.رات في كل تركيب خطي لكل مجموعة المتغي
ة ىمامن خالل قياس مدى المس ,كان نوعيا بين مجموعات المتغيرات ياً لعالقة أتفسير طبيعة ا -3

 .النسبية لكل متغير في المركبات القانونية المستخرجة
 .لكل متغير مشاىدة nعن  مأخوذة                 متغير مستقل qنو لدينا فإذا فرضنا أ
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 .لكل متغير مشاىدة nعن  مأخوذة                من المتغيرات التابعة  p ولدينا أيضاً 
 لمشترك ونحصل عمى مصفوفة التبايننحسب التباين الدراسة العالقة بين مجموعتي المتغيرات 

)       التالية:
      
      

) 
 مصفوفة التباين بين المتغيرات المستقمة,   مصفوفة التباين بين المتغيرات التابعة,      :ن  إإذ 

مصفوفة التباين بين المتغيرات المستقمة     مصفوفة التباين بين المتغيرات التابعة والمستقمة,    
 .والتابعة

 المتعدد بحساب: االرتباطمربع معامل  فنحصل عمى

  
   |      

     |/|   |   |   
        

     |   ∏   
  

    
 :أن حيث

s = min(p, q) (صغر عدد بين المتغيرات التابعة أp و المستقمة أq.) 
   
    

    
       

   |ىي الجذور المميزة لممصفوفة  
        

وقيميا محصورة في المجال  |     
   |وتحسب من المعادلة المصفوفية التالية:  [   ]

        
         |  الجذر التربيعي بأخذو    

  لمجذور المميزة 
 .القانونية االرتباطنحصل عمى معامالت   

 ممصفوفة أعاله ىي تراكيب خطية أي:المتجيات المميزة المرافقة لمجذور المميزة ل
     ∑    تراكيب الخطية في عدد من ال Xيمكننا تمثيل 
    ∑    في عدد من التراكيب الخطية  Yويمكننا تمثيل 

منيا الشرط التالي:  بين كل زوج من التراكيب الخطية بحيث يحقق كالً  االرتباطيتم إيجاد معامالت 
   |ووفق مفيوم الجذور المميزة لممصفوفة                   

        
 :نفإ  |     

                 
   )               بحل المصفوفتين:و 

        
         )     

(   
        

         )     
ذا بحيث إ 0.05 بالقيمةغير المعنوية عند مستوى داللة محدد كل الجذور المميزة  يتم تجاىل إذ

ية النسبية ىموذلك بعد حساب األكانت العالقة غير معنوية عندئذ العالقة بين المتغيرات ال تفسر 
  القانوني  االرتباطلمعامل 

 

∑   
  

   

 االرتباطىناك عدة اختبارات لمتحقق من معنوية معامالت ,  
حيث  Lawley- Hotellingواختبار  Roy'sواختبار  Pillai'sواختبار  Wilks'Ʌمثل اختبار  القانوني

ألزواج التراكيب الخطية التي تم  القانوني االرتباطجميع معامالت معنوية  يستخدم األول الختبار
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 االرتباطأما بقية معامالت  فقط القانوني االول االرتباطالختبار معامل  تستخدم البقيةبينما  إيجادىا
ألنو  Wilks'Ʌسنستخدم ىنا اختبار لذلك . Fأو    اختبار  ليا ستخدمالقانوني في ىذه الحالة في

 وذلك وفق الفرضية التالية:األشمل 
 :Null Hypothesis يالعدم الفرض

ومجموعة المتغيرات التابعة  قمةحصائية بين مجموعتي المتغيرات المستال توجد عالقة ذات داللة إ
 (يساوي الصفر R االرتباطن معامل يساوي الصفر وبالتالي فإ yو  xبين ن التباين المشترك )أي إ

 :alternative hypothesis مقابل الفرض البديل
حصائية بين مجموعتي المتغيرات المستقمة ومجموعة المتغيرات التابعة توجد عالقة ذات داللة إ

 (yو  xبين )ىناك تباين مشترك وارتباط 
 من العالقة التالية: Wilks'Ʌ االختبارمؤشر  تحسب قيمة

    
| |

|   ||   |
  

| |

|   ||   |
  ∏      

  

 

   

 

 ( من العالقة االتية:Fisher) Fومن ثم نحسب قيمة 

   
    

 
 ⁄

  
 
 ⁄

 
   
   

 

√      حيث أن:
      

       
                  و      

 
     

 .ونقبل الفرض البديل عدميةنرفض الفرضية ال     ذا كانت فإ
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 :االجتماعيةوالعوامل  االقتصاديةدراسة العةقة بين العوامل المبحث االول: 
نمو  عمىبطريقة غير مباشرة  المؤثرة االجتماعيةو  االقتصادية عواملالسنقوم بدراسة العالقة بين 

 بيانات الجدول التالي:عمى  عتماداً ا SPSS V19برنامج القانوني و  االرتباط تحميل استخدامب السكان
 2004عام موزعة على المحافظات السورٌة  االجتماعٌةو االقتصادٌة عواملقٌم ال: (3-1) رقم الجدول

 المحافظات

االقتصادٌةالعوامل  االجتماعٌةالعوامل    

PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

 3.048 0.513 0.084- 0.271- 0.053- 0.751- 0.846- 0.143- 2.065- 0.601 0.769- 1.330- دمشق

 0.342 0.093- 1.327- 0.486- 1.276 0.288- 0.011 0.702- 0.576- 0.938- 1.060- 1.580- رٌف دمشق

 0.178- 0.164 0.981- 0.183 0.036 0.729- 0.063 1.224- 0.082- 0.104- 0.316 0.743- حمص

 0.521- 0.293 0.354- 0.327 0.122 0.280- 0.026- 0.087- 0.507 1.152- 0.01 0.074 حماة

 0.095- 0.852 0.804 1.131 0.564- 1.732- 1.532- 0.864 0.621- 1.086- 1.492 0.269 طرطوس

 0.626 0.910 0.594 0.682 0.783- 1.107- 0.942- 1.356 0.558- 0.283- 1.867 0.924- الالذقٌة

 0.930- 0.576- 1.477- 0.508- 0.287- 0.243 1.026 1.544 0.823- 0.137 1.045- 0.633 ادلب

 0.074 0.373- 0.848- 0.818 1.750 0.748 0.954 1.574 1.751 0.484- 1.279- 0.874- حلب

 الرقة
1.403 -0.322 -0.649 1.109 -0.947 0.581 1.513 -0.367 0.590 0.306 -0.259 -0.414 

 0.020 0.299 0.721 1.713 0.637- 2.138 0.572 0.777- 0.683- 0.572- 0.026 1.873 دٌرالزور

 0.539- 3.034- 0.928 0.136 0.829- 0.074 2.044 0.056 0.158- 0.012- 1.438 0.729 الحسكة

 0.239 1.0184 1.137 1.931- 1.506- 0.176 1.454- 0.809- 1.025 1.493 0.138 0.112 السوٌداء

 0.610- 0.132- 0.996- 1.131- 0.100- 0.037 0.334- 0.399 0.934 0.722 0.741- 0.191 درعا

 1.062- 0.419 1.576 1.253- 1.943 0.043- 0.117- 1.102- 0.241 2.326 0.071- 0.167 القنٌطرة

 (. 2 -110 ( ) 2 -95 ٌن )على الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

 القانوني: االرتباطيجاد معامةت إ -3-1-1
عدد ( بحساب التابعةىي مجموعة المتغيرات األقل عددًا )المتغيرات التابعة والمستقمة  نحدد أوالً 

لك ال فرق ذل .(في كل جانب متغيرات ة)ست يانمتساو  , فنجد أنيمااالجتماعيةو  االقتصاديةعوامل ال
ىي  االجتماعية العواملن أ لك سنعدّ ذل ,من حيث افتراض المتغيرات التابعة والمستقمةىنا 

تراكيب  ةنحصل بالمقابل عمى ستسو  ىي المتغيرات المستقمة االقتصادية العواملالمتغيرات التابعة و 
 V االجتماعية لمعواملخطية وست معامالت ارتباط قانونية بين المتغيرات القانونية الممثمة 

 الجدول التالي: مبينة في U االقتصادية لمعواملوالمتغيرات القانونية الممثمة 
 االجتماعٌةوالعوامل  االقتصادٌةالقانونً بٌن العوامل  االرتباطمعامالت : (3-2) رقم الجدول

 القانونً االرتباطمعامل  القانونً االرتباطقٌمة معامل 

0.997    

0.987    

0.936    

0.796    

0.400    

0.170    

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                               
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 عواملبين ال ارتباط قوي جداً  إلىوقيمتو تشير  كبرىو األول ني األالقانو  االرتباطن معامل نالحظ أ
 .الممثمة بأزواج التراكيب القانونية االجتماعيةو  االقتصادية

 :القانوني االرتباطعنوية معامةت اختبار م -3-1-2
 :نحصل عمى ما يميف Wilks'Ʌباستخدام اختبار القانونية السابقة  االرتباطنختبر معنوية معامالت 

 االجتماعٌةوالعوامل  االقتصادٌةالقانونً للعالقة بٌن العوامل  االرتباطمعامالت اختبار معنوٌة : (3-3) رقم الجدول

 االرتباطمعامالت  Wilks'Ʌقٌمة مؤشر اختبار درجة الحرٌة االختبارمستوى داللة 

0.004 36 0.00001    

0.030 25 0.00095    

0.213 16 0.03709    

0.566 9 0.29850    

0.858 4 0.81530    

0.661 1 0.97099    

 (.3-2) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                    
بقية ما أ حصائياً إ نداالول والثاني القانوني األ االرتباطمعاممي نجد من خالل الجدول السابق أن 

 .%95لك باحتمال قدره ذو  (لذلك فيي مرفوضةحصائية )داللة إذات فيي ليست معامالت ال
 بزوجين من التراكيب الخطيةيمكن تمثيميا  االجتماعيةو  االقتصاديةن العالقة بين العوامل أ أي

والمتغير  االجتماعية عواملالممثل لم   المتغير القانوني ول لزوج األافضل تمثيل؛ يحوي أ تمثميا
الممثل    يحوي المتغير القانوني فيو الزوج الثاني , أما االقتصادية عواململالممثل    القانوني 

 .االقتصادية عواململالممثل    والمتغير القانوني  االجتماعية عوامللم

 :حساب المعامةت المعيارية ألزواج التراكيب الخطية -3-1-3
من المصفوفة     االجتماعيةب المعامالت المعيارية لزوج التراكيب الخطية الممثل لمعوامل نحس

(   
        

 ةب المعامالت المعيارية لزوج التراكيب الخطية الممثمبينما تحس     (         
   )من المصفوفة     االقتصاديةلمعوامل 

        
 عمى النتائج التالية: فنحصل     (         

 االجتماعٌةو االقتصادٌةالمعامالت المعٌارٌة للتراكٌب الخطٌة الممثلة للعوامل : (3-4) رقم الجدول

 التابعة المتغٌرات       المستقلة المتغٌرات      

-0.048 -0.557 PCO1 0.533 0.018 PCS1 

-0.449 -0.611 PCO2 0.315 0.428 PCS2 

-0.088 0.194 PCO3 -0.015 -0.513 PCS3 

0.108 -0.104 PCO4 -0.382 -0.344 PCS4 

-0.046 -0.055 PCO5 -0.489 0.269 PCS5 

0.768 -0.264 PCO6 0.011 0.510 PCS6 

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                            
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 بمقدار انحراف  PCS1ول االجتماعي األ عاملالقيمة ن ازدياد نالحظ من خالل الجدول السابق أ
بمقدار    والمتغير القانوني الثاني  0.018بمقدار    ول ي األمعياري واحد سيزيد المتغير القانون

 .(تابعة)الاالجتماعية عواملوىكذا نفسر جميع الحاالت بالنسبة لجميع ال .0.533
بمقدار انحراف معياري واحد سينقص  PCO1نالحظ أن ازدياد قيمة العامل االقتصادي األول كما 

وىكذا نفسر  0.048بمقدار    والمتغير القانوني الثاني  0.557بمقدار    المتغير القانوني األول 
 (.مستقمة)ال االقتصاديةجميع الحاالت بالنسبة لجميع العوامل 

 الشكل التالي: عمى االجتماعية عوامللالقانونية والتي تمثل ا التراكيبول من الزوج األ يكون ذلكوب
                                                                     
                                                                     

 الشكل التالي: عمى االقتصادية عوامللم القانونية الممثمة الزوج الثاني من التراكيبو 
                                                                       
                                                                       

 الخطيةبزوج التراكيب  االجتماعيةو  االقتصادية دراسة ارتباط العوامل -3-1-4
 الممثمة ليا:

بزوج التراكيب الخطية  االقتصاديةوالعوامل  االجتماعيةمن العوامل  رتباط كالً نحسب معامالت ا
 معنويًا. االرتباطبالقيمة المطمقة يعتبر  0.50أكبر من  االرتباطذا كانت قيمة معامل فإ ,ياالممثمة ل

 ليا: مةالممث خطيةوزوج التراكيب ال االجتماعية بين العوامل االرتباطدراسة  -1
 والمتغٌرٌن القانونٌٌن الممثلٌن لها االجتماعٌةبٌن العوامل  االرتباطمعامالت : (3-5) رقم الجدول

 المتغٌرات التابعة      

0.649 -0.264 PCS1 

0.439 0.499 PCS2 

0.072 -0.529 PCS3 

-0.511 -0.448 PCS4 

-0.664 0.410 PCS5 

-0.313 0.502 PCS6 

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  إعدادمن المصدر: 
 :ننالحظ من خالل الجدول السابق أ

بمعامالت ارتباط  PCS6و  PCS3 االجتماعية عواملبكل من ال   ول تغير القانوني األالميرتبط  -
 بو ىو األكبر بالقيمة المطمقة االرتباطلكون معامل  PCS3ية أىم    يظير. حيث 0.50كبر من أ
 .   التجاه PCS3مخالفة اتجاه ة بينيما أي عالقة عكسي تعني وجود السالبة االرتباطشارة معامل ا  و 
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موافقة أي  بينيما عالقة طرديةوجود  عمى الموجبة ماشارة معامل ارتباطيإ تعنيي ذال PCS6يميو 
 .  تجاه التغيره  اتجاه
بمعامالت  PCS5و  PCS4و  PCS1 االجتماعية عواملبكل من ال   يرتبط المتغير القانوني الثاني  -

 بالقيمة المطمقةكبر ألن معامل ارتباطيما ىو األ PCS5ية أىم   يظير  إذ .0.50كبر من ارتباط أ
ا طردية, تيمعالقو  بالقيمة المطمقة  مع  امل ارتباطكبر معبثاني أ PCS1عكسية, يميو  وعالقتيما

 وعالقتيما عكسية.  مع  بالقيمة المطمقة معنوي بأقل معامل ارتباط PCS4 خيراً وأ
السابقة نكتب التراكيب الخطية الممثمة لمعوامل  االرتباطعمى القيم المعنوية لمعامالت  باالعتماد -

                         كما يمي:             االجتماعية
                                    

 ليا: الممثمة الخطيةزوج التراكيب و  االقتصادية عواملبين ال االرتباطدراسة  -2
 والمتغٌرٌن القانونٌٌن الممثلٌن لها االقتصادٌةبٌن العوامل  االرتباطمعامالت : (3-6) رقم الجدول

 المتغٌرات المستقلة      

0.173 -0.760 PCO1 

-0.637 -0.650 PCO2 

-0.151 0.324 PCO3 

0.299 -0.130 PCO4 

0.007 -0.061 PCO5 

0.881 -0.376 PCO6 

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
 :ننالحظ من خالل الجدول السابق أ

بمعامالت ارتباط  PCO2و  PCO1 االقتصادية عواملبكل من ال   ول المتغير القانوني األيرتبط  -
 ىو األكبر بالقيمة المطمقة يماارتباطن معامل أل PCO1ية أىم   يظير حيث  .0.50كبر من أ

 .  مع ية عالقة عكسي يرتبط بذال PCO2 , يميو العاملعكسية وعالقتيما
بمعامالت ارتباط  PCO6و  PCO2 االقتصادية عواملبكل من ال   يرتبط المتغير القانوني الثاني  -
يما ىو األكبر بالقيمة رتبط معامل ارتباطي نأل PCO6ية أىم   يظير . حيث 0.50كبر من أ

 .عكسية   المتغير ب وعالقتو PCO2 عامل, يميو العالقتيما طرديةو  المطمقة
 عواملالتراكيب الخطية الممثمة لم السابقة نكتب االرتباطعمى القيم المعنوية لمعامالت  باالعتماد -

                                    :كما يمي االقتصادية
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 القانونية:زوجي التراكيب فسر بواسطة تباين المحساب ال -3-1-5
كل زوج  هفسر ذي يكاًل عمى حدة ال االقتصاديةو  االجتماعيةنقوم بحساب نسبة التباين في العوامل 

 نحصل عمى النتائج التالية:فمن التراكيب القانونية 
 :التراكيب القانونيةذي تفسره ال االجتماعية عواملتباين ال -

 المفسر بواسطة المتغٌرات القانونٌة االجتماعٌة:نسبة التباٌن فً العوامل (3-7) رقم الجدول

 التجمٌعٌة نسبةال
 المفسر لتباٌنل المتصاعدة

 التراكٌب من واحد بزوج
 الخطٌة

 يذال التباٌن نسبة
 واحد زوج ٌفسره

 الخطٌة التراكٌب من

 ذيال التباٌن نسبة
 القانونً المتغٌر ٌفسره

 عوامللل الممثل
 االقتصادٌة

 القانونً المتغٌر
 عوامللل الممثل

 االقتصادٌة

 ٌفسره ذيال التباٌن نسبة
 الممثل القانونً المتغٌر

 االجتماعٌة عوامللل

 القانونً المتغٌر
 لعواملل ثلالمم

 االجتماعٌة

40.485 40.485 20.174    20.311    

87.195 46.710 23.053    23.657    

117.410 30.215 14.107    16.108    

136.655 19.245 7.466    11.779    

153.979 17.324 2.394    14.930    

167.577 13.598 0.383    13.215    

 المجموع 100 المجموع 67.577 167.577 -

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
 االجتماعيةالعوامل  تباين إجماليمن  87.195من التراكيب القانونية ول والثاني األ الزوجين يفسر

 وىي نسبة ممتازة. 167.577 الذي يساوي التراكيب القانونيةأزواج المفسر بواسطة جميع 
 تراكيب القانونية:ال هفسر ذي تال االقتصادية عواملتباين ال -

 المفسر بواسطة المتغٌرات القانونٌة االقتصادٌة:نسبة التباٌن فً العوامل (3-8) رقم الجدول

 التجمٌعٌة النسبة
 المفسر للتباٌن المتصاعدة

 التراكٌب من واحد بزوج
 الخطٌة

 يذال التباٌن نسبة
 واحد زوج ٌفسره
 التراكٌب من

 الخطٌة

 ذيال التباٌن نسبة
 القانونً المتغٌر ٌفسره

 للمتغٌرات الممثل
 االقتصادٌة

 القانونً المتغٌر
 للمتغٌرات الممثل

 االقتصادٌة

 ذيال التباٌن نسبة
 القانونً المتغٌر ٌفسره

 للمتغٌرات الممثل
 االجتماعٌة

 المتغٌر
 الممثل القانونً

 للمتغٌرات
 االجتماعٌة

42.109 42.109 21.126    20.983    

85.686 43.577 22.070    21.507    

126.375 40.689 21.692    18.997    

140.959 14.584 8.926    5.658    

157.848 16.889 14.555    2.334    

169.816 11.968 11.631    0.337    

 المجموع 69.816 المجموع 100 169.816 -

 (.3-1) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
 االقتصادية عواملمن مجموع تباين ال 85.686من التراكيب القانونية ول والثاني األ الزوجين يفسر

 .أيضاً  وىي نسبة ممتازة 169.816التراكيب القانونية  أزواج المفسر بواسطة جميع
مرتبطة بعةقة المؤثرة بصورة غير مباشرة عمى نمو السكان  االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل 
من  ثالثةمما يثبت صحة الفرضية ال %95باحتمال قدره  حصائياً دال إ االرتباطذا وى قوية جداً 

 (.االجتماعيةوالعوامل  االقتصاديةحصائية بين العوامل إ ات البحث )توجد عةقة ذات داللةفرضي
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م   االقتصاديةو  االجتماعيةالعوامل  كل منعةقة المبحث الثاني: دراسة 
 النمو السكاني:مكونات 

مكونات مع  االجتماعيةو  االقتصادية عواملال كل من ا المبحث بدراسة العالقة بينذسنقوم في ى
تؤثر  االقتصاديةوالعوامل  االجتماعيةن العوامل أ وىجرة عمى أساسن والدة ووفاة نمو السكان م

القانوني  االرتباطباستخدام تحميل  و جميعيامكوناتو أ أحد عمىمن خالل التأثير نمو السكان  عمى
 .ا الفصلذوبنفس خطوات المعالجة في المبحث األول من ى SPSS V19وبرنامج 

 النمو السكاني:مكونات و  جتماعيةاالدراسة العةقة بين العوامل  -3-2-1
( متغيرات)ستة  االجتماعيةقل من عدد العوامل ( أمتغيراتونات نمو السكان )ثالثة عدد مك إن
ىي المتغيرات المستقمة.  االجتماعيةلك فإن مكونات نمو السكان ىي المتغيرات التابعة والعوامل ذل

ومكونات نمو  االجتماعيةزواج من التراكيب الخطية تمثل العوامل سنحصل بالمقابل عمى ثالثة أ
مكونات نمو لالقانونية الممثمة  متغيراتعمى ثالث معامالت ارتباط قانونية بين ال السكان, وأيضاً 

عمى البيانات الواردة في  عتماداً ا .U االجتماعيةمعوامل لنية الممثمة والمتغيرات القانو  Vالسكان 
 ي:التالالجدول 

 2004عام موزعة على المحافظات السورٌة  االجتماعٌةقٌم مكونات نمو السكان والعوامل : (3-9) رقم الجدول

االجتماعٌةالعوامل  مكونات نمو السكان المحافظات  

معدل الموالٌد 
 Bالخام 

معدل الوفٌات 
 Dالخام 

معدل صافً 
 Mالهجرة 

 
PCS1 

 
PCS2 

 
PCS3 

 
PCS4 

 
PCS5 

 
PCS6 

 3.048 0.513 0.084- 0.271- 0.053- 0.751- 8.70- 4.4 26.4 دمشق

 0.342 0.093- 1.327- 0.486- 1.276 0.288- 11.1 3 26 رٌف دمشق

 0.178- 0.164 0.981- 0.183 0.036 0.729- 3.30- 3.1 29.9 حمص

 0.521- 0.293 0.354- 0.327 0.122 0.280- 4.90- 3.1 31 حماة

 0.095- 0.852 0.804 1.131 0.564- 1.732- 9.30- 3.6 29.1 طرطوس

 0.626 0.910 0.594 0.682 0.783- 1.107- 0.5- 4.1 22.1 الالذقٌة

 0.930- 0.576- 1.477- 0.508- 0.287- 0.243 11- 3.6 40.5 ادلب

 0.074 0.373- 0.848- 0.818 1.750 0.748 1.60- 3 31.4 حلب

 0.414- 0.259- 0.306 0.590 0.367- 1.513 2.60- 2.9 32.2 الرقة

 0.020 0.299 0.721 1.713 0.637- 2.138 0.80- 2.8 36 دٌرالزور

 0.539- 3.034- 0.928 0.136 0.829- 0.074 9.3 1.6 16.9 الحسكة

 0.239 1.0184 1.137 1.931- 1.506- 0.176 0.30- 4.3 21.7 السوٌداء

 0.610- 0.132- 0.996- 1.131- 0.100- 0.037 4 2.3 29.1 درعا

 1.062- 0.419 1.576 1.253- 1.943 0.043- 24.2 2 14 القنٌطرة

 (. 2 -95( )  1-2ٌن ) على الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:     
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( 3-10وبالمعالجة نحصل عمى مجموعة من النتائج التي نفسرىا اعتمادًا عمى الجداول المرقمة من )
 ( من الممحق كما يمي:3-17) إلى
 المبينة في االجتماعية عواملنمو السكان وال مكونات القانوني بين االرتباطبحساب معامالت  -1

 .جداً  ارتباط قوي إلىكبر ويشير القانوني األول ىو األ االرتباطأن معامل نجد  (3-10)الجدول رقم 
 فيالمبينة نتائجو القانوني  االرتباطمعنوية معامالت لمتحقق من  Wilks'Ʌباستخدام اختبار  -2

فيو الثالث ما , أحصائياً إ نداالول والثاني القانوني األ االرتباطن معاممي نجد أ (3-11)الجدول رقم 
 االجتماعيةن العالقة بين العوامل إ أي .%95لك باحتمال قدره ذو  حصائياً إمرفوض لكونو غير دال 

 فضل تمثيل.بزوج من التراكيب الخطية تمثميا أومكونات نمو السكان يمكن تمثيميا 
الممثل لمكونات نمو السكان والمتغير    ول من التراكيب الخطية يحوي المتغير القانوني الزوج األ
نوني الزوج الثاني من التراكيب الخطية يحوي المتغير القاو  .االجتماعية عواملالممثل لم   القانوني 

 .االجتماعية عواملالممثل لم   الممثل لمكونات نمو السكان والمتغير القانوني    
بحساب المعامالت المعيارية لمتراكيب الخطية الممثمة لمكونات نمو السكان والمبينة في  -3

( بمقدار Bول )معدل الوالدات الخام مكون نمو السكان األازدياد قيمة  أننجد  (3-12)الجدول رقم 
والمتغير القانوني  1.395بمقدار    ول من المتغير القانوني األ انحراف معياري واحد سيزيد كالً 

نحصل  إذنمو السكان.  كوناتمسر جميع الحاالت بالنسبة لبقية وىكذا نف .0.189 بمقدار   الثاني 
 نمو السكان )المتغيرات التابعة(: المركبين القانونيين الممثمين لمكوناتبذلك عمى 

                           
                           

الجدول والمبينة في  االجتماعيةلمعوامل  بحساب المعامالت المعيارية لمتراكيب الخطية الممثمة -4
واحد سيزيد  بمقدار انحراف معياري PCS1ول األ االجتماعي عاملن ازدياد قيمة الأنجد  (3-13)رقم 

 .0.008بمقدار    وسينقص المتغير القانوني الثاني  0.566بمقدار    ول المتغير القانوني األ
 .االجتماعية عواملوىكذا نفسر جميع الحاالت بالنسبة لجميع ال

 )المتغيرات المستقمة(: االجتماعية عواملعمى المركبين القانونيين الممثمين لمبذلك نحصل 
                                                                      
                                                                      

تبين دراسة ارتباط مكونات نمو السكان بالمتغيرين القانونيين الممثمين ليا والمبينة نتائجيا في  -5
 ن:أ (3-14)الجدول الجدول رقم 
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يظير  إذ .0.50بمعامل ارتباط اكبر من  Bبمعدل الوالدات الخام يرتبط    ول المتغير القانوني األ
 يما ىو األكبر بالقيمة المطمقة والعالقة بينيما طردية.رتباطلكون معامل ا Bية أىم   

  Mومعدل صافي اليجرة  Dبكل من معدل الوفيات الخام    يرتبط المتغير القانوني الثاني بينما 
رتباط لكونو يرتبط معو بأكبر معامل ا Dية أىم   يظير و  .0.50كبر من بمعامالت ارتباط أ

 عالقة بينيما عكسية.وال M, يميو والعالقة بينيما طردية,
 وبذلك يكون الزوج األول من التراكيب القانونية الممثمة لمكونات نمو السكان عمى الشكل التالي:

           
                   

بالمتغيرين القانونيين الممثمين ليا والمبينة نتائجيا في  االجتماعيةتبين دراسة ارتباط العوامل  -6
 ن:أ (3-15)الجدول الجدول رقم 

كبر بمعامالت ارتباط أ PCS4و  PCS1 االجتماعية بكل من العوامليرتبط    ول المتغير القانوني األ
عالقة والكبر بالقيمة المطمقة, بو ىو األ ورتباطن معامل األ PCS4ية أىم   يظير حيث  .0.50من 

 فيي طردية.   مع  PCS1بينيما أما عالقة عكسية 
بمعامالت  PCS6و  PCS5 االجتماعية عواملبكل من ال   يرتبط المتغير القانوني الثاني بينما 

والعالقة بين رتبط معو بأكبر معامل ارتباط لكونو ي PCS5ية أىم   يظير  إذ .0.50كبر من ارتباط أ
 طردية.   مع  PCS6و  PCS5كل من 

 عمى الشكل التالي: االجتماعيةوبذلك يكون الزوج الثاني من التراكيب القانونية الممثمة لمعوامل 
                          
                         

من مجموع تباين مكونات نمو السكان  150.985يفسر التركيبين القانونيين األول والثاني  -7
ىي نسبة ممتازة كما ىو مبين في و  180.416 الذي يساوي المفسر بواسطة جميع التراكيب القانونية

المفسر بواسطة  االجتماعيةمن مجموع تباين العوامل  71.392, بينما يفسران (3-16)الجدول رقم 
 .(3-17)وىي نسبة ممتازة ايضًا كما ىو مبين في الجدول  97.109جميع التراكيب القانونية 

 عواملالن أ ومكونات نمو السكان االجتماعيةالعةقة بين العوامل دراسة ذا فقد تبين لنا من وىك
باحتمال  حصائياً دال إ االرتباطذا وى بعةقة قوية جداً  مرتبطانومكونات نمو السكان  االجتماعية

ذات داللة توجد عةقة ) :البحث تمن فرضيا الرابعة. مما يثبت صحة الفرضية  %95قدره 
 .ومكونات نمو السكان( االجتماعيةإحصائية بين العوامل 
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 النمو السكاني:مكونات و  االقتصاديةدراسة العةقة بين العوامل  -3-2-2
)ستة متغيرات(  االقتصاديةقل من عدد العوامل ( أمتغيرات مكونات نمو السكان )ثالثعدد إن 
ىي المتغيرات المستقمة.  االقتصاديةلك فإن مكونات نمو السكان ىي المتغيرات التابعة والعوامل ذل

ومكونات نمو  االقتصاديةالعوامل خطية تمثل التراكيب أزواج من السنحصل بالمقابل عمى ثالثة 
نمو  كوناتاط قانونية بين المتغيرات القانونية الممثمة لمثالث معامالت ارتبالسكان, وأيضًا عمى 

عتمادًا عمى البيانات الواردة في ا .U االقتصاديةوالمتغيرات القانونية الممثمة لمعوامل  Vالسكان 
 الجدول التالي:

 2004عام ومكونات نمو السكان موزعة على المحافظات السورٌة  االقتصادٌةقٌم العوامل : (3-18) رقم الجدول

 
 المحافظات

االقتصادٌةالعوامل  مكونات النمو السكانً  

معدل الموالٌد 
 Bالخام 

معدل الوفٌات 
 Dالخام 

صافً 
 Mالهجرة 

 
PCO1 

 
PCO2 

 
PCO3 

 
PCO4 

 
PCO5 

 
PCO6 

 0.846- 0.143- 2.065- 0.601 0.769- 1.330- 8.70- 4.4 26.4 دمشق

 0.011 0.702- 0.576- 0.938- 1.060- 1.580- 11.1 3 26 رٌف دمشق

 0.063 1.224- 0.082- 0.104- 0.316 0.743- 3.30- 3.1 29.9 حمص

 0.026- 0.087- 0.507 1.152- 0.01 0.074 4.90- 3.1 31 حماة

 1.532- 0.864 0.621- 1.086- 1.492 0.269 9.30- 3.6 29.1 طرطوس

 0.942- 1.356 0.558- 0.283- 1.867 0.924- 0.5- 4.1 22.1 الالذقٌة

 1.026 1.544 0.823- 0.137 1.045- 0.633 11- 3.6 40.5 ادلب

 0.954 1.574 1.751 0.484- 1.279- 0.874- 1.60- 3 31.4 حلب

 0.581 0.947- 1.109 0.649- 0.322- 1.403 2.60- 2.9 32.2 الرقة

 0.572 0.777- 0.683- 0.572- 0.026 1.873 0.80- 2.8 36 دٌرالزور

 2.044 0.056 0.158- 0.012- 1.438 0.729 9.3 1.6 16.9 الحسكة

 1.454- 0.809- 1.025 1.493 0.138 0.112 0.30- 4.3 21.7 السوٌداء

 0.334- 0.399 0.934 0.722 0.741- 0.191 4 2.3 29.1 درعا

 0.117- 1.102- 0.241 2.326 0.071- 0.167 24.2 2 14 القنٌطرة

 (. 2 -110( ) 1-2ٌن )على الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:    

مى ما نحصل ع االقتصاديةوامل القانوني بين مكونات نمو السكان والع االرتباطمعامالت  بإيجاد
 يمي:

 ومكونات النمو السكانً االقتصادٌةالقانونً بٌن العوامل  االرتباطمعامالت : (3-19) رقم الجدول

 القانونً االرتباطمعامل  القانونً االرتباطقٌمة معامل 

0.914    

0.799    

0.597    

 (.3-18) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
  لعواملبين ا عالقة قوية جداً  إلىكبر ويشير القانوني األول ىو األ االرتباطأن معامل نالحظ 
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نوية معامالت معممثمة بأزواج التراكيب القانونية ولمتحقق من ومكونات نمو السكان ال االقتصادية
 التالي: المبينة نتائجو في الجدول Wilks'Ʌم اختبار نستخد ذهى القانونية االرتباط

 ومكونات نمو السكان االقتصادٌةالقانونً للعالقة بٌن العوامل  االرتباطمعامالت اختبار معنوٌة : (3-20) رقم الجدول

 االرتباطمعامالت  Wilks'Ʌقٌمة مؤشر اختبار درجة الحرٌة االختبارمستوى داللة 

0.140 18 0.03851    

0.335 10 0.23307    

0.481 4 0.64362    

 (.3-19) عمى الجدول باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                    
ذلك فيي ل %95ذلك باحتمال قدره  حصائياً دالة إ ليستالقانوني  االرتباطمعامالت كل ن أ نالحظ

 يست معنوية والنمو السكان لومكونات  االقتصاديةالعوامل  ن العالقة بينفإ مرفوضة وبالتالي
 يمكن تمثيميا بمركبات خطية قانونية.

 يمانأومكونات نمو السكان  االقتصاديةخالل دراسة العالقة بين العوامل وىكذا فقد تبين لنا من 
عدم مما يثبت  %95 ولكن ىذه العالقة ليست معنوية وذلك باحتمال قدره بعالقة قوية جداً  مرتبطان
ذات داللة إحصائية بين العوامل عالقة توجد ) الخامسة من فرضيات البحثالفرضية صحة 

 ومكونات نمو السكان(  االقتصادية
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معدل النمو السكاني في سورية بداللة تمثيل : راب الفصل ال
 المؤثرة فيو. االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل 

 
FORTH CHAPTER: MODELING OF THE 

POPULATION GROWTH RATE IN SYRIA IN TERMS 

OF ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AFFECTING 

IT. 

 
 
 
 

 ج الرٌاضً الممثل لمعدل الموالٌد الخام.ذإٌجاد النمو المبحث االول:                  

 ج الرٌاضً الممثل لمعدل الوفٌات الخام.ذإٌجاد النمو المبحث الثانً:                  

 ج الرٌاضً الممثل لمعدل صافً الهجرة.ذإٌجاد النمو المبحث الثالث:                  

 ج الرٌاضً الممثل لمعدل النمو السكانً.ذإٌجاد النمو المبحث الرابع:                  
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 :56مقدمة -
 االرتباط عد  يوجود السببية  في حال ونالرغم من أ)ب سببيةال ال يعني بالضرورة االرتباطبما أن 
 (بقيم المتغير التابع يتنبأوال د المتغير التابع والمستقل ال يحد لكنو عمى اتجاه التأثير وشدتو مؤشراً 

ثبات يتطمب إ المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةل بداللة العوام التنبؤ بمستقبل نمو السكان نفإ
طوة سابقة لحكمنا عمى ومكونات نمو السكان كخ ىذه االجتماعيةو  االقتصادية لعواملسببية بين اال

 .كما رأينا سابقاً  بينيا ثر غير المباشرلطبيعة األ نمو السكان نظراً مع سببية وجود عالقة 
جراء التنبؤ ىي  أىممن   نماذجالوسائل اإلحصائية المستخدمة في قياس العالقات بين المتغيرات وا 

)متغير وانحدار متعدد  مستقل()متغير تابع ومتغير  نماذج انحدار بسيط إلىتقسم التي  االنحدار
 مستقالً  متغيراً  kنو لدينا فإذا فرضنا أ .و غير خطيةخطية أ تكونو تابع وعدة متغيرات مستقمة( 

 مشاىدة nعن  مأخوذاً  تابعاً  غيراً مت Yوكان  ,لكل متغير مشاىدة nمأخوذة عن               
                  +            ل:يكتب بالشك الخطي المتعدد االنحدارج نموذفإن 
                        بالشكل المصفوفي التالي:أو 
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المعادلة السابقة  تصبحف معامالت المعادلة السابقة تقدير ستخدم طريقة المربعات الصغرى فين
̂    :بالشكلبداللة المقدرات  ̂   أو بالشكل:     ̂        ̂     ̂    ̂    كون وت  ̂    

̂   أي:  والمقدرة الفرق بين القيم المشاىدة األخطاء المرتكبة في التقدير ىي           ̂     
تفسر المتحول التابع  قدع المعمومات التي ىو مصفوفة الخطأ العشوائي التي تمخص جمي εن إذ إ

 خطاء:أشكال لألالمستقمة وىو يتضمن ثالثة  تغيراتوال ترتبط بالم
 خمة فيو.مدعن اختيار شكل النموذج وعدد المتحوالت ال تنتجأخطاء التوصيف:  .1
 عن قياس الظاىرة المدروسة )المتحوالت(. تنتجأخطاء القياس:  .2

                                                           
56
 للمزٌد انظر: 

إلى  143. جامعة المنوفٌة, مصر. الصفحات من spssٌل االحصائً للمتغٌرات المتعددة باستخدام برنامج التحل -2008امٌن, اسامة,  -1

174 
2- FIELD; Andy; 2005- Discovering Statistics Using SPSS; second edition. Refant. pages 184 to 207 
3- DENIS; D; 2011- Multiply linear regression using spss part II 
www.sychweb.psy.umt.edu 

http://www.sychweb.psy.umt.edu/
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 .نة ألخرىاختالف المعطيات من عي تنتج عنأخطاء المعاينة:  .3
وتقدير المربعات الصغرى أقل ما يمكن,  εالتقدير الجيد ىو الذي يكون فيو  نوبالتالي فإ

̂   ىو:ذلك يحقق  لممعامالت الذي ن تكون المصفوفة ا التقدير أذويشترط لوجود ى   ̀     ̀   
 بالخواص التالية: ̂  لممعامالت قدير المربعات الصغرىيتميز ت إذ .نظامية  ̀ 

 .غير متحيز .1
 .خرتباينو أقل من تباين أي تقدير آف التقديرات الخطية غير المتحيزةفضل أ .2
 ̂  نالالنياية نالحظ أ إلى n عندما تنتييف متقارب .3

     ̂     وبالتالي     
 شروط:عدة  بعد التحقق منال إ منموذج الخطي المتعددالمربعات الصغرى ل يمكن الوثوق بتقديرال و 

  التابع المتغير تربطالعالقة التي Y المستقمة  تغيراتالمبX ىي عالقة خطية. 
 المستقمة غيراتالمت قيم X )مقاسة دون خطأ )ليست متحوالت عشوائية. 
 األخطاء بالمتوسط معدومة E(  )=0 موصف بشكل جيد.ج ذي بالمتوسط النمو أ 

  تباين الحد العشوائي ثابتE(  
 ) =   

 . 
 خطاء غير مرتبطة ببعضيا األE(  ,   ̀) =0 ; i≠ ̀ (مستقمة يأ). 
 ةالتفسيري خطاء مستقمة عن المتغيراتاأل x ي: أcov(  ,   )= 0. 

  ال يمكن و ة ذشا  ̀  المصفوفة)كي ال تكون المستقمة  ي بين المتغيراتالخط االرتباطغياب
 .(حساب مقموبيا

 المستقمة كبر من عدد المتغيراتعدد المشاىدات أ (n > k+1). 
سنعمل في ىذا الفصل عمى  إذ. كرىا الحقاً ذختبارات سناتطبيق بمعظم الشروط السابقة من  نتحقق

 االقتصاديةتقدير نماذج رياضية يمثل كاًل منيا أحد مكونات نمو السكان بداللة العوامل 
فإذا من عدم وجود متغيرات مستقمة مرتبطة ببعضيا بعالقة قوية أواًل التأكد لكن يجب  االجتماعيةو 

 ألنوالنموذج  إلى أشدىما ارتباطًا بالمتغير التابعدخال إب نقوم ,عكس ذلكثبت لدينا بالحسابات 
ممتغيرات البسيطة ل االرتباط معامالت بتدقيق مصفوفةوذلك  الذي نقوم بحذفوخر اآليعبر عن 

قيمة نجد أن من الممحق  (4-1) رقمالواردة في الجدول  (االجتماعيةو  اديةاالقتصالمستقمة )العوامل 
 (0.862-)رتباط قوي وتساوي ىي الوحيدة التي تشير ال pco6و   pcs5بين المتغيرين االرتباطمعامل 

مكون نمو السكان المتغير التابع )ببالقيمة المطمقة  قل ارتباطاً حدد المؤشر األن وبالتالي يجب أن
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البسيطة لكل من العوامل  االرتباطمصفوفتي معامالت  إلىبالعودة  نجدونحذفو, ف( المدروس
( من 4-3( و )4-2بمكونات نمو السكان المبينة في الجدولين ذوي األرقام ) االجتماعيةو  االقتصادية

 :الممحق ما يمي
                             :(Bعند دراسة معدل المواليد الخام ) .1

 بمعدل الوالدات الخام. قل ارتباطاً ألألنو ا PCS5نقرر حذف المتغير االجتماعي لذلك 
                              :(D) عند دراسة معدل الوفيات الخام .2

 بمعدل الوفيات الخام. قل ارتباطاً ألألنو ا PCO6االقتصادي نقرر حذف المتغير لذلك 
                              :(M) عند دراسة معدل صافي اليجرة .3

 بمعدل صافي اليجرة. قل ارتباطاً ألألنو ا PCO6االقتصادي حذف المتغير نقرر لك ذل
الحذف  كما يجب أن نحدد الطريقة التي سيتم وفقيا اختيار النموذج المقدر األمثل وىنا ىي طريقة

باستخدام جميع تقدير النموذج  يتم وفقيا التي Backward Elimination Procedureالخمفي )العكسي( 
ونحذف كخطوة أولى المتغير المستقل الذي التابع  غيرعتقد أنيا تؤثر عمى المتالمتغيرات التي ن

صغري ثم يعاد تقدير النموذج بعد استبعاد المتغير األمعنوي الغير  tيكون فيو مؤشر ستيودنت 
 نوية.نموذج مقدر جميع متغيراتو مع إلىالمحذوف وىكذا حتى نصل 
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 يجاد النموذج الرياضي الممثل لمعدل المواليد الخام:إ المبحث األول:
الممثل لمعدل المواليد  المتعدد الخطي االنحدار نموذجتقدير معامالت ب في ىذا المبحث سنقوم

 :وفق الصيغة التالية المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةالخام بداللة العوامل 
                                                     

                                               

 عن الخطأ العشوائي الناجم عن تقدير معادلة النموذج.  حيث يعبر 
 :E.views v.6و  spss v.19برنامجي نستعين بو في الجدول التالي  لمقيام بذلك نستخدم البيانات الواردة

 2004عام موزعة على المحافظات السورٌة  االقتصادٌةو االجتماعٌة: قٌم معدل الموالٌد الخام والعوامل (4-4) رقم الجدول

 
 المحافظات

 المتغٌرات المستقلة المتغٌر التابع

معدل الموالٌد 
 Bالخام 

 
PCS1 

 
PCS2 

 
PCS3 

 
PCS4 

 
PCS6 

 
PCO1 

 
PCO2 

 
PCO3 

 
PCO4 

 
PCO5 

 
PCO6 

 0.846- 0.143- 2.065- 0.601 0.769- 1.330- 3.048 0.084- 0.271- 0.053- 0.751- 26.4 دمشق

 0.011 0.702- 0.576- 0.938- 1.060- 1.580- 0.342 1.327- 0.486- 1.276 0.288- 26 رٌف دمشق

 0.063 1.224- 0.082- 0.104- 0.316 0.743- 0.178- 0.981- 0.183 0.036 0.729- 29.9 حمص

 0.026- 0.087- 0.507 1.152- 0.01 0.074 0.521- 0.354- 0.327 0.122 0.280- 31 حماة

 1.532- 0.864 0.621- 1.086- 1.492 0.269 0.095- 0.804 1.131 0.564- 1.732- 29.1 طرطوس

 0.942- 1.356 0.558- 0.283- 1.867 0.924- 0.626 0.594 0.682 0.783- 1.107- 22.1 الالذقٌة

 1.026 1.544 0.823- 0.137 1.045- 0.633 0.930- 1.477- 0.508- 0.287- 0.243 40.5 ادلب

 0.954 1.574 1.751 0.484- 1.279- 0.874- 0.074 0.848- 0.818 1.750 0.748 31.4 حلب

 0.581 0.947- 1.109 0.649- 0.322- 1.403 0.414- 0.306 0.590 0.367- 1.513 32.2 الرقة

 0.572 0.777- 0.683- 0.572- 0.026 1.873 0.020 0.721 1.713 0.637- 2.138 36 دٌرالزور

 2.044 0.056 0.158- 0.012- 1.438 0.729 0.539- 0.928 0.136 0.829- 0.074 16.9 الحسكة

 1.454- 0.809- 1.025 1.493 0.138 0.112 0.239 1.137 1.931- 1.506- 0.176 21.7 السوٌداء

 0.334- 0.399 0.934 0.722 0.741- 0.191 0.610- 0.996- 1.131- 0.100- 0.037 29.1 درعا

 0.117- 1.102- 0.241 2.326 0.071- 0.167 1.062- 1.576 1.253- 1.943 0.043- 14 القنٌطرة

 (2-110( و)2-95( و)1-2الجداول )عمى  باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
لممتغيرات الخمفي ف ذوالحمن التقدير مراحل  تةسب تدريجياً  بعد المرور المطموب ذجنمو التقدير تم 

 كما يبين الجدول التالي:
 .خلفًالحذف ال: مراحل اختٌار النموذج األمثل لتمثٌل معدل الموالٌد الخام وفق طرٌقة (4-5) رقم الجدول

 النموذج المتغٌر التابع المتغٌرات المستقلة المختبرة المستبعدالمستقل المتغٌر 

PCO5 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4,PCO5,PCO6 B 1 

PCS4 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4,PCO6 B 2 

PCO4 PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4,PCO6 B 3 

PCO1 PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO6 B 4 

PCO6 PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO2,PCO3,PCO6 B 5 

PCO3 PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO2,PCO3 B 6 

- PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO2 B 7 

 (4-4الجدول )عمى  باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
 :( 4-7عمى الجدول رقم ) باالعتمادالذي تم استنتاجو التالي نموذج الفحصمنا عمى 

 ̂= 27.593 -9.884*PCO2 -3.515*PCS1 -5.949*PCS2 +6.416*PCS3-3.256*PCS6 
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 النموذج:الخاصة ب التأكد من تحقق الفروض -4-1-1
 بالمتغير التابع. عالقة المتغيرات المستقمةعني أنو يصمح لمتعبير عن تالمقدر  جذالنمو  معنوية

 المعنوية الكمية لمنموذج:  -4-1-1-1
 (:α =0.05التحقق من الفرضية التالية عند مستوى معنوية )ب المقدرذج منمو الكمية ل معنويةال نختبر
 ج المقدر غير معنوي.ذالنمو :   
 النموذج المقدر معنوي.:   
 نحصل بالحسابات عمى النتائج التالية:ف, االتجاهحادي باستخدام جدول تحميل التباين أذلك يتم و 

 االجتماعٌةو االقتصادٌةج الممثل للعالقة بٌن معدل الموالٌد الخام والعوامل ذ: اختبار المعنوٌة الكلٌة للنمو(4-6) رقم الجدول

 sig  االحتمالقٌمة  مؤشر اختبار فٌشرF متوسط المربعات درجات الحرٌة مجموع مربعات الخطأ مصدر التباٌن النموذج

 

7 

)مفسر(االنحدارنموذج   628.848 5 125.770  

29.962 

 

 4.198 8 33.581 البواقً)غٌر مفسر( 0.0001

 13 662.429 التباٌن االجمالً
 

 (4-4الجدول )عمى  باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
 فإنناذلك ( نجد أنيا أقل لα =0.05) مستوى المعنوية ( معsig =0.0001)االحتمالقيمة  بمقارنة

 ن النموذج المقدر معنوي.بأ نقولو     ونقبل الفرض البديل    نرفض الفرض العدمي

 المعنوية الجزئية لمنموذج: -4-1-1-2
 ج األولي عمى حدة وفق الفرضيات التالية:ذفي النمو  مقدر معنوية كل معامل انحدار نختبر
   :    = 0 

   :    ≠ 0 
 فنحصل بالحسابات عمى الجدول التالي: i = 0,1,2,3,4,….,11حيث: 

 االجتماعٌةو االقتصادٌةج الممثل للعالقة بٌن معدل الموالٌد الخام والعوامل ذ: اختبار معنوٌة المعامالت المقدرة للنمو(4-7) رقم الجدول

 المتغٌرات النموذج

 فً المدخلة

 النموذج

المعٌارٌة غٌر المعامالت المعٌارٌة المعامالت   t االحتمال 

sig. 

 المتغٌرات

 المستبعدة

النموذج من  

Beta In t االحتمال 

sig. B الخطأ 

 المعٌاري

Beta 
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الثابت الحد  27.593 0.548 
- 

50.392 0.000 PCO5 0.000 -0.004 0.997 

PCO2 -9.961 0.961 -1.395 -10.363 0.000 PCS4 0.044 0.258 0.804 

PCS1 -3.515 0.801 -0.492 -4.389 0.002 PCO4 -0.084 -0.793 0.454 

PCS2 -5.949 0.764 -0.833 -7.782 0.000 PCO1 0.020 0.104 0.920 
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PCS3 6.416 0.685 0.899 9.372 0.000 PCO6 -0.139 -1.368 0.214 

PCS6 -3.256 0.666 -0.456 -4.892 0.001 PCO3 0.246 1.708 0.131 

 (4-4الجدول )عمى  باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

لذلك  αأقل من  المتغيرات المدخمة في النموذجمعامالت محد الثابت و ل sig االحتمالإن كل قيم 
القيم المحسوبة ب تقدرمختمفة عن الصفر و ىذه المعامالت قيم ونقول بأن    ونقبل    نرفض 

معامالت المتغيرات المستبعدة من ل sig االحتمالبينما نجد أن قيم  والواردة وفق الجدول السابق.
 .قيم ىذه المعامالت مساوية لمصفرتقديرات ونقول بأن    نقبل  لذلك αالنموذج أكبر من 

 تحميل القدرة التفسيرية لمنموذج المقدر: -4-1-2
 الخطي المتعدد المقدر: االنحدارص معمومات نموذج يبين الجدول التالي ممخ

 االجتماعٌةو االقتصادٌةج الممثل للعالقة بٌن معدل الموالٌد الخام والعوامل ذالقدرة التفسٌرٌة للنمو :(4-8) رقم الجدول

 R النموذج

المتعدد االرتباطمعامل   

R- Square 

 معامل التحدٌد

Adjusted R Square 

 معامل التحدٌد المصحح

Std. Error of the 

Estimate الخطأ المعٌاري للتقدٌر   

7 0.974 0.949 0.918 2.04881 

 (4-4الجدول )عمى  باالعتماد SPSS v.19باستخدام برنامج  الباحثة من إعدادالمصدر:     
( Adjusted R Square= 0.918)المصحح  هتحديدقيمة معامل بج ذا النمو ذالقدرة التفسيرية ليتتضح 

معدل  تغيرمن  %91.8تفسر  المدخمة في النموذج االجتماعيةو  االقتصادية عواملالن أ الذي يعني
 Adjusted R -1) الباقيجدًا. أما  جيدةفعالية تمثيل ب يتمتعوأن النموذج  الوالدات الخام

Square=0.082 )في  تدخللم عوامل  تسببو تغير معدل المواليد الخاممن  %8.2ن فيو يعني أ
العوامل  بين عالقة ارتباط قوية جداً  إلى (R=0.974) المتعدد االرتباطمعامل يشير كما  .النموذج

قيمتو المرتفعة عمى الدور تدل و  ,معدل المواليد الخامو  المدخمة في النموذج االجتماعيةو  االقتصادية
 .النموذج في تفسير تغيراتو في التي لم تدخل عواملالضعيف لم

 من تحقق شروط طريقة المربعات الصغرى العادية: التأكد -4-1-3

 :57ي لمبواقياالحتمالالية التوزي  شرط اعتد -4-1-3-1
 حصائية عمى معامالت ات اإلاالختبار تطبيق حتى نتمكن  خطاء التوزيع الطبيعيتتبع األ يجب أن

                                                           
57
 للمزٌد انظر: 

1- KRISHNAN; T- Regression Diagnostics. 
www.iasri.res.in 

http://www.iasri.res.in/
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 .اختبارات ثبات المعامالت الخطية وخصوصاً  النموذج الخطي
 :وفق الفرض التاليواليك عمى البواقي المعيارية -سميرنوف وشابيرو-ق اختباري كولماغوروفنطب
 عن التوزيع الطبيعي. ال يختمف توزيع األخطاء:   
 توزيع األخطاء مختمف عن التوزيع الطبيعي.:   

 ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخام: اختبار التوزٌع الطبٌعً للبواقً المعٌارٌة للنمو(4-9) رقم الجدول

 

 البواقً المعٌارٌة

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

االختباراحصائٌة   df Sig.  االختباراحصائٌة  df Sig. 

0.156 14 0.200 0.928 14 0.282 

  SPSS v.19ذاتي تم ايجاده من قبل الباحثة باستخدام برنامج المصدر:        

نقبل  فإننا وبالتاليين االختبار في كال  (α =0.05)كبر من مستوى المعنوية أ sig االحتمالن قيمة إ
 الذي يظير بالرسم البياني التالي:تتبع التوزيع الطبيعي  المعيارية البواقي بأن ونقول ية العدمفرض

  

 ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخاممنحنً توزٌع البواقً المعٌارٌة للنمو(:4-1) رقم شكل البٌانًال

 :58ستقةل الذاتي لمبواقيشرط اال -4-1-3-2
أمثل.  وبالتالي غيرمعامالت النموذج غير فعال ل OLSتقدير يجعل الذاتي لألخطاء  االرتباطوجود 
 :التالي يةضالفر وفق  )من الدرجة األولى أو أعمى من األولى( ستقالل لمبواقياال نختبرلذلك 
 قي )يوجد استقالل بين البواقي(.: ال يوجد ارتباط ذاتي بين البوا  

                                                           
58
 للمزٌد انظر: 

1- POWELL; J- Models- Testing, and Correction of First Serial Correlation. refant 
www.emlab.berkeley.edu 
2- ROIS; R; BASAK; T; RAHMAN; M; MAJUMDER; A; 2012- Modified Breusch- Godfrey test for restricted 
higher order autocorrelation in dynamic linear model- a distance based approach; International Journal 
of Business and Management; vol 7; no 17. pages 88 to 90 

http://www.emlab.berkeley.edu/
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 البواقي(.يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي )ال يوجد استقالل بين :   
 Durbinاختبار دوربن واتسون نستخدم  ولى:ن وجود ارتباط ذاتي من الدرجة األ الكشف ع -

Watson Test
الحرجة عند:  وقيمما أ DW= 2.086تساوي:  توقيمة إحصائين ين الحسابات أبت إذ 59

n= 14 و k= 5 ( تساوي               ),  كما يمي: ية العدمفرضو رفض يتم قبول أو 

 
 طرٌقة قبول أو رفض فرض العدم وفق اختبار دوربن واتسون (:4-2) رقمشكل ال

 بالتالي           > (DW = 2.086) >            المتراجحة: االختبارقيمة إحصائية  تحقق
م اختبار ستخدلذلك سن ولىاأل من الدرجةذاتي لمبواقي ال االرتباط بشأنقرار حتمي  إلىلم نصل 

Breusch-Godfrey تقدير بإيجاد LSD نموذج انحدار البواقي التاليل ( عند مستوى معنويةα =0.05): 
                                                                 

 نحصل عمى النتائج التالية:ف
  B-Gوفق اختبار  ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخامالمعٌارٌة للنموتقدٌر نموذج انحدار البواقً : (4-10) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.7728 -0.302130 0.718537 -0.217091 C1 

0.6314 -0.505310 1.131742 -0.571881 C2 

0.6829 -0.428942 0.905080 -0.388227 C3 

0.9688 -0.040285 0.80116 -0.032676 C4 

0.5187 0.685362 0.930999 0.638071 C5 

0.6341 -0.501202 1.614568 -0.809225 C6 

0.3021 -1.128690 0.555238 -0.626691 C7 

  E.views v6الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                              
( α =0.05)المرافقة ليا أكبر من  االحتمالألن قيم غير معنوية جميع المعامالت المقدرة  أن نجد
 المقدرج ذنمو ال تكوين ارتباط بين البواقي والمتغيرات المستقمة الداخمة في عدم وجوديعني:  ذاوى

 .ولىاتي لمبواقي من الدرجة األذد ارتباط و وجعدم و  دل الوالدات الخامعمل الممث
-Breuschاختبار  أيضاً  يستخدم ولى:ى من األ عمأ من درجة اتيذالكشف عن وجود ارتباط  -

Godfrey نوجد تقدير ذإ LSD التالينموذج انحدار البواقي ل ( عند مستوى معنويةα =0.05): 
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 = DWٌحسب مؤشر اختبار دوربن واتسون من العالقة التالٌة:  - 
∑            

 
   

∑   
 

   
وٌشترط الستخدامه: أن تحوي المعادلة على ثابت  

قلة غٌر مرتبطة بقٌمها السابقة وان تكون البٌانات القطاعٌة مرتبة بحسب المتحول التابع. تستخرج القٌم وان تكون المتغٌرات المست
 هو عدد المتغٌرات المستقلة بدون الحد الثابت. kهو عدد المشاهدات وnالحرجة الختبار دوربن واتسون من جداول خاصة بحٌث 
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 نحصل عمى النتائج التالية بالنسبة لممعامالت المرتبطة بالبواقي:ف

  B-Gوفق اختبار  لمعدل الموالٌد الخامذج الممثل المعٌارٌة للنموتقدٌر نموذج انحدار البواقً : (4-11) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.3551 -1.044731 0.653180 -0.682398 C7 

0.6195 -0.537401 0.511280 -0.274762 C8 

 E.views v6الباحثة باستخدام برنامج من إعداد المصدر:                             
المرافقة ليا  االحتمالألن قيم غير معنوية عمقة بالبواقي المت االنحدارج ذالمعامالت المقدرة لنمو 

 ولى.درجة أعمى من األمبواقي من اتي لذارتباط  يعني عدم وجود ذاوى( α =0.05) من أكبر
أو  ولىمن الدرجة األ لمبواقي اتيذد ارتباط و وجبعدم ونقول  ية العدمفرضنقبل  وبناًء عمى ما سبق

 .ولىعمى من األأ

 جانس البواقي) اختبار ثبات التباين(:اختبار ت -4-1-3-3
ال  ̂ تقدير تباين )ألن غير فعالة  LSDبطريقة  ̂ جعل التقديرات  إلى البواقيعدم ثبات تباين يؤدي 
لىو  (أصغرياً  يكون يتم اختبار  إذ .االنحدارالمطبقة عمى معامالت ات االختبار بعض  تحيز نتائج ا 

 :التالية يةضوفق الفر  ثبات التباين
 (.تباين البواقي متجانس)تقدير نموذج البواقي بداللة المتغيرات المستقمة غير معنوي :   
 (.تباين البواقي غير متجانس)تقدير نموذج البواقي بداللة المتحوالت المستقمة معنوي :   

 د شكل عدم ثبات التباين يحدوتمكشف عن وجود عدم ثبات تباين األخطاء ل Gleisjerاختبار  نطبق
 )بقيميا المطمقة( مع المتغيرات LSDبطريقة  عالقة بواقي التقديرقوم عمى دراسة وي ,في حال وجوده

 (:α =0.05التالية عند مستوى معنوية )صيغ الالمدخمة في النموذج المقدر وفق  المستقمة

|      | الصيغة األولى:                                                      

 :بالحسابات عمى الجدول التالينحصل 
  Gleisjerوفق اختبار  ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخامالمعٌارٌة للنمونموذج انحدار البواقً تقدٌر : (4-12) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.0009 5.118576 0.248396 1.271431 C1 

0.1633 1.535225 0.436046 0.669429 C2 

0.4804 0.740164 0.363219 0.268842 C3 

0.4781 0.744015 0.346769 0.258002 C4 

0.7056 -0.391626 0.310543 -0.121617 C5 

0.5449 -0.632185 0.301977 -0.190905 C6 

 E.views v6الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                             
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ن إ أي .ةمعنويفيي قيمة الحد الثابت  إالمعامالت غير معنوية القيم المقدرة لمجميع أن نالحظ 
    عدم ثبات التباين ليس من الشكل: 

        
 . 

|      | الصيغة الثانية:           
 

    
       

 

    
       

 

    
       

 

    
       

 

    
     

 نحصل بالحسابات عمى الجدول التالي:
  Gleisjerوفق اختبار  ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخامالمعٌارٌة للنمونموذج انحدار البواقً تقدٌر : (4-13) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.002 4.358 0.127 0.553 C1 

0.799 -0.263 0.012 -0.003 C2 

0.467 -0.764 0.017 -0.013 C3 

0.057 2.225 0.056 0.124 C4 

0.507 0.695 0.008 0.006 C5 

0.210 -1.363 0.004 -0.006 C6 

 E.views v6الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                            
 نإ أينالحظ أن جميع القيم المقدرة لممعامالت غير معنوية إال قيمة الحد الثابت فيي معنوية. 

    عدم ثبات التباين ليس من الشكل 
       

 

  
  . 

|      | الصيغة الثالثة:           |    |       |    |      |    |      |    |     

 |    |     

 :نحصل بالحسابات عمى الجدول التالي
  Gleisjerوفق اختبار  ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخامالمعٌارٌة للنمونموذج انحدار البواقً تقدٌر : (4-14) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.154 1.574 0.705 1.111 C1 

0.440 0.812 0.328 0.266 C2 

0.412 -0.865 0.344 -0.298 C3 

0.455 0.785 0.395 0.310 C4 

0.270 -1.184 0.516 -0.611 C5 

0.465 -0.767 0.376 -0.288 C6 

 E.views v6الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                            
   ن عدم ثبات التباين ليس من الشكل إ أي. يم المقدرة لممعامالت غير معنويةالق كل

        . 
بواقي الكمية لنموذج انحدار  اختبار المعنويةالذي يقوم أيضًا عمى  Whiteنطبق اختبار  لمتأكد

 :وفق الصيغة التالية( α =0.05)حيث  Anovaجدول باستخدام  المتغيرات المستقمة عمىالتقدير 

      
                                                             

                                   

 :نحصل بالحسابات عمى الجدول التالي
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  whiteوفق اختبار  ذج الممثل لمعدل الموالٌد الخامالمعٌارٌة للنموانحدار البواقً  اختبار المعنوٌة الكلٌةلنموذج: (4-15) رقم الجدول

التباٌن مصدر المربعات مجموع   df المربعات مجموع متوسط  F  االحتمال قٌمة P 

(مفسر)االنحدار  6.990 10 0.699  

1.071 

 

(مفسر غٌر) االخطاء 0.540  1.957 3 0.652 

 13 8.947 االجمالً
 

 E.views v6الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:        
 فإن النموذج غير معنوي.لذلك  α  =(0.05)كبر من أ (P=0.540)بما أن 

 فيبين لنا أن: التالي أما الرسم البياني

 
 ٌة لمعدل الموالٌد الخاماالتجاهع القٌم شكل انتشار البواقً المعٌارٌة م (:4-3) رقمشكل ال

انتشار وتوزيع البواقي يأخذ شكل عشوائي عمى جانبي الخط الذي يمثل الصفر )الخط الذي يفصل 
ننا وفق اختباري أي إ شكل معين لتباين ىذه البواقي.ال يمكننا رصد و الموجبة( السالبة و بين البواقي 

Gleisjer و White(80) تباين البواقي متجانس.ن لبياني نقبل الفرض العدمي ونقول إوبحسب الرسم ا 

 :60زدواج الخطي بين المتغيرات المستقمةشرط عدم اال  -4-1-3-4
 OLSتباين المعامالت المقدرة بطريقة  زيادة إلىالمستقمة  غيراتالخطي بين المت زدواجاال يؤدي
ذافي ال تغير كبير إلىسيط في المعطيات سيؤدي تغير بف غير ثابتة وجعميا زدواج كان اال نتائج, وا 
 االزدواج الخطي بين لتحديد مستوى  ألنيا تصبح شاذة.  ̀ تقدير المصفوفة  فمن يعود باإلمكانتام 
VIFم معامل تضخم التباين نستخدالمستقمة  غيراتالمت

 نحدد قيمو وفق الجدول التالي:الذي  61

                                                           
60
 للمزٌد انظر: 

1- J. DENIS;D; 2012- Multiple Linear Regression Using SPSS. University of Montana. pages 1 to 11 
2- PAUL; R; 2005- Multicollinearity causesp, effects and remedies. 
www.iasri.res.in 

http://www.iasri.res.in/
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 تحدٌد وجود االزدواج الخطً بٌن المتحوالت المستقلة باستخدام معامل تضخم التباٌن: (4-16) رقم الجدول

 إلى المدخلة المتغٌرات النموذج

 النموذج

االزدواج اختبار إحصاءات  المستبعدة المتغٌرات 

النموذج من  

االزدواج اختبار إحصاءات  

Tolerance VIF 62Tolerance VIF 

 

 

7 

الثابت الحد  
- - 

PCO5 0.733 1.364 

PCO2 0.349 2.861 PCS4 0.247 4.044 

PCS1 0.504 1.985 PCO4 0.600 1.667 

PCS2 0.553 1.810 PCO1 0.197 5.077 

PCS3 0.689 1.451 PCO6 0.553 1.807 

PCS6 0.729 1.372 PCO3 0.247 4.047 

 SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:          
بأنو ال  نقولبالتالي  (5)قل من أالمدخمة في النموذج لمؤشر بالنسبة لممتغيرات اقيم جميع ن أ بما

أثبتنا في الفصل  ما يمي: إلىوتجدر ىنا اإلشارة  وجود لالزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمة.
رتفاع في بعض االمالحظة  فإنلذلك  االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل وجود ارتباط بين  السابق
عمى القدرة التنبؤية لمنموذج في حال كانت  مقبولة خصوصًا أنيا ال تؤثر كانت لتعد   VIFقيمة 

طريقة بسبب استخدام ذي تمكنا من تفاديو ( األمر ال10مقبولة تكون غالبًا أقل من )ضمن حدود 
 بعكس الحال فيما لو استخدمنا طريقة اإلدخال المباشر.الحذف الخمفي في اختيار النموذج األمثل 

 القيم المقدرة والحقيقية لمعدل المواليد الخام: -4-1-4
 :ممحافظاتل معدل المواليد الخاموالبواقي المعيارية لتقدير الجدول التالي القيم الحقيقية والمقدرة  يبين

 القٌم الحقٌقٌة والمقدرة وبواقً تقدٌر قٌم معدل الموالٌد الخام: (4-17) رقم الجدول

المعٌارٌة البواقً المقدر الخام الموالٌد معدل الخام الموالٌد معدل المحافظات
63
 

 0.07- 26.54 26.40 دمشق

 0.65- 27.34 26.00 دمشق رٌف

 0.66 28.55 29.90 حمص

 0.27- 31.55 31.00 حماه

 0.31- 29.74 29.10 طرطوس

 1.08 19.88 22.10 الالذقٌة

 0.92 38.63 40.50 ادلب

 0.44- 32.30 31.40 حلب

 0.29- 32.80 32.20 الرقة

 0.71 34.54 36.00 الزور دٌر

                                                                                                                                                                          
61
فال ازدواج خطً بٌن المتغٌرات المستقلة أما  5ٌمته أقل من ا كانت قذفإ VIF= 1/(1-   )ٌحسب بالعالقة:  VIFمعامل تضخم التباٌن  

فهناك ازدواج خطً لكنه بدرجة مقبولة وال ٌؤثر على القدرة التنبؤٌة للنموذج المقدر أما اذا كانت قٌمته  10و  5إذا تراوحت قٌمته بٌن 

 فإن االزدواج الخطً ال ٌمكن تجاهله وٌجب اتخاذ خطوات أخرى لحل هذه المشكلة. 10أكبر من 
62
 Telerance  :هو معامل آخر لتحدٌد االزدواج الخطً بٌن المتغٌرات المستقلة وٌحسب بالعالقة التالٌةTelerance= 1/VIF  وتتراوح

 .VIFن ذلك أفضل وذلك بعكس وكلما كانت أكبر كان االزدواج الخطً أقل وكلما كا 1 و 0قٌمته بٌن 
63

الفرق بٌن القٌم الحقٌقٌة والمقدرة للمتغٌر التابع أو بواقً التقدٌر هً قٌم تمثل خطأ عملٌة تقدٌر النموذج وتكون مقاسة بنفس وحدة  

م البواقً المعٌارٌة قٌاس المتغٌر التابع ومن الصعب التعامل معها عند تفسٌرها أو إجراء مقارنات بٌن نماذج متعددة لذلك ٌتم استخدا
 )بقسمة البواقً على انحرافها المعٌاري المقدر( وهً التً تم استخدامها فً التحقق من توفر شروط تطبٌق المربعات الصغرى العادٌة.
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 1.79- 20.56 16.90 الحسكة

 0.15 21.38 21.70 السوٌداء

 0.52- 30.17 29.10 درعا

 0.82 12.32 14.00 القنٌطرة

 SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                    
 دليل عمى جودة التقدير. ىذاغمب الحاالت و في أن القيم الحقيقية والمقدرة متساوية تقريبًا أنالحظ 

 :64اختبار ثبات المعامةت الخطية -4-1-5
معطيات لًا ذا كان النموذج صحيحإ)معرفة ح نموذج المقتر ديد مدى ثبات المعامالت الخطية لملتح
 إلىالذي يستند  CUSUMساليب منيا اختبار عدة أتوجد  ه(خدمت في تقدير خرى غير التي استأ

 هير تقد ةعادثم إ ,مشاىدة kبدءًا من  متغير kتقدير النموذج المكون من  أي ,التقدير التتابعي
 :لمعامالت النموذج التقديراتمن عمى سمسمة  في النياية نحصلحتى بإضافة مشاىدة جديدة 

 فإذا وبواقي التقدير.لمتحول التابع سمسمة من التنبؤات بقيم او   ̂         ̂     ̂     ̂   ̂ 
بانحراف معياري ضمن مجال ثقة لتقديره رسم البواقي التتابعية من خالل تطور كل معامل  نارسم

قيم  تجإذا خر يظير لدينا عدم ثبات المعامالت الخطية عيارية أو اثنين أو ثالثة انحرافات م
 البواقي التتابعية خارج مجال الثقة.

 
 Cusumالبواقً التتابعٌة ضمن حدي الثقة وفق اختبار  (:4-4) رقمشكل ال

ن المعامالت إ قولذلك نالمحدد بالمستقيمين لن البواقي التتابعية بقيت محصورة ضمن المجال بما أ
ىا في تقدير لتي استخدمناالمقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ بمعدل المواليد الخام وذلك لبيانات غير ا

 .%95النموذج باحتمال قدره 
                                                           

64
 للمزٌد انظر: 

1- ZEILEIS; A; 2000- P value and alternative boundaries for CUSUM tests. Vienna University of Economics 
and Business Administration. pages 1 to 9 
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 يجاد النموذج الرياضي الممثل لمعدل الوفيات الخام:إ المبحث الثاني:
 الممثل لمعدل الوفياتالخطي المتعدد  االنحدارسنقوم في ىذا المبحث بتقدير معامالت نموذج 

 :غة التاليةوفق الصي المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةالخام بداللة العوامل 
                                                             

                                     
 عن الخطأ العشوائي الناجم عن تقدير معادلة النموذج.  يعبر  ذإ

 :E.views v.6وspss v.19 برنامجي نستعين بو  التالي لمقيام بذلك نستخدم البيانات الواردة في الجدول
 2004عام موزعة على المحافظات السورٌة  االقتصادٌةو االجتماعٌةالخام والعوامل  معدل الوفٌات: قٌم (4-18) رقم الجدول

 
 المحافظات

 المتغٌرات المستقلة المتغٌر التابع

 D PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 معدل الوفٌات الخام

 0.143- 2.065- 0.601 0.769- 1.330- 3.048 0.513 0.084- 0.271- 0.053- 0.751- 4.4 دمشق

 0.702- 0.576- 0.938- 1.060- 1.580- 0.342 0.093- 1.327- 0.486- 1.276 0.288- 3 رٌف دمشق

 1.224- 0.082- 0.104- 0.316 0.743- 0.178- 0.164 0.981- 0.183 0.036 0.729- 3.1 حمص

 0.087- 0.507 1.152- 0.01 0.074 0.521- 0.293 0.354- 0.327 0.122 0.280- 3.1 حماة

 0.864 0.621- 1.086- 1.492 0.269 0.095- 0.852 0.804 1.131 0.564- 1.732- 3.6 طرطوس

 1.356 0.558- 0.283- 1.867 0.924- 0.626 0.910 0.594 0.682 0.783- 1.107- 4.1 الالذقٌة

 1.544 0.823- 0.137 1.045- 0.633 0.930- 0.576- 1.477- 0.508- 0.287- 0.243 3.6 ادلب

 1.574 1.751 0.484- 1.279- 0.874- 0.074 0.373- 0.848- 0.818 1.750 0.748 3 حلب

 0.947- 1.109 0.649- 0.322- 1.403 0.414- 0.259- 0.306 0.590 0.367- 1.513 2.9 الرقة

 0.777- 0.683- 0.572- 0.026 1.873 0.020 0.299 0.721 1.713 0.637- 2.138 2.8 دٌرالزور

 0.056 0.158- 0.012- 1.438 0.729 0.539- 3.034- 0.928 0.136 0.829- 0.074 1.6 الحسكة

 0.809- 1.025 1.493 0.138 0.112 0.239 1.0184 1.137 1.931- 1.506- 0.176 4.3 السوٌداء

 0.399 0.934 0.722 0.741- 0.191 0.610- 0.132- 0.996- 1.131- 0.100- 0.037 2.3 درعا

 1.102- 0.241 2.326 0.071- 0.167 1.062- 0.419 1.576 1.253- 1.943 0.043- 2 القنٌطرة

 (2-110( و)2-95( و)1-2عمى الجداول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:  

( من 4-19يبينيا الجدول رقم ) مراحل بثمانية اً تدريجي المرورج المطموب بعد ذتم تقدير النمو 
 باالعتماد استخرجي ذالذج التالي عمى النمو  لنحصللممتغيرات  الخمفيالحذف التقدير و من الممحق 

 :(4-21عمى الجدول رقم)
 ̂ = 3.129 -0.392*PCO1 -0.460*PCS2 +0.452*PCS5 

 النموذج:الخاصة ب الفروضالتأكد من تحقق  -4-2-1
 (:α =0.05)بالتحقق من الفرضية التالية عند نختبر المعنوية الكمية لمنموذج المقدر  -
 : النموذج المقدر غير معنوي.  
 : النموذج المقدر معنوي.  
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 نحصل بالحسابات عمى النتائج التالية:
 االجتماعٌةو االقتصادٌةوالعوامل  الخام الممثل للعالقة بٌن معدل الوفٌاتج ذ: اختبار المعنوٌة الكلٌة للنمو(4-20) رقم الجدول

التباٌن مصدر النموذج الخطأ مربعات مجموع   df المربعات متوسط  F Sig. 

 

9 

(مفسر)االنحدار نموذج  6.643 3 2.214  

9.947 

 

(مفسر غٌر)البواقً 0.002  2.226 10 0.223 

االجمالً التباٌن  8.869 13 
 

 (4-18عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

   ونقبل    ذلك نرفض ل αمستوى المعنوية  ( أقل منsig=0.002) االحتمالقيمة  بالمقارنة نجد أن
 ذج المقدر معنوي.ونقول بأن النمو 

 :(α=0.05)عند  ق الفرضيات التاليةر معنوية كل معامل انحدار عمى حدة وفنختب -
   :   = 0 
   :   ≠ 0 

 فنحصل بالحسابات عمى النتائج التالية: i = 0,1,2,3,4,….,11حيث أن: 
 االجتماعٌةو االقتصادٌةالخام والعوامل  الممثل للعالقة بٌن معدل الوفٌاتج ذ: اختبار معنوٌة المعامالت المقدرة للنمو(4-21) رقم الجدول

 المتغٌرات النموذج

 فً المدخلة

 النموذج

المعٌارٌة غٌر المعامالت المعٌارٌة المعامالت   t Sig. المتغٌرات 

 المستبعدة

  نموذجال من

Beta In t 
Sig. 

B الخطأ 

 المعٌاري

Beta 

الثابت الحد 9  3.129 0.126 
 

24.811 0.000 PCO3 -0.087 -0.521 0.615 

PCO1 -0.392 0.149 -0.475 -2.641 0.025 PCS1 0.221 0.984 0.351 

PCS2 -0.460 0.144 -0.556 -3.187 0.010 PCS6 0.268 1.302 0.225 

PCS5 0.452 0.136 0.547 3.329 0.008 PCO4 -0.107 -0.611 0.556 

      PCS3 0.087 0.511 0.622 

      PCS4 -0.146 -0.804 0.442 

      PCO5 0.208 1.321 0.219 

      PCO2 -0.284 -1.633 0.137 

 (4-18عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
معامالت المتغيرات المدخمة في النموذج أقل من لمحد الثابت و  sig االحتمالقيم  نجد بالمقارنة أن

α  ونقول بأن قيم ىذه المعامالت مختمفة عن الصفر وتقدر بالقيم    ونقبل    نرفض لذلك
لمعامالت المتغيرات المستبعدة من  sig االحتمالالجدول السابق. بينما قيم  فيالمحسوبة والواردة 
 ونقول بأن تقديرات قيم ىذه المعامالت مساوية لمصفر.   لذلك نقبل  αالنموذج أكبر من 



 
  100 

 تحميل القدرة التفسيرية لمنموذج المقدر: -4-2-2
 الخطي المتعدد المقدر: االنحداريبين الجدول التالي ممخص معمومات نموذج 

 االجتماعٌةو االقتصادٌةالخام والعوامل  الممثل للعالقة بٌن معدل الوفٌاتج ذ: القدرة التفسٌرٌة للنمو(4-22) رقم الجدول

 R النموذج

المتعدد االرتباط معامل  

R- Square 

التحدٌد معامل  

Adjusted R Square 

المصحح التحدٌد معامل  

Std. Error of the Estimate 

للتقدٌر المعٌاري الخطأ  

9 0.865 0.749 0.674 0.4718 

 (4-18عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:     
العوامل ن أب( Adjusted R Square= 0.674)ج ذا النمو ذيل المصحح تحديدالنستنتج من قيمة معامل 

وأن  الخام فياتمعدل الو  تغيرمن  %67.4 تفسر المدخمة في النموذج االجتماعيةو  االقتصادية
تدخل لم عوامل  تسببوتغير معدل الوفيات الخام من  %32.6 أنو  النموذج يتمتع بفعالية تمثيل جيدة

عالقة ارتباط قوية  أن ىناك (R= 0.865) المتعدد االرتباطمعامل  من قيمة كما نستنتجفي النموذج. 
 الوفيات الخام.معدل و  االجتماعيةو  االقتصادية عواملبين ال

 التأكد من تحقق شروط طريقة المربعات الصغرى العادية: -4-2-3
عند نفسيا  الشروطووفق نفس الفرضيات المطبقة سابقًا لمتحقق من نفس الخطوات يتم ذلك باتباع 

المرقمة بالجداول  باالستعانةنتائج نفسرىا عمى  ناحصمج الممثل لمعدل الوالدات الخام فتقدير النموذ
 كما يمي:( من الممحق 4-6و )( 4-5)ذات األرقام شكال البيانية ( واأل4-30) إلى( 4-23من )
نحصل عمى واليك عمى البواقي المعيارية -سميرنوف وشابيرو–كولماغوروف يتطبيق اختبار ب -

أكبر من مستوى  sig االحتمالقيمة  وبالمقارنة نجد أن (4-23) رقم الجدول في النتائج المبينة
ونقول بأن البواقي المعيارية تتبع    ين وبالتالي فإننا نقبل االختبار ( في كال α =0.05المعنوية )

 .(4-5) رقم انييظير بالرسم البي وىذا ,التوزيع الطبيعي
أن قيمة  فنجد DWنطبق اختبار  ولىط ذاتي لمبواقي من الدرجة األلمكشف عن وجود ارتبا -

 .(               تساوي ) k=3و  n=14 أما قيمو الحرجة عند DW=1.242 تساويإحصائيتو 
            > (DW = 1.242) >            المتراجحة تحقق االختبارألن قيمة إحصائية و 

لذلك نستخدم  ولىذاتي لمبواقي من الدرجة األال االرتباطقرار حتمي بشأن  إلىصل تو لم ن لذلك
 (:α=0.05عند ) منموذج التاليل LSDالخاص بتقدير  (4-24) رقم الجدولالمبينة نتائجو  B-Gاختبار 
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رتباط بين البواقي والمتغيرات المستقمة الوجود  فإنو الالمقدرة غير معنوية  وتمعامالجميع أن  وبما
 .ولىاتي لمبواقي من الدرجة األذرتباط ال والالخام  وفياتمعدل الل الممثل جذنمو الالداخمة في 

 لمبواقي من درجة أعمى من األولىاتي ذمكشف عن وجود ارتباط ل B-Gثم نعيد استخدام اختبار
 (:α=0.05عند ) منموذج التاليل LSDالخاص بتقدير  (4-25) رقم الجدولفي المبينة نتائجو 

                                                                   
. ولىاأل الدرجة أعمى منتي لمبواقي اذرتباط الد و وجفال المقدرة غير معنوية  ومعامالتن جميع وأل
 ولى.درجة األولى أو أعمى من األمن ال لمبواقي اتيذال يوجد ارتباط بأنو ونقول    نقبل ا ذوىك
 وفق الصيغ المقترحة نجد ما يمي: خطاءلمكشف عن عدم ثبات تباين األ Gleisjerاختبار بتطبيق  -

 لصيغة األولى:ا |      |                                     

عدا قيمة الحد ما نوية غير مع المقدرة معامالتالجميع أن  (4-26) رقم الجدول نالحظ من
    ن عدم ثبات التباين ليس من الشكل: وبالتالي فإ الثابت معنوية

        
 . 

  الثانية:الصيغة |      |           
 

    
       

 

    
       

 

    
      

ا قيمة الحد ما عدمعامالت المقدرة غير معنوية الن جميع أ (4-27) رقم الجدول نالحظ من
     :عدم ثبات التباين ليس من الشكلفإن وبالتالي  معنويةالثابت 

       
 

  
  . 

 :الصيغة الثالثة |      |           |    |       |    |      |    |     

عدم فإن معامالت المقدرة غير معنوية وبالتالي الن جميع أ (4-28) رقم الجدول نالحظ من
    ثبات التباين ليس من الشكل 

        . 
المعنوية الكمية  تباراخالخاص ب (4-29) رقم الجدولالمبينة نتائجو في  Whiteاختبار  قثم نطب

 :وفق الصيغة التالية( α =0.05) عند بواقي التقدير عمى المتغيرات المستقمة لنموذج انحدار
      

                                                              

 النموذج غير معنوي.  لذلك αكبر من أ sig االحتمالقيمة  أنبالمقارنة جد فن
عمى جانبي انتشار وتوزيع البواقي شكل  فيبين أن( 4-6الشكل رقم ) في بينالم الرسم البياني أما

 رصد شكل معين لتباين ىذه البواقي. وال يمكن ,عشوائيالخط الذي يمثل الصفر 
 يانقبمذلك صحيحة ل   أن الفرضية والرسم البياني  White و Gleisjerوفق اختباري بالمحصمة نجد 

 تباين البواقي متجانس.ن ونقول إ
  (4-30) رقم ي الجدولالواردة فيرات المدخمة في النموذج لممتغ VIFقيم معامل تضخم التباين  تبين -
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 .5قل من أ اً جميعألنيا  دواج خطي بين المتغيرات المستقمةنو ال يوجد از بأ

 الخام: المقدرة والحقيقية لمعدل الوفياتالقيم  -4-2-4
 لممحافظات:الخام  معدل الوفياتوالبواقي المعيارية لتقدير يقية والمقدرة الجدول القيم الحقيبين 

 الخام ة وبواقً تقدٌر قٌم معدل الوفٌاتالقٌم الحقٌقٌة والمقدر: (4-31) رقم الجدول
 الوفٌات معدل المحافظات

 الخام
 الخام الوفٌات معدل

 المقدر
 المعٌارٌة البواقً

 1.0 3.9 4.4 دمشق

 0.3- 3.1 3.0 دمشق رٌف

 0.8- 3.5 3.1 حمص

 0.2- 3.2 3.1 حماه

 1 .0- 3.7 3.6 طرطوس

 0.3- 4.3 4.1 الالذقٌة

 1.8 2.8 3.6 ادلب

 1.1 2.5 3.0 حلب

 0.6 2.6 2.9 الرقة

 0.0 2.8 2.8 الزور دٌر

 0.5- 1.9 1.6 الحسكة

 0.1 4.2 4.3 السوٌداء

 1.6- 3.0 2.3 درعا

 -0.8 2.4 2.0 القنٌطرة

 SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                               
 غمب الحاالت وذلك دليل عمى جودة التقدير.في أ متساوية تقريباً لقيم الحقيقية والمقدرة أن انالحظ 

 اختبار ثبات المعامةت الخطية:-4-2-5
الذي يوضح مسار البواقي التتابعية  التالي شكل البيانينحصل عمى ال CUSUMاختبار  تطبيقب

 :ضمن مجال الثقة

 
 Cusumالبواقً التتابعٌة ضمن حدي الثقة وفق اختبار  (:4-7) رقمشكل ال

المعامالت المقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ ن الثقة لذلك نقول إمجال نيا بقيت محصورة ضمن نالحظ أ
 .%95باحتمال قدره  الخام وذلك لبيانات غير التي استخدمناىا في تقدير النموذج وفياتبمعدل ال

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CUSUM 5% Significance
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 :اضي الممثل لمعدل صافي اليجرةيجاد النموذج الريإ المبحث الثالث:
مثل لمعدل صافي الخطي المتعدد الم االنحدارسنقوم في ىذا المبحث بتقدير معامالت نموذج 

 :وفق الصيغة التالية المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةبداللة العوامل  اليجرة
                                                        

                                          

 الناجم عن تقدير معادلة النموذج.عن الخطأ العشوائي   حيث يعبر 
 :E.views v.6و  spss v.19ونستعين ببرنامجي  الجدولالتالي لمقيام بذلك نستخدم البيانات الواردة في 

 2004عام موزعة على المحافظات السورٌة  االقتصادٌةو االجتماعٌةوالعوامل  صافً الهجرة: قٌم معدل (4-32) رقم الجدول

 
 المحافظات

المستقلة المتغٌرات التابع المتغٌر  

 PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 الهجرة صافً معدل

 0.143- 2.065- 0.601 0.769- 1.330- 3.048 0.513 0.084- 0.271- 0.053- 0.751- 8.70- دمشق

 0.702- 0.576- 0.938- 1.060- 1.580- 0.342 0.093- 1.327- 0.486- 1.276 0.288- 11.1 دمشق رٌف

 1.224- 0.082- 0.104- 0.316 0.743- 0.178- 0.164 0.981- 0.183 0.036 0.729- 3.30- حمص

 0.087- 0.507 1.152- 0.01 0.074 0.521- 0.293 0.354- 0.327 0.122 0.280- 4.90- حماة

 0.864 0.621- 1.086- 1.492 0.269 0.095- 0.852 0.804 1.131 0.564- 1.732- 9.30- طرطوس

 1.356 0.558- 0.283- 1.867 0.924- 0.626 0.910 0.594 0.682 0.783- 1.107- 0.5- الالذقٌة

 1.544 0.823- 0.137 1.045- 0.633 0.930- 0.576- 1.477- 0.508- 0.287- 0.243 11- ادلب

 1.574 1.751 0.484- 1.279- 0.874- 0.074 0.373- 0.848- 0.818 1.750 0.748 1.60- حلب

 0.947- 1.109 0.649- 0.322- 1.403 0.414- 0.259- 0.306 0.590 0.367- 1.513 2.60- الرقة

 0.777- 0.683- 0.572- 0.026 1.873 0.020 0.299 0.721 1.713 0.637- 2.138 0.80- دٌرالزور

 0.056 0.158- 0.012- 1.438 0.729 0.539- 3.034- 0.928 0.136 0.829- 0.074 9.3 الحسكة

 0.809- 1.025 1.493 0.138 0.112 0.239 1.0184 1.137 1.931- 1.506- 0.176 0.30- السوٌداء

 0.399 0.934 0.722 0.741- 0.191 0.610- 0.132- 0.996- 1.131- 0.100- 0.037 4 درعا

 1.102- 0.241 2.326 0.071- 0.167 1.062- 0.419 1.576 1.253- 1.943 0.043- 24.2 القنٌطرة

 (2-110( و)2-95( و)1-2عمى الجداول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

لممتغيرات  الخمفيمن التقدير والحذف  مراحل ًا بسبعالمرور تدريجيج المطموب بعد ذتم تقدير النمو 
عمى  باالعتمادي استخرج ذالذج التالي لنحصل عمى النمو ( من الممحق 4-33يبينيا الجدول رقم )

 (:4-35الجدول رقم)
 ̂ =0.4+ 9.679PCO2 +6.076PCS1 +9.116PCS2 -6.908PCS3  

 .مع مالحظة أن الحد الثابت غير معنوي

 النموذج:الفروض الخاصة بالتأكد من تحقق  -4-3-1
 (:α =0.05المعنوية الكمية لمنموذج المقدر بالتحقق من الفرضية التالية عند )نختبر 

 : النموذج المقدر غير معنوي.  
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 : النموذج المقدر معنوي.  
 نحصل بالحسابات عمى النتائج التالية:

 االجتماعٌةو االقتصادٌةوالعوامل  صافً الهجرةج الممثل للعالقة بٌن معدل ذ: اختبار المعنوٌة الكلٌة للنمو(4-34) رقم الجدول

التباٌن مصدر النموذج الخطأ مربعات مجموع   df المربعات متوسط  F Sig. 

 

8 

(مفسر)االنحدار نموذج  987.831 4 246.958  

14.852 

 

(مفسر غٌر)البواقً 0.001  149.649 9 16.628 

االجمالً التباٌن  1137.480 13 
 

 (4-32عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

   ونقبل    لذلك نرفض  α( أقل من مستوى المعنوية sig=0.001) االحتمال بالمقارنة نجد أن
 ونقول بأن النموذج المقدر معنوي.

 (:α=0.05نختبر معنوية كل معامل انحدار عمى حدة وفق الفرضيات التالية عند )
   :   = 0 
   :   ≠ 0 
 :التالية النتائج عمى بالحسابات فنحصل i = 0,1,2,3,4,….,11ن: إذ إ

 االجتماعٌةو االقتصادٌةوالعوامل  صافً الهجرةج الممثل للعالقة بٌن معدل ذ: اختبار معنوٌة المعامالت المقدرة للنمو(4-35) رقم الجدول

النموذ

 ج

 المتغٌرات

 فً المدخلة

 النموذج

المعٌارٌة غٌر المعامالت المعٌارٌة المعامالت   t Sig. المتغٌرات 

 المستبعدة

النموذج من  

Beta In t 
 

Sig. 

B الخطأ 

 المعٌاري

Beta 

الثابت الحد 8  0.400 1.090 
 

0.367 0.722 PCO5 -0.134 -0.980 0.356 

PCO2 9.679 1.714 1.035 5.648 0.000 PCS5 -0.089 -0.679 0.516 

PCS1 6.076 1.400 0.650 4.339 0.002 PCO4 -0.193 -1.446 0.186 

PCS2 9.116 1.414 0.975 6.447 0.000 PCO3 -0.185 -0.822 0.435 

PCS3 -6.908 1.291 -0.738 -5.349 0.000 PCO1 -0.137 -0.633 0.544 

      PCS4 -0.100 -0.474 0.648 

      PCS6 0.109 0.750 0.474 

 (4-32عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

 لذلك α معامالت المتغيرات المدخمة في النموذج أقل منل sig االحتمالأن جميع قيم بالمقارنة نجد 
 فيالقيم المحسوبة والواردة ب تقدرونقول بأن قيميا مختمفة عن الصفر و    ونقبل    نرفض 

ومعامالت المتغيرات المستبعدة من    محد الثابت ل sigت االحتماالبينما تكون قيم  الجدول السابق.
 ونقول بأن تقديرات قيم ىذه المعامالت مساوية لمصفر.    نقبل لذلك αأكبر من النموذج 
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 تحميل القدرة التفسيرية لمنموذج المقدر: -4-3-2
 الخطي المتعدد المقدر: االنحداريبين الجدول التالي ممخص معمومات نموذج 

 االجتماعٌةو االقتصادٌةوالعوامل صافً الهجرة ج الممثل للعالقة بٌن معدل ذ: القدرة التفسٌرٌة للنمو(4-36) رقم الجدول

 R النموذج

المتعدد االرتباط معامل  

R- Square 

التحدٌد معامل  

Adjusted R Square 

المصحح التحدٌد معامل  

Std. Error of the Estimate 

للتقدٌر المعٌاري الخطأ  

8 0.932 0.868 0.810 4.07770 

 (4-32عمى الجدول ) باالعتماد SPSS v.19باستخدام برنامج  من إعداد الباحثةالمصدر:           

 عواملال( بأن Adjusted R Square= 0.810يذا النموذج )المصحح لتحديد النستنتج من قيمة معامل 
وأن النموذج معدل صافي اليجرة  من تغير %81تفسر  المدخمة في النموذج االجتماعيةو  االقتصادية

إدخاليا لم يتم عوامل  معدل صافي اليجرة تسببومن تغير  %19 نأو  يتمتع بفعالية تمثيل جيدة جداً 
 عالقة ارتباط قويةأن ىناك  (R= 0.932) المتعدد االرتباط كما نستنتج من قيمة معامل .في النموذج

 .صافي اليجرةومعدل  االجتماعيةو  االقتصاديةبين العوامل  جداً 

 التأكد من تحقق شروط طريقة المربعات الصغرى العادية: -4-3-3
من الشروط نفسيا عند  تم ذلك باتباع نفس الخطوات ووفق نفس الفرضيات المطبقة سابقًا لمتحقق

 باالستعانةنتائج نفسرىا  عمى الخام فحصمنا والوفيات الوالدات يلمعدل ينالممثم ينذجتقدير النمو 
من الممحق  (4-9( و )4-8)( واألشكال البيانية ذات األرقام 4-44) إلى( 4-37بالجداول المرقمة من )

 كما يمي:
نحصل عمى واليك عمى البواقي المعيارية -سميرنوف وشابيرو–كولماغوروف يتطبيق اختبار ب -

أكبر من مستوى  sig االحتمالقيمة  وبالمقارنة نجد أن (4-37) رقم الجدولفي  النتائج المبينة
ونقول بأن البواقي المعيارية تتبع    ين وبالتالي فإننا نقبل االختبار ( في كال α =0.05المعنوية )

 .(4-8) رقمياني التوزيع الطبيعي, وىذا يظير بالرسم الب
المبينة نتائجو  اتي لمبواقي من الدرجة األولىذلمكشف عن وجود ارتباط  B-Gاختبار نستخدم  -

 (:α=0.05لمنموذج التالي عند ) LSDالخاص بتقدير  (4-38) رقم الجدول
                                                            

رتباط بين البواقي والمتغيرات المستقمة الوجود تو المقدرة غير معنوية فإنو ال معامالجميع أن وبما 
 ولى.اتي لمبواقي من الدرجة األذرتباط ال وال صافي اليجرةمعدل ل الممثل جذنمو الالداخمة في 
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 لمبواقي من درجة أعمى من األولىاتي ذلمكشف عن وجود ارتباط  B-Gثم نعيد استخدام اختبار
 (:α=0.05عند ) لمنموذج التالي LSDالخاص بتقدير  (4-39) رقم الجدولالمبينة نتائجو في 

                                                             

            
اتي لمبواقي أعمى من الدرجة األولى. ذوألن جميع معامالتو المقدرة غير معنوية فال وجود الرتباط 

 ولى.من الدرجة األولى أو أعمى من األ لمبواقي اتيذال يوجد ارتباط بأنو ونقول    نقبل ا ذوىك
 نجد ما يمي: وفق الصيغ المقترحة خطاءلمكشف عن عدم ثبات تباين األ Gleisjerاختبار بتطبيق  -

 لصيغة األولى:ا |      |                                            
جميع المعامالت المقدرة غير معنوية ما عدا قيمة الحد أن  (4-40) رقم الجدولنالحظ من 

    الثابت معنوية وبالتالي فإن عدم ثبات التباين ليس من الشكل: 
        

 . 
 :الصيغة الثانية |      |          (

 

    
)     (

 

    
)     (

 

    
)     (

 

    
)     

ما عدا قيمة الحد أن جميع المعامالت المقدرة غير معنوية  (4-41) رقم الجدولنالحظ من 
    وبالتالي فإن عدم ثبات التباين ليس من الشكل: الثابت معنوية 

       
 

  
  . 

 :الصيغة الثالثة |      |          √|    |     √|    |     √|    |      |    |     

أن جميع المعامالت المقدرة غير معنوية وبالتالي فإن عدم  (4-42) رقم الجدولنالحظ من 
    ثبات التباين ليس من الشكل 

        . 
اختبار المعنوية الكمية الخاص ب (4-43) رقم المبينة نتائجو في الجدول Whiteثم نطبق اختبار 

 :الصيغة التالية وفق( α =0.05عند ) لنموذج انحدار بواقي التقدير عمى المتغيرات المستقمة
      

                                                            

                  

 النموذج غير معنوي.لذلك فإن ىذا  αأكبر من  sig االحتمالأن قيمة بالمقارنة جد فن
( فيبين أن شكل انتشار وتوزيع البواقي عمى جانبي 4-9ني المبين في الشكل رقم )أما الرسم البيا

 الخط الذي يمثل الصفر عشوائي, وال يمكن رصد شكل معين لتباين ىذه البواقي.
نقبميا ذلك صحيحة ل   والرسم البياني أن الفرضية  White و Gleisjerبالمحصمة نجد وفق اختباري 

 البواقي متجانس.تباين ونقول أن 
 (4-44) رقم ي الجدوللممتغيرات المدخمة في النموذج الواردة ف VIFقيم معامل تضخم التباين  تبين -

 .5بأنو ال يوجد ازدواج خطي بين المتغيرات المستقمة ألنيا جميعًا أقل من 
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 القيم المقدرة والحقيقية لمعدل صافي اليجرة: -4-3-4
 صافي اليجرةيبين الجدول التالي القيم الحقيقية والمقدرة والبواقي المعيارية لتقدير الممثل لمعدل 

 لممحافظات:
 صافً الهجرةالقٌم الحقٌقٌة والمقدرة وبواقً تقدٌر قٌم معدل : (4-45) رقم الجدول

 المعٌارٌة البواقً المقدر الهجرة صافً معدل الهجرة صافً معدل المحافظات
 0.4 10.2- 8.7- دمشق

 1.9 3.4 11.1 دمشق رٌف
 0.3- 1.9- 3.3- حمص
 0.6- 2.4- 4.9- حماه

 2 .0- 8.6- 9.3- طرطوس
 0.1- 0.1- 0.5- الالذقٌة
 0.9- 7.3- 11- ادلب
 -1.1 2.9 1.6- حلب
 -0.4 0.9- 2.6- الرقة

 0.8 4.0- 0.8- الزور دٌر
 0.7 6.3 9.3 الحسكة
 0.7- 2.4 0.3- السوٌداء

 0.9 0.4 4 درعا
 -0.4 25.8 24.2 القنٌطرة

 SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر:                    

 اختبار ثبات المعامةت الخطية: -4-3-5
نحصل عمى الشكل البياني التالي الذي يوضح مسار البواقي التتابعية  CUSUMبتطبيق اختبار 

 ضمن مجال الثقة:

 
 Cusumالبواقً التتابعٌة ضمن حدي الثقة وفق اختبار  (:4-10) رقمشكل ال

ن المعامالت المقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ الثقة لذلك نقول إمجال نيا بقيت محصورة ضمن نالحظ أ
 .%95باحتمال قدره  وذلك لبيانات غير التي استخدمناىا في تقدير النموذج صافي اليجرةبمعدل 

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

6 7 8 9 10 11 12 13 14

CUSUM 5% Significance
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 يجاد النموذج الرياضي الممثل لمعدل النمو السكاني:إ المبحث الراب :
 االقتصاديةسورية بداللة العوامل الممحافظات لتمثيل معدل النمو السكاني بفي ىذا المبحث  سنقوم

 العالقة غير المباشرة بينيما.طبيعة  عمى أن نضع في االىتمامالمؤثرة فيو  االجتماعيةو 

 :االجتماعيةو  االقتصاديةتمثيل معدل النمو السكاني بداللة العوامل  -4-4-1
ممكن  االجتماعيةو  االقتصاديةبداللة العوامل  يمثل معدل نمو السكان رياضي نموذج تقدير إن

عمى نمو السكان غير العوامل ىذه أثر أن حقيقة ل تجاىالً  يعد   ألنومنطقيًا غير ممكن  ولكن رياضياً 
 نستخدم النماذجسلذلك  نفسو( السكان التي بتغيرىا يتغير نمو وعمى مكونات ةً مباشر تؤثر مباشر )

بداللة العوامل وصافي اليجرة  الخام والوفيات الخام الممثمة لمعدالت المواليد المقدرة سابقاً 
 :كما يميلتقدير النموذج المطموب من معادلة الموازنة السكانية  وسنستفيد االجتماعيةو  االقتصادية

 ̂= ( ̂- ̂) +  ̂ 
 ̂  [                                                                  

                                                       ]         

                                              
 ̂=24.464 +0.392*PCO1-0.205*PCO2+2.561*PCS1+3.627*PCS2-0.492*PCS3-0.452*PCS5 

-3.256*PCS6 
 االجتماعيةو  االقتصادية)المركبات  االجتماعيةو  االقتصاديةالصيغ الجبرية لمعوامل بتعويض 
نحصل عمى الصيغة العامة لمنموذج الممثل في النموذج السابق ( التي أوجدناىا سابقًا األساسية

لمعدل نمو السكان بداللة المركبات الصحية والتعميمية والديمغرافية والمينة والنشاط االقتصادي 
 التالي: األساسيةوالدخل ومستوى المعيشة 

 ̂=24.464+0.221*PCL1 +0.023*PCL2-0.166*PCL3 -0.041*PCL4 -0.069*PCL5 +0.01*PCL6 

 -0.086*PCW1 -0.083*PCW2 -0.054*PCW3 +0.116*PCW4 +0.643*PCD1 -1.401*PCD2 +PCD3 

+0.213*PCD4 -0.04*PCD5 +1.204*PCH1 -1.213*PCH2 +1.718*PCH3 +0.261*PCH4 

+0.855*PCH5 -1.389*PCE1 -0.609*PCE2 +1.236*PCE3 +0.853*PCE4 
يمكن تمثيل معدل النمو السكاني بداللة الفرضية السادسة من فرضيات البحث: )مما يثبت صحة 

 .(بصورة غير مباشرة المؤثرة فيو االجتماعيةو  االقتصاديةالعوامل 

 تقدير قيم معدل نمو سكان المحافظات السورية: -4-4-2
القيم المقدرة لمعدالت المواليد الخام والوفيات الخام وصافي اليجرة بداللة العوامل  بتعويض

في معادلة الموازنة السكانية )أو بتعويض القيم المقدرة المؤثرة بيا  االجتماعيةو  االقتصادية
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الصحية والتعميمية والديمغرافية والمينة والنشاط االقتصادي والدخل ومستوى المعيشة  لممركبات
في  قيم معدل النمو السكانيل اتتقدير النموذج المقدر بداللتيا( نحصل عمى في  األساسية

 :ما يميكالمحافظات 
 القٌم الحقٌقٌة والمقدرة لمعدل نمو سكان المحافظات السورٌة السنوي باأللف: (4-46) رقم الجدول

 الخام الموالٌد معدل المحافظات
 ̂  المقدر

 الخام الوفٌات معدل
 ̂  المقدر

 الهجرة صافً معدل
 ̂  المقدر

 السكان نمو معدل
 ̂  المقدر

 السكان نمو معدل

 Pالحقٌقً 
 13.30 12.44 10.2- 3.9 26.54 دمشق

 34.10 27.64 3.4 3.1 27.34 دمشق رٌف
 23.50 23.15 1.9- 3.5 28.55 حمص
 23.00 25.95 2.4- 3.2 31.55 حماه

 16.20 17.44 8.6- 3.7 29.74 طرطوس
 17.50 15.48 0.1- 4.3 19.88 الالذقٌة
 25.90 28.53 7.3- 2.8 38.63 ادلب
 26.80 32.7 2.9 2.5 32.30 حلب
 26.70 29.3 0.9- 2.6 32.80 الرقة

 32.40 27.74 4.0- 2.8 34.54 الزور دٌر
 24.60 24.96 6.3 1.9 20.56 الحسكة
 17.10 19.58 2.4 4.2 21.38 السوٌداء

 29.90 27.57 0.4 3.0 30.17 درعا
 36.20 35.72 25.8 2.4 12.32 القنٌطرة

 (4-45(و)4-31و)(4-17و)(1-2عمى الجداول رقم ) باالعتماد SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 

 المقارنة بين القيم الحقيقية والقيم المقدرة لمعدل نمو سكان المحافظات: -4-4-3
التي تم إحصاؤىا  2004معدل نمو سكان المحافظات لمعام قيم لمعرفة فيما إذا كان ىناك فرق بين 

 نستخدم االجتماعيةو  االقتصاديةفعاًل وتمك التي قدرناىا باستخدام النماذج الرياضية بداللة العوامل 
لمفرق بين متوسطي عينتين غير مستقمتين )يستخدم إلجراء مقارنة بين متوسطي  tستيودنت اختبار 

عمى حدة لكل حالة  المجموعتين يتم حساب الفروق بين قيم ذإلنفس المتغير من القيم  مجموعتين
 :التالي الفرضوفق  مختمفًا عن الصفر(الفروق اختبار فيما اذا كان متوسط من ثم و 

 .القيم المقدرة والحقيقية لمعدل نمو سكان المحافظات يمتوسط: ال يوجد فرق معنوي بين   
 .سكان المحافظاتالحقيقية لمعدل نمو و القيم المقدرة  يمتوسطفرق معنوي بين  ىناك:   

 القٌم الحقٌقٌة والمقدرة لمعدل نمو سكان المحافظات السورٌة  متوسطً اختبار الفرق بٌن: (4-47) رقم الجدول

 
 

 المتغٌرات

Paired Differences  

t 

 

df 

Sig. 

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

 ̂  – P 0.071 3.270 0.874 -1.959 1.816 0.082 13 0.936 

 (4-46) ول رقمعمى الجد باالعتماد SPSS V.19الباحثة باستخدام برنامج  من إعدادالمصدر: 
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بأنو ال نقول و    وبالتالي نقبل ( α =0.05)كبر من أ (sig=0.963) االحتمالن قيمة أ بالمقارنة نجد
 متوسطي القيم المقدرة والحقيقية لمعدل نمو سكان المحافظات.فرق معنوي بين 

 المحافظات: معدل نمو سكانبقيم لتنبؤ ا -4-4-4
 الذي تم استنباطو سابقاً  (باأللف)لمعدل النمو السكاني لممحافظة  الممثل النموذجيمكننا باستخدام 

 والذي أخذ الشكل التالي:
 ̂=24.464+0.221*PCL1 +0.023*PCL2-0.166*PCL3 -0.041*PCL4 -0.069*PCL5 +0.01*PCL6 

 -0.086*PCW1 -0.083*PCW2 -0.054*PCW3 +0.116*PCW4 +0.643*PCD1 -1.401*PCD2 +PCD3 

+0.213*PCD4 -0.04*PCD5 +1.204*PCH1 -1.213*PCH2 +1.718*PCH3 +0.261*PCH4 

+0.855*PCH5 -1.389*PCE1 -0.609*PCE2 +1.236*PCE3 +0.853*PCE4 
 أحدظات السورية عند التغير في تحديد قيمة التغير في معدل النمو السكاني لمحافظة من المحاف

الدخل ومستوى  وأالمينة والنشاط االقتصادي أو الديمغرافية  وأو التعميمية المركبات الصحية أ
 .مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة األساسيةالمعيشة 

ألي محافظة من في معدل النمو السكاني الحاصل  واتجاىو التغيرمقدار تالي يبين الجدول الو 
ة بمقدار وحدعمى حدة  في النموذج السابقكل من المتغيرات المستقمة ازدياد  محافظات القطر عند

 :ثابتة في النموذج األخرىالمستقمة جميع المتغيرات  واحدة وبقاء
 االخرىبمقدار وحدة واحدة وثبات  المستقلة كل من المتغٌراتالتنبؤ بقٌم معدل نمو سكان المحافظات عند تغٌر : (4-48) رقم الجدول

 التغير في معدل النمو السكاني ما يعبر عنو المتغير رمز المتغير المتغير المستقل نوع
 +0.221 الدخل المستقر والصرف الصحي المحسن PCL1 اقتصادي متغير

PCL2  0.023 الفرددخل+ 
PCL3 0.166- البطالة 

PCL4 0.041- الدخل المتدن 

PCL5 0.069- ظروف السكن 

PCL6 0.010+ الدخل غير المستقر 
PCW1 0.086- في أعمال تتطمب ميارة وجيد عضمي االشتغال 

PCW2 0.083- عمل الذكور وامتيان اإلنتاج 

PCW3 0.054- عمل اإلناث واإلعالة 

PCW4 0.116+ في أعمال تتطمب الميارة االشتغال 

 0.643+ نسب الزواج PCD1 اجتماعي متغير

PCD2 1.401- ديمغرافية المكان 
PCD3 1+ الحاالت الزواجية الخاصة 

PCD4 0.213+ نسب العزوبية 

PCD5 0.040- تعدد الزوجات 

PCH1 1.204+ م والطفل دون خمس سنواتوفاة األ 
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PCH2  1.213- الصحية الحديثة غير المباشرةالرعاية 

PCH3 1.718- الرعاية الصحية التقميدية المباشرة 

PCH4 0.261+ الرعاية الصحية الحديثة المباشرة 

PCH5 0.855+ وفيات الرضع 

PCE1 1.389- التعميم المتوسط والعالي واالمية 
PCE2 0.609- التعميم المتدني لإلناث 

PCE3  1.236+ اإلناث بالقراءة والكتابةإلمام 

PCE4 0.853+ التسرب من التعميم األساسي 

 .الباحثة  من إعدادالمصدر: 

 نالحظ من خالل الجدول السابق أن:
عمى النمو السكاني بعكس العوامل معدومًا  ضعيفًا وشبو االقتصاديةوامل الع يبدو أثر معظم -

التي يبدو اثرىا قويًا وفاعاًل في تغيير معدل النمو السكاني األمر الذي يؤكد النتائج  االجتماعية
بعضيا مع  االجتماعيةو  االقتصاديةالتي توصمنا إلييا عند دراسة العالقات المتبادلة بين العوامل 

 ومع النمو السكاني. بعضيا اآلخر
امل الصحية ىي األقوى أثرًا تتبعيا التعميمية تبدو العو  إذفي قوتو  االجتماعيةيتدرج أثر العوامل  -

 .النقصان ك سواء كان ىذا األثر بالزيادة أموذل ثم الديمغرافية
 االتجاهإذا تغيرت جميع المتغيرات المستقمة من اقتصادية واجتماعية في وقت واحد بنفس الشدة و  -

 0.234- بمقدارنمو السكاني المعدل في  اً تغير ستكون محصمة الار زيادة وحدة واحدة فإن دبمقأي 
نو ي إباأللف أ( ( 24.230=0.234-24.464=̂ وستكون قيمة معدل النمو السكاني الجديدة عندئذ: 

 سيكون تغيرًا شبو معدومًا.
إذا تغيرت جميع المتغيرات المستقمة التي يزيد بزيادتيا معدل النمو السكاني باتجاه النقصان  -

 باأللف. 6.635بمقدار وحدة واحدة فإن معدل النمو السكاني سيتناقص أيضًا بمقدار 
إذا تغيرت جميع المتغيرات المستقمة التي ينقص بزيادتيا معدل النمو السكاني باتجاه الزيادة  -
 باأللف. 6.819قدار وحدة واحدة فإن معدل النمو السكاني سيتناقص أيضًا بمقدار بم
إذا تغيرت جميع المتغيرات المستقمة التي يزيد بزيادتيا معدل النمو السكاني باتجاه النقصان التي  -

سكاني ينقص بزيادتيا يزيد معدل النمو السكاني باتجاه الزيادة بمقدار وحدة واحدة فإن معدل النمو ال
-24.464=̂  باأللف وستكون قيمة معدل النمو السكاني الجديدة عندئذ: 13.454سيتناقص بمقدار 

 باأللف وىو تغير ممحوظ ومطموب لمعدل النمو السكاني.( ( 11.010=13.454
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إذا تغيرت جميع المتغيرات المستقمة التي يزيد بزيادتيا معدل النمو السكاني باتجاه الزيادة والتي  -
ص بزيادتيا يزيد معدل النمو السكاني باتجاه النقصان بمقدار وحدة واحدة فإن معدل النمو ينق

باأللف وستكون قيمة معدل النمو السكاني الجديدة  13.454السكاني سيزداد بمقدار 
باأللف وىو تغير ممحوظ لكنو غير مطموب لمعدل النمو ( ( 37.918=13.454+24.464=̂  عندئذ:

 السكاني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  113 

 النتائج: -
 جممة من النتائج يمكننا استعراضيا بالشكل التالي: إلىتوصمنا بنتيجة البحث 

 ألن كالً  ,كاملال يجوز نقض أو إثبات أي نظرية أو اتجاه فكري في المجال السكاني بشكل  -1
 وال تصح في أخرى. معينةمنيا تصح في مجتمعات وأزمنة وظروف 

ن ومكوناتو نموىا السكاني في معدالت فيما بينياالسورية تختمف المحافظات  -2 اختالف  وا 
 سباب أخرى.ىناك أبل  ,لذلكالسبب الوحيد  ليس بينيا مستويات الخصوبة

من تباين المتغيرات  %89.948متغير اقتصادي في ستة عوامل اقتصادية تفسر  26تم تمثيل  -3
من تباين المتغيرات  %86.416متغير اجتماعي في ستة عوامل اجتماعية تفسر و 34و  ,االقتصادية
 األصمية. االجتماعية

بعالقة قوية جدًا  المؤثرة عمى نمو السكان االجتماعيةالعوامل مع  االقتصاديةترتبط العوامل  -4
 .%95إحصائيًا باحتمال قدره  ةدالىذه العالقة و 

والديمغرافيا  الصحة والتعميممركبات  ذه العالقة بداللةالممثمة لي التراكيب القانونية وبكتابة زوجي
تنازليًا بحسب درجة ارتباطو  مرتبةً  األساسيةوالدخل ومستوى المعيشة  والمينة والنشاط االقتصادي
 :نحصل عمى الشكل التالي

 الزوج األول:
                                                                     

                                                       

                                   

                                                                     

                                              

 الزوج الثاني:
                                                                     

                                                            

                            

                                                                     

                                             

,      ديمغرافية المكان) ةاالجتماعيعددًا من المتغيرات يبين زوجا التراكيب القانونية السابقان أن 
, التسرب من     , وفاة األم والطفل دون خمس سنوات     , تعدد الزوجات     وفيات الرضع
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 االقتصادية(وعددًا من المتغيرات      مية, والتعميم المتوسط والعالي واأل     التعميم األساسي
 ىي األشد ارتباطاً (      عالة, عمل اإلناث واإل     , البطالة     عمل الذكور وامتيان االنتاج)

 .فيما بينيا
إحصائيًا باحتمال قدره  ةدالو ومكونات نمو السكان بعالقة قوية جدًا  االجتماعيةالعوامل ترتبط  -5

95%. 
المركبات الصحية والتعميمية  العالقة بداللةه ذيلمثل التراكيب القانونية الم يوجز  وبكتابة

 عمى الشكل التالي: نحصلتنازليًا بحسب درجة ارتباطيا  والديمغرافية ومكونات نمو السكان مرتبةً 
 الزوج األول:

           
                                                                     

                                                       

                                  

 الزوج الثاني:
                   
                                                                       

                                                              

                            

أن معدل الوالدات الخام مرتبط بشدة بعوامل الصحة والتعميم والديمغرافيا اتان العالقتان تبينان وى
, وأن أشد فقط الصحة والديمغرافيا بشدة بعواملالوفيات الخام وصافي اليجرة  معدالبينما يرتبط 
والرعاية الصحية       ارتباطًا بمكونات نمو السكان ىي نسب الزواج االجتماعيةالمتغيرات 

وديمغرافية       والتعميم المتوسط والعالي واألمية      وتعدد الزوجات      الحديثة غير المباشرة
 .     المكان

باحتمال ذلك و ومكونات نمو السكان بأي عالقة دالة إحصائيًا  االقتصاديةال ترتبط العوامل  -6
 .%95قدره 
 االقتصاديةتم تقدير نموذج يمثل معدل المواليد الخام لممحافظات السورية بداللة العوامل  -7
تغير معدل المواليد من  %91.8ويفسر  %95دال إحصائيًا باحتمال قدره وىو المؤثرة فيو  االجتماعيةو 

ومعامالتو المقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ عند استخدام بيانات يتمتع بفعالية تمثيل عالية جدًا و الخام 
 يأخذ الشكل التالي: .%95أخرى غير التي استخدمت في تقديره باحتمال قدره 

 ̂ = 27.593 -9.884*PCO2 -3.515*PCS1 -5.949*PCS2 +6.416*PCS3 -3.256* PCS6 



 
  115 

 االقتصاديةتم تقدير نموذج يمثل معدل الوفيات الخام لممحافظات السورية بداللة العوامل  -8
من تغير معدل  %67.4ويفسر  %95المؤثرة فيو وىو دال إحصائيًا باحتمال قدره  االجتماعيةو 

م بيانات الوفيات الخام ويتمتع بفعالية تمثيل جيدة معامالتو المقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ عند استخدا
 :التالي الشكل . يأخذ%95أخرى غير التي استخدمت في تقديره باحتمال قدره 

    = 3.129 -0.392*PCO1 -0.460*PCS2 +0.452*PCS5 
 االقتصاديةتم تقدير نموذج يمثل معدل صافي اليجرة لممحافظات السورية بداللة العوامل  -9
من تغير معدل صافي  %81ويفسر  %95المؤثرة فيو وىو دال إحصائيًا باحتمال قدره  االجتماعيةو 

 ومعامالتو المقدرة ثابتة وصالحة لمتنبؤ عند استخدام بيانات اليجرة ويتمتع بفعالية تمثيل جيدة جداً 
 . ويأخذ الشكل التالي:%95باحتمال قدره أخرى غير التي استخدمت في تقديره 

 ̂ = 9.679*PCO2 +6.076*PCS1 +9.116*PCS2 -6.908*PCS3 
والديمغرافيا مركبات الصحة والتعميم تم تمثيل معدل نمو السكان لممحافظات السورية بداللة  -10

 ج التالي:ذوفق النمو  األساسيةوالمينة والنشاط االقتصادي والدخل ومستوى المعيشة 
 ̂                                                                

                                                   

                                                         

                                                    

                                                 
ي ف ىمالدور األساسي واأل خاصةً تعميمية الصحية و وال عامةً  االجتماعيةتمعب المتغيرات -11

 ممثل ىذا األثر المي االقتصاديةيظير لممتغيرات  تفسير تغير نمو السكان بينما لم
من خالل العالقة المتبادلة واألثر الخفي في تغيير نمو السكان  االقتصاديةدور العوامل يبرز  -12

باتجاىات محددة عند تغيرىا. فبعض المتغيرات  االجتماعيةالذي تمعبو في تحريك المتغيرات 
ووفاة       ووفيات الرضع      األشد تأثيرًا عمى نمو السكان مثل ديمغرافية المكان االجتماعية

والتعميم المتوسط والعالي       والتسرب من التعميم األساسي      خمس سنوات األم والطفل دون
في معادلة النموذج  رات اقتصادية لم يظير ليا ىذا األثر الميمبمتغي االرتباطشديدة       واألمية
 لمعدل النمو السكانيالممثل 
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 :مقترحاتال -
عند عدم التقيد بالفكر اإليديولوجي لنظرية معينة أو اتجاه فكري محدد في المجال السكاني  .1

 سورية بسكاننظرية متعمقة  تحديد أسسالعمل عمى و  ,وضع سياسة سكانية في سورية
 .فقط

السكان القاطنين ببكل منطقة من المناطق و  خاصةال والعوامل الظروفاختالف مراعاة  .2
 الواقع السكاني في سورية.الخطط والبرامج اليادفة لتغيير  ذوتنفي فييا عند وضع

 عمى نحو   االجتماعيةاألشد ارتباطًا بالمتغيرات  االقتصاديةالتركيز عمى تغيير العوامل  .3
ينعكس عمى معدل نمو السكان  االجتماعيةينتج بالمحصمة تغيرًا مطموبًا في المتغيرات 

 األكثر تعقيدًا.االجتماعي أسيل من قتصادي ير االالتغي ألنوذلك 
التركيز عمى تغيير عوامل الصحة والتعميم المؤثرة عمى نمو سكان سورية في اتجاىات  .4

 فييا. تتوافق مع التغيير المطموب لمعدل نمو السكان

النموذج الممثل لمعدل نمو سكان  السيماذج المقدرة في البحث الحالي و النما من االستفادة .5
 االقتصاديةفي مختمف العوامل  إحداثو التغير المطموب المحافظات في تحديد كمّ 

بل  ؛معدومة في نمو السكان تكون محصمة التغير عمى أالّ  المختمفة واتجاىو االجتماعيةو 
 .تحقق تغيرًا مطموباً 

و واتجاى التغير لفيم كيفية االجتماعيةعمى العوامل  االقتصاديةالبحث في أثر العوامل  .6
 ي ينعكس بدوره تغيرًا في نمو السكان.في األخيرة الذ وقيمتو

أفقيًا  السوري توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالواقع السكاني واالقتصادي واالجتماعي .7
عنيا بيانات حتى  ُينَتجلم  ,عمى نمو السكان ى تؤثرخر تغطي جوانب أ عمى أنوعموديًا 

 اآلن.

توفير أرقام دقيقة  عمىمما يساعد , المختمفة بأشكالياإنشاء قاعدة بيانات خاصة باليجرة  .8
جراء أبحاث تكوّ  ,عنيا  ًا أعمق لدوافع اليجرة وأسبابيا في سورية.فيمن وا 
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 المراج : -
 المراج  بالمغة العربية: -
 :الكتب 

منشورات وزارة الثقافة في خصوبة السكان ومحدداتيا الوسيطية.  -1994العمواني, مصطفى,  .1
 دمشق, سورية.الجميورية العربية السورية, 

. جامعة spssحصائي لممتغيرات المتعددة باستخدام برنامج التحميل اإل -2008سامة, أمين, أ .2
 المنوفية, مصر.

في سورية باستخدام  االجتماعيةجة العالقة بين الخصوبة والعوامل ذنم -2008بركات, شروق,  .3
 ذقية, سورية.معة تشرين, الالحصائي متعدد المتغيرات. رسالة ماجستير غير منشورة لجاالتحميل اإل

تحميل اإلحصائي متعدد نمذجة الخصوبة الزواجية في سورية باستخدام ال -2011 شروق, بركات, .4
 رسالة دكتوراه غير منشورة لجامعة تشرين, الالذقية, سورية.المتغيرات. 

ى. دار وللسكان نظريات ومفاىيم, الطبعة األعمم ا -2002بوادقجي, عبد الرحيم, خوري, عصام,  .5
 الرضا لمنشر, دمشق, سورية.

قضايا حول السكان والتنمية في الوطن  -1993خوري, عصام, الكفري, مصطفى العبد هللا,  .6
 , دمشق, سورية.في الجميورية العربية السورية العربي. منشورات وزارة الثقافة

دار مؤسسة رسالن لمطباعة والنشر  .ولى, الطبعة األالدراسات السكانية -2010ذبيان, ندى,  .7
 والتوزيع, دمشق, سورية.

س السكان الدولي غرب تطبيقاتو. مجممقدمة في عمم السكان و  -2010, محمد حسٌن حسن, زكً .8
 فريقيا, المعادي, مصر.آسيا وشمال إ

ولى. , الطبعة األفي تحميل البيانات االحصائية SPSSاستخدام نظام  -2002عكاشة, محمود خالد,  .9
 جامعة االزىر, غزة, فمسطين.

. فاق المستقبلآالنمذجة الرياضية لتطورات الحالة السكانية في سورية الواقع و  -2011عنبر, رند,  .10
 سورية.جامعة حمب, حمب, رسالة ماجستير غير منشورة ل

 الطبعة ,وجغرافيا ديموغرافيا السكان -1986, صبحي محمد ,الكريم عبد ,السيد محمد ,غالب .11
 .مصر ,القاىرة,  المعارف دار. السابعة

ورية النمذجة الرياضية لمعالقة بين المستويين الصحي والتعميمي في س -2012ميساء, فران,  .12
 الالذقية, سورية.اجستير غير منشورة لجامعة تشرين, رسالة مباستخدام التحميل القانوني. 

 الطبعة ,نموذجاً  الجنوبً لبنان: سوسٌوتنموٌة مقاربة والتنمٌة السكان -2010 سعاد,, الدٌن نور .13

 .لبنان, بٌروت, اللبنانً المنهل داراألولى. 
العربية, الطبعة  االجتماعيةو  االقتصاديةالنمو السكاني والتنمية  -1988يموت, عبد اليادي,  .14

 نماء العربي, بيروت, لبنان.األولى. معيد اإل
  والدورياتالدراسات: 

 المتغيرات  أىمالخطي المتعدد في دراسة  االنحدارتحميل  أسموب -2008الجاعوني, فريد,  .1
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, 2 والديمغرافية المؤثرة في معدل الوالدات الكمية, مجمة جامعة دمشق, العدد االجتماعيةو  االقتصادية
 . دمشق, سورية.24 المجمد

, العدد االجتماعيةبعض العوامل المؤثرة في معدالت الحياة, مجمة العموم  -1988باظة, أحمد, أ .2
 لمجمد السادس عشر. صفاة, الكويت.الثالث, ا

ندوة السكان والقوى العاممة والتخطيط في الجميورية العربية  -1978 األخرس, محمد صفوح, .3
 رشاد القومي, دمشق, سورية.ورية, منشورات وزارة الثقافة واإلالس

, مقارنة دراسة والمجتمع االقتصاد على وانعكاسها السكانٌة النظرٌات -2010, طافر, زهٌر .4

 .الجزائر, قسنطٌنة.10العدد , االجتماعً الباحث

 ACP األساسيةائي لمبيانات بطريقة المكونات حصمقدمة حول التحميل اإل -1998طيوب, محمود,  .5
 .1, العدد 20مجمة جامعة تشرين, المجمد  ,مالمح منيجية وطرائقية AFCوالتحميل العاممي التقابمي 

 الالذقية, سورية.
آثار التغذية والصحة في الخصوبة, مجمة جامعة دمشق  -2008غانم, عدنان, مخول, مطانيوس,  .6

 . دمشق, سورية.24والقانونية, العدد األول, المجمد  االقتصاديةلمعموم 

, العدد االجتماعيةجمة العموم أثر الحرب عمى خصوبة المرأة المبنانية, م -1990فاعور, محمد,  .7
 عشر. صفاة, الكويت. ول, المجمد الثامناأل

, مجمة ثرىا عمى تركيب السكان في الجميورية اليمنيةأاليجرة الداخمية و  -2008مثنى, عبد الاله,  .8
 , العدد الثاني. عدن, اليمن.االقتصاديةدارية و العموم اإل

-2005الخصوبة عمى التركيب العمري لمسكان لمفترة ) انخفاضثر أ -2011مين, محي الدين, أ .9

 , السنة الخامسة عشرة. صنعاء, اليمن.40 مجمة شؤون العصر, العدد(, 2025
دوره في تفسير النمو السكاني المتسارع, مجمة جامعة دمشق, الفقر و  -2001مخول, مطانيوس,  .10

 . دمشق, سورية.17العدد األول, المجمد 

 :التقارير والمنشورات 

الشؤون  -شعبة السكان -لمتحدة. األمم ا2003السكان والتعميم والتنمية التقرير الموجز,  .1
 .ة, نيويورك, األمم المتحداالجتماعيةو  االقتصادية

 .المكتب المركزي لإلحصاء, دمشق, سورية.2004المجموعة اإلحصائية السورية,  .2

 . 2005ة الديمغرافية فرصة لمتنمية في البمدان العربية", ذتقرير السكان والتنمية العدد الثاني "الناف .3

 لغربي آسيا, نيويورك, األمم المتحدة. االجتماعيةو  االقتصاديةالمجنة 

. الييئة السورية لشؤون األسرة, دمشق, 2008(, 2008حالة سكان سورية )التقرير الوطني األول  .4
 سورية.

. الييئة السورية لشؤون األسرة, دمشق, 2010(, 2010حالة سكان سورية )التقرير الوطني الثاني  .5
 سورية.

في  االقتصاديةو  االجتماعيةسكان والصحة اإلنجابية وتمكين المرأة والفقر والعوامل دينامية ال .6
 رئاسة مجمس الوزراء, دمشق, سورية. .2007, 2004-1994محافظة طرطوس خالل الفترة 
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 :مواق  االنترنت 

 . ىيئة الموسوعة العربية.2012مالتوس )توماس روبرت(,  .1

ency.com-ww.arabw  
 المراج  بالمغة االنكميزية: -
 الكتب: 

1. FIELD; A; 2005- Discovering Statistics Using SPSS; second edition. Alden Group; 
London; Great Britain. 

2. RENCHER; A; 2002- Methods of Multivariate Analysis. John Wiley and Sons. 
 :الدراسات والتقارير والدوريات والمنشورات 

1. DAVIS; K; 1963- The Theory of Change and Response in Modern Demographic 
History; Population Index; volume 29; Issue 4. 

2. J. DENIS;D; 2012- Multiple Linear Regression Using SPSS. University of Montana. 
3. K. BURCH; T; 2001- Data, Models, Theory and Reality: THE Structure of 

Demographic Knowledge; Population Studies Centre. Ontario; Canada. 
4. KIRK; D; 1996- Demographic Transition Theory; Population Studies; vol.50; NO 3. 
5. OLSHANSKY; S. Jay, AULT; A. Brain; 1986- The Fourth Stage of the Epidemiologic 

Transition: The Age of Delayed Degenerative Diseases. The Milbank Quarterly; vol 
64; no 3. 

6. OMRAN; A. R; 2005- The Epidemiologic Transition: a Theory of The Epidemiology of 
Population Change. Milbank Memorial Fund; vol 83; no 4. 

7. RAVENSTEIN; E.G; 1885- The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of 
London; Vol. 48; No.2. 

8. ROIS; R; BASAK; T; RAHMAN; M; MAJUMDER; A; 2012- Modified Breusch- Godfrey 
test for restricted higher order autocorrelation in dynamic linear model- a distance 
based approach; International Journal of Business and Management; vol 7; no 17. 

9. S.BACKER; G; 1960- An Economic Analysis of Fertility. Columbia University Press. 
New York; USA. 

10. SCHULTZ;T. P; 1983- A Review of Caldwell's Theory of Fertility Decline; economic 
growth center; Connecticut; USA. 

11. S.LEE; Everett; 1966- A Theory of Migration. Demography; vol 3; no 1. 
12. S. TEITELBAUM; M; 1975- Relevance of Demographic Transition Theory for 

Developing Countries; Science, New Science; volume 188; Issue 4187. 
13. WEISZ; G, OLSZYNKO- GRYN; J; 2010- The Theory of Epidemiologic Transition: the 

Origins of a Citation Classic. Journal of the History of Medicine; Vol. 65. 
14. ZEILEIS; A; 2000- P value and alternative boundaries for CUSUM tests. Vienna 

University of Economics and Business Administration. 
 :مواق  االنترنت 

1. ABRAMITZKY; R, BRAGGION; F; no year for publishing- Malthusian and Neo-
Malthusian Theories. 

http://www.arab-ency.com/
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www.stanford.edu 

2. ADUGNA; A; 2010- population geography: problems, concepts and prospects. 
www.ethiojps.org 

3. AYED; T; 1934- The Canonical Correlation Analysis: a much- needed extension to 
the existing. 

www.citeseerx.ist.psu.edu  
4. DENIS; D; 2011- Multiply linear regression using spss part II. 

www.sychweb.psy.umt.edu 

5. E.GIMENEZ; M; 1973- The Population Issue: Marx vs. Malthus. 
www.colorado.edu 

6. HAIR; J; ANDERSON; R; TATHAM; R; BLACK; W; 1998- Canonical Correlation 
Analysis. 

www.education.umd.edu 
7. HAY; D, MENZIES; G- Economists, Christians and the 'Marriage Wares'. 

www.case.edu.au 

8. J. VAN DE KAA; D; 2006- Demographic Transitions; Demography; volume 1. 
www.eolss.net 

9. KRISHNAN; T- Regression Diagnostics. 
www.iasri.res.in 

10. MCKEOWN; T- Determinants of Health. 
www.iupui.edu 

11. PAUL; R; 2005- Multicollinearity causesp, effects and remedies. 
www.iasri.res.in 

12. POWELL; J- Models, Testing, and Correlation of First Serial Correlation. 
www.emlab.berkeley.edu 

13. SCHNORE; L; no year for publishing - Population Theories and Social Change.  
www.ssc.wisc.edu 
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 الممحق: -
 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة التعلٌمٌة المتغٌرات بعض قٌم(:2-18) رقم الجدول

 المحافظات
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

 15.2 4 4.2 6 7.2 6 16.2 20.2 18.2 21.5 10.2 دمشق
 9.1 6 6.9 6 2.8 4.3 10.6 17.9 21.8 26.2 15.2 دمشق رٌف

 10.3 3 7.8 6 2.8 5.4 9.8 15.5 13.6 31.8 19.8 حمص

 9.2 7 9.4 8 1.6 4.8 8.2 13.1 16.2 31.2 24.1 حماة
 14.5 0 6.9 0 4.2 8.9 15.5 20.2 9.1 22.2 19.3 طرطوس
 13.1 0 7.6 0 5.4 8.1 16.6 17.6 14.9 18.4 18.3 الالذقٌة

 7.2 7 11.7 11 0.9 3 4.2 8.9 24.4 28.5 29.4 ادلب
 5.9 25 16.8 23 1.5 2.3 4.3 7.4 14 39.2 30.9 حلب
 5.6 17 26.2 19 0.4 2.2 2.8 6 14 22 51.4 الرقة

 6.7 12 23.1 9 0.7 3.7 3.4 6.2 7 28.4 64.8 دٌرالزور

 6.5 14 23.3 17 0.5 3 4.5 7.7 15.8 20.2 47.1 الحسكة
 12.7 0 5.3 1 2.6 8.2 14.5 18.6 24.5 13.3 18 السوٌداء

 9.4 4 7.1 5 1.4 4.5 7.9 15.5 23.4 26.5 20.4 درعا
 8.1 4 8.2 6 0.9 3.3 6.9 12.7 26.4 25.7 23.2 القنٌطرة

 .سورٌة, دمشق, لإلحصاء المركزي المكتب, 2004 لعام للسكان العام التعداد بٌانات واقع من: المصدر      

 التعلٌمٌة المتغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-19) رقم الجدول

 المتغٌرات
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

E1 1 0.127 -0.487 -0.865 -0.760 -0.568 -0.664 0.590 0.946 0.634 -0.719 

E2  1 -0.199 -0.420 -0.523 -0.558 -0.334 0.494 0.156 0.540 -0.503 

E3   1 0.225 0.052 -0.104 -0.099 -0.174 -0.466 -0.300 0.010 

E4    1 0.941 0.836 0.796 -0.832 -0.897 -0.819 0.924 

E5     1 0.918 0.895 -0.793 -0.782 -0.760 0.971 

E6      1 0.715 -0.843 -0.658 -0.785 0.912 

E7       1 -0.563 -0.642 -0.532 0.895 

E8        1 0.772 0.964 -0.802 

E9         1 0.783 -0.772 

E10          1 -0.781 

E11           1 

 (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 التعلٌمٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة(:2-20) رقم الجدول

  المتغٌرات
التعلٌمٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

E1 -0.820 0.442 -0.307 -0.123 -0.105 0.052 0.071 0.067 0.012 0.020 0.000 

E2 -0.511 -0.249 0.749 -0.338 -0.023 0.040 0.008 0.006 0.005 0.002 0.002 

E3 0.218 -0.892 -0.328 0.202 -0.022 0.077 0.032 0.016 0.009 -0.001 0.002 

E4 0.973 -0.060 0.102 0.021 0.054 -0.169 0.057 0.052 0.021 0.003 0.001 

E5 0.966 0.178 0.083 0.139 0.054 0.012 0.048 -0.057 -0.025 0.024 0.002 

E6 0.896 0.339 -0.071 -0.113 0.227 0.108 -0.007 -0.017 0.026 -0.005 0.000 

E7 0.814 0.268 0.332 0.314 -0.229 0.045 0.018 -0.036 0.019 -0.006 0.000 
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E8 -0.889 -0.024 0.219 0.377 0.092 -0.010 -0.097 0.018 0.015 0.020 0.000 

E9 -0.882 0.403 -0.207 0.111 -0.013 -0.046 -0.020 -0.035 0.002 -0.017 0.004 

E10 -0.884 0.088 0.288 0.309 0.136 0.030 0.112 0.032 -0.010 -0.013 -0.001 

E11 0.958 0.214 0.087 0.084 -0.026 0.046 -0.061 0.123 -0.018 -0.007 0.001 

 (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االستخالص قبل التعلٌمٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(:2-21) رقم الجدول

األولٌة التعلٌمٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CE1 7.593 69.030 69.030 

CE2 1.492 13.568 82.598 

CE3 1.076 9.779 92.377 

CE4 0.558 5.070 97.447 

CE5 0.150 1.362 98.809 

CE6 0.058 0.527 99.336 

CE7 0.038 0.347 99.683 

CE8 0.030 0.271 99.955 

CE9 0.003 0.027 99.982 

CE10 0.002 0.018 100.000 

CE11 0.000 0.000 100.000 

 (2-20) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                              

 

 التعلٌمٌة المركبات انحدار مخطط(:2-2) رقم البٌانً الشكل

 تدوٌر ودون االستخالص بعد التعلٌمٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(:2-22) رقم الجدول

  األساسٌة الصحٌة المركبات
الممٌز الجذر %التباٌن من النسبة  %التصاعدٌة النسبة   

PCE1 7.593 69.030 69.030 

PCE2 1.492 13.568 82.598 

PCE3 1.076 9.779 92.377 

PCE4 0.558 5.070 97.447 

 (2-20) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                              
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 تعلٌمٌةال للمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-23) رقم الجدول

 المتغٌرات
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

E1 0.976 0.121 -0.497 -0.858 -0.755 -0.549 -0.689 0.605 0.951 0.637 -0.728 

E2  0.998 -0.203 -0.413 -0.522 -0.557 -0.341 0.497 0.158 0.541 -0.506 

E3   0.992 0.236 0.052 -0.107 -0.107 -0.168 -0.462 -0.303 0.006 

E4    0.962 0.941 0.842 0.817 -0.834 -0.902 -0.829 0.930 

E5     0.990 0.904 0.905 -0.793 -0.782 -0.771 0.982 

E6      0.936 0.761 -0.863 -0.651 -0.817 0.915 

E7       0.943 -0.540 -0.644 -0.503 0.892 

E8        0.981 0.771 0.963 -0.807 

E9         0.996 0.790 -0.767 

E10          0.967 -0.777 

E11           0.978 

 (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .والمتوقعة المشاهدة التعلٌمٌة المتغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-24) رقم الجدول

 المتغٌرات
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

E1  0.006 0.010 -0.007 -0.005 -0.020 0.026 -0.015 -0.005 -0.003 0.008 

E2   0.004 -0.007 -0.001 -0.001 0.007 -0.003 -0.002 -0.001 0.003 

E3    -0.011 0.000 0.003 0.009 -0.005 -0.004 0.003 0.004 

E4     0.000 -0.007 -0.021 0.002 0.004 0.010 -0.007 

E5      0.013 -0.010 -0.001 -0.001 0.011 -0.010 

E6       -0.046 0.020 -0.007 0.033 -0.003 

E7        -0.024 0.002 -0.029 0.002 

E8         0.000 0.001 0.005 

E9          -0.006 -0.005 

E10           -0.005 

E11            

 (2-22) و( 2-19) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة التعلٌمٌة المركبات مصفوفة(: 2-25) رقم الجدول

 
التعلٌمٌة المتغٌرات  

األساسٌة التعلٌمٌة المركبات  

PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

E4 0.973    

E5 0.966    

E11 0.958    

E6 0.896    

E8 -0.889    

E10 -0.884    

E9 -0.882 0.403   

E1 -0.820 0.442   
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E7 0.814    

E3  -0.892   

E2 -0.511  0.749  

 (2-20) و( 2-18) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .التعلٌمٌة المتغٌرات الشتراكٌات المستخلصة و األولٌة القٌم(: 2-26) رقم الجدول

التعلٌمٌة المتغٌرات  
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

E1 1 0.976 

E2 1 0.998 

E3 1 0.992 

E4 1 0.962 

E5 1 0.990 

E6 1 0.936 

E7 1 0.843 

E8 1 0.981 

E9 1 0.996 

E10 1 0.967 

E11 1 0.978 

 .معنوٌة الغٌر القٌم استبعاد قبل األساسٌة التعلٌمٌة المركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .األساسٌة التعلٌمٌة المركبات تدوٌر مصفوفة(: 2-27) رقم الجدول

الرئٌسً المركب  PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

PCE1 0.729 -0.619 -0.189 0.222 

PCE2 0.144 0.000 0.935 0.323 

PCE3 0.512 0.258 0.196 -0.795 

PCE4 0.430 0.742 -0.226 0.462 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                            

 المدورة األساسٌة التعلٌمٌة المركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-28) رقم الجدول

االساسً التعلٌمً المركب  PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

PCE1 1 -0.112 -0.155 -0.670 

PCE2  1 -0.100 0.246 

PCE3   1 0.294 

PCE4    1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                     

 األساسٌة التعلٌمٌة المركبات نمط مصفوفة(: 2-29) رقم الجدول

 
التعلٌمٌة المتغٌرات  

األساسٌة التعلٌمٌة المركبات  

PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

E7 1.055    

E5 0.770    
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E1 -0.735 0.452   

E11 0.722    

E4 0.635    

E3  -1.013   

E2   0.938  

E8    1.005 

E10    0.941 

E6    -0.602 

E9 -0.476   0.490 

 (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 األساسٌة التعلٌمٌة المركبات بنٌة مصفوفة(: 2-30) رقم الجدول

 
التعلٌمٌة المتغٌرات  

األساسٌة التعلٌمٌة المركبات  

PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

E5 0.956     -0.802 

E7 0.951     -0.547 

E11 0.942     -0.813 

E4 0.917     -0.856 

E1 -0.828 0.586   0.652 

E3   -0.985     

E2     0.964 0.475 

E8 -0.652     0.989 

E10 -0.628     0.975 

E6 0.801   -0.440 -0.857 

E9 -0.801 0.548   0.814 

  (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                

 األساسٌة التعلٌمٌة المركبات معامالت مصفوفة(: 2-31) رقم الجدول

 
 المتغٌرات
 التعلٌمٌة

األساسٌة التعلٌمٌة المكونات  
واالمٌة والعالً المتوسط التعلٌم  

PCE1 
لإلناث المتدنً التعلٌم  

PCE2 
والكتابة بالقراءة االناث المام  

PCE3 
االساسً التعلٌم من التسرب  

PCE4 

E1 -0.212 0.283 -0.237 -0.030 

E2 0.008 0.097 0.841 -0.035 

E3 -0.053 -0.682 -0.119 0.031 

E4 0.152 -0.058 0.038 -0.085 

E5 0.212 0.053 -0.115 -0.004 

E6 0.062 0.200 -0.114 -0.189 

E7 0.349 0.109 -0.063 0.179 

E8 0.116 -0.053 -0.030 0.398 

E9 -0.094 0.212 -0.295 0.151 

E10 0.117 0.049 0.030 0.366 
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E11 0.191 0.092 -0.088 -0.038 

 (2-18) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة الدٌمغرافٌة المتغٌرات بعض قٌم(:2-34) رقم الجدول

 المحافظات
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

 100 77600 79.9 0.3 61 54.8 2.55 0.9 43.4 32.5 21 27 دمشق

 64.2 1080 86.7 1.3 64.3 57.4 2.05 0.5 41.2 30.7 20 25 دمشق رٌف

 53.4 448 85.7 1.3 60.2 54 2.5 0.35 44.1 33.6 20 25 حمص

 37.1 294 86.1 1.3 59.3 53.2 2.45 0.3 45.1 34.9 22 26 حماة

 28.4 594 85.4 0.5 56.9 52.3 2.3 0.3 46.8 39 22 27 طرطوس

 51.1 853 83 0.5 56 51.7 2.55 0.4 46.2 38.4 22 27 الالذقٌة

 28.3 362 87.3 1.9 62.8 56.4 2.35 0.3 42.9 32.4 21 25 ادلب

 63.4 328 87.4 2 63.9 57.1 1.95 0.3 41.4 31.7 21 25 حلب

 37.5 95 85 3.2 59.9 52.5 2 0.25 46.8 36.6 22 26 الرقة

 43.3 497 79.1 5.6 61.6 50.7 1.95 0.25 46.3 32.7 24 27 الزور دٌر

 35.4 77 86.1 2.8 54.1 49.6 2.45 0.2 49.5 4.7 20 25 الحسكة

 30.7 159 82.6 0.2 57 54.4 3.65 0.75 44 36 22 27 السوٌداء

 45.9 374 86.6 1.4 62.3 56.3 2.4 0.45 43.1 32.3 20 24 درعا

 0 42 87.9 1.5 57.6 52.8 2.4 0.5 46.7 37.7 21 25 القنٌطرة

 .سورٌة, دمشق, لإلحصاء المركزي المكتب, 2004 لعام للسكان العام التعداد بٌانات واقع من: المصدر  

 الدٌمغرافٌة المتغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-35) رقم الجدول

 المتغٌرات
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

D1 1 0.762 0.351 0.285 0.286 0.293 -0.444 -0.369 -0.072 -0.786 0.335 0.118 

D2  1 0.420 0.304 -0.133 -0.030 -0.458 -0.133 0.421 -0.622 -0.073 -0.180 

D3   1 -0.327 0.258 0.059 0.284 0.247 -0.293 -0.122 0.008 -0.072 

D4    1 -0.386 0.030 -0.956 -0.832 0.307 -0.150 -0.179 -0.496 

D5     1 0.587 0.352 0.055 -0.592 -0.395 0.704 0.423 

D6      1 0.034 -0.486 -0.575 -0.203 0.101 -0.139 

D7       1 0.787 -0.380 0.364 0.124 0.354 

D8        1 0.195 0.107 0.118 0.434 

D9         1 -0.204 -0.285 -0.161 

D10          1 -0.526 -0.439 

D11           1 0.707 

D12            1 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 الدٌمغرافٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة(:2-36) رقم الجدول

 
 المتغٌرات

  األولٌةالدٌمغرافٌة  المركبات

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 CD8 CD9 CD10 CD11 CD12 

D1 -0.385 0.841 0.169 0.185 -0.092 -0.198 0.145 -0.071 -0.074 0.048 -0.012 0.000 

D2 -0.555 0.449 0.514 0.430 0.096 -0.018 0.145 0.029 0.096 -0.029 0.012 0.009 

D3 0.211 0.327 0.175 0.828 -0.289 0.119 -0.181 0.046 0.000 0.028 0.000 -0.008 

D4 -0.926 0.020 -0.192 -0.219 -0.179 0.138 -0.037 0.011 -0.015 0.024 0.059 0.032 
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D5 0.519 0.718 -0.304 -0.031 0.128 0.279 -0.020 -0.160 0.039 0.011 -0.003 .010 

D6 -0.002 0.498 -0.720 0.173 0.428 -0.065 -0.025 0.124 0.000 0.034 -0.004 0.009 

D7 0.943 -0.169 0.040 0.225 0.105 -0.027 0.108 -0.005 -0.019 0.011 0.072 -0.018 

D8 0.728 -0.227 0.615 0.109 0.126 0.074 0.020 0.032 -0.048 -0.004 -0.013 0.048 

D9 -0.473 -0.322 0.707 -0.185 0.313 0.185 -0.039 -0.001 0.004 0.069 -0.003 -0.020 

D10 0.222 -0.836 -0.387 0.164 -0.211 0.016 0.151 0.000 0.053 0.067 -0.021 0.011 

D11 0.383 0.687 0.079 -0.472 -0.225 0.265 0.125 0.125 -0.006 0.001 -0.009 -0.012 

D12 0.573 0.431 0.340 -0.496 -0.110 -0.304 -0.115 0.010 0.062 0.039 0.011 0.009 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر

 االستخالص قبل الدٌمغرافٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(:2-37) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CD1 3.795 31.626 31.626 

CD2 3.319 27.656 59.283 

CD3 2.122 17.687 76.969 

CD4 1.575 13.125 90.094 

CD5 0.565 4.708 94.802 

CD6 0.359 2.989 97.790 

CD7 0.142 1.186 98.976 

CD8 0.066 0.550 99.526 

CD9 0.026 0.214 99.740 

CD10 0.017 0.138 99.879 

CD11 0.010 0.082 99.960 

CD12 0.005 0.040 100.000 

 (2-36) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                   

 

 الدٌمغرافٌة المركبات انحدار مخطط(:2-3) رقم البٌانً الشكل
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 تدوٌر ودون االستخالص بعد الدٌمغرافٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(:2-38) رقم الجدول

األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات  
الممٌز الجذر %التباٌن من النسبة  %التصاعدٌة النسبة   

PCD1 3.795 31.626 31.626 

PCD2 3.319 27.656 59.283 

PCD3 2.122 17.687 76.969 

PCD4 1.575 13.125 90.094 

PCD5 0.565 4.708 94.802 

 (2-36) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 دٌمغرافٌةال للمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-39) رقم الجدول

 المتغٌرات
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

D1 0.927 0.748 0.403 0.317 0.335 0.290 -0.467 -0.359 -0.033 -0.804 0.337 0.118 

D2  0.968 0.448 0.313 -0.123 -0.030 -0.472 -0.131 0.432 -0.647 -0.089 -0.174 

D3   0.950 -0.351 0.228 0.055 0.306 0.241 -0.324 -0.098 0.007 -0.058 

D4    0.974 -0.424 0.036 -0.952 -0.843 0.279 -0.146 -0.212 -0.459 

D5     0.894 0.624 0.362 0.041 -0.645 -0.399 0.653 0.505 

D6      0.978 -0.032 -0.485 -0.566 -0.200 0.106 -0.165 

D7       0.982 0.788 -0.372 0.350 0.118 0.359 

D8        0.988 0.183 0.105 0.092 0.462 

D9         0.959 -0.206 -0.329 -0.112 

D10          0.969 -0.549 -0.423 

D11           0.898 0.801 

D12            0.888 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .والمتوقعة المشاهدة لدٌمغرافٌةا المتغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-40) رقم الجدول

 المتغٌرات
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

D1  0.014 -0.052 -0.032 -0.049 0.002 0.022 -0.011 -0.039 0.018 -0.043 0.040 

D2   -0.028 -0.009 -0.009 0.000 0.015 -0.002 -0.011 0.025 0.016 -0.006 

D3    0.024 0.030 0.003 -0.022 0.006 0.031 -0.024 0.015 -0.014 

D4     0.037 -0.006 -0.004 0.011 0.028 -0.003 0.032 -0.037 

D5      -0.037 -0.010 0.014 0.053 0.004 0.051 -0.081 

D6       -0.002 -0.001 -0.009 -0.002 -0.005 0.025 

D7        -0.001 -0.008 0.014 0.005 -0.004 

D8         0.012 0.002 0.026 -0.027 

D9          0.002 0.044 -0.049 

D10           0.023 -0.016 

D11            0.094 

D12             

 (2-39) و( 2-35) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 .التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات مصفوفة(: 2-41) رقم الجدول

 
الدٌمغرافٌة المتغٌرات  

األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات  

PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

D7 0.943         

D4 -0.926         

D8 0.728   0.615     

D12 0.573 0.431   -0.496   

D2 -0.555 0.449 0.514 0.430   

D1   0.841       

D10   -0.836       

D5 0.519 0.718       

D11   0.687   -0.472   

D6   0.498 -0.720   0.428 

D9 -0.473   0.707     

D3       0.828   

 (2-34) و( 2-34) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر   

 .الدٌمغرافٌة المتغٌرات الشتراكٌات المستخلصة و األولٌة القٌم(: 2-42) رقم الجدول

الدٌمغرافٌة المتغٌرات  
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

D1 1 0.927 

D2 1 0.968 

D3 1 0.950 

D4 1 0.974 

D5 1 0.894 

D6 1 0.978 

D7 1 0.982 

D8 1 0.988 

D9 1 0.959 

D10 1 0.969 

D11 1 0.898 

D12 1 0.888 

 .معنوٌة الغٌر القٌم استبعاد قبل األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة إعدادمن : المصدر

 .األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات تدوٌر مصفوفة(: 2-43) رقم الجدول

األساسً المركب  PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

PCD1 0.796 -0.396 0.391 0.175 0.160 

PCD2 -0.134 0.607 0.585 0.475 0.216 

PCD3 0.378 0.545 0.145 -0.729 -0.088 

PCD4 0.277 0.290 -0.612 0.159 0.663 

PCD5 0.359 0.306 -0.331 0.433 -0.693 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                  
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 المدورة األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-44) رقم الجدول

االساسً المركب  PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

PCD1 1 0.151 0.160 -0.004 -0.278 

PCD2  1 -0.262 0.125 0.079 

PCD3   1 -0.256 0.185 

PCD4    1 0.161 

PCD5     1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                        

 .األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات نمط مصفوفة(: 2-45) رقم الجدول

 
 المتغٌرات
 الدٌمغرافٌة

األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات  

PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

D4 -0.973         

D7 0.933         

D7 0.919         

D10   0.965       

D11   0.883       

D6     -1.032     

D5   0.477 -0.623     

D3       0.976   

D1 -0.408     0.532   

D8         0.804 

D2       0.554 0.678 

D8   -0.515     -0.671 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                 

 األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات بنٌة مصفوفة(: 2-46) رقم الجدول

 
الدٌمغرافٌة المتغٌرات  

األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات  

PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

D4 -0.961     

D7 0.957    -0.477 

D8 0.919  0.418   

D10  0.940    

D11 0.414 0.871    

D6   -0.969   

D5  0.679 -0.749   

D3    0.921  

D1 -0.474 0.418  0.671 0.519 

D2    0.648 0.803 

D9   0.616  0.781 
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D10  -0.635   -0.715 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                

 األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات معامالت مصفوفة(: 2-47) رقم الجدول

الدٌمغرافٌة المتغٌرات  
األساسٌة الدٌمغرافٌة المركبات  

PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 

D1 -0.134 0.131 -0.061 0.291 0.116 

D2 -0.021 -0.076 -0.022 0.281 0.341 

D3 0.054 -0.052 0.097 0.610 -0.152 

D4 -0.323 0.007 0.096 -0.028 -0.051 

D5 0.070 0.160 -0.325 0.017 -0.025 

D6 0.017 -0.134 -0.611 -0.103 0.082 

D7 0.296 -0.031 -0.065 0.029 -0.065 

D8 0.318 0.011 0.122 0.002 0.169 

D9 0.074 -0.101 0.101 -0.236 0.486 

D10 0.014 -0.180 0.164 0.008 -0.376 

D11 -0.062 0.411 0.071 0.004 -0.105 

D12 0.066 0.370 0.123 -0.086 0.012 

 (2-34) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                 

 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات بعض قٌم(:2-50) رقم الجدول

 المحافظات
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

 15.8 72.9 3.3 17.8 11.3 43.6 1.8 1.8 13.2 29.7 44.5 10 29 14.9 دمشق

 11.6 78.9 3.5 12.8 19.5 52.4 5.1 8.1 11.9 21.1 43.6 6.2 19.9 12.3 دمشق رٌف

 15.3 71.3 3.6 18.1 11 44 21.7 15.1 7.8 18.3 42.4 8.8 17.2 13.8 حمص

 18.8 75.3 3.5 19.9 10.5 39.3 40 23.2 6 16.1 31.1 8.6 12.5 12.8 حماة

 28.5 70.8 2.8 30.1 4.2 32.5 18.5 18.6 8.9 17.6 46.8 13.4 21.5 17.9 طرطوس

 29.2 72.5 2.8 28.9 9.3 32.8 11.4 10.4 11.5 21.9 45.2 13 22.5 22 الالذقٌة

 10.3 74.2 4.2 12.5 15.6 46.6 38 22.4 6 17 33.7 7.6 6.8 6.4 ادلب

 10.6 81.5 3.7 11.6 17.7 57.6 40.2 14.7 6.4 16.6 28.9 5.9 6.8 5.2 حلب

 16.6 72.6 3.9 19.8 7 35.3 70.2 40.2 2.6 12.3 16.6 6.8 3.6 5.5 الرقة

 18.1 66.7 4.4 22.1 5.4 30.5 60.3 43.7 2.6 10.8 24.5 7.8 7.2 7.2 دٌرالزور

 14.6 68.1 4.1 19.2 7.2 34 53.1 33.3 4.5 17.6 31.2 9.1 4 6 الحسكة

 18.8 69.9 3.2 23.9 7.2 46.5 5 11.6 13.7 18.4 56.4 12.2 17.7 11.4 السوٌداء

 9.8 71.8 4.3 12.3 11.1 48.3 19.9 16.4 6.7 17.1 49.8 8.9 12.4 9.4 درعا

 11.1 72.2 4 14.8 7.1 41.3 20.7 21.1 16.3 16.1 39.7 11.1 16.3 10.3 القنٌطرة

 .سورٌة, دمشق, لإلحصاء المركزي المكتب, 2004 لعام للسكان العام التعداد بٌانات واقع من: المصدر

 االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-51) رقم الجدول

 المتغٌرات
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

W1 1 0.851 0.723 0.616 0.567 0.542 -0.586 -0.687 -0.274 -0.169 0.633 -0.831 -0.066 0.737 

W2  1 0.592 0.743 0.794 0.780 -0.797 -0.889 0.042 0.009 0.330 -0.730 0.048 0.406 

W3   1 0.636 0.301 0.545 -0.299 -0.508 -0.466 -0.626 0.746 -0.623 -0.488 0.710 
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W4    1 0.580 0.728 -0.773 -0.917 0.255 0.012 0.186 -0.509 -0.075 0.195 

W5     1 0.622 -0.840 -0.766 0.254 0.311 0.013 -0.544 0.216 0.103 

W6      1 -0.745 -0.859 0.262 0.075 0.056 -0.507 0.141 0.074 

W7       1 0.924 -0.565 -0.481 0.094 0.606 -0.462 -0.025 

W8        1 -0.369 -0.239 -0.073 0.602 -0.185 -0.139 

W9         1 0.829 -0.754 0.098 0.748 -0.680 

W10          1 -0.712 0.079 0.844 -0.561 

W11           1 -0.649 -0.528 0.969 

W12            1 -0.167 -0.743 

W13             1 -0.346 

W14              1 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االقتصادي والنشاط المهنة لمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة(:2-52) رقم الجدول

ت
 المتغٌرا

االقتصادي والنشاط المهنة لمتغٌرات األولٌة المركبات  

CW1 CW2 CW3 CW4 CW5 CW6 CW7 CW8 CW9 CW 

10 

CW 

11 

CW 

12 

CW 

13 

CW 

14 

W1 0.899 -0.223 0.222 -0.077 -0.048 0.265 0.080 -0.056 -0.052 -0.049 0.018 0.001 0 0 

W2 0.941 0.110 -0.022 -0.196 0.082 0.139 -0.167 -0.075 0.054 0.016 -0.031 0.001 0 0 

W3 0.760 -0.528 -0.236 0.174 0.050 -0.098 0.200 -0.060 0.039 -0.007 -0.037 0.001 0 0 

W4 0.827 0.189 -0.385 0.206 -0.290 0.016 0.004 0.016 -0.027 0.062 0.017 0 0 0 

W5 0.742 0.386 0.018 -0.494 -0.014 -0.227 0.056 0.011 0 0.019 0.018 0 0 0 

W6 0.784 0.295 -0.307 0.121 0.417 0.019 0.001 0.119 -0.007 -0.018 0.020 -

0.001 

0 0 

W7 -0.796 -0.588 -0.032 0.010 0.081 0.069 -0.033 0.062 -0.008 0.058 -0.010 -

0.002 

0.001 0 

W8 -0.893 -0.384 0.196 -0.045 0.063 -0.082 0.038 -0.040 -0.011 -0.032 0.004 0.001 0 0 

W9 -0.010 0.948 -0.027 0.251 -0.101 -0.111 -0.092 -0.042 0.032 -0.062 0.008 -

0.001 

0.001 0 

W 

10 

-0.076 0.911 0.309 -0.052 -0.130 0.102 0.095 0.171 0.021 -0.011 -0.032 0.001 0 0 

W 

11 

0.480 -0.827 0.233 0.087 -0.061 -0.074 -0.071 0.091 0.032 -0.010 0.015 0.007 0 0 

W 

12 

-0.841 0.136 -0.463 -0.135 -0.035 0.158 0.084 -0.015 0.084 -0.004 0.033 0.002 0 0 

W 

13 

-0.003 0.782 0.553 0.186 0.172 0.017 0.068 -0.087 0.019 0.068 0.018 0.002 0 0 

W 

14 

0.546 -0.724 0.403 0.063 -0.070 0.006 0.010 0.038 0.066 0.001 0.023 -

0.007 

0 0 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 االستخالص قبل االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(:2-53) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CW1 6.793 48.519 48.519 

CW2 4.670 33.359 81.879 

CW3 1.221 8.719 90.598 

CW4 0.508 3.630 94.228 

CW5 0.347 2.477 96.705 

CW6 0.216 1.546 98.251 

CW7 0.114 0.818 99.068 

CW8 0.081 0.577 99.645 

CW9 0.022 0.159 99.804 

CW10 0.020 0.145 99.949 

CW11 0.007 0.050 99.999 

CW12 0.000 0.001 100.000 

CW13 0.000 0.000 100.000 

CW14 0.000 0.000 100.000 

 (2-52) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                     

 

 االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات انحدار مخطط(:2-4) رقم البٌانً الشكل

 التدوٌر ودون االستخالص بعد االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(: 2-54) رقم الجدول

  األساسٌة المركبات
الممٌز الجذر %التباٌن من النسبة  %التصاعدٌة النسبة   

PCW1 6.793 48.519 48.519 

PCW2 4.670 33.359 81.879 

PCW3 1.221 8.719 90.598 

PCW4 0.508 3.630 94.228 

 (2-52) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                               
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 االقتصادي والنشاط المهنة لمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-55) رقم الجدول

 المتغٌرات
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

W1 0.913 0.831 0.735 0.600 0.623 0.562 -0.592 -0.669 -0.246 -0.199 0.661 -0.878 -0.069 0.737 

W2  0.937 0.628 0.767 0.837 0.754 -0.815 -0.878 0.046 0.032 0.339 -0.740 0.035 0.413 

W3   0.941 0.655 0.270 0.534 -0.285 -0.529 -0.457 -0.620 0.761 -0.625 -0.513 0.712 

W4    0.910 0.578 0.848 -0.755 -0.896 0.233 -0.020 0.169 -0.520 -0.029 0.137 

W5     0.944 0.631 -0.823 -0.785 0.234 0.326 -0.001 -0.513 0.218 0.102 

W6      0.811 -0.787 -0.879 0.310 0.108 0.072 -0.494 0.081 0.099 

W7       0.980 0.930 -0.546 -0.485 0.097 0.603 -0.473 -0.021 

W8        0.985 -0.327 -0.219 -0.069 0.614 -0.198 -0.133 

W9         0.962 0.842 -0.773 0.116 0.773 -0.686 

W10          0.933 -0.722 0.052 0.874 -0.579 

W11           0.976 -0.636 -0.504 0.960 

W12            0.958 -0.173 -0.753 

W13             0.953 -0.333 

W14              0.989 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .والمتوقعة المشاهدة االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-56) رقم الجدول

 المتغٌرات
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

W1  0.020 -

0.011 

0.016 -

0.056 

-

0.020 

0.006 -0.017 -0.028 0.030 -0.029 0.047 0.003 0.000 

W2   -

0.035 

-

0.024 

-

0.043 

0.026 0.018 -0.011 -0.005 -0.023 -0.009 0.010 0.013 -0.007 

W3    -

0.018 

0.031 0.011 -0.013 0.021 -0.009 -0.006 -0.015 0.002 0.025 -0.003 

W4     0.002 -

0.119 

-0.018 -0.022 0.022 0.041 0.017 0.011 -0.047 0.020 

W5      -

0.009 

-0.017 0.019 0.020 -0.015 0.015 -0.030 -0.002 0.001 

W6       0.041 0.021 -0.048 -0.033 -0.016 -0.013 0.061 -0.025 

W7        -0.006 -0.019 0.003 -0.003 0.003 0.011 -0.004 

W8         0.003 -0.020 -0.004 -0.012 0.013 -0.007 

W9          -0.013 0.019 -0.018 -0.025 0.006 

W10           0.010 0.027 -0.030 0.018 

W11            -0.014 -0.024 0.009 

W12             0.005 0.010 

W13              -0.013 

W14               

 (2-55) و( 2-51) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات مصفوفة(: 2-57) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات  

PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

W2 0.941    

W1 0.899    

W8 -0.893    

W12 -0.841  -0.463  

W4 0.827    

W7 -0.796 -0.588   

W6 0.784    

W3 0.760 -0.528   

W5 0.742   -0.494 

W9  0.948   

W10  0.911   

W11 0.480 -0.827   

W13  0.782 0.553  

W14 0.546 -0.724 0.403  

 (2-52) و( 2-50) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات الشتراكٌات المستخلصة و األولٌة القٌم(: 2-58) رقم الجدول

االقتصادي والنشاط المهنة متغٌرات  
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

W1 1 0.913 

W2 1 0.937 

W3 1 0.941 

W4 1 0.910 

W5 1 0.944 

W6 1 0.811 

W7 1 0.980 

W8 1 0.985 

W9 1 0.962 

W10 1 0.933 

W11 1 0.976 

W12 1 0.958 

W13 1 0.953 

W14 1 0.989 

 القٌم استبعاد قبل األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .معنوٌة الغٌر

 .األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات تحوٌل مصفوفة(: 2-59) رقم الجدول

ساسًاأل المركب  PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

PCW1 0.820 0.525 -0.037 0.227 
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PCW2 0.321 -0.503 0.791 0.134 

PCW3 -0.444 0.667 0.578 0.156 

PCW4 0.168 0.163 0.197 -0.952 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                            

 ةالمدور األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-60) رقم الجدول

االساسً المركب  PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

PCW1 1 0.100 0.276 -0.591 

PCW2  1 -0.349 -0.285 

PCW3   1 -0.235 

PCW4    1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                  

 األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات نمط مصفوفة(: 2-61) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المركبات  

PCW1 PCW2 PCW3 PCW

4 

W4 0.940    

W6 0.811    

W8 -0.741    

W3 0.612 -0.420 0.456  

W7 -0.518   0.406 

W13  1.038   

W10  0.786   

W9 0.429 0.713 -0.416  

W14   0.983  

W12   -0.894  

W11   0.865  

W1   0.674  

W5    -0.957 

W2    -0.586 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                     

 األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات بنٌة مصفوفة(: 2-62) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المركبات   

PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

W4 0.951   -0.565 

W8 -0.947   0.788 

W6 0.892   -0.624 

W13  0.965   

W10  0.931 -0.489  
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W9  0.866 -0.576  

W14  -0.453 0.981  

W11  -0.615 0.932  

W12 -0.540  -0.847 0.541 

W1 0.605  0.819 -0.644 

W3 0.642 -0.545 0.751  

W5 0.603   -0.971 

W2 0.790  0.531 -0.853 

D7 -0.817 -0.525  0.840 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 األساسٌة االقتصادي والنشاط المهنة مركبات معامالت مصفوفة(: 2-63) رقم الجدول

 المتغٌرات
 

األساسٌة المركبات  

PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

W1 -0.006 0.012 0.177 -0.172 

W2 0.035 -0.053 0.033 -0.313 

W3 0.224 -0.128 0.098 0.151 

W4 0.335 -0.036 -0.034 0.125 

W5 -0.133 -0.085 -0.067 -0.622 

W6 0.269 -0.016 -0.042 0.029 

W7 -0.118 -0.118 -0.009 0.150 

W8 -0.216 -0.016 0.020 0.075 

W9 0.183 0.252 -0.087 0.180 

W10 -0.080 0.266 -0.033 -0.138 

W11 -0.016 -0.044 0.251 0.093 

W12 -0.021 -0.186 -0.282 -0.032 

W13 -0.037 0.409 0.118 0.094 

W14 -0.066 0.029 0.297 0.043 

 (2-50) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات بعض قٌم(:2-66) رقم الجدول

 محافظات
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

 1.4 1.4 4.41 14.37 15.1 3.38 72.18 8.57 1.33 4.7 0.53 0.642 دمشق

 6.9 8.1 7.85 16.34 21.13 6.28 66.01 6.55 1.5 5.4 0.482 0.631 دمشق رٌف

 16.3 10.6 13.21 23.04 26.55 4.48 55.84 8.09 1.5 9 0.475 0.623 حمص

 32.2 9.6 10.95 23.8 29.61 17.18 46.41 6.72 1.75 11.6 0.58 0.634 حماة

 40.5 9.6 15.47 30.86 19.48 15.51 59.39 5.61 1.22 6.9 0.633 0.652 طرطوس

 16.4 11.5 17.27 34.18 16.31 5.97 71.1 6.57 1.31 11.6 0.641 0.66 الالذقٌة

 37.2 14.2 11.75 14.07 16.67 38.97 36.84 7.43 1.89 9.8 0.649 0.659 ادلب

 23.2 19.5 7.03 12.45 28.75 14.31 49.39 7.45 1.67 19.9 0.636 0.663 حلب

 59.3 11.5 10.41 17.62 32.12 28.94 30.64 7.78 1.92 17.6 0.544 0.602 الرقة

 56.5 14.3 12.8 19.05 26.89 30.88 33.65 7.86 1.9 4.7 0.557 0.628 دٌرالزور

 49.4 36.3 22.51 27.03 25.65 31.31 35.68 7.35 1.98 10.1 0.612 0.631 الحسكة

 58.8 3.9 10.95 13.01 30.46 8.59 50.93 9.86 1.2 17.7 0.517 0.605 السوٌداء
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 44.8 2 9.03 17.66 34.23 12.3 44.65 8.81 1.65 15.4 0.607 0.649 درعا

 43.3 2.1 9.62 20.83 26.63 10.29 50.99 11.45 1.8 14.9 0.498 0.606 القنٌطرة

 .سورٌة, دمشق, لإلحصاء المركزي المكتب, 2004 لعام للسكان العام التعداد بٌانات واقع من: المصدر

 المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-67) رقم الجدول

 المتغٌرات
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 1 0.764 -0.185 -0.169 -0.575 0.291 0.025 -0.489 0.183 0.047 0.190 -0.460 

L2  1 0.153 0.119 -0.492 -0.190 0.451 -0.198 0.298 0.373 0.430 0.141 

L3   1 0.129 0.393 -0.320 -0.001 0.643 -0.260 -0.132 -0.013 0.404 

L4    1 0.107 -0.819 0.763 0.353 -0.165 0.156 0.501 0.423 

L5     1 -0.127 -0.193 0.363 -0.435 -0.337 -0.412 0.283 

L6      1 -0.851 -0.585 0.229 -0.241 -0.443 -0.802 

L7       1 0.095 -0.077 0.372 0.582 0.609 

L8        1 -0.263 -0.091 -0.003 0.599 

L9         1 0.752 0.259 -0.037 

L10          1 0.684 0.340 

L11           1 0.188 

L12            1 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 المعٌشة ومستوى الدخل لمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة (:2-68) رقم الجدول

 المتغٌرات
المعٌشة ومستوى الدخل لمتغٌرات األولٌة المركبات  

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 CL11 CL12 

L1 -0.299 0.693 -0.571 0.215 -0.018 0.049 0.117 0.192 -0.054 0.008 0.051 0.001 

L2 0.248 0.720 -0.421 0.429 -0.210 0.072 0.040 0.013 0.068 -0.005 -0.059 -0.002 

L3 0.402 -0.416 -0.201 0.712 0.186 0.150 -0.067 -0.233 -0.043 0.004 0.018 0.000 

L4 0.802 0.032 -0.174 -0.373 0.194 0.145 0.346 -0.072 0.020 0.048 0.001 -0.002 

L5 0.129 -0.799 0.096 0.030 -0.167 0.526 0.074 0.153 0.011 -0.022 -0.004 0.002 

L6 -0.972 0.063 0.105 0.120 0.058 0.101 -0.031 -0.032 0.074 0.066 -0.007 0.005 

L7 0.824 0.346 -0.210 -0.304 -0.221 -0.018 -0.058 -0.105 -0.032 -0.011 -0.004 0.008 

L8 0.589 -0.550 0.069 0.345 0.261 -0.316 0.139 0.197 0.003 0.002 -0.022 0.004 

L9 -0.103 0.636 0.637 0.259 -0.046 -0.001 0.313 -0.087 0.041 -0.038 0.021 0.002 

L10 0.380 0.657 0.597 0.133 0.000 0.141 -0.089 0.079 -0.121 0.038 -0.022 -0.001 

L11 0.547 0.621 0.068 -0.091 0.445 0.170 -0.247 0.075 0.088 -0.020 0.015 0.000 

L12 0.834 -0.180 0.213 0.188 -0.390 -0.115 -0.117 0.054 0.078 0.037 0.041 -0.002 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االستخالص قبل المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور (:2-69) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CL1 4.094 34.119 34.119 

CL2 3.491 29.090 63.210 

CL3 1.454 12.118 75.327 
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CL4 1.232 10.269 85.596 

CL5 0.617 5.140 90.736 

CL6 0.500 4.168 94.904 

CL7 0.350 2.913 97.818 

CL8 0.193 1.610 99.428 

CL9 0.047 0.389 99.818 

CL10 0.012 0.100 99.918 

CL11 0.010 0.081 99.999 

CL12 0.000 0.001 100.000 

 (2-68) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة إعداد من: المصدر                                

 

 المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات انحدار مخطط(:2-5) رقم البٌانً الشكل

 تدوٌر ودون االستخالص بعد المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(: 2-70) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CL1 4.094 34.119 34.119 

CL2 3.491 29.090 63.210 

CL3 1.454 12.118 75.327 

CL4 1.232 10.269 85.596 

CL5 0.617 5.140 90.736 

CL6 0.500 4.168 94.904 

 (2-68) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                   

 المعٌشة ومستوى الدخل لمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-71) رقم الجدول

 المتغٌرات
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 0.944 0.764 -0.136 -0.195 -0.612 0.304 0.050 -0.542 0.165 0.036 0.209 -0.454 

L2  0.990 0.162 0.105 -0.498 -0.194 0.457 -0.207 0.285 0.383 0.434 0.142 

L3   0.939 0.136 0.434 -0.326 -0.031 0.699 -0.258 -0.124 -0.009 0.412 

L4    0.872 0.094 -0.815 0.777 0.319 -0.278 0.193 0.592 0.464 

L5     0.970 -0.119 -0.172 0.323 -0.446 -0.340 -0.407 0.283 
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L6      0.988 -0.853 -0.576 0.235 -0.235 -0.453 -0.812 

L7       0.984 0.124 -0.067 0.372 0.578 0.611 

L8        0.941 -0.288 -0.095 -0.016 0.605 

L9         0.891 0.793 0.338 0.002 

L10          0.969 0.668 0.334 

L11           0.925 0.149 

L12            0.974 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .والمتوقعة المشاهدة المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-72) رقم الجدول

 المتغٌرات
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

L1 
 0.000 -0.049 0.026 0.037 -0.014 -0.026 0.053 0.019 0.011 -0.019 -0.005 

L2 
  -0.010 0.014 0.006 0.003 -0.006 0.010 0.013 -0.010 -0.004 -0.001 

L3 
   -0.007 -0.041 0.006 0.030 -0.056 -0.002 -0.007 -0.005 -0.007 

L4 
    0.014 -0.004 -0.014 0.034 0.114 -0.037 -0.090 -0.041 

L5 
     -0.008 -0.021 0.041 0.011 0.004 -0.005 0.000 

L6 
      0.002 -0.010 -0.006 -0.006 0.010 0.010 

L7 
       -0.029 -0.010 0.000 0.004 -0.002 

L8 
        0.026 0.003 -0.020 -0.006 

L9 
         -0.042 -0.079 -0.039 

L10 
          0.016 0.006 

L11 
           0.040 

L12 
            

 (2-71) و( 2-67) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات مصفوفة(: 2-73) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات  

PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

L6 -0.972           

L12 0.834           

L7 0.824           

L4 0.802           

L8 0.589 -0.550         

L5   -0.799       0.526 

L2   0.720 -0.421 0.429     

L1   0.693 -0.571       

L10   0.657 0.597       

L11 0.547 0.621     0.445   

L9   0.636 0.637       

L3 0.402 -0.416   0.712     

 (2-68) و( 2-66) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                            
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 المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات الشتراكٌات والمستخلصة األولٌة القٌم(: 2-74) رقم الجدول

المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات  
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

L1 1 0.944 

L2 1 0.990 

L3 1 0.939 

L4 1 0.872 

L5 1 0.970 

L6 1 0.988 

L7 1 0.984 

L8 1 0.941 

L9 1 0.891 

L10 1 0.969 

L11 1 0.925 

L12 1 0.974 

 الغٌر القٌم استبعاد قبل األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .معنوٌة

 األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات تحوٌل مصفوفة(: 2-75) رقم الجدول

الرئٌسً المركب  PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

PCL1 0.890 0.165 -0.046 0.413 0.063 0.056 

PCL2 0.119 0.554 0.603 -0.383 -0.358 0.202 

PCL3 -0.150 0.756 -0.624 -0.042 0.052 -0.109 

PCL4 -0.372 0.277 0.417 0.750 0.094 -0.200 

PCL5 -0.178 -0.040 -0.202 0.307 -0.304 0.860 

PCL6 -0.029 0.126 0.172 -0.158 0.874 0.406 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                      

 المدورة األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-76) رقم الجدول

االساسً المركب  PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

PCL1 1 -0.066 0.045 0.293 0.441 0.099 

PCL2  1 0.174 -0.125 0.147 -0.298 

PCL3   1 -0.082 0.099 -0.261 

PCL4    1 0.024 0.317 

PCL5     1 -0.159 

PCL6      1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                     

 األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات نمط مصفوفة(: 2-77) رقم الجدول

 
المعٌشة ومستوى الدخل متغٌرات  

األساسٌة المركبات  

PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

L12 0.898           
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L7 0.798           

L6 -0.744           

L2   0.920         

L1   0.836         

L9     0.895       

L10     0.887       

L3       0.868     

L8       0.831     

L11         0.845   

L4         0.718   

L5           0.865 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                  

 األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات بنٌة مصفوفة(: 2-78) رقم الجدول

 
 المتغٌرات

األساسٌة المركبات  

PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

L6 -0.935     -0.417 -0.641   

L12 0.906     0.515     

L7 0.858       0.716   

L2   0.936         

L1   0.904       -0.476 

L9     0.919       

L10     0.919   0.415   

L3       0.906   0.475 

L8 0.461 -0.401   0.885     

L11     0.451   0.870   

L4 0.674       0.830   

L5   -0.477       0.960 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 األساسٌة المعٌشة ومستوى الدخل مركبات معامالت مصفوفة(: 2-79) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المركبات  

PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 

L1 -0.096 0.450 -0.098 -0.020 0.030 -0.071 

L2 0.116 0.518 0.063 0.063 -0.078 0.070 

L3 -0.129 0.226 0.027 0.541 0.057 0.294 

L4 0.049 -0.052 -0.142 -0.062 0.468 0.095 

L5 -0.027 0.045 0.020 -0.075 0.054 0.933 

L6 -0.292 0.042 0.084 -0.059 -0.105 0.088 

L7 0.345 0.092 -0.085 -0.206 0.106 -0.025 

L8 0.042 -0.209 -0.039 0.530 -0.025 -0.354 
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L9 -0.018 -0.023 0.489 0.013 -0.112 -0.059 

L10 0.029 -0.009 0.474 -0.018 0.112 0.110 

L11 -0.193 0.011 0.131 0.085 0.587 -0.046 

L12 0.440 -0.007 0.145 0.076 -0.294 0.079 

 (2-66) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                         

 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة االجتماعٌة متغٌراتال قٌم(:2-81) رقم الجدول

 PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 PCH1 PVH2 PCH3 PCH4 PCH5 PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 المحافظات

 0.247- 0.437- 0.163- 1.941 1.143- 1.176 0.071- 0.253 2.014- 0.045- 0.328 0.968- 3.255 0.319 دمشق

 0.241- 0.431 0.924- 0.371 0.508- 0.153 2.050 1.385 0.146 0.639- 0.479- 0.507 0.277 1.595 دمشق رٌف

 0.524- 1.118 0.340 0.329 0.328- 0.668 0.170- 0.938 0.310- 0.644- 0.432- 0.064 0.088- 0.308 حمص

 0.171- 0.984 0.027 0.102- 0.062- 0.021 0.0003 0.374 0.160- 0.073- 0.482 0.099 0.411- 0.240- حماه

 1.306- 0.420- 1.221 1.194 0.763- 0.116 0.609- 0.634- 1.976- 0.391- 1.224 0.161 0.289- 1.009- طرطوس

 1.007- 1.044- 0.494 1.215 2.127- 0.281 0.292- 0.044 0.682- 0.026- 1.034 0.434- 0.247 0.999- الالذقٌة

 0.278 0.516 1.067- 0.811- 1.073 0.770- 0.429- 1.584 0.420 0.270- 0.195- 0.320 0.718- 0.952 ادلب

 2.007 1.952 0.439 0.332- 0.245- 0.672- 0.845 0.312- 0.025 0.223- 0.269- 1.054 0.044- 1.443 حلب

 1.560 0.912- 0.718 1.259- 0.175 0.160- 0.659- 0.115- 1.463 0.629 0.363 1.033 0.362- 0.429- الرقة

 0.463 0.125- 1.998 1.386- 0.234- 0.737- 0.635- 0.816- 0.931 3.176 0.411 0.91 0.016 0.490- الزور دٌر

 1.166 1.101- 0.421 1.050- 1.560 2.664- 0.525- 0.130 0.707 0.008 2.834- 0.180 0.391- 1.810- الحسكة

 1.186- 1.659- 0.948- 0.607 0.478 0.993 1.114- 1.083- 0.519 0.160 0.806 2.901- 0.143- 0.185- السوٌداء

 0.502- 0.418 1.060- 0.166- 1.087 0.587 0.567- 0.466 0.612 0.782- 0.715- 0.089 0.306- 1.082 درعا

 0.290- 0.279 1.494- 0.550- 1.038 1.007 2.176 2.214- 0.320 0.880- 0.277 0.113- 1.043- 0.538- القنٌطرة

 (2-48)و( 2-32)و( 2-16) بالجداول باالستعانة الباحثة إعداد من: المصدر

 االجتماعٌة المتغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-82) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

PCD1 1 0.151 0.160 -0.004 -0.278 0.052 0.481 0.375 0.299 0.003 0.061 -0.443 0.653 0.133 

PCD2  1 -0.262 0.125 0.079 -0.593 0.180 -0.060 0.318 -0.541 0.644 0.101 -0.140 -0.100 

PCD3   1 -0.256 0.185 0.240 0.247 0.266 -0.487 0.042 -0.545 0.406 0.537 0.628 

PCD4    1 0.161 -0.377 -0.333 -0.079 0.665 -0.604 0.434 0.140 -0.108 -0.483 

PCD5     1 0.314 -0.222 -0.393 -0.302 -0.123 -0.402 0.682 -0.250 0.265 

PCH1      1 -0.046 -0.032 -0.379 0.625 -0.870 -0.117 -0.038 0.508 

PCH2       1 -0.097 -0.207 -0.084 0.078 -0.107 0.209 0.072 

PCH3        1 0.189 -0.012 0.003 -0.427 0.476 0.101 

PCH4         1 -0.373 0.604 -0.390 0.025 -0.626 

PCH5          1 -0.676 -0.426 0.044 0.316 

PCE1           1 -0.112 -0.155 -0.670 

PCE2            1 -0.100 0.246 

PCE3             1 0.294 

PCE4              1 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 االجتماعٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة(:2-83) رقم الجدول

لمتغٌراا
االجتماعٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات ت  

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 

PCD1 -0.022 0.784 0.284 0.052 0.490 0.083 0.057 0.006 -0.105 0.042 -0.195 0.007 -0.007 0 

PCD2 -0.576 -0.054 0.436 -0.356 0.096 0.560 0.059 0.037 0.134 0.019 0.044 -0.017 0.014 0 

PCD3 0.627 0.135 0.616 0.224 -0.185 -0.164 -0.098 -0.051 0.268 0.053 -0.086 -0.057 0.007 0 

PCD4 -0.643 -0.229 0.083 0.591 0.259 -0.187 -0.018 -0.173 -0.017 0.203 0.062 0.022 0.016 0. 

PCD5 0.282 -0.720 0.285 0.215 0.375 0.202 -0.050 0.290 -0.031 0.074 0.027 -0.014 -0.005 0. 

PCH1 0.787 -0.022 -0.340 0.148 0.386 0.079 -0.224 -0.061 -0.023 -0.177 0.009 -0.020 0.028 0. 

PCH2 0.084 0.406 0.417 -0.628 0.288 -0.321 -0.240 0.014 0.043 0.035 0.103 0.056 0.000 0. 

PCH3 0.020 0.664 0.061 0.421 -0.400 0.300 -0.316 0.144 -0.047 0.035 0.016 0.061 0.004 0 

PCH4 -0.774 0.269 -0.172 0.368 0.264 0.068 0.045 -0.040 0.231 -0.170 0.028 0.039 -0.014 0. 

PCH5 0.666 0.209 -0.603 -0.136 0.033 0.046 0.275 0.100 0.143 0.130 -0.029 0.067 0.017 0 

PCE1 -0.947 0.082 0.124 -0.211 -0.144 0.003 0.020 -0.034 -0.083 -0.033 -0.072 -0.010 0.028 0 

PCE2 0.143 -0.729 0.605 0.091 -0.106 -0.133 0.092 0.033 -0.015 -0.134 -0.083 0.099 0.007 0 

PCE3 0.224 0.681 0.464 0.280 -0.017 -0.169 0.332 0.144 -0.078 -0.085 0.132 -0.028 0.010 0 

PCE4 0.774 0.033 0.350 0.002 -0.016 0.376 0.109 -0.339 -0.071 0.016 0.058 0.029 -0.007 0 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االستخالص قبل االجتماعٌة المركبات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور (:2-84) رقم الجدول

األولٌة االجتماعٌة المركبات الجذر قٌمة  %التباٌن من النسبة  %التصاعدٌة النسبة   

CS1 4.454 31.815 31.815 

CS2 2.932 20.946 52.761 

CS3 2.144 15.315 68.076 

CS4 1.454 10.386 78.463 

CS5 0.986 7.040 85.502 

CS6 0.816 5.827 91.329 

CS7 0.435 3.111 94.440 

CS8 0.292 2.088 96.528 

CS9 0.199 1.421 97.949 

CS10 0.158 1.129 99.078 

CS11 0.097 0.694 99.772 

CS12 0.029 0.208 99.979 

CS13 0.003 0.021 100.000 

CS14 -3.106E-17 -2.218E-16 100.000 

 (2-83) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                     
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 االجتماعٌة المتغٌرات انحدار مخطط(:2-6) رقم البٌانً الشكل

 تدوٌر ودون االستخالص بعد االجتماعٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(: 2-85) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CS1 4.454 31.815 31.815 

CS2 2.932 20.946 52.761 

CS3 2.144 15.315 68.076 

CS4 1.454 10.386 78.463 

CS5 0.986 7.040 85.502 

CS6 0.816 5.827 91.329 

 (2-83) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                             

 االجتماعٌة للمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-86) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

PCD1 0.946 0.169 0.175 0.000 -0.278 0.072 0.517 0.389 0.333 -0.009 0.039 -0.461 0.654 0.132 

PCD2  0.974 -0.289 0.128 0.073 -0.572 184 -0.041 0.289 -0.580 0.658 0.104 -0.159 -0.087 

PCD3   0.903 -0.267 0.201 0.230 0.223 0.258 -0.533 0.030 -0.528 0.426 0.612 0.647 

PCD4    0.924 0.194 -0.357 -0.349 -0.070 0.695 -0.606 0.438 0.177 -0.068 -0.548 

PCD5     0.906 0.333 -0.242 -0.454 -0.269 -0.142 -0.389 0.690 -0.275 0.365 

PCH1      0.913 -0.091 -0.088 -0.395 0.721 -0.876 -0.116 -0.026 0.514 

PCH2       0.925 -0.179 -0.204 -0.031 0.096 -0.077 0.362 0.097 

PCH3        0.872 0.223 0.059 0.013 -0.404 0.559 0.178 

PCH4         0.911 -0.393 0.618 -0.414 0.017 -0.628 

PCH5          0.871 -0.664 -0.444 0.034 0.328 

PCE1           0.984 -0.124 -0.157 -0.684 

PCE2            0.955 -0.134 0.250 

PCE3             0.837 0.296 

PCE4              0.863 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 .والمتوقعة المشاهدة االجتماعٌة المتغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-87) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCD1 PCD2 PCD3 PCD4 PCD5 PCH1 PCH2 PCH3 PCH4 PCH5 PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 

PCD1  -0.018 -0.016 -0.004 0.000 -0.020 -0.036 -0.013 -0.034 0.013 0.022 0.018 -0.001 0.001 

PCD2   0.027 -0.003 0.006 -0.021 -0.004 -0.019 0.029 0.039 -0.014 -0.003 0.019 -0.013 

PCD3    0.010 -0.016 0.010 0.024 0.008 0.046 0.012 -0.017 -0.020 -0.075 -0.018 

PCD4     -0.032 -0.020 0.016 -0.009 -0.030 0.002 -0.004 -0.037 -0.039 0.065 

PCD5      -0.019 0.019 0.061 -0.033 0.019 -0.013 -0.008 0.025 -0.099 

PCH1       0.045 0.056 0.016 -0.095 0.006 -0.001 -0.064 -0.005 

PCH2        0.082 -0.002 -0.053 -0.018 -0.030 -0.072 -0.026 

PCH3         -0.034 -0.071 -0.010 -0.024 -0.083 -0.077 

PCH4          0.021 -0.014 0.024 0.008 0.002 

PCH5           -0.012 0.018 0.078 -0.012 

PCE1            0.012 0.002 0.014 

PCE2             0.034 -0.004 

PCE3              -0.001 

PCE4               

 (2-86) و( 2-81) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة االجتماعٌة المركبات مصفوفة(: 2-88) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة االجتماعٌة المركبات  

1 2 3 4 5 6 

PCE1 -0.947      

PCH1 0.787      

PCH4 -0.774      

PCE4 0.774      

PCH5 0.666  -0.603    

PCD4 -0.643   0.591   

PCD3 0.627  0.616    

PCD2 -0.576  0.436   0.560 

PCD1  0.784   0.490  

PCE2  -0.729 0.605    

PCD5  -0.720     

PCE3  0.681 0.464    

PCH3  0.664  0.421   

PCH2  0.406 0.417 -0.628   

 (2-83) و( 2-81) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االجتماعٌة المتغٌرات الشتراكٌات المستخلصة و األولٌة القٌم(: 2-89) رقم الجدول

االجتماعٌة المتغٌرات  
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

PCD1 1 0.946 

PCD2 1 0.974 
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PCD3 1 0.903 

PCD4 1 0.924 

PCD5 1 0.906 

PCH1 1 0.913 

PCH2 1 0.925 

PCH3 1 0.872 

PCH4 1 0.911 

PCH5 1 0.871 

PCE1 1 0.984 

PCE2 1 0.955 

PCE3 1 0.837 

PCE4 1 0.863 

 .معنوٌة الغٌر القٌم استبعاد قبل األساسٌة االجتماعٌة المركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 األساسٌة االجتماعٌة المركبات حوٌلت مصفوفة(: 2-90) رقم الجدول

االساسً المركب  PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCS1 0.726 0.214 0.239 -0.573 0.036 -0.202 

PCS2 0.014 -0.703 0.624 0.020 0.339 0.048 

PCS3 -0.379 0.633 0.515 -0.092 0.353 0.239 

PCS4 0.224 0.189 0.492 0.593 -0.532 -0.192 

PCS5 0.511 0.126 -0.207 0.530 0.545 0.320 

PCS6 0.133 -0.090 0.064 -0.172 -0.424 0.872 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                        

 المدورة األساسٌة االجتماعٌة المركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-91) رقم الجدول

االساسً المركب  PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCS1 1 0.028 0.164 0.029 -0.252 -0.259 

PCS2  1 -0.076 -0.280 -0.005 -0.124 

PCS3   1 0.019 -0.061 0.072 

PCS4    1 0.114 -0.012 

PCS5     1 0.306 

PCS6      1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 األساسٌة االجتماعٌة المركبات نمط مصفوفة(: 2-92) رقم الجدول

 
االجتماعٌة المتغٌرات  

األساسٌة االجتماعٌة المركبات  

PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCH1 0.713      

PCD5 0.713  0.406    

PCE1 -0.602     0.482 

PCE4 0.542    -0.523  
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PCH3  0.950     

PCE3  0.568  -0.523   

PCE2   0.882    

PCD3   0.673    

PCH5   -0.512  -0.451 -0.412 

PCH2    -0.916   

PCD1    -0.773   

PCD4     0.963  

PCH4     0.768  

PCD2      1.016 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                         

 االساسً االجتماعٌة المركبات بنٌة مصفوفة(: 2-93) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة االجتماعٌة المركبات االجتماعٌة  

PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCE1 -0.804    0.554 0.716 

PCH1 0.800    -0.412 -0.626 

PCD5 0.689  0.551    

PCE4 0.681    -0.634  

PCH3  0.910     

PCE3  0.721  -0.662   

PCE2   0.922    

PCD3  0.442 0.653    

PCH2    -0.858   

PCD1  0.515  -0.823   

PCD4     0.934  

PCH4   -0.436  0.847  

PCD2      0.978 

PCH5   -0.471  -0.600 -0.647 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 األساسٌة االجتماعٌة المركبات معامالت مصفوفة(: 2-94) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المركبات  

PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCD1 0.238 0.105 -0.142 -0.403 0.155 0.107 

PCD2 0.152 0.042 -0.061 -0.007 -0.096 0.619 

PCD3 -0.019 0.196 0.335 -0.114 -0.047 -0.148 

PCD4 0.082 -0.018 0.099 0.012 0.453 -0.099 

PCD5 0.426 -0.129 0.134 0.055 0.133 0.165 

PCH1 0.375 -0.066 -0.164 -0.040 0.027 -0.127 

PCH2 -0.132 -0.262 0.043 -0.526 -0.111 -0.014 



 
  149 

PCH3 -0.026 0.539 -0.038 0.165 -0.029 0.062 

PCH4 0.092 0.082 -0.174 -0.015 0.338 0.063 

PCH5 0.085 -0.027 -0.256 0.039 -0.172 -0.163 

PCE1 -0.265 -0.020 -0.008 -0.007 0.035 0.192 

PCE2 -0.004 -0.095 0.414 0.054 0.018 0.013 

PCE3 -0.032 0.266 0.143 -0.254 0.087 -0.142 

PCE4 0.288 0.194 0.065 0.017 -0.195 0.198 

 (2-81) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                 

 2004 عام السورٌة المحافظات على موزعة االقتصادٌة متغٌراتال قٌم(:2-96) رقم الجدول

 PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 المحافظات

 2.540- 0.078 0.067 0.772 0.410 0.926- 1.648- 1.235- 0.052- 1.514- دمشق

 1.074- 0.557- 1.759 0.483 1.112- 0.201- 0.980- 0.800- 0.960- 1.245- دمشق رٌف

 0.368- 0.045- 0.023 0.237 0.191- 0.027- 0.080- 0.337 1.248- 0.959- حمص

 0.242 0.462 0.342 0.633- 0.987- 0.064 0.448 0.010 0.142- 0.163 حماه

 0.062 2.020 0.821- 0.625 1.393- 1.188- 0.707- 1.418 0.881 0.024 طرطوس

 0.994- 2.062 0.301- 0.622 0.321- 0.628- 0.505- 1.817 1.407 1.268- الالذقٌة

 0.279 1.104- 0.573 0.494- 0.126 0.988 1.178- 0.768- 1.507 1.049 ادلب

 0.503 0.852- 2.175 0.546- 0.119- 0.848 1.359 1.085- 1.439 0.674- حلب

 1.311 0.098- 0.341- 1.843- 0.026 0.479 1.181 0.391- 0.896- 1.406 الرقة

 1.294 0.216- 1.490- 1.450- 0.420- 0.599 0.693- 0.148- 0.596- 1.476 الزور دٌر

 0.353 0.495- 1.118- 0.954- 0.241- 2.357 0.020- 1.749 0.173 0.816 الحسكة

 0.267 0.484 0.362- 1.658 1.409 1.374- 1.265 0.136- 0.891- 0.284 السوٌداء

 0.171 1.136- 0.010- 0.566 0.324 0.685- 1.246 0.600- 0.471- 0.373 درعا

 0.313 0.603- 0.494- 0.957 2.487 0.307- 0.313 0.168- 1.095- 0.071 القنٌطرة

 (2-80)و( 2-64) بالجداول باالستعانة الباحثة إعداد من: المصدر       

 االقتصادٌة المتغٌرات ارتباط معامالت مصفوفة(:2-97) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

PCL1 1 -0.066 0.045 0.293 0.441 0.099 -0.599 -0.499 -0.281 0.857 

PCL2  1 0.174 -0.125 0.147 -0.298 -0.056 0.226 0.165 -0.074 

PCL3   1 -0.082 0.099 -0.261 0.020 -0.573 0.665 0.110 

PCL4    1 0.024 0.317 -0.078 0.104 -0.204 0.575 

PCL5     1 -0.159 -0.762 0.011 -0.499 0.456 

PCL6      1 0.383 -0.159 0.330 0.059 

PCW1       1 0.100 0.276 -0.591 

PCW2        1 -0.349 -0.285 

PCW3         1 -0.235 

PCW4          1 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االقتصادٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات مصفوفة(:2-98) رقم الجدول

 المتغٌرات
  االقتصادٌة

االقتصادٌة للمتغٌرات األولٌة المركبات  

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 

PCL1 0.879 0.159 0.224 -0.055 0.087 -0.334 0.110 0.012 0.131 -0.019 
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PCL2 -0.079 0.250 -0.558 0.508 0.552 -0.228 -0.039 -0.050 -0.024 0.001 

PCL3 -0.017 0.886 0.140 0.129 0.103 0.386 0.117 0.013 0.005 -0.064 

PCL4 0.424 -0.291 0.401 0.684 -0.200 0.186 -0.074 -0.161 0.030 0.012 

PCL5 0.732 0.032 -0.471 -0.173 0.209 0.401 -0.011 0.034 0.046 0.065 

PCL6 0.035 -0.479 0.693 -0.051 0.474 0.112 -0.181 0.125 0.003 -0.022 

PCW1 -0.800 -0.155 0.432 0.144 0.196 0.035 0.292 0.016 0.027 0.053 

PCW2 -0.253 -0.648 -0.566 0.343 -0.158 0.093 0.058 0.190 0.058 -0.038 

PCW3 -0.483 0.767 0.158 0.214 -0.187 -0.081 -0.194 0.153 0.057 0.042 

PCW4 0.894 0.105 0.213 0.262 -0.099 -0.091 0.115 0.178 -0.113 0.019 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االستخالص قبل االقتصادٌة المركبات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور (:2-99) رقم الجدول

األولٌة االقتصادٌة المركبات الجذر قٌمة  %التباٌن من النسبة  %التصاعدٌة النسبة   

CO1 3.232 32.323 32.323 

CO2 2.233 22.329 54.652 

CO3 1.821 18.212 72.865 

CO4 1.031 10.310 83.175 

CO5 0.740 7.399 90.574 

CO6 0.545 5.447 96.021 

CO7 0.205 2.047 98.069 

CO8 0.137 1.367 99.436 

CO9 0.041 0.409 99.844 

CO10 0.016 0.156 100.000 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                          

 

 االقتصادٌة المتغٌرات انحدار مخطط(:2-7) رقم البٌانً الشكل

 تدوٌر ودون االستخالص بعد االقتصادٌة المتغٌرات ارتباط معامالت لمصفوفة الممٌزة الجذور(: 2-100) رقم الجدول

األولٌة المركبات  
الممٌز الجذر % التباٌن من النسبة  % التصاعدٌة النسبة   

CO1 3.232 32.323 32.323 
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CO2 2.233 22.329 54.652 

CO3 1.821 18.212 72.865 

CO4 1.031 10.310 83.175 

CO5 0.740 7.399 90.574 

CO6 0.545 5.447 96.021 

 (2-98) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                 

 االقتصادٌة للمتغٌرات المتوقعة االرتباط معامالت مصفوفة(: 2-101) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

PCL1 0.970 -0.058 0.030 0.299 0.437 0.117 -0.634 -0.516 -0.268 0.857 

PCL2  0.995 0.180 -0.135 0.147 -0.299 -0.043 0.239 0.166 -0.063 

PCL3   0.982 -0.070 0.104 -0.243 -0.011 -0.585 0.688 0.096 

PCL4    0.968 0.027 0.323 -0.055 0.138 -0.196 0.616 

PCL5     0.992 -0.163 -0.764 0.005 -0.511 0.455 

PCL6      0.951 0.435 -0.174 0.383 0.058 

PCW1       0.911 0.080 0.327 -0.625 

PCW2        0.956 -0.369 -0.318 

PCW3         0.934 -0.235 

PCW4          0.942 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر 

 .والمتوقعة المشاهدة االقتصادٌة المتغٌرات ارتباط معامالت بٌن الفروق مصفوفة(: 2-102) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCL1 PCL2 PCL3 PCL4 PCL5 PCL6 PCW1 PCW2 PCW3 PCW4 

PCL1  -0.008 0.015 -0.006 0.004 -0.018 0.035 0.017 -0.013 0.000 

PCL2   -0.005 0.010 -0.002 0.001 -0.013 -0.013 -0.001 -0.011 

PCL3    -0.011 -0.005 -0.018 0.031 0.012 -0.023 0.014 

PCL4     -0.003 -0.007 -0.023 -0.033 -0.008 -0.040 

PCL5      0.005 0.002 0.006 0.013 0.001 

PCL6       -0.052 0.014 0.053 0.001 

PCW1        0.019 -0.050 0.034 

PCW2         0.020 0.033 

PCW3          -0.001 

PCW4           

 (2-101) و( 2-96) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 التدوٌر قبل المستخلصة األساسٌة االقتصادٌة المركبات مصفوفة(: 2-103) رقم الجدول

االقتصادٌة المتغٌرات  
األساسٌة االقتصادٌة المركبات  

PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

PCW4 0.894      

PCL1 0.879      

PCW1 -0.800  0.432    
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PCL5 0.732  -0.471   0.401 

PCL3  0.886     

PCW3 -0.483 0.767     

PCW2  -0.648 -0.566    

PCL6  -0.479 0.693  0.474  

PCL2   -0.558 0.508 0.552  

PCL4 0.424  0.401 0.684   

 (2-98) و( 2-96) الجدولٌن على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االقتصادٌة المتغٌرات الشتراكٌات المستخلصة و األولٌة القٌم(: 2-104) رقم الجدول

االقتصادٌة المتغٌرات   
األولٌة االشتراكٌات قٌم المستخلصة االشتراكٌات قٌم   

PCL1 1 0.970 

PCL2 1 0.995 

PCL3 1 0.982 

PCL4 1 0.968 

PCL5 1 0.992 

PCL6 1 0.951 

PCW1 1 0.911 

PCW2 1 0.956 

PCW3 1 0.934 

PCW4 1 0.942 

 .معنوٌة الغٌر القٌم استبعاد قبل األساسٌة االقتصادٌة المركبات مصفوفة قٌم على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 األساسٌة االقتصادٌة المركبات حوٌلت مصفوفة(: 2-105) رقم الجدول

االساسً المركب  PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

PCO1 0.743 -0.085 0.586 -0.023 0.306 -0.061 

PCO2 0.237 0.868 -0.058 -0.341 -0.220 0.152 

PCO3 0.266 0.281 -0.458 0.605 0.263 -0.454 

PCO4 -0.090 0.073 -0.233 -0.101 0.787 0.549 

PCO5 0.039 0.091 0.207 0.690 -0.289 0.623 

PCO6 -0.558 0.384 0.589 0.177 0.292 -0.278 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                         

 المدورة األساسٌة االقتصادٌة المركبات ارتباط معامالت مصفوفة(: 2-106) رقم الجدول

االساسً المركب  PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

PCO1 1 0.162 -0.011 0.196 -0.166 0.343 

PCO2  1 -0.116 -0.180 0.054 -0.220 

PCO3   1 0.079 -0.269 -0.177 

PCO4    1 -0.023 0.164 

PCO5     1 0.063 

PCO6      1 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                         
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 األساسٌة االجتماعٌة المركبات نمط مصفوفة(: 2-107) رقم الجدول

االقتصادٌة المتغٌرات  
األساسٌة االقتصادٌة المركبات  

PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

PCL1 0.963      

PCW4 0.685   0.488   

PCW2 -0.646 -0.515     

PCL3  1.022     

PCW3  0.595    -0.575 

PCL6   0.939    

PCL4    0.972   

PCL2     1.009  

PCL5      1.002 

PCW1 -0.430  0.491   -0.496 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                       

 األساسٌة االقتصادٌة المركبات بنٌة مصفوفة(: 2-108) رقم الجدول

االقتصادٌة المتغٌرات  
األساسٌة االقتصادٌة المركبات  

PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

PCL1 0.968     0.429 

PCW4 0.831   0.629  0.448 

PCL3  0.975     

PCW3  0.761    -0.655 

PCW2 -0.658 -0.663     

PCL6   0.960    

PCL4    0.969   

PCL2     0.994  

PCL5      0.978 

PCW1 -0.600  0.554   -0.750 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 األساسٌة االقتصادٌة المركبات معامالت مصفوفة(: 2-109) رقم الجدول

 المتغٌرات
األساسٌة المركبات  

1 2 3 4 5 6 

PCL1 0.503 -0.116 0.023 -0.047 0.072 -0.062 

PCL2 0.054 -0.009 0.059 -0.016 0.945 -0.013 

PCL3 -0.103 0.617 0.036 0.078 0.023 0.166 

PCL4 -0.073 0.060 0.025 0.768 -0.021 -0.036 

PCL5 -0.094 0.158 0.046 -0.016 0.028 0.644 

PCL6 0.032 0.013 0.736 0.017 -0.007 0.068 

PCW1 -0.178 0.076 0.363 0.017 0.074 -0.238 

PCW2 -0.355 -0.273 -0.214 0.306 0.168 0.088 
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PCW3 0.018 0.299 -0.243 0.026 0.047 -0.345 

PCW4 0.297 0.002 -0.086 0.328 0.013 0.008 

 (2-96) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                 

 السكان نمو ومكونات االجتماعٌة العوامل بٌن القانونً االرتباط معامالت(: 3-10) رقم الجدول

 القانونً االرتباط معامل القانونً االرتباط معامل قٌمة
0.951    

0.898    

0.800    

 (.3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 السكان نمو ومكونات االجتماعٌة العوامل بٌن للعالقة القانونً االرتباط معامالت معنوٌة اختبار(: 3-11) رقم الجدول

 االرتباط معامالت Wilks'Ʌاختبار مؤشر قٌمة الحرٌة درجة االختبار داللة مستوى

0.005 18 0.00669    

0.026 10 0.06958    

0.091 4 0.36001    

 (3-13) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 السكان نمو لمكونات الممثلة الخطٌة للتراكٌب المعٌارٌة المعامالت(: 3-12) رقم الجدول

 التابعة المتغٌرات      

0.189 1.395 B 

1.009 -0.001 D 

0.099 0.730 M 

 (3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االجتماعٌة للعوامل الممثلة الخطٌة للتراكٌب المعٌارٌة المعامالت(: 3-13) رقم الجدول

 التابعة المتغٌرات      

-0.008 0.566 PCS1 

-0.432 -0.023 PCS2 

0.006 0.286 PCS3 

-0.376 -0.717 PCS4 

0.660 0.332 PCS5 

0.406 -0.334 PCS6 

 (3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 لها الممثلٌن القانونٌٌن والمتغٌرٌن السكان نمو مكونات بٌن االرتباط معامالت(: 3-14) رقم الجدول

 التابعة المتغٌرات      

0.370 0.864 B 

0.991 -0.135 D 

-0.706 -0.282 M 

 (3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 لها الممثلٌن القانونٌٌن والمتغٌرٌن االجتماعٌة العوامل بٌن االرتباط معامالت(: 3-15) رقم الجدول

 التابعة المتغٌرات      

-0.302 0.594 PCS1 

-0.381 0.211 PCS2 

0.019 0.323 PCS3 

-0.185 -0.647 PCS4 

0.745 -0.012 PCS5 

0.668 -0.348 PCS6 

 (.3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر
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 القانونٌة المتغٌرات بواسطة المفسر السكان نمو مكونات فً التباٌن نسبة(:3-16) رقم الجدول

 التجمٌعٌة النسبة
 للتباٌن المتصاعدة

 واحد بزوج المفسر
 الخطٌة التراكٌب من

 يذال التباٌن نسبة
 من واحد زوج ٌفسره

 الخطٌة التراكٌب

 ذيال التباٌن نسبة
 المتغٌر ٌفسره

 الممثل القانونً
 االجتماعٌة للعوامل

 القانونً المتغٌر
 للعوامل الممثل

 االجتماعٌة

 ٌفسره ذيال التباٌن نسبة
 الممثل القانونً المتغٌر

 السكان نمو لمكونات

 القانونً المتغٌر
 نمو لمكونات الممثل

 السكان

53.591 53.591 25.443    28.148    

150.985 97.394 43.488    53.906    

180.416 29.431 11.485    17.946    

 المجموع 100 المجموع 80.416 180.416 -

 (.3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 القانونٌة المتغٌرات بواسطة المفسر االجتماعٌة العوامل فً التباٌن نسبة(:3-17) رقم الجدول

 التجمٌعٌة النسبة
 للتباٌن المتصاعدة

 واحد بزوج المفسر
 الخطٌة التراكٌب من

 يذال التباٌن نسبة
 من واحد زوج ٌفسره

 الخطٌة التراكٌب

 ذيال التباٌن نسبة
 المتغٌر ٌفسره

 الممثل القانونً
 االجتماعٌة للعوامل

 القانونً المتغٌر
 للعوامل الممثل

 االجتماعٌة

 ٌفسره ذيال التباٌن نسبة
 الممثل القانونً المتغٌر

 السكان نمو لمكونات

 القانونً المتغٌر
 نمو لمكونات الممثل

 السكان

33.053 33.053 17.361    15.692    

71.392 38.339 21.220    17.119    

97.109 25.717 15.681    10.036    

 المجموع 42.847 المجموع 54.262 97.109 -

 (.3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 االجتماعٌة والعوامل االقتصادٌة العوامل بٌن البسٌطة االرتباط معامالت(: 4-1) رقم الجدول

 

 (.3-1) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 السكان نمو ومكونات االجتماعٌة العوامل بٌن البسٌطة االرتباط معامالت(: 4-2) رقم الجدول

 المتغٌرات
B D M 

PCS1 0.344 -0.344 0.115 

PCS2 -0.118 -0.367 0.499 

PCS3 0.426 -0.024 -0.392 

PCS4 -0.622 -0.082 0.344 

PCS5 0.110 0.665 -0.225 

PCS6 -0.060 0.639 -0.338 

 (.3-11) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة إعدادمن : المصدر

 السكان نمو ومكونات االقتصادٌة العوامل بٌن البسٌطة االرتباط معامالت(: 4-3) رقم الجدول

 المتغٌرات
PCO1 PCO2 PCO3 PCO4 PCO5 PCO6 

B 0.267 -0.438 -0.545 -0.040 0.289 0.173 

D -0.381 0.006 -0.080 -0.339 0.237 -0.661 

 المتغٌرات
PCS1 PCS2 PCS3 PCS4 PCS5 PCS6 

PCO1 0.633 -0.406 0.242 0.388 -0.242 -0.536 

PCO2 -0.426 -0.531 0.303 0.626 -0.020 -0.073 

PCO3 0.005 0.107 -0.767 0.376 0.107 -0.030 

PCO4 0.373 0.193 -0.163 0.004 -0.083 -0.546 

PCO5 -0.261 -0.027 0.242 -0.292 -0.095 0.009 

PCO6 0.557 0.212 0.234 -0.241 -0.862 -0.404 
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M -0.042 0.017 0.498 0.223 -0.424 0.186 

 (.3-21) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 .التدرٌجً الحذف طرٌقة وفق الخام الوفٌات معدل لتمثٌل األمثل النموذج اختٌار مراحل(: 4-19) رقم الجدول

 النموذج التابع المتغٌر المختبرة المستقلة المتغٌرات المستبعد المستقل المتغٌر
PCO3 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4,PCO5 D 1 

PCS1 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCS6,PCO1,PCO2,PCO4,PCO5 D 2 

PCS6 PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCS6,PCO1,PCO2,PCO4,PCO5 D 3 

PCO4 PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCO1,PCO2,PCO4,PCO5 D 4 

PCS3 PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCO1,PCO2,PCO5 D 5 

PCS4 PCS2,PCS4,PCS5,PCO1,PCO2,PCO5 D 6 

PCO5 PCS2,PCS5,PCO1,PCO2,PCO5 D 7 

PCO2 PCS2,PCS5,PCO1,PCO2 D 8 

- PCS2,PCS5,PCO1 D 9 

 (4-15) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة للبواقً الطبٌعً التوزٌع اختبار(: 4-23) رقم الجدول

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

االختبار احصائٌة  df Sig. االختبار احصائٌة  df Sig. 

المعٌارٌة البواقً  0.164 14 0.200 0.964 14 0.784 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر              

 

 الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً توزٌع منحنً(:4-5) رقم البٌانً الشكل

 B-G اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-24) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة
0.6712 -0.440533 0.128002 -0.056389 C1 
0.5656 0.599203 0.157991 0.094669 C2 
0.8943 0.137107 0.143032 0.019611 C3 
0.8518 0.192949 0.134984 0.026045 C4 
0.3175 1.066039 0.328653 0.350357 C5 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                               

 B-G اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-25) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.3463 1.021685 0.400862 0.409555 C5 
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0.7620 -0.316949 0.516308 -0.163644 C6 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                  

 

 الخام الوفٌات لمعدل ٌةاالتجاه القٌم مع المعٌارٌة البواقً انتشار شكل (:4-6) رقم الشكل

 Gleisjer اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-26) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة
0.0018 4.223362 0.156066 0.659124 C1 
0.8124 -0.243681 0.183891 -0.044811 C2 
0.5308 0.649214 0.178443 0.115847 C3 
0.3933 -0.892097 0.168056 -0.149922 C4 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                               

 Gleisjer اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-27) رقم الجدول

 االحتمال قٌمة t احصائٌة المعٌاري الخطأ للمعامل المقدرة القٌمة المعامل رمز
C1 

0.709 0.187 3.796 0.004 

C2 
-0.023 0.037 -0.626 0.545 

C3 
-0.009 0.017 -0.523 0.612 

C4 
-0.020 0.039 -0.503 0.626 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                           

 Gleisjer اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-28) رقم الجدول

 االحتمال قٌمة t احصائٌة المعٌاري الخطأ للمعامل المقدرة القٌمة المعامل رمز
C1 

1.177 0.595 1.978 0.076 
C2 

-0.127 0.455 -0.278 0.786 
C3 

-0.385 0.414 -0.929 0.375 
C4 

-0.171 0.465 -0.367 0.721 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                             

 white اختبار وفق الخام الوفٌات لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج اختبار معنوٌة(: 4-29) رقم الجدول

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.810 6 1.302 1.834 0.223 

Residual 4.968 7 0.710 
  

Total 12.778 13 
   

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر          
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 التباٌن تضخم معامل باستخدام المستقلة المتحوالت بٌن الخطً االزدواج وجود تحدٌد(: 4-30) رقم الجدول

Model المدخلة المتغٌرات 

النموذج إلى  

Collinearity Statistics المستبعدة المتغٌرات 

النموذج من  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

 

 

 

9 

الثابت الحد  
- - 

PCO3 0.973 1.028 

PCO1 0.776 1.289 PCS1 0.497 2.012 

PCS2 0.824 1.214 PCS6 0.554 1.804 

PCS5 0.929 1.077 PCO4 0.872 1.146 

   PCS3 0.941 1.063 

   PCS4 0.792 1.263 

   PCO5 0.939 1.065 

   PCO2 0.713 1.403 

 SPSS V.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر       

 .التدرٌجً الحذف طرٌقة وفق الهجرة صافً معدل لتمثٌل األمثل النموذج اختٌار مراحل(: 4-33) رقم الجدول

 النموذج التابع المتغٌر المختبرة المستقلة المتغٌرات المستبعد المستقل المتغٌر

PCO5 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4,PCO5 M 1 

PCS5 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS5,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4 M 2 

PCO4 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3,PCO4 M 3 

PCO3 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO1,PCO2,PCO3 M 4 

PCO1 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO1,PCO2 M 5 

PCS4 PCS1,PCS2,PCS3,PCS4,PCS6,PCO2 M 6 

PCS6 PCS1,PCS2,PCS3,PCS6,PCO2 M 7 

- PCS1,PCS2,PCS3,PCO2 M 8 

 (4-29) الجدول على باالعتماد SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر

 الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة للبواقً الطبٌعً التوزٌع اختبار(: 4-37) رقم الجدول

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

االختبار احصائٌة  df Sig. االختبار احصائٌة  df Sig. 

المعٌارٌة البواقً  0.190 14 0.186 0.927 14 0.281 

  SPSS v.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر          

 

 الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً توزٌع منحنً(:4-8) رقم البٌانً الشكل
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  B-G اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-35) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة
0.8845 0.150704 1.295326 0.195211 C1 
0.9311 0.089619 2.333114 0.209090 C2 
0.8684 0.171811 1.750676 0.300785 C3 
0.9491 0.066217 1.712709 0.113411 C4 
0.9590 0.053250 1.712791 0.091205 C5 
0.8224 0.233038 0.463210 0.107946 C6 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                               

  B-G اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-35) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.8677 -0.175341 0.344008 -0.060319 C5 
0.9443 0.073397 0.382183 0.028051 C6 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                                

 

 الهجرة صافً لمعدل ٌةاالتجاه القٌم مع المعٌارٌة البواقً انتشار شكل (:4-9) رقم الشكل

  Gleisjer اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-36) رقم الجدول

 المعامل رمز للمعامل المقدرة القٌمة المعٌاري الخطأ t احصائٌة االحتمال قٌمة

0.000 5.909 0.113 0.669 
C1 

0.237 -1.267 0.178 -0.226 
C2 

0.732 0.353 0.146 0.051 
C3 

0.692 0.409 0.147 0.060 
C4 

0.852 -0.192 0.134 -0.026 
C5 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                               

  Gleisjer اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-37) رقم الجدول

 االحتمال قٌمة t احصائٌة المعٌاري الخطأ للمعامل المقدرة القٌمة المعامل رمز

C1 
0.713 0.149 4.778 0.001 

C2 
0.001 0.005 0.206 0.842 

C3 
0.015 0.014 1.068 0.313 

C4 
0.016 0.020 0.807 0.440 

C5 
-0.084 0.066 -1.261 0.239 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                              
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 Gleisjer اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-38) رقم الجدول

 االحتمال قٌمة t احصائٌة المعٌاري الخطأ للمعامل المقدرة القٌمة المعامل رمز
C1 

0.743 0.564 1.318 0.220 

C2 
0.034 0.359 0.095 0.927 

C3 
-0.304 0.346 -0.877 0.403 

C4 
0.349 0.418 0.835 0.425 

C5 
-0.169 0.562 -0.300 0.771 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                              

  white اختبار وفق الهجرة صافً لمعدل الممثل ذجللنمو المعٌارٌة البواقً انحدار نموذج تقدٌر(: 4-39) رقم الجدول

s.o.v Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 4.516 8 0.565  

0.441 

 

0.855 Residual 6.396 5 1.279 

Total 10.912 13 
 

 E.views v6 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد: المصدر                

 التباٌن تضخم معامل باستخدام المستقلة المتحوالت بٌن الخطً االزدواج وجود تحدٌد(: 4-40) رقم الجدول

Model المدخلة المتغٌرات 

النموذج إلى  

Collinearity Statistics المستبعدة المتغٌرات 

النموذج من  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

الثابت الحد 8  
- - 

PCO5 0.787 1.271 

PCO2 0.435 2.296 PCS5 0.903 1.107 

PCS1 0.652 1.533 PCO4 0.734 1.363 

PCS2 0.640 1.563 PCO3 0.299 3.342 

PCS3 0.767 1.304 PCO1 0.337 2.966 

   PCS4 0.356 2.805 

   PCS6 0.729 1.372 

 SPSS V.19 برنامج باستخدام الباحثة من إعداد : المصدر              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
Most developed countries, including Syria, are suffering from high 

rates of population growth, which have negative reflections on 

various aspects of economic and social life, especially in the 

absence of comprehensive development. 

Several steps have been taken in Syria to control its high population 

growth rate, however, these steps didn't achieve their goal. That 

shows a lack of understanding of the structure of the relations 

between economic and social factors and population growth rate, 

and also shows a lack of precision in identify important factors that 

should be targeted. 

So, depending on the deductive methodology and taking advantage 

of SPSS and E.views programs and application data on the 

population of Syria for the year 2004, the goal here was to 

determine economic and social variables affecting population growth 

in Syria, then reduce them to a number of economic and social 

factors, then study the relationship between them and components 

of population growth rate, then estimation of a mathematical model 

represents a population growth rate in Syria and finally make the 

necessary comparisons and forecasting. 

The most important results were that the demographic and health 

factors strongly influence the components of population growth rate, 

also crude birth rate strongly affected by Education, And that the 

change in population growth rate is explained by social factors, while 

highlighting the role of economic factors and the impact of the 

interrelationship hidden engine of social factors . 

 

Keywords: 
Population growth rate, Economic factors, Social factors, the 

population growth rate Components, Principle component method, 

Canonical correlation analysis, multiple linear regression analysis. 
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