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النمذجة الریاضیة للعالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة 
  واالقتصادیة في سوریة

 الملخص

هذه الدراسة إلیجاد أهم المؤشرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي، وأهم  هدفت
العالقة بینهما باستخدام المؤشرات الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، ودراسة 

متمثًال بأسلوبي التحلیل العاملي وتحلیل التباین  التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات،
بین مكونات  تربط ةمعنوی ةریاضی هدفت هذه الدراسة إلى إیجاد نماذجالمتعدد، كما 

 الخطي التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة باستخدام تحلیل االنحدار
  .لدراسةاستخدام المنهج الوصفي التحلیلي في هذه ا كما تم. المتعدد

تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة  وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها هي وجود
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، (المتمثل بـ z1) (واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیر 

ل عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العم
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون غیر 

والمتمثلة بـ ) f1,f2,f3(على مكونات التعلیم العالي المتمثلة بالمتغیرات  )والممرضات
كما . على الترتیب) المرحلة الجامعیة األولى، الدراسات العلیا خریجي، المعاهد العلیاطلبة (

) f1(على ) z4(تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیروجد 
الممثل للمرحلة الجامعیة األولى، كما یوجد تأثیر معنوي لمكونات التعلیم العالي 

على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة )  f1, f2, f3, f4(بـ  المتمثلة 
) f1, f2( معنوي  لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بالمتغیرینویوجد تأثیر ، ) z1(بالمتغیر

 ، كما تم التوصل إلى ) z2( على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیر
تمثل العالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل  أربعة نماذج ریاضیة معنویة،

وكان النموذج الریاضي األول أفضل النماذج  .االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة
  .الناتجة
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 المقدمـــــــــة
إحدى أهم األدوات االستداللیة في الدراسات المستقبلیة حیث یصعب على النمذجة الریاضیة  تعد

الباحث في ظل ثورة المعلوماتیة والتطور السریع في عالم الحاسوب أن یتغاضى عن الدور الذي 
تقوم به النماذج كأداة تحلیلیة فعالة في مختلف العلوم، ولقد نشأت فكرة النمذجة في العلوم 

  . امها إلى العلوم االجتماعیة واالقتصادیة والطبیة وغیرهاالهندسیة وامتد استخد

ومن جهة أخرى نجد أن التعلیم حاجة إنسانیة وضرورة اقتصادیة ال غنى عنها للفرد والمجتمع، 
فهو یشكل إحدى الركائز األساسیة للتنمیة البشریة، وأداة هامة لتمكین الناس وبناء شخصیاتهم، 

كس ویشغل التعلیم العالي . ابهم المعارف والمهارات اإلدراكیة واإلبداعیةوتنمیة قدراتهم العقلیة وإ
قمة الهرم التعلیمي، وهو یوفر األطر العلیا من القوى العاملة االختصاصیة والفنیة في مختلف 
مجاالت العمل، وخاصة الكوادر القیادیة القادرة على ممارسة األعمال الرفیعة التي تحتاج إلى 

  .معارف والمهارات المعمقة والمستویات التعلیمیة المتقدمةدرجة عالیة من ال

والتعلیم العالي ركیزته األساسیة البشر، فبالرغم من استخدامه المكثف ألدوات التكنولوجیا، إال أن 
نتاجه اإلنسان والتغیرات التي یمكن إحداثها في سلوك البشر تحتاج إلى وقت أطول من تلك 

  .في األدوات والمعدات التغیرات التي یمكن إحداثها

على الرغم من أن التعلیم العالي یتأثر بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المحیطة به فإنه أیضًا 
عادة تشكیلها فال ینبغي أن ینحصر نشاط مؤسسات التعلیم العالي داخل  قادر على التأثیر فیها وإ

جدران، بل ینبغي أن یمتد نشاطه جدرانها، وأن تظل إمكاناته المادیة والبشریة حبیسة هذه ال
  .لیشمل البیئة المحیطة، وأن یسهم في حل مشكالت المجتمع

بناء على ما سبق سنقوم ببناء نموذج ریاضي یمثل العالقة بین أهم مكونات التعلیم العالي وأهم 
  .العوامل االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة
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  ل التمهیديـــــــــــــــــالفص
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  مشكلة البحث
ما زالت  في سوریةواالقتصادیة  العوامل االجتماعیة و التعلیم العاليمكونات  العالقة بینإن 

غیر واضحة، وبالتالي تكمن مشكلة البحث في صعوبة تحلیل العالقة بین مكونات التعلیم العالي 
نظرًا لوجود عدد كبیر من المتغیرات التي تمثل مكونات (والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ، 

جتماعیة التعلیم العالي باإلضافة إلى وجود عدد كبیر من المتغیرات التي تمثل العوامل اال
، وعدم استخدام أسالیب التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات في بناء )واالقتصادیة في سوریة

نماذج ریاضیة معنویة تمثل العالقة بین أهم العوامل االجتماعیة واالقتصادیة وأهم مكونات 
  .التعلیم العالي في سوریة

  أهمیة البحث 
م به التعلیم العالي من خالل إسهامه المتمیز في تنبع أهمیة البحث من الدور الفاعل الذي یقو 

بناء رأس المال البشري، ورفد المجتمع بالطاقات والكفاءات البشریة المزودة بصنوف العلم 
والمعرفة لتقوم بدورها في عملیة البناء والتنمیة، ویعتبر إعداد اإلنسان المحور األساسي في 

  .التنمیة االجتماعیة
من خالل معرفتنا أیًا من العوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي تؤثر  كما تنبع أهمیة البحث

بشكل كبیر على مكونات التعلیم العالي، باإلضافة إلى معرفتنا لمكونات التعلیم العالي األكثر 
تأثیرًا على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، ومن ثم العمل على تحسین هذه العوامل والمكونات  

یؤدي إلى تقدم وتطور مكونات التعلیم العالي بما یتالءم مع التطورات العلمیة بالشكل الذي 
مؤشرات الحالة الزواجیة، (والمجتمعیة، وتعد نمذجة العالقة بین العوامل االجتماعیة واالقتصادیة 

طلبة، ( و مكونات التعلیم العالي ) المؤشرات الصحیة، مؤشر حالة المسكن، مؤشر مكان اإلقامة
في سوریة من الدراسات الهامة ) ، خریجین، كلیات، جامعات حكومیة، معاهد تقانیة وعلیاأساتذة

  .في الدراسات المستقبلیة
  أهداف البحث

في  الناتجة من استخدام التحلیل العاملي الفرضیة یهدف البحث إلى االستفادة من المتغیرات
االستدالل اإلحصائي ألهم المتغیرات المعبّرة عن مكونات التعلیم العالي، وكذلك ألهم العوامل 
االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة على التعلیم العالي، بهدف تحلیل العالقة بین مكونات التعلیم 

العوامل العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، وبناء نماذج ریاضیة معنویة تربط بین 
  .االجتماعیة واالقتصادیة ومكونات التعلیم العالي في سوریة
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  الكلمات المفتاحیة
التباین تحلیل مكونات التعلیم العالي، العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، التحلیل العاملي،  

  .المتعدد، النمذجة الریاضیة

  فرضیات البحث
 *)z1,z2,z3,z4( الممثلة بالمتغیرات ادیةال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتص - 1

 .في سوریة f3, f4 f1 ,f2, (( الممثلة بالمتغیرات على مكونات التعلیم العالي
  :ویتفرع  عن هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة التالیة

مكونات على ) z1(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 1ً
  ).f1(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z2(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 2ً
  ).f1(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

ات على مكون) z3(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 3ً
  ).f1(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z4(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 4ً
  ).f1(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z1(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 5ً
  ).f2(لتعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ا

على مكونات ) z2(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 6ً
  ).f2(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z3(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 7ً
  ).f2(یم العالي الممثلة بالمتغیر التعل

على مكونات ) z4(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 8ً
  ).f2(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z1(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  - 9ً
  ).f3(العالي الممثلة بالمتغیر التعلیم 

على مكونات ) z2(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -10ً
  ).f3(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

                                                             
 94.للمزید انظر ص  *
  62للمزید انظر ص. 



16 
 

على مكونات ) z3(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -11ً
  ).f3(عالي الممثلة بالمتغیر التعلیم ال

على مكونات ) z4(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -12ً
  ).f3(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z1(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -13ً
  ).f4(لي الممثلة بالمتغیر التعلیم العا

على مكونات ) z2(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -14ً
  ).f4(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

على مكونات ) z3(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -15ً
  ).f4(الممثلة بالمتغیر  التعلیم العالي

على مكونات ) z4(ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  -16ً
  ).f4(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 

ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي على المركبات  ) 2
  .عوامل االجتماعیة واالقتصادیةاألساسیة الممثلة لل

  :ویتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة
  ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ ) 1ً
) f1، f2، f3، f4   ( على مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـz1 .  

  ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ ) 2ً
) f1، f2، f3، f4   ( على مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـz2 .  

  ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ ) 3ً
) f1، f2، f3، f4   ( على مركب العوامل االجتماعیة المتمثل بـz3 .  
  ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ ) 4ً
) f1، f2، f3، f4   ( على مركب العوامل االجتماعیة المتمثل بـ z4 .  
الممثلة  لعوامل االجتماعیة واالقتصادیةال یوجد نماذج ریاضیة معنویة تمثل العالقة بین ا) 3

  .) ,f3, f4 f1 ,f2( الممثلة بالمتغیرات مكونات التعلیم العاليو )  z1,z2,z3,z4( بالمتغیرات

  منهج البحث وأدواته
اتباع المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على جمع البیانات وتحلیلها ب قمنا في هذا البحث
التحلیل العاملي، (أهم طرائق التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات  باستخدامواستخالص النتائج، 
الحزمة اإلحصائیة للعلوم  باستخدام برنامج البیاناتتحلیل ب كما قمنا، )تحلیل التباین المتعدد
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یوفره  على ما ءبنا SPSSواختصاره   Statistical Package for Social Sciences )(االجتماعیة 
  .تخدم غرض البحثمن تقنیات متقدمة 

 مكان وزمان البحث

  .مؤسسات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتأثرة بها في سوریة: مكان البحث

  .2010 -1995: زمان البحث

  مجتمع البحث  

  .في سوریة ، العوامل االجتماعیة واالقتصادیةالتعلیم العاليمكونات   

   الدراسات السابقة

  العربیةالدراسات  -1
أهم مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربیة : بعنوان) 2002عبد الحمید، ( دراسة  )1

  : )مشكالت المستقبل الزواجي واألكادیمي(المتحدة 
لدى طالب  هدفت الدراسة إلى اكتشاف أهم مشكالت المستقبل الزواجي واألكادیمي

وطالبات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ودراسة الفروق في هذه المشكالت بین 
مختلف فئات الطلبة وفقًا لتباینهم من حیث النوع والمستوى الدراسي ونوع الكلیة 

  ). السكن الجامعي، سكن األسرة( ومستوى التحصیل الدراسي العام ومكان اإلقامة 
  :اسةهذه الدر  نتائجوكانت أهم 

إن الطالبات أكثر معاناة من الطالب في معظم مشكالت المستقبل الزواجي  -
واألكادیمي، ومن أهم مشكالت المستقبل الزواجي لدیهن الخوف من تأخر سن 

 .الزواج وعدم وجود معلومات لتكوین أسرة مستقرة
الطالب أكثر معاناة من الطالبات في مشكلة الخوف من عدم توفر المال الذي  -

 .المستقبل  یؤمن
عدم توفر دراسات علیا بالجامعة وعدم إتقان أساسیات كل من اللغة االنكلیزیة  -

والحاسب اآللي یضاف إلى ذلك مشكلة رفض األهل السفر بهدف الدراسة التي 
أخذت المرتبة األولى في عینة الطالبات، في حین أخذت المرتبة الخامسة لدى عینة 

 .الطالب
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دراستنا في أنها قامت بدراسة مشكلتین اجتماعیة واقتصادیة  مع هذه الدراسة وتتشابه
أن وتختلف عنها في یعاني منها طلبة الجامعة، ) المستقبل الزواجي واألكادیمي(

الحالة (قامت بدراسة عوامل اجتماعیة واقتصادیة أخرى باإلضافة إلى الدراسة الحالیة 
  ).الزواجیة والحالة العملیة

العوامل المؤثرة في تدني المعدالت التراكمیة لدى بعض ): 2002 العاجز،(دراسة بعنوان  )2
  :طلبة الكلیات اإلنسانیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة

دراسة واقع المعدالت التراكمیة لدى بعض طلبة الكلیات اإلنسانیة بالجامعة إلى  الدراسة تهدف
التراكمیة لبعض الطلبة بكلیات التعرف على العوامل الكامنة وراء ظاهرة تدني المعدالت بغزة، و 

الجامعة اإلسالمیة بغزة، ومن ثم تحدیدها ومحاولة إیجاد السبل الكفیلة للعمل على رفع المعدالت 
للطلبة، والتعرف على مدى التفاوت بین هذه العوامل من وجهة نظر الطالب والطالبات  التراكمیة

  .تم االعتماد على أداة االستبانة في جمع البیانات
  :انت أهم نتائج هذه الدراسةوك

إن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة أكثر تأثیرًا في تدني المعدالت التراكمیة للطالب  -
 .والطالبات، تلیها العوامل الشخصیة وأخیرًا العوامل التربویة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة تبعًا لمتغیر النوع في تدني  -
 .لبعض طلبة الكلیات اإلنسانیة بالجامعة اإلسالمیةالمعدالت التراكمیة 

 . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة تبعًا لمتغیر المعدل -

االجتماعیة واالقتصادیة  قامت بدراسة العوامل في أنها  تتشابه مع دراستنا  إن هذه الدراسة    
بأسلوب نظري بحت، في تمت  المؤثرة على طلبة الجامعة، وتختلف عنها بأن هذه الدراسة

بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة قامت بدراسة العالقة حین أن الدراسة الحالیة 
واالقتصادیة في سوریة بأسلوب إحصائي ریاضي باستخدام بعض طرائق التحلیل اإلحصائي 

 .متعدد المتغیرات

التعلیم في عملیة التنمیة في دینامیكیة السكان و  :بعنوان) 2005اسماعیل، (دراسة  )3
  :سوریة

هدفت الدراسة إلى دراسة واقع النظام التعلیمي في سوریة والتطورات التي طرأت علیه وتحلیله 
وبیان ما إذا كان یقوم بالدور الذي من المفترض أن یقوم به في  2004-1992خالل الفترة 

توفیر المخرجات المالئمة لعملیة التنمیة أي بیان قدرته على الوفاء باحتیاجات المجتمع كمًا 
وعًا من الموارد البشریة المؤهلة والمدربة للعمل واإلنتاج بین الطلب االجتماعي على التعلیم ون



19 
 

والطلب على الموارد البشریة وبیان ما إذا كان یقدم تلك المخرجات بصورة متوازنة ومتناسبة كمًا 
، كما تهدف الدراسة إلى معرفة األعباء المالیة التي فرضها النمو السكاني ال كبیر على ونوعًا

  .التعلیم حالیًا والتي سیفرضها مستقبالً 
  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة

أنه عند دراسة ترتیب المحافظات حسب الحالة التعلیمیة تبین أن هناك تباینًا في  -
المستوى التعلیمي بین المحافظات، فهناك المحافظات المتقدمة تعلیمیًا وهي دمشق، 

المحافظات المتخلفة تعلیمیًا وهي دیر الزور، الرقة، الالذقیة، طرطوس، وهناك 
 .الحسكة

ارتفاع نسبة النجاح في المراحل التعلیمیة دون النظر إلى مستوى التحصیل الدراسي،  -
وقد یخلق هذا األسلوب في النجاح جیًال من أشباه األمیین غیر القادرین على 

 .استیعاب الحد األدنى من التكنولوجیا الحدیثة
الهرم التعلیمي للمشتغلین في سوریة، والسیما من حیث انخفاض نسبة  اختالل - 

المشتغلین من خریجي المعاهد المتوسطة وخریجي الثانویات الفنیة وسوف یزداد هذا 
االختالل في السنوات القادمة نظرًا لعزوف الطالب عن الدراسة في المعاهد 

سنة بعد سنة والجامعات الخاصة واتجاههم نحو التعلیم المفتوح والموازي الذي یزداد 
التي یزداد عددها وعدد كلیاتها وأقسامها وهذا یدل على عدم مالءمة مخرجات 

 .التعلیم لمتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات االقتصادیة
مع دراستنا في أنها درست العالقة بین التعلیم والتنمیة، وتختلف  هذه الدراسة تتشابه

راسة واقع النظام التعلیمي بكافة مراحله في سوریة ودوره في قامت بدعنها في أنها 
توفیر المخرجات المالئمة لعملیة التنمیة، ودراسة أثر النمو السكاني الكبیر على 

  .التعلیم العالي مرحلة التعلیم، في حین أن الدراسة الحالیة تخص
دراسة ( تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي  :بعنوان ) 2007السناد، ( دراسة  )4

  :)میدانیة على عینة من طلبة جامعة دمشق
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب تأخر سن الزواج كما تراها عینة من طلبة كلیتي التربیة 
والهندسة المدنیة في جامعة دمشق، كما تهدف إلى معرفة الفروق بین أفراد العینة تبعًا لمتغیرات 

حیث تم االعتماد على طریقة االستبانة في جمع البیانات ).النوع، السنة الدراسیة، الكلیة( لبحث ا
  .من العینة

  



20 
 

  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة
أن أفراد العینة یعطون األهمیة الكبرى لمشكلة السكن وغالء اإلیجار وارتفاع تكالیف المعیشة 

  :لدخل المنخفض كما تبینیلي ذلك مواصلة التحصیل العلمي ومستوى ا
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط درجات طلبة  -

 .0.05السنة الخامسة في كلیة التربیة على مقیاس تأخر سن الزواج عند مستوى داللة 
ة وجود فروق بین متوسط درجات طلبة السنة األولى ومتوسط طلبة السنة الخامسة في كلی -

 .0.05الهندسة المدنیة على مقیاس تأخر الزواج عند مستوى داللة 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطلبة الذكور ومتوسط درجات اإلناث في  -

 .0.01كلیة التربیة على مقیاس تأخر سن الزواج عند مستوى داللة 
الطلبة الذكور ومتوسط درجات الطلبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  -

 .0.05اإلناث في كلیة الهندسة المدنیة على مقیاس تأخر سن الزواج عند مستوى داللة 
تأخر سن الزواج لدى (مشكلة اجتماعیة  تتشابه مع دراستنا في أنها تناولتإن هذه الدراسة 
 درستالدراسة الحالیة  أن في بینما تختلف عنها، یعاني منها طلبة الجامعة )الشباب الجامعي

التي تؤثر على  واالقتصادیة باإلضافة إلى الحالة الزواجیة العدید من العوامل االجتماعیة
  .مكونات التعلیم العالي

نمذجة العالقة بین الخصوبة والعوامل االجتماعیة في سوریة : بعنوان )2008بركات، ( دراسة )5
 :باستخدام التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات

إلى تطبیق طریقة التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات على العوامل االجتماعیة  الدراسة تهدف
بار النماذج الریاضیة المؤثرة على الخصوبة وصوًال إلى أهم المتغیرات الممثلة لتلك العوامل، واخت

  .إلیها وتحلیلها التي توصلت
  : وكانت أهم نتائج هذه الدراسة 

العدید من الدول النامیة تتمیز بارتفاع معدالت الخصوبة، ولقد بدأت هذه إن سوریة شأنها شأن  -
المعدالت تمیل إلى االنخفاض في السنوات األخیرة نتیجة التطور االجتماعي الهائل الذي طرأ 

 .على البلد عمومًا، وانتشار الوعي والثقافة لدى الجیل األنثوي فیه خصوصاً 
مًة في خفض معدالت الخصوبة هو متغیر نسبة اإلناث إلى إن أكثر المتغیرات التعلیمیة مساه -

 .الذكور في مرحلة التعلیم الجامعي
إن أكثر المتغیرات الصحیة مساهمة في التأثیر على معدالت الخصوبة هو متغیر نسبة استخدام  -

 .وسائل تنظیم األسرة
هم متغیر نسبة األسر إن أكثر المتغیرات الدیمغرافیة مساهمًة في التأثیر على معدالت الخصوبة  -

 .التي فیها أكثر من زوجة یلیه متغیر معدل النشاط االقتصادي لإلناث
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باستخدام التحلیل النمذجة الریاضیة  تتشابه مع دراستنا في أنها طبقتإن هذه الدراسة 
تحلیل التباین تستخدم الیة أن الدراسة الحالعاملي وتحلیل االنحدار، بینما تختلف عنها في 

مكونات التعلیم العالي في و  العوامل االجتماعیة واالقتصادیة لنمذجة العالقة بین المتعدد
  .سوریة

نمذجة الخصوبة الزواجیة في سوریة باستخدام التحلیل : بعنوان )2011بركات، ( دراسة )6
 :اإلحصائي متعدد المتغیرات

إلى تحدید أهم المتغیرات الزواجیة ودراسة أثرها على الخصوبة الزواجیة في سوریة  الدراسة تهدف
تمهیدًا لبناء النماذج الریاضیة، وتحلیل ودراسة العالقة االرتباطیة بین الخصوبة الزواجیة 

  . إلى نمذجة الخصوبة الزواجیة في سوریةالزواجیة المؤثرة علیها، كما هدفت والمتغیرات 
  :تائج هذه الدراسةوكانت أهم ن

أنه باستخدام تحلیل المركبات األساسیة تم تخفیض عدد المتغیرات التعلیمیة الزواجیة إلى مركبین  -
أساسیین یمثالن المتغیرات التعلیمیة الزواجیة أفضل تمثیل، كما تم تخفیض عدد المتغیرات 

اجیة أفضل تمثیل، وكذلك تم المهنیة الزواجیة إلى مركبین أساسیین یمثالن المتغیرات المهنیة الزو 
تخفیض عدد متغیرات الحالة الزواجیة إلى ثالثة مركبات أساسیة تمثل المتغیرات األصلیة أفضل 

 .تمثیل
باستخدام التحلیل القانوني تبین أن العالقة بین معدالت الخصوبة العمریة الزواجیة والمركبات  -

 .ها أفضل تمثیلالزواجیة األساسیة تم تمثیلها بتركیب خطي واحد یمثل
بناء نماذج ریاضیة تمثل العالقة بین معدالت الخصوبة الزواجیة العمریة وأهم المتغیرات  -

نموذج ریاضي یمكن االستفادة  21الزواجیة المؤثرة علیها في سوریة والحصول في النهایة على 
 .منها في التحلیل والتنبؤ المستقبلي

توصلت إلى نماذج ریاضیة، وتختلف عنها في أنها مع دراستنا في أنها هذه الدراسة وتتشابه 
بتطبیق  قامتة، في حین أن الدراسة الحالیة قامت بإجراء النمذجة على الخصوبة الزواجی

 ومكونات التعلیم العالي العالقة بین العوامل االجتماعیة واالقتصادیة علىالنمذجة الریاضیة 
  . في سوریة

الریاضیة للعالقة بین المستویین الصحي والتعلیمي في  النمذجة :بعنوان) 2012فران، (دراسة  )7
  :سوریة باستخدام التحلیل القانوني

    هدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج ریاضي یحدد أثر بعض المؤشرات الهامة للمستوى  
التعلیمي على المستوى الصحي، والعكس فالعالقة بین الصحة والتعلیم هي عالقة تأثیر متبادل 

إبراز العالقة بین المستوى التعلیمي هدفت هذه الدراسة إلى تشق طریقها باتجاهین، وبالتالي 
ذه وتقوم هالعالقة بینهما باستخدام التحلیل القانوني، هذه وتحلیل  ،والمستوى الصحي في سوریة
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كیفیة الحصول على معامالت تبین لتحلیل القانوني وتوضیح منهجیته، و الدراسة باستخدام ا
االرتباط القانونیة، واختبار معنویاتها اإلحصائیة وتفسیر نتائجه، من خالل تطبیقه على العالقة 

  .وأهمیته في الدراسات التي تحوي مجموعات كبیرة من المتغیرات
  : اسةهذه الدر وكانت أهم نتائج 

انخفاض نسبة طالب الحلقة األولى من التعلیم األساسي بالنسبة لمجموع الطالب في المراحل  -
 .التعلیمیة في سوریة كافةً 

تطور نظام التعلیم خالل الفترة المدروسة  تطورًا كبیرًا سواء في عدد الطالب أو المدرسین أو  -
لك في عدد المدارس والكلیات الخرجین في كل مرحلة من المراحل التعلیمیة المختلفة وكذ

  .والمعاهد والجامعات باستثناء عدد الخریجین من المعاهد
من أهم المؤشرات التعلیمیة التي تؤثر بشكل مباشر على المستوى التعلیمي في سوریة وتطوره  -

 .في المراحل التعلیمیة كافة) نسبة اإلناث للذكور(
على المستوى الصحي في سوریة وتطوره من أهم المؤشرات الصحیة التي تؤثر بشكل مباشر  -

 .معدالت الوفیات
 .تم التوصل إلى ستة أبعاد قانونیة تمثل العالقة بین المستویین الصحي والقانوني -

وتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في إیجاد نماذج ریاضیة متعددة، ولكن تختلف عنها في أن 
والصحي باستخدام التحلیل القانوني،  هذه الدراسة درست العالقة بین المستویین التعلیمي

بینما دراستنا قامت بدراسة العالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة 
 .باستخدام تحلیل التباین المتعدد

 الدراسات األجنبیة -2
 Mathematical Modelling in" :بعنوان) KEPCHAR-YAGER  ،1998(دراسة ) 1

Education"  
النمذجة الریاضیة في التعلیم الثانوي، حیث تم استخدام النمذجة        استخدامإلى  الدراسة تهدف     

  .في مجال الریاضیات والعلوم الطبیعیة
  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة

 .واجه طالب التعلیم الثانوي صعوبات كثیرة في عملیة النمذجة -
 .على الكمبیوتر في حل المسائل المعقدةاعتمد طالب التعلیم الثانوي  -
تمّ نمذجة العالقة بین الریاضیات والكمبیوتر من خالل حل المسائل الریاضیة المعقدة باستخدام  -

 .الحاسب لما یوفره من برامج متقدمة وتقنیات عالیة
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وتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في أنها استخدمت النمذجة الریاضیة، وتختلف عنها  في أن 
هذه الدراسة استخدمت النمذجة الریاضیة في التعلیم الثانوي، في حین أن الدراسة الحالیة 

 . استخدمت النمذجة الریاضیة في التعلیم العالي
 Primary teacher education students :بعنوان) ERDOGAN  ،2010(دراسة ) 2

ability to use functions as modeling tools:                                     
إلى تحدید قدرة الطالب في السنة األولى في جامعة األناضول على حل المسائل  الدراسة تهدف

  .المعقدة باستخدام النمذجة الریاضیة
  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة

الطالب لدیهم العدید من الصعوبات في إدراك وظائف النمذجة وأحد أسباب هذه الصعوبات إن  -
 .تتعلق بطریقة عرضها في مرحلة التعلیم الثانوي

تم استخدام النمذجة في الحقوق واالقتصاد والعمارة والصحة والدیمغرافیا وفي المناهج والكتب  -
 .التدریسیة

أنها استخدمت النمذجة الریاضیة، وتختلف عنها في أن مع دراستنا في الدراسة وتتشابه هذه 
هذه الدراسة استخدمت النمذجة الریاضیة لحل المسائل المعقدة، في حین أن الدراسة الحالیة 

بناء نموذج ریاضي یربط بین مكونات التعلیم العالي والعوامل ل النمذجة الریاضیة تماستخد
 .االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة

 :Mathematical Modelling at a glance :بعنوان) DUNDAR ،2012(ةدراس) 3
theoretical study:                                                                                  

فت الدراسة إلى تقدیم لمحة نظریة عن النمذجة الریاضیة، وأهم ما ورد في هذا البحث أن هد
تم استخدمها في یحیة لحل المسائل الریاضیة، حیث الریاضیة تتضمن صیغة توضالنمذجة 

  .التعلیم العالي ومدارس االبتدائیة والثانویة
  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة

 .ن النمذجة الریاضیة تتمتع بالكفاءة في إیجاد حلول للعدید من المسائل المعقدةإ -
 .الل الدوال والعالقات الریاضیة والرموزط المسائل من خن النمذجة الریاضیة تبّس إ -

مع دراستنا في أنها استخدمت النمذجة الریاضیة، وتختلف عن دراستنا  هذه الدراسة وتتشابه
عن استخدام النمذجة الریاضیة، في حین أن الدراسة الحالیة بحتة قدمت لمحة نظریة  في أنها

  .بتطبیق النمذجة الریاضیة بصورة عملیة قامت
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 Network Aided":بعنوان) WEIHUALI - JIANXING  ،2012(دراسة ) 4

Mathematical Modelling Eduction"                                              
، یستخدم هذا النظام جمیع  هدفت هذه الدراسة إلى بناء نظام لتعلیم النمذجة الریاضیة إلكترونیًا

مستویات الطلبة ویقّدم فوائد كثیرة في تعلیم النمذجة مواد الحاسوب، ویحّسن بشكل فعال 
  .الریاضیة باستخدام تطبیقات الحاسوب

  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة
 .تساعد المخططات البیانیة على تدریب الطلبة على المهارات البرمجیة -
ها یدویًا لذلك تعتمد  - على تواجه المجتمعات الحدیثة مشكالت صعبة ومعقدة ومن الصعب حّل

 .الحاسوب
تمّ التدریب على النمذجة الریاضیة من خالل تطبیقات الحاسوب، حیث تم استخدام لغات برمجة  -

 .عالیة مثل لغة جافا، كما تم استخدام بعض البرامج الحاسوبیة مثل الماتالب
 .اإلنترنت من أحدث وأعظم األشیاء أهمیة إلنشاء نظام نمذجة ریاضیة إلكترونیة -

مع دراستنا في أن كلتا الدراستین استخدمت النمذجة الریاضیة من خالل هذه الدراسة وتتشابه 
تطبیقات الحاسوب، وتختلف عنها في أن هذه الدراسة استخدمت اإلنترنت إلنشاء نظام 

  . spssالنمذجة الریاضیة، بینما اعتمدنا في دراستنا على برنامج إحصائي جاهز 
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  ــــــــــــل األولــــــــــــــــــــــــــالفصـــــــ

نات التعلیم العالي في سوریة   مكوّ
  واقع التعلیم العالي في سوریة: المبحث األول

  العامليتحلیل مكونات التعلیم العالي باستخدام التحلیل : المبحث الثاني
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  مكّونات التعلیم العالي في سوریة: الفصل األول
  تمهید
حق من حقوق اإلنسان األساسیة، وهو غایة في ذاته یحتاج إلیه البشر لتمكینهم من  التعلیم

ممارسة حیاتهم، وأدوارهم اإلنسانیة المختلفة على نحو أفضل، والتعلیم كذلك من العوامل المهمة 
إلزالة الفقر، ومكافحته عن طریق منح الناس مهارات تزید من قدرتهم على الكسب، والحصول 

  .مل أفضل ، ویزود التعلیم اإلنسان بالقدرة على التواصل واالنتماء الفعال للمجتمع على فرص ع

وذلك من خالل مساهمته  ،أهم مرتكزات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةمن یعد التعلیم العالي و 
 إضافة إلى دوره في ، في إعداد الكوادر الفنیة والمهنیة واألكادیمیة لمؤسسات المجتمع المختلفة

عداد المتخصصین في مجاالته  تطویر المعرفة واستخدامها ونشرها ، من خالل البحث العلمي وإ
  .المختلفة، وتطویر أسالیب خدمة المجتمع 

والتعلیم العالي وسیلة األمم والشعوب نحو التقدم وبناء الحضارة، وفي نفس الوقت مقیاسًا لنهضة 
عالیة في النظام التعلیمي، فالتعلیم هو الركیزة  الشعوب، وال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل جودة

دارة مقدراتها االقتصادیة واالجتماعیة    .األساسیة التي تعتمد علیها الشعوب في بناء، وإ

حیث یحتل التعلیم العالي مكان الصدارة في التقدم المنشود في المجتمعات البشریة، وفي تشكیل 
صًة في ظل تزاید متطلبات واحتیاجات التنمیة، إذ حیاة المجتمعات الحدیثة واقتصادیاتها، خا

تؤكد الحقائق، والوقائع جمیعها أن تقدم األمم، ورقیها، ونماءها أصبح یعتمد باستمرار على مدى 
تقدمها العلمي ، وال یتحقق ذلك إال من خالل نظام رصین للتعلیم العالي یجعل من العنصر 

  .البشري عامل نمو، وتقدم المجتمع 
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  المبحث األول

  واقع التعلیم العالي في سوریة
  

إن واقع التعلیم العالي في سوریة من أهم القضایا التي تواجه المجتمع نظرًا لتأثیر هذا الواقع 
على كافة المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة ، حیث أن الواقع التعلیمي وتطوره من أهم المسائل 

أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، كما أن التعلیم التي یتوقف على حلها حسن تحقیق 
العالي یؤدي إلى توسیع خیارات األفراد وزیادة اندماجهم في عملیة التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة، وتلبیة حاجاتها المتغیرة والمتجددة من القوى العاملة بكافة مستویاتها واختصاصاتها 

  .التعلیمیة والمهنیة

علیم العالي بأهمیة بالغة، وذلك من خالل الدور الذي یلعبه في عملیة التنمیة ویحظى الت
االجتماعیة واالقتصادیة، في جمیع القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات وصحة، كما یقوم 
التعلیم العالي بتقدیم برامج تعلیمیة في شتى أنواع التخصصات للمتعلمین، بقصد إعدادهم، 

رین على التكیف مع البیئة الحیاتیة والعملیة، والدخول إلى سوق العمل، وتأهیلهم، لیكونوا قاد
وبالتالي اإلسهام في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، إذ أن دور التعلیم العالي في إعداد وتهیئة 
األجیال للعمل والمشاركة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، یعد عنصرًا أساسیًا في تقدم 

  .طوره، وبالتالي دفع عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة إلى األمامالمجتمع وت
وال بد لنا من التركیز على مكونات التعلیم العالي ألنها إحدى القوى المؤثرة في النمو 
االقتصادي، ومستودع للمعرفة، وصانعها، وأداة أساسیة لنقل الخبرات اإلنسانیة الثقافیة، والعلمیة 

  .العصورالمتراكمة عبر 
 نشأة التعلیم العالي في سوریة  )1- 1- 1

 27في األیام األولى التي تلت انسحاب العثمانیین منها في شهدت دمشقبعد أن 
 وضعت الحكومةة حكومیة في الوطن العربي ، نشأت أول جامع ،1918أیلول عام 

أسس التعلیم العالي، حیث تم افتتاح مدرستي الطب والحقوق وتم إنشاء  آنذاك
، إلى  الجامعة السوریة، وأشارت صحیفة العاصمة الرسمیة في عهد الحكومة العربیة

، مثل المدرسة الطبیة العربیة والكلیة الطبیة العربیة  هاتین المدرستین بأسماء متعددة
لحقوق العربیة والمعهد الحقوقي العربي، والمعهد الطبي العربي وكذلك مدرسة ا

وإلیجاد مصطلح موحد لهاتین المدرستین فقد تم اختیار تسمیتي المعهد الطبي 
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العربي والمعهد الحقوقي العربي األكثر استعماًال واستمراریة في عهد االنتداب 
  . ، وكذلك الختیارهما اللغة العربیة في التدریس الفرنسي

وضعت النظام األساسي والنظام طورت الجامعة السوریة أنظمتها ،و ن حیث أنه بعد أ   
 ،التفتت إلى استكمال أبنیتها المخصصة للمحاضرات،الداخلي لها ودعمت مناهجها 
، وكان بناء دار الجامعة ومدرجها الكبیر في عام  ولنشاطات الطالب االجتماعیة

   . استقبال الوفودخطوة هامة في تنظیم المحاضرات، وعقد المؤتمرات و  1929
وازدیادًا في أعداد  ،شهدت سوریة توسعًا كبیرًا في مجال التعلیم 1946وفي عام 

مما أدى بمعهدي الطب والحقوق إلى تحدید عدد  ،الناجحین في الشهادة الثانویة
لى التفكیر بإضافة معاهد ،المنتسبین إلیهما وكلیات أخرى إلى الجامعة السوریة  ،وإ
یجاد الكوادر المؤهلة الحتیاجات الدولة  ،وا الدراسة الثانویة من ناحیةالستیعاب من أنه وإ

وعلى الرغم من أن لكل حقبة میزاتها وبرامجها وقضایاها . المستقلة من ناحیة أخرى
ومشاكلها فإن ما یجمعها هو تطور ثقافي متنامي قوامه نظام تعلیمي متكامل على 

، الحكومي والخاص واألجنبي،  یدي والحدیثاختالف مراحله، یوفق بین التعلیم التقل
، ولهذا رسخت لدى المواطن  قاعدته ثقافة عربیة أصیلة ثم انفتاح على ثقافات العالم

السوري حقوق المواطنة وواجباتها والدور الذي یتوجب علیه القیام به في محیطه العربي 
 ).2004رافق، (  .وفي المجال اإلنساني

 سوریة أهداف التعلیم العالي في )1-1-2
الجامعات السوریة إلى تحقیق التقدم في مجاالت العلم والتقانة والفكر والفن،  تهدف"

غناء الحضارة اإلنسانیة وتوسیع آفاق المعرفة البشریة  ونشر الحضارة وتطویرها وإ
واإلسهام في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الجمهوریة العربیة السوریة 

  :ذه األهداف من خالل وتعمل على تنفیذ ه
إعداد المتخصصین في مختلف فروع المعرفة وتأهیلهم وتزویدهم بمستوى عاٍل من  - 1

المعارف والمهارات، یواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمیة، 
 .وتقویم مدى استیعابهم وتفهمهم وتطبیقهم للمعرفة من خالل نظام االمتحانات 

إجراء البحوث العلمیة والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي المشاركة في  - 2
والتقني، وتقدیم الخبرة والمشورة وغیر ذلك من أعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه 
من إبرام العقود المهنیة، وبصورة خاصة ما یهدف منها إلى إیجاد الحلول لمختلف 

جتماعي والثقافي في الجمهوریة العربیة القضایا التي تواجه التطور االقتصادي واال
 .السوریة والوطن العربي 
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 .ترسیخ القیم والقواعد المعززة لبناء المجتمع - 3
تعزیز شخصیة الطالب العلمیة ، وتنمیة حبه للعلم والبحث العلمي والعمل الجماعي،  - 4

 .وتشجیع التفوق واإلبداع العلمي 
وأسالیبها ، بما في ذلك التألیف تطویر وسائل البحث والتعلیم وأصول التدریس  - 5

حداث المختبرات الالزمة للتعلیم والبحث العلمي   .والترجمة والنشر وإ
 .اإلسهام في دورات التأهیل والتدریب والتعلیم المستمر  - 6
 .توجیه الطلبة نحو االختیار األمثل للفعالیات التي سیمارسونها  - 7
 .ي تشجیع النشاط الثقافي والفني واالجتماعي والریاض - 8
توثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع الجامعات والهیئات العلمیة العربیة خاصة   - 9

 .واألجنبیة عامة 
تحقیق أعلى مستوى من التفاعل بین الجامعة ومؤسساتها المختلفة والمجتمع  -10

 .)2006قانون تنظیم الجامعات، (".بمؤسساته االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ومنظماته
في سوریة لالرتقاء بأداء التعلیم ) 2013-2012(طة التعلیم العاليكما تهدف خ

العالي من خالل قدرته في القیام باألدوار المتوقعة منه بأقل تكلفة في مدخالته 
وعملیاته ومخرجاته وذلك باالستخدام األمثل للموارد المادیة والبشریة المتاحة من 

 2013-2012لتعلیم العالي وخطة العمل رؤیة ا(: خالل التركیز على مجموعة من المحاور
    ) .مدیریة التخطیط والتعاون الدولي: سوریة). 2012. ( البرنامج التنفیذي لها

االستمرار بالعمل على التوسع األفقي للجامعات لمواجهة الطلب على التعلیم   - 1
 .العالي

 .التوسع في برامج البحث العلمي واالرتقاء بها   - 2
 .المواءمة بین الكم والنوع في القبول الجامعي للطالب   - 3
 .إحداث هیئة للجودة واالعتماد في التعلیم العالي   - 4
 .تعزیز البنى التحتیة ومستلزمات العملیة التعلیمیة والبحثیة  - 5
النهوض بالمعاهد التقانیة واالرتقاء بها لتلبیة حاجات سوق العمل ومتطلبات  - 6

 .التنمیة 
 . التعلیمیة وتحسین أدائها واالرتقاء بجودة خدماتهاتطویر المشافي  - 7

 أنماط التعلیم العالي في سوریة) 1-1-3
، حیث كانت تقتصر سابقًا على التعلیم  التعلیم العالي في سوریةأنماط تتطور 
، ومع تطور الزمن ظهرت أنماط عدیدة لتقدیم التعلیم العالي ، وذلك ) العام(النظامي
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المتزاید على التعلیم العالي وكذلك نتیجة تطور تكنولوجیا المعلومات نتیجة الطلب 
  .واالتصاالت 

      :وتتحدد أنماط التعلیم العالي في سوریة بما یلي 
  التعلیم العالي العام) 1-1-3-1

التعلیم العالي الحالي على نتیجة الثانویة العامة كمعیار وحید في القبول، باستثناء  یعتمد
  .بعض الكلیات والمعاهد التي تشترط إجراء مسابقات إضافیة 

والتعلیم العالي العام هو عملیة منظمة متعددة الجوانب والمسارات ومتنوعة في مكوناتها، 
  .لشهادة الثانویة عن طریق المفاضلة العامةیتم تسجیل الطالب الجدد من حملة ا وفیه

ویتم فیه التعلیم مجانًا دون أي رسوم ، إذ تقوم الجامعات بتأمین الكتب للطلبة بأسعار 
مقبولة ، كما تقوم بتأمین الكوادر التعلیمیة من شتى أنواع التخصصات بدون أي مقابل 

  .   وهدفها الرئیسي رفع المستوى التعلیمي للطلبة من أجل تحقیق التقدم العلمي المنشود 
  علیم العالي الموازيالت) 1-1-3-2
 2002للعام  115افتتح نظام التعلیم الموازي بموجب قرار مجلس التعلیم العالي رقم  

والمتضمن الموافقة على قبول نسبة من الحاصلین على الشهادة الثانویة . في سوریة 
العامة السوریة في التعلیم الموازي في الجامعات السوریة بدءًا من العام الدراسي 

كحد أقصى % 20وقد تم رفعها إلى % 15، حددت النسبة حینها بـ 2003 - 2002
  .من عدد الطالب المقرر قبولهم في كل كلیة أو قسم بموجب المفاضلة العامة 

التعلیم الجامعي المنبثق من الجامعات أحد اشكال هو : ونقصد بالتعلیم الموازي 
ققوا شرط القبول في الحكومیة، ویتم عن طریق قبول بعض الطالب الذین لم یح

، بهدف تحسین  رسوم دراسیة مخفضة بون االلتحاق بها مقابل الكلیات التي یرغ
یجاد مصادر تمویل إضافیة للجامعات الحكومیة العملیة التعلیمیة   . ، وإ

  التعلیم المفتوح) 1-1-3-3
/ 7/ 25تاریخ  383افتتح نظام التعلیم المفتوح في سوریة بناء على المرسوم رقم 

المتضمن جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانویة أو شهادة معادلة لها  2001
  .في نظام التعلیم المفتوح 

منظومة للتعلیم تتیح للناس "وقد ورد في معجم مصطلحات تكنولوجیا التعلیم بأنه 
  ".جمیعًا التعلیم بغض النظر عن الشروط الرسمیة للتعلیم التقلیدي

مجلة  .واقع التعلیم العالي غیر النظامي في سوریة من وجھة نظر الدارسین فیھ ).2010(العبد هللا، فواز

  .27، صالعدد الثالث. جامعة دمشق
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نظام متكامل ومكمل للتعلیم العالي، وهو نوع  بأنه: وتعرف الباحثة التعلیم المفتوح 
، ویعتمد على مبدأ السهولة  من التعلیم غیر النظامي، معترف به ومجاز رسمیًا

  .والمرونة في قبول الدارسین 
والتعلیم المفتوح یهدف إلى إیصال الخدمة التعلیمیة لمن فاتتهم فرصة الحصول علیه  

التي تساعد الفرد والمجتمع على النهوض  ویعد التعلیم المفتوح من أهم األسالیب
وتحقیق أهداف التقدم والرقي ومواكبة العصر، فالتعلیم المفتوح لم یعد مجرد ضرورة 

، بل إنه یسهم في حل كثیر من المشكالت  من ضرورات مواجهة التغیر المتسارع
من وتالفي جوانب القصور الناتجة عن تلبیة متطلبات واحتیاجات الحیاة المعاصرة 

، ویركز التعلیم  التعلیم والتدریب والتثقیف في ضوء األنماط الحدیثة من التعلیم
المفتوح على فلسفة توسیع قاعدة التعلیم الجامعي من خالل إتاحة فرص أكبر 

  .   للتحصیل الجامعي لمختلف فئات المجتمع

  )الجامعة االفتراضیة( التعلیم االلكتروني ) 1-1-3-4

،  2002للعام  25رقم  االفتراضیة السوریة بموجب المرسوم التشریعيأحدثت الجامعة 
وهي تمنح نوعین من الشهادات األولى بالتعاون مع جامعات أجنبیة والثانیة الشهادات 

  .المطورة وممنوحة من الجامعة االفتراضیة السوریة 

المحددات  تلك المؤسسة التعلیمیة التي ال تتحدد بأيٍّ من"والجامعة االفتراضیة هي 
المعروفة للجامعات التقلیدیة ، سواء من حیث الزمان أو المكان أو المضمون أو 
طریقة التعامل مع الدارسین ، ویمكن القول إن التعلیم االفتراضي هو منظومة فرعیة 
من التعلیم غیر النظامي، وهو شكل من أشكال التعلم الذاتي عن بعد، معترف به 

تعلم كما یجري في الصف، لكن هذا الصف غیر موجود ومجاز رسمیًا، یتم فیه ال
إال في برامج الحاسوب ، حیث یستطیع الدارس الوصول إلى المعرفة وهو في مكان 

واقع التعلیم ). 2010(العبد اهللا، فواز" . عمله أو منزله، ومتابعة تعلیمه بالطریقة التي تناسبه
  .27، صالعدد الثالث. مجلة جامعة دمشق .ن فیهالعالي غیر النظامي في سوریة من وجهة نظر الدارسی

ویعد التعلیم اإللكتروني من أكثر المجاالت التي تشهد نموًا سریعًا نتیجة التطورات 
العلمیة والتقنیة ، وتزاید الطلب على دمج التقنیة في التعلیم، بهدف بناء جیل قادر 

واقع التعلیم االلكتروني ). 2011(حسامو، سھى . على التعامل مع مفردات العصر الجدیدة 
 المجلدمجلة جامعة دمشق، . في جامعة تشرین من وجهة نظر كل من أعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة

  . 247،  ص27
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وتنبع أهمیة التعلیم االلكتروني من أنه أكثر أمنًا وسالمًا من التعلیم التقلیدي ، وخاصًة في مجال 
ب الخطرة التي یصعب تنفیذها على أرض الواقع ، والذي یتوقع منه أن یحقق تعلیم وتعلم التجار 

تعلیمًا وتعلمًا متقنًا فیه تعاون على درجة كبیرة بین المتعلمین، حیث یعتمد التعلیم االلكتروني 
على استخدام الوسائط االلكترونیة في االتصال، واستقبال المعلومات ، واكتساب المهارات ، 

مه بالطریقة التي تتالءم  والتفاعل بین المتعلم والمعلم وقدرته على تمكین المتعلم من التقدم في تعّل
مع قدراته واستعداداته ، كما یمنح الفرصة للتركیز على األفكار المهمة واالستفادة من عامل 

في مقرر طرائق تدریس علم  أثر التعلم االلكتروني على تحصیل طلبة دبلوم التأھیل التربوي ).2010(إبراھیم، جمعة . الوقت
  182-181، ص)2+1(العدد 26المجلد . مجلة جامعة دمشق. "دراسة تجریبیة على الجامعة االفتراضیة السوریة" األحیاء 

وتعرف الباحثة التعلیم االلكتروني بأنه نوع من التعلیم العالي غیر النظامي الذي یعتمد على 
  .ینطالب واألساتذة دون التقید بزمان أو مكان محددتقنیات االتصال الحدیثة  في الربط بین ال

  التعلیم العالي الخاص) 1-1-3-5
إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهوریة  2001عام  36أجاز المرسوم التشریعي رقم "

العربیة السوریة ، تساهم مع الجامعات والمعاهد الحكومیة في تقدیم التعلیم النوعي والمتمیز في 
 رفع مستوى التعلیم العالي والبحث العلمي وزیادة فرص التعلیم الجامعي وتلبیة حاجات التنمیة

الحالیة والمستقبلیة ، وتدرس برامج عربیة أو أجنبیة بالتعاون المستمر مع مؤسسات حكومیة أو 
تنظیم المؤسسات ( المتضمن 36من المرسوم التشریعي رقم  2المادة ". عربیة أو أجنبیة معترف بها من دولها

  ). 2001. ()لمرحلة ما بعد الدراسة الثانویةالتعلیمیة الخاصة 
  مكونات التعلیم العالي في سوریةواقع  )1-1-4

اإلجازة، ( مسؤولیة التعلیم العالي في جمیع مراحله  تتولى وزارة التعلیم العالي في سوریة
، إضافًة إلى إشرافها على الجامعات الخاصة التي تم افتتاحها من قبل ) الماجستیر، الدكتوراه

اهد العلیا والمعاهد المتوسطة القطاع الخاص ، كما تشرف وزارة التعلیم العالي على المع
  ) .التقانیة(

هو جزء من التعلیم العالي، مدة الدراسة فیه سنتان ، ) المعاهد التقانیة(ونقصد بالتعلیم المتوسط 
ویكون ضمن معاهد تابعة لوزارت الدولة كوزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة ووزارة النفط وغیرها 

  .المعاهد خاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي  من الوزارات األخرى، وجمیع هذه
وتشیر البیانات اإلحصائیة إلى أن التعلیم العالي في سوریة قد شهد قفزات هائلة من الناحیة 

  .الكمیة مقارنًة بما كان علیه في بدایاته 
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أعداد وفیما یلي استعراض ألهم التطورات الكمیة التي شهدها نظام التعلیم العالي في سوریة في 
  .الطالب والمعاهد والكلیات والجامعات  وأعضاء الهیئة التعلیمیة 

تطور عدد الطالب اإلجمالي في مؤسسات التعلیم العالي ) 1-1-4-1
  الحكومیة في سوریة

ن  نات األساسیة للتعلیم العالي ، وذلك ألن هذا المكوّ إن طلبة التعلیم العالي إحدى المكوّ
سواء كان هؤالء الطلبة . لتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة له األثر الفعال في عملیة ا

  .یدرسون في المعاهد التقانیة أو العلیا أو الجامعات الحكومیة 
وفي الجدول التالي نشیر إلى تطور عدد الطالب اإلجمالي في المعاهد التقانیة والعلیا 

  ) .2010 -1995(والجامعات الحكومیة خالل الفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



34 
 

في المعاهد التقانیة والعلیا والجامعات الحكومیة  تطور عدد الطالب اإلجمالي) 1-1(جدول رقم 
  )2010 -1995(خالل الفترة 

عدد الطالب   العام
  اإلجمالي

في المعاهد  
  التقانیة

عدد الطالب 
  اإلجمالي

في المعاهد 
  العلیا

عدد الطالب 
  اإلجمالي

في الجامعات 
  الحكومیة

عدد الطالب 
  اإلجمالي

في الدراسات 
  العلیا

1995  42887  677  161185  5724  
1996  45918  583  160953  4545  
1997  48742  710  151004  6267  
1998  53391  665  135902  6145  
1999  58599  741  151369  8771  
2000  58191  884  155137  10020  
2001  69995  815  172853  10020  
2002  68562  860  191591  10302  
2003  80947  940  201689  11725  
2004  87952  429  218071  11116  
2005  86299  302  233753  11775  
2006  81409  464  255634  13120  
2007  81466  464  279614  12179  
2008  79714  2198  305419  12330  
2009  91012  2120  318581  14217  
2010  86005  3019  338667  17246  
  .2011إلى عام  1996الباحثة باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائیة من عام من إعداد : المصدر

طالبًا ) 42887(أن عدد الطالب في المعاهد التقانیة قد ارتفع من ) 1-1( نالحظ من الجدول
، ویعود السبب في ذلك إلى توّجه  2010طالبًا في عام ) 86005(إلى  1995في عام 

الحكومة من خالل اللجنة العلیا لالستیعاب الجامعي في سوریة الستیعاب كافة الطالب الناجحین 
في الشهادة الثانویة ، باإلضافة إلى افتتاح فروع جدیدة لكل جامعة مثل فرع جامعة طرطوس 

یًا وافتتاح كلیات جدیدة، وارتفاع معدالت القبول في الجامعات الحكومیة والتكالیف المرتفعة نسب

                                                             
  1995التعلیم المفتوح والموازي والجامعات الخاصة وذلك ألن دراستنا بدأت عام عدد الطالب اإلجمالي ال یشمل طلبة 
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خالل ) هندسة الكمبیوتر، الطب البیطري(في الجامعات الخاصة، وافتتاح معاهد تقانیة جدیدة 
  .الفترة المدروسة ساعد في استیعاب عدد أكبر من الطالب في هذه المعاهد 

طالبًا ) 3019(إلى  1995طالبًا في عام ) 677(كما ارتفع عدد الطالب في المعاهد العلیا من 
یعود السبب في ذلك إلى انخفاض معدالت القبول نسبیًا في المعاهد العلیا  ،) 2010(في عام 

الدراسات والبحوث (عما هي في الجامعات الحكومیة ، باإلضافة إلى افتتاح معاهد جدیدة 
ساعد في استیعاب عدد أكبر من الطلبة في مرحلة ) السكانیة ، المعهد العالي لإلدارة العامة

  .في مرحلة الدراسات العلیا  الدراسات الدنیا، وكذلك
) 338667(طالبًا إلى) 161185(وفي الجامعات الحكومیة ارتفع عدد الطالب اإلجمالي من 

طالبًا ، نتیجة ارتفاع أعداد ونسب الطالب الناجحین في الشهادة الثانویة العامة وبدرجات عالیة 
هذه الجامعات ساعد على  تؤهلهم لدخول الجامعة ، كما أن افتتاح أقسام وكلیات جدیدة  في

استیعاب عدد أكبر من الناجحین في الشهادة الثانویة، باإلضافة إلى افتتاح فروع لكل جامعة، 
كما یقوم العدید من الطلبة الذین لم یحققوا شرط القبول في الجامعات الحكومیة إلى إعادة 

وامل التي ساهمت في زیادة الثانویة العامة أمًال منهم بدخول الجامعات الحكومیة وهذا أحد الع
  .عدد الطالب اإلجمالي في الجامعات الحكومیة 

طالبًا في عام ) 5724(كما نالحظ أن عدد الطالب اإلجمالي في الدراسات العلیا قد ارتفع من 
، نتیجة زیادة عدد خریجي الجامعات، وارتفاع 2010طالبًا في عام ) 17246(إلى  1995

ي االجتماعي للخریجین، واالنفتاح نحو التقدم العلمي، وتطبیق نظام معدالت نجاحهم، وتزاید الوع
التعلیم الموازي في الدراسات العلیا، كما تلعب مجانیة التعلیم دورًا في زیادة عدد الطالب قي 
الدراسات العلیا، باإلضافة وجود عدد كبیر من الخریجین الذین یحققون شروط القبول في 

  ).االختبار المعیاري المعدل،(الدراسات العلیا 
تطور عدد الخریجین من مؤسسات التعلیم العالي ) 1-1-4-2

  الحكومیة في سوریة
نات الرئیسة للتعلیم العالي ، نظرًا للدور الذي  یعد خریجو المعاهد والجامعات أحد المكوّ
ن من أثر فعال في عملیة  یلعبه هؤالء الخریجون في سوق العمل ، وذلك لما لهذا المكوّ

ویساهم بشكل كبیر في تقدم المجتمع وتطوره ورفع . التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 
  .مستواه الثقافي 
في المعاهد التقانیة والعلیا  *نشیر إلى تطور عدد الخریجین) 2-1(وفي الجدول 

  ) .2010 -1995(والجامعات الحكومیة خالل الفترة 
                                                             

  1995عدد الخریجین ال یشمل خریجي التعلیم المفتوح والموازي والجامعات الخاصة وذلك ألن دراستنا بدأت عام  *
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د التقانیة والعلیا والجامعات الحكومیة خالل الفترة تطور عدد الخریجین في المعاه) 2-1(جدول رقم 
)1995- 2010(  
  عدد الخریجین  العام

المعاهد  من
  التقانیة

  عدد الخریجین
المعاهد  من

  العلیا

  عدد الخریجین
الجامعات  من

  الحكومیة

  عدد الخریجین
الدراسات  من

  العلیا
1995  3387  113  15828  1740  
1996  3411  107  15541  1720  
1997  3901  129  14280  1371  
1998  3988  134  17079  1667  
1999  4201  110  17009  3378  
2000  5141  155  16635  3774  
2001  4430  171  16755  3712  
2002  4868  140  17531  4169  
2003  5432  193  18617  4164  
2004  4837  74  19290  3582  
2005  5673  102  22796  3657  
2006  7505  114  27534  5165  
2007  6417  70  24329  2212  
2008  7375  322  30770  2648  
2009  5030  478  34978  2605  
2010  9708  609  38599  3776  

من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائیة من عام : المصدر
  .2011إلى عام  1996

) 3387(أن عدد الخریجین في المعاهد التقانیة قد ارتفع من ) 2-1(نالحظ من الجدول 
، كما ارتفع عدد الخریجین 2010خریجًا في عام  ) 9708(إلى  1995خریجًا في عام 

خریجًا في عام ) 609(إلى  1995خریجًا في عام ) 113(في المعاهد العلیا من 
خریجًا في ) 15828(، أیضًا ارتفع عدد الخریجین في الجامعات الحكومیة من  2010

وذلك نتیجة ارتفاع عدد الطالب ،  2010خریجًا في عام ) 38599(إلى  1995عام 
العلیا والجامعات الحكومیة، وازدیاد وعي الطالب و اإلجمالي في كل من المعاهد التقانیة 
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، ورغبتهم في دخول میدان العمل آملین الحصول على فرص عمل بعد تخرجهم
  .الدورات التكمیلیة واالستثنائیة ساهمت في زیادة أعداد الخریجینباإلضافة إلى أن 

إلى  1995خریجًا في عام ) 1740(كما ارتفع عدد الخریجین في الدراسات العلیا من 
ویعود السبب في ذلك إلى ارتفاع عدد الطالب . 2010خریجًا في عام ) 3776(

اإلجمالي في الدراسات العلیا، باإلضافة إلى زیادة وعي الطلبة ورغبتهم في الحصول 
الستثنائیة الممنوحة لطلبة الدراسات العلیا على مؤهل علمي أعلى، كما أن الدورات ا

  . ساهمت في ذلك
تطور عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة والعائدون من ) 1-1-4-3

  اإلیفاد في مؤسسات التعلیم العالي في سوریة
والعائدون من اإلیفاد والبعثات العلمیة من المكونات الرئیسة یعد أعضاء الهیئة التعلیمیة 

ذلك تسعى وزارة التعلیم العالي إلى زیادة الطلب على هذه المكونات للتعلیم العالي ، ل
نتیجة حاجة مؤسسات التعلیم العالي إلى أعضاء الهیئة التعلیمیة وذلك نتیجة زیادة عدد 

  .الطالب اإلجمالي في تلك المؤسسات 
د نشیر إلى تطور عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة والعائدون من اإلیفا )3-1(  وفي الجدول

  . )2010 - 1995(خالل الفترة  والبعثات العلمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  الموفدون  الموجودون في البعثة من غیر المعیدین: البعثات العلمیة.  
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تطور عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة والعائدون من اإلیفاد والبعثات العلمیة خالل ) 3-1(جدول رقم 
  )2010 -1995(الفترة 

 1996من إعداد  الباحثة باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائیة من عام : المصدر
  .2011إلى عام 

)       4869(عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة قد ارتفع من  أن) 3-1( نالحظ من الجدول       
كما نالحظ أن عدد الموفدین من  ،2010في عام ) 10202(إلى  1995عضوًا في عام 

في عام ) 277(، وبلغ أعلى عدد 1995في عام ) 68(البعثات العلمیة قد بلغ أدنى عدد 
ویعود السبب في ذلك إلى زیادة عدد الطالب اإلجمالي في المعاهد والجامعات الذین  ،2008

، باإلضافة إلى افتتاح أقسام )المعدل، االختصاص، غیر ذلك( یحققون شروط البعثات العلمیة 
جدیدة في المعاهد والجامعات تحتاج إلى عدد كبیر من أعضاء الهیئة التعلیمیة ، مما دعا وزارة 

  عدد أعضاء  العام
  الهیئة التعلیمیة

  عدد العائدون
في كل  من اإلیفاد

  الجامعات

  العلمیة  البعثات 
  

1995  4869  369  68  
1996  5840  263  69  
1997  5672  151  69  
1998  4446  163  69  
1999  6560  110  125  
2000  6780  121  103  
2001  6850  163  105  
2002  6466  148  103  
2003  7283  137  73  
2004  8420  206  151  
2005  8748  109  155  
2006  8427  42  152  
2007  8284  101  152  
2008  8340  186  277  
2009  9281  190  265  
2010  10202  224  265  
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العالي إلى زیادة الطلب على البعثات العلمیة، لتغطیة حاجة الجامعات من أعضاء الهیئة التعلیم 
التعلیمیة، ونتیجة الطلب المتزاید على التعلیم العالي، ولحاجة الوزارات األخرى إلى متخصصین 
 في مجاالت مختلفة ، كما تلعب الرغبة في تحقیق الذات وتحقیق التقدم العلمي واالجتماعي دوراً 

  . في ارتفاع عدد موفدي الهیئة التعلیمیة والبعثات العلمیة

موفدًا في عام ) 369(ونالحظ أن عدد العائدین من اإلیفاد في حالة تناقص حیث بلغ أكبر عدد 
، ویعود السبب في تناقص عدد ) 2006(موفدًا في عام ) 42(، في حین بلغ أدنى عدد 1995

، وذلك ) بلد اإلیفاد(من الموفدین في البقاء في الخارج  العائدین من اإلیفاد إلى رغبة العدید
لتنمیة قدراتهم ومهاراتهم واستخدام قدراتهم المعرفیة في مجال تخصصهم، ولتحقیق مكاسب مادیة 
كما أن الحیاة االجتماعیة المرفهة وضعف االنتماء الوطني قد تدفع الموفد إلى بقائه  في 

  .الخارج

د التقانیة والعلیا والكلیات واالختصاصات تطور عدد المعاه) 1-1-4-4
  في الجامعات الحكومیة في سوریة

أحد مكونات التعلیم العالي التي تهیئ الطلبة للدخول إلى میدان العمل في  تعد المعاهد التقانیة
مختلف القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة ، وتعد هذه المعاهد الخیار المستقبلي لمن یبحث عن 

كما أن المعاهد العلیا والجامعات من مكونات . تأهیل أعلى من الثانویة للدخول إلى سوق العمل 
  .لتي تعمل على إعداد وتأهیل الطلبة للدخول في سوق العمل التعلیم العالي ا

وتقوم الجامعات بدور فعال من خالل تزوید المجتمع بخریجین یحملون القیم والمهارات والمعارف 
العامة الالزمة للقیام بأدوارهم االجتماعیة المختلفة ، حیث عمدت وزارة التعلیم العالي إلى اعتماد 

لمواجهة زیادة الطلب على التعلیم العالي ، ولذلك عملت على افتتاح سیاسة التوسع األفقي 
  .كلیات جدیدة في المحافظات واختصاصات جدیدة أیضاً 

 *المعاهد التقانیة والعلیا والكلیات واالختصاصاتنشیر إلى تطور عدد  )4-1(وفي الجدول 
  . )2010 -1995(خالل الفترة 

  
  
  

                                                             
مدنیة، عمارة، كھرباء ومیكانیك، معلوماتیة، تقنیة، تكنولوجیا االتصاالت، ( طب بشري، طب أسنان، ھندسة : االختصاصات *

  الخ.........، اقتصاد، حقوق،)كیمیائیة وبترولیة، زراعة
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  ).2010 -1995(التقانیة والعلیا والكلیات واالختصاصات خالل الفترة تطور عدد المعاهد ) 4-1(جدول رقم 

  المعاهد التقانیةعدد   العام
  

  عدد المعاهد العلیا
  

عدد مجموع  
  في كل الكلیات

  الجامعات الحكومیة

في  عدد االختصاصات
  حكومیةكل جامعة 

1995  131  3  47  22  
1996  132  3  51  22  
1997  137  3  52  23  
1998  141  3  54  23  
1999  144  3  54  23  
2000  151  4  56  23  
2001  162  4  61  24  
2002  167  4  59  24  
2003  181  4  62  29  
2004  185  4  66  29  
2005  191  4  66  29  
2006  185  4  91  29  
2007  182  6  107  30  
2008  184  12  109  30  
2009  183  11  109  30  
2010  183  16  121  31  
إلى  1996باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائیة من عام من إعداد الباحثة : المصدر

  .2011عام 
 1995معهدًا في عام ) 131(أن عدد المعاهد التقانیة قد ارتفع من ) 4-1(نالحظ من الجدول

معاهد في عام ) 3(، وبالمثل ارتفع عدد المعاهد العلیا من2010معهدًا في عام ) 183(إلى 
كلیة في عام ) 47(، كما ارتفع عدد الكلیات من 2010معهدًا في عام ) 16(إلى  1995
إذ أن تزاید عدد الطالب الناجحین في الثانویة .  2010كلیة في عام ) 121(إلى  1995

العامة، وافتتاح أقسام جدیدة دفع الدولة إلى زیادة عدد مؤسسات التعلیم العالي خالل الفترة 
  .المدروسة 
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) 31(إلى  1995اختصاصًا في عام ) 22(نالحظ أن عدد االختصاصات قد ارتفع من كما 
، نظرًا لحاجة الدولة إلى هذه االختصاصات واهتمامها بمواكبة التقدم 2010اختصاصًا في عام 

  . العلمي 
نات التعلیم العال ي وبعد دراسة واقع مكونات التعلیم العالي في سوریة ، أصبح بإمكاننا تحلیل مكوّ

  . باستخدام أحد أسالیب التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات، وهو التحلیل العاملي 
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  المبحث الثاني

تحلیل مكونات التعلیم العالي باستخدام التحلیل اإلحصائي متعدد  
  المتغیرات

البیانات المتوافرة، یعتمد أسلوب التحلیل اإلحصائي على نواة المشكلة محل التحلیل ونوع   
علمًا أن أسلوب التحلیل الذي یستخدم لدراسة مشكلة معینة قد ال یكون مناسبًا لدراسة مشكلة 

  . أخرى وذلك الختالف طبیعة المشكلة ونوع البیانات

، التي تتفق مع  ، فقد یتم تحدید األسالیب اإلحصائیة ونظرًا لتعدد أهداف البحوث والدراسات
التحلیل اإلحصائي متعدد : طبیعة البیانات وتحقق أهداف البحوث والدراسات والتي من أهمها

، والذي یتضمن مجموعة من األسالیب Multivariate Statistical Analysis المتغیرات  
  :أهمها

 . التحلیل العاملي - 1
 . التحلیل القانوني - 2
 . تحلیل التمایز - 3
 . التحلیل التجمیعي - 4

، یعتمد على وصف  ع العلم أن أسلوب التحلیل اإلحصائي متعدد المتغیرات بأسالیبه المختلفةم
تشترك  ]x1,x2,……,xp[ ، فإذا كانت المشاهدات  وتحلیل الظواهر ذات المتغیرات المتعددة

، فإن التحلیل اإلحصائي متعدد  فیما بینها بمجموعة من الخصائص والصفات بدرجات متفاوتة
یتناول دراسة بیانات تلك المشاهدات والتعبیر عنها من خالل أكثر المتغیرات تأثیرًا في  المتغیرات

   ).2001الجاعوني وغانم، ( . الظاهرة محل الدراسة

   :وسنعتمد أسلوب التحلیل العاملي في دراستنا لما یتمتع به هذا التحلیل من میزات من أهمها

  ).2001قاسم، ( 

 .مباشرة على المشاهدات الحقیقیة للظاهرة المدروسة تطبیق التحلیل العاملي  - 1
 .یستبعد هذا التحلیل البیانات ذات االرتباط القوي بحیث ال تؤثر في الدراسة  - 2
ال یحتاج تطبیق هذا التحلیل إلى الفرضیات اإلحصائیة األولیة في الدراسة، بل على  - 3

 .العكس من ذلك یمكن أن یكون فرضیة لدراسة ظاهرة ما 
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یحتاج تطبیق هذا التحلیل في الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة وغیرها إلى عملیة ال  - 4
 .تفسیر أي المتغیرات هو سبب وأیها نتیجة 

یساعد تطبیق التحلیل العاملي في الدراسات االقتصادیة وغیرها في الحصول على  - 5
 .معلومات عن عدد العوامل وطبیعة ارتباطها 

ل التحلیل العاملي المشا - 6  .هدات إلى بیانات منسقة ومرتبة یحوّ
 .یفسر التحلیل العاملي العالقة المتضمنة بین المتغیرات  - 7
یمكننا التحلیل العاملي من إجراء التحلیل المطلوب باستخدام الوحدات اإلحصائیة  - 8

المختلفة التي تعكس طبیعة البیانات ، ومن ثم یخلصنا من عقدة عدم تجانس الوحدات 
  . اإلحصائیة 

، وذلك لتخفیض عدد المتغیرات التي  ي هذا المبحث استخدام أسلوب التحلیل العامليوسیتم ف
التي تمثل ) المتغیرات الفرضیة(، والحصول على العوامل تمثل مكونات التعلیم العالي في سوریة

  . مكونات التعلیم العالي أفضل تمثیل
تغیرات في كل عامل وفقًا لدرجة فالعامل یتضمن عدد من المتغیرات المرتبطة خطیًا ، وتتحدد الم

تشبعها فیه ، وباعتبار المتغیرات مرتبطة وبنسب مختلفة بكافة العوامل المستخرجة ، فإن تحدید 
  .)2012دادن، (.انتماء المتغیرات إلى عامل ما یتم وفقًا ألعلى درجة من درجات التشبع 

  طریقة التحلیل العاملي) 1-2-1
هو أحد األسالیب اإلحصائیة التي تستخدم في دراسة الظواهر بقصد إرجاعها  التحلیل العاملي

إلى أهم العوامل التي تؤثر فیها، فالغرض األساسي للتحلیل العاملي هو دراسة عالقات بین عدد 
بداللة مجموعة من المتغیرات الفرضیة غیر ) x1, x2, …….., xp (من المتغیرات المشاهدة 

تسمى العوامل ، ونعتمد في تركیب هذه العوامل على مجموعة من ) F1,F2,……,Fm(المشاهدة 
األسس اإلحصائیة مثل االنحدار والنماذج السببیة أو االرتباط بحیث یكون عددها أقل من عدد 
المتغیرات األصلیة ، وبحیث تساعد على فهم طبیعة العالقات بین المتغیرات األصلیة ، فالفكرة 

ي هي فرضیة العوامل التي تؤثر في الظاهرة ، حیث أن العامل مكون األساسیة للتحلیل العامل
  ).2011محمد العباسي، ( . من مجموعة من المتغیرات المشاهدة 

على إیجاد مجموعة من العوامل التي تكون مسؤولة عن تولید  تقوم طریقة التحلیل العاملي
االختالفات في مجموعة مكونة من عدد كبیر من المتغیرات األصلیة ، حیث یمكن التعبیر عن 

ر عن ) المتغیرات الفرضیة( المتغیرات األصلیة كدالة في عدد من العوامل ، وغالبًا ما یعبّ
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وامل ، حیث تكون العالقة بین المتغیرات داخل العامل المتغیرات األصلیة كتركیب خطي من الع
  )2003زغلول،  . (الواحد أقوى من العالقة مع المتغیرات في عوامل أخرى

والتحلیل العاملي هو أسلوب إحصائي یستخدم لتخفیض عدد المتغیرات الكثیرة وترتیبها في عدد 
التباین بین المتغیرات األصلیة، أقل من المتغیرات الفرضیة تدعى العوامل التي تستطیع حساب 
  .Albright & Prak, 2009)(. حیث أن العامل هو متغیر فرضي یؤثر على المتغیرات األصلیة

كما أن التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة یتضمن أسلوب ریاضي لتحویل عدد كبیر 
دعى المركبات من المتغیرات المرتبطة إلى عدد أصغر من المتغیرات غیر المرتبطة ت

  .)Geoffry, 2013) . (العوامل(األساسیة

  Eigen Values حساب الجذور الكامنةإذ أن بدایة العمل بهذا التحلیل تتم من خالل 
 Correlation أو مصفوفة االرتباط  Covariance Matrix لمصفوفة التباین المشترك

Matrix  مع العلم أن هذه المصفوفات تكون حساسة وتتأثر نتائجها كثیرًا بوجود الشواذ
Outlies  2009علي محمد وجوید، ( .في مجامیع البیانات(.  

  أهمیة التحلیل العاملي) 1-2-2
  )2002معال، (  : تظهر لنا أهمیة التحلیل العاملي من خالل الوظائف التالیة

وتلخیص المتغیرات األصلیة في عدد أقل من العوامل یسمح لنا هذا األسلوب بتخفیض  - 1
 .الرئیسیة التي یمكن أن تفسر تلك الظاهرة 

إبراز مجموعة العناصر الكامنة التي یصعب الكشف عنها والتي یمكن أن یكون لها دور  - 2
 .في تفسیر العالقات بین عدد كبیر من المتغیرات 

ل لتحل جزئیًا أو كلیًا محل الحصول على مجموعة جدیدة من المتغیرات وبعدد أق - 3
 .المجموعة األصلیة من المتغیرات 

یسمح لنا هذا األسلوب بالتعرف على المتغیرات التي لها داللة إحصائیة هامة والتي  - 4
 .تستدعي مزید من عملیات التحلیل األخرى كاالنحدار 
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  أهداف التحلیل العاملي) 1-2-3
  : یهدف التحلیل العاملي إلى

أن تصف  - بعد تفسیرها وفهمها - عن طریق تحدید العوامل التي یمكنها: البیانات تلخیص  - 1
 .البیانات بعدد أقل من المتغیرات الفردیة األصلیة 

حاللها محل المتغیرات : تقلیل البیانات  - 2 الذي یمكن تحقیقه بواسطة حساب قیم تلك العوامل وإ
 .األصلیة 

تطبیق األسالیب األخرى للتحلیالت اإلحصائیة المتقدمة ویلعب التحلیل العاملي دورًا أساسیًا في 
للمتغیرات المتعددة التي تمتاز بقدرتها على التعامل مع متغیرات متعددة وذلك بغرض فهم 
العالقات المعقدة بینها ، والتي ال یمكن فهمها باستخدام التحلیالت األحادیة أو الثنائیة ، ومع 

رزق اهللا، ( . ارتباط بعض المتغیرات وتمثیلها بفكرة واحدة عامة  زیادة عدد المتغیرات یزداد احتمال

2002(.  
  أنواع التحلیل العاملي) 1-2-4
هو أسلوب استطالعي یهدف إلى فحص :  التحلیل العاملي االستطالعي أو االستكشافي - 1

البیانات بغرض البحث عن الهیكل الذي یعبر عن مجموعة من المتغیرات، وبالتالي فهو 
قلیل البیانات ، یعني أن الباحث یتعامل مع البیانات ویحاول تحدید الهیكل الذي أداة لت

 .تخفیه بدون أي قیود مسبقة على تقدیر عدد العوامل التي تستخلص منها 
یسمى التحلیل العاملي تأكیدي في حال وجود معلومات : التحلیل العاملي التأكیدي  - 2

لى نظریة أو نتائج أبحاث سابقة ، ویمكن مسبقة لدى الباحث عن هیكل البیانات بناء ع
استخدامه في اختبار الفروض مثل الفرض الخاص بمجموعة من المتغیرات التي یمكن 
تجمیعها في عامل واحد أو عدة عوامل على وجه التحدید ، بمعنى إمكانیة استخدام 

ة عوامل، التحلیل العاملي الختبار إمكانیة تجمیع بعض البیانات وتمثیلها بعامل أو عد
وبالتالي یكون الهدف هو اختبار درجة تمثیل البیانات للهیكل المتوقع، حیث أن التحلیل 

 . والعینات المختلفة) نفس نوع (العاملي التأكیدي یدرس كل من العینات المتشابهة 
  ).BURTON ،2003 ;2002رزق اهللا، ( 

  
  
  
 



46 
 

  استخدامات التحلیل العاملي) 1-2-5
  :حاالت یكون فیها استخدام التحلیل العاملي ذو قیمة كبیرة  یمكن ذكر ثالث

التي ( االستخدام األول هو استخدام التحلیل العاملي كوسیلة لخفض عدد المتغیرات - 1
والتي تفسر معظم التباین في متغیرات ) تشكل األساس للظاهرة أو الظواهر التي ندرسها

 .التحلیل 
استخدام االنحدار المتعدد، فقد یكون عدد العوامل یمكن استخدام التحلیل العاملي أثناء  - 2

كبیرًا بالنسبة لعدد أفراد العینة ، ولذلك قد نرغب في خفض عدد العوامل باستخدام 
التحلیل العاملي ، وتفید هذه الطریقة أیضًا في خفض عدد المتغیرات المرتبطة ببعضها 

حصول على عدد جدید من البعض عندما یكون هذا العدد كبیرًا ، ویترتب على ذلك ال
العوامل غیر المرتبطة ببعضها البعض ، وفي هذه الحالة ال یهم الترتیب الذي ندخل به 

 .العوامل من حیث قدرتها على تفسیر المتغیر التابع 
من غیر المستحب استخدام عدد ) MANOVA( عند استخدام تحلیل التباین المتعدد - 3

عندما یكون عدد هذه المتغیرات كبیرًا فمن األفضل كبیر من المتغیرات التابعة ، ولذلك 
 .)2003أبو عالم، ( .استخدام التحلیل العاملي لخفض عدد هذه العوامل 

  طرائق التحلیل العاملي) 1-2-6
  : یلي التحلیل العاملي فیما طرائقنستطیع أن نوجز أهم 

الستعمال، وتستخدم تعد هذه الطریقة من الطرائق المباشرة والسهلة ا: الطریقة القطریة  - 1
في حال وجود عدد قلیل من المتغیرات وتؤدي إلى استخالص أكبر عدد ممكن من العوامل ، 

 .ولقد أخذت هذه الطریقة هذا االسم ألنها تستخدم القیم القطریة في المصفوفة االرتباطیة المباشرة
ن العوامل ، تعتمد هذه الطریقة على استخالص عدد قلیل م: الطریقة المركزیة لترستون  - 2

مكانیة مراجعة كل خطوة من الخطوات الحسابیة ، غیر أنها تفتقر  وهي طریقة تمتاز بسهولة وإ
إلى عدد من المزایا أهمها أنها ال تستخلص قدرًا محدودًا من التباین االرتباطي وتحدید قیم 

 .الجذور الكامنة في المصفوفة االرتباطیة یكون وفق تقدیرات غیر دقیقة 
تقوم هذه الطریقة على فكرة استخالص عدد من العوامل في : لعوامل المتعددة طریقة ا - 3

وقت واحد بدًال من استخالص عامل في كل مرة ، وعادةً ما تستخدم هذه الطریقة مع المتغیرات 
التي نعرف عنها القدر الكافي حتى یمكن تحدیدها في مجموعات مستقلة لنحصل على تشبعات 

 .ت العوامل المدارةعاملیة تقترب من تشبعا
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وتعتبر  1933عام   Hottelingتم إنشاء هذه الطریقة من قبل : طریقة المركبات األساسیة  -4
منأكثر طرائق التحلیل العاملي دقًة وشیوعًا في االستخدام وأكثر ما یمیز هذه الطریقة هو أن كل 
عامل یستخلص أقصى تباین ممكن ویؤدي إلى أقل قدر من البواقي ، كما أن المصفوفة 

م االعتماد علیها االرتباطیة تختزل إلى أقل عدد من العوامل المتعامدة، وهذه الطریقة هي التي ت
 ) .2009 ( سامي، بلبخاري. ( في دراستنا  ألنها األكثر شیوعًا واستخدامًا بین الطرائق المذكورة

مذكرة مقدمة ضمن  .دراسة تطبیقیة على بعض البحوث -استخدام التحلیل العاملي للمتغیرات في استبیانات التسویق
 ).الجزائر:خضرلج الماجستیر، جامعة العقید الحا متطلبات نیل شهادة

  خطوات التحلیل العاملي) 1-2-7
إعداد مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التباینات المشتركة بین جمیع المتغیرات التي تدخل في  - 1

 .التحلیل 
 ) .المركبات األساسیة( استخالص العوامل - 2
 .تدویر محاور المركبات األساسیة  - 3
 )Pison, 2003( . تفسیر النتائج  - 4
  : سنتناول الخطوات األربع فیما یليو  - 5

إعداد مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التباینات المشتركة بین جمیع  -1
 المتغیرات التي تدخل في التحلیل

یتم استخدام مصفوفة التباینات المشتركة للمتغیرات الداخلة في التحلیل في حال كانت  حیث
واحدات القیاس للمتغیرات المدروسة متجانسة ، وفي هذه الحالة فإن المتغیرات تكون مقاسة 

  .باالنحرافات عن الوسط الحسابي 
نت واحدات القیاس بینما یتم استخدام مصفوفة االرتباط للمتغیرات المدروسة في حال كا

  .للمتغیرات المدروسة مختلفة ، وفي هذه الحالة فإن المتغیرات تكون مقاسة بالواحدات المعیاریة 
 )المركبات األساسیة(استخالص العوامل -2

  :یمكننا تحدید عدد المركبات األساسیة من خالل أحد المعاییر التالیة 
ركبات التي تكون جذورها الكامنة  وفق هذا المعیار یتم االحتفاظ بالم:  Kaiserمعیار  - 1

أكبر أو تساوي الواحد ) مجموع مربعات تشبعات المركب بالمتغیرات األصلیة( 
 . الصحیح، وهو المعیار الذي تم االعتماد علیه في دراستنا ألنه األكثر شیوعًا واستخداماً 

ي تكون نسبة وفق هذا المعیار یتم االحتفاظ بالمركبات الت: معیار نسبة التباین المفسر - 2
 .التباین المفسر لدیها أكبر أو تساوي مقدار معین یحدد بشكل مسبق
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وفق هذا المعیار یتم االعتماد على الرسم البیاني الذي یمثل  :البیاني  cattellمعیار - 3
الجذور الكامنة للعوامل ، حیث یتم االحتفاظ بالعوامل التي تقع جذورها الكامنة ما قبل 

 .النقطة التي یتحول فیها منحني الجذر الكامن إلى خط مستقیم

  تدویر محاور المركبات األساسیة-3
على كل مركب من   من الممكن حساب تشبع المتحوالتبعد استخراج المركبات یصبح 

وبشكل عام نجد أن لمعظم المتحوالت تحمیًال مرتفعًا على أهم مركب من  ، المركبات
المركبات األساسیة وتحمیًال أخف على بقیة المركبات ، وهذا األمر یجعل التفسیر صعبًا 

ساسیة تكون غایتها الرئیسیة هي ولذلك یتم استخدام تقنیة تدعى تدویر محاور المركبات األ
التوصل إلى تشكیالت مناسبة للمركبات یمكن تفسیرها ، وبالتالي فإن تدویر المحاور یساعد 

  .في تفسیر المركبات تفسیرًا منطقیاً 

یعد تدویر المحاور أحد أهم الطرائق الهندسیة الهامة التي تساهم في جعل التشبعات الكبیرة     
مما كانت علیه قبل التدویر، كما تقلل من التشبعات السالبة وتزید من أكبر والصغیرة أصغر 

  .التشبعات الصفریة في الحاالت التي ال یكون هناك تفسیر منطقي لإلشارة السالبة للتشبع
  )Brown& Tinsley, 2000: (وهناك طریقتان للتدویر

وبالتالي فهو یتمیز یفترض هذا التدویر أن المركبات غیر مترابطة ، : التدویر المتعامد  - 1
بالبساطة ، حیث أنه یكون من السهل نسبیًا التعامل مع المركبات المتعامدة المستقلة 
بعضها عن بعض، واالرتباط بینها معدوم وهنالك ثالث خوارزمیات لطریقة التدویر 

    : المتعامد تستخدم في البرامج الحاسوبیة الخاصة بالتحلیل اإلحصائي وهي 

equimax , quartimax ,varimax   ن أكثر الطرائق استخدامًا هي طریقة وإ
varimax  ویتمثل الفرق الرئیسي بین هذه الطرائق الثالثة في أن طریقةvarimax   في

محاوالتها إلیجاد المركبات تأخذ بعین االعتبار أعمدة مصفوفة المركبات األولیة التي 
تأخذ بعین   quartimaxتحوي تشبعات المركبات األولیة البسیطة ، في حین أن طریقة 

بعین   equimaxاالعتبار صفوف مصفوفة المركبات األولیة ، بینما تأخذ طریقة 
 .لصفوف الخاصة بمصفوفة المركبات األولیة االعتبار كل من األعمدة وا

یعد التدویر المائل مالئمًا للحیاة العملیة وذلك بسبب تداخل وارتباط :  التدویر المائل - 2
ا عن بعض هالمتغیرات في الموضوع الواحد وعدم إمكانیة تفسیره بعوامل مستقلة بعض

، وهناك عدد كبیر من الخوارزمیات الحاسوبیة ا لتي تطورت ألداء طریقة استقالًال تامًا
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ن أكثرها استخدامًا   ,promax, covarimin, biquartiminالتدویر المائل وإ
quartimin  direct oblimin,. 

، مع األخذ بعین  صممت الختبار أنواع مختلفة من المعاییر المركبة ائقوكل هذه الطر 
بسبب وجود ارتباط بین االعتبار أنه في حالة الدوران المائل تصبح األمور أكثر صعوبة 

  . المركبات
والجدیر بالذكر أنه عند استخدام الدوران المتعامد ولدى بقاء المركبات األساسیة مستقلة 
تكون قیم تشبع المركب هي قیم معامالت االرتباط بین المركب والمتحول وبنفس الوقت 

یم معامالت تكون قیم معامالت االنحدار، أي أن قیم معامالت االرتباط هي نفسها ق
  .االنحدار 

المائل فإن معامالت االرتباط الناتجة بین المتحوالت والمركبات  التدویرأما في حالة 
  تكون مختلفة عن معامالت االنحدار، وفي هذه الحالة نجد أنه لدینا مجموعتان من

  : قیمال
بین كل متحول وكل مركب ویتم وضعها في  التشبع قیمالمجموعة األولى تحوي 

  .  )pattern matrix( مصفوفة النمط  وفة تدعىمصف
نحصل علیها من  ) stracture matrix( المجموعة الثانیة مصفوفة البنیة أو التركیب

  .حاصل جداء مصفوفة النمط بمصفوفة معامالت االرتباط بین المركبات 
  تحدید أهم مؤشرات التعلیم العالي في سوریة) 1-2-8

بعد االستعراض النظري ألسلوب التحلیل العاملي سیتم تطبیق هذا األسلوب على عدد 
  .المؤشرات التي تمثل مكونات التعلیم العالي من 

یوجد لدینا عدد كبیر من المؤشرات التي تمثل مكونات التعلیم العالي والبد لنا من 
ى أهم المؤشرات التي تخفیض عدد هذه المؤشرات باستخدام التحلیل العاملي والتوصل إل

   .تمثل مكونات التعلیم العالي أفضل تمثیل دون إهمال یذكر في المعلومات 
قمنا بتطبیق أسلوب  for windows  spss 18باستخدام الحزمة البرمجیة الجاهزة 

التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة على المتغیرات التي تمثل مكونات التعلیم 
  :والواردة بیاناتها في الجدول التالي ) 2010- 1995( الفترة العالي خالل  
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  )2010-1995( یمثل قیم المؤشرات التي تمثل مكونات التعلیم العالي خالل الفترة) 5-1(الجدول رقم 
  متوسط 

  عدد
 االختصاصات

كل في 
جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  
  
  )اختصاص(

M15 

  

متوسط 
عدد 

المعاهد 
الخاضعة 
إلشراف 

وزارة 
التعلیم 
  العالي

  
  
  
  )معهد(

M14 

متوسط 
عدد 

الكلیات 
في كل 
جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  
  
  )كلیة(

M13 

متوسط 
عدد 

الخریجین 
في 

الدراسات 
العلیا في 

كل 
جامعة 
  حكومیة

  
  
  )خریج(

M12 

متوسط 
عدد 

الخریجین 
في كل 

جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  
  
  )خریج(

M11 

متوسط 
عدد 

الخریجین 
في كل 

معهد 
  عالي

  
  
  
  
  
  )خریج(

M10 

متوسط 
عدد 

الخریجین 
في كل 

معهد 
متوسط  
خاضع 
إلشراف 

وزارة 
التعلیم 
  العالي

  )خریج(
M9 

متوسط 
عدد 

أعضاء 
الهیئة 

التعلیمیة 
في كل 

  كلیة
  
  
  
  
  )عضو(

M8 

متوسط 
عدد 

أعضاء 
الهیئة 

التعلیمیة 
في كل 

جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  )عضو(

M7 

متوسط 
عدد 

الطالب 
في 

الدراسات 
العلیا 

في كل 
جامعة 
  حكومیة

  
  
  )طالب(

M6 

متوسط 
عدد 

العائدون 
من 

اإلیفاد 
في كل 

جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  )موفد(

M5 

متوسط 
عدد 

الطالب 
المستجدون 
في كل 

جامعة 
 حكومیة

 
 
  
  
 )طالب(

M4 

متوسط 
عدد 

الطالب 
في كل 

جامعة 
  حكومیة

  
  
  
  
  
  )طالب(

M3 
 

متوسط 
عدد 

الطالب 
في كل 

معهد 
  عالي

  
  
  
  
  
  )طالب(

M2  
 

متوسط 
عدد 

الطالب 
كل في 

معهد 
تقاني 
خاضع 
إلشراف 

وزارة 
التعلیم 
  العالي

  )طالب(
M1 

  
  
  

  العام

22  131  12  435  3957  38  26  104  1217  1431  92  6494  40296  226  327  1995  
22  132  13  430  3885  36  26  115  1460  1136  66  6535  40238  194  348  1996  
23  137  14  343  3570  43  28  109  1418  1567  38  6785  37751  237  356  1997  
23  141  14  417  4270  45  28  82  1112  1536  41  7740  33976  222  379  1998  
23  144  14  845  4252  37  29  121  1640  2193  28  7496  37842  247  407  1999  
23  151  14  944  4159  39  34  121  1695  2505  30  7438  38784  221  385  2000  
24  162  15  928  4189  43  27  112  1713  2505  41  10735  43213  204  432  2001  
24  167  12  834  3506  35  29  110  1293  2060  30  8797  38318  215  411  2002  
29  181  12  833  3723  48  30  117  1457  2345  27  8536  40338  235  447  2003  
29  185  13  716  3858  19  26  128  1684  2223  41  9807  43614  107  475  2004  
29  191  13  731  4560  26  30  133  1750  2355  22  9923  46751  76  452  2005  
29  185  18  1033  5507  29  41  93  1685  2624  8  10868  51127  116  440  2006  
30  182  21  442  4866  12  35  77  1657  2436  37  12725  55923  77  448  2007  
30  184  22  530  6154  27  40  77  1668  2466  37  13962  61084  183  433  2008  
30  183  22  521  6996  43  27  85  1856  2843  38  13069  63716  193  497  2009  
31  183  24  755  7720  38  53  84  2040  3449  45  14343  67733  189  470  2010  

  ).2011 - 1996المجموعات اإلحصائیة (الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء  إعدادتم : المصدر

  :كمایلي التوصل إلیها باستخدام التحلیل العامليفكانت النتائج التي تم 

 :  Rمصفوفة معامالت االرتباط 

حیث تم االستعانة بمصفوفة االرتباط بدًال من مصفوفة التباین المشترك نظرًا 
الختالف واحدات القیاس للمؤشرات التي تمثل مكونات التعلیم العالي والتي تظهر 

  ) .6- 1(بیاناتها في الجدول رقم 
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  یمثل معامالت االرتباط للمؤشرات التي تمثل مكونات التعلیم العالي) 6-1(الجدول رقم 
M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 المتغیرات 

0.280 0.359 0.103 0.227 0.008 0.292-  0.043 0.014 0.188 0.228 0.531-  0.281 0.070 0.331-  1 M1 

0.619-  0.620-  0.282-  0.056-  0.203-  0.848 0.233-  0.041 0.406-  0.285-  0.290 0.466-  0.402-  1  M2 

0.812 0.757 0.936 0.035-  0.928 0.317-  0.233 0.609-  0.747 0.745 0.102-  0.929 1   M3 

0.855 0.861 0.899 0.104 0.837 0.377-  0.257 0.603-  0.714 0.810 0.289-  1    M4 

0.419-  0.525 
 - 

0.145-  0.593-  0.118-  0.136 0.391-  0.073-  0.359-  0.504-  1     M5 

0.751 0.812 0.704 0.542 0.740 0.144-  0.259 0.259-  0.845 1      M6 

0.664 0.684 0.664 0.390 0.701 0.275-  0.166 0.056-  1       M7 

0.359-  0.256-  0.776-  0.384 0.644-  0.077 0.350-  1        M8 

0.564 0.460 0.718 0.271 0.724 0.193-  1         M9 

0.452-  0.447-  0.258-  0.045 0.077-  1          M10 

0.676 0.618 0.926 0.013 1           M11 

0.145 0.326 0.079-  1            M12 

0.687 0.621 1             M13 

0.937 1              M14 

1               M15 

  spss18باستخدام برنامج ) 5-1(إعداد  الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم : المصدر

الذي ) 7-1(وباستخدام طریقة المركبات األساسیة في التحلیل العاملي تم الحصول على الجدول 
یمثل مصفوفة المركبات األساسیة األولیة ، بحیث یكون عدد المركبات األساسیة یساوي عدد 

  .المتغیرات األصلیة كحل أولي 
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  ) aij(  المركبات األساسیة األولیة للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي یمثل) 7-1(الجدول رقم 

  المتغیرات  المركبات األساسیة األولیة

15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

0  0.002 0.012-  0.012  0.013   0.051  0.123  0.026  0.061  0.207-  0.162  0.669  0.223-  0.586-  0.262  M1 

0.002-  0.001  0.011  0.006-  0.018-  0.077-  0.022   0.249-  0.054  0.011  0.063  0.262  0.627  0.411-   0.542-  M2 

0  0.009-  0.083-  0.014  0.021  0.092-  0.014  0.004-  0.001  0.023  0.166  0.032-  0.061-  0.314  0.923  M3 

0.002  0.013-  0.035  0.037-  0.140  0.007  0.081-  0.047  0.124  0.027  0.056  0.119  0.069-  0.117-  0.958  M4 

0  0.005  0.004  0.022  0.003-  0.055  0.060  0.005-  0.318  0.034-  0.360  0.286-  0.268-  0.656  0.420-  M5 

0.001  0.004-  0.022-  0.078-  0.097-  0.114  0.083-  0.048  0.089  0.011-  0.083  0.024-  0.389  0.144-  0.880  M6 

0.008-  0.002  0.017  0.065  0.012  0.022  0.054-  0.026  0.189-  0.199-  0.367  0.223-  0.223  0.153-  0.811  M7 

0.008  0.002  0.001-  0.045-  0.042  0.015-  0.080  0.071  0.106-  0.050  0.333  0.379-  0.167  0.661-  0.501-  M8 

0.001-  0.004  0.013-  0.010  0.059  0.080  0.144  0.075  0.030-  0.099-  0.407-  0.299-  0.295  0.253  0.739  M9 

0.002  0.003  0.012-  0.035  0.052  0.072  0.003  0.147-  0.064-  0.256  0.152  0.287  0.721  0.311  0.421-  M10 

0.002-  0.002-  0.036  0.083-  0.040-  0.064-  0.131  0.147-  0.070-  0.041-  0.121  0.048  0.160  0.414  0.853  M11 

0.001  0.003-  0.008  0.048  0.008-  0.072-  0.001-  0.107-  0.280  0.143-  0.111-  0.144-  0.617  0.644-  0.232  M12 

0.011  0.019  0.011  0.038  0.020-  0.025-  0.057-  0.014  0.048-  0.164-  0.001  0.132  0.016-  0.415  0.880  M13 

0.005-  0.024  0.005-  0.028-   0.026  0.032-  0.007-  0.021  0.1  0.326  0  0.006  0.088  0.398-  0.845  M14 

0.003  0.012-  0.027  0.084  0.069-  0.012  0.073  0.066  0.004-  0.347   0.022  0.013-  0.152-   0.130-  0.904  M15 

  18spssباستخدام برنامج   ) 5- 1(هذا الجدول من قبل  الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم  إعدادتم : المصدر
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یساوي عدد المتغیرات األصلیة  أن عدد المركبات األساسیة األولیة) 7- 1(نالحظ من الجدول 
المركبات األساسیة األولیة تتضمن تشبع المركبات  مركبًا أساسیًا ، علمًا أن مصفوفة) 15(

  .األساسیة بالمتغیرات األصلیة 
ونقصد بتشبع المركب هو عبارة عن درجة ارتباط المركب بالمتغیر، حیث أن المتغیرات التي 
یكون لها تشبعًا مرتفعًا على أحد المركبات یدل على أن تلك المتغیرات ترتبط بعالقة قویة مع 

، أما المتغیرات التي یكون لها تشبعًا منخفضًا على أحد المركبات یدل على أن تلك  هذا المركب
  .المتغیرات ضعیفة االرتباط بهذا المركب 

) M1(نجد أن تشبع المركب األول بالمتغیر األول ) 7-1(فعلى سبیل المثال من خالل الجدول 
ارة التعلیم العالي یساوي الممثل لمتوسط عدد الطالب في كل معهد تقاني خاضع إلشراف وز 

الممثل ) M15 (أما درجة تشبع المركب األول بالمتغیر. أي أن العالقة بینهما ضعیفة ) 0.262(
  .   أي أن العالقة قویة جدًا بینهما ) 0.904(لمتوسط عدد االختصاصات في كل جامعة یساوي 

، أي في الحالة التي ) 7-1(وباالعتماد على مصفوفة المركبات األساسیة األولیة في الجدول 
 كان فیها عدد المركبات األساسیة یساوي عدد المتغیرات األصلیة ، نحصل على الجذور الكامنة

التي یفسرها كل مركب من المركبات األساسیة  للمركبات األساسیة األولیة ونسبة التباین
  ) .8-1(الممثلة لمكونات التعلیم العالي ، والتي تظهر بیاناتها في الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 الجذر الكامن للمركب یساوي مجموع مربعات تشبعات ذلك المركب بالمتغیرات األصلیة ویعطى بالعالقة :



p

i
jij
a

1

2.  

حیث أن  j
a، وأن jتمثل الجذر الكامن للمركب   ji

 .iبالمتغیر   jتمثل تشبع المركب  

 نسبة التباین المفسر لمركب =   




m

j
j

j

1



      %  
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الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر للمركبات األساسیة األولیة الممثلة لمكونات التعلیم ) 8-1(جدول 
  . العالي

  المركبات األساسیة  الجذور الكامنة قبل االستخراج
نسبة التباین المفسر 

  %التراكمیة 
(القیمة  %نسبة التباین المفسر  j(  

52.003  52.003  7.800  1  
69.536  17.533  2.630  2  
81.513  11.977  1.797  3  
88.305  6.792  1.019  4  
92.702  4.397  0.660  5  
95.628  2.926  0.439  6  
97.488  1.860  0.279  7  
98.410  0.923  0.138  8  
99.002  0.592  0.089  9  
99.379  0.377  0.057  10  
99.682  0.302  0.045  11  
99.910  0.229  0.034  12  
99.989  0.079  0.012  13  
99.998  0.009  0.001  14  

100  0.002  0  15  
   spss 18 باستخدام برنامج) 7- 1(باالعتماد على بیانات الجدول الجدول من قبل الباحثة إعداد: المصدر

  
  :ما یلي ) 8-1(یتبین من الجدول 

1(المركب األساسي األول له أكبر جذر كامنإن - 1
%) 52.003(ویفسر ) 7.800(وقیمته ) 

  . این الكلي للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العاليمن التب

  :حیث أن 

800.7)904.0(...........................)923.0()542.0()262.0( 2222
1   
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(إن قیمة الجذر الكامن للمركب األساسي الثاني - 2 2
، ویفسر  )2.630(تساوي ) 

  .التباین الكلي للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي من ) 17.533%(

(إن قیمة الجذر الكامن للمركب األساسي الثالث - 3 3
ویفسر ) 1.797(تساوي ) 

  .من التباین الكلي للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي %) 11.977(

( الرابعن قیمة الجذر الكامن للمركب األساسي إ- 4 4
%) 6.792(ویفسر ) 1.019(تساوي  )
  .  من التباین الكلي للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي

  .تنخفض أهمیة المركبات بانخفاض نسبة التباین التي یفسرها هكذا و 

درجة (تها تم استخالص أربعة مركبات أساسیة تعلیمیة كانت قیمة تشبعا Kaiserووفق معیار 
  ) .9- 1(بالمتغیرات األصلیة ممثلة بالجدول ) ارتباطها
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  Kaiser  یمثل مركبات التعلیم العالي األساسیة المستخرجة وفق معیار) 9-1(جدول رقم

  المتغیرات  المركبات األساسیة
  4  3  2  1  

خاضع إلشراف وزارة ) تقاني(متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط  0.262  -0.586  -0.223  0.669
 M1التعلیم العالي 

 M2متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل   -0.542   0.411  0.627  0.262
 M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة   0.923  0.314  -0.061  -0.032

 
 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة   0.958  -0.117  -0.069  0.119

 
 M5متوسط عدد العائدون من اإلیفاد في كل جامعة   -0.420  0.656  -0.268  -0.286

 
 M6متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة   0.880  -0.144  0.389  -0.024

 
 M7متوسط عدد اعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة   0.811  -0.153  0.223  -0.223

 
 M8متوسط عدد اعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة   -0.501  -0.661  0.167  -0.379

 
  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط   0.739  0.253  0.295  -0.299

 
 M10متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل   -0.421  0.311  0.721  0.287
 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة   0.853  0.414  0.160  0.048

 
متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة   0.232  -0.644  0.617  -0.144

M12 
 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة   0.880  0.415  -0.016  0.132
 

 M14متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي   0.845  -0.398  0.088  0.006
 

 M15متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة حكومیة  0.904  -0.130  -0.152  -0.013
  
 

  spss 18باستخدام  برنامج ) 5-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول إعداد: المصدر
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أن قیم التشبعات كانت كبیرة لمعظم المتغیرات على المركب ) 9-1(نالحظ من بیانات الجدول
  .األول وصغیرة على بقیة المركبات، وهذا یفسر مساهمة المركب األول بقسم كبیر من التباین 

إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األول هو متوسط عدد الطالب المستجدین في كل   - أ
، یلیه متغیر متوسط عدد الطالب في كل جامعة ) 0.958(بتشبع قدره ) (M4جامعة 

، یلیه متغیر متوسط عدد االختصاصات في كل ) 0.923(بتشبع قدره M3) (حكومیة 
، یلیه متوسط عدد الكلیات في كل جامعة ) 0.904(بتشبع قدره ) (M15جامعة حكومیة 

 M6، ومتوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة   M13حكومیة 
أما أضعف المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي . لكل منهما) 0.880(بتشبع قدره 

) M12 (األول هو متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة
  ) .0.232(بتشبع قدره

 .نالحظ أن جمیع المتغیرات ضعیفة االرتباط بالمركب الثاني    -  ب
إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب الثالث هو متوسط عدد الخریجین في كل معهد    - ج

بعالقة مقبولة ، وأقلها ارتباطًا متوسط عدد الكلیات ) 0.721( بتشبع قدره ) M10(عاٍل 
  ) .- 0.016(بتشبع قدره )  M13( في كل جامعة حكومیة 

  .نالحظ أن جمیع المتغیرات ضعیفة االرتباط بالمركب األساسي الرابع   -ء

ید جذورها الذي یحتفظ بالمركبات األساسیة التي تز  Kaiserباالعتماد على معیار  - ه
 ) .10-1(الكامنة عن الواحد الصحیح نحصل على الجدول 

یمثل الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر للمركبات األساسیة المستخرجة وفق معیار ) 10- 1(جدول رقم 
kaiser 

    الجذور الكامنة بعد االستخراج
این نسبة التب  المركبات األساسیة

 التراكمیةالمفسر 
%  

نسبة 
التباین 
  %المفسر 

  القیمة

52.003  52.003  7.800  1  
69.536  17.533  2.630  2  
81.513  11.977  1.797  3  
88.305  6.792  1.019  4  

  .spss 18باستخدام برنامج ) 9-1(هذا الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول  إعدادتم : المصدر
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الكامنة أكبر من الواحد الصحیح وعددها تم االحتفاظ بالمركبات األساسیة التي جذورها -
أربعة مركبات ، ولیس بمقدورنا تحدید هذه المركبات إال بعد إجراء عملیة التدویر للحصول 
على تشكیالت مناسبة للمركبات یمكن تفسیرها بشكل منطقي ، وجذورها الكامنة على 

 :الترتیب 

              019.1,797.1,630.2,800.7 4321   

%) 88.305(ن التي تفسرها المركبات التعلیمیة األربعة المستخرجة تساويإن نسبة التبای-
 .من التباین الكلي للمتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي 

البیاني معیارًا دقیقًا وموثوقًا یمكن استخدامه لتحدید المركبات  cattleویعتبر معیار  
ووفق هذا المعیار  ،الي أفضل تمثیل التعلیمیة التي تمثل مكونات التعلیم الع األساسیة

یتم االحتفاظ بالمركبات التي تقع جذورها الكامنة ما قبل نقطة االستقرار من المنحنى 
 .البیاني الممثل للجذور الكامنة للمركبات األساسیة التعلیمیة 

  :  )1- 1(الشكل البیاني رقم ومن خالل    
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  یمثل شكل االنحدار لمركبات التعلیم العالي) 1-1(الشكل
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یتبین من الشكل السابق بأن المحور األفقي یمثل أرقام المركبات ، والمحور العمودي 
الجذور الكامنة للمركبات ، نالحظ أن هناك ثمانیة مركبات تعلیمیة تقع جذورها الكامنة 

االحتفاظ بثمانیة مركبات من المركبات   ما قبل نقطة االستقرار، أي وفق هذا المعیار یتم
 .الممثلة لمكونات التعلیم العالي 

أخف على بقیة  وتشبعاتمرتفعًا على المركب األول ،  تشبعاً بما أنه لمعظم المتغیرات -
، هذا األمر یجعل التفسیر صعبًا ولیس بمقدورنا ) 9-1(المركبات كما الحظنا من الجدول

الذي سنعتمد علیه في  Kaiserأن نحدد ما هي المركبات األساسیة المستخرجة وفق معیار 
 .بحثنا ، لذلك سنقوم بإجراء عملیة تدویر للمحاور 

، Kaiserمتعامد على المركبات المستخرجة وفق معیار سنقوم في البدایة بتطبیق التدویر ال-
األكثر شیوعًا واستخدامًا والتي تأخذ بعین االعتبار استقالل  varimax باالعتماد على طریقة

 .المركبات 

  :وكانت النتائج بعد إجراء التدویر على النحو التالي 
 Kaiserق معیار حصلنا على تشبعات مركبات التعلیم العالي األساسیة المستخرجة وف

  ) .11-1(والواردة بیاناتها في الجدول 
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  مركبات التعلیم العالي األساسیة  المستخرجة بعد إجراء التدویر المتعامد یمثل) 11-1(جدول رقم

 المركبات األساسیة المتغیرات
1 2 3 4 

متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع إلشراف 
  M1العاليوزارة التعلیم 
 

-0.007 0.216 0.118 0.921 

 M2  -0.171 -0.930 -0.087 -0.150متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل 

 M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة 
 

0.938 0.276 0.022 -0.006 

 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 
 

0.890 0.310 0.111 0.221 

 M5العائدون من اإلیفاد في كل جامعة حكومیةمتوسط عدد 
 

-0.127 -0.098 -0.635 -0.576 

متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة 
  M6حكومیة 
 

0.749 0.106 0.597 0.134 

 متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة
M7 
 

0.643 0.287 0.533 -0.019 

  M8متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة 
 

-0.757 0.108 0.507 -0.133 

  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط 
 

0.771 0.080 0.317 -0.293 

 M10 -0.097 -0.926 0.066 -0.076متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل 

 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة 
 

0.960 0.015 0.057 -0.028 

متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة 
 M12حكومیة 
 

-0.026 -0.055 0.923 0.116 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة 
 

0.969 0.120 -0.073 0.075 

متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي 
M14 

 

0.540 0.531 0.435 0.343 

 M15 متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة حكومیة
  
 

0.705 0.502 0.240 0.224 

  spss 18 برنامج باستخدام ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر
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  :ما یلي )11-1(نستنتج من بیانات الجدول

إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي األول هو متوسط عدد الكلیات في كل -أ
، یلیه متوسط عدد الخریجین في كل جامعة ) 0.969(بتشبع قدره  M13جامعة حكومیة 

، یلیه متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة ) 0.960(بتشبع قدره   M11حكومیة 
M3   ط عدد الطالب المستجدین في كل جامعة حكومیة ، ثم متوس) 0.938(بتشبع قدره
M4   التالیة وبالتالي فإن المركب األساسي األولى یضم المتغیرات) . 0.890(بتشبع قدره :

متوسط عدد الكلیات ، متوسط عدد الخریجین ، متوسط عدد الطالب اإلجمالي ، متوسط 
 .عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 

إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي الثاني هو متوسط عدد الطالب في كل - ب
، یلیه متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل ) -0.930(بتشبع قدره   M2معهد عاٍل 

M10   وبالتالي فإن المركب األساسي الثاني یضم المتغیرین.  )-0.926(بتشبع قدره 
 .اإلجمالي ، متوسط عدد الخریجین في كل معهد عالٍ متوسط عدد الطالب :  التالیین

إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي الثالث هو متوسط عدد الخریجین في   - ح
  فإنوبالتالي ،   )0.923( بتشبع قدره   M12الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 

یضم متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل  المركب األساسي الثالث
 .جامعة حكومیة 

إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي الرابع هو متوسط عدد الطالب في كل  -ء
وبالتالي فإن .  )0.923(بتشبع قدره   M1معهد تقاني خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي

المركب األساسي الرابع یضم متوسط عدد الطالب في كل معهد تقاني خاضع إلشراف وزارة 
 .التعلیم العالي 

التدویر المتعامد استطعنا أن نحدد ما هي المركبات األساسیة وبالتالي بعد إجراء 
  .التعلیمیة التي تمثل مكونات التعلیم العالي في سوریة 

ممثلة  فهيمنة للمركبات األساسیة المستخرجة بعد إجراء التدویر المتعامد، أما الجذور الكا-
 ).12-1(في الجدول رقم 
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یمثل الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر للمركبات األساسیة المستخرجة وفق ) 12-1(جدول رقم 
 بعد إجراء التدویر المتعامد Kaiserمعیار 

    الجذور الكامنة بعد االستخراج
این نسبة التب  المركبات األساسیة

 التراكمیةالمفسر 
%  

نسبة 
التباین 
  %المفسر 

  القیمة

43.459  43.459  6.519  1  
60.879  17.420  2.613  2  
77.863  16.984  2.548  3  
88.305  10.442  1.566  4  

  .spss 18باستخدام برنامج ) 11-1(إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول :المصدر
  

أن التدویر ساهم في تحسین بنیة المركبات األساسیة، حیث ) 12- 1(نالحظ من الجدول  -
من التباین الكلي، بینما كان %) 52.003(كان المركب األساسي األول قبل التدویر یفسر 

من التباین الكلي ، والمركب الثالث یفسر %)  17.533(المركب األساسي الثاني یفسر 
من التباین الكلي كما %) 6.792(لكلي ، والمركب الرابع یفسر من التباین ا%) 11.977(

، لكن بعد التدویر أصبحت مساهمة المركبات األربعة ) 10-1(هو مبین في الجدول 
المستخرجة متقاربة أكثر مما كانت علیه قبل التدویر، حیث أصبحت نسبة التباین المفسر 

على ) % 10.442، 16.984  ،17.420،  43.459(للمركبات األربعة بعد التدویر 
 .   الترتیب 

على المركبات األساسیة األربعة المستخرجة وفق  المائل التدویربتطبیق  أیضاً  سنقوم
 : kaiserمعیار

حیث أنه في التدویر المائل یدور كل  محور بشكل مستقل عن اآلخر، وفي هذه الحالة  
 pattern( فة النمط مصفو : تنقسم مصفوفة المركبات األساسیة إلى مصفوفتین 

matrix ( وتحوي التشبعات)بین المركبات األساسیة والمتغیرات األصلیة ، ) قیم التحمیل
من جداء مصفوفة النمط بمصفوفة ) structure matrix(ونحصل على مصفوفة البنیة 

  .معامالت االرتباط بین المركبات األساسیة المستخرجة 
كثر شیوعًا واستخدامًا في التدویر المائل وألنها األ direct oblimin) (وسنعتمد طریقة 

تأخذ االرتباط بین المركبات بعین االعتبار، ومن خاللها نحصل على مصفوفة النمط 
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التي تحوي تشبعات المركبات األساسیة بالمتغیرات األصلیة التي تظهر بیاناتها في 
  ) .13-1(الجدول 

 kaiserعلیمیة األساسیة المستخرجة وفق معیار مصفوفة النمط للمركبات الت) 13-1(جدول رقم 

 المركبات األساسیة المتغیرات
1 2 3 4 

  M1متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي
 

0.084-  0.021 -0.094 0.936 

 M2 -0.030 -0.015 0.938 -0.057متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل 

 M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة 
 

0.928 0.084 -0.178 -0.052 

 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 
 

0.863 0.023 -0.184 0.182 

 M5متوسط عدد العائدون من اإلیفاد في كل جامعة حكومیة
 

-0.08 0.542 -0.077 -0.589 

 M6متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 
 

0.749 -0.505 0.030 0.117 

 M7متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة 
 

0.619 -0.459 -0.200 -0.060 

 M8متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة 
 

-0.796 -0.593 -0.196 -0.134 

  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط 
 

0.797 -0.281 -0.15 -0.326 

 M10 0.041 -0.151 0.961 0.018متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل 

 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة 
 

0.992 0.030 0.099 -0.049 

 M12متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 
 

-0.031 -0.920 0.123 0.130 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة 
 

0.981 0.183 -0.003 0.048 

 M14متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي 
 

0.460 -0.303 -0.424 0.294 

 M15االختصاصات في كل جامعة حكومیةمتوسط عدد 
 

0.641 -0.110 -0.402 0.169 

  spss 18 برنامج باستخدام ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد علىإعداد :المصدر

 هي على المركب األول المرتفع  التشبعالمتغیرات ذات  إن) 13- 1(تبین بیانات الجدول
یلیه متوسط عدد الكلیات في ،  M11 متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة 

، یلیه M3 في كل جامعة حكومیة  متوسط عدد الطالب، ثم  M13كل جامعة حكومیة 
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وبالتالي فإن المركب ، متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 
، متوسط عدد  یضم متوسط عدد الخریجین بطریقة التدویر المائل األساسي األول

في كل  اإلجمالي ، متوسط عدد الطالب المستجدین متوسط عدد الطالب،  الكلیات
  . جامعة حكومیة

  كما نالحظ أن المتغیرات ذات التحمیل المرتفع على المركب الثاني هي متوسط عدد
المركب  وبالتالي فإن ، M12 الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 

األساسي الثاني بطریقة التدویر المائل یمثل متوسط عدد الخریجین في الدراسات 
 . العلیا في كل جامعة حكومیة

 متوسط عدد  هي كما نالحظ أن المتغیرات ذات التحمیل المرتفع على المركب الثالث
لي وبالتا. كل معهد عاٍل ، یلیه متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل  الخریجین في

المركب األساسي الثالث بطریقة التدویر المائل یمثل متوسط عدد الخریجین وعدد  فإن
 .الطالب في كل معهد عاٍل 

 الطالب  كما أن المتغیرات ذات التحمیل المرتفع على المركب الرابع هي  متوسط عدد
وبالتالي فإن المركب األساسي الرابع هو متوسط عدد ،   M1في كل معهد متوسط 

  .الطالب في كل معهد تقاني 

 وفق معیار  كما حصلنا على مصفوفة معامالت االرتباط بین المركبات األساسیة المستخرجة   

Kaiser  14-1(التي تدلنا على طریقة التدویر األفضل الواردة بیاناتها في الجدول. (   

ن التدویر المائل فإذا كان هناك ارتباط بین المركبات یفضل استخدام التدویر المائل ، أل
یأخذ بعین االعتبار االرتباط والتداخل بین المتغیرات ، أما إذا كان االرتباط معدوم بین 
المركبات فیفضل استخدام التدویر المتعامد ، ألن التدویر المتعامد یفترض االستقالل بین 

  .المتغیرات 
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المستخرجة مركبات التعلیم العالي األساسیة  یمثل مصفوفة معامالت االرتباط بین) 14 -1(الجدول رقم
  Kaiserوفق معیار 

  المركبات  1  2  3  4
0.127  0.277-  0.125-  1  1  
0.160-  0.151  1  0.125-  2  
0.262-  1  0.151  0.277-  3  

1  0.262-  0.160-  0.127  4  
  spss 18باستخدام  برنامج ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر

تظهر المصفوفة المتناظرة السابقة، إن قیمة معامل االرتباط بین المركب األول والمركب 
وقیمة معامل االرتباط بین المركب األول والثالث ، ) - 0.125(األساسي الثاني تساوي 

 تفضیل نتائج علینا وبالتالي. ، وهكذا بالنسبة لبقیة المعامالت ) -0.277( تساوي
   .ك ألن قیمة معامل االرتباط تختلف عن الصفرالمائل ، وذلالدوران 

كما حصلنا على مصفوفة البنیة التي تمثل جداء مصفوفة النمط بمصفوفة معامالت 
  ) .15-1(، والتي تظهر بیاناتها في الجدول االرتباط بین المركبات
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ة وفق معیار مصفوفة البنیة للمركبات التعلیمیة األساسیة المستخرج) 15-1(الجدول رقم 
Kaiser  

 المركبات األساسیة المتغیرات
1 2 3 4 

  M1متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي
 

0.059 -0.132 -0.313 0.947 

 M2 -0.259 0.140 0.959 -0.305متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل 

 M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة 
 

0.961 -0.051 -0.409 0.100 

 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 
 

0.934 -0.142 -0.467 0.336 

 M5متوسط عدد العائدون من اإلیفاد في كل جامعة حكومیة
 

-0.221 0.643 0.233 -0.679 

 M6متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 
 

0.818 -0.613 -0.284 0.285 

 M7متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة 
 

0.725 -0.557 -0.425 0.144 

 M8متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة 
 

-0.685 -0.501 -0.029 -0.090 

  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط 
 

0.795 -0.331 -0.129 -0.176 

 M10 -0.204 -0.031 0.922 -0.205متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل 

 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة 
 

0.954 -0.072 -0.159 0.047 

 M12متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 
 

0.067 -0.919 -0.042 0.241 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة 
 

0.965 0.052 -0.260 0.144 

 M14متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي 
 

0.653 -0.472 -0.675 0.512 

 M15متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة حكومیة
  
 

0.788 -0.278 -0.641 0.373 

  spss 18 برنامج باستخدام ) 14-1(و) 13- 1(بیانات الجدولین الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر

أنه تم التوصل إلى نفس النتائج التي حصلنا علیها ) 15- 1(من بیانات الجدول  نستنتج
مصفوفة النمط ، أي أن المتغیرات ذات التحمیل المرتفع على المركبات األساسیة من 
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أي أنه بطریقة . وفة النمط هي نفسها في مصفوفة البنیة التعلیمیة األربعة في مصف
  :كانت المركبات األساسیة المستخرجة على النحو التالي  التدویر المائل

، متوسط عدد الكلیات،  متوسط عدد الخریجین: یضم المركب األساسي األول 
ن في كل جامعة جدی، متوسط عدد الطالب المست متوسط عدد الطالب اإلجمالي

، ویمكننا تسمیته بالمرحلة الجامعیة )كما هو في حالة التدویر المتعامد( حكومیة
  .األولى

متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل : المركب األساسي الثاني یمثل
اختلف المركب األساسي الثاني عما كان علیه في حالة التدویر ( جامعة حكومیة

  . جي الدراسات العلیا، ویمكننا تسمیته بخری)المتعامد
وعدد الطالب في كل معهد  ،متوسط عدد الخریجین: المركب األساسي الثالث یمثل

، )داختلف المركب األساسي الثاني عما كان علیه في حالة التدویر المتعام(عالٍ 
  .ویمكننا تسمیته بطلبة المعاهد العلیا

بقي كما هو (  د تقانيمتوسط عدد الطالب في كل معه: المركب األساسي الرابع یمثل
  .، ویمكننا تسمیته بطلبة المعاهد التقانیة)في حالة التدویر المتعامد

هي عبارة عن مجموع مربعات تشبعات المتغیر  ویجدر بنا الذكر بأن تشاركیة المتغیر
، حیث أن القیم األولیة ] 0- 1[بالعوامل المستخلصة ، حیث تتراوح قیمة التشاركیة مابین 

  .تساوي الواحد والجدول التالي یوضح تشاركیة المتغیرات بالمركبات  للتشاركیات

  

  

  

  

  

  

                                                             

 تشاركیة المتغیر )hi (وتعطى بالعالقة :



m

j
jii ah

1

2  
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  . القیم األولیة والمستخلصة لتشاركیة متغیرات مكونات التعلیم العالي) 16-1(الجدول رقم

 المتغیرات  تشاركیة المتغیرات  
  القیم األولیة  القیم المستخلصة

  M1العاليمتوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة التعلیم   1  0.908
 

 M2متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل   1  0.924

  M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة   1  0.956
 

 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة   1  0.950
 

 M5اإلیفاد في كل جامعة حكومیةمتوسط عدد العائدون من   1  0.761
 

 M6متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة   1  0.947
 

 M7متوسط عدد اعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة   1  0.781
 

 M8متوسط عدد اعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة   1  0.860
 

  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط   1  0.787
 

 M10متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل   1  0.876

 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة   1  0.926
 

 M12متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة   1  0.870
 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة   1  0.964
 

 M14متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي   1  0.880
 

 M15متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة حكومیة  1  0.857
  
 

  spss 18 برنامج باستخدام ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر

  :نجد ) 16-1(من الجدول رقم     

أن القیم األولیة للتشاركیة تساوي الواحد قبل استخراج العوامل ، على افتراض أن كل  -    
  .التباین هو تباین تشاركي 

   ، حیث أن أقل  إن المركبات األساسیة المستخلصة تفسر نسبة عالیة من تباین المتغیرات -    
متوسط عدد الطالب في M1 (متغیرالفعلى سبیل المثال تشاركیة . 0.761نسبة تفسرها  تساوي 
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، وهذا یدل على أن نسبة  0.908تساوي ) كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي
  %.90.8في المركبات األربعة المستخلصة هي   M1 تأثیر

،  وبالتالي ) 0.7(مكونات التعلیم العالي تتجاوز كما نالحظ أن جمیع قیم التشاركیة لمتغیرات 
فإن المركبات األساسیة المستخلصة موثوق بها بشكل كبیر ألنها توثر بالمتغیرات األصلیة بنسب 

  %. 70عالیة تجاوزت الـ 
  وعلى سبیل المثال تم حساب تشاركیة متغیر متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع

   :                            العالي تساوي إلشراف وزارة التعلیم 
908.0)()()) 669.0223.0586.0(262.0( 2222

   

من التباینات في قیم هذا المتغیر تفسرها مركبات التعلیم العالي %  90.8هذا یدل على أن 
  األساسیة الناتجة عن تدویر وتم إیجاد معامالت مركبات التعلیم العالي .األساسیة المستخلصة 

  ).17- 1(تظهر بیاناتها في الجدولوالتي .بطریقة التدویر المائل  المحاور
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  .مصفوفة معامالت مركبات التعلیم العالي األساسیة بعد التدویر المائل ) 17-1(جدول رقم

المركبات األساسیةمعامالت  المتغیرات  
1 2 3 4 

متوسط عدد الطالب في كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة 
  M1التعلیم العالي

 

-0.027 0.116 0.023 0.644 

 M2 0.034 -0.009 0.416 0.028متوسط عدد الطالب في كل معهد عاٍل 

 M3متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة 
 

0.145 0.053 -0.045 -0.049 

 M4متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة حكومیة 
 

0.131 0.050 -0.033 0.106 

 M5متوسط عدد العائدون من اإلیفاد في كل جامعة حكومیة 
 

0.003 0.188 -0.056 -0.346 

متوسط عدد الطالب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة 
M6 

0.110 -0.210 0.050 0.017 

متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل جامعة حكومیة 
M7 

 

0.082 -0.213 -0.071 -0.116 

 M8متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة 
 

-0.149 -0.317 -0.134 -0.168 

  M9متوسط عدد الخریجین في كل معهد متوسط 
 

0.125 -0.154 0 -0.268 

 M10 0.045 -0.063 0.434 0.065متوسط عدد الخریجین في كل معهد عاٍل 

 M11متوسط عدد الخریجین في كل جامعة حكومیة 
 

0.166 0.031 0.082 -0.033 

متوسط عدد الخریجین في الدراسات العلیا في كل جامعة 
 M12حكومیة 
 

-0.022 -0.423 0.058 -0.008 

 M13متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة 
 

0.162 0.115 0.044 0.044 

متوسط عدد المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي 
M14 

 

0.047 -0.103 -0.152 0.132 

  M15متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة حكومیة 
 

0.083 -0.021 -0.142 0.068 

  spss 18 برنامج باستخدام ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر

ف معامالت المركبات األساسیة بالتشبعات،  حیث تشیر إلى مقدار التشبعات لكل  وتعرّ
، فالمركب ذو التشبع األكبر یعني أنه أكثر تأثیرًا في المتغیرات ) إیجاباسلبًا أو (مركب 

  .)2005العثمان، ( .من المركب ذي التشبع األقل 

  : على الشكل التالي) f1(نجد أن دالة المركب األساسي األول ونرمزه  )17- 1(من الجدول  
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151413

121110987

6543211

083.0047.0162.0
022.0166.0045.0125.0149.0082.0

110.0003.0131.0145.0034.0027.0

MMM
MMMMMM

MMMMMMf





       )1-1(  

  : على الشكل التالي) f2(الثاني ونرمزه ودالة المركب األساسي 

151413

121110987

6543212

021.0103.0115.0
423.0031.0063.0154.0317.0213.0

210.0188.0050.0053.0009.0116.0

MMM
MMMMMM

MMMMMMf





     )1 -2(  

  : على الشكل التالي) f3(ودالة المركب األساسي الثالث ونرمزه 

151413

12111087

6543213

142.0152.0044.0
058.0082.0434.0134.0071.0

050.0056.0033.0045.0416.0023.0

MMM
MMMMM

MMMMMMf





     )1 -3(  

  : على الشكل التالي) f4(ودالة المركب األساسي الرابع ونرمزه 

151413

121110987

6543214

068.0132.0044.0
008.0033.0065.0268.0168.0116.0

017.0346.0106.0049.0028.0644.0

MMM
MMMMMM

MMMMMMf





    )1-4(  

الذي  یحوي على قیم مركبات التعلیم العالي األساسیة بعد ) 18-1(وفیما یلي  الجدول رقم 
  ) .2010- 1995(تدویر المحاور بطریقة التدویر المائل خالل الفترة 
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 قیم المركبات التعلیمیة األساسیة الناتجة عن تدویر المحاور بطریقة التدویر المائل) : 18-1(جدول رقم 

  السنوات  مركبات التعلیم العالي األساسیة
طلبة المعاهد 

متوسط (التقانیة
عدد الطالب في كل 

  )معهد تقاني
  
  
  
f4 

طلبة المعاهد 
متوسط عدد (العلیا

الخریجین وعدد 
الطالب في كل 

  )معهد عالٍ 
  
  
f3 

خریجي الدراسات 
متوسط عدد (العلیا

الخریجین في 
الدراسات العلیا في 
  )كل جامعة حكومیة

  
  

f2 

المرحلة الجامعیة األولى 
متوسط عدد الخریجین، (

متوسط عدد الكلیات، 
متوسط عدد الطالب 

، متوسط عدد  اإلجمالي
الطالب المستجدون في كل 

  )جامعة حكومیة
f1 

1.68651-  0.62607  1.53704  0.93035-  1995  
1.78127-  0.19163  0.96890  0.97572-  1996  
0.50213-  0.89900  0.80583  0.82100-  1997  
0.40496-  1.221135  1.53862  0.61009-  1998  
0.67062  0.81205  0.61266-  0.64635-  1999  
0.59492-  0.64524  1.27817-  0.44308-  2000  
0.71661  0.59033  0.64819-  0.20123-  2001  
0.1314  0.32723  0.36411-  0.71814-  2002  
0.35732  0.69413  0.91304-  0.39532-  2003  
0.22484  1.76322-  0.48515-  0.52860-  2004  
0.71450  1.66323-  0.95255-  0.30442- 2005  
0.72967  0.67479-  1.10555-  0.65934  2006  
0.66142  1.90808-  1.06285  0.80652  2007  
0.83312  0.40620-  0.79396  1.35774  2008  
1.13700  0.34286-  0.56809  1.38803  2009  
1.89837-  0.06564  0.91487-  2.36267  2010  

  spss 18 برنامج باستخدام ) 5-1(بیانات الجدول الباحثة باالعتماد على إعداد: المصدر

تمكّنا باستخدام أسلوب التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة من تخفیض عدد وبالنتیجة 
متوسط عدد ( وهي  متغیراً من خمسة عشر ) مكونات التعلیم العالي( المتغیرات األصلیة 

الطالب في كل معهد تقاني خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي، متوسط عدد الطالب في كل 
معهد عالي، متوسط عدد الطالب في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد الطالب المستجدون في 
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كل جامعة حكومیة، متوسط عدد العائدون من اإلیفاد في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد 
الب في الدراسات العلیا في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في الط

كل جامعة حكومیة، متوسط عدد أعضاء الهیئة التعلیمیة في كل كلیة، متوسط عدد الخریجین 
في كل معهد متوسط خاضع إلشراف وزارة التعلیم العالي، متوسط عدد الخریجین في كل معهد 

الخریجین في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد الخریجین في الدراسات  عالي، متوسط عدد
العلیا في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد الكلیات في كل جامعة حكومیة، متوسط عدد 
المعاهد الخاضعة إلشراف وزارة التعلیم العالي، متوسط عدد االختصاصات في كل جامعة 

ثل المتغیرات األصلیة أفضل تمثیل وهي على إلى أربعة مركبات تعلیمیة أساسیة تم )حكومیة
  : الترتیب

متوسط عدد الخریجین ، متوسط عدد ( المرحلة الجامعیة األولى ویضم ) : f1(المركب األول 
الكلیات ، متوسط عدد الطالب اإلجمالي ، متوسط عدد الطالب المستجدون في كل جامعة 

  ) .حكومیة

متوسط عدد الخریجین في الدراسات (العلیا ویضم خریجي الدراسات ) : f2(المركب الثاني 
  ) .العلیا في كل جامعة حكومیة

متوسط عدد الخریجین وعدد الطالب في ( طلبة المعاهد العلیا ویضم ) :  f3(المركب الثالث 
  ).كل معهد عالٍ 

  ) .متوسط عدد الطالب في كل معهد تقاني( طلبة المعاهد التقانیة ) : f4(المركب الرابع 

من التباین الكلي للمتغیرات التعلیمیة )% 88.305(فسر تلك المركبات األربعة المستخرجة وت 
المستخلصة هي الخطوة األولى  األربعة  حیث أن مركبات التعلیم العالي األساسیة، األصلیة 

لنمذجة العالقة بین مركبات التعلیم العالي األساسیة والمركبات األساسیة التي ستمثل العوامل 
  .جتماعیة واالقتصادیة اال
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  ــــــــــل الثانيــــــــــــــــالفصـــــــــ

تحلیل مؤشرات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة 
  التحلیل العامليباستخدام 

  في التعلیم العاليوالمتأثرة العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة : المبحث األول
أهم العوامل االجتماعیة واالقتصادیة باستخدام التحلیل  تحلیل: المبحث الثاني

 العاملي
 

 

  

  

 

  

  



75 
 

  الفصـــــل الثاني

تحلیل مؤشرات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة 
  باستخدام التحلیل العاملي 

  تمهید

 الحالة الزواجیة، صحیة، حالة(جتماعیة في سوریة، بما تمثله من مؤشرات إن العوامل اال
، تؤثر بشكل كبیر على مكونات التعلیم العالي من طلبة وأساتذة وموفدین )المسكن، مكان اإلقامة

الخ، فمثًال الطالب الذي یعیش في أسرة مستقرة یكون لدیه قدرة على متابعة دراسته ......و
ة، ودخوله إلى المعاهد أو الجامعات، وهذا من أهم العوامل التي تؤدي إلى زیادة أعداد الطلب

بینما األسر التي تكثر فیها حاالت الطالق تؤثر على أبنائها في عدم القدرة على متابعة 
دراستهم، وهذا بدوره یؤدي إلى تخفیض أعداد الطلبة في المعاهد والجامعات، كما أن الطالب 

، الذي یملك بیتًا للعیش واالستقرار فیه، یختلف تمامًا عن الطالب الذي یستأجر لمتابعة دراسته
) مدینة ، ریف(وبالتالي حالة المسكن تؤثر على عدد الطلبة، باإلضافة إلى أن مكان اإلقامة 

یؤثر بشكل كبیر على مكونات التعلیم العالي، حیث یعاني أبناء الریف من بعد المسافات عن 
جامعاتهم، أو معاهدهم، وهذا یؤثر بشكل سلبي علیهم، في حین أن أبناء المدینة ال یعانون من 
هذه المشكلة، وهذا عامل إیجابي بالنسبة لهم لقرب مكان سكنهم من المعهد، أو  الجامعة، الذي 
سون به، وهذا یحفزهم على متابعة دراستهم في المعاهد والجامعات، وبالتالي  یدرسون، أو یدرّ

  .زیادة عددهم

أیضًا العوامل االقتصادیة تؤثر على مكونات التعلیم العالي، فمثًال كلما ارتفع دخل األسرة ازدادت 
قدرتها على تسجیل أبنائها في دورات تعلیمیة في المقررات التي یجدون فیها صعوبة،  كما تزداد 

ح في حال عدم قدرة األسر ذات الدخل المرتفع على تسجیل أبنائهم في التعلیم الموازي،  والمفتو 
بینما األسر ذات الدخل . قبولهم في التعلیم العام، وهذا یؤدي إلى زیادة أعداد طلبة التعلیم العالي

صاحب عمل، یعمل لحسابه، ( المنخفض ال تستطیع ذلك، كما أن الحالة العملیة لرب األسرة 
ي الجامعات، أو تؤثر على قدرته في تسجیل أبنائه ف) یعمل بأجر، یعمل لدى الغیر بدون أجر
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المعاهد، وهذا بدوره یؤثر على مكونات التعلیم العالي، كما أن زیادة عدد خریجي الجامعات 
والمعاهد یؤدي إلى رفع معدالت النشاط االقتصادي للقوة البشریة، باإلضافة إلى أن زیادة موازنة 

إلى زیادة أعداد التعلیم العالي تؤدي إلى إحداث جامعات، ومعاهد، وتخصصات جدیدة، وتؤدي 
  .    الموفدین

لذلك تقوم معظم دول العالم بوضع خطط التنمیة  ،وهدف التنمیة ،العنصر البشري هو محور إن
القتصادیاتها للسنوات القادمة، آخذة بعین االعتبار توفیر جمیع االحتیاجات والمستلزمات 

افة لمستوى مقبول من الصحة األساسیة لمواطنیها من توفیر السكن والطعام والدخل الجید باإلض
والتعلیم والضمان االجتماعي، أي توفیر، وتأمین الحیاة الالئقة والكریمة لمواطنیها، والذي یسهم 
في عملیة النهوض بالعنصر البشري ، ویؤمن بدوره عملیة تنمیة اإلنسان لذاته، والمساهمة في 

  .بناء وطنه، واقتصاده

تعلیم العالي لنحصل بالنتیجة على مخرجات تعلیم مؤهلة لذا وجب االهتمام بتطویر مؤسسات ال
ومدربة، وقادرة على الدخول لسوق العمل وسد احتیاجاته المتزایدة، مما یساعد في دفع عملیة 

  .التنمیة  االجتماعیة،  واالقتصادیة نحو األمام

ته، وجودته من وتهتم وزارة التعلیم العالي،  في سوریة بتطویر التعلیم،  والعمل على رفع كفاء
وذلك عن طریق توجه اللجنة ( خالل توفیر المیزانیات المالیة،  وزیادة أعداد الطلبة المسجلین 

، وزیادة عدد ) العلیا لالستیعاب الجامعي إلى استیعاب كافة الطلبة الناجحین في الشهادة الثانویة
همیة التعلیم العالي ودوره أعضاء الهیئة التعلیمیة والمعیدین والموفدین، لهذا انطالقًا من أ

األساسي في رفع معدل النمو االقتصادي، ودفع عجلة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة نحو 
األمام، نجد أنه توجد مجموعة من العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة والمتأثرة في التعلیم 

  . العالي، والتي سنحاول في هذا الفصل دراستها
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  ولالمبحث األ 

  العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة والمتأثرة في التعلیم العالي
ومتعددة  ،وشاملة ،عملیة مركبة االجتماعیة واالقتصادیةتعد مساهمة التعلیم العالي في التنمیة 

األبعاد، تغطي مجاالت حیاة اإلنسان كافة، وتعني جهدًا واعیًا مخططًا لمجرى النمو وما ینتج 
 ،وتقوم على توظیف جمیع الجهود ،عنه من خبرات، وتهدف إلى تحسین ظروف المستقبل

ن ومشاركة فعالة في المجتمع، وم ، وتوسیع مجاالت النشاط اإلنساني، وتعزیز القدرات اإلنسانیة
والسیما الجامعات الساحة األكثر أهمیة في  ،المنظور الثقافي تعتبر مؤسسات التعلیم العالي

اكتساب تلك القدرات من خالل قیامها بأكبر عدد من النشاطات التعلیمیة واألدبیة والفكریة والفنیة 
وعلیها تقع والریاضیة، وتعد الجامعة المكان لبناء أجیال قادرة على تحمل مسؤولیات المستقبل، 

وكذلك یتمثل دور . في أدائه  مسؤولیة التربیة السیاسیة للطالب الجامعي حتى یكون إیجابیاً 
التعلیم العالي في كل مجاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة حتى تصل إلى تحقیق هدف 

  .المساهمة في التنمیة الوطنیة بكل أشكالها وأبعادها
اءته الداخلیة والخارجیة لتحقیق أهداف التنمیة االجتماعیة یسعى التعلیم العالي لتطویر كف

واالقتصادیة في المجتمع، وتعتمد كفاءة التعلیم العالي على ما یحققه من منجزات علمیة وما 
یمتلكه، ویحصل علیه الخریجین من مهارات تساعد في تنمیة المؤسسات اإلنتاجیة في المجتمع، 

تحدیث مستمر في برامجه، وتخصصاته فیما یتالءم مع  وعلى ما یحققه التعلیم العالي من
وتهتم الجامعة كمؤسسة تعلیمیة، بتقدیم أفضل الخدمات . التطورات العلمیة والتقنیة العالمیة

عداد الشباب من الناحیة األكادیمیة والعلمیة والفنیة واالجتماعیة، لبث روح المسؤولیة  والبرامج وإ
كونوا قادرین على تحمل المسؤولیات في جمیع مجاالت الحیاة وتنمیتها في نفوس الشباب حتى ی

المختلفة، والقدرة على القیام بالعمل بالشكل المطلوب، وذلك من أجل تحقیق التقدم والتنمیة 
االجتماعیة، ومحاولة تنمیة هذه المسؤولیة ، حتى یكون لها أكبر األثر، والفائدة في تنمیة 

  . المسؤولیة، واالعتماد على الذات

إذ أنه ال یمكن من الناحیة العملیة الفصل بین التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، فعملیة التنمیة 
االقتصادیة ذاتها ال تتم إال داخل إطار اجتماعي، تتفاعل ضمنه مجموعة من النظم والمتغیرات 

  .المتكاملة ذات البناء التاریخي الممیز



78 
 

رة والمتأثرة في مكونات مؤشرات التنمیة االجتماعیة المؤث) 2-1-1
  التعلیم العالي 

یطلق مصطلح التنمیة االجتماعیة على الخدمات التي تقدم في مجاالت التعلیم، والصحة 
واإلسكان، والتدریب المهني، وتنمیة المجتمعات المحلیة، وهي بهذا تهدف إلى توفیر الخدمات 
التي تحقق أقصى استثمار متاح، ویعتبر هذا المفهوم من أكثر مفاهیم التنمیة االجتماعیة شیوعًا 

، إذ أنه یشیر في مضمونه إلى ضرورة إدخال التغیرات الالزمة في البناء االجتماعي واست خدامًا
للمجتمع، فقد حاول الباحثون االعتماد على مقاییس مركبة تضم عدة مؤشرات اجتماعیة 
وحضاریة كمستوى الصحة والتعلیم وظروف العمل واإلسكان والتأمین االجتماعي، وبالتالي 

الجتماعیة على أنها عملیة بواسطتها تنمو عالقات التعاون بین أفراد المجتمع اعتبرت التنمیة ا
دراك احتیاجات اآلخرین، وذلك في  من خالل دعم التفاعل بینهم، وزیادة الشعور بالمسؤولیة، وإ

دور القیم الدینیة في   ).2010( الیمین، بن منصور (. إطار اجتماعي یسمح بتحقیق العدالة االجتماعیة
  .)الجزائر.میة االجتماعیة التن

ویلعب التعلیم العالي دورًا كبیرًا في التنمیة االجتماعیة، من خالل تزوید المجتمع بخریجین 
یحملون مجموعة من القیم، والمهارات، والمعارف العامة الالزمة للقیام بأدوارهم االجتماعیة 

إلى الدائرة األوسع المتعلقة بكونهم  المختلفة، ابتداء من الدائرة األضیق المتعلقة بمهنهم وصوالً 
مواطنین، حیث تسهم مؤسسات التعلیم العالي ككل في جمیع برامجها، بنشر الثقافة العامة 
واالجتماعیة من قیم ومعارف ومهارات متعلقة بالمواطنة والتسامح وتقبل اآلخر والتفكیر األخالقي 

یة العلیا، والدور الذي تلعبه المؤسسة كموقع والتمیز النوعي واالجتماعي، وبتكوین المهارات الفكر 
  .ثقافي یمد الجسور ما بین األكادیمیین والمجتمع

كما یشتمل التعلیم العالي على برامج موجهة تحدیدًا نحو تكوین مهن اجتماعیة، ونحو تكوین 
نخب علمیة في العدید من الحقول اإلنسانیة واالجتماعیة، كما هو الحال في برامج إعداد 
المعلمین والمدیرین ورجال اإلعالم والمؤرخین واللغویین والفالسفة وعلماء االجتماع واالقتصاد 

لماء النفس، ویالحظ أن هذه االختصاصات تستقطب عادة معظم الطالب، بینما تستقطب وع
الحجم األدنى من الموارد، وتعاني عمومًا من العدید من المشكالت النوعیة مقارنة باختصاصات 

تحدیاته إنجازات التعلیم العالي في البلدان العربیة و  ).2009(األمین، عدنان، وآخرون (. العلوم والتكنولوجیا
التحدیات العالمیة : فضاء عربي للتعلیم العالي(المؤتمر اإلقلیمي العربي  حول التعلیم العالي . 2009 -1998

   .) القاهرة: مصر) . والمسؤولیات االجتماعیة
بمجاالت الخدمات الصحیة والتعلیمیة والثقافیة والسكانیة  تهتم التنمیة االجتماعیةوبما أن 

وتهدف . صفة خاصة على تنمیة العنصر البشري أكثر من الموارد المادیةوغیرها، فهي تركز ب
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ذا نظرنا إلى هدف التنمیة  إلى إحداث تغییرات في األفراد للتقدم والنمو في النواحي الروحیة، وإ
تطویر مناهج التعلیم لتلبیة ). 2006( عبد السالم، عبد السالم مصطفى ( .االجتماعیة فإننا نجد اإلنسان

: مصر. مؤتمر التعلیم النوعي ودوره في التنمیة البشریة في عصر العولمة.  ت التنمیة ومواجهة تحدیات العولمةمتطلبا
  .) جامعة المنصورة

وبالتالي یمكننا تصنیف العوامل االجتماعیة المؤثرة والمتأثرة في مكونات التعلیم العالي في أربع 
  :مجموعات 

 .مؤشرات الحالة الزواجیة - 1
 .الصحیةالمؤشرات  - 2
 .مؤشر حالة المسكن  - 3
 .مؤشر مكان اإلقامة - 4

  مؤشرات الحالة الزواجیة) 1
الزواج مؤسسة اجتماعیة مهمة لها أحكامها وقوانینها، وله الدور األساسي لبقاء واستمرار 
المجتمعات البشریة، حیث تختلف ظاهرة الزواج حسب طبیعة المجتمعات، وترتبط ارتباطًا 

الید، والقیم المتوارثة لكل مجتمع، فهناك مجتمعات یكون فیها سن الزواج وثیقًا بالعادات، والتق
، وهناك مجتمعات تكثر فیها حاالت الطالق، أو الترمل، أو تأخر سن الزواج لكال  مبكرًا
الجنسین بسبب الظروف االقتصادیة، وغالء المعیشة، والحروب، كذلك متابعة التعلیم 

ئة الشباب یسرق من هذه الفئة الوقت الالزم للتفكیر والحصول على شهادات علیا من قبل ف
، محافظة بیت لحم دراسة في التركیب السكاني وخصائص المسكن). 2011(أحمد جاسر، معین حسن . (بالزواج
   .) فلسطین: بیت لحم

  : بالمؤشرات التالیة) من وجهة نظرنا( دراستنا مؤشرات الحالة الزواجیة في  وسنعبر عن

  .قوة العمل غیر المتزوجینعدد أفراد - 1

  .عدد أفراد قوة العمل المتزوجین - 2

  .عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل - 3
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  المؤشرات الصحیة) 2
عب الوضع الصحي دورًا كبیرًا في التعلیم، ، ونظرًا للعالقات الوطیدة بین التعلیم والصحة، فإن لی

آثار كبیرة، حیث كلما كان الوضع الصحي للطلبة اآلثار التي تحدثها الصحة في التعلیم هي 
التقریر الموجز في السكان والتعلیم والتنمیة ( .واألساتذة أفضل كانت القدرة على التعلم والتعلیم أكبر

  .)منشورات األمم المتحدة، نیویورك: نیویورك ) . 2003. (  )الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة(

  :عینوتنقسم الخدمات الصحیة إلى نو 
 .وهي الخدمات التي تقدم للحفاظ على اإلنسان، ووقایته من المرض: الخدمات الوقائیة -
وهي الخدمات التي تقدم للتخلص من المرض بعد حدوثه، من خالل : الخدمات العالجیة -

لحاقه بإحدى المؤسسات العالجیة، وتقدیم الدواء  فحص المریض، وتشخیص مرضه، وإ
 .فضًال عن حسن معاملته لمساعدته على استعادة صحتهوالغذاء المالئمین لحالته، 

تقدیم جودة خدمات الرعایة الصحیة في مستشفیات التعلیم العالي في سوریة من  ).2009 ( الفراج، أسامة(
 .25العدد الثاني، المجلد  25المجلد . مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة .وجهة نظر المرضى

 ) .55ص
  :مؤشرات الصحة في دراستناتضم و 
  .متوسط عدد السكان لكل طبیب صحة - 1
 .متوسط عدد السكان لكل طبیب أسنان  - 2
 .متوسط عدد السكان لكل سریر  - 3
 .متوسط عدد السكان لكل صیدالني  - 4
 .عدد الممرضون والممرضات - 5
  .عدد القابالت   - 6

  مؤشر حالة المسكن) 3
والغایة األساسیة ألي أسرة، حیث یساهم في استقرار حیاة األسرة، وتأمین  ،یعد المسكن الهدف

المسكن یرتبط بعدة عوامل أساسیة أهمها الوضع االقتصادي لألسرة، وقدرتها على تأمین تكلفة 
شراء المنزل، وكذلك تتحكم العادات والتقالید  االجتماعیة بنوعیة المسكن، وهناك بعض العوامل 

ل النمو السكاني،  وارتفاع معدالت الهجرة من الریف إلى المدینة ، أدت إلى مثل ارتفاع معد
تفاقم مشكلة السكن نتیجة ارتفاع أسعار العقارات، وتكلفة تأمین المسكن الذي یفوق دخل الفرد، 
باإلضافة إلى تراجع دور الجمعیات السكنیة، وعدم قیامها بالدور المطلوب لمساعدة األفراد في 

  . السكن المناسب، كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على اقتناء المسكن  الحصول على
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، المكتب المركزي لإلحصاء، خصائص دخل األسرة وعالقتها بخصائص مسكنها ).2005(دفراوي، محمد وآخرون (
    .)سوریة:  دمشق
  مؤشر مكان اإلقامة ) 4

هذا االختالف من حیث هناك عدة مقاییس لتمییز الریف عن الحضر، ویمكن أن نلخص 
المهن، كثافة السكان، التخصص، التصنیف اإلداري، اإلطار التاریخي، التفاعل االجتماعي، 
التمایز، والتدرج الطبقي، وغیر ذلك، وترتكز المدن في تحضرها، ونموها على مجموعة من 

  :العوامل واألسباب

واالقتراب من موقع  ،ینةویتلخص في سهولة التنقل بین الریف والمد: العامل الجغرافي  - 1
 .العمل

 :العامل االقتصادي ویتلخص في - 2
حیث یتوفر في المدینة البنیة التحتیة وفرص العمل : االقتصادیات المتجمعة -

والمشاریع والوظائف والخدمات الحكومیة والوسائل الترفیهیة والمؤسسات المالیة 
 .والتعلیمیة وغیرها

 .مختلف النشاطات االقتصادیة في البلد -
 .الكفاءات التعلیمیة والخبرات ومدى توفرها في الدولة -

 .ویتلخص في الهدوء واالستقرار السیاسي واألمن الحضري: العامل السیاسي - 3
 .ویتلخص في القرار السیاسي أو اإلداري، وسیاسة الدولة وكیفیة توجهها: العامل اإلداري - 4

ة في تحدید صفة المجتمع، وتعد طبیعة المهن التي یمارسها األفراد أحد المعاییر المهم
، في % 50فالمجتمع الذي یعمل أكثر من  من سكانه في الزراعة یعتبر مجتمعًا ریفیًا

حین أن المجتمع الذي یعمل معظم سكانه في غیر الزراعة كالوظائف والتجارة، ویمیل 
خصائص  ). 2006(صالح، عالء ( . أفراده للتخصص في العمل یعتبر مجتمعًا حضریاً 

   .)فلسطین: نابلس. "دراسة تحلیلیة لمدینة نابلس" وعالقتها بالتطور العمراني والنمو االقتصاديالتحضر 
ونظرًا للتباین الكبیر بین الریف والمدینة من حیث الخدمات المتوفرة، ونمط الحیاة في 

  . كلِّ منهما، نجد أن هناك تباین واضح في المستوى التعلیمي بینهما

االقتصادیة المؤثرة والمتأثرة في مكونات  مؤشرات التنمیة) 2-1-2
  التعلیم العالي

، إال بعد أن ظهرت لم یعترف بالدور الفعال الذي یقوم به التعلیم في إطار التنمیة االقتصادیة
األبحاث والدراسات االقتصادیة، و ظهرت نظریات عدیدة تهتم بقطاع التعلیم، وتجعل من 



82 
 

وعامًال أساسیًا مؤثرًا في التنمیة، وذلك على خالف ما نادى به اإلنسان قیمة رأسمالیة عالیة، 
العالم االقتصادي كینز في الثالثینیات  من القرن الماضي بأن رأس المال المادي هو أكبر 
عامل للتنمیة االقتصادیة، إال أن ما حدث بعد الحرب العالمیة الثانیة قلل من أهمیة هذه الفكرة، 

ة من الحرب تعید بناء اقتصادها على أساس االهتمام باإلنسان، حیث بدأت الدول المتضرر 
  .والتركیز علیه كقوة فاعلة في عملیة التنمیة االقتصادیة

ویرى االقتصادیون إن أثمن قیم رأس المال هو ما یستثمر في البشر، وأن التنمیة البشریة 
درات، ولما توفره من أصبحت ضرورة من ضرورات التنمیة االقتصادیة، نتیجة لما تنمیه من ق

كفاءات بشریة تخدم االقتصاد، وتعود على المجتمع بالفوائد واألرباح، ومن ثم أصبح االختیار 
األفضل للتنمیة هو اختیار نظام التعلیم الذي أصبح فیما بعد من أهم دعائم التنمیة، ومن أكثر 

ام على أهمیة التعلیم حیث أن هناك اتفاق ع. عواملها أهمیة، وأحد مجاالت االستثمار فیها
بالنسبة لالقتصاد الوطني لما له من دور في زیادة معدالت النمو والتنمیة االقتصادیة، و لما 

  ).2008صباح،   ;2005محمد فرغل ، ( . یحظى به اإلنفاق على التعلیم من میزانیة الدولة

تنمیة االقتصادیة تتطلب وتوجد عالقة جدلیة بین التعلیم العالي والتنمیة االقتصادیة، حیث أن ال
توفیر العمالة الماهرة والكوادر الفنیة واإلداریة، وتغییر العادات الیومیة والقیم واالتجاهات نحو 
التخطیط للمستقبل، وهذا ال یتحقق إال من خالل التعلیم، فالتنمیة االقتصادیة توفر رأس المال 

رأس المال البشري، حیث یقوم بإعداد القوى الالزم لإلنفاق على التعلیم، والتعلیم هو استثمار في 
العاملة وتطویرها وتأهیلها لدفع عملیة التنمیة االقتصادیة، ألن العنصر البشري هو الذي یتحكم 

  .في رأس المال االقتصادي

ویمكن القول أن إعداد اإلنسان وتأهیله هو األساس والهدف، وهو الثروة الحقیقیة في المجتمع، 
 السالم، عبد السالم مصطفىعبد . (ق، واإلنسان هو الذي یصنع ویستثمر المالفالمال یذهب وینف

مؤتمر التعلیم النوعي ودوره في  .تطویر مناهج التعلیم لتلبیة متطلبات التنمیة ومواجهة تحدیات العولمة ) .2006(
  ).جامعة المنصورة: مصر. التنمیة البشریة في عصر العولمة
من وجهة ( االقتصادیة المؤثرة والمتأثرة في مكونات التعلیم العالي ویمكننا تصنیف العوامل 

  :في) نظرنا

 دخل األسرة - 1
 .الحالة العملیة - 2
 .معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة - 3
 .موازنة التعلیم العالي - 4
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  دخل األسرة ) 1
تلف العلوم تعد األسرة الخلیة األولى لبناء المجتمع، لذلك حظیت األسرة باهتمام الباحثین في مخ

االقتصادیة واالجتماعیة لما لها من دور أساسي وكبیر في بناء وتقدم المجتمعات، حیث شملت 
دراسات الباحثین جمیع الظواهر والعوامل المؤثرة على بنیة وتركیب األسرة، من هذه العوامل 

الجاعوني وغانم، ( . دخل األسرة الذي یلعب دورًا مهمًا في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
2011.(   

ویؤثر دخل األسرة على بنیة قطاع التعلیم بشكل عام، وهذا األثر یشمل مكونات التعلیم العالي، 
فأغلب األسر ذات الدخل المتوسط والعالي ستهتم بنوعیة وجودة التعلیم المقدم ألبنائها رغبة من 

تفاع معدالت القبول الجامعي هذه األسر بالنهوض بالمستوى التعلیمي ألبنائها، ونتیجة ار 
الحكومي في السنوات األخیرة تزاید إقبال الطالب على التسجیل في التعلیم الموازي والمفتوح 
والجامعات الخاصة، كل هذا نتج عنه زیادة نفقات األسرة على التعلیم ومستلزماته، حیث تشتمل 

وأقساط التعلیم الموازي والمفتوح  هذه النفقات التي تدفع للجامعات على رسوم تسجیل وقیمة الكتب
  .ونفقات النقل

لذلك توجد عالقة بین دخل األسرة ومكونات التعلیم العالي، فأي زیادة في دخل األسرة سینعكس 
بشكل مباشر على مكونات التعلیم العالي، وبالتالي سیؤثر على عملیة النهوض بالتنمیة 

  .االجتماعیة واالقتصادیة

   الحالة العملیة  ) 2 

صاحب عمل، یعمل (حسب المهنة الرئیسیة إلى ) سنة فأكثر 15( وتعني تصنیف المشتغلین
المكتب : سوریة). 2010. (القوة البشریة وقوة العمل( ).لحسابه، یعمل بأجر، یعمل لدى الغیر بدون أجر

  ).المركزي لإلحصاء

  :وتضم مؤشرات الحالة العملیة في دراستنا

  .اب عملحهم أصعدد أفراد قوة العمل الذین  - 1
  .یعملون لحسابهم عدد أفراد قوة العمل الذین - 2
  .یعملون بأجر عدد أفراد قوة العمل الذین - 3
 .یعملون بدون أجر عدد أفراد قوة العمل الذین - 4
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  معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة) 3
توجد عالقة وطیدة بین التعلیم والنشاط االقتصادي حیث أن إطالة مدة الدراسة في المرحلة 

تساهم في تخفیض معدالت النشاط ) رسوب الطالب( الجامعیة األولى والدراسات العلیا 
االقتصادي، إال أن الوضع التعلیمي في سوریة مر بمراحل تطوریة أدت إلى زیادة عدد الخریجین 

ت، وهذا أدى إلى رفع معدالت المساهمة في النشاط االقتصادي والتخصص في في الجامعا
النمو السكاني وأثره في القوى العاملة في القطر العربي السوري بین عامي ) . 2008( داد، محمد رفعتالمق( .العمل
  ).337،347ص  الرابع،+، العدد الثالث24المجلد  .مجلة جامعة دمشق.  1960-2004

  )1997مخول، (: ویعطى معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة بالعالقة

عدد	أفراد	قوة	العمل	في	سنة	معینة
	سنة	فأكثر	في	السنة	نفسها عدد	السكان	من	

=   )1-2(  100 	معدل	النشاط	االقتصادي	للقوة	البشریة

سنة  15والباحثین عنه من حیث أن قوة العمل تشمل األفراد القادرین على العمل والراغبین به 
  .فأكثر  سواء كانوا مشتغلین أو متعطلین

  موازنة التعلیم العالي) 4
التعلیم العالي من العوامل المهمة لدفع عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، حیث تنعكس یعد 

مكانته نتائجه على حیاة الفرد والمجتمع من خالل ارتفاع مستوى دخل الفرد المتعلم، وارتقاء 
االجتماعیة مما یؤدي إلى زیادة الدخل القومي للبلد، وتحقیق التقدم العلمي واالقتصادي، وتحسین 

  .مستوى معیشة األفراد

) 76األرقام موجودة بالتفصیل في ص ( من خالل بیانات المجموعات اإلحصائیة السوریة 
  : حصلنا على الشكل البیاني التالي
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  )2010 -1995( یمثل موازنة التعلیم العالي خالل الفترة ) 1-2(الشكل 

زیادة الموازنة الخاصة لقطاع التعلیم العالي في سوریة بشكل ملحوظ ) 1- 2(نالحظ من الشكل 
، وذلك من أجل إحداث جامعات وكلیات )1995(عما كانت علیه في عام ) 2010(في عام 

، )2010-1995(اید من الطلبة خالل الفترة المدروسة وتخصصات جدیدة تستوعب العدد المتز 
حیث أن هذه الزیادة ستؤثر بشكل مباشر على جودة وبنیة مكونات التعلیم العالي ، كما أن هذه 
الزیادة ستؤدي إلى زیادة مخصصات البحث العلمي، وزیادة أعداد الموفدین للخارج للحصول 

  .  على االختصاصات الجامعیة المطلوبة
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  المبحث الثاني

أهم العوامل االجتماعیة واالقتصادیة باستخدام التحلیل  تحلیل
  العاملي

استخدام أسلوب التحلیل العاملي ال بد أن تكون هناك فرضیة رئیسیة وهي أن العوامل عند 
، یمكن تحدید طبیعتها فقط عن )ضمنیة(تمثل متغیرات كامنة)  المركبات األساسیة(الناتجة 

  . )2002عكاشة، (   .طبیعة المتغیرات التي لها إحداثیات مرتفعة على أي من المحاورطریق فحص 

الذي سبق شرحه بالتفصیل في الفصل األول (بعد االستعراض البسیط ألسلوب التحلیل العاملي 
، سیتم تطبیق هذا األسلوب على عدد من المؤشرات التي تمثل العوامل االجتماعیة )من دراستنا
  .ة المؤثرة في التعلیم العالي في سوریةواالقتصادی

یوجد لدینا عدد كبیر من المؤشرات التي تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، وال بد لنا من 
تخفیض عدد هذه المؤشرات باستخدام التحلیل العاملي، والتوصل إلى أهم المؤشرات التي تمثل 

لیم العالي أفضل تمثیل دون إهمال یذكر في العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة في التع
  .المعلومات

، قمنا بتطبیق أسلوب التحلیل )spss 18(باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
التي تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة العاملي بطریقة المركبات األساسیة على المتغیرات 

  ).1-2(اردة بیاناتها في الجدول والو ) 2010-1995(خالل الفترة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 تم استثناء متغیري دخل األسرة وحالة المسكن وذلك لعدم توفر بیانات سنویة عنھما. 
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-1995(یمثل قیم المؤشرات التي تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة خالل الفترة ) 1- 2(الجدول رقم 
2010( 

  
المجموعات اإلحصائیة (تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر
1996- 2011.(  
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وبعد تطبیق أسلوب التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة على المتغیرات الواردة بیاناتها 
  :، كانت النتائج التي تم التوصل إلیها كمایلي) 1- 2(في الجدول 

  :Rمصفوفة معامالت االرتباط  -
الداخلة في الدراسة، وتمثل معامالت االرتباط الثنائیة بین كل متغیرین من المتغیرات 

حیث تم االستعانة بمصفوفة معامالت االرتباط بدًال من مصفوفة التباین المشترك نظرًا 
الختالف واحدات القیاس للمؤشرات التي تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، والتي 

  ).2-2(تظهر بیاناتها في الجدول 
  ت الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیةیمثل معامالت االرتباط للمؤشرا) 2-2(الجدول رقم 

  spss 18 باستخدام برنامج) 1-2(حسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر  

تمثل المتغیرات األصلیة، والقیم الموجودة بداخله تمثل  )2-2(الجدول أعمدة وصفوف إن 
معامالت ارتباط كل متغیر مع بقیة المتغیرات، فعلى سبیل المثال قیمة معامل االرتباط بین 

عدد أفراد قوة العمل ( E2والمتغیر ) عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین(  E1المتغیر 
تدل على أن العالقة عكسیة وضعیفة بین المتغیرین، وهذه القیمة ) -0.160(تساوي ) المتزوجین

 E13والمتغیر ) عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین(  E1وقیمة معامل االرتباط بین المتغیر 
وهذه القیمة تدل على أن العالقة ) -0.908( تساوي ) عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر(

  .  عكسیة وقویة جدًا بین المتغیرین

E16 E15 E14 E13 E12 E11  E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 المتغیرات  

0.797-  0.177  0.528  0.908-  0.716-  0.312-  0.757-  0.475  0.737-  0.282  0.300  0.644  0.775  0.074-  0.160-  1  E1 

0.205  0.067-  0.167-  0.134  0.411  0.046  0.237  0.132  0.292  0.026  0.197-  0.142-  0.231-  0.010  1    E2  

0.058-  0.275  0.094  0.013-  0.014-  0.099  0.306-  0.289-  0.198-  0.181  0.205  0.224-  0.028  1      E3  

0.675-  0.109-  0.231  0.789-  0.765-  0.485-  0.563-  0.436  0.839-  0.169-  0.507  0.871  1        E4  

0.590-  0.190-  0.133  0.725-  0.662-  0.506-  0.302-  0.509  0.660-  0.268-  0.494  1          E5  

0.587-  0.049  0.216  0.476-  0.687-  0.373-  0.462-  0.196  0.551-  0.049-  1            E6  

0.429-  0.895  0.723  0.216-  0.047  0.415  0.549-  0.404-  0.155-  1              E7  

0.859  0.186-  0.552-  0.774  0.707  0.120  0.712  0.058-  1                E8  

0.146-  0.524-  0.263-  0.507-  0.545-  0.575-  0  1                  E9  

0.782  0.567-  0.741-  0.656  0.612  0.180  1                    E10  

0.122  0.277  0.214  0.293  0.471  1                      E11  

0.762  0.003-  0.382-  0.809  1                        E12  

0.881  0.192-  0.490-  1                          E13  

0.724-  0.771  1                            E14 

0.441-  1                              E15 

1                                E16 
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وبتطبیق شرط أن یكون عدد  وباستخدام طریقة المركبات األساسیة في التحلیل العاملي، -
كخطوة ) العوامل االجتماعیة واالقتصادیة(المركبات األساسیة یساوي عدد  المتغیرات األصلیة 

على مصفوفة المركبات األساسیة األولیة للمتغیرات الممثلة للعوامل  نحصلأولى في التحلیل، 
  ).3-2(صادیة المؤثرة في التعلیم العالي والتي تظهر بیاناتها في الجدول   االجتماعیة واالقت
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 یمثل المركبات األساسیة األولیة للمتغیرات الممثلة للعوامل االجتماعیة ) 3-2(الجدول 
  )aij( واالقتصادیة 

  
  spssباستخدام برنامج ) 1-2(حسب من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر          
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تمثل المركبات األساسیة، وصفوفه تمثل المتغیرات األصلیة،  )3-2(إن أعمدة الجدول 
العوامل االجتماعیة ( المتغیرات األصلیة) درجة ارتباط(تمثل تشبعات  بداخلهوالقیم الموجودة 

، علمًا أنه تم تطبیق شرط أن یكون عدد )متغیرات وهمیة(بالمركبات األساسیة ) واالقتصادیة
  .في دراستنا) 16(المركبات األساسیة یساوي عدد المتغیرات األصلیة ویساوي 

 E1المركب األساسي األول بالمتغیر ) ارتباطدرجة (فعلى سبیل المثال إن درجة تشبع  
، وهذه القیمة تدل على أن  )- 0.891(تساوي   أفراد قوة العمل غیر المتزوجینالذي یمثل عدد 

ن درجة تشبع المركب األول بالمتغیر E1 وقویة بین المركب األول والمتغیر عكسیةالعالقة  ، وإ
E2 وهذه القیمة تدل على أن )0.285( أفراد قوة العمل المتزوجین تساوي الذي یمثل عدد ،

، وكانت درجة تشبع المركب  E2 بین المركب األساسي األول والمتغیر وضعیفةالعالقة طردیة 
، وهذه القیمة )- 0.860(تساوي  عدد السكان لكل طبیب صحةالذي یمثل  E4األول بالمتغیر 

  . E4یة بین المركب األساسي األول والمتغیر تدل على أن العالقة عكسیة وقو 

الذي یمثل عدد  E1 فقد كانت درجة تشبعه بالمتغیر األول أما المركب األساسي الثاني
، وهذه القیمة تدل على أن العالقة عكسیة )-0.020(أفراد قوة العمل غیر المتزوجین تساوي

درجة تشبع المركب الثاني بالمتغیر ، بینما كانت E1 وضعیفة جدًا بین المركب الثاني والمتغیر
E7  وهذه القیمة تدل على أن ) 0.885( الذي یمثل متوسط عدد السكان لكل صیدالني تساوي ،

  .E 7العالقة طردیة وقویة بین المركب الثاني والمتغیر

  .  وهكذا نفسر بقیة قیم التشبعات بین المركبات األساسیة والمتغیرات األصلیة

نحصل ) 3-2(المركبات األساسیة األولیة في الجدول رقم وباالعتماد على  -
بعدد ) 16(على الجذور الكامنة للمركبات األساسیة األولیة والبالغ عددها 

المتغیرات األصلیة، ونسبة التباین التي یفسرها كل مركب من التباین الكلي 
على  للمتغیرات األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، كما نحصل

نسبة التباین التراكمیة التي تفسرها المركبات، والتي تظهر بیاناتها في الجدول 
)2-4.( 
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یمثل الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر والتراكمیة للمركبات األساسیة ) 4-2(الجدول رقم 
  األولیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة

المركبات   الجذور الكامنة قبل االستخراج
نسبة التیاین المفسر   األساسیة

  % التراكمیة
نسبة التباین المفسر 

%  
(القیمة  j(  

45.190  45.190  7.230  1  
68.693  23.503  3.761  2  
76.917  8.223  1.316  3  
83.464  6.547  1.047  4  
88.340  4.877  0.780  5  
92.298  3.958  0.633  6  
95.530  3.232  0.517  7  
97.166  1.636  0.262  8  
98.392  1.227  0.196  9  
99.098  0.706  0.113  10  
99.510  0.411  0.066  11  
99.770  0.261  0.042  12  
99.937  0.167  0.027  13  
99.986  0.050  0.008  14  

100  0.014  0.002  15  
100  0  0  16  

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 3-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر

یساوي مجموع مربعات تشبعات ذلك المركب و )حجم التباین( الجذر الكامن للمركبو
  :بالمتغیرات األصلیة ویعطى بالعالقة

  
    )2-2(  
  

 :حیث أن j
a، وأن jتمثل الجذر الكامن للمركب   ji

  .i بالمتغیر  j تمثل تشبع المركب 

                                                             
 نسبة التباین المفسر التراكمیة تساوي المجموع التراكمي لنسبة التباین المفسر 





p

i
jij
a

1

2
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حسبت وفق العالقة  )4-2(الواردة في الجدول للمركبات األساسیة ةر الكامنو وبالتالي فإن الجذ
  ).3-2(بیانات  الجدول  وباالعتماد على) 2-2(

  :حسب على الشكل )1(فعلى سبیل المثال نجد أن الجذر الكامن للمركب األساسي األول 
230.7)927.0(.........)071.0()285.0()891.0( 2222

1   
  :أما نسبة التباین المفسر للمركب تعطى بالعالقة

100

1



m

j
j

j




  )j %                   )2-3نسبة التباین المفسر لمركب = 

  .عدد المركبات األساسیة  mحیث  

  :فعلى سبیل المثال نجد أن نسبة التباین المفسر التي یفسرها المركب األول حسبت على الشكل

%190.45100
0002.0....761.3230.7

230.7



=10016

1

1


j

j

   =نسبة التباین المفسر للمركب األول  

  ):3-2(من الجدول نالحظ

تمثل حجم التباین في كل ) 7.230(وتساوي ) 1(أن قیمة الجذر الكامن للمركب األول  - 1
المتغیرات األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي حسبت على المركب 

 .واالقتصادیةمن التباین الكلي للمتغیرات االجتماعیة %) 45.190(األول، ویفسر 
تمثل حجم التباین في ) 3.761(وتساوي ) 2(أن قیمة الجذر الكامن للمركب الثاني  - 2

كل المتغیرات األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي حسبت على 
من التباین الكلي للمتغیرات %) 23.503(المركب الثاني، ویفسر هذا المركب 

ماعیة واالقتصادیة، وأن نسبة التباین التي یفسرها المركب األول والثاني معًا االجت
 %).68.693(تساوي

تمثل حجم التباین في )  1.316( وتساوي ) 3(أن قیمة الجذر الكامن للمركب الثالث   - 3
حسبت على كل المتغیرات األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي 

من التباین الكلي للمتغیرات االجتماعیة %) 8.223(المركب الثالث، ویفسر هذا المركب 
واالقتصادیة، وأن نسبة التباین التي یفسرها المركب األول والثاني والثالث معًا 

 %).76.917(تساوي
تمثل حجم التباین في كل ) 1.047(وتساوي ) 4(أن قیمة الجذر الكامن للمركب الرابع  - 4

المتغیرات األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي حسبت على المركب 
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من التباین الكلي للمتغیرات االجتماعیة %) 6.547(الرابع، ویفسر هذا المركب 
ثالث والرابع معًا واالقتصادیة، وأن نسبة التباین التي یفسرها المركب األول والثاني وال

 %).83.464(تساوي
وهكذا تنخفض أهمیة المركبات بانخفاض قیمة الجذر الكامن لها وانخفاض نسبة التباین 

  .التي تفسرها
في استخالص المركبات األساسیة  Kaiserوسنعتمد في دراستنا على معیار  -

ساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، وذلك ألنه یأخذ المركبات األ
التي تكون جذورها الكامنة أكبر من الواحد، أما المركبات التي تقل جذورها 
الكامنة عن الواحد قلیلة األهمیة، وهذا ما یبرر استخدامنا لهذا المعیار،  ووفق 

درجة ( هذا المعیار تم استخالص أربعة مركبات أساسیة كانت قیمة تشبعاتها 
  :بالجدول التالي بالمتغیرات األصلیة ممثلة) ارتباطها

یمثل المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المستخرجة ) 5-2(الجدول رقم 
  Kaiserوفق معیار 

  المتغیرات  المركبات األساسیة
4  3  2  1  

  E1عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین  -0.891  -0.020  0.326  -0.002
  E2عدد أفراد قوة العمل المتزوجین    0.285  -0.039  0.481  0.738
  E3عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل    -0.071  0.351  -0.630  0.563
  E4 متوسط عدد السكان لكل طبیب صحة   -0.860  -0.342  -0.082  -0.006
  E5 متوسط عدد السكان لكل طبیب أسنان   -0.743  -0.480  0.076  -0.087
  E6 متوسط عدد السكان لكل سریر   -0.631  -0.134  -0.465  0.174
 E7متوسط عدد السكان لكل صیدالني   -0.221  0.885  0.277  0.070
  E8عدد الممرضون والممرضات   0.883  -0.089  0.190  0.072
 E9عدد القابالت   -0.355  -0.731  0.361  0.193
  E10 نسبة السكان الحضر من مجموع السكان   0.809  -0.420  0.068  -0.129
  E11 عدد أفراد قوة العمل الذین هم أصحاب عمل   0.366  0.615  0.070  -0.235
  E12عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم   0.883  0.243  0.134  0.079
  E13 عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر  0.929  0.064  -0.214  -0.070
  E14عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر   -0.593  0.695  0.159  -0.114
  E15معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة   -0.252  0.887  0.074  0.062
  E16موازنة التعلیم العالي   0.927  -0.245  -0.070  0.024

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 1-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر
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  :ما یلي) 5-2(نالحظ من بیانات الجدول 

إن المتغیرات التي ترتبط بعالقة قویة جدًا مع المركب األساسي األول هي  -
، )0.929( بتشبع قدره  E13متغیر عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر 

، أما المتغیرات التي )0.927( بتشبع قدره  E16یلیه موازنة التعلیم العالي 
بط بعالقة قویة مع المركب األول هي عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین ترت

E1  وهذا یدل على وجود عالقة عكسیة بینهما، یلیه ) -0.891( بتشبع قدره
، وعدد أفراد قوة العمل الذین یعملون  E8كل من عدد الممرضین والممرضات 

لكل طبیب  ، یلیه متوسط عدد السكان)0.883(بتشبع قدره  E12لحسابهم 
، یلیه )-0.860(، الذي یرتبط معه بعالقة عكسیة بتشبع قدره   E4صحة 

، والمتغیر )0.809( بتشبع  E10نسبة السكان الحضر من مجموع السكان 
الذي یرتبط بعالقة مقبولة وعكسیة مع المركب األول هي عدد السكان لكل 

ت فهي ضعیفة بقیة المتغیرا، أما ) - 0.743(بتشبع قدره  E5طبیب أسنان 
 ).0.7(ألن تشبعاتها تقل عن  االرتباط بالمركب األساسي األول

إن المتغیرات التي ترتبط بعالقة قویة مع المركب األـساسي الثاني هي معدل  -
، یلیه متوسط عدد )0.887(بتشبع قدره  E15النشاط االقتصادي للقوة البشریة 

، والمتغیر الذي یرتبط )0.885( بتشبع قدره  E7السكان لكل صیدالني 
بتشبع         E9بعالقة مقبولة وعكسیة مع المركب الثاني هو عدد القابالت 

 .، أما بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب الثاني) -0.731( 
إن جمیع المتغیرات ضعیفة االرتباط بالمركب الثالث ألن جمیع تشبعاتها تقل  -

 .)0.7(عن 
إن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب الرابع هو عدد أفراد قوة العمل المتزوجین  -

E2  أي یرتبط بعالقة مقبولة مع المركب الرابع، أما ) 0.738( بتشبع قدره
بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب الرابع فجمیع تشبعاتها تقل عن  

 )0.7.( 

یحتفظ بالمركبات األساسیة التي تزید جذورها  الذي Kaiserباالعتماد على معیار 
  ).6-2(الكامنة عن الواحد الصحیح نحصل على الجدول 
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یمثل الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر للمركبات األساسیة المستخرجة وفق ) 6-2(جدول رقم 
  Kaiserمعیار 

    الجذور الكامنة بعد االستخراج
این المفسر بنسبة الت  المركبات األساسیة

  % التراكمیة
نسبة التباین المفسر 

%  
  القیمة

45.190  45.190  7.230  1  
68.693  23.503  3.761  2  
76.917  8.223  1.316  3  
83.464  6.547  1.047  4  

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 4-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر

  :نالحظ أنه )6-2(من الجدول 

تم االحتفاظ بالمركبات األساسیة التي جذورها الكامنة أكبر من الواحد الصحیح  -
، ولیس بمقدورنا تحدید هذه المركبات إال بعد إجراء عملیة التدویر أربعةوعددها 

للحصول على تشكیالت مناسبة للمركبات یمكن تفسیرها بشكل منطقي، 
 :وجذورها الكامنة على الترتیب

1= 7.230, 2=3.761, 3= 1.316, 4= 1.047  

أي أن حجم التباین في المركب األساسي األول الذي یحسب على كافة المتغیرات 
، ونسبة التباین التي )7.230(األصلیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة یساوي 

التباین في المركب األساسي الثاني ، وحجم %)45.190(یفسرها هذا المركب تساوي 
، ونسبة التباین التي )3.761( الذي یحسب على كافة المتغیرات األصلیة یساوي 

، ونسبة التباین التي یفسرها المركبان األول والثاني معًا %)23.503(یفسرها تساوي 
، وحجم التباین في المركب األساسي الثالث الذي یحسب على %)68.693(تساوي 

، ونسبة التباین التي یفسرها تساوي           )1.316(المتغیرات األصلیة یساوي  كافة
%) 76.917( ، ونسبة التباین التي تفسرها المركبات الثالثة األولى تساوي %)8.223(

، وحجم التباین في المركب األساسي الرابع الذي یحسب على كافة المتغیرات الممثلة 
، ونسبة التباین التي یفسرها تساوي  )1.047( ادیة تساوي للعوامل االجتماعیة واالقتص

  %).80.464( ، ونسبة التباین التي تفسرها المركبات األربعة معًا تساوي %)6.547( 
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بما أنه لمعظم المتغیرات تشبعات مرتفعة على المركب األساسي األول والثاني  -
، )5-2( وتشبعات أقل على بقیة المركبات كما هو واضح من الجدول 

باإلضافة إلى أن هناك فرق كبیر بین نسبة التباین التي یفسرها كل من  
، حیث أن ) 6-2(المركبات  األربعة المستخرجة كما هو مبین في الجدول 

نسبة التباین التي یفسرها المركب األساسي األول بمفرده تساوي 
یة من التباین الكلي للمتغیرات الممثلة للعوامل االجتماع%)45.190(

واالقتصادیة وهي نسبة كبیرة نسبیًا مقارنة مع نسبة التباین التي یفسرها كل من 
من التباین الكلي للمتغیرات %) 23.503( المركب األساسي الثاني وتساوي 

، %) 8.223( األصلیة، وكذلك النسبة التي یفسرها المركب الثالث وتساوي 
 %). 6.547( والنسبة التي یفسرها المركب الرابع وتساوي 

وبهدف جعل التشبعات الكبیرة أكبر والصغیرة أصغر على المركبات األربعة  -
المستخرجة ، سنقوم بإجراء عملیة تدویر المحاور، وذلك باالعتماد على طریقة 

وهي طریقة تدویر تتمیز بأنها تحافظ  varimaxتعظیم التباین المعروفة باسم 
یة، وهذا یعني هندسیًا بقاء على خاصیة االستقالل بین المركبات األساس

 .المحاور متعامدة أثناء عملیة التدویر
  :وكانت النتائج على النحو التالي

في البدایة نحصل على مصفوفة المركبات األساسیة الواردة بیاناتها في الجدول 
  ):7-2( رقم 
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ة واالقتصادیة المستخرجة یمثل المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعی) 7-2(الجدول رقم 
  بعد التدویر Kaiserوفق معیار 

  المتغیرات  المركبات األساسیة

4  3  2  1  

عدد أفراد قوة العمل غیر  -0.884  0.282  -0.179  0.091
  E1المتزوجین 

عدد أفراد قوة العمل المتزوجین    0.192  -0.019  0.027  0.906
E2  

عدد أفراد قوة العمل المطلقین   0.049  0.173  0.899  0.053
  E3واألرامل  

متوسط عدد السكان لكل طبیب   -0.911  -0.126  0.068  -0.116
  E4 صحة 

متوسط عدد السكان لكل طبیب   -0.844  -0.243  -0.140  -0.066
  E5 أسنان 

متوسط عدد السكان لكل سریر   -0.614  -0.088  0.494  -0.184
 E6  

متوسط عدد السكان لكل   0.005  0.949  0.023  0.115
 E7صیدالني 

عدد الممرضون والممرضات   0.804  -0.260  -0.203  0.272
E8  

 E9عدد القابالت   -0.576  -0.516  -0.282  0.387

نسبة السكان الحضر من   0.661  -0.573  -0.285  0.059
  E10 مجموع السكان 

عدد أفراد قوة العمل الذین هم   0.524  0.510  -0.102  -0.162
  E11 أصحاب عمل 

عدد أفراد قوة العمل الذین   0.898  0.038  -0.088  0.216
  E12یعملون لحسابهم 

عدد أفراد قوة العمل الذین   0.926  -0.220  0.055  -0.084
  E13 یعملون بأجر

عدد أفراد قوة العمل الذین   -0.385  0.841  0.001  -0.125
  E14یعملون بدون أجر 

معدل النشاط االقتصادي للقوة   -0.009  0.909  0.179  -0.012
  E15البشریة 

  E16موازنة التعلیم العالي   0.826  -0.478  -0.064  0.101

باستخدام برنامج ) 1- 2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر
SPSS 18  

  : ما یلي )7-2(نالحظ من بیانات الجدول رقم 

عدد أفراد قوة  ن أقوى المتغیرات ارتباطًا بالمركب األساسي األول بعد عملیة التدویر هوإ -
، یلیه متوسط عدد السكان لكل طبیب )0.926( بتشبع قدره  E13العمل الذین یعملون بأجر 

 وبعالقة عكسیة، یلیه عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون) -0.911( بتشبع قدره  E4صحة 
بتشبع قدره   E1، یلیه عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین )0.898(بتشبع قدره  E12لحسابهم 

، یلیه ) - 0.844( بتشبع قدره    E5، یلیه متوسط عدد السكان لكل طبیب أسنان )-  0.884(
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بتشبع  E8، ثم عدد الممرضین والممرضات )0.826(بتشبع قدره  E16موازنة التعلیم العالي 
وباعتبار أن المركب . ، أما بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب األول)0.804(قدره 

المركب األول بمركب العوامل  یمكننا تسمیةاألول یرتبط بقوة بمتغیرات اجتماعیة واقتصادیة 
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان ( االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بـ 

غیر لكل طبیب صحة، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
عدد الممرضون المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي، 

  ).والممرضات
إن أقوى المتغیرات ارتباطًا مع المركب األساسي الثاني هو متوسط عدد السكان لكل صیدالني  -

E7  یلیه معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة )0.949( بتشبع قدره ،E15  بتشبع قدره
أما  ).0.841( دره بتشبع ق E14، ثم عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر )0.909(

بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب الثاني، وباعتبار أن المركب الثاني یضم متغیرات 
یمكننا تسمیة المركب الثاني بمركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة اجتماعیة واقتصادیة 

لكل صیدالني، عدد معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان (المتمثلة بـ 
  .)أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر

 E3وى المتغیرات ارتباطًا بالمركب الثالث هو عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل ن أقإ -
وبما أن  ، أما بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب الثالث، )0.899( بتشبع قدره 

قوة العمل المطلقین  عدد أفراد( المركب الثالث یرتبط بعالقة قویة مع متغیر اجتماعي 
بالتالي یمكننا تسمیة المركب الثالث بالمركب االجتماعي المتمثل بعدد أفراد قوة ، )واألرامل

  .العمل المطلقین واألرامل

بتشبع قدره  E2د قوة العمل المتزوجین وى المتغیرات ارتباطًا بالمركب الرابع هو عدد أفران أقإ -
وبما أن المركب الرابع  ، أما بقیة المتغیرات فهي ضعیفة االرتباط بالمركب الرابع ، )0.906( 

، بالتالي یمكننا ) عدد أفراد قوة العمل المتزوجین( یرتبط بعالقة قویة مع متغیر اجتماعي 
  .عدد أفراد قوة العمل المتزوجینتسمیة المركب الرابع بالمركب االجتماعي المتمثل ب

  ):8-2( كما حصلنا على مصفوفة التباین المفسر بعد التدویر والواردة بیاناتها في الجدول 
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یمثل الجذور الكامنة ونسبة التباین المفسر للمركبات األساسیة المستخرجة وفق ) 8-2(جدول رقم 
  بعد التدویر Kaiserمعیار 

    االستخراجالجذور الكامنة بعد 
نسبة التیاین المفسر   المركبات األساسیة

  % التراكمیة
نسبة التباین المفسر 

%  
  القیمة

43.290  43.290  6.926  1  
67.221  23.931  3.829  2  
75.775  8.554  1.369  3  
83.464  7.689  1.230  4  

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 1-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر

  :ما یلي )8-2(نالحظ من بیانات الجدول 

إن حجم التباین في المركب األساسي األول الذي یحسب على كافة المتغیرات األصلیة 
، ونسبة التباین التي یفسرها )6.926(الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة یساوي 

، وحجم التباین في المركب األساسي الثاني الذي %)43.290(هذا المركب تساوي 
، ونسبة التباین التي یفسرها )3.829( یحسب على كافة المتغیرات األصلیة یساوي 

، ونسبة التباین الي یفسرها المركبان األول والثاني معًا تساوي %)23.931(تساوي 
، وحجم التباین في المركب األساسي الثالث الذي یحسب على كافة %)67.221(

، %)8.554(، ونسبة التباین التي یفسرها تساوي )1.369(المتغیرات األصلیة یساوي 
، وحجم %) 75.775( ونسبة التباین التي تفسرها المركبات الثالثة األولى تساوي 

حسب على كافة المتغیرات الممثلة للعوامل التباین في المركب األساسي الرابع الذي ی
، ونسبة التباین التي یفسرها تساوي )1.230( االجتماعیة واالقتصادیة تساوي 

  %).83.464( ، ونسبة التباین التي تفسرها المركبات األربعة معًا تساوي %)7.689(

نالحظ أن نسبة التباین المفسر لكل من المركبات األربعة المستخرجة أصبحت  -
 . وزعة بشكل متقارب مقارنة عما كانت علیه قبل التدویرم

كما حصلنا على قیم التشاركیة للمتغیرات الممثلة للعوامل االجتماعیة 
  ).9-2( واالقتصادیة والواردة بیاناتها في الجدول 
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  یمثل قیم التشاركیة للمتغیرات الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة) 9-2(الجدول رقم 
  المتغیرات  القیم األولیة  القیم المستخلصة

  E1عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین   1  0.901

  E2عدد أفراد قوة العمل المتزوجین    1  0.859

  E3عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل    1  0.843

  E4 متوسط عدد السكان لكل طبیب صحة   1  0.864

  E5 متوسط عدد السكان لكل طبیب أسنان   1  0.795

  E6 متوسط عدد السكان لكل سریر   1  0.662

 E7متوسط عدد السكان لكل صیدالني   1  0.914

  E8عدد الممرضون والممرضات   1  0.829

 E9عدد القابالت   1  0.827

  E10 نسبة السكان الحضر من مجموع السكان   1  0.851

  E11 عدد أفراد قوة العمل الذین هم أصحاب عمل   1  0.572

  E12عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم   1  0.863

  E13 عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر  1  0.917

  E14عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر   1  0.872

  E15معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة   1  0.859

  E16موازنة التعلیم العالي   1  0.925

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 1-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر

  :ما یلي) 9-2( نالحظ من بیانات الجدول 
إن قیم التشاركیة لجمیع المتغیرات قبل استخالص المركبات األساسیة تساوي الواحد على  -

  .افتراض أن كل التباین هو تباین تشاركي
أما قیمة التشاركیة بعد استخالص المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة 

عدد أفراد قوة العمل غیر (  E1تقل عن الواحد ، فعلى سبیل المثال قیمة التشاركیة للمتغیر 
التي  E1هذه القیمة تدل على أن نسبة التباین في المتغیر ) 0.901( تساوي ) المتزوجین 

  %).90.1( تفسرها المركبات المستخلصة من التحلیل العاملي تساوي 
كما حصلنا على معامالت المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة  -

، والتي تظهر  varimaxعن تدویر المحاور بطریقة واالقتصادیة الناتجة 
 ).10-2(بیاناتها في الجدول 
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یمثل معامالت المركبات األساسیة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ) 10-2( جدول رقم 
  .varimaxبعد التدویر المتعامد باستخدام طریقة 

  المتغیرات  المركبات األساسیة
4  3  2  1  

  E1عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین  -0.138  0.086  -0.184  0.128
  E2عدد أفراد قوة العمل المتزوجین    -0.025  0.042  0.125  0.783
  E3عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل    0.027  -0.046  0.709  0.149
  E4 متوسط عدد السكان لكل طبیب صحة   -0.134  -0.070  0.037  -0.046
  E5 متوسط عدد السكان لكل طبیب أسنان   -0.134  -0.077  -0.110  -0.034
  E6 متوسط عدد السكان لكل سریر   -0.074  -0.103  0.374  -0.075
 E7متوسط عدد السكان لكل صیدالني   0.016  0.277  -0.074  0.152
  E8عدد الممرضون والممرضات   0.097  -0.020  -0.088  0.154
 E9عدد القابالت   -0.129  -0.111  -0.140  0.317
  E10 نسبة السكان الحضر من مجموع السكان   0.079  -0.115  -0.145  -0.048

 لعدد أفراد قوة العمل الذین هم أصحاب عم  0.099  0.162  -0.145  -0.159
E11  

  E12عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم  0.123  0.052  -0.033  0.127
  E13 الذین یعملون بأجرعدد أفراد قوة العمل   0.143  -0.053  0.079  -0.135
  E14أجرراد قوة العمل الذین یعملون بدونعدد أف  -0.032  0.227  -0.114  -0.043
  E15معدل النشاط االقتصادي للقوة البشریة   0.024  0.241  0.042  0.056
  E16موازنة التعلیم العالي   0.108  -0.107  0.030  0.008

باستخدام برنامج ) 1-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر 
SPSS 18  

 الممثلة األساسیة ي إیجاد الدوال الریاضیة للمركباتف) 10-2( یستفاد من بیانات الجدول 
  . للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة

  :بالعالقةتعطى ) z1( إن دالة المركب األساسي األول 

1615141312

1110987

6543211

108.0024.0032.0143.0123.0
099.0079.0129.0097.0016.0

074.0134.0134.0027.0025.0138.0

EEEEE
EEEEE

EEEEEEz





         )2-4(  

  :تعطى بالعالقة)  z2(ودالة المركب األساسي الثاني 
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1615141312

1110987

6543212

107.0241.0227.0053.0052.0
162.0115.0111.0020.0277.0

103.0077.0070.0046.0042.0086.0

EEEEE
EEEEE

EEEEEEz






      )2-5(  

  :تعطى بالعالقة) z3(ودالة المركب األساسي الثالث 

1615141312

1110987

6543213

030.0042.0114.0079.0033.0
145.0145.0140.0088.0074.0

374.0110.0037.0709.0125.0184.0

EEEEE
EEEEE

EEEEEEz





    )2-6(  

  :بالعالقةتعطى ) z4(ودالة المركب األساسي الرابع 

1615141312

1110987

6543214

008.0056.0043.0135.0127.0
159.0048.0317.0154.0152.0

075.0034.0046.0149.0783.0128.0

EEEEE
EEEEE

EEEEEEz





   )2 -7(  

ویمكننا إضافة مرحلة أخیرة للتحلیل یتم بها تقدیر قیم المفردات في كل مركب من المركبات 
األساسیة الناتجة، ویجب أن یفهم أن هذه التقدیرات لیست سوى تقدیرات لموقع المفردة من 

الذي یحوي على قیم المركبات ) 11- 2 (المركبات األساسیة الناتجة، وفیما یلي الجدول رقم 
األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة بعد إجراء التدویر المتعامد للمحاور بطریقة 

Varimax  2010- 1995(خالل الفترة.(  
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ر المحاور یمثل قیم المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة بعد تدوی) 11-2(جدول رقم 
  .varimaxبطریقة 

  المركب الرابع
z4   

  المركب الثالث
z3  

  المركب الثاني 
z2  

  المركب األول 
z1 

  العام

0.35621- 0.22180- 0.74758 -  1.74854 -  1995  
0.11227 -  0.33736 -  0.61262 -  1.85372 -  1996  
0.45260  0.37625- 0.62782 -  1.31650 -  1997  
0.93926  0.17102- 0.11735  1.11432 -  1998  
1.02625 -  0.77219  0.48355  0.15589 -  1999  
0.93768 -  0.69934  0.57964  0.20519 -  2000  
0.15521  0.13232- 1.82202  0.02291 -  2001  
0.63489  1.50332- 2.28695  0.39093  2002  
0.49682  3.13664  0.48687  0.30287  2003  
0.92437 -  0.24144  0.03031  0.23766  2004  
0.05957  0.08205 -  0.24566 -  0.75310  2005  
0.30388  0.63561 -  0.12290  0.73910  2006  
0.51457  0.62232 -  0.22216 -  0.79175  2007  
2.62843 -  0.73672 -  0.85205 -  1.10906  2008  
0.99664  0.16525  1.23111- 1.08968  2009  
1.43176  0.19609 -  1.39060- 1.00290  2010  

  SPSS 18باستخدام برنامج ) 1-2(تم إیجاد الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول : المصدر

تمثل تقدیرات لقیم المركبات األساسیة الناتجة ، إن هذه التقدیرات ) 11-2(إن بیانات الجدول 
ًا وهو تحلیل التباین تكون مفیدة جدًا ألنه یمكن استخدامها كخطوة أولى لتحلیل أكثر تقدمًا وتعقید

  .المتعدد في دراستنا
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وهي       متغیرًا ) 16(وبالنتیجة استطعنا تخفیض عدد العوامل االجتماعیة واالقتصادیة من 
عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین، عدد أفراد قوة العمل المتزوجین، عدد أفراد قوة العمل ( 

المطلقین واألرامل، متوسط عدد السكان لكل طبیب صحة، متوسط عدد السكان لكل طبیب 
أسنان، متوسط عدد السكان لكل سریر، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد الممرضون 

رضات، عدد القابالت، نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، عدد أفراد قوة العمل والمم
الذین هم أصحاب عمل، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
الذین یعملون بأجر، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر، معدل النشاط االقتصادي 

  :هي إلى أربعة مركبات أساسیة) موازنة التعلیم العاليللقوة البشریة، 
عدد أفراد قوة العمل ( مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بـ : z1المركب األول 

الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون 
ن، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم المتزوجیغیر لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

  ).العالي، عدد الممرضون والممرضات
معدل النشاط االقتصادي (مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بـ : z2المركب الثاني 

للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون 
  .)أجر

  .المركب االجتماعي المتمثل بعدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل: z3المركب الثالث 
  .المركب االجتماعي المتمثل بعدد أفراد قوة العمل المتزوجین:  z4المركب الرابع 

حیث أن المركبات األساسیة للعوامل تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة أفضل تمثیل،  
المركبات هي الخطوة الثانیة لنمذجة العالقة بین االجتماعیة واالقتصادیة المستخلصة 

لعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المركبات األساسیة األربعة للتعلیم العالي و األساسیة األربعة ل
  .في سوریة
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العالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل  
  االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة

العالقة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل  تحلیل: المبحث األول
  . االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة

نمذجة العالقة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل : المبحث الثاني
  . االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة
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   الفصل الثالث

العالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة 
  واالقتصادیة في سوریة

  تمهید
، )الحالة الزواجیة، الصحة، حالة المسكن، مكان اإلقامة( العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ  إن

دخل األسرة، الحالة العملیة، معدل النشاط االقتصادي للقوة ( والعوامل االقتصادیة المتمثلة بـ 
وبعثات ، تؤثر على مكونات التعلیم العالي من طلبة وأساتذة )البشریة، موازنة التعلیم العالي

علمیة وكلیات وجامعات ومعاهد تقانیة وعلیا، إذ أن أي تغیر یطرأ على تلك العوامل، سینعكس 
   . بشكل مباشر على مكونات التعلیم العالي

بدور رئیسي في بناء قوة عمل منتجة، وتطویر الفكر النقدي الذي یقوم التعلیم العالي وبالمقابل 
تمعي، حیث یعد تطویر مكونات التعلیم العالي من طالب یساعد في عملیة البناء والتطویر المج

وأساتذة ومؤسسات وربطها بحاجات سوق العمل شرطًا الزمًا لنجاح عملیة التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة، وتوفیر متطلباتها من المهارات واالختصاصات ذات الكفاءة العالیة التي تتطابق مع 

  .متطلبات التنمیة وحاجات سوق العمل
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  المبحث األول

تحلیل العالقة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل 
  . االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة

تعد دراسة العالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة على جانب كبیر 
التعلیم العالي ارتباطًا وثیقًا بالعوامل من األهمیة لمعرفة التأثیر المتبادل بینهما، حیث یرتبط 

واالقتصادیة وهي ) الحالة الزواجیة، الصحة، حالة المسكن، مكان اإلقامة(االجتماعیة وهي 
لذلك وبعد تخفیض ). الدخل، الحالة العملیة، معدل النشاط االقتصادي، موازنة التعلیم العالي(

ن خمسة عشر متغیرًا إلى أربعة مركبات تمثل عدد المتغیرات الممثلة لمكونات التعلیم العالي م
مكونات التعلیم العالي أفضل تمثیل، وتخفیض عدد المتغیرات الممثلة للعوامل االجتماعیة 
واالقتصادیة من ستة عشر متغیرًا إلى أربعة مركبات أساسیة تمثل العوامل االجتماعیة 

یل، سنقوم بدراسة التأثیر المتبادل  واالقتصادیة المؤثرة على مكونات التعلیم العالي أفضل تمث
الناتجة من تطبیق أسلوب (بین المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة 

الممثلة بأربعة مركبات أساسیة ، ومكونات التعلیم ) التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة
الممثلة بأربعة مركبات ) المركبات األساسیة الناتجة من تطبیق التحلیل العاملي بطریقة(العالي 

تعلیمیة أساسیة، باستخدام أحد أسالیب التحلیل اإلحصائي المتقدم الممثل بأسلوب تحلیل التباین 
  .المتعدد

  )MANOVA(مفهوم تحلیل التباین المتعدد )  3-1-1
والذي  المتعددة، أحد أسالیب التحلیل اإلحصائي المتقدم للمتغیراتتحلیل التباین المتعدد یعد 

ویستخدم تحلیل . یستخدم لدراسة العالقة بین متغیر مستقل أو أكثر ومتغیرین أو أكثر تابعین
  .)2002رزق اهللا، ( التباین المتعدد لدراسة تأثیر كل متغیر مستقل على المتغیرات التابعة 

ثیرات كل بأنه طریقة من طرائق قیاس التباین نقیس من خاللها تأ): MANOVA(كما یعرف 
عامل أو متغیر مستقل على عدة متغیرات تابعة بدًال من متغیر تابع واحد ، ویفترض في تحلیل 
التباین المتعدد أن تكون العینات عشوائیة مستقلة ونحصل علیها من المجتمعات الطبیعیة 

  ). Rencher,  2002. (باإلضافة إلى تساوي مصفوفات التباین المشترك
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یل التباین المتعدد معنویة الفروقات بین المجموعات وتبنى على المقارنة بین وتقیس اختبارات تحل
المجموعات، كذلك نقیس من خالله االرتباط مابین المتغیرات ) وبین(مجموع المربعات داخل 

  .Taylor, 2011).( التابعة

  ) MANOVA(استخدامات تحلیل التباین المتعدد ) 3-1-2
خیارات إحصائیة متقدمة، ویصعب فهم تفاصیل هذا النموذج،  MANOVAیتطلب نموذج 

لكن المبادئ األساسیة له مشابهة لالختبارات اإلحصائیة األخرى مثل تحلیل التباین األحادي 
  ..واالنحدار الخطي) (t- testواختبار ستیودنت 

  :)Bpyman& Cramer,  2001(وأهم استخدامات تحلیل التباین المتعدد 

األسلوب في حالة وجود عدة متغیرات تابعة مترابطة فیما بینها، ونرید نستخدم هذا  - 1
 .استخدام اختبار إحصائي كلي على هذه المجموعة من المتغیرات التابعة

نستخدم هذا األسلوب لفحص الكیفیة التي تؤثر فیها المتغیرات المستقلة على مجموعة  - 2
 .من المتغیرات التابعة في نفس الوقت

السبب األول هو التحكم في الخطأ من : جراء تحلیل التباین المتعدد ویوجد سببین إل
النوع األول، والسبب الثاني هو االستفادة من القوى المترابطة بالنظر لمجموعة المتغیرات 

  .التابعة كوحدة والقاعدة المنطقیة هو تشكیل مجموع موزون من المتغیرات التابعة
یل التباین المتعدد هو اختبار ویلكس المبدا إن أكثر اإلحصاءات استخدامًا مع تحل -

)Wilks- Lambda ( حیث تتوافق القیم الصغیرة لالمبدا مع أكبر الفروقات ،
 .مابین المجموعات أو االرتباط األقوى مابین المتغیرات التابعة والمتغیرات المستقلة

 )TAYLOR, 2011(. 
معنوي للمتغیرات المستقلة یوجد تأثیر كان حیث تحدد إحصائیة المبدا فیما إذا   -

  .التي نرید دراستها على المتغیرات التابعة

  شروط تحلیل التباین المتعدد) 3-1-3
  :جراء تحلیل التباین المتعدد وهيیوجد مجموعة من الشروط والفروض إل

أن تكون المتغیرات التابعة موزعة توزیعًا طبیعیًا لكل مجتمع، فإذا كانت المتغیرات   - 1
التابعة موزعة معًا توزیعًا طبیعیًا یكون كل متغیر منها موزعًا توزیعًا طبیعیًا بغض النظر 

 .عن المتغیرات األخرى
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ة في أي متغیر أن یتم اختیار العینة اختیارًا عشوائیًا، كما أن درجة أي فرد في العین  - 2
 ).2003أبو عالم، ( .یجب أن تكون مستقلة عن جمیع درجات أفراد العینة اآلخرین

) MANOVA(یفترض نموذج : وجود عالقة خطیة بین المتغیرات التابعة والمستقلة - 3
بأنه توجد عالقة خطیة بین جمیع أزواج المتغیرات التابعة والمستقلة، وعندما تنحرف 

ي عندها یثار الشك حول قوة وفعالیة تحلیل التباین متعدد العالقة عن النمط الخط
 .المتغیرات

تجانس (أن تكون تباینات المتغیرات التابعة واحدة في جمیع مستویات المتغیر المستقل  - 4
، حیث تقوم اختبارات التجانس )مصفوفة التباین والتباین المشترك بین المجموعات

 : اختبارین مهمین همالمصفوفات التباین والتباین المشترك على 
 .لتساوي مصفوفات التباین المشترك بین المجموعات  Box'sاختبار  -
اختبار لیفني والذي یختبر فیما إذا كان التباین لكل متغیر تابع یختلف بشكل معنوي  -

 .بین المجموعات
یشبه اختبار لیفني اختبار بوكس للتجانس، لكن الفارق الوحید بینهما أن اختبار 

  . لیفني یتعلق بالتباینات، أما اختبار بوكس یتعلق بالتباینات المشتركة
)Taylor, 2011.(  

حسب عدد ) یحوي أكثر من متغیر تابع( ویمكننا تحدید نوع تحلیل التباین المتعدد 
  :)2008ین، أم(  المتغیرات المستقلة

إذا كان لدینا متغیر مستقل واحد یكون في هذه الحالة تحلیل التباین المتعدد ذو  -
 ).one way MANOVA(اتجاه واحد 

إذا كان لدینا متغیرین مستقلین یكون في هذه الحالة تحلیل التباین المتعدد ذو  -
 ).Two way MANOVA( اتجاهین 

اتجاه    Nإذا كان لدینا أكثر من متغیرین مستقلین یكون تحلیل التباین المتعدد ذو  -
) N-way MANOVA(. 

أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على مركبات التعلیم ) 3-1-4
  )(MANOVAالعالي األساسیة باستخدام 

لدراسة أثر المركبات األساسیة األربعة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي 
حصلنا علیها في الفصل الثاني من دراستنا، على المركبات األساسیة التعلیمیة األربعة 
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الممثلة لمكونات التعلیم العالي التي حصلنا علیها في الفصل األول من دراستنا، یجب 
  :دراسة على الشكل التاليتحدید متغیرات ال
  :المتغیرات التابعة

f1 :المرحلة الجامعیة األولى.  

f2 :الدراسات العلیا خریجي.  

f3 : المعاهد العلیاطلبة.  

:f4  المعاهد التقانیةطلبة.  

  :المتغیرات المستقلة 
z1 :عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون (لمتمثل بـ مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة ا

بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، غیر أفراد قوة العمل 

  ).عدد الممرضون والممرضات

z2:  ل النشاط االقتصادي للقوة دمع(المتمثل بـ واالقتصادیة مركب العوامل االجتماعیة
البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون 

  ).أجر

:z3   عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل(بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة.(  

z4:  عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ.(  
وقبل تطبیق أسلوب تحلیل التباین المتعدد یجب التأكد من أن المتغیرات التابعة   -

إلى الحاسوب )  18-1(تخضع للتوزیع الطبیعي، لذلك قمنا بإدخال بیانات الجدول 
 ).1-3(جدول حصلنا على ال. spss 18وباستخدام برنامج 

  اختبار كولموغورف سمیرنوف) 1-3(الجدول رقم 

  f4  f3  f2  f1  المتغیرات

Kolmogorov-
Smirnov Z  

0.856  0.855  0.818  1.069  

  sig  0.457  0.458  0.514  0.203داللة االختبار 
  spss 18باستخدام برنامج  )18-1(ى بیانات الجدول الباحثة باالعتماد عل إعداد:المصدر

  :یختبر الفرضیة التالیة) 1-3(إن الجدول 

H0 :بیانات المتغیرات التابعة تخضع للتوزیع الطبیعي.  

H1 :بیانات المتغیرات التابعة ال تخضع للتوزیع الطبیعي.  
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مثل مستوى داللة االختبار ت تيال) sig( أن جمیع قیم) 1-3(نالحظ من الجدول 
سمیرنوف المقابلة  للمتغیرات التابعة أكبر من مستوى الداللة  -اإلحصائي كولموغورف

بالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أن المتغیرات التابعة تخضع للتوزیع  ،)0.05(
  .الطبیعي

لتابعة سنقوم أثر كل متغیر من المتغیرات المستقلة على كل من المتغیرات ادراسة ول -
الذي یمثل المركبات التعلیمیة األساسیة والجدول ) 18-1(بإدخال بیانات الجدول 

الذي یمثل المركبات األساسیة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، إلى ) 2-11(
وتطبیق أسلوب تحلیل التباین المتعدد  spss 18الحاسوب وباستخدام برنامج 

)MANOVA (التالیة تم الوصول إلى النتائج: 
في البدایة حصلنا على جدول اختبارات التباین المتعدد الذي یختبر المعنویة الكلیة 
للنموذج بالنسبة لكل متغیر من المتغیرات المستقلة، حیث أنه في حالة الداللة 
المعنویة ألي متغیر من المتغیرات المستقلة، من المتوقع أن یكون هناك تأثیر 

، )2008أمین، (  تقل على واحد أو أكثر من المتغیرات التابعةمعنوي لهذا المتغیر المس
 ).2- 3(وفي دراستنا كانت اختبارات التباین المتعدد موضحة بالجدول

  اختبارات التباین المتعدد) 2-3(الجدول رقم 
المتغیرات 
  المستقلة

قیمة 
 Wilk'sراختبا

Lambda 

   Fقیمة
  المحسوبة

 داللة
  االختبار

sig 

  نتیجة االختبار

z1 0.021  7.425  0.002  معنوي  
z2 0.482  1.346  0.370  غیر معنوي  
z3  0.330  0.927  0.534  غیر معنوي  
z4 0.277  3.265  0.113  غیر معنوي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي المقابلة للمتغیر ) 2-3(نالحظ من بیانات الجدول 
وبالتالي فإن ، )α=0.05(وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0.002(تساوي   z1المستقل 
)  z1( ذو داللة معنویة وهذا یعني أنه من المتوقع أن یكون لهذا المتغیر  z1المتغیر  

  .أو أكثر من المتغیرات التابعةتأثیر معنوي على واحد 

)  z2, z3, z4(بینما نجد أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي المقابلة للمتغیرات المستقلة 
على الترتیب وهي أكبر من مستوى الداللة )  0.113 ,0.534 ,0.370(كانت 
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)0.05=α( وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون المتغیرات ،)z2, z3, z4  ( تأثیر غیر ذات
  .معنوي على المتغیرات التابعة

  :والختبار المعنویة الجزئیة للنموذج سنقوم باختبار الفرضیات التالیة
أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على المرحلة الجامعیة ) 3-1-4-1

  األولى
واالقتصادیة على الممثلة للعوامل االجتماعیة ) z2, z3, z4 z1 , (دراسة تأثیر المتغیرات المستقلة ل

  :نختبر الفرضیة التالیة الممثل للمرحلة الجامعیة األولى)  f1(المتغیر التابع 
  : الفرضیة اإلحصائیة الرئیسة

:H0  ة المستقل اتال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل للمرحلة الجامعیة األولى ) f1(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

:H1  ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل للمرحلة الجامعیة األولى ) f1(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

  :ة الفرضیات الفرعیة التالیةرئیسال ةعن هذه الفرضی ویتفرع
1( H0: ال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول z1 ) مركب العوامل االجتماعیة

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب ( واالقتصادیة المتمثل بـ 
المتزوجین، عدد غیر صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

على المتغیر  ،))أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضاتالسكان لكل طبیب 
 .الممثل للمرحلة الجامعیة األولى f1التابع األول 

H1 : یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول z1 ) واالقتصادیة   مركب العوامل االجتماعیة
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد ( المتمثل بـ 

المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب غیر قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
 f1تابع األول على المتغیر ال ،))أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضات

  .الممثل للمرحلة الجامعیة األولى
H0     (2   : الثانيال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z2 ) مركب العوامل االجتماعیة

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل دمع( واالقتصادیة المتمثل بـ 
الممثل  f1األول  على المتغیر التابع ،))بدون أجرصیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون 

 . للمرحلة الجامعیة األولى

H1   : الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z2 ) مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة
ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد دمع( المتمثل بـ 
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الممثل للمرحلة الجامعیة  f1األول  على المتغیر التابع ،))العمل الذین یعملون بدون أجرأفراد قوة 
  .األولى

3( H0    : الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) مركب العوامل االجتماعیة
الممثل  f1األول  على المتغیر التابع، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( المتمثلة بـ 

 .للمرحلة الجامعیة األولى

H1:  الثالثیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) عدد ( بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة
الممثل للمرحلة الجامعیة  f1األول  على المتغیر التابع، ))أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل

  .األولى

4( H0:  الرابعال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  مركب العوامل االجتماعیة
الممثل للمرحلة  f1األول  على المتغیر التابع، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(المتمثلة بـ 

  .الجامعیة األولى

H1 : الرابعیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  عدد (المتمثلة بـ مركب العوامل االجتماعیة
  . الممثل للمرحلة الجامعیة األولى f1األول  على المتغیر التابع، ))أفراد قوة العمل المتزوجین

  ): 3-3(حصلنا على الجدول  18spss  وبعد إدخال البیانات في برنامج
  )f1( على المتغیر التابع )z2, z3, z4 z1 , ( تحلیل التباین لتأثیر) 3-3(الجدول 

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 F قیمة
  المحسوبة

داللة 
االختبار 

Sig 

 النتیجة

z1  5.257  2  2.628  16.129  0.002  رفض  

z2  0.260  1  0.260  1.593  0.242  قبول  
z3  0.593  2  0.296  1.819  0.223  قبول  
z4  1.288  1  1.288  7.901  0.023  رفض  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

  : ما یلي )3-3(نالحظ من بیانات الجدول 

) 0.002(  تساوي z1 مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر إن -

وبالتالي نرفض فرضیة العدم األولى  ،)α=0.05( وهي أصغر من مستوى الداللة
ونقبل الفرضیة البدیلة لها التي تنص على أنه یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل 

عدد أفراد قوة العمل ( مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ ( z1 األول
ن الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذی

یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب 
، على المتغیر التابع ))أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضات

                                                             
  1-عدد مستویات المتغیر = درجات الحریة  
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وبذلك نرفض الفرضیة  الفرعیة األولى . الممثل للمرحلة الجامعیة األولى f1األول 
لبدیلة لها التي تنص على أنه  یوجد تأثیر من فرضیات بحثنا ونقبل الفرضیة ا

على مكونات التعلیم ) z1( معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر
 .)f1(العالي الممثلة بالمتغیر 

) 0.242(تساوي  z2 للمتغیرمستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة  إن -

، وبالتالي نقبل فرضیة العدم الثانیة التي )α=0.05( الداللةوھي أكبر من مستوى 

مركب العوامل ( z2  يالثانال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل  أنهتنص على 
النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط  معدل( االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 

على ، ))عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر
وبذلك نقبل الفرضیة  .األولىالممثل للمرحلة الجامعیة  f1 لاألو المتغیر التابع

على أنه ال یوجد تأثیر معنوي  الثانیة من فرضیات بحثنا التي تنصالفرعیة 
على مكونات التعلیم العالي ) z2(للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

  ).f1(الممثلة بالمتغیر 
، )0.223(تساوي  z3 مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر إن -

فرضیة العدم الثالثة التي ، وبالتالي نقبل )α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة 
مركب العوامل ( z3 الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل  تنص على أنه

على المتغیر ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( االجتماعیة المتمثلة بـ 
وبذلك نقبل الفرضیة الفرعیة  .الممثل للمرحلة الجامعیة األولى f1األول  التابع

الثالثة من فرضیات بحثنا والتي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل 
على مكونات التعلیم العالي الممثلة ) z3(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

 ).f1(بالمتغیر 
وهي ، )0.023(تساوي  z4مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر للمتغیر  إن -

، وبالتالي نرفض فرضیة العدم الرابعة ونقبل )α=0.05(أصغر من مستوى الداللة 
   الرابعیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل التي تنص على أنه و بالفرضیة البدیلة لها 

) z4  على ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ
وبذلك نرفض الفرضیة . الممثل للمرحلة الجامعیة األولى f1األول  المتغیر التابع

یوجد  أنه على الرابعة من فرضیات بحثنا ونقبل الفرضیة البدیلة لها والتي تنص
على مكونات ) z4(تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

 .)f1(التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر 
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أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على خریجي الدراسات ) 3-1-4-2
  العلیا

الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة  )z2, z3, z4 z1 , (دراسة تأثیر المتغیرات المستقلة ل
  :الدراسات العلیا نختبر الفرضیة التالیة الممثل لخریجي ) f2(على المتغیر التابع 

  : الفرضیة اإلحصائیة الرئیسة
:H0 ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر  ال) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة

  .الممثل لخریجي الدراسات العلیا ) f2(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

H1 : ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل لخریجي الدراسات العلیا ) f2(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

  :ویتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة التالیة
1( :H0 یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول ال z1 ) مركب العوامل االجتماعیة

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب ( واالقتصادیة المتمثل بـ 
المتزوجین، عدد غیر صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

على المتغیر  ،))ممرضاتالسكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون وال
  .الممثل لخریجي الدراسات العلیا f2 الثانيالتابع 
 :H1یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول z1 ) مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد ( المتمثل بـ 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب غیر قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

 f2 الثانيعلى المتغیر التابع  ،))ممرضاتأسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون وال
  . الممثل لخریجي الدراسات العلیا

2( H0 : الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ال z2 ) مركب العوامل االجتماعیة
النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل  معدل( واالقتصادیة المتمثل بـ 

الممثل  f2 الثاني على المتغیر التابع ،))صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر
 .الدراسات العلیا لخریجي

H1    :  الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z2 ) مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة
النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد  معدل( المتمثل بـ 

الممثل لخریجي  f2 الثاني على المتغیر التابع ،))أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر
  .الدراسات العلیا
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3( H0 : الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة
 لخریجيالممثل   f2 المتغیر التابع الثانيعلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( 

 .الدراسات العلیا

H1 : الثالثیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) عدد (بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة
الدراسات  لخریجيالممثل   f2 المتغیر التابع الثانيعلى ، ))أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل

  .العلیا

4 (H0:  الرابعال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ
الدراسات  لخریجيالممثل   f2 الثاني على المتغیر التابع، ))المتزوجینعدد أفراد قوة العمل (

 .العلیا

H1 : الرابعیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  عدد (مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ
  .الدراسات العلیا لخریجيالممثل   f2 الثاني على المتغیر التابع، ))أفراد قوة العمل المتزوجین

   .)4-3(حصلنا على الجدول ، البیاناتتحلیل التباین المتعدد على باستخدام طریقة و 
  )f2( على المتغیر التابع )z2, z3, z4 z1 , ( تحلیل التباین لتأثیر) 4-3(الجدول 

  
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 F قیمة
  المحسوبة

داللة 
االختبار 

Sig 

  النتیجة

z1  5.977  2  2.988  4.951  0.040  رفض  

z2  0.075  1  0.075  0.124  0.734  قبول  
z3  0.293  2  0.147  0.243  0.790  قبول  
z4  0.317  1  0.317  0.526  0.489  قبول  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

  :اآلتي )4-3(نالحظ من بیانات الجدول 
وهي ) 0.040(  تساوي Z1 مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر إن -

وبالتالي نرفض فرضیة العدم األولى ونقبل الفرضیة  ،)α=0.05( أصغر من مستوى الداللة
مركب العوامل ( z1 التي تنص على أنه یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األولو البدیلة لها 

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 
طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل غیر المتزوجین، 

 ، على))عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضات
وبذلك نرفض الفرضیة الخامسة من  .الدراسات العلیا لخریجيالممثل   f2 الثاني المتغیر التابع

فرضیات بحثنا ونقبل الفرضیة البدیلة لها التي تنص على أنه یوجد تأثیر معنوي للعوامل 
 على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر) z1(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

)f2.(   
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وهي أكبر ) 0.734(تساوي ) z2(االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  مستوى داللة إن -
یوجد تأثیر ، وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنه ال )α=0.05(من مستوى الداللة 

ل دمع( بـ مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل ( z2 الثانيمعنوي للمتغیر المستقل 
النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین 

وبذلك نقبل  .الممثل لخریجي الدراسات العلیا f2 الثاني على المتغیر التابع ،))یعملون بدون أجر
السادسة من فرضیات بحثنا التي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي  الفرعیة الفرضیة

على مكونات التعلیم العالي الممثلة ) z2(للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 
  ).f2(بالمتغیر 

وھي أكبر ) 0.790( تساوي )  z3(إن مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  -

ال یوجد تأثیر ، وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنه )α=0.05(من مستوى الداللة 
عدد أفراد قوة العمل ( بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة ( z3 الثالثمعنوي للمتغیر المستقل 

وبذلك نقبل . الدراسات العلیا لخریجيالممثل   f2 المتغیر التابع الثانيعلى ، ))المطلقین واألرامل
الفرضیة الفرعیة السابعة من فرضیات بحثنا والتي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي 

على مكونات التعلیم العالي الممثلة ) z3(للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 
  ).f2(بالمتغیر 

وهي أكبر ) 0.489(تساوي ) z4(مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  إن -
ال یوجد تأثیر ، وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنه )α=0.05(من مستوى الداللة 

عدد أفراد قوة العمل (مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ  z4 ( الرابعمعنوي للمتغیر المستقل 
وبذلك نقبل  .الدراسات العلیا لخریجيالممثل   f2 الثاني على المتغیر التابع، ))المتزوجین

الفرضیة الفرعیة الثامنة من فرضیات بحثنا التي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل 
بالمتغیر على مكونات التعلیم العالي الممثلة ) z4(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

)f2.(    
أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على طلبة المعاهد ) 3-1-4-3

  العلیا
الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة على ) z2, z3, z4 z1 , (لدراسة تأثیر المتغیرات المستقلة 

  .الممثل لطلبة المعاهد العلیا نختبر الفرضیة التالیة)  f3(المتغیر التابع 
  : ةالفرضیة اإلحصائیة الرئیس

:H0 ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر  ال) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل لطلبة المعاهد العلیا ) f3(المتغیر التابع على واالقتصادیة 
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H1 : ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل لطلبة المعاهد العلیا ) f3(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

  :ویتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة التالیة
1( H0 :یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول ال z1 ) مركب العوامل االجتماعیة

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( واالقتصادیة المتمثل بـ 
غیر طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون 
 .لمعاهد العلیاطلبة االممثل ل f3 الثالثعلى المتغیر التابع  ،))ممرضاتوال

H1 :یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول z1 ) مركب العوامل االجتماعیة
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( واالقتصادیة المتمثل بـ 

غیر طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون 

  .لمعاهد العلیاطلبة االممثل ل f3 الثالثعلى المتغیر التابع  ،))ممرضاتوال
2( H0 : الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ال z2 ) مركب العوامل االجتماعیة

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد دمع( واالقتصادیة المتمثل بـ 
على المتغیر  ،))الذین یعملون بدون أجرالسكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل 

  .الممثل لطلبة المعاهد العلیا  f3 الثالث التابع
 :H1     الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z2 ) مركب العوامل االجتماعیة

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان دمع( واالقتصادیة المتمثل بـ 
على المتغیر التابع ، ))أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجرلكل صیدالني، عدد 

  . الممثل لطلبة المعاهد العلیا f3 الثالث

3( H0 : الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) مركب العوامل االجتماعیة
 f3 الثالث المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( بـ المتمثلة 

 .الممثل لطلبة المعاهد العلیا

H1    :  الثالثیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) مركب العوامل االجتماعیة
 f3 الثالث المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( بـ المتمثلة 

  .الممثل لطلبة المعاهد العلیا

4( H0 : الرابعال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  مركب العوامل االجتماعیة
الممثل  f3 الثالث المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(المتمثلة بـ 

 .لطلبة المعاهد العلیا
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H1 : الرابعیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  مركب العوامل االجتماعیة
الممثل  f3 الثالث المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(المتمثلة بـ 

  . لطلبة المعاهد العلیا

حصلنا على ، وتطبیق تحلیل التباین المتعدد،  spssبرنامج إدخال البیانات في وبعد 
  ): 5-3(الجدول 

  )f3( المتغیر التابععلى  )z2, z3, z4 z1 , ( تحلیل التباین لتأثیر) 5-3(الجدول 
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
  المحسوبة

داللة 
االختبار 

Sig 

 النتیجة

z1  7.993  2  3.996  5.694  0.029  رفض  

z2  3.017  1  3.017  4.299  0.072  قبول  

z3  3.372  2  1.686  2.402  0.152  قبول  

z4  2.587  1  2.587  3.686  0.091  قبول  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

  :ما یلي )5-3(نالحظ من بیانات الجدول 

 )0.029( تساوي  z1مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر  المقابلة للمتغیر   إن -
، وبالتالي نرفض فرضیة العدم ونقبل بالفرضیة )α=0.05(وهي أصغر من مستوى الداللة 
مركب العوامل ( z1 یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األولالبدیلة لها التي تنص على أنه 

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 
المتزوجین، غیر لون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعم

على  ،))عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضات
نرفض الفرضیة الفرعیة التاسعة من  وبذلك .لمعاهد العلیاالممثل لطلبة ا f3 الثالثالمتغیر التابع 

یوجد تأثیر معنوي للعوامل فرضیات بحثنا ونقبل الفرضیة البدیلة لها التي تنص على أنه 
على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z1(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

)f3.( 
وهي أكبر ) 0.072( تساوي  z2ة للمتغیر  مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر  المقابل إن -

یوجد تأثیر ال وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنھ   ،)α=0.05(من مستوى الداللة 
ل دمع(     مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ ( z2 الثانيمعنوي للمتغیر المستقل 

السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد 
وبذلك نقبل  .لمعاهد العلیالطلبة االممثل   f3 الثالث على المتغیر التابع ،))یعملون بدون أجر

الفرعیة العاشرة من فرضیات بحثنا التي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل الفرضیة 
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على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z2(بالمتغیر االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة 
)f3(. 
وهي أكبر ) 0.152( تساوي  z3مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر  المقابلة للمتغیر   إن -

ال یوجد تأثیر وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنھ  ،)α=0.05(من مستوى الداللة 
عدد أفراد قوة العمل ( بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة ( z3 الثالثمعنوي للمتغیر المستقل 

 .الممثل لطلبة المعاهد العلیا f3 الثالث المتغیر التابععلى ، ))المطلقین واألرامل

ال یوجد  الفرعیة الحادیة عشرة من فرضیات بحثنا التي تنص على أنهوبذلك نقبل الفرضیة 
على مكونات التعلیم ) z3(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر تأثیر معنوي للعوامل 
 ).f3(العالي الممثلة بالمتغیر 

وهي أكبر ) 0.091(تساوي  z4مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر  المقابلة للمتغیر   إن -
یوجد تأثیر وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أنھ ال  ،)α=0.05(من مستوى الداللة 

عدد أفراد قوة العمل (مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ  z4 ( الرابعمعنوي للمتغیر المستقل 
وبذلك نقبل الفرضیة . الممثل لطلبة المعاهد العلیا f3 الثالث على المتغیر التابع، ))المتزوجین

تأثیر معنوي للعوامل الفرعیة الثانیة عشرة من فرضیات بحثنا التي تنص على أنه ال یوجد 
على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z4(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

)f3.(  
أثر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على طلبة المعاهد ) 3-1-4-4

  التقانیة
االجتماعیة واالقتصادیة على الممثلة للعوامل ) z2, z3, z4 z1 , (لدراسة تأثیر المتغیرات المستقلة 

  :الممثل لطلبة المعاهد التقانیة نختبر الفرضیة التالیة)  f4(المتغیر التابع 
  : ةالفرضیة اإلحصائیة الرئیس

H0  : ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر ال) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل لطلبة المعاهد التقانیة ) f4(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

H1 : ة المستقل اتیوجد تأثیر معنوي للمتغیر) , z2, z3, z4 z1 ( الممثلة للعوامل االجتماعیة
  .الممثل لطلبة المعاهد التقانیة ) f4(المتغیر التابع على واالقتصادیة 

   :ة الفرضیات الفرعیة التالیةویتفرع عن ھذه الفرضیة الرئیس
:H0 (1 یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول ال z1 ) مركب العوامل االجتماعیة

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( واالقتصادیة المتمثل بـ 
غیر طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
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ن، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنا
  .التقانیةلمعاهد الممثل لطلبة ا f4 الرابععلى المتغیر التابع  ،))والممرضات

H1 :یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول z1 ) مركب العوامل االجتماعیة
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( واالقتصادیة المتمثل بـ 

غیر طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون 

  .التقانیةلمعاهد لطلبة االممثل  f4 الرابععلى المتغیر التابع  ،))ممرضاتوال
2( H0 : الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ال z2 ) مركب العوامل االجتماعیة

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان دمع( واالقتصادیة المتمثل بـ 
الرابع  على المتغیر التابع ،))الذین یعملون بدون أجر لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل

f4 التقانیةلمعاهد الممثل لطلبة ا. 

H1 : الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z2 ) مركب العوامل االجتماعیة
ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان دمع( واالقتصادیة المتمثل بـ 
 على المتغیر التابع ،))أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجرلكل صیدالني، عدد 

  .التقانیةلمعاهد لطلبة االممثل  f4الرابع 

3( H0 : الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) مركب العوامل االجتماعیة
 f4الرابع  المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( بـ المتمثلة 
 .التقانیةلمعاهد لطلبة االممثل 

H1 : الثالثیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل z3 ) مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة
الممثل  f4الرابع  المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( بـ 

  .التقانیةلمعاهد لطلبة ا

4( H0 : الرابعال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  مركب العوامل االجتماعیة
الممثل  f4 الرابع المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(المتمثلة بـ 

 .لطلبة المعاهد التقانیة

H1 : الرابعیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل ) z4  المتمثلة مركب العوامل االجتماعیة
الممثل لطلبة المعاهد  f4 الرابع المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(بـ 

  .التقانیة
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تطبیق ب ولمعرفة تأثیر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على طلبة المعاهد التقانیة، قمنا
  ). 6- 3( حصلنا على الجدول، فتحلیل التباین المتعدد على البیانات  طریقة

  )f4( على المتغیر التابع )z2, z3, z4 z1 , ( تحلیل التباین لتأثیر) 6-3(الجدول 
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
  المحسوبة

داللة 
االختبار 

Sig 

  النتیجة

Z1  4.754  2  2.377  2.188  0.175  قبول  

Z2  0  1  0  0  0.991  قبول  
Z3  0.336  2  0.168  0.155  0.859  قبول  
Z4  0.543  1  0.543  0.500  0.5  قبول  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر

  : ما یلي )6-3(من بیانات الجدول  یتبین
 )0.175( تساوي) z1(مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  إن -

وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص  ، )α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة 
مركب العوامل االجتماعیة ( z1 یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل األول العلى أنه 

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل ( واالقتصادیة المتمثل بـ 
غیر طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون 
وبذلك  .التقانیةلمعاهد طلبة االممثل ل f4 الرابععلى المتغیر التابع  ،))ممرضاتوال

ال یوجد تأثیر معنوي  على أنه نقبل الفرضیة الفرعیة الثالثة عشرة التي تنص
على مكونات التعلیم العالي ) z1(للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

 ).f4(الممثلة بالمتغیر 
 )0.991(   تساوي) z2(مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  إن -

وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص  ، )α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة 
مركب العوامل ( z2 الثانيیوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل على أنه  ال 

النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط ل دمع( االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 
على  ،))عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر

وبذلك نقبل الفرضیة الفرعیة  .التقانیةلمعاهد لطلبة ا الممثل f4الرابع  المتغیر التابع
االجتماعیة ى أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل عل عشرة التي تنص الرابعة

على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z2(واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 
)f4.( 
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) 0.859(  تساوي) z3(مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  إن -
، وبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص ) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة 

مركب العوامل ( z3 الثالثال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل على أنه  
على المتغیر ، ))عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل( االجتماعیة المتمثلة بـ 

وبذلك نقبل الفرضیة الخامسة عشرة  .لمعاهد التقانیةلطلبة ا الممثل f4الرابع  التابع
لعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة التي تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي ل

 ). f4(على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z3(بالمتغیر 
) 0.5( تساوي ) z4(مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر المقابلة للمتغیر  إن -

ل فرضیة العدم التي تنص ، وبالتالي نقب) α=0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة 
مركب العوامل  z4 ( الرابعال یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل على أنه 

 الرابع المتغیر التابععلى ، ))عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(االجتماعیة المتمثلة بـ 
f4 التي  الفرعیة السادسة عشرةفرضیة الوبذلك نقبل  .الممثل لطلبة المعاهد التقانیة

تنص على أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة 
 ).f4(على مكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیر ) z4(بالمتغیر 

عدد (الذي یتضمن  z1وبالنتیجة نجد أن هناك تأثیر معنوي للمركب األساسي األول 
كان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد الس

المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب غیر الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
على المركبات األساسیة  )أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون والممرضات

الدراسات العلیا، طلبة المعاهد العلیا، خریجي ( والتي تمثل f1, f2)  f3,(التعلیمیة 
كما أن هناك تأثیر معنوي للمركب األساسي . على الترتیب )المرحلة الجامعیة األولى

على المركب األساسي األول ) عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(الذي یتضمن  z4الرابع 
اللذان ) z2, z3(في حین أن المركبین األساسیین . الذي یمثل المرحلة الجامعیة األولى

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل دمع(نان المتغیرات یتضم
، عدد أفراد قوة العمل المطلقین صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر

الممثلة لمكونات f3 ,f4  (f1, f2,(،  ال تؤثر معنویًا على المركبات األساسیة )واألرامل
  .التعلیم العالي

عدد أفراد قوة العمل الذین (الذي یتضمن ) كمتغیر مستقل(  z1أي أن المركب األساسي 
یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون 

المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة غیر لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
كان أكثر تأثیرًا على مكونات التعلیم  )والممرضاتالتعلیم العالي ، عدد الممرضون 
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كما . العالي وذلك باعتبار أن هذا المركب تضمن أغلب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة
الذي یمثل المرحلة الجامعیة األولى كان أكثر تأثرًا  f1نالحظ أن المركب األساسي  

رحلة الجامعیة األولى تشكل بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة وذلك باعتبار أن الم
  .الشریحة األوسع من مكونات التعلیم العالي

أثر مركبات مكونات التعلیم العالي على العوامل االجتماعیة ) 3-1-5
  ).step wise( واالقتصادیة باستخدام 

على العوامل االجتماعیة  لدراسة تأثیر المركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي
التي تقوم باستبعاد "، )step wise( واالقتصادیة، نقوم باستخدام طریقة االنحدار خطوة خطوة 

وتعد هذه الطریقة هي األفضل واألكثر استخدامًا، . المتغیرات المستقلة غیر المعنویة من النموذج
االنحدار على خطوات، بحیث یتم  ووفق هذه الطریقة یتم إدخال المتغیرات المستقلة إلى معادلة

إدخال المتغیر المستقل ذو االرتباط األقوى مع المتغیر التابع بشرط أن یكون هذا االرتباط ذو 
، وفي الخطوات التالیة یتم إدخال )یحقق شرط الدخول إلى معادلة االنحدار(داللة إحصائیة 

مع المتغیر التابع بعد استبعاد أثر  المتغیر المستقل ذي االرتباط الجزئي األعلى الدال إحصائیاً 
المتغیرات التي دخلت إلى المعادلة، ثم تفحص المتغیرات الموجودة في معادلة االنحدار فیما إذا 
كانت دالة إحصائیًا أم ال؟ فإذا لم یحقق إحداها شرط البقاء في المعادلة فإنه یخرج من المعادلة، 

لمستقلة عندما ال یبقى أي متغیر یحقق شرط الدخول وتنتهي عملیة إدخال أو إخراج المتغیرات ا
  ).2004الزعبي والطالفحة، ( ". إلى المعادلة أو البقاء فیها

ومن شروط تطبیق االنحدار الخطي المتعدد هو شرط عدم وجود ازدواج خطي بین المتغیرات "
ر من المتغیرات المستقلة، ویقصد باالزدواج الخطي وجود عالقة قویة ومعنویة بین اثنین أو أكث

المستقلة، ویعتبر من أهم اآلثار المترتبة على وجود ازدواج خطي بین المتغیرات المستقلة هو 
  .عدم معنویة معامالت االنحدار

  :ویمكننا التأكد من هذا الشرط بتطبیق إحدى الطریقتین التالیتین

ة، بحیث فحص مصفوفة معامالت االرتباط بین المتغیرات المستقل: الطریقة األولى -
یمكن الحكم بعدم وجود ازدواج خطي بین المتغیرات المستقلة، في حالة أن تتراوح 

 ].-0.7، + 0.7[معامالت االرتباط 
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) VIF( من خالل االعتماد على معامل تضخم التباین واختصاره : الطریقة الثانیة -
أقل ) VIF(، فإذا كانت قیمة )Variance Inflation Factor (من المصطلح 

  ).2008أمین، ( ".فإنه یمكن الحكم بعدم وجود ازدواج خطي) 5(من 

ولدراسة تأثیر مكونات التعلیم العالي على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، علینا أن نحدد 
  :  مایلي

  :یلي المركبات األساسیة لمكونات التعلیم العالي وتتمثل بما: المتغیرات المستقلة
f1  : األولىالمرحلة الجامعیة.  
f2: خریجي الدراسات العلیا.  

 f3: طلبة المعاهد العلیا.  
f4   :طلبة المعاھد التقانیة.  
  

  :یلي المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة وتتمثل بما :المتغیرات التابعة
: z1 عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، (لعوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ مركب ا

عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون غیر 

  ).والممرضات

z2 : ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، دمع( المتمثل بـ لعوامل االجتماعیة واالقتصادیةمركب ا
  ).متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر

z3 :عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل(المتمثل بـ  لعوامل االجتماعیةمركب ا(.  

 z4 :قوة العمل المتزوجینعدد أفراد (المتمثل بـ  لعوامل االجتماعیةمركب ا.(  
أثر مركبات مكونات التعلیم العالي على مركب العوامل  )3-1-5-1

 .)z1(ـ االجتماعیة واالقتصادیة  المتمثلة ب
، )stepwise(، ونطبق طریقة spssإلى برنامج ) 11- 2(و) 18- 1(ندخل بیانات الجدولین 

التابع هي العوامل االجتماعیة واعتبار المتغیرات المستقلة هي مكونات التعلیم العالي، والمتغیر 
  :، نحصل على النتائج التالیة) z1(واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیر 

  تحلیل تباین االنحدار) 7-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.000 36.315 3.486 4 13.944 االنحدار 
    0.096 11 1.056 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر
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أصغر من مستوى ) sig=0(یتبین لنا من الجدول السابق أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي 
نرفض ، وبالتالي نموذج االنحدار معنوي، وبناء على ذلك )0.05(داللة الفرضیة الصفریة 

ة الرئیسة الثانیة من فرضیات بحثنا، ونقر بوجود الفرضیة الفرعیة األولى المنبثقة عن الفرضی
)   f1، f2، f3، f4 (تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ 

  . z1على مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 
  :كما نحصل على الجدول التالي

   f1 ,f2 ,f3 , f4 ) (والمتغیرات ) z1(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 8-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 االزدواج الخطي معنویة االختبار قیمة اختبار ستیودنت  المعامالت المعیاریة  المعامالت غیر المعیاریة 

     Beta الخطأ المعیاري قیمة المعامل
VIF 

  1.000 0.000   0.077 0 الثابت 
  f1 0.599 0.084 0.599 7.163 0.000 1.094 

  f4 0.386 0.084 0.386 4.615 0.001 1.094 

  f2 -0.337 0.082 -0.337 -1.201 0.002 1.047 

  f3 -0.190 0.086 0.190 1.160 0.050 1.158 

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

لجمیع المتغیرات المستقلة، وبالتالي )  5( معامل تضخم التباین أقل من )  VIF(نالحظ أن قیمة 
معنویة (تحقق شرط عدم وجود ازدواج خطي بین المتغیرات المستقلة، یتبین لنا من عمود 

المقابل لمركبات التعلیم العالي الموجودة في العمود األول من الجدول السابق، إن  ) االختبار
على مركبات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیر ) معنویة(رًا أكثر المتغیرات تأثی

)z1( هي المرحلة الجامعیة األولى ،)f1( یلیها طلبة المعاهد التقانیة ،)f4( ثم خریجي الدراسات ،
لة ولم یتم حذف أي متغیر من المتغیرات المستق). f3(، وأقل تأثیرًا طلبة المعاهد العلیا )f2(العلیا 

، ألن جمیعها ذات تأثیر معنوي على  مركب العوامل االجتماعیة )مركبات التعلیم العالي(
  ).z1(واالقتصادیة 

أثر مركبات مكونات التعلیم العالي على مركب العوامل  )3-1-5-2
 .)z2(االجتماعیة واالقتصادیة  المتمثلة بـ 

، على مركب )f1 ،f2  ،f3 ،f4(المتمثلة بالمتغیرات ندرس تأثیر مركبات مكونات التعلیم العالي 
، ) 18-1(وبإدخال بیانات الجدولین ). z2(العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بالمتغیر 
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نحصل على النتائج ) stepwise (، ولكن باستخدام الرموز الجدیدة، وتطبیق طریقة ) 2-11(
  :التالیة
  تحلیل تباین االنحدار) 9- 3(الجدول  

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.024 5.029 3.271 2 6.543 االنحدار 
    0.651 13 8.457 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

أصغر من ) sig=0.024 (السابق أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي  یتبین لنا من الجدول
نرفض الفرضیة الفرعیة مستوى داللة الفرضیة الصفریة، وبالتالي نموذج االنحدار معنوي، ومنه 

بوجود تأثیر معنوي الثانیة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة الثانیة من فرضیات بحثنا، ونقر 
على مركب )   f1، f2، f3، f4 (ة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ للمركبات األساسیة الممثل

  . z2العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ 
  :وأیضًا نحصل على الجدول التالي

   f1 ,f2,f3, f4 ) (والمتغیرات ) z2(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 10-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 معنویة االختبار قیمة اختبار ستیودنت  المعامالت المعیاریة  المعامالت غیر المعیاریة 

     Beta الخطأ المعیاري قیمة المعامل
 1.000   0.202 0 الثابت 
  f1 -0.539 0.210 -0.539 -2.566 0.023 
  f2 -0.456 0.210 -0.459 -2.170 0.049 
        
        

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

یتبین لنا من العمود األخیر المقابل لمركبات التعلیم العالي الموجودة في العمود األول من 
االجتماعیة على مركبات العوامل ) معنویة(الجدول السابق، إن  أكثر المتغیرات تأثیرًا 

، یلیها خریجي الدراسات )f1(، هي المرحلة الجامعیة األولى )z2(واالقتصادیة المتمثلة بالمتغیر 
تم حذفهما باستخدام )  f3 ، f4(، ونالحظ أن  المتغیرین ) sig(، وذلك من خالل قیمة )f2(العلیا 
  .ألنهما غیر معنویین (stepwise)طریقة 
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أثر مركبات مكونات التعلیم العالي على مركب العوامل  )3-1-5-3
 .)z3(االجتماعیة المتمثل بـ 

كمتغیرات ) f1 ،f2  ،f3 ،f4(المتمثلة بالمتغیرات مركبات مكونات التعلیم العالي  أثرندرس 
وبإدخال بیانات . كمتغیر تابع) z3(مستقلة، على مركب العوامل االجتماعیة المتمثل بالمتغیر 

) stepwise (، ولكن باستخدام الرموز الجدیدة، وتطبیق طریقة ) 11-2(، ) 18- 1(الجدولین 
  :نحصل على النتائج التالیة

  تحلیل تباین االنحدار) 11- 3(الجدول  

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.194 1.864 1.762 1 1.762 االنحدار 
    0.946 14 13.238 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر

أكبر من ) sig=0.194 (یتبین لنا من الجدول السابق أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي 
ومنه نقبل الفرضیة مستوى داللة الفرضیة الصفریة، وبالتالي نموذج االنحدار غیر معنوي، 

ات بحثنا، ال یوجد تأثیر معنوي الفرعیة الثالثة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة الثانیة من فرضی
على مركب )   f1، f2، f3، f4 (للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المتمثلة بـ 

  . z3العوامل االجتماعیة المتمثل بـ 
أثر مركبات مكونات التعلیم العالي على مركب العوامل  )3-1-5-4

 .)z4( االجتماعیة المتمثل بـ
كمتغیرات ) f1 ،f2  ،f3 ،f4(ندرس تأثیر مركبات مكونات التعلیم العالي المتمثلة بالمتغیرات 

وبإدخال بیانات . كمتغیر تابع) z4(المتمثل بالمتغیر مستقلة، على مركب العوامل االجتماعیة 
) stepwise (، ولكن باستخدام الرموز الجدیدة، وتطبیق طریقة  )11-2(، ) 18- 1(الجدولین 

  :التالي الجدولنحصل على 
  تحلیل تباین االنحدار) 12-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.653 0.440 0.475 2 0.950 االنحدار 
    1.081 13 14.050 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین إعداد : المصدر
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أكبر من ) sig=0.653 (یتبین لنا من الجدول السابق أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي 
ومنه نقبل الفرضیة مستوى داللة الفرضیة الصفریة، وبالتالي نموذج االنحدار غیر معنوي، 

الفرعیة الرابعة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة الثانیة من فرضیات بحثنا، والتي تنص على أنه 
 ،f1، f2 (مثلة بـ ال یوجد تأثیر معنوي للمركبات األساسیة الممثلة لمكونات التعلیم العالي المت

f3، f4   ( على مركب العوامل االجتماعیة المتمثل بـ z4 .  
المرحلة ( وبالنتیجة توصلنا إلى وجود تأثیر معنوي لجمیع مركبات مكونات التعلیم العالي 

على ) الجامعیة األولى، خریجي الدراسات العلیا، طلبة المعاهد العلیا، طلبة المعاهد التقانیة
، وذلك ألنه شمل معظم العوامل االجتماعیة )z1(االجتماعیة واالقتصادیة  مركب العوامل

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بأجر، عدد (واالقتصادیة المأخوذة في دراستنا، والمتمثلة بـ 
غیر السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون المتزوجین، 
  ).والممرضات

المرحلة الجامعیة األولى، ( كما یوجد تأثیر معنوي لمركبین من مركبات التعلیم العالي وهما 
ل دمع(، والمتمثل بـ )z2(، على مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة )خریجي الدراسات العلیا

االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین  النشاط
وكانت المرحلة الجامعیة األولى أكثر تأثیرًا من خریجي الدراسات العلیا،  ).یعملون بدون أجر

ا، طلبة المعاهد العلی( وذلك ألنها الشریحة األكبر من مكونات التعلیم العالي، بینما المركبین 
  ).z2(تأثیرها غیر معنوي على ) طلبة المعاهد التقانیة

وتوصلنا إلى أنه ال یوجد تأثیر معنوي لمركبات مكونات التعلیم العالي، على مركبات العوامل 
عدد أفراد ، عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل(بـ  المتمثلة)  z3  ،z4(االجتماعیة واالقتصادیة 

  ).قوة العمل المتزوجین
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  المبحث الثاني

نمذجة العالقة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل  
  الجتماعیة واالقتصادیة في سوریةا

تعد النمذجة واحدة من أهم تقنیات التصمیم الرقمیة، وتتضمن قدرًا كبیرًا من أسالیب العرض 
وتعد النمذجة الریاضیة إحدى تطبیقات وتقنیاته سواء في بناء النموذج أو إظهاره بعد إتمام بنائه، 

الریاضیات، التي تحتل مكانة ومركزًا أساسیًا بین العلوم المختلفة، ویمكن وصفها بالعمود الفقري 
لتلك العلوم، فالریاضیات من وجهة نظر الكثیر من المختصین أداة مهمة لتنظیم الخبرات وفهم 

ة على هذا المحیط، فأضحت بتركیبتها الدقیقة المحیط الذي نعیش به، كما أنها تساعد في السیطر 
غنیة بصورة ال تضاهیها أي مادة أخرى في دقتها، وقوة منطقها، وشدة تناسقها، لذا تعد 
الریاضیات عنصرًا ذا تأثیر عمیق فیما یحدث اآلن من تطورات علمیة وتكنولوجیة وحیاتیة، 

نما یعني قدرته  فالتمیز الریاضي اآلن لم یعد یعني كم المعرفة الریاضیة لدى المتعلم فقط، وإ
أیضًا على إدراك وتوظیف المعرفة الریاضیة  في حل المشكالت، والتصرف في المواقف، 
والتعامل مع التطور المجتمعي الذي نعیشه، حیث یتم فیها تحویل المشكلة إلى مسألة ریاضیة ثم 

النمذجة الریاضیة للعدید من  لذلك یجب على الباحثین إجراء. التعامل مع هذه المسألة وحلها
الظواهر بالطرائق المناسبة، وبالتالي تعتمد النمذجة على استبدال عناصر الظاهرة برموز جبریة 
أو أعداد تعبر عنها، أي تمثل النمذجُة الریاضیة المشكلَة في صورة عالقات ریاضیة ، وتعكس 

المشكلة، كما وتستخدم النمذجة في صورة كمیة المشكلة محل الدراسة، وتفید في أغراض تفسیر 
الریاضیة لتمثیل وتفسیر الظواهر الفیزیائیة واالجتماعیة والریاضیة ضمن أهداف عملیة التمثیل 

  .الریاضي
  مفهوم النمذجة الریاضیة) 3-2-1

  :هناك عدد كبیر من تعریفات للنمذجة نتطرق إلى بعضها
سمات والصفات والسلوك النمذجة الریاضیة هي أسلوب ریاضي یستخدم الكتشاف ال"

عادة صیاغتها بشكل مبسط له مدلول، أي أنها القدرة على  والخصائص والقدرات وترمیزها وإ
  ).2006مینا، (  ".تكرار األشیاء المنمذجة أو نقلها أو إظهارها ولكن بشكل یسهل فهمها

بشكل كما تعرف على أنها اكتشاف صفات وخصائص الظاهرة المدروسة، وتلخیصها ونقلها 
أثر استخدام النمذجة  ) .2012( أبو مزید، مبارك . (یعبر عن الظاهرة مع إهمال التفاصیل غیر المهمة

: جامعة األزهر .الریاضیة في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة
  .)فلسطین
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وتعرف بأنها تحویل المشكلة الحیاتیة إلى مسألة ریاضیة، ثم التعامل مع هذه المسألة وحلها، 
  ).2007أبو زینة، ( . واختبار الحل في الواقع، ومن ثم التعمیم والتنبؤ إن أمكن ذلك

وتعرف الباحثة النمذجة الریاضیة بأنها صیاغة مشكالت الواقع، على شكل نموذج ریاضي، ثم 
  . جاد حل لهذا النموذجولة إیامح

وتستخدم النمذجة الریاضیة المعادالت الریاضیة لبناء النموذج الریاضي، ویعرف النموذج 
الریاضي بأنه نموذج تتكون أجزاؤه من تصورات ریاضیة مثل ثوابت، متغیرات، معادالت، 

 الخ، والنموذج الریاضي صورة مبسطة ألهم خواص الموقف الواقعي، وال......متراجحات
نستطیع بنموذج ریاضي مهما كان دقیقًا أن نجعله یتضمن كل تعقیدات الموقف الطبیعي، إال أن 
حذف بعض العوامل المحیطة قلیلة األهمیة قد ال یؤثر في تعبیر النموذج الریاضي عن ظاهرة 
ما، والنموذج الریاضي یمثل الصیاغة التجریدیة للعالقة القائمة بین أهم المتغیرات، وتكون 

یاغة النموذج الریاضي على شكل معادلة ریاضیة أو مصفوفة ریاضیة تلخص العالقة بین ص
  .Khan & Kyle, 2002). (تلك المتغیرات

تصنف النماذج الریاضیة إلى نماذج ساكنة وهي التي ال تتغیر حالتها مع الزمن، ونماذج حركیة 
جدًا من النماذج الریاضیة یمكن حلها ولكن القلیل  أو دینامیكیة والتي تتغیر حالتها مع الزمن،

تحلیلیًا، وذلك باستخدام النظریات الریاضیة واالستنتاجات المنطقیة، وأغلبها یمكن حلها عددیًا 
تمثیل لعمل ( باستخدام الطرائق، والخوارزمیات العددیة وجمیعها یمكن حلها بواسطة المحاكاة 

لمحاكاة یدویًا أو حاسوبیًا فإنها تشتمل على نظام حقیقي على فترة زمنیة معینة سواء أجرینا ا
  ).Cheng, 2001). (تولید مصطنع للنظام وذلك لغرض استنتاج الخواص التشغیلیة للنظام الحقیقي

توزیعات احتمالیة، دوال، (والنماذج الریاضیة هي النماذج التي نستخدم لبنائها عالقات ریاضیة 
  .)2002بري، ( ). الخ....جداول، رسومات، 

وتعد النمذجة عملیة ریاضیة تتضمن مالحظة وتخمین العالقات الریاضیة وتطبیق التحلیالت من 
عادة تفسیر النموذج مع استمرار تنقیح  معادالت وتراكیب رمزیة للتوصل إلى نتائج ریاضیة وإ

  .)Angkeng, 2005.( وتنقیة النموذج الریاضي واختباره بصورة متكررة
الریاضیة هو أن النماذج تصمم لتعذر رؤیة الظواهر القریبة من  والغرض من استخدام النماذج

الواقع والعملیات الواقعیة، وعلیه یقدم لنا النموذج خدمة جیدة في توضیح العملیات والظواهر 
السیما المعقدة منها، ویسهم بذلك في دراسة الشيء الذي جاء لتصوره وفحص النظریة التي بني 

الواقع والنظریة اعتبرت النماذج كجسور تسمح بالعبور على هذه الفجوة ونظرًا للفجوة بین . علیها
أثناء البحث اإلجرائي، وتعمل النماذج على التعبیر، وتصویر  المفاهیم المتفاعلة مع الواقع، 
وتمثیله كجزء مبسط للواقع، وتساعد في فهم وضبط الظواهر المدروسة، كما تهدف النماذج 

حث على فهم الموضوعات الریاضیة من خالل االنتقال من مواقف الریاضیة إلى مساعدة البا
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واقعیة في الحیاة إلى نماذج ریاضیة مجردة، باإلضافة إلى أنها تساعد الباحث على استخدام 
  .  )Grandgenett, 2000. (الریاضیات في كثیر من المشكالت التي تصادفه في الحیاة

  أهمیة النمذجة الریاضیة) 3-2-2
لمشكالت الواقع وفق شروط ریاضیة، وتتجلى  النمذجة الریاضیة عملیة محاكاة أو تمثیلتعد 

  : أهمیتها فیما یلي

 .اكتساب أسلوب علمي لحل المشكالت - 1
 .تعلیم الطلبة بأن النمذجة الریاضیة من أهم األهداف في تعلیم الریاضیات - 2
لومات من مصادرها تدریب الطلبة وتشجیعهم على استخدام المكتبة والحصول على المع - 3

 .األساسیة
یجاد األسلوب العلمي المناسب لحلها - 4     .التعرف على خصائص المشكلة، وإ
ربط الریاضیات بالعلوم األخرى یزید من دافعیة الباحث لدراسة الریاضیات من خالل ما  - 5

 .یجده فیها مناسبًا لمیوله واتجاهاته
 .ناسبةتدریب الباحث على تلخیص األفكار وعمل الحسابات الم - 6
التعلیم من خالل التطبیقات والنمذجة الریاضیة قد تساعد في جعل الریاضیات ذات  - 7

معنى للباحث، وتساعد النمذجة في تقلیص الفجوة بین النظریة والتطبیق، وتساعد كذلك 
 .في إزالة الفكرة السائدة حول الریاضیات بأنها موضوع ال عالقة له بالواقع

رى یظهر الجانب التطبیقي للریاضیات، ویجعل تعلیم ربط الریاضیات بالعلوم األخ - 8
الریاضیات مشوقًا وممتعًا، وهذا بدوره یلغي فكرة بأن الریاضیات موضوع ال عالقة له 

 .فالنمذجة الریاضیة تعتبر حجر األساس لتطبیق الریاضیات في العلوم األخرى. بالواقع
برامج اإلحصائیة الهائلة التي تساعد النمذجة في توظیف تكنولوجیا الحاسبات، وظهور ال - 9

 .ساعدت في استخدام النمذجة الریاضیة في التنبؤ بالمستقبل
النمذجة الریاضیة لها دورًا حیویًا في إكساب الطالب المعرفة األساسیة والمهمة في -10

الریاضیات وفي المجاالت األخرى، كما تنمي عملیات التفكیر المنطقي، وتدرب الباحثین 
صیاغة األسئلة االستقصائیة، والتي توجههم نحو التوصل إلى الحلول البحثیة على القیام ب

  .للمشكالت مع استخدام األدلة والحجج المنطقیة لمشكالتهم
إن تطبیقات الریاضیات وحل المشكالت باستخدام النمذجة الریاضیة هي طریقة مناسبة -11

  .لتطویر االستیعاب العام للباحثین
یاضیة على تقدیم الریاضیات بصورة تساعد على اإلبداع وحل تساعد النمذجة الر -12

  .مشكالت المجتمع المحیط
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إن تطبیق النمذجة الریاضیة قد یساعد في جعل الریاضیات ذات معنى للباحث، -13
فالمفاهیم والمشكالت والعالقات التي یتعامل معها الباحث من خالل تطبیقها أو بناء نموذج 

وضوحاً، فمثًال الطالب الذي یتعلم مفهوم العدد السالب عن طریق ریاضي لها تكون أكثر 
إشارة الطرح على یمین العدد، لیس كالطالب الذي یتعلم المفهوم نفسه عن طریق أفكار الربح 

  .والخسارة
تعزیز حل المشكالت حیث أن عرض المشكالت بصورتها الواقعیة أو القریبة من الواقع -14

  .مصطنعةأفضل من عرضها بصورة 
تطویر مناهج الریاضیات في مرحلة التعلیم العام في المملكة األردنیة الهاشمیة في  ).2000(الجراح، ضیاء  (

 .)مصر: جامعة عین شمس. ضوء النمذجة الریاضیة
  أهداف النمذجة الریاضیة) 3-2-3

  : تتلخص أهداف النمذجة الریاضیة فیمایلي
 .لقوانین الریاضیةواستیعاب المفاهیم واالمساهمة في فهم  - 1
تنمیة استخدام الحاسب في إجراء العملیات الریاضیة واستخدام الحاسبات اآللیة في حل  - 2

 .المشكالت
استخدام األسالیب الریاضیة في التعبیر عن المشكلة، باإلضافة إلى تنظیم المعلومات،  - 3

نشاء الرسوم البیانیة  .وإ
المشكالت ویوضح العالقة بین یتضمن استخدام النمذجة الریاضیة أسلوب لحل  - 4

 .الریاضیات والتكنولوجیا
 .تتضمن حل المشكالت في كافة فروع العلوم والمجاالت المتطورة والتكنولوجیا - 5
 .تعزیز وتنمیة اإلبداع وتحسین االتجاه نحو حل المشكالت - 6
 .إحداث اتجاهات مناسبة نحو استخدام الریاضیات في سیاقات تطبیقیة - 7
 .احث لممارسة تطبیقات الریاضیات التي سوف یحتاجها في بحثهزیادة فرص تزوید الب - 8
 .المساهمة في عمل صورة متوازنة للریاضیات - 9

والهدف األساسي من النمذجة الریاضیة هو تحویل المشكلة الحیاتیة المعقدة إلى صورة ریاضیة 
الریاضیات لها یسهل التعامل معها بعد تبسیط العالقة بین متغیرات المشكلة وشعور الباحث بأن 

  .فائدة وقیمة في الحیاة التي نعیشها
)Niss, 1991.(  
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  مراحل النمذجة الریاضیة) 3-2-4
  :یمكن تلخیص خطوات النمذجة بالمراحل التالیة

 .المراد دراستها في الواقع، ثم التعرف على العوامل والمتغیرات المؤثرة بها تحدید المشكلة - 1
 .المشكلةتعریف المصطلحات غیر الواضحة في  - 2
محاولة صیاغة نموذج ریاضي باستخدام العوامل ذات العالقة بالمشكلة، حیث یتم  - 3

 .التعبیر عن كل متغیر برمز خاص به
 .التأكد من الصیاغة الریاضیة بحیث تناسب الهدف من النموذج - 4
اختبار محاكاة النموذج للواقع وذلك باختبار مدى قدرته على تمثیل الواقع، وقدرته على  - 5

ؤ بما یحدث مستقبًال وذلك بإعطاء بعض المتغیرات قیمًا إضافیة واقعیة، ومقارنة التنب
 .النتائج المشاهدة بالنتائج من النموذج

تطویر النموذج بحیث یؤدي استخدام النموذج إلى إلقاء الضوء على المزید من  - 6
المتغیرات األقل أهمیة بهدف دمجها في النموذج األصلي للحصول على نموذج معدل 

 .یعطي نتائج أفضل
 .حل النموذج الریاضي باستخدام طریقة الحل المناسبة - 7
تفسیر النموذج الریاضي الذي نحصل علیه، واختبار النتائج لمعرفة هل قیم المتغیرات  - 8

مناسبة بإشاراتها وأحجامها؟ وهل یمكن التعدیل علیها عندما نشاء، ونختبر النموذج بقیم 
 .لنموذج والحصول على الحل األفضلأصغر وأخرى أكبر لمالحظة سلوك ا

. العودة إلى الواقع مرة أخرى ومحاولة التأكد من إمكانیة تطبیق الحلول على الواقع - 9
لمعرفة فیما إذا كانت الحلول مقنعة، وهل حقق النموذج الهدف المطلوب؟ وهل یمكن 

موذج تحسین النموذج بریاضیات أعمق وأوسع؟  وهل النتائج التي ظهرت مناسبة أم الن
 یحتاج إلى تحسین؟

 ).2001الجراح، (

النمذجة الریاضیة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل ) 3-2-5
  االجتماعیة واالقتصادیة

وم نقإجراء النمذجة للظواهر المختلفة ویمكن أن یتم ذلك بأسالیب متعددة، وفي هذا اإلطار س إن
الریاضیة التي تربط بین المركبات األساسیة التي باستخدام النمذجة الریاضیة إلیجاد النماذج 

 تمثل مكونات التعلیم العالي والمركبات األساسیة التي تمثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة
  .وذلك باستخدام أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد
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جاالت، ویعد أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد من أهم األدوات البحثیة في شتى الم
وأكثر من متغیر مؤثر مستقل y ) ( ویهدف إلى دراسة العالقة البینیة بین متغیر متأثر تابع 

)xi (حیث أن هذا النموذج یتم . ، بواسطة معادلة ریاضیة تسمى نموذج االنحدار الخطي المتعدد
وغالبًا ما  فیه تفسیر متغیر تابع أو التنبؤ به من خالل متغیر أو أكثر من المتغیرات المستقلة،

یصعب تضمین نموذج االنحدار لجمیع المتغیرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة، إما بسبب عدم 
توافر البیانات عن بعض المتغیرات من جهة، أو لعدم أهمیة بعضها اآلخر من جهة أخرى، 
 ومن هنا كان البد من تضمین النموذج باإلضافة إلى المتغیرات المستقلة حدًا یمثل الخطأ

، الذي یقیس جزء من التغیر في المتغیر التابع الذي سببه المتغیرات المستقلة غیر )Ɛ(العشوائي 
  .المدرجة في نموذج االنحدار

  :ویعبر عن نموذج االنحدار الخطي المتعدد بالصیغة الریاضیة التالیة
  XY        )3-1( 

Y: المتغیر التابع شعاع.  

X :مصفوفة المتغیرات المستقلة.  

β: معامالت االنحدارمصفوفة.  

Ɛ  :الخطأ العشوائي شعاع.  

الذي یمثل ) 18-1(وبعد هذا االستعراض عن النمذجة الریاضیة،  قمنا بإدخال بیانات الجدول 
قیم المركبات التعلیمیة األساسیة الناتجة عن تدویر المحاور بطریقة التدویر المائل، وبیانات 

بعد  الذي یمثل قیم المركبات األساسیة الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة) 11-2(الجدول 
، تحققنا من أن  spss 18، الى الحاسوب وباستخدام برنامج varimaxتدویر المحاور بطریقة 

البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي قبل تطبیق أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد على 
  ).13- 3(متغیرات الدراسة، فحصلنا على الجدول 

  اختبار كولموغورف سمیرنوف) 13-3(جدول رقم 

z4  z3  z2  z1  f4  f3  f2 f1  المتغیرات  
0.595  0.881  0.624  0.675  0.856  0.855  0.818  1.069  Kolmogorov-

Smirnov Z  
  Sigمستوى الداللة   0.203  0.514  0.458  0.457  0.753  0.831  0.420  0.871

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر

  :یختبر الفرضیة التالیة) 13-3(إن الجدول 

H0 :البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي.  

H1 :البیانات ال تخضع للتوزیع الطبیعي.  
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الذي یمثل مستوى داللة االختبار ) sig( جمیع قیمأن ) 13- 3(ل نالحظ من الجدو 
أكبر من و المستقلة سمیرنوف المقابلة  للمتغیرات التابعة  -اإلحصائي كولموغورف

تخضع  البیاناتبالتالي نقبل فرضیة العدم التي تنص على أن  ،)0.05(مستوى الداللة 
  .للتوزیع الطبیعي

بتطبیق أسلوب تحلیل االنحدار  قمنابعد التأكد من أن البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي، 
و  ) 18- 1(ن على بیانات الجدولی)  Enter(بطریقة اإلدخال العادیة  الخطي المتعدد

  :فحصلنا على النتائج التالیة) 2-11(

المرحلة الجامعیة (  f1معامالت النموذج الریاضي الذي یربط بین المتغیر التابع  )1
  :، یظھرھا الجدول التاليz1 ,z2 ,z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة ) األولى

   z1 ,z2, z3, z4 ) (والمتغیرات ) f1(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 14-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 المعامالت غیر المعیاریة 
المعامالت 
 المعیاریة 

قیمة اختبار 
 ستیودنت 

معنویة 
 االختبار

Collinearity 
statistics 

معامل 
 التحدید

قیمة 
 المعامل

الخطأ 
     Beta المعیاري

VIF 

   1.000 0.000   0.121 3.234 الثابت 
  z1 0.743 0.125 0.743 5.947 0.000 1.000  

  z2 -0.482 0.125 -0.482 -3.853 0.003 1.000 0.828 

  z3 -0.150 0.125 -0.150 -1.201 0.255 1.000  

  z4 0.145 0.125 0.145 1.160 0.271 1.000  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

  ):14-3(الجدول نالحظ من 
، وهذا یدل على عدم وجود ازدواج خطي )5(وهي أقل من ) 1.000(تساوي ) VIF(إن قیمة  -

  .بین المتغیرات المستقلة
والمتغیرات ) المرحلة الجامعیة األولى(  f1إن النموذج الذي یمثل العالقة بین المتغیر التابع   -

العوامل االجتماعیة واالقتصادیة هو النموذج مركبات تمثل التي  z1 ,z2, z3, z4 )(المستقلة 
  :التالي

43211 0145150.0482.0743.0234.3 zzzzf        )3-2(  
  ):14- 3(كما نالحظ من الجدول 
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وذلك ألن مستوى داللة االختبار اإلحصائي ستیودنت المقابلة له ) z1(معنویة معامل المتغیر  -
یعني أن المركب األساسي ، وهذا )α= 0.05(وهو أصغر من مستوى الداللة ) 0.000(تساوي 

)z1 ( كمتغیر مستقل یؤثر بشكل معنوي على المركب األساسيf1  أي أن العوامل . كمتغیر تابع
كما هو واضح (ترتبط بعالقة طردیة z1 االجتماعیة واالقتصادیة التي یتضمنها المركب األساسي 

  .  f1مع المرحلة الجامعیة األولى الممثلة بالمركب  ) من اإلشارة الموجبة لقیمة معامله
وذلك ألن مستوى داللة االختبار اإلحصائي ستیودنت المقابلة له ) z2(معنویة معامل المتغیر  -

ا یدل على أن المركب وهذ). α= 0.05(وهو أصغر من مستوى الداللة ) 0.003(تساوي 
أي . كمتغیر تابع  f1كمتغیر مستقل یؤثر بشكل معنوي على المركب األساسي ) z2(األساسي 

ترتبط بعالقة عكسیة z2   أن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي یتضمنها المركب األساسي 
مع المرحلة الجامعیة األولى الممثلة بالمركب  ) كما هو واضح من اإلشارة السالبة لقیمة معامله(

f1  2-3(كما هو مبین في العالقة .(  
غیر معنوي وذلك ألن مستوى داللة االختبار اإلحصائي ستیودنت ) z3(معامل المتغیر  -

وهذا یدل على أن  ).α= 0.05(من مستوى الداللة وهو أكبر ) 0.255(المقابلة له تساوي 
كمتغیر   f1كمتغیر مستقل ال یؤثر بشكل معنوي على المركب األساسي ) z3(المركب األساسي 

  z3   أي أن متغیر عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل الذي  یتضمنه المركب األساسي. تابع
  .f1ال یرتبط مع المرحلة الجامعیة األولى الممثلة بالمركب  

غیر معنوي وذلك ألن مستوى داللة االختبار اإلحصائي ستیودنت ) z4(معامل المتغیر  -
وهذا یدل على أن  ).α= 0.05(وهو أكبر من مستوى الداللة ) 0.271(المقابلة له تساوي 
كمتغیر   f1بشكل معنوي على المركب األساسي كمتغیر مستقل ال یؤثر ) z4(المركب األساسي 

ال یرتبط  z4 أي أن متغیر عدد أفراد قوة العمل المتزوجین الذي  یتضمنه المركب األساسي. تابع
  .f1مع المرحلة الجامعیة األولى الممثلة بالمركب  

) األساسیینالمركبین (وذلك ألن هذین المتغیرین ) z2،z1(المتغیرین  الحظنا معنویة معاملي -
عدد أفراد قوة (وهي  ،یضمان معظم المتغیرات التي تعبر عن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة

العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون 
التعلیم المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة غیر لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، متوسط عدد دمع، العالي ، عدد الممرضون والممرضات
، في حین أن معامالت )وة العمل الذین یعملون بدون أجرالسكان لكل صیدالني، عدد أفراد ق

یضمان فقط ) المركبین األساسیین(غیر معنویة وذلك ألن هذین المتغیرین ) z4،z3(المتغیرین 
من )  عدد أفراد قوة العمل المطلقین واألرامل، عدد أفراد قوة العمل المتزوجین( غیرین وهما مت

  .جملة متغیرات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة
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، وهذا یدل على أن ) 0.828( كما یتبین لنا من الجدول السابق أن قیمة معامل التحدید تساوي 
، z1 ,z2, z3, z4 )(، تفسرها المتغیرات المستقلة )f1( من التباین في المتغیر التابع % 82.8

، فإن فعالیة تمثیل المعادلة الریاضیة السابقة ) 0.81(وبما أن قیمة معامل التحدید أكبر من 
  .جیدة جداً  z1 ,z2, z3 ,z4 )(المتغیرات المستقلة  و) f1( للعالقة بین  

  :الجدول التاليونختبر المعنویة الكلیة لهذا النموذج باستخدام 
  تحلیل تباین االنحدار) 15-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.000 13.251 3.106 4 12.422 االنحدار 
    0.234 11 2.578 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

  : یختبر الفرضیة التالیة) 15-3(إن الجدول 

퐻  :نموذج االنحدار غیر معنوي .  

퐻   . نموذج االنحدار معنوي: 	

یساوي ) sig(أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر ) 15-3(نالحظ من الجدول 
وبالتالي نرفض فرضیة العدم ونقبل ) α= 0.05(وهو أقل من مستوى الداللة  ،الصفر

أي  ).دال إحصائیاً (التي تنص على أن نموذج االنحدار معنوي و لها ، الفرضیة البدیلة 
الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة تؤثر  z1 ,z2, z3, z4 )(أن المركبات األساسیة  

  .f1معًا على المرحلة الجامعیة األولى الممثلة بالمتغیر 
) الدراسات العلیا خریجي(  f2معامالت النموذج الریاضي الذي یربط بین المتغیر التابع  )2

 :یظھرھا الجدول التالي  z1 ,z2, z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة 
  
  
  
  
  
  
  
 



140 
 

   z1 ,z2, z3, z4 ) (والمتغیرات ) f2(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 16-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 المعامالت المعیاریة  المعامالت غیر المعیاریة 

 Beta الخطأ المعیاري قیمة المعامل .معنویة االختبار  قیمة اختبار ستیودنت 
 1.000 0  0.202 1.10- الثابت 

z1 -0.502 0.209 -0.502 -2.404 0.035 

z2 -0.388 0.209 -0.388 -1.858 0.090 

z3 -0.343 0.209 -0.343 -1.641 0.129 

z4 -0.002 0.209 -0.002 -0.010 0.992 

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

 خریجي(  f2أن النموذج الذي یمثل العالقة بین المتغیر التابع ) 16-3(یتبین من الجدول 
مركبات العوامل االجتماعیة تمثل التي  z1 ,z2, z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة ) العلیا الدراسات

  :واالقتصادیة هو النموذج التالي
43212 002.0343.0388.0502.010.1 zzzzf       )3 -3(  

  ):17-3(الكلیة لهذا النموذج باستخدام الجدول ونختبر المعنویة 
  تحلیل تباین االنحدار) 17-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.068 2.981 1.951 4 7.802 االنحدار 
    0.654 11 7.198 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر

  :یختبر الفرضیة التالیة) 17-3(إن الجدول 

H0  :نموذج االنحدار غیر معنوي.  

H1 :نموذج االنحدار معنوي.  

یساوي ) sig(أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر ) 17-3(نالحظ من الجدول 
التي  فرضیة العدم نقبلوبالتالي ) α= 0.05(من مستوى الداللة  أكبروهو  ) 0.061(

، باعتبار أن نموذج )دال إحصائیاً غیر  (معنوي غیر نموذج االنحدار  تنص على أن
االنحدار غیر معنوي ال نختبر معنویة معامالت المتغیرات المستقلة كل على حدة ألن 

 z1 ,z2, z3 ,z4 )(وهذا یدل على أن المتغیرات المستقلة  .النموذج ككل غیر معنوي 



141 
 

، )f2(الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ال تؤثرًا معًا على خریجي الدراسات العلیا 
  .لذلك یجب البحث عن معادلة أخرى تمثل هذه العالقة أفضل تمثیل

) طلبة المعاهد العلیا( f3معامالت النموذج الریاضي الذي یربط بین المتغیر التابع  )3
 .التاليیظھرھا الجدول  z1 ,z2, z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة 

   z1 ,z2, z3, z4 ) (والمتغیرات ) f3(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 18-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 المعامالت المعیاریة  المعامالت غیر المعیاریة 

عنویة االختبار م قیمة اختبار ستیودنت  Beta الخطأ المعیاري قیمة المعامل 
 1.000 0.000  0.232 3.09- الثابت 

z1 -0.508 0.240 -0.508 -2.119 0.058 

z2 0.163 0.240 0.163 0.681 0.510 

z3 0.240 0.240 0.240 1.002 0.338 

z4 0.158 0.240 0.158 0.657 0.525 

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

طلبة ( F3أن النموذج الذي یمثل العالقة بین المتغیر التابع ) 18-3(من الجدول  یتبین

مركبات العوامل تمثل التي  z1 ,z2 ,z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة ) العلیا المعاهد
  :االجتماعیة واالقتصادیة هو النموذج التالي

43213 158.0240.0163.0508.009.3 zzzzf      )3 -4(  
  :ونختبر المعنویة الكلیة لهذا النموذج باستخدام الجدول التالي

  تحلیل تباین االنحدار) 19-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 داللة االختبار Sig فیشر

 0.243 1.597 1.378 4 5.511 االنحدار 
    0.863 11 9.489 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر

  :یختبر الفرضیة التالیة) 19-3(إن الجدول 

H0  :نموذج االنحدار غیر معنوي.  

H1 :نموذج االنحدار معنوي.  
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یساوي ) sig(أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر ) 19-3(نالحظ من الجدول 
التي تنص  فرضیة العدم نقبلوبالتالي ) α= 0.05(من مستوى الداللة  أكبروهو  ) 0.243(

وباعتبار أن نموذج االنحدار غیر  ).دال إحصائیاً غیر  (معنوي غیر نموذج االنحدار  على أن
معنوي ال داعي الختبار معنویة معامالت المتغیرات المستقلة كل على حدة ألن النموذج ككل 

الممثلة للعوامل  z1 ,z2 ,z3, z4 )(وهذا یدل على أن المتغیرات المستقلة  .غیر معنوي 
، لذلك یجب البحث عن )F3(االجتماعیة واالقتصادیة ال تؤثرً معًا على طلبة المعاهد العلیا 

  .نموذج آخر یمثل هذه العالقة أفضل تمثیل
) طلبة المعاهد التقانیة( f4معامالت النموذج الریاضي الذي یربط بین المتغیر التابع ) 4

 :یظهرها الجدول التالي z1 ,z2, z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة 
   z1 ,z2, z3, z4 ) (والمتغیرات ) f4(یمثل معامالت النموذج الذي یربط بین ) 20-3(الجدول 

 النموذج
  
  

 المعامالت المعیاریة المعامالت غیر المعیاریة

عنویة االختبارم قیمة اختبار ستیودنت  Beta الخطأ المعیاري قیمة المعامل 
 1.000 0.000  0.218 6.07- الثابت 

z1 0.566 0.226 0.566 2.509 0.029 

z2 0.301 0.226 0.301 1.333 0.210 

z3 0.085 0.226 0.085 0.375 0.715 

z4 -0.150 0.226 -0.150 -0.667 0.518 

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18- 1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد:المصدر

طلبة ( f4أن النموذج الذي یمثل العالقة بین المتغیر التابع ) 20-3(نالحظ من الجدول 

مركبات العوامل تمثل التي  z1 ,z2,  z3, z4 )(والمتغیرات المستقلة ) التقانیة المعاهد
  :االجتماعیة واالقتصادیة هو النموذج التالي

43214 150.0085.0301.0566.007.6 zzzzf       )3-5(  
  :الكلیة لهذا النموذج باستخدام الجدول التاليونختبر المعنویة 

  تحلیل تباین االنحدار) 21-3(الجدول 

 النموذج
مجموع 
 متوسط المربعات درجات الحریة المربعات

قیمة اختبار 
 sig فیشر

 0.140 2.164 1.651 4 6.606 االنحدار 
    0.763 11 8.394 البواقي  
       15 15 الكلي  

  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر

  :یختبر الفرضیة التالیة) 21-3(إن الجدول 
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H0  :نموذج االنحدار غیر معنوي.  

H1 :نموذج االنحدار معنوي.  

یساوي ) sig(أن مستوى داللة االختبار اإلحصائي فیشر ) 21-3(نالحظ من الجدول 
التي  فرضیة العدم نقبلوبالتالي ) α= 0.05(من مستوى الداللة  أكبروهو  ) 0.140(

باعتبار أن نموذج  ).دال إحصائیاً غیر  (معنوي غیر نموذج االنحدار  تنص على أن
االنحدار غیر معنوي ال نختبر معنویة معامالت المتغیرات المستقلة كل على حدة ألن 

 z1 ,z2, z3, z4 )(وهذا یدل على أن المتغیرات المستقلة  .النموذج ككل غیر معنوي 
، )f4(الممثلة للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ال تؤثر معًا على طلبة المعاهد التقانیة 

  .لذلك یجب البحث عن نموذج آخر دال إحصائیًا یمثل هذه العالقة أفضل تمثیل

وبالتالي نتج لدینا أربعة نماذج ریاضیة تعبر عن العالقة بین المركبات التي تمثل 
، والمركبات التي تمثل العوامل االجتماعیة f1,f2,f3,f4 ) (مكونات التعلیم العالي 

  : وهي)  z1,z2,z3,z4 (واالقتصادیة 

43211 0145150.0482.0743.0234.3 zzzzf   
43212 002.0343.0388.0502.010.1 zzzzf   
43213 158.0240.0163.0508.009.3 zzzzf   
43214 150.0085.0301.0566.007.6 zzzzf   

والعوامل ) f1(وتبین بالتحلیل أن النموذج األول الذي یربط بین المرحلة الجامعیة األولى 
المتغیرات  ،  وهذا یدل على أن )دال إحصائیاً  (االجتماعیة واالقتصادیة نموذج معنوي 

متوسط عدد الخریجین ، متوسط عدد (وهي ) f1(التي یضمها المتغیر التابع األول 
الكلیات، متوسط عدد الطالب اإلجمالي ، متوسط عدد الطالب المستجدون في كل 

في حین أن النموذج  ،تتأثر معنویًا بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة) جامعة حكومیة
والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، ) f2(یجي الدراسات العلیا الذي یربط بین خر  الثاني

والعوامل االجتماعیة ) f3(والنموذج الثالث الذي یربط بین طلبة المعاهد العلیا
والعوامل ) f4(واالقتصادیة، وكذلك النموذج الرابع الذي یربط بین المتغیر التابع 

  .   االجتماعیة واالقتصادیة جمیعها غیر دالة إحصائیاً 
غیر ) 5-3(،) 4-3(، )3،3(وبما أن النماذج الثالثة األخیرة الواردة في العالقات رقم 

 step( ، سنقوم بتطبیق طریقة االنحدار خطوة فخطوة )غیر دالة إحصائیاً (معنویة

wise(التي تقوم باستبعاد المتغیرات المستقلة غیر المعنویة من النموذج ، .  
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 spss 18الى الحاسوب وباستخدام برنامج ) 11-2(، )18- 1(وبإدخال بیانات الجدولین 
  :، نحصل على النتائج التالیةstep wise ) (وتطبیق طریقة االنحدار خطوة خطوة 

) الدراسات العلیا خریجي(  f2النموذج الریاضي المعنوي الذي یربط المتغیر )1
لتي تمثل مركبات العوامل االجتماعیة ا z1 ,z2 ,z3 ,z4 )(بالمتغیرات المستقلة 

واالقتصادیة الناتجة من تطبیق أسلوب التحلیل العاملي نحصل علیه من الجدول 
)3-22(. 

   Z1 ,Z2, Z3,  Z4 )( بالمتغیرات المستقلة) f2(معامالت النموذج الذي یربط المتغیر ) 22-3(الجدول 
 

المعیاریةالمعامالت  المعامالت غیر المعیاریة النموذج  t Sig 
 داللة االختبار 

  

معامل 
 التحدید

 
 B الخطأ المعیاري  Beta   

 0.252 1.000 000.   224. 4.445- الثابت

z1 -.502 .231 -.502 -2.173 .047  

 
  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

  :مایلي )22-3( الجدول من یظهر 
  :هو النموذج التالي Z1 ,Z2 Z3 Z4 )( بالمتغیرات المستقلة) f2( ن النموذج الذي یربط المتغیرإ -

12 502.0445.4 zf                 )3-6(  
تساوي ) Z1(االختبار اإلحصائي ستیودنت المقابلة للمتغیر  ونالحظ أن مستوى داللة -
معنوي، )  Z1(، وبالتالي معامل المتغیر )α= 0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.047(

الذي یتضمن أغلب العوامل ) Z1(وبالتالي نموذج االنحدار معنوي، ألنه یحوي فقط المتغیر 
 )(step wiseتم استثناؤها وفق طریقة ) Z2, Z3, Z4(االجتماعیة واالقتصادیة، أما بقیة المتغیرات 

یتأثرون فقط ) f2(وبالتالي نستطیع القول بأن خریجي الدراسات العلیا . ألنها غیر معنویة
عدد أفراد قوة (وهي )  Z1(بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي یتضمنها المركب األساسي 

العمل الذین یعملون بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون 
المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم غیر لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل 

  ).ن والممرضاتیالعالي ، عدد الممرض
من % 25.2، أي أن )0.252(عامل التحدید تساوي كما یتبین لنا من الجدول السابق أن قیمة م

، ویتبین من قیمة معامل التحدید أن )Z1(یفسرها المتغیر المستقل ) f2(التباین في المتغیر التابع 
ضعیفة، لذلك یجب البحث ) f2 ،z1(للعالقة بین ) 6-3(فعالیة تمثیل المعادلة الریاضیة السابقة 

  .عن معادلة من نوع آخر
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الذي یحدد لنا النموذج األفضل لتمثیل  )Curve Estimation (بتطبیق األمر لذلك سنقوم 
، وتطبیق األمر SPSS إلى برنامج ) f2 ،Z1(، وبإدخال بیانات المتغیرین  )f2 ،Z1(العالقة بین 

) Curve Estimation( نحصل على الجدول التالي ،:  
  الریاضیةمعامالت التحدید للنماذج ) 23- 3( الجدول         

b3  b2     b1       b0   معامل
  التحدید

    النموذج
 
f2  

    
  
  

0.57  

  
  
  

1.13  

  
  
  

0.89-  

  
  

  
0.7-  

0.252  
0.027  
0.519  
0.629  

  الخطي
  المقلوب

  درجة ثانیة
  درجة ثالثة

  
   spssباستخدام برنامج  )11-2(و ) 18- 1(إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر 

المقابلة ) 0.629(یتبین لنا من الجدول السابق أن أعلى قیمة لمعامل التحدید هي القیمة 
هو من ) f2 ،z1(للنموذج من الدرجة الثالثة، وبالتالي أفضل نموذج یعبر عن العالقة بین  

) f2 ،Z1( الدرجة الثالثة، وبالتالي فعالیة تمثیل المعادلة الریاضیة من الدرجة الثالثة للعالقة بین
مقبولة،  ومن خالل قیم معامالت النموذج الموجودة في الجدول السابق نكتب النموذج الریاضي 

  :المعبر عنه على الشكل التالي
3
1

2
112 57.013.189.07.0 zzzf        )3-7(  

  بالمتغیرات المستقلة) المعاهد العلیاطلبة (  f3رالنموذج الریاضي المعنوي الذي یربط المتغی) 2
)( z1 ,z2, z3, z4  التي تمثل مركبات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة الناتجة من تطبیق أسلوب

 ).24-3( التحلیل العاملي نحصل علیه من الجدول
   z1 ,z2  , z3, z4 )(بالمتغیرات المستقلة ) f3(معامالت النموذج الذي یربط المتغیر ) 24-3(الجدول 

 
 النموذج

 .t Sig المعامالت المعیاریة المعامالت غیر المعیاریة
معامل 
 التحدید

B 
الخطأ  
     Beta المعیاري

  1.000 000.   223. 2.250- الثابت
Z1 -.508 .230 -.508 -2.207 .045 0.258 

 
  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18-1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد: المصدر

  ):24-3(نالحظ من الجدول 
  :هو النموذج التالي Z1 ,Z2 Z3 Z4 )( بالمتغیرات المستقلة) f3( النموذج الذي یربط المتغیر إن -

13 508.0250.2 zf     )3-8(  
تساوي ) Z1(االختبار اإلحصائي ستیودنت المقابلة للمتغیر  ونالحظ أن مستوى داللة -
معنوي، أي )  Z1(وبالتالي معامل المتغیر ، )α= 0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.045(
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تم ) Z2, Z3, Z4(، أما بقیة المتغیرات )Z1(أن نموذج االنحدار معنوي، ألنه یحوي فقط المتغیر 
ألنها غیر معنویة، أي أنها ال تؤثر على طلبة المعاهد  )(step wiseاستثناؤها وفق طریقة 

یتأثرون فقط بالعوامل االجتماعیة ) f3(معاهد العلیا وبالتالي یمكننا القول بأن طلبة ال. )f3(العلیا 
عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون (وهي )  Z1(واالقتصادیة التي یتضمنها المركب األساسي 

عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة  بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،
طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد الممرضون  المتزوجین، عدد السكان لكلغیر العمل 

  ).والممرضات
من % 25.8، أي أن )0.258(كما یتبین لنا من الجدول السابق أن قیمة معامل التحدید تساوي 

، ویتبین من قیمة معامل التحدید أن )z1(یفسرها المتغیر المستقل ) f3(التباین في المتغیر التابع 
لهذه العالقة ضعیفة، لذلك یجب البحث عن معادلة من ) 8-3(لة السابقة فعالیة تمثیل المعاد

  .نوع آخر
الذي یحدد لنا النموذج األفضل لتمثیل  )Curve Estimation (لذلك سنقوم بتطبیق األمر 

، وتطبیق األمر SPSS إلى برنامج ) f3 ،z1(، وبإدخال بیانات المتغیرین  )f3 ،z1(العالقة بین 
) Curve Estimation( نحصل على الجدول التالي ،:  

  معامالت التحدید للنماذج الریاضیة) 25- 3( الجدول 
b3 b2     b1       b0   معامل

  التحدید
    النموذج

 
f3  

    
  
  

0.71  

  
  
  

0.39  

  
  
  

1.69-  

  
  

  
0.09  

0.258  
0.074  
0.288  
0.455  

  الخطي
  المقلوب

  درجة ثانیة
  درجة ثالثة

   spssباستخدام برنامج  )11-2(و ) 18- 1(إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر
المقابلة ) 0.455(یتبین لنا من الجدول السابق أن أعلى قیمة لمعامل التحدید هي القیمة 
هو من ) f3 ،Z1(للنموذج من الدرجة الثالثة، وبالتالي أفضل نموذج یعبر عن العالقة بین  

) f3 ،z1(الدرجة الثالثة، وبالتالي فعالیة تمثیل المعادلة الریاضیة من الدرجة الثالثة للعالقة بین 
ضعیفة، ولكن هذه المعادلة المقترحة هي أفضل معادلة یمكن الحصول علیها، وبالتالي یمكننا 

مستترة  وهذه العوامل، )  f3(تؤثر على )  Z1(القول بأن هناك عوامل أخرى خفیة غیر المؤشر 
ومن خالل قیم معامالته الموجودة في الجدول  لدرجة أنه الیمكن إدخالها في معادلة التمثیل ،

  :السابق نكتب النموذج الریاضي المعبر عنه على الشكل التالي
3
1

2
113 71.039.069.109.0 zzzf        )3-9(  

  بالمتغیرات المستقلة )طلبة المعاهد التقانیة( f4النموذج الریاضي المعنوي الذي یربط المتغیر) 3
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 )( z1 ,z2 z3, z4  التي تمثل مركبات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة الناتجة من تطبیق أسلوب
  ).26-3( التحلیل العاملي نحصل علیه من الجدول

  z1 ,z2, z3 , z4 )(بالمتغیرات المستقلة ) f4(معامالت النموذج الذي یربط المتغیر ) 26-3(الجدول 
 

 النموذج
 .t Sig المعامالت المعیاریة المعامالت غیر المعیاریة

 معامل التحدید

B الخطأ المعیاري Beta     
  1.000 000.   213. 5.345- الثابت

z1 .566 .220 .566 2.568 .022 0.320 

 
  spss 18باستخدام برنامج  )11-2(، )18- 1(الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین  إعداد:المصدر

  ):26-3(نالحظ من الجدول 
  :هو النموذج التالي z1 ,z2, z3, z4 )( بالمتغیرات المستقلة) f4( ن النموذج الذي یربط المتغیرإ -

14 566.0345.5 zf          )3-10(  
تساوي ) z1(االختبار اإلحصائي ستیودنت المقابلة للمتغیر  ونالحظ أن مستوى داللة -
معنوي، )  z1(، وبالتالي معامل المتغیر )α= 0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.022(

) Z2, Z3, Z4(، أما بقیة المتغیرات )z1(وبالتالي نموذج االنحدار معنوي، ألنه یحوي فقط المتغیر 
)  f4(أي أن طلبة المعاهد التقانیة. ألنها غیر معنویة )(step wiseتم استثناؤها وفق طریقة 

ولم یتأثروا ). Z1(یتأثرون بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة التي تضمنها المركب األساسي 
  ).z2, z3, z4(بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیرات 

من % 32، أي أن )0.32(تساوي كما یتبین لنا من الجدول السابق أن قیمة معامل التحدید 
، ویتبین من قیمة معامل التحدید أن )Z1(یفسرها المتغیر المستقل ) f4(التباین في المتغیر التابع 

لهذه العالقة ضعیفة، لذلك یجب البحث عن معادلة من ) 10-3(فعالیة تمثیل المعادلة السابقة 
  .نوع آخر

الذي یحدد لنا النموذج األفضل لتمثیل  )Curve Estimation (لذلك سنقوم بتطبیق األمر 
، وتطبیق األمر SPSS إلى برنامج ) f4 ،Z1(، وبإدخال بیانات المتغیرین  )f4 ،Z1(العالقة بین 

) Curve Estimation( نحصل على الجدول التالي ،:  
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  معامالت التحدید للنماذج الریاضیة) 27- 3( الجدول 
b3 b2     b1       b0   معامل

  التحدید
    النموذج

 
f4  

    
  
  

0.34  

  
  
  

0.14-  

  
  
  

0.23-  

  
  
  

0.35  

0.320  
0.023  
0.437  
0.476  

  الخطي
  المقلوب

  درجة ثانیة
  درجة ثالثة

  
   spssباستخدام برنامج  )11-2(و ) 18- 1(إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات الجدولین : المصدر 

المقابلة ) 0.476(أعلى قیمة لمعامل التحدید هي القیمة یتبین لنا من الجدول السابق أن 
هو من ) f4 ،Z1(للنموذج من الدرجة الثالثة، وبالتالي أفضل نموذج یعبر عن العالقة بین  

) f4 ،Z1(الدرجة الثالثة، وبالتالي فعالیة تمثیل المعادلة الریاضیة من الدرجة الثالثة للعالقة بین 
لمقترحة هي أفضل معادلة یمكن التوصل لها، وبالتالي یمكننا القول ضعیفة، ولكن هذه المعادلة ا

وهذه العوامل مستترة لدرجة أنه ،  )f4(تؤثر على )  Z1(بأن هناك عوامل أخرى خفیة غیر المؤشر 
، ومن خالل قیم معامالت النموذج الموجودة في الجدول الیمكن إدخالها في معادلة التمثیل

  :الریاضي المعبر عنه على الشكل التاليالسابق نكتب النموذج 
3
1

2
114 34..014.023.035.0 zzzf        )3-11(  

  
لعوامل االجتماعیة وبالنتیجة توصلنا إلى أربعة نماذج ریاضیة معنویة تمثل العالقة بین ا

  الممثلة بالمتغیرات مكونات التعلیم العاليو )  z1,z2,z3,z4( الممثلة بالمتغیرات واالقتصادیة

 )f3, f4 f1 ,f2, ( .وهي النماذج التالیة:  
43211 0145150.0482.0743.0234.3 zzzzf 

3
1

2
112 57.013.189.07.0 zzzf     

3
1

2
113 71.039.069.109.0 zzzf   

3
1

2
114 34..014.023.035.0 zzzf   

ذج ص على أنه ال یوجد نمامن فرضیات بحثنا التي تن الثالثةة وهذا ینفي الفرضیة الرئیس
         الممثلة بالمتغیرات واالقتصادیةمثل العالقة بین العوامل االجتماعیة ة تمعنوی ةریاضی

)z1, z2, z3, z4  (ومكونات التعلیم العالي الممثلة بالمتغیرات )f3, f4 f1 , f2, ( . أي أن  العوامل
معاً وبشكل معنوي  تؤثر)  z1, z2, z3, z4(االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمركبات التالیة 

    ، بینما بقیة مكونات التعلیم العالي والممثلة بالمركبات) f1(المرحلة الجامعیة األولى على 
)f2, f3,f4 (  تتأثر فقط بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمركب األساسي)z1(.  
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) 27-3(، )25- 3(، )23- 3(، )14-3(وبمقارنة قیمة معامل التحدید الموجودة في الجداول 
المعبرة عن النماذج المعنویة األربعة على الترتیب، ) 0.476، 0.455، 0.629، 0.828( وهي

للعالقة بین مركبات التعلیم العالي ومركبات العوامل االجتماعیة واالقتصادیة، نجد أن أعلى 
، وهذا یدل على أن أفضل نموذج )0.828( معامل تحدید هو معامل النموذج األول وقیمته  

لعالقة بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة  هو لتمثیل ا
   .)2- 3(النموذج األول الممثل بالعالقة 

بالنتیجة توصلنا إلى أربعة نماذج ریاضیة معنویة، وكان النموذج الریاضي األول الذي یربط بین 
)f1 ( و)z1, z2, z3, z4 (امل تحدید، یلیه النموذج الثاني الذي أفضلها ألنه یحوي على أعلى مع

والنموذج الرابع الذي یربط ) f3 ،z1(، أما النموذجین الثالث الذي یربط بین ) f2 ،z1(یربط بین 
هما نموذجان معنویان، ولكن قیمة معامل التحدید لكل منهما ضعیفة، لذلك علینا ) f4 ،z1(بین 

الدراسات المستقبلیة التي تربط بین مكونات التعلیم االستفادة من النموذجین األول والثاني في 
العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة في سوریة، أما في النموذجین الثالث والرابع یجب 
البحث عن متغیرات اجتماعیة واقتصادیة أخرى غیر المأخوذة في دراستنا، بحیث تؤثر على كل 

  ).f3 ،f4(من المتغیرین 
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  والمقترحاتالنتائج 

  النتائج

  :أهم النتائج التي تم التوصل إلیها

باستخدام أسلوب التحلیل العاملي تم التوصل إلى أربعة مركبات أساسیة لمكونات التعلیم  - 1
طلبة المعاهد التقانیة، طلبة المعاهد العلیا، خریجي (وتمثل ) f1, f2, f3, f4(وهي  العالي 

على الترتیب، كما تم تخفیض عدد المتغیرات الممثلة ) الدراسات العلیا، المرحلة الجامعیة األولى
للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة من ستة عشر متغیرًا إلى أربعة مركبات أساسیة هي               

.(z1, z2, z3, z4)  

 z1 : عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون ( مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ
بأجر، عدد السكان لكل طبیب صحة،عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة 

الممرضون المتزوجین، عدد السكان لكل طبیب أسنان، موازنة التعلیم العالي ، عدد غیر العمل 
  ).والممرضات

z2:  ل النشاط االقتصادي للقوة البشریة، دمع( مركب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتمثل بـ
  ).متوسط عدد السكان لكل صیدالني، عدد أفراد قوة العمل الذین یعملون بدون أجر

:z3   واألرامل عدد أفراد قوة العمل المطلقین( بـ مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة.(  

z4:  عدد أفراد قوة العمل المتزوجین(مركب العوامل االجتماعیة المتمثلة بـ.( 

الذي افترضنا فیه أن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة هي ( باستخدام تحلیل التباین المتعدد  - 2
جد تأثیر ، تبین لنا أنه یو )المتغیرات المستقلة، ومكونات التعلیم العالي هي المتغیرات التابعة

على مكونات التعلیم العالي ) z1(معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 
    كما یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة الممثلة بالمتغیر ، )f1,f2,f3(  الممثلة بالمتغیرات

)z4 ( الذي یضم)األولى الممثلة بالمتغیرعلى المرحلة الجامعیة ) عدد أفراد قوة العمل المتزوجین 

)f1( ، بینما نجد أنه ال یوجد تأثیر معنوي للعوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیرات
)z2 ،z3   ،z4(على كل من المتغیرین )f2 ،f3( ، كما أنه ال یوجد تأثیر معنوي لكافة العوامل

 ). f4( االجتماعیة واالقتصادیة المأخوذة في دراستنا على
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التي افترضنا فیها أن مكونات ) (  step wise( باستخدام طریقة االنحدار خطوة فخطوة  - 3
، )التعلیم العالي هي المتغیرات المستقلة،  والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة هي المتغیرات التابعة

الممثلة بالمتغیرات       یوجد تأثیر معنوي للمركبات الممثلة لمكونات التعلیم العاليتبین لنا أنه 
) f1 ، f2، f3،   ( f4  على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر  )z1( كما یوجد ،

على العوامل االجتماعیة ) f1 ، f2(تأثیر معنوي لمركبین من  مكونات التعلیم العالي هما 
نوي لجمیع مركبات التعلیم العالي ، بینما ال یوجد تأثیر مع)z2(واالقتصادیة الممثلة بالمتغیر 

 .)z3 ،z4(على مركبي العوامل االجتماعیة 

 ,f1, f2, f3(معنویة تربط بین مكونات التعلیم العالي  تم التوصل إلى أربعة نماذج ریاضیة - 4

f4  ( والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة(z1, z2, z3, z4) وهي:  

43211 0145150.0482.0743.0234.3 zzzzf 

3
1

2
112 57.013.189.07.0 zzzf     

3
1

2
113 71.039.069.109.0 zzzf   

3
1

2
114 34..014.023.035.0 zzzf   

، وفعالیة تمثیل المعادلة من  حیث أن فعالیة تمثیل المعادلة الخطیة للنموذج األول جیدة جدًا
الدرجة الثالثة للنموذج الثاني مقبولة، بینما فعالیة تمثیل المعادلة من الدرجة الثالثة للنموذجین 

لوجود عوامل أخرى خفیة غیر المأخوذة في دراستنا ال یمكن إدخاله في  الثالث والرابع ضعیفة
    .النموذج
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  المقترحات

  :التي تم التوصل إلیها المقترحاتأهم 

االستفادة من أسلوب التحلیل العاملي بطریقة المركبات األساسیة، الذي یتمیز بقدرته  1-
في عدد قلیل من المتغیرات الفرضیة التي تمثل على إنقاص عدد المتغیرات الكثیرة وترتیبها 

المتغیرات األصلیة أفضل تمثیل، وذلك دون إهمال یذكر في المعلومات في الدراسات التي 
تحوي على عدد كبیر من المتغیرات، واالعتماد على المركبات األساسیة الناتجة بدًال من 

 .ةاالعتماد على المتغیرات األصلیة في الدراسات المستقبلی

الصحة، الحالة الزواجیة، الحالة العملیة، (االهتمام بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة  2-
وهي األكثر تأثیرًا على مكونات التعلیم العالي، والعمل على تحسینها ) موازنة التعلیم العالي

ألن أي تحسین یطرأ على هذه العوامل سینعكس بشكل مباشر على مكونات التعلیم العالي، 
التعلیم العالي یمثل أحد القوى المؤثرة في النمو االقتصادي ومستودع للمعرفة وصانعها و 

 .ووسیلة لتقدم المجتمع وتطوره

االهتمام بجمیع مكونات التعلیم العالي، ورصد موازنة كافیة لقطاع التعلیم العالي، ألنه  - 3
، والذي z1 )( لمتغیر یؤثر بشكل كبیر على العوامل االجتماعیة واالقتصادیة الممثلة با

تضمن أغلب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المأخوذة في دراستنا، نظرًا للدور الكبیر الذي 
یلعبه التعلیم العالي في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، ورفد المجتمع بالكفاءات العلمیة 

ومتطلبات األفراد وسوق المطلوبة لعصر مختلف ومتغیر باستمرار، ال سیما تغیر احتیاجات 
العمل، كما یعمل التعلیم العالي على رعایة وتأهیل القدرات، وبناء الكفاءات المتمیزة للقیام 
بإجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمیة بالشكل الذي یساهم في تقدم المجتمع، وبالتالي 

 .یساهم في تحقیق التنمیة االجتماعیة االقتصادیة

تقنیات الحاسوب في تطبیق األسالیب اإلحصائیة، إلیجاد النماذج  االستفادة من - 4
الریاضیة التي تربط بین مكونات التعلیم العالي والعوامل االجتماعیة واالقتصادیة، واالعتماد 
على النموذجین الریاضیین األول والثاني في الدراسات المستقبلیة المتعلقة بالعالقة بین 

الجتماعیة واالقتصادیة في سوریة مع مراعاة التغیرات التي ستحدث التعلیم العالي والعوامل ا
، والبحث عن عوامل اجتماعیة واقتصادیة أخرى غیر المأخوذة في دراستنا، ومحاولة  مستقبًال

  . إدخالها في النموذجین الثالث والرابع للحصول على قیمة جیدة لمعامل التحدید
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 .القاهرة، مصر

 ,GPSS world) (Excel, SIMAN النمذجة والمحاكاة باستخدام -2002بري، عدنان ماجد، 

Arena and General Purpose Simulation System،  سعود، الریاض، جامعة الملك
 .السعودیة
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 .األزهر، غزة، فلسطین
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 .باتنة، الجزائر
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Mathematical modeling of the relationship between the 
components of higher education and social and economic 

factors in Syria 
 

Abstract 
This study aims to find the most important indicators representing the 
components of higher education, the most important indicators 
representing social and economic factors, and studying effect social and 
economic factors on components of higher education  using the method 
of statistical analysis, multivariate, represented my style factor analysis 
and multivariate, also This study aims to find a mathematical model of 
moral links between the components of higher education and social and 
economic factors using multiple regression analysis. It was the use of 
descriptive analytical approach in this study. 
The most important results that have been reached are having a 
significant effect of social and economic factors of  the variable (z1) 
represented ( number of members the labor force that are gainfully 
employed, The number of population per health doctor, number of 
members the labor force that are self-employed, number of members the 
labor force that are unmarried, number of population per dentist ,higher 
education budget, number of nurses)  on components of  Higher 
Education of variables (f1, f2, f3, f4) represented (first university stage, 
graduates of higher studies, students of higher institutes, students of  
intermediate institutes) on order.  As there is significant effect of social 
and economic factors of the variable (z4) to (f1) representative 
undergraduate. And there is a significant effect of the components of 
higher education representative of  (f1, f2, f3, f4) on social and economic 
factors of the variable (z1) and there is a significant effect of the 
components of higher education representative of  (f1, f2) on social and 
economic factors of the variable (z2) , has also been reached four 
mathematical models significant, representing the relationship between 
the components of higher education and social and economic factors in 
Syria. The first mathematical model was best resultant models. 
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