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 دمةقامل

نسانية اليت بزغت يف عهد النهضة إلكغريه من علوم املعرفة ا  ،علم اجلغرافيا بدأ  
ف االنطباعي ج الوصه  َنه مسرية تراكم معرفته بتبن   ،غريقية يف القرن الرابع قبل امليالدإلا
 ب  شَ  أنه  حا من الزمن إىلده بيعية والبشرية رَ طستمر هذا النهج يف وصف البلدان والظواهر الاو 

وكانت  ويتعامل معه.  القياس ملا يراهفة وبدأ بتبن  ره عية الص ِّ انساين عن طوق االنطبإلالفكر ا
الذي  لتبن  امن رواد هذا  ،اليت هي يف حقيقتها علم التوزيعات والعالقات املكانية ،اجلغرافيا

ل ث ِّ أرقام تُ  القياس يف شكل ىد علاملستنِّ  ىاملستو  االنطباعي إىل ىف من املستو نقل الوصه 
ع عليها، برتفاعات تقا، ع فيهاتوز  مساحات ت ،صل بينهافمسافات ت ،أحجاما للظواهر

رتقاء ايب و يم بياانت القياس املباشر والتجر راكُ تومع مرور الوقت و  .د صوهباجتاهات تتمد  او 
 طرائق ن  التحليل ملعطيات القياسات بدأت اجلغرافيا يف تب ىمستو  فكر املعرفة االنسانية إىل

ترمجتها يف منظومة من االستنتاج و  اتلقراءة تلك القياس وهندسية ،إحصائية ،رايضية
عاجلة ج يف أساليب مُ حصاء. هذا التدر  إلضوابط علمي الرايضيات وا ىعل واالستدالل املبن

عام  كلنسانية بشإلجلة املعرفة اعامُ مناهج ج يف نعكاس للتدر  ااملعرفة اجلغرافية هو يف احلقيقة 
 ف االنطباعي وآخرها حتليل القياسات وتعليل النتائج.درجاته الوصه  م أوىلل  مه سُ س ِّ ويُ 

امل مع املعرفة اجلغرافية هو صحيح يف عتر ملسرية تطور أساليب الهذا التصو   ومع أن  
 يمل تظهر بشكل ذ ،اإلحصائيوهي مرحلة التحليل  ،املرحلة األخرية ه العامة إال أن  رِّ طُ أُ 
ا ما يرت يف بريطاننفوان شامل وملحوظ إال يف بداية ستينات القرن املاضي حينما تفج  ع
كل املدارس   متفاوتة إىلم خُ زه نتشرت أباف ابسم "الثورة الكمية يف اجلغرافيا" ومنها رِّ عُ 

دوات ألا ىحدإة كاإلحصائيق ائ الطر اجلغرافية علي وجه البسيطة. هذا االنتشار يف تبن  
منذ مطلع تزايد إيقاعه مع توفر احلواسيب املكتبية ية فراسة الظواهر اجلغراد األساس يف
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قدراهتا التخزينية واملعاجلتية  زايدة ل يفهِّ ذه تتسم بتسارع مُ ، واليت ال تزال مثانينات القرن املاضي
ظهور وتنامي  نتشار احلواسيب املكتبية ودفع إىلا هذا الوضعجنم من  أسعارها. ويف تدين  

يف متناول الدارسني يف مجيع  معه ة احلاسوبية بشكل أصبحتاإلحصائيحلزم ا صناعة
ضت عن ة تخ  اإلحصائياملؤسسات التعليمية. هذه الوفرة يف القدرات احلاسوبية واحلزم 

 ة يف الدراسات اجلغرافيةاإلحصائيق ائ، غري منضبط يف أغلبه، صوب تطبيق الطر عارم ندفاعا
كما أقامتها النظرايت   هادات تطبيقد ِّ يمة لرتسيخ ضوابط ومَُ سلدون املرور مبراحل أتهيل 

ى عكس بشكل صارخ إحد ىيف غالبيته العظم بيقهذا التط ة.اإلحصائيوالقوانني الرايضية و 
 إىلرتكاب التجاوزات اليت تؤدي يف النهاية ال أال وهي سلبيات االندفاع التسابقي غري املؤه  

كل جزيئات   ىره علتناثِّ تلك التجاوزات عديدة ومُ  ىلواألمثلة عنتائج عكسية ضارة. 
 منها: ة اليت يطبقها اجلغرافيوناإلحصائيالعمليات 
طبيعة توزيع قراءات  ىف علااللتزام أبول أجبدايت علم االحصاء وهي التعر  عدم  .1

ا أي عملية إحصائية. هذة أساس قبل الشروع يف تطبيق ي  لِّ خده كخطوة مَ ات  املتغري ِّ 
اه الدقيق جتد االتحد  مهمة هبا ييتجاوزون مرحلة هم لجع نييفاجلغران التجاهل م

ني اإلحصائي ىمن الثابت لدو . اإلحصائيوالعمليات السليمة النطالق التحليل 
ها احلسايب يف شكلني شكل معتدل دِّ عه ات العددية تنتشر قراءاهتا يف ب ُ املتغري ِّ  أن  

مل اعبعض املحساب ق ائطر نشطار افرضت ة مَ وشكل غري معتدل. هذه الس ِّ 
 فصيلة للتطبيق عندما يكون التوزيع معتدال وفصيلة اثنية نيفصيلت الت إىلعامِّ املو 

عندما  "بريسون"سب بطريقة يُ ل االرتباط عامِّ مُ  ،مثاليكون غري معتدل. حينما 
 ن  إتكون كذلك. ولذا ف حينما ال "سبريمان"ات معتدلة وبطريقة املتغري ِّ تكون 

ق الت االرتباط، دون التحق  عامِّ الطريقتني حلساب مُ  ىحدإلنباطي ع االالتبن  
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ات، قد ال يوافق طبيعة البياانت وابلتايل املتغري ِّ توزيع قراءات  يةن طبيعماملسبق 
  اجا خاطئا.تستنالب منها تَ سه يُ نتيجة خاطئة تكون ال

 ،ات املستقلةري ِّ املتغد و املعتمِّ  املتغري ِّ رتباط قوي جدا بني اوجود  :التأكد منعدم  .2
د تعد  عدم وجود و  ،ات املستقلةاملتغري ِّ املعتمد و  املتغري ِّ خطية بني وجود عالقة 

ات املستقلة عند حساب معامالت العالقة املتغري ِّ عالقات اخلطية بني لل
 والقواعد اليت جيب االلتزام هبا هنا هي: االعتمادية.

ات املستقلة مبا ال املتغري ِّ عتمد و امل املتغري ِّ االرتباط بني  ىيكون مستو  ضرورة أنه  .أ
م تحك  ل المقبو  ىمستو يعكس ل حتديد عامِّ مُ  ىل علو حصلل 0.85يقل عن 

 د.املعتمِّ  املتغري ِّ  ىات اليت تطرأ علات املستقلة يف التغري  املتغري ِّ 

مل  ات املستقلة وإنه املتغري ِّ املعتمد و  املتغري ِّ ية بني يكون هناك عالقة خط ِّ  أنه  .ب
د ي تتحد  عمليات حتويل خط ِّ  ات إىلاملتغري ِّ  تعريض كذلك يتعني  ر  يكن األم

 بقيمة معامل االلتواء.

 يءات املستقلة وإن كان هناك شاملتغري ِّ ية بني اليكون هناك عالقات خط ِّ  أنه  .ت
حد اختيارين إما إقصاء الباحث ا مكون أمايمن ذلك بني بعض منها 

م بعدم وجود عالقات سِّ ة تت  ي  لِّ عامِّ م قي ات إىلاملتغري ِّ الطرفني أو حتويل كل 
 خطية بينه. 

النظرية العامة لالحتمالية دها د ِّ كما حتُ نات  حجم العي ِّ قدير تابط و عدم االلتزام بض .3
لتمثيل اجملتمع نة تكون حجم العي ِّ االنتقاء االعتباطي لنسبة مئوية ممارسة و 

ة اإلحصائيصائص خلختزال اانة لن تتمكن من العي ِّ الثابت أن    . و اإلحصائي
الذي تؤخذ منه إال إذا كان حجمها وليد تطبيق ضوابط  اإلحصائيللمجتمع 
املعنوية لقيمة االحنراف  ى، مستو اإلحصائيلتوايل: حجم اجملتمع ابأربعة هي 
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 رها،انة مبقدعي ِّ يكون حجم ال املعياري املعتدل، نسبة مئوية يُعتقد أنا كافية ألنه 
   .خلصائص اجملتمع نةتقدير العي ِّ يف ح به مو قدار هامش اخلطأ املسمو 

بياانت فرتوية مأخوذة من جمتمعات غري  ىتطبيق فحوص معلمية علارسة مم .4
س عتدالية التوزيع، جتانُ ادون االلتزام ابشرتاطات أساس هي: معتدلة التوزيع 

  ستقاللية القراءات.االتباين، و 

ستخدام اجلغرافيني ملسميات امة وهي قدجتدر االشارة إليها يف هذه امل ىوهناك قضية أخر 
 مثال: اة، منهاإلحصائيخاطئة لبعض العمليات 

 (x2)بريسون وومسه ابسم  ضعهالفحص الذي و  ىإطالق تسمية "مربع كاي" عل .1
(Pearson, K., 1900).   يقابله من حروف اللغة  تغيري حرف إكس مبا ويبدو أن
رايضي لعملية الرتبيع بكتابته حرفيا الستبدال الرتميز او  (chiغريقية وهو حرف )إلا
(square  من قبل تالمذة بريسون أد )ىمن قام أصال ابلرتمجة العربية ملسم أن   إىل ى 

ات ذوهي  عرب  ( وهي كلمة مُ square)أحد مدلوالت كلمة  خطأ   ختاراالفحص 
، "يعالسليم يف هذا املضمون وهي كلمة "تربالرابضي بدال من املدلول  داللة هندسية

ن له أبي مدلول هندسي، لذا  فة وال شأه ره هو جتسيم لعملية رايضية صِّ فهذا الفحص 
هذا الكتاب الصيغة الصحيحة ملسمي التحليل وهي " فحص إكس )كاي(  تبن  

  تربيع" بدال من "فحص مربع كاي".

"حتليل خط  ىات مستقلة مبسممتغري ِّ  ىد علعتمِّ  مُ عتمادية متغري ِّ اتسمية قياس  .2
 Regression) ييزية هلذه العملية هلألصل ابللغة االجناالحندار". والتسمية ا

Analysis) ختار خطأ  أن ا ىيبدو أن من قام أصال برتمجة املسم   ى. ومرة أخر
كلمة تراجع اليت هي أحد مدلوالت   ى( ابحندار قياسا علRegressionيرتجم كلمة )

 ف يف حظرية علم الرايضيات وهو معنرادِّ ه مُ هذا املدلول ل الكلمة. إال أن  
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 ,.Pearson, K) فيما كتبه بريسون عند تقدميه هلذ العمليةالت مع ن "االعتمادية". و 

هلا وهو قياس  اإلحصائي( املفهوم Regressionبكلمة )قصد ه يأن  يكشف  (1895
 آخر. ى علتغري ِّ عتمادية مُ ا

سه ياملكتبة العربية خالصة دراسته وتدر  دفع إىلي املؤلف أنه  ىهلذه األسباب وغريها رأ
مدار  ىعلالكمية يف اجلغرافيا يف مرحلة الدراسة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا طرائق لل

ي يؤد ِّ  ل أنه دالعزيز مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية. واملؤم  عقدين يف جامعة امللك عب
 غرافيني عند تطبيقهم لألساليب الكمية حبثا وتدريسا.ب الصدوع يف ممارسات اجلرأه  هذا إىل

حتليل يف احلقيقة قبل  هأوهلا عن العينات ألن   من سبعة فصول هذا الكتابيتكو ن 
ليل لألوضاع مجعها. والدراسات اجلغرافية يف معظمها هي وصف وحتمن البياانت البد 

هذا اجلمع اندرا ما يكون قابال  الراهنة وهذا يستوجب اجلمع امليداين هلا أو جلزء منها.
 داتد ِّ ة الذي يتطلب االلتزام بضوابط ومُ نَ  أسلوب املعاي َ تبن  ، غالبايستوجب، ر و صه للحَ 

نة يف د من كفاية وكفاءة العي ِّ بدونا ال ميكن التأك   اليتتنبثق من النظرية العامة لالحتماالت و 
تُ ل  ا الذهتثيل جمتمع ة البسيطة املهمة اإلحصائي يناقش املعامل ت منه. والفصل الثايني أُسه

ت بيعة البياانطض لدالتني من داالت االحتمالية ذات صلة وثيقة بللدراسات اجلغرافية ويتعر  
للبياانت غري  "بواسون"ودالة  للبياانت معتدلة التوزيع فية ومها دالة االحتمالية املعتدلةااجلغر 

وقد كان ياغات وضوابط الفرضيات وفحوصها . والفصل الثالث يناقش صمعتدلة التوزيع
ة وعدد آخر خيص الفحوص غري املعلمية. ي  مِّ دد منها خيص الفحوص املعلَ ع ىعلاالقتصار 

الت عامِّ مُ  ىمستو  ىات اجلغرافية علاملتغري ِّ  نية باإلحصائيقات العلتناول ايأما الفصل الرابع ف
ها إضافة لعل   جزء العالقة االعتماديةضم يالت العالقة االعتمادية. و عامِّ مُ  ىاالرتباط ومستو 

اآلن وختص العالقة االعتمادية االحتمالية اليت  ما هو مطروح ابللغة العربية حت  في هي األوىل
ات طبقية. والفصل عتمادية حدوث حاالت الظواهر اليت يتم التعبري عنها مبتغري ِّ اتناول قياس ت
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مسألة  ىات الذي ينصب يف األساس علتغري ِّ املأساليب التحليل متعدد  ىاخلامس يشتمل عل
ات. تغري ِّ مها البياانت يف شكل وحدات عددية أو يف شكل مُ س ِّ هر كما جتُ او التصنيف للظ

املكتبة اجلغرافية العربية.  ىرمبا يكون معظم ما جاء يف هذا الفصل جديدا عل ى،أخر  ةومر 
جتها ذَ َنه أحدث تركيبات  ىعلز حتليل السالسل الزمنية ورك   ىقتصر علاوالفصل السادس 

 عن فيما هو مطروح ابللغة العربية له وهذا الفصل برمته ال قرين وهي جمموعة ناذج "أرميا"
يف ة اإلحصائيق ائالكمية يف اجلغرافيا. والفصل السابع األخري تناول بعضا من الطر طرائق لا

سات اجلغرافية االسليمة للدر الفكر اجلغرايف والبوتقة  به التحليل املكاين الذي هو لُ  احةس
     م والسخرية.   رتعا للتهك  مو  غزىدون م تحعنها أض تنسلخا واليت إنه 

ة اإلحصائيلحزمة ل هذا الكتاب ن  بسبب ت شارة إىلإلمن ا أية حال، ال بد يف
م يف هذه احلزمة هي ذات تركيبة فريدة بني أقرانا تتجس   ن يف أن  سبب يكمُ  وه"مين اتب". 

هذه احلزمة واضعي  أن   ،احلقيقة يف ،ز مصدرهة أدائها وبساطة التعامل معها. هذا التمي  قو 
حصاء يف إلضمن اهليئة التدريسية لعلوم ا او كانن، توماس رااين، وبرااين جونري(  اي)ابربرا را

ن عريف عاملكم م العملية والرهباجتستثمر هؤالء اقد و . يف الوالايت املتحدة جامعة بنسلفانيا
يف وضع حزمة  م احلاسوبابستخدا علوم االحصاءتطبيق الطالب يف مشكالت قدرات و 

لمكتب الوطن للمقاييس ابسم ل أصال هو برانمج حاسويب وضع ىستندت علاإحصائية 
 واضعي برانمج "مين اتب"لدي ب التدريس ار وجت (.Minitab Inc.,2002) "أومن اتب".

ة اإلحصائيلبناء ومن مث تطوير هذه احلزمة كة تماسِّ كثريا يف وضع إسرتاتيجية مُ ساعدهتم  
يف جامعة بنسلفانيا. وتوالت بعد ذلك  1972عام إصدارها األول نطلقت يف االيت عليمية الت
"مؤسسة مين احلزمة مؤسسة مستقلة ابسم هذه  اضعواأنشأ و  أنه  نة إىلاحملس  الصدارات ا

الصدار ا وصلت إىلأن  إىلتجددة املالصدارات استمر توايل او  م1983 يف سنةاتب" 
  ستخدمها الكتاب يف تطبيقات فصوله.اهي النسخة اليت و  م2018عشر يف  منالثا
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ب التحليل، رك  لتوايل: مُ ابهي  أساس باترك  من ثالثة مُ  حزمة "مين اتب"تتكو ن 
 ىب علغل  ب الربامج الذاتية. واملركب األخري لعب دورا مهما يف الترك  ب الرسم، ومُ ك  مُر 
ساس، ابيومد، إس يب إس إس، ... إخل( )عيارية ة املاإلحصائيمجيع احلزم تطال اليت  شكلةامل

. بكل علم من العلوم العمليات ذات الصبغة اخلاصة ىعل ،ابلضرورة ،حتوائهااهي عدم أال و 
التأثري عمليات خاصة ابلتحليل املكاين مثل "مؤشر اجلار األقرب"، "هناك  يف اجلغرافيا ،مثال

ال تكون ران لالرتباط التسلسلي املكاين" مالت مو ا"معالتفاعالت املكانية"،  ىاملسايف عل
ز ب يف حزمة "مين اتب" والذي يتمي  املرك   اهذه احلزم املعيارية. ووجود هذضمن متوايت 

برانجما  26وضع جمموعة من الربامج الذاتية بلغت ن املؤلف من مك  ابلبساطة املتناهية يف لغته 
ة اليت تناوهلا هذا الكتاب. وهذه الربامج الذاتية فره فية الص ِّ اأقفلت الثغرات ذات الصبغة اجلغر 

كل ما هو و  maljerash.wordpress.com :اوضعها املؤل ِّف يف مدونته على اإلنرتنت وعنوان
س " حتت الدليل األساMacrosالدليل الفرعي "تلك الربامج ووضعها يف  يل محتمطلوب 

  ".   MTBWINللربانمج "
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 مقدمة
ستحالة، اتفرض اجملتمعات اإلحصائية المتناهية العدد مشكلة صعوبة، بل 

ذ وخصائصها اإلحصائية، وهذا بدوره يفرض أسلوب أخ   اطبيعته ىف علالتعر  
يف   ريتعذ   ،ذلك إىلستنتاج طبيعتها وخصائصها. وإضافة اهلا وحتليلها ومن مث  عٌينات

مل تكن كبرية العدد  وإن   فردات اجملتمع حت  كثري من األوضاع مجع بياانت عن م  
  .وذلك بسبب أي من عنصري الوقت أو التكلفة أو كليهما معا

ل يف مسألة شائعة بني الدارسني تتمث   ، تناولعند هذه النقطة ،ولعله من املناسب
 قول أبن  كن المي. ولتوضيح هذا اللبس العي ِّنةاخللط بني مفهومي اجملتمع اإلحصائي و 

فردات عددية قابلة للفحص والقياس يف شكل ن من م  اجملتمع اإلحصائي يتكو  
ات ية العدد، وهذه املفردات قد تكون مبثابة أشخاص، أسر، هِّ اننتم   دة أو الد  م   متغري ِّ

 العي ِّنةمزارع، مصانع، مدارس، مستشفيات، مراكز خدمة، أو وحدات مكانية. أما 
من تلك املفردات العددية للمجتمع اإلحصائي. وهذا  عني  م  بعض  ىفهي تقتصر عل

، يف يكون هناكهلا حبيث  از وحي ِّ  عي ِّنةللالوضع جيعل اجملتمع اإلحصائي إطارا شامال 
 مها: نيمعاحلقيقة، جمت

 ابجملتمع اهلدف. ،اجملتمع اإلحصائي الشامل أو مايعرف، أحياان .1
 .العي ِّنةاجملتمع اإلحصائي املقتصر، أي جمتمع   .2
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 العي ِّناتتصميم 
ذ فرتة حديثة نم لدراسة الظواهر اجلغرافية إال العي ِّنات هنج مل يبدأ اجلغرافيون تبن  

(. Robbinson, G. M., 1998, P. 27)القرن السابق مخسينات  إىلنسبيا تعود 
 ة:يلاالتيف النقاط  العي ِّنةوميكن تلخيص اخلطوات األساسية لتصميم 

املساحة اليت ينتشر فيها، والفرتة  ،أساس وحداته، عناصره ىحتديد اجملتمع عل .1
 الزمنية اليت يرتبط هبا.

 أي الكيفية اليت هبا ميكن وصف اجملتمع. عي ِّنةلا رحتديد إطا  .2

، مثال مزرعة يف منطقة زراعية، مصتع يف منطقة صناعية، العي ِّنةدة رَ ف  حتديد م    .3
 شارع يف مدينة، منزل يف شارع اخل.

أو  يلاحتمااس ى أس، أي هل ستكون علالعي ِّنةحتديد طريقة مجع مفردات   .4
 ي.اختيار أساس  ىعل

 .ةني ِّ العحتديد حجم   .5

عرف بتصميم يف إطار ما ي   العي ِّناتسلوب ذ أبج األخ  أية حال، تطور هَن   يف
ه أمرا شائعا يف الوقت احلاضر. والبد من اإلشارة استخدام ىاملسح امليداين وأضح

وبرز  الفارط اتريخ قصري نسبيا ينحصر يف القرن وه، يف احلقيقة، أسلوب ذأن   إىلهنا 
س لة َت  ذهِّ ه. ولقد تراكمت منذ تلك الفرتة تطورات م  نم تبشكل واضح يف الثالثينيا

 . ومن الثابت أن  العي ِّنات اختيارتصميم و  طرائقاملسح امليداين وابلذات  طرائق ل  ج  
 ب حسم نقاط عدة ومتداخلة وتتصل بعوامل مددة مثل:تصميم املسح امليداين يتطل  
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هاتفية، تعبئة  تكيفية جتميع املعلومات )مقابالت شخصية، اتصاال   .1
 خل(.إاستبياانت 

 فن صياغة األسئلة.  .2

 .العي ِّنةتصميم   .3

 طرائق حتليل املعلومات.  .4
هو جزء أساس يف عملية تصميم املسح امليداين ألي  العي ِّنةتصميم  أن  يت ضح وهكذا 

مة فيه وابلذات عاملي الوقت ، يتأثر ابلعوامل املتحك ِّ يلالته، ابن  أدراسة تطبيقية و 
داين جمتمع الدراسة يخطوات تصميم املسح امل، َت س ذلك إىلة. وإضافة فلكتوال
مسأليت تعريف اجملتمع اإلحصائي اهلدف وحتديد احلجم  ن  ألة منه املستل   العي ِّنةو 

من عملية تصميم  ىيف جوانب أخر  ت  لبَ اتطلبات م  هي ذلك اجملتمع  نةي ِّ عاملناسب ل
إجناز مسح ميكن افرتاض تعريف اجملتمع اهلدف  ةلأس. ولتوضيح أمهية ماملسح امليداين

خدمة جديدة للنقل  ستحداثميداين يف مدينة ما للكشف عن درجة قبول سكانه ال
 اؤالت عدة مثل:سربز تتفيها. يف هذه احلالة س

 مجيع سكان املدينة القاطنني يف حدودها اإلدارية؟ ىاملسح عل ىر جي  هل  .1
  أفراد اجملتمع اهلدف؟ ن  لسِّ  ىماهي احلدود الدنيا والقصو   .2

 ولئك األشخاص الذين يقطنون املدينة بصفة مؤقتة؟أج يف املسح هل يندرِّ   .3
دة تكفل د  بضوابط م  سم فالبد أن حت   عي ِّنةللأما مسألة حتديد احلجم املناسب 

. العي ِّنةردات ف  ستنتاج حقائق عن اجملتمع بتحليل م  ا إىلل لتحقيق التوص   احلد األدىن
 .الحقا هذه املسألة ابلتفصيل شقانت  وس
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ها، وهنا اختيار الكيفية اليت هبا يتم  ىعل العي ِّنةتصميم ينضوي أية حال،  يف
 يف شكلني أساسيني مها: التصميم اختيارينحصر 

يكون ه وفي ،ةيلااالحتمميكانيكية  ىيرتكز عل العي ِّنة اختيارتصميم جيعل  .1
الصفر  ىدة وفوق مستو د  مً  اريتخادات اجملتمع فرصة رَ ف  دة من م  رَ ف  لكل م  

اإلحصائية  طرائقال استخدامويكون ممكنا  ختيارااليف  زالتحي  حبيث ينعدم 
ل اجملتمع اإلحصائي الذي ث ِّ ت   العي ِّنةة الستخالص تقديرات من يلالاالستد

 .خذت منهأ  
ظهر ه وفي ،أساس الطوعية واالفرتاض ىعل العي ِّنة اختيارتصميم يكون به   .2

اإلحصائية  طرائقال استخدام ىل من جدو قل ِّ الذي ي   زتحي  لا رعنص
غرب  العي ِّنات"موضوعية  أن   ىير  "كالتون"ة. وهذا الوضع جعل يلالاالستد
 (      Kalton, G., p 7ر اإلطار النظري هلا " )عيق تطو  ت   ةيلااالحتم

 إىلافية تيل ر غجلالدراسات ا أن   إىل ،عند هذه النقطةجتدر اإلشارة، أية حال،  يف
، ولذا ةيلااالحتمة يامليكانيك ىالذي يستند عل ناتعي ِّ التصميم األول لل اختيار تبن  
 هذا النوع ابلذات. ىعلهنا  العي ِّناتمسألة تصميم ك ز نقاش رت سي

ل يف يتمث   ةيلااالحتم ىدة علاملستنِّ  العي ِّنةواملطلب الرئيس ألي شكل من أشكال 
 م التوزيعات املكانية ملفرداتس ِّ كون اخلرائط اليت جت َ ت، ولذا نةي ِّ عللضرورة وجود إطار 

، مساكن اخل، هي إطار ىاجملتمع اهلدف، مثل مواقع اخلدمات، مزارع، مصانع، قر 
 اجلغرافية.   يف الدراسات  العي ِّنة
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 العي ِّناتأنواع 
 مهها:أو  ائيةو شعال لعي ِّناتابجملموعة املعروفة ون ابغرافييهتم اجل

العشوائية البسيطة: وهي أبسط األنواع وأكثرها شيوعا يف  العي ِّنات .1
 ختياراالم خاصية عشوائية س ِّ ، كما أهنا النوع الوحيد الذي جي َ ستخداماال

 بشكل دقيق.
 ىمع اهلدف علتالعشوائية الطبقية: وتتمثل يف توزيع مفردات اجمل العي ِّنات .2

، ومن هذه العي ِّنةمفردات  راياخت ةيلعم جراءإتقسيمات فرعية قبل 
 .ختياراال تميالتقسيمات 

مع اهلدف أبي تردات اجملف  العشوائية املنتظمة: وتتمثل يف ترتيب م   العي ِّنات  .3
بقية  اختيارالعشوائي ملفردة واحدة أوال مث يتلو  ختياراال، ويتم عني  م  ترتيب 

 أوال. تاختري  يتواثبت ابلنسبة للمفردة ال عني  م   ىاملفردات مبد
 العي ِّناتالنوع العشوائي البسيط هو أبسط وأدق وأكثر شيوعا من بني أنواع  وألن  

من منظور  عي ِّنة اختيارمن اإلسهاب. وهدف  يءفيما يلي بشش قت ناالعشوائية، س
ثل تقديرات فرز معلومات إحصائية ت  ت   عي ِّنة ىهو احلصول عل يلالاإلحصاء االستد

 أن   إىلد ملعامل اجملتمع اإلحصائي. والبد من اإلشارة هنا جي ِّ  لتدلي تانحازة وذغري م  
 هذا احلجم يرتبط بشكل وثيق حبجمها فكلما كرب   العي ِّنة احلياد واجلودة يف يَت حتقيق سَِّ 

 حيادها وجودهتا.  ىن يف مستو قابل ذلك حتس  
ي يقول ذلا ئيةاو العش العي ِّنةمفهوم  اسرتجاعأية حال، لعله من املناسب هنا  يف

 اختيارأبهنا هي تلك اليت فيها يكون لكل مفردة عددية يف اجملتمع اإلحصائي فرصة 
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متساوية واليت هبا ميكن تطبيق فكرتني أساسيتني من األفكار اليت تستند عليها نظرية 
 ة ومها:يحتمالاإل

 بادلية املقتصرة.الت   .1
 .ةيلالستقاال  .2

قتصر أو بشكل بشكل تباديل م   نةي ِّ عالات در العشوائي ملف ختياراال، يتم وهكذا
ة يف تعريف املفردات العددية للمجتمع ق  ب دِّ مستقل. وخاصية التبادل املقتصر تتطل  

ل يف كِّ ش  ا م  فإهن  التداخل، أما خاصية االستقالل  حتمالااإلحصائي لتحاشي 
 .العي ِّنة اختيارمضمار 
دون تعويض يف  العي ِّنةسحب  وعملية ختياراال ةيلستقالاالعالقة بني تلخيص وميكن 
 ة:يلاالت النقاط
 فإن  ة متواصلة يلاحتمادالة لكثافة  وإذا كان اجملتمع اإلحصائي اهلدف ذ .1

 .ختياراال ةيلالاستق ىيؤثر عل بتعويض أو دونه ال عي ِّنةسحب 
عة تقط ِّ ة م  ي  تلِّ ة ك  يلاحتمادالة لكثافة  وإذا كان اجملتمع اإلحصائي اهلدف ذ .2

 ةيلالاستق ىيؤثر عل بتعويض أو دونه ال العي ِّنةسحب  فإن  د د  غري م   وحجم
 .ختياراال

تقطعة ة م  ي  تلِّ ة ك  يلاحتمادالة لكثافة  وإذا كان اجملتمع اإلحصائي اهلدف ذ .3
بتعويض فقط هو الذي يكفل احلصول علي  العي ِّنة اختيار فإن  وحجم مدد 

 .           (Clark, W. A. & P. L. Hosking ,1986, p 156)عشوائية  عي ِّنة
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م غالبا ما يرتكز حول اهتمالا ل يتمثل يف كون أن  كِّ ش  م   يف ضوء هذه العالقةيربز 
 إىلاللجوء  ع، فهل هذا يعنتقط ِّ يست بشكل م  فردات قِّ جمتمعات إحصائية ذات م  

هي  هذا التساؤل ىإلجابة علااجلغرافية؟ و  العي ِّناتمبدأ التعويض يف أسلوب سحب 
هي  العي ِّنة أسلوب رات تبن  رب ِّ م   ذ أبسلوب مبدأ التعويض ألن  عارض األخ  املنطق ي   أن  

 فإن  ولذا  ،فردات اجملتمع اهلدفتوفري الوقت والتكلفة وحتليل أكرب عدد ممكن من م  
ذلك، إذا   إىل. وإضافة العي ِّنةحتليل نفس املفردة أكثر من مرة يتناقض مع أهداف 

نفس املفردة العددية يف  اختيارفرصة  فإن  صائي اهلدف كبريا حمع اإلتكان حجم اجمل
دون  العي ِّنةردات ف  م   اختيار فإن  يظل ضئيال جدا. وهكذا  ةيلااالحتمظل قوانني 

تعديل سينجم منه رداته بشكل مباشر ف  د مت قياس م  د  تعويض من جمتمع إحصائي م  
وهكذا،  .ختياراالمرحلة من مراحل  لعند ك ةللعناصر املتبقي ختياراال تيالااحتميف 

 ىعل ،العشوائية البسيطة العي ِّنةأي طريقة السحب العشوائي دون تعويض، تستند 
 متساوية. اختياركل مفردات اجملتمع اإلحصائي يكون هلا يف البداية فرص   مبدأ أن  
حث بلالعشوائية البسيطة ل العي ِّنةأية حال، من املناسب أن يكون تصميم  يف

ذ خ  أل ،سحب مفرداهتا من اجملتمع اهلدف دون تعويض. مثال ىستندا علرايف م  غاجل
. مزرعة 540من مزارع يف منطقة زراعية هبا  مزرعة 84عشوائية بسيطة حبجم  عي ِّنة

 ة:يلاالتبتنفيذ اخلطوات  العي ِّنةسحب مفردات يكون 
  .الدراسة خريطة للتوزيع املكاين ملزارع منطقة ىعل احلصول .1
من أية نقطة  ابتداءً ل تسلسِّ بشكل م   (املزارع) مجيع الوحدات املساحية ميرقت .2

 تار.ي   جتاها، ويف أية ىعادة ما تكون الطرف األمين األعل ،اخلريطة ىعل
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، من اجملتمع اهلدف وهو 84 ،العي ِّنةبطريقة عشوائية مفردات استالل    .3
 مزارع املنطقة.

جداول ستخدم الطريقة التقليدية اليت تَ ها طسة أبد  عِّ  طرائقواالستالل العشوائي له  
القوانني العامة  إىل ستنادااها اختيار  من أرقام ثنائية مَت   م كو نة أرقام عشوائية

عملية السحب  جراءات اليلآحصائية هبا إلااحلاسوبية م زَ احل   ألن  و  .ةيلالالحتم
يفية كشرح  ت  من ذلك س وبدال ةيهلذه الطريقة التقليديكون الت طر ق العشوائي فلن 

يتطل ب . "مين اتب"االحصائية  احلاسوبية السحب العشوائي يف احلزمة آلية استخدام
حيتوي  عمود استحداثابستخدام "مين اتب"  العي ِّنةالسحب العشوائي ملفردات 

ب عشوائي ألرقام ح  سَ  جراءإل رقمي بعدد مفردات اجملتمع اهلدف، و تسلس   ىعل
 :يلاالتمستقل. وميكن تنفيذ ذلك ابلنحو  عمودمنه ووضعها يف  ي ِّنةعلاردات ف  بعدد م  

 
سلسلة من األرقام بعدد مفردات اجملتمع االحصائي  استحداثأوال: 

 اهلدف يف أحد األعمدة:
 بدء "مين اتب". .1

، 1/1، شكل جمموعة اخلَيارات املتاحة ، وستظهرCalcالضغط على قائمة  .2
   .Simple Set of Numbers، مث Make Patterned Data اختيارومنها 
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 حساب البياانتة انفذ (1/1شكل )

 
رى  ا، فيه(2، شكل )ستظهر انفذة Simple Set of Numbers ختياراب  .3 جي 

 اآليت:

ي كتب رقم العمود  :Store Patterned data inيف املستطيل اجملاور جلملة  .أ
راد خزن األرقام فيه، مثال 

 
 .C1امل

ي كتب  :From first value ىلة األو ور جلملة من القيمال اجمليطيف املست .ب
 . 1الرقم األول لسلسة األرقام املراد استحدثها، يف مثالنا هنا رقم 
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 شوائيةعث أرقام عينة داحذة استفان (2/1شكل )

 

ي كتب  :From first value يف املستطيل اجملاور جلملة من القيمة األوىل  .ت
 . 1 ثها، يف مثالنا هنا رقمااملراد استحد ماألرقا ةالرقم األول لسلس

ي كتب الرقم األخري لسلسلة  :To last valueور جلملة إىل يف املستطيل اجملا  .ث
 )حجم اجملتمع(. 540األرقام املراد استحداثها، يف مثالنا هنا

ت كتب القيمة اليت هبا يكون تتاب ع  :In steps ofيف املستطيل اجملاور جلملة   .ج
لسلة أرقام متوالية من حَدثة، واملثال هنا يتطل ب استحداث ستم املسيقال
 .1بتزايد قدره واحد لذا ي كتب  540إىل  1
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  Number of times to list each valueيف كل من املستطيلني  1كتابة  .ح
 .  Number of times to list the sequenceو 

طوة أ سلسلة خلد يف اوستظهر يف العمود احملد   OKضغط أمر املوافقة   .خ
 (.540إىل  1األرقام )من 

  

من مفردات اجملتمع  العي ِّنةحب عشوائي ملفردات اثنيا: خطوات إجناز س
 االحصائي:

 .Random Data البياانت العشوائية َحيار، واختيار Calcضغط قائمة  .1

وستظهر  ،…Sample from columns ار أمر السحب من األعمدةيختا  .2
 .3شكل  ،Sample from Columnابسم  فذةان

 ي:( ي نجز ما يل4)شكل  يف النافذة اليت تظهر .3

ي كتب  :Sample rows from column(s)يف املستطيل اجملاور جلملة يف  .أ
 )حجم العي ِّنة(. 84عدد مفردات العي ِّنة، مثال 

تار العمود الذي  From columnsي ضغط يف املستطيل حتت كلميت  .ب وي 
،  C1فردات اجملتمع اهلدف، يف هذا املثالبعدد م   ةبه األعداد املتوالي

السحب العشوائي ملفردات العي ِّنة، مث ي ضغط على الذي منه ستتم عملية 
 .Selectأمر 
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 انفذة سحب العينات من أعمدة البياانت (3/1شكل )

 
 ( ي نجز ما يلي:4/1يف النافذة اليت تظهر )شكل    .4
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   نسحب و التخزيوأعمدة السحب ت  اليت  ةنعيعدد مفردات الانفذة  (4/1شكل )

 

ي كتب  :Sample rows from column(s)يف املستطيل اجملاور جلملة يف  .أ
 )حجم العي ِّنة(. 84عدد مفردات العي ِّنة، مثال 

تار العمود الذي و  From columnsكلميت ي ضغط يف املستطيل حتت   .ب ي 
،  C1املثال يف هذا ،فردات اجملتمع اهلدفبه األعداد املتوالية بعدد م  

الذي منه ستتم عملية السحب العشوائي ملفردات العي ِّنة، مث ي ضغط على 
  .Selectأمر 

 ي كتب :Sample rows from column(s)يف املستطيل اجملاور جلملة  .ت

 .C2الذي ستوضع فيه أرقام مفردات العي ِّنة، مثال رقم العمود 
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ط أمر السحب ش  نَ ويض ي   عتتكون عملية سحب األرقام ب إذا أ ريد أن    .ث
م دا.Sample with replacementبتعويض   ، ويف هذا املثال ي رتك جم 

 د يفد  وستظهر أرقام مفردات العي ِّنة يف العمود احمل OKضغط على ال .ج
 اخلطوة ت.

 

 : العي ِّنةخطوات ترتيب أرقام مفردات اثلثا: 
 ر فى عدد العينة من عمود أرقام محذف األرقام اليت تتخط   .1

 
جتمع، يف دات امل

 .C2دات العينة، وى طوله مع طول عمود م فر ا، ليتسC1هذا املثال 

 (.5/1، شكل ) Sort ، واختيارData ضغط قائمة .2

 

 
 فذة أمر فرز البياانتان (5/1شكل ) .3

 

  يلي: مانجز فيها ، ي  6/1، شكلSortابسم  فذةانستظهر  .4
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 فذة الفرزان (6/1شكل )

 

 عمودتار الي   :Columns to sort by ت كلميتيف املستطيل الذي يقع حت .أ
فرزها من القائمة اليت تظهر يف املستطيل الذي يقع يف املراد الذي به األرقام 

 .C2رقم  عمودفذة، يف مثالنا الايسار الن
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 واختيار َخيار Columns to sort ضغط السهم امللتصق مبستطيل .ب

Specified columns . 

الذي به األرقام  عمودالكتب رقم ي    Columnsيف املستطيل الذي يقع حتت .ت
 . املراد فرزها

ي رتك  : Storage location for the Columnsحتت مجلة يف املستطيل  .ث
تنازليا يف أول عمود  املفرزةاخلَيار االفرتاضي كما هو وسيتم وضع القيم 

 ر. شاغ

 Descending اط أمر الفرز تنازلينش  ي  الفرز تنازليا يكون  أن  يد إذا أر   .ج
ومن  Order ةيف جمموع Increasingي ضغط على املستطيل اجملاور لكلمة و 

 . Dcreasingإىل  Increasingمث تغيري االختيار من 

 عمودوستظهر األرقام املفرزة يف ال OK مستطيل أمر املوافقة ىضغط علال  .ح
 يف اخلطوة ب.د د احمل

ري عليها املسح جي  ختارة مث زارع اململاخلريطة ا ىل علل  دَ ي  د إتام هذه اخلطوات وبع
املسح امليداين عليها مجيعها  اجراءأمكن  فإذاامليداين الذي مت تصميمه للدراسة. 

ألي سبب من مم  كنا كن مي  ، أما إذا مل %100قق جتاواب مبقدار حتقد يكون 
التجاوب  ىمستو  فإن   ،ث وحدات مساحيةمن ثال ، مثالمجع معلوماتاألسباب 

عدد  زايدةمن املالئم  فإن  . وحتاشيا لظهور مثل هذا الوضع %96.3 إىل ينحدر
، أو 115.5يصبح  هنا ثالامليف  العي ِّنةحجم  فإن  وعليه  %5مبقدار  العي ِّنةمفردات 

 .84بدال من  116 ىحر ابال
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 العي ِّناتحجم  رديقت
 وي دراسة تطبيقية هأجملتمع إحصائي يف  عي ِّنة اختيارساس من الغرض األ

اجملتمع اإلحصائي ككل.  ىتنطبق عل استنتاجات إىلل من خالل حتليلها وص  الت  
لة للمجتمع، ث ِّ مم   العي ِّنةتكون  ولتحقيق ذلك البد من حتديد احلجم املالئم ألن  

لكي تكون كافية  عي ِّنةللناسب هو احلجم امل ه النقطة ماوالتساؤل الذي يربز عند هذ
تخلصة منه؟ وقبل اخلوض يف تفاصيل كيفية ئي املساائص اجملتمع اإلحصصلتمثيل خ

مسح  عي ِّنةاملطلق ألية  احلد األدىن ك أن  ادر إ حريٌ الدراسة  عي ِّنةوضوابط حتديد حجم 
ال يقل  املستخلصة منه، جيب أن   من حتليلها إحصائيا جتسيم اجملتمع ىتوخ  ميداين، ي  

ه احلد األقل الذي يكفل أن   حديد يرتبط حبقيقةتعن ثالثني مفردة عددية. وهذا ال
شرتاط نظرية اوحيقق  العي ِّناتمع التوزيع العددي الذي تستند عليه نظرية  العي ِّنةتوافق 

 عن ثالثني مفردة مفرداته يزيد عدد العشوائي البد وأن   تغري ِّ النزعة املركزية القائل أبن امل
 .(Clark, W. A. & P. L. Hosking, P 153) لدتعليتوافق مع التوزيع امل

ة ق  دِّ  ىومستو  العي ِّنةدة بني حجم ضطرِّ هناك عالقة خطية م   أية حال، يف
  العي ِّنة حجم ه كلما كرب  النتائج املستخلصة منها لغرض تثيل اجملتمع اهلدف. أي أن  

ثار عند هذه النقطة وهي ت   هناك مسألة جيب أن   كلما كانت نتائجها أدق. كما أن  
 هنج استخالص يكون كبريا نسبيا ليربر تبن   اجملتمع اهلدف الذي جيب أن   محج

اإلحصائية هي ذات عالقة خطية  العي ِّنة. ونسبة العي ِّنةخصائصه اإلحصائية من 
تمعات د تربير تثيل اجملعض ِّ احلقيقة ت   هذه ،عكسية مع حجم اجملتمع اإلحصائي
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املنطقي، بل ومن العبث، تثيل  منها، وجتعل من غري عٌيناتاهلدف الكبرية ب
 منها ويصبح من األنسب مسحها ابلكامل.  عٌيناتاجملتمعات الصغرية ب

، ولعل الطريقة عي ِّنةللاحلسابية لتقدير احلجم املناسب  طرائقوهناك العديد من ال
للتطبيق يف الدراسات اجلغرافية ها ني أنسبتكون من ب "دكور وكوشراميسن" ردهااليت أو 

(Snedecor, G. W. Cochram. W. G., pp 439 - 440وتستند .)  تلك الطريقة
 املعايري:هذه  ىعل

 .)م(حجم اجملتمع اهلدف  .1
، وقيم )خ( عني  م  القيمة احلرجة لالحنراف املعياري املعتدل مبستوي معنوية   .2

 :يلاالتالقيمة يوضحها اجلدول  هذه

 

 0.001 005 .0 0.01 0.05 0.1 ستوي املعنويةم
 3.291  2.813 2.576 1.960 1.645 خ

 

عتقد أهنا للنسبة املئوية من حجم اجملتمع اإلحصائي اليت ي   ىعلألاحلد ا .3
تكون النتائج  يلالتممثلة للمجتمع اهلدف واب العي ِّنةتكون  مناسبة وكافية ألن  

إملام  ىمد ىعل ة تقدير هذه القيمةق  دَ تستند . )ن(تخلصة منها ممثلة له املس
اهرة حتت الدرس والدراسات السابقة لنفس الظاهرة اليت ميكن ظالباحث ابل

 ليل عليها.د  م يف الت  سهِّ ت   أن  

 . )ج( يف تقدير معامل اجملتمع العي ِّنةحد أترجح خطأ . 4
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صيغتها  ةبا، ميكن كت"سنيدكور و كوشرام"ردها ، كما أو العي ِّنةومعادلة تقدير حجم 
 :يلاالتالنحو ذا العربية هب

 ز+  1÷ = ع  ′ع
 وفيها:

 ة:يلاالتسب ابملعادلة وحي   العي ِّنةع = التقدير املبدئي حلجم 
  2 ج ف(  ن  * 2ع = )خ 

 وفيها:
 ن  - 100ف = 

 ة:يلاالتسب ابملعادلة ح  أما "ز" فت  
 مَ÷ ز = ع 

حجمه  )م( جملتمع هدف عي ِّنةجم تقدير حجيدر االستشهاد بالتطبيق  ولتوضيح كيفية
  :ةيلاالتط بمفردة ابلضوا 1200
 0.05 هقدر  )خ( معنوية لالحنراف املعياري املعتدل ىمستو  .1
تكون  عتقد أهنا تكفي ألن  ي  للنسبة املئوية من حجم اجملتمع اليت  ىحد أعل .2

 %. 25قدره  )ن( ممثلة له العي ِّنة

 %.  5قدره  )ج( العي ِّنةجح دقة نتائج جمال أتر  .3

 حجم اجملتمع اإلحصائي للظاهرة حتت الدرس. .4
 هذه احلالة تكون: يف
   1.96 2 * 25  (100 - 25)  5 2ع =  
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       = 3.8416 * 25  75   25  
       =7203  25  
       =288 

 وهبذا تكون:
   ( =288 ( ÷1 ( +288  ÷1200 ))ع
    =288  ÷1.24  
    =232 

 العي ِّنات ىيقتصر عل الدراسة عي ِّنةتطبيق هذه املعادلة لتحديد حجم  أن  إدراك وجيب 
 مفرداهتا بطريقة السحب العشوائي البسيط. اختياراليت سيتم 

 ستخداممبنوال هذه املعادلة وسحب أرقامها عشوائيا اب العي ِّنةوميكن تقدير حجم 
وي كتب اسم   SSIZEوذلك بتنفيذ الربانمج الذايت "بمين ات"احلزمة اإلحصائية 

 :هكذا ة بعد احملث يف انفذة املستخرجاتيالربانمج يسبقه رمز النسبة املئو 
MTB > %SSIZE 

 :التوايلذا ة هبنمعامل حساب حجم العي   دخالإسيطلب الربانمج و  
   حجم اجملتمع اإلحصائي للظاهرة اجلغرافية حتت الدرس. ▪
 .خ() لالحنراف املعياري املعتدل معنوية ىمستو  ▪

عينة من حجم اجملتمع لقيمة احلد األعلى للنسبة املئوية املتوقعة حلجم ا ▪
 اإلحصائي.

 جمال أترجح دقة تقدير حجم العينة. ▪

 .ENDبعد االنتهاء ت كتب كلمة 
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 يف انفذة املستخرجات: هذه النتائج توبتنفيذه ظهر  
 Data Display 

 232.000            حجم العينة
عد ل للعينة

 
 244.000    احلجم امل

 20.3333     النسبة املئوية للعينة
   

 بة تنازليا.ا م رت  ية عشوائأرقام م فردات العي ِّنة املستل  اجلدول يف  ظهريسو 
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 التوزيعات املكانية عٌينات
ر الطبيعية والبشرية علم اجلغرافيا هو علم التوزيعات والعالقات املكانية للظواه

مكانية عشوائية  ناتعي ِّ ع مجفل اليت تكطرائق ال إىلن اجلغرافيون كَ ر  ي َ  ق أن  من املنطلذا 
العشوائية املمثلة للمجتمعات  العي ِّناتجتميع مث بنفس األسس املتبعة لتحديد ومن 

 اهلدف.
 ،لصِّ ت  م  ع مكانيا بشكل يتوز   تغري ِّ م  فيها مع يكون التعامل يف األحوال اليت 

 :مثل) فيةظواهر اجلانب الطبيعي يف الدراسات اجلغرا ىعل ة اليت تغلبمَ وهي الس ِّ 
 يتعني   ،(والنبات ...اخل ،التوزيعات املكانية للرتبة، املكوانت الصخرية لسطح األرض

كان توزيعه مكانيا يف   اً ثل اجملتمع اهلدف لذلك العنصر سواءمكانية ت   عي ِّنةتصميم 
 ل. صِّ ت  مكاين م  نقطية من توزيع  عٌيناتمساحات أو شكل نقط، 

يكون  تكفل أن   طرائقثالث  تبن ِّ ميكن  نةي ِّ عللطار إاخلريطة ك استخداموعند 
 ، وهي:ختياراالجلميع أجزاء املنطقة اليت تغطيها اخلريطة فرصة 

تقاطع خطوط إحداثيات  ىالنقطية اليت ترتكز عل العي ِّنات استخدامة قطري .1
 .اخلريطة

 ىنقط عل اختيار ى، مقاطع، اليت ترتكز علاخلطية العي ِّنات استخدامطريقة  .2
لرأسية واألفقية األساسية للخريطة ومن مث إيصاهلا خبطوط مستقيمة اور احملا

 .العي ِّناتتكون هي املقاطع اليت تتوزع عليها عشوائيا نقاط مجع 

رات املساحية طاإلعات، تكون هي ارب  مساحية، م   عٌينات استخدامطريقة  .3
 يف كل منها عشوائيا. العي ِّناتمواقع  تياراخالفرعية اليت يتم 
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ن بيرت هجت نتائج تطبيق هذه التصميمات املكانية الثالث يف دراسة ر قا وقد
 العي ِّناتطريقة  أن   إىلل األرض وتوص   استخدامتقدير الغطاء النبايت من خريطة ل

  (.Haggett , P. 1963) أدق النتائجتفرز اخلطية 
أو مكانية للظواهر الن تثلها نقاط  عي ِّنةردات فأية حال، لتحديد م   يف

مبثابة وحدات مكانية منفصلة ومستقلة،  كوهناأي   ،اخلريطة ىساحات مستقلة علم
 العي ِّنةمفردات  من مث اختياراخلريطة و  ىم مفردات اجملتمع اهلدف للدراسة علت رق  
ستخدم شبكة ت  ف هر املتصلة مكانيا بشكل غري مستقل. أما ابلنسبة للظواشوائياع

 العي ِّنةمفردات  الدراسة. ويتم حتديد مواقع طقةإحداثيات عرضية وطولية تغطي من
وتكون نقاط التقاء  العي ِّنةالعشوائي لضوابط طولية وعرضية بعدد مفردات  ختيارالاب

  .هااخلريطة هي املواقع املكانية اليت تؤخذ من ىهذه الضوابط عل
 وهي: ،ةائيالعشو  العي ِّنات اختيار طرائقكن تطبيق أي من ج ميه  هذا الن    إىل ستنادااو 

 العشوائية البسيطة. العي ِّنة  .1

 العشوائية املنتظمة. العي ِّنة  .2

 العشوائية الطبقية. العي ِّنة  .3

 العشوائية العنقودية. العي ِّنة  .4
 
       العشوائية البسيطة: العي ِّنة -1

متداد ا ىوضع نظام ضوابط علاملكانية العشوائية البسيطة ب نةالعي ِّ تتبلور 
 إىلالغرب، ومن اجلنوب  إىلمن الشرق  ةة الدراسة املمتدقنطمل ةور املكانيااحمل
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ردات اجملتمع اهلدف واليت ف  الشمال. وتكون الوحدات القياسية هلذه احملاور هي م  
ي مرة للمحور األفق ،عشوائية بسيطة بطريقة، مرتني العي ِّنةردات ف  م  يتم اختيار منها 
ون نقاط تقاطع اخلطوط كوت ،مشال(/للمحور الرأسي )جنوب ىغرب( وأخر /)شرق

 . وألن  العي ِّنةاحملورين هي املواقع املكانية ملفردات  ىعل العي ِّناتالساقطة من نقاط قيم 
التقائها نقط  فإن  ستقل الضابطني العرضي والطويل يتم بشكل م   ىالقيم عل اختيار

 نطاق شبكة يفع كل تقاط    أن  حيث الدراسة. و  عي ِّنةية ملفردات ل املواقع العشوائث ِّ ت  
 ىكل نقطة يف منطقة الدراسة تتساو   فإن   ختيارالضوابط املوقعية له فرصة متساوية لال

مواقع  ختيارهذه الطريقة اليؤخذ على  ،أية حال يففرصة. نلك الت يف اياألخر مع 
 من عي ِّنةميف أرجاء  العي ِّنةردات ف  مواقع م   زترك   إىلأهنا قد تؤدي  املكانية العي ِّنات

اليت قد تتميز خبصائص ملية  األخرى جزاءيتحقق تثيل األ ال يلالتقة الدراسة وابطمن
 املكاين للدراسة.       احلٌيزتقتصر عليها يف نطاق 

 ستخدامرسم بياين اب رسم توزيع نقاط املواقع العشوائية يف شكلإلمكان واب
مج ابلتوايل  انلرب وسيطلب ا، SSR% الربانمج الذايت لمن خال "اتب مج مينانبر "

 هكذا: ENDمث كتابة حجم العينة، مث كلمة  كتابة حجم العينة
DATA> 700 
DATA> 140 
DATA> END 

مكاين أببعاد جملتمع إحصائي م فردة  140 اعينة عشوائية قدره كمثال ا ست خدِّمتو 
 . 7/1وحدة مساحية الشكل  700لية وعرضية قدرها طو 
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 املكانية املنتظمة: ائيةالعي ِّنة العشو  -2
ق ِّق  ز املكاين تغطية متساوية للحي ِّ  طريقة العي ِّنة العشوائية املكانية املنتظمةحت 
 من ط احملورية للمفردة األوىلبوفيها يتم االختيار العشوائي للضوا ،جملتمع الدراسة

 تمعانتج حجم اجمل أي 0.5ع÷ م  اله يف حدود قيمةالعي ِّنة والذي البد أن ينحصر جم
اهلدف مقسوما علي جذر تربيع حجم العي ِّنة، مث تضاف قيمة اثبتة مبقدار قيمة جذر 

 .ع كل مفردة الحقةقالرتبيع حلجم العي ِّنة لتحديد مو 
ة العي ِّنة العشوائية تطبيق طريق مشكلة ىعل هذه الطريقة، تتغل ب أية حال يف

فرز إال أهنا ت   ،راسةعدم تغطيتها جلميع أرجاء منطقة الد احتمال البسيطة وهي
ة الدورية املنتظمة اليت قد تظهر يف أمناط التوزيع  سلبيا آخر هو ظهور سَِّ احتماال

آخر لطريقة العي ِّنة العشوائية املكانية املنتظمة يتمثل يف مجعها  املكاين. وهناك شكل
يا يقات مهمة يف اجلغرافيا وابلذات يف اجلغرافبعد طويل واحد، وهو شكل له تطب ىلع
 ىطول املنحدر الطبوغرايف، أو اجملر  ىماد منتظمة علآبفمثال تؤخذ العي ِّنات  .طبيعيةلا

 الطبيعي أو الطريق ....اخل. وميكن رسم توزيع مواقع العي ِّنات العشوائية املنتظمة
ابملنوال الذي استخدمناه عند تنفيذ  SSS%ذايت ال الربانمج بتنفيذ (8/1شكل ) 

 .يف بيئة "مين اتب" مواقع العي ِّنة العشوائية البسيطة مورس الربانمج الذايت لسحب

 

 العشوائية املكانية الطبقية: العي ِّنة .3

 ل يف:تمث  ت الطبقية املكانيةأبسط طريقة لتصميم العي ِّنة العشوائية 
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طة منطقة الدراسة تكون ذات حويصالت خري ىة عليوضع شبكة حويصل .أ
 .مكانية متساوية األحجام

  هذه احلويصالت. ىمفردات العي ِّنة ابلتساوي علتوزيع عدد   .ب

الضوابط املوقعية ملفردات كل حويصلة ابلطريقة العشوائية البسيطة.  اختيار  .ت
قة الدراسة مبثابة احلويصالت نطملم الوحدات املساحية استخدامكان إلواب

هذه الوحدات الطبقية ابحلجم كِّن استخدام مي  لشبكة احلويصلية، كما يف ا
 ي أو السكاين أو أي عنصر آخر.املساح

  هذه احلويصالت. ىتوزيع عدد مفردات العي ِّنة ابلتساوي عل .ث

الضوابط املوقعية ملفردات كل حويصلة ابلطريقة العشوائية البسيطة.  اختيار  .ج
قة الدراسة مبثابة احلويصالت نطملم الوحدات املساحية استخدامكان إلواب

هذه الوحدات الطبقية ابحلجم تخدام كِّن اسمي  لشبكة احلويصلية، كما يف ا
 املساحي أو السكاين أو أي عنصر آخر.
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 العنقودية العشوائية املكانية:  العي ِّنات -4
ز الواضح يف الت املكانية ذات الرتك  احلويص اختيارتتمثل هذه الطريقة يف 

 ىكل حويصلة عل  اختيارالبحث. ويتم  صر اجلغرايف حتت الدراسة يف منطقةلعناتوزيع 
 درجتالعشوائية املنتظمة، و  العي ِّنةالعشوائية البسيطة أو طريقة  العي ِّنةأساس طريقة 

 هنا تقتصرألشوائية املكانية العنقودية الع العي ِّنةق طريقة ب  طَ ت   أنه اندرا ما إىلاإلشارة 

 من أمناط التوزيع املكاين. نةعي ِّ مأوضاع  ىعل
أية حال،  يفاملكانية،  العي ِّناتمن هذا االستعراض املقتضب لتصميم ويظهر 

 ىعل العشوائية املنتظمة مها األنسب للتطبيق العي ِّنةالعشوائية البسيطة و  العي ِّنة أن  
تني ليمسهاتني الطريقتني  ضيل ال يعن ابلضرورة أن  التوزيعات اجلغرافية. وهذا التف

ة املكانية البسيطة يالعشوائ العي ِّنةكل منهما، فطريقة   هناك نقطة ضعف يف تاما ألن  
العشوائية املكانية  العي ِّنة، وطريقة العي ِّنةز مواقع مفردات ترك   حتمالا ىتنضوي عل
املنتظمة للتوزيع املكاين لظاهرة الدراسة.   لظهور السمة الدوريةحتماالافرز املنتظمة ت  

املكانية الطبقية  العي ِّنةها أمه وسائل بديلة أفضلس تلم   إىلالوضع دفع اجلغرافيني ذا ه
 املنتظمة غري املتوازنة

 
 املكانية الطبقية املنتظمة غري املتوازنة العي ِّنة -5

ذه وذلك وضع طريقة تلغي نقطيت الضعف ه إىل" بيكر"و "يبري "توصل  
 .Berry, B. J. L., Baker, A) ملنتظمة غري املتوازنة "املكانية الطبقية ا العي ِّنةابسم " 

M., 1968). الدراسة لتحديد قة خريطة منط ىبوضع شبكة عل طريقةال هذه وتتمثل
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قا بطاحبيث يكون عدد هذه احلويصالت م   عنٌي م  ت حجم حويصالت مكانية ذا
يقة عشوائية موقعا واحدا يف نطاق كل حويصلة بطر  اختيارم . ويتالعي ِّنةلعدد مفردات 

موقع كل مفردة خمتارة يف حويصلتها املساحية  دة حبيث أن  د  أساس ضوابط م   ىعل
 هما هنا أن  يإلان املشار . ويذكر الباحثاألخرىقع املفردات موايتلف عشوائيا عن 

ة ق  أكثر دِّ  ايللتواب زاحتي  يقة تكون أقل باع هذه الطر عليها ابت ِّ ميكن احلصول النتائج اليت 
املكانية الطبقية املنتظمة غري املتوازنة  العي ِّنة. وتنفيذ أسلوب األخرى طرائقمن ال

 ة:اليالتيتحقق ابخلطوات 
حويصالت  إىلمة س  قَ تكون م  خريطة منطقة الدراسة،  ىشبكة، عل وضع .1

توزع فيها تاألرجاء اليت  غطي مجيعالدراسة وت   عي ِّنةردات ف  مساحية بعدد م  
 حتت الدرس. الظاهرة اجلغرافية

 ىليف احلويصلة األو  العي ِّنةالعشوائي لقيم ضوابط موقع مفردة  ختيارالالبدء اب .2
 الغريب من الشبكة. ايلالشم ىقصاألاليت تقع يف الطرف 

من  اتلية ، عشوائيا، يف كل حويصلةعرضيقيم الضابط ال ختيارا  .3
 وختصيص قيمة الضابط تقع فيه احلويصلة األوىلحويصالت الصف الذي 

 لكل حويصلة يف هذا الصف. ىلالطويل للحويصلة األو 

ت قيم الضابط العرضي، عشوائيا، يف كل حويصلة من حويصال اختيار  .4
وتعيني قيمة الضابط الطويل  األوىل األول الذي تتبعه احلويصلة عمودال

  .عمودلكل حويصلة يف هذا ال للحويصلة األوىل
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الثاين، ومن مث الصفوف  عمودتكرار نفس اخلطوات للصف الثاين وال   .5
 تنتهي الشبكة. ة حتيلاالتواألعمدة 

عرضية والضوابط ال قيم الضوابط ىإجناز هذه اخلطوات واحلصول علوميكن 
وذلك  "مين اتب"برانمج  ستخداماب (9/1شكل رسم بياين ) إىلالطولية إضافة 

 .SUSS% الربانمج الذايتبتنفيذ 

 اة لتصاميم العي ِّنات املكانية اليت شرحناهإىل أن دراسة تطبيقيجتدر اإلشارة و 
ة هو أفضلها توازنتصميم العي ِّنة املكانية الطبقية املنتظمة غري امل هنا أوضحت أن  

ز الدوري الذي تفرزه طريقة العي ِّنة ئية االختيار ومينع التحي  يكفل عشواحيث وأدقها 
 .(Keyes, D. L. , et al , 1976)ظمة تاملن

 ااملكانية اليت شرحناه العي ِّناتأن دراسة تطبيقية لتصاميم  إىلاإلشارة در جتو 
هو أفضلها  ة الطبقية املنتظمة غري املتوازنةكانيامل العي ِّنةتصميم  هنا أوضحت أن  

 العي ِّنةالدوري الذي تفرزه طريقة  زالتحي  ومينع  ختيارااليكفل عشوائية حيث وأدقها 
 .(Keyes, D. L. , et al , 1976)ظمة تاملن

 طرائقمجيع ال نات املكانية ابلتذكري أبن  لعي ِّ اتم استعراض خولعله من املناسب 
ت اجلغرافية ترتبط بقوانني ا األصلح للدراسات التجارب أبهن  بتثوأوقشت اليت ن

طورات املمكنة يف جمال عن الت ،هنا مبا أورده سث من االستشهادضري  العشوائية. وال
  ةاليالتتتلخص يف النقاط  عي ِّنةأمهية األساس العشوائي لل أبن   ،يدايناملسح امل

(Smith , T. M. F., 1984 , P.208): 
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ت صحيحة بغض النظر عن اجملتمع توزيع العشوائي يوصل إىل استنتاجا الأن   .1
 االحصائي.

  أن  العشوائية ت لغي عنصر التحٌيز. .2
اتمقبوال للميزاان  رالعشوائية توف ِّ  ي ِّناتالع أن   .3 و غري أغري املعروفه  متغري ِّ

 .املقاسة

لقيم اجملتمع لعام ف يف الشكل احتمال التطر  الغي العشوائية ت   العي ِّنات أن   .4
  .اإلحصائي

النظر عن  صحيحة بغض استنتاجات إىلوزيع العشوائي يوصلنا الت أن   .5
 اجملتمع االحصائي.

  .التحٌيزلغي عنصر ئية ت  العشوا أن   .6
اتميزاان مقبوال لل رالعشوائية توف لعي ِّناتا أن   .7 او غري  ةغري املعروف متغري ِّ

 .املقاسة

يم اجملتمع ف يف الشكل العام لقالتطر   حتمالالغي العشوائية ت   العي ِّنات أن   .8
 .اإلحصائي
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 ية غري املنتظمةشوائع( منط توزيع مواقع العينة ال9/1شكل )
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اتيعة توزيع قراءات طب توزيع  عضل  م  و  املتغّيِر
 ها تكرار 

 حصائيإلمقاييس الوصف ا
 ية حتمالالداالت االتوزيع التكراري و  منحىن
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اتيعة توزيع قراءات طب  هاتكرار توزيع   عضل  م  و  املتغّيِر
نة الدراسة وتبويبها يف ختاذها بعد مجع بياانت عي   ا يتعٌي يت ال وىلاأل ةخلطو ا

 مها: تندرج يف منطياليت  اتتغي   املجداول مالئمة هي النظر يف خاصية توزيع قراءات 

 .منط تكراري معتدل أو شبيه به .1

 منط تكراري غي معتدل. .2

مليات الئم للعملاومعرفة هذه احلقيقة هي أحد مستلزمات االختيار السليم و  
ات ىاإلحصائية اليت ميكن تطبيقها عل معظم العمليات التحليلية  حيث أن   املتغي  

توزيع معتدل، أما إذا   وذ املتغي   يكون  اإلحصائية تشرتط لتطبيقها بشكل سليم أن  
 مها: َخيارينأمام باحث ال كونيكان غي معتدل التوزيع 

 لنحو التايلابمة معلم االلتواء له د بقيد  حتتيل و عملية حت إىل غي   املت تعريض .1
(Bx, G.E.P. Box, D. R., 1964): 

 للوغارمثية إذا كانت قيمة االلتواء موجبة مرتفعة.استبدال القيم بصيغها ا .أ

القيم جبذرها الرتبيعي إذا كانت قيمة االلتواء موجبة ومتوسطة أو  تغيي .ب
 ضعيفة.

 سالبة. االلتواء  ةالقيم برتبيعاهتا إذا كانت قيم تعديل .ت
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العمليات  ىسو ها علىق طب  ي   الاحلالة  م كما هي ويف هذهيَ ق  ال كر  ت َ  .2
 غي املعلمية فقط.حصائية إلا

تار أحد ي  حتت الدرس  املتغي   والستكشاف ماهية التوزيع التكراري لقراءات 
ق يبفحوص اجليدة وشائعة التطال. ومن بي تغي   املعتدالية توزيع قراءات افحوص 

الذي يتمثل بدالة جتربية للتوزيع الرتاكمي وضعها ومن مث  "دارلنج - درسونأن"فحص 
 ,.Anderson, T.W" )دي. أي. دارلنج"و  "يت. دبليو أندرسون" طورها كل من

Darling, D.A., 1952, 1954 .) وصيغة الفرضية األساس هلذا الفحص هي 
 دد  م   ىراري يف ظل مستو لتكزيعه او تعتدل يف م  غي حتت التحليل  تغي   امل إن  " 

يف مستخرج  هيكما وتفسي نتيجة الفحص   ."رمز هلا عادة ابلرمز ي  اليت للمعنوية 
ية اخلطأ يف حتمالام يف قيمة ما تتجس   تغي   م   ىتطبيقه عل دبرانمج "ميين اتب" عن

 توزيع ةيابعتدال فرضية الفحص ت رفض( 0.01)أو  0.05>اليت إذا كانت  pالتفسي 
 فرضيةالت قبل  0.05   < معتدل، أما إذا كانتغي التوزيع  ستنتج أن  ي  و  قراءاتال
 معتدل.غي حتت التحليل هو توزيع  املتغي   توزيع  ستنتج أن  ي  و 

 ,.Anderson, T.W) عتدالية التوزيعا صدارلنج لفح –ومعادلة أندرسون 

Darling , D.A., 1954)  يلي: عربية كمالاكتب صيغتها ت  ميكن أن 
+    j -ع مِ  -1+ لوغارمث )  j(]لوغارمث مِ 2j  – 1) j =1ع( مج÷1) –ع  -=  ل

1)] 
 وفيها:
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 = عدد القراءات. ع

j    =.القراءة املفردة 

 .تغي   متوسط املم  = 
بوضع وذلك  "ميين اتببرانمج " ستخدامابمة هذا الفحص يحساب قميكن و 

 تنفيذ اخلطوات التالية:دول البياانت و د أعمدة جحأحتت الدرس يف  املتغي   قراءات 

 Basic حصاء البسيطإلار جمموعة ايختاو  Statالضغط على قائمة  .1

Statistics    1/2شكل  ،وستظهر قائمة. 

انفذة، شكل ستظهر و   …Normality Testفحص االعتدال اختيار  .2
2/2. 

 يلي: ذ مافينت .3

راد فحصه وذلك من قا .أ
 
ات اليت تقع يف يسار ة املتغي   مئاختيار املتغي   امل

 .Selectالنافذة مث الضغط على مستطيل أمر 

، Anderson-Darlingالتأٌكد من أن  الفحص النشط هو فحص  .ب
وذلك بوجود نقطة يف وسط الدائرة الصغية اجملاورة لكلميت 

Anderson-Darling وإن مل تكن كذلك يوضع مؤشر الفأرة على ،
 زر األيسر للفأرة.الواحدة على  الدائرة مث ي ضغط مرة

 



 
 

 في وداالت االحتماليةوصاإلحصاء ال                                                       الفصل الثاين
   

56 
 

 
 مليات اإلحصائيةات الععانفذة جممو  (1/2شكل )

 .:Title كتابة عنوان للمستخرج وذلك يف الفراغ اجملانب لكلمة .ت

 لتنفيذ الفحص. OKضغط أمر املوافقة   .4
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  عتدالية البياانتإإعداد فخص  فذةان (2/2شكل )

عدد السيارات  اءة ملتغي   ر ق 108عينة قدرها  علىوبتنفيذ هذه اخلطوات 
هذا الرسم  ظهر( 2016-1984شهراي خالل الفرتة )العابرة جلسر امللك فهد 

وهذا  0.005أقل من مبستوى معنوية  p (0.231)قيمة  يعرضلذي ( ا3/2)شكل 
  هو توزيع معتدل.  املتغي   ه العينة توزيع قراءات هذ معناه أن  
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 ت العايرة جلسر امللك فهدارايسال نةعي ةيعتدالافحص  رسم   (3/2شكل )

 

التوزيع املعتدل  منحىنعليه و  تغي  توزيع التكراري لقراءات م  البناء مضٌلع ل
   :اخلطوات ذ هذهنف  ابستخدام "ميين اتب" ت  

  بد ء الربانمج. .1

وستظهر هذه  Histogramواختيار َخيار  Graphالضغط على قائمة  .2
  .4شكل النافذة، 
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 للبياانت ات التوزيع التكرارييمنحنخيارات فذة ان (4/2شكل )

 . OK، مث ضغط With Fitالضغط على الصورة حتت كلميت  .1

، وسيظهر املتغي   يف  Selectاختيار العمود الذي به بياانت املتغي   مث ضغط  .2
 .Graph Variablesمستطيل 

على رسم  اتشمل النافذة مخسة جمموعات من اإلعدادات اليت ميكن تطبيقه  .3
 وزيع التكرار هي:ت
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 كراريذة إعدادات منحىن التوزيع التانف (5/2شكل )

ييس موَري  س، ص وهذه امق :: تشمل هذه اجملموعة َخياراتScale .أ
بدورها حتتوي إشارات التقسيم على احملورين، نوع مقياس مور ص )مثال 

سم ر و مئوية، كثافة(، وضع شبك على الرسم،  نسبة هل يكون تكرار،
 عي يف الرسم. خط مرج

 يفية عرض البياانت، يف شكل أعمدة،كوهذ تشمل جمموعة ل :View .ب
ة لتحسي ع، معامل التوزيع، وجممو رموز، أو مساحات، نوع التوزيع

    .نحىنشكل امل

 تسمح بوضع أكثر من رسم يف صفحة واحدة. ،Multiple Graphs:  .ت



 
 

 في وداالت االحتماليةوصاإلحصاء ال                                                       الفصل الثاين
   

61 
 

لتجميع، خيارات ا ،ةتشمل خيارات للبياانت الفرعي ،:Data Options .ث
 والتكرار.

 .OKالضغط على  .4

رتة فخالل الابختيار متغي   املتوسط اليومي للرطوبة النسبية يف مدينة جدة )و 
، ةللتطبيق واالنتهاء من تنفيذ اإلعدادات املرغوب قراءة( 11680) 1984-2016

 .6/2شكل  ،ظهر الرسم التايلمر الرسم أفيذ مت تن مثل كتابة العنوان ابللغة العربية،
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 مقاييس الوصف اإلحصائي
 اليت تناسب الدراسات اجلغرافية هي:  مقاييس الوصف اإلحصائيلعل أهم   

 .املتوسط احلسايب .1

 .الوسيط .2

 .املعياري االحنراف .3

 .اخلطأ املعياري للمتوسط .4

 .ختالفالمعامل ا .5

 .لقيمالتواء توزيع ا .6

 توزيع القيم. رٌكزت .7

 املتوسط احلسايب: 
مركز توازن توزيع القيم يف  ىالعزمي األول وهو قيمة تدليلية عل هو املقياس

تل مركزا متوسطا يف الفراغ حيوهذا يعين أنه  ،الذي تنتشر يف فراغه تغي   املجمال 
ملمثلة لنقاط اائية بينه وبي مجيع اصححيقق تساوي املسافات اإل متغي   للاملساحي 
بوجود قيم  املتوسط قة التمثيلية لقيمةص الد   وتتقل   ،يف جماله الفراغي تغي  اململواقع قيم 

يف قسمة حاصل جمموع  العملية احلسابية لهتتمثل و  .سب هلامتطرفة بي القيم اليت حي  
  عددها.  ىعل املتغي   قيم 
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مجيع قراءات  ىة إذا كانت تعتمد علستقر   ايب م  عترب قيمة املتوسط احلسوت  
عترب قيمة حسابية إذا مل تتطابق مع أي قيمة من قيم اجملتمع اإلحصائي، كما أهنا ت  

ملتوسط ا زيتمي  ة. و لا، أما إذا تطابقت مع إحداها أو أكثر فتعترب قيمة فع  تغي   امل
 .Clark , W. A )يتياصخب ،للوصف اإلحصائي ىخر ألعن بقية املعامل ا، سايباحل

V. and P. L. Hosking , 1986,  p 79ا( مه: 

  .رافات حوله يساوي صفراحنالجمموع ا أن   .1

رافات حول أي حنالرافات حوله أقل من جمموع تربيع احنالجمموع تربيع ا أن   .2
 سب له.حي  الذي  غي  تملل ىقيمة أخر 

 افية: اسات اجلغر ات يف الدر ستخداماا مللمتوسط هلآخران  نالشك وهناك  

 كما يلي:وحيسب   (م)م ح: هو املتوسط املرج  األول

 مج ت÷ ت( ×= مج )م ممِ 
 وفيها:

 سب متوسطه.حي  الذي  تغي   املم = 

 تغي   مليف حال حساب املتوسط ح ، مثال، العامل املرج   حاملرج   تغي   املت = 
 يت تعرب اجلسر هو العالاعدد الركاب يف السيارات 

 
عدد يكون  حرج  مل امل

سر اهلابرة جلعدد السيارات املرج ح لاملتوسط حلساب  الركاب يف السيارات
  مللك فهد.ا
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ممل: املتوسط االثاين حلساب املتوسط احلسايب لقيم التوزيعات  ي طب ق، الذي نسج 
 يلي: كما  املكانية، وحيسب

 (ق÷  1مج )÷ ع ن = مِ 
 :وفيها

 اءات.ر قع = عدد ال

 مج = جمموع.

  ات.القراء = ق

-1988العابرة جلسر امللك فهد ) عدد السيارات متغيٌ  علىوبتطبيق ذلك  
ممليكون املتوسط ا( 2016  :نسج 

  160.903  =  2.16280÷  483 = نمِ 

 152195 = نمِ 

 الوسيط:   
تلك اليت هي أصغر. األكرب من عندها عدد القيم  ىهو القيمة اليت يتساو 

لك تصاعداي أو تنازليا،  كان ذحسب حجمها، سواء   غي   تاملوحسابه يتم برتتيب قيم 
عتبار القيمة ذات الرتتيب الوسط هي قيمة الوسيط وذلك يف حالة كون عدد او 

ب متوسط آخر قراءة حسَ القراءات عددا فرداي، أما إذا كان عدد القراءات زوجيا في  
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قيمته هي قيمة  ربأول قراءة من النصف الثاين وتعت +يف النصف األول من الرتتيب 
 عدد السيارات تغيٌ قيمة الوسيط مليكون حساب يح هذه اخلطوات . ولتوضالوسيط

 ابخلطوات التالية: السابق ثالامليف 

، وعملية الرتتيب التصاعدي عدد السيارات ترتيبا تصاعداي تغي   م  ب قيم يرتت .1
 ة:ت التالياو تتم ابخلط "ميين اتب"برانمج  ستخداماب تغي  أو التنازيل ألي م  

 . 7/2هذه النافذة، شكل وستظهر  Sortار يختاو  Data فتح انفذة .أ

وضع اسم أو رقم العمود الذي حيتوي قراءات املتغي   يف املستطيل الذي  .ب
وذلك ابختياره من القائمة اليت  :Sort Column(s)يقع حتت كلميت 

 .Selectذة مث الضغط على افتقع يف يسار الن

ملستطيل الذي وذلك يف ا زة فيهلوضع القيم املفر  وضع رقم عمود شاغر .ت
 OKمث الضغط على  :Store Sorted Column(s) inيقع حتت مجلة 

فذة ويظهر يف اجلدول البياانت املرتبة يف العمود اوعندها ستختفي الن
 احملد د. 
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 ياانتجدول البرز د فانفذة إعدا (7/2) شكل

 

موجيا عددا ز  املتغي   قراءات عدد إذا كان  .ث آخر قراءة يف النصف األول ع جت 
الناتج مث قسمة  مع أول قراءة من النصف الثاين من القراءات من القراءات

 . 2 ىعل
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 :   املعياري االحنراف
 ىمد ىعل لدل   ت  لتباين( وقيمته  )اقياس العزمي الثاينملهو اجلذر الرتبيعي ل

 ىسب له، أي مدالذي ح   تغي  امل سافات اإلحصائية بي قيمة املتوسط وقيمتقارب امل
ة متثيله هلا. وقد وضع هذا املقياس ق  القيم حول متوسطها، وابلتايل د   نتشارا

 .Kendal , M. G. and W. R) 1893يف سنة  "كارل بيسون"اإلحصائي الشهي 

Buckland , p 186 ا تكون أصغر من أي قيمة يف أبهن   ارياالحنرافاملعي( . وتتميز قيمة
 االحنرافاحملسوب له. ودقة متثيل املتوسط للقيم ترتبط عكسيا مع قيمة  تغي   ملا

 ة التمثيل. ق  يف د   رتفاعاارت قيمته كلما قابل ذلك غ  ه كلما صَ ، مبعين أن  املعياري

أو عتدل م شكل وذ املتغي   توزيع قراءات  منحىنفيها ويف األحوال اليت يكون 
 :(Freund , R. J. and W. J. Wilson , p 24) ليةالقاعدة التا ققريب منه تتحق

راف حنالقيمة ا ±من القراءات ترتاوح يف حدود املتوسط  %68 أن   .1
 املعياري.

 ريعياامل االحنرافقيمة ± ط سو من القراءات ترتاوح يف حدود املت %95 أن   .2
   .2يف

 االحنرافقيمة ± املتوسط  ح يف حدودمن القراءات ترتاو  %100 أن   .3
  .3 يف ريعياامل

قيم  تشارناليف التحليالت اجلغرافية كمقياس  املعياري االحنرافقيمة ت ستخدم 
ه يدخل يف كما أن    ،دةد  م  زة ملواقع مكانية ام  لة خلصائص العناصر الر  املمث    اتتغي   امل
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راف املعياري تتمثل يف حنالاحلسابية ل حصائية املعلمية. والعمليةيد من الطرق اإلالعد
عدد قراءاته انقصا تربيع  ىعل تغي   املمة جمموع تربيعات قيم حاصل اجلذر الرتبيعي لقس

  .متوسط

 خلطأ املعياري لتقدير املتوسط: ا
ث  ل   للتوزيع العيين املعياري االحنرافهذا املعلم اإلحصائي الوصفي مي 

 تمعبع اجملوزيع التكراري ملتوسطات العينات اليت تتلتا نتشارا للمتوسط ويصف
قياس  هوب متوسطه. وهكذا س  الذي ح   تغي   املخذت منه قراءات اإلحصائي الذي أ  

 :هي حسابه ةومعادل ،املعياري االحنرافباشر لدقة املتوسط وله نفس تفسي قيمة م  

 . ( 0.5)ع÷ خ = ي 
 نتشارا ن  أمما يعين ، تغي  املدد قراءات رتبيعي لعاجلذر ال ىعل يارياملعفااالحنر قسمة أي 

، وهذا بدوره يعين هايرتبط يشكل عكسي ابجلذر الرتبيعي حلجم نةلعي   اتوزيع متوسط 
متوسط اجملتمع اإلحصائي الذي  يكون أقرب إىلكبية احلجم   نةلعي   اأن متوسط 

  تتبعه. 
 
 عامل االختالف:  م

ية و ئالنسيب للقيم حول متوسطها يف شكل نسبة م تشارنالدرجة ا ىعل دٌللي  
الت اليت فيها قياس ط. ويكون حسابه فقط يف احلاابلنسبة للمتوساف املعياري ر حنالل

 كما يلي:  سب. وحي  يلعد  م  قياس عددي أو هو  املتغي   قيم 
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 100 × ( ˉم÷ = )ي  ف
  قيمة املتوسط وضرب الناتج يف مائة.  على املعياري االحنرافقسمة قيمة أي 

ها عن وحدة القياس، والقيمة تتميز قيمة معامل االختالف ابستقالليتو 
لتايل ملتوسط، وابعن قيمة ا املتغي   م يقتالفا صغيا لخاعامل االختالف تعين الصغية مل

يف متثيل املتوسط للقيم، والعكس ابلنسبة للقيمة الكبية  يةعالة ق  د   ىتدليل علهي 
 ملعامل االختالف. 

 
  :  التواء توزيع القيم

عدم التناسق يف توزيع القيم  ىويكشف عن مد ،ثهو املقياس العزمي الثال
حتت التكراري لألرقام  خصائص شكل التوزيع مس   ي  ه ن  إوهكذا ف ،حول متوسطها

من  كربلتواء ببساطة يف كون قمة التوزيع التكراري، أو العدد األالتحليل. ويتمثل اال
ل حصائية بي تكت  زايدة املسافة اإل ن  إأحد جانيب املتوسط، ولذا ف علىالقيم يقع 

احلسابية ته الفواصل ي أتخذ قيمذلة االلتواء اد  زايدة يف ح   توزيع القيم ومتوسطها تعين
كان عدد القراءات اليت هي بقيم أقل من قيمة . وتكون قيمته ابملوجب إذا  - ،+ 

منه، أما إذا كان عدد القراءات  أكرباملتوسط أكثر من عد القراءات اليت هي بقيم 
 ىطلق علمن قيمة املتوسط أكثر من تلك هي بقيم أقل منه في   أكربهي بقيم  اليت
ب، املوقع توزيع ملتوي سالب ". أما إذا تطابق، أو قر "  املتغي   قراءات  عيز تو 

من القيم مع الوضع اإلحصائي للمتوسط يكون توزيع  كرباإلحصائي للعدد األ
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اثال للتوزيع املعتدل ويف هذه احلالة القراءات حول متوسطها متناسقا أي غي ملتو ومم
 تكون قيمته صفرا أو ما قارب ذلك. 

 ألن  فية ائية للظواهر اجلغراميزة ابلتحليالت اإلحصااللتواء ذو عالقة مت ملمع
أمرين  ىاجلغرافية تكون ذات توزيع ملتوي، وهذه احلقيقة تنضوي عل اتتغي   املمعظم 

 مها:
تطبيق بعض الفحوص  ىجدو  وحيكشف بوضمقياس االلتواء  ن  أ  .1

القيمة الكبية  أن   ثالبياانت حتت التحليل حي ىاإلحصائية املعلمية عل
ا هن  إليست ذات توزيع معتدل، وبذلك ف تغي   املقراءات  أن   ىعل لدل   ت  اللتواء ل

قيمة االلتواء للتوزيع  ألن  عتدل توزيع م   يال متت بصلة جملتمع إحصائي ذ
 .املعتدل هي صفر

ائج تنلسالمة  اجيد ايف بعض احلاالت مقياس لث   مي  تطبيق مقياس االلتواء  أن    .2
با ما تكون ، فمثال قيمة املتوسط احلسايب غالىة األخر قياسات اإلحصائيال
ذا كانت متطرفة كان ذلك إسب قيمة االلتواء فحت  د من ذلك وللتأك   لةضل   م  

 م.    ة املتوسط يف وصف القيق  ضعف د   علىدليال 
 كما يلي:  املتغي   حيسب معلم التواء توزيع قيم و 

 ( 3ي ×)ع ÷  3و = مج ف 
 على (3)ف هام ومتوسطيَ للفروق بي الق   وع األس الثالثقسمة حاصل جمم أي 

. (3)ي راف املعياري للقيمحناليف األس الثالث ل )ع( حاصل ضرب عدد القراءات
  ا: لتواءاال يمةكيفية حساب قح  توض  اخلطوات التالية و 
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 . من قيمة املتوسط املتغي   يف  طرح كل قراءة .1

عها، األس الثالث مث مج قيم مرفوعة إىل بقة إىلالقيم من اخلطوة السا ليحتو  .2
  .  . 3رمز هلذا اجملموع ابلرمز في  و 

ه ذمز هلي  األس الثالث وس قيمة مرفوعة إىل إىل املعياري االحنرافل قيمة حتوي .3
  .3لقيمة ابلرمز يا

 

  توزيع القيم:  رٌكزت

 Kendal) 1906يف سنة  "كارل بيسون"هو املقياس العزمي الرابع، صاغه 

, M. G. and W. R. Buckland , p 106) وهو خاصية وصفية لتوزيع القراءات يف ،
القيم حول متوسطها.  نتشارا رتٌكزالشكل العام ل ىعل لدل   ي  ، و تغي  املها، نتشار ار مو 

 ة.ة احلاد  ي  م  مَ مة الق  أيخذ التوزيع الس    عي  م  عددي  ىيف مد القراءات زك  تر ويف حالة 
طبقات التوزيع التكراري  ىتقارب علشكل م  يفيها القراءات  أما يف احلالة اليت تتوزع

 طة. س  بَ ن   ة م  س َ  والتوزيع ذ رٌكزتفيكون 

 ابملعادلة التالية: املتغي   توزيع قيم  ترٌكزسب معلم حي  و 

 3 -([  4ي *)ع ÷  4ت = ]مج ف 
حاصل  علىقسمة حاصل جمموع األس الرابع للفروق بي القيم ومتوسطها أي  

من  2قيمة  راف املعياري للقيم مث طرححنالابع ل األس الر القراءات يف دضرب عد
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السابق  ثالاملعد السيات يف  تغي   م   ستخدامذلك ايالناتج. ولتوضيح كيفية تنفيذ 
 يلي:نجز ما ي  

   .من قيمة املتوسط املتغي   يف طرح كل قراءة  .أ

رمز رمز هلذا اجملموع ابلي  الرابع مث مجعها، و  س  األ   اخلطوة السابقة إىلرفع قيم  .ب
 . 4ف

  .4رمز هلذه القيمة ابلرمز يي  الرابع و  س  األٌ  إىل املعياري االحنرافة قيمرفع  .ت

القيم اليت تزيد  حنو أن   ىتوزيع القيم يكون عل ترٌكزتفسي نتيجة حساب و   
كثر من صفر، أما أي وتزداد حدته بزايدة القيمة اليت هي م  مَ الق   رتٌكزعن الصفر هي لل

القيمة زايدة بساط بنالجة ازداد در تو املنبسط  رتٌكزفهي لل القيم اليت تقل عن الصفر
توزيع  ن  إصفرا أو ما قارهبا ف رتٌكزذا كانت قيمة الاليت هي أقل من الصفر، أما إ

م كما مت يَ ترك ز توزبع الق  مقياس أن   شارة إىلإلا. وجتب القراءات أيخذ سة التوزيع املعتدل
"ميين اتب" مج بران ألن  للتحليل،  ةدأساس قيمة ثالث، وهي القيمة املعتا ىهنا ليس علتطبيقه 

توزيع قراءات قيمة صفر تعين االعتدال يف  أساس أن    ىعل ٌكزرت طريقة حساب درجة ال يتبىن
نتشار يف الدراسات الا التوزيع ليس واسع ترٌكزمقياس  ن  ويف أية حال، فإ .املتغي   

اتتاملر قياسا وصفيا مهما لتوزيع قيم ه يوف   اجلغرافية، مع أن   تتميز يت ال اجلغرافية غي  
 . اإلحصائية ا جماالت مساحاهتز يف توزيعها يفل املرك  ابلتكت  
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 ي حاسوبيالوصف اإلحصائحساب معامل ا
مت اختيار  "ميين اتب"برانمج  ستخدامابحلساب هذه املعامل االحصائية البسيطة 

ن واململكة العربية حريجسر امللك فهد بي الب ت عرب رات اليتإمجايل عدد السيا غي  تم
مصلحة اهليئة العامة ) 2016ديسمرب -1988 يناير فرتةالالشهر خالل  السعودية يف

 اخلطوات التالية:  ومن مث تنقيذ  ،(ه 1437-1407، ءحصاإلل
 .8/2شكل  ،هذه النافذة وستظهر   Statالضغط على قائمة .1
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 تحليالت اإلحصائيةانفذة جمموعة ال (8/2شكل )
 

، Display Descriptive Statisticsار جمموعة االحصاء البسيط يختا .2
 .9 كلانفذة، ش وستظهر

راد حساب متوسطه من اختيار املتغي   )املتغي    .3
 
القائمة والضغط على ات( امل

Select   ستطيل الذي يقع حتت كلمة ملاوسي الحظ أن  اسم املتغي   يظهر يف
 .:Variablesمتغٌيات 

 

 
ات انفذة  (9/2)شكل   مليات الوصف اإلحصائيجراء عإلاختيار املتفي  
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راد هو إذا كان  .4
 
دة مثل د  وايت م  أساس مست ىعلاملتوسط معامل  حسابامل

 ار املتغي  يختا مث   By variable: لهر يف السنوات في ضغط يف مستطياألش
اتمن قائمة  املطلوب ات(ي   غت)امل يظهر يف ه اس وسي الحظ أن   املتغي  

 املستطيل. 

 ى، مثل التباين، املداحة حلساب املتوسطتاململعامل اساب مجيع أو بعض حل .5
 رتٌكز، جمموع الرتبيعات وغيها،، االلتواء، درجة الايلمجإلالبيين للربيع، ا

 . 10 فرعية، شكل ةفذوستظهر ان Statistics ي ضغط على مستطيل

 

 
 للوصف اإلحصائي انفذة العمليات املتاحة (10/2شكل )
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ألن  الوضع االفرتاضي  ،، يف هذه النافذةطلوبةاملاإلضافية اخلَيارات  تنشيط  .6
حساب عدد مدود من معامل االحصاء  ىيقتصر عل لنافذة حساب املتوسط

 االحنرافب، شذ  الوسيط، املتوسط املتوسط امل البسيط وهي املتوسط،
، يمة، أصغر قيمة، الر بَ ي ع األول، اخلطأ املعياري للمتوسط، أكرب قاملعياري

املدى  ، Varianceلتباينا: املتاحة هياإلضافية واخلَيارات  والر بَ ي ع الثالث.
يا ، القيمة الدنSum، اإلمجايل Interquartile range ر بَ ي عيبي ال

Minimum القيمة القصوى ،Maximum املدى ،Range جمموع ،
، ترٌكز التوزيع Skewnessوزيع اء الت، التو Sum of squaresالرتبيعات 
Kurtosis متوسط الفروقات بي الرتبيعات املتوالية ،MSSD عدد القيم ،
، إمجايل N missing، عدد القيم املفقودة N nonmissing دةغي املفقو 
، النسب Cumulative Nيا مكرا ، عدد القراءات تN totalاءات عدد القر 
Percentالنسب الرتاكمية ،  Cumulative percent . 

 مرة أخرى. ، وستظهر النافذة األساسOKضغط  .7

 ىضغط علي  رسومات توضيحية للمعامل احملسوبة عند الرغبة يف إجناز  .8
، 11ل ية أخر، شكعر ففذة وستظهر ان  …Graphs مستطيل أمر الرسم

املربع الصغي اجملاور لكل  ىوذلك ابلضغط علغوبة ر املاخلَيارات  نشطت  وفيها 
 Histogram of تكراري مضٌلعيارات املتاحة هنا تشمل رسم خلَ وا .اريخَ 

data التوزيع التكراري منحىنتكراري مع  مضٌلع، رسم Histogram of 
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data, with normal curve  قطي، رسم ن Individual Value Plot ، رسم
 .Graphical summary ، ملخص رسوميBoxplot of data صندوقي

 

 
 ة اختيار رسوم الوصف اإلحصائيفذان (11/2شكل )

 

بياانت األعداد الشهرية للسيارات اليت  متغي    ىبتطبيق هذه اخلطوات عل .9
املستخدم يف شرح  م2016 – 1988لك فهد يف الفرتة عربت جسر امل

 ىاملستو  ىساب علاحل نيكو  حساب املعامل االحصائية البسيطة وابختيار أن  
رسم التوزيع التكراري  اب وابختيارأساسه احلس علىالشهري كمتغٌي يتم 

 :أ، ب 12، شكل ستكون النتيجة كما يلي
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   برة جلسر امللك فهدالعا راتعدادا السياالوصف اإلحصائي أل املعم أ( 12شكل )

 ملحوظة قيم أعداد السيارات ابأللف
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Mean 322.7

StDev 224.8

N 29

1

Mean 307.6

StDev 204.7

N 29

2

Mean 342.0

StDev 244.8

N 29

3

Mean 321.2

StDev 221.5

N 29

4

Mean 336.4

StDev 241.4

N 29

5

Mean 325.6

StDev 207.0

N 29

6

Mean 349.4

StDev 231.7

N 29

7

Mean 329.2

StDev 224.1

N 29

8

Mean 324.4

StDev 212.0

9

1

إجمالي عدد السيارات العابرة للجسر شهريا

F
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q
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e
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c
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5 6 7 8

9 10 11 12

مضلع التوزيع التكراري ومنحنى التوزيع المعتدل

Panel variable: Month 
 راري إلمجاىل السيارات العابرة شهرايكويع التالت نحنياتمو ات مضلع ب(12شكل )
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يةحتمالالالتوزيع التكراري وداالت ا نحىنم  

 التوزيع التكراري:  منحىن
  يطة لوصف وتلخيص املعلومات،التوزيع التكراري وسيلة بس منحىنم قد   ي  
اتجتسيمه لتوزيع قراءات  كما أن    عات وابلذات يفمقارنة التوزي لسه   ي   املتغي  

دة أو تراكمية. وميكن وصف رَ ف  ة م  ي  ب  س  احلاالت اليت تكون فيها التكرارات بقيم ن  
ات نحنيز م  نحنيات النموذجية. وتتمي  من خالل مقارنته أبشكال امل نحىنشكل امل

لبا ما اللتكرار( تظهر يف جزء من التوزيع وغ ىلتوزيع التكراري بقمة )أي نطاق أقصا
د تعد   م  آحادي أو  نحىن، أي متوسطه. وقد يكون املهاملركز احلسايب لتكون قرب 

 ة.م  الق  

 أن   هو وسيلة سهلة لتلخيص شكله إال منحىنالوصف العام لل ومع أن  
وصف  ن  إصف بنفس الشكل. وهكذا فنحنيات اليت تو كبية بي امل  ختالفاتاهناك 

 تكملةلتكراري ومن الضروري زيع اللتو  اتقريبي ايصخيعترب تل منحىنالشكل العام لل
ئي لقراءاته. اب أحد مقاييس الوصف اإلحصاهذا الوصف بوصف إحصائي حبس

د مركز د   ، حت  االحنرافاملعياريو  ،الوسيط ،ملتوسطة املركزية، اعَ ز  مقاييس الن    ومع أن  
ع هلا، ب قيم التوزير  ق    ىا ال تكشف عن مدصه يف قيمة مفردة إال أهن  خ   لَ التوزيع وت   

 تشاهبه لنزعتها املركزية قد تكون ذاتلتوزيعات التكرارية ذات املقاييس املاَ  ن  إف وهكذا
 يقطبلتهناك، يف الغالب، حاجة  د أن  حد كبي. ولذا جن جمموعات عددية خمتلفة إىل
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التوزيع  منحىنتناسق  ىمثل مقياس االلتواء الذي يصف مد تشارنالمقاييس ا
 درجة قممية أو استواء التوزيع. ىعل لدل   ي  الذي  زرتك  س الكراري، ومقياتال

يات يف علم اإلحصاء حتمالالل للتوزيع التكراري أهم توزيع لاملعتد   املنحىن لث   مي  
 شارة هنا إىلإلاإلحصائية املعلمية. والبد من اوهو أساس جملموعة كبية من الفحوص 

هنا هو فهم شكليته وكيفية مقارنة  املهم وأن   دةق  عم  ل داملعت ميكانيكية التوزيع أن  
التوزيع  نحىنأية حال، اخلصائص العامة مل يففرتاضي. اآبخر  توزيع تكراري مقاس

 (:Ebdon , D., 1995, p 8التكراري هي )

 .(13/2شكل ال)نحو قبعة منحنية اجلوانب بمتناسقا، ه أيخذ شكال أن   .1

 
 دلعتىن التوزيع املحمثال لشكل من (13/2شكل )
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لبية مفرداهتا ه يصف يشكل جيد اجملموعة العددية إذا كانت مواقع غاأن   .2
 .متغيٌ للتوسط يف الفراغ احلسايب حول موقع قيمة امل

ية، أي واحد حتمالالل لةاممل املساحة اليت حيتويها متثل قيمة كجم   أن    .3
 صحيح.

بة مع اس  تنفقي له تكون م  طول احملور األ ىين علاملساحة بي أي حد   أن   .4
 ين. حلد  ي هذين امنحصرة ب تغي   املظهور أي قيمة من قيم  يةحتمالا

يف اجلزء ش ر حت ع اخلطوات اليت بَ ت   ت   التوزيع التكراري  منحىنلبناء أية حال،  يف
التوزيع التكراري وذلك بتحديد العدد املناسب لطبقات توزيع القراءات  عضلٌ اخلاص مب
 يتم احلصولالطبقة  ىمستو  علىارات وبرسم قيم التكر  كرار يف كل طبقة.توحجم ال

ه يعل دارلنج –ي بتطبيق فحص أندرسون التوزيع التكراري املقاس والذ ىنمنح ىعل
ة معتدلة أم ذو س َ  منحىنهل هو  مبعىن ه،كلليت يتبعها شة االكينونميكن الت عر ف على 

من ايل( )الد  كراري املفرتض سب توزيعه التحي   ة توزيع معتدلس َ  وذا كان ذإال. ف
 ي حسبية، أما إذا مل يكن كذلك فمالالحتالة املعتدلة لكثافة اخالل حساب الد  

عادة يكون و ، ت املناسبة حلساب التوزيع التكراري غي املعتدلالداال   ىحدإبتطبيق 
ديدة ش ية للتوزيعاتحتمالاالا من أنسب داالت هنأل من بينها دالة بواسوناختيار 

 عتدل.اجلغرافية ذات التوزيع غي املات الظواهر متغي   ف وهو ما تتميز به طر  الت  
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 ية: حتمالاالاالت د
ية وأمهيتها للدراسات اجلغرافية حتمالدء نقاش االبمن املناسب  لعٌله

ظواهر العديد من ال"  أن   ىالذي ير  "كري" شهاد مبا كتبه اجلغرايف الربيطاينابالست
 . (Curry, L . 1966) "عامل الصدفة ىهبا عمليات تنضوي علاجلغرافية يتحكم 

الوقت احلاضر وأصبح واضحا  دها تراكمات األحباث اجلغرافية حىتوهذه املقولة تؤك
 علىزة املرتك  إلحصائية اطرائق يق الرافيي تطبمعشر اجلغ لىفة يفرض عد  عامل الص   ن  أ

ا أساس التحليل يف أهن   بحث اجلغرايفللية حتمالاالأمهية من تكو  ية.تمالاالحقواني 
 األساسية يف الدراسات اجلغرافية. ومع أن   أحد التطبيقات ى الذي أضحاليلستدالا

ية حتمالالقواني ا علىالنماذج الرايضية املبنية  ستخدامالومتناميا اها واضحا اجتهناك 
إال  ،الظواهر اجلغرافيةر وتطو   نتشاراوجود و  م يفز وتتحك  فر  نات اليت ت  لكشف املقن   

ية ال يزال حتمالالا ىدة علاملستن   يةإلحصائاالطرائق تطبيق  أبن   الت أكيده يب أن  
يف البحث عن  زرتك  هذا التطبيق ي كما أن    ،اجلغرافيةحديثا نسبيا يف الدراسات 

ئي هدف أو جملتمع إحصا دةد  م   نةلعي   املكانية يف شكل توزيعات تكرارية  ختالفاتالا
رض والعلوم ارس يف دراسات علوم األليت مت  وتتشابه أشكاله ابلتطبيقات ا ،أبكمله

 االجتماعية. 

جلغرافية، كما يف ية يف الدراسات الحتماالوالتربير األساس لتبين مناذج ا
ت الدرس واليت نة وسهلة للتعامل مع الظواهر حتر طريقة مر  وف   ت  ا يتمثل يف أهن  غيها، 

 (.Gudgin, G. and J. Thorne, 1974. p 166د )عق  تكون ذات تركيب م  عادة ما 
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 القرن السابع عشر إىل يةحتمالالأصول فكرة وقواني اتعود  ،حال أيةيف 
ت بي عاملي الرايضيات يف املراسالت اليت مت   جذورها األوىلد توجامليالدي حيث 

 "بليز ابسكال"و Piere De Fermat (1601 – 1665) "بيي دو فورما"الفرنسيي 
Blaise Pascal (1623 – 1662 ) عامل الرايضيات ثامن عشر يف القرن المث تبعهم

 – Pierre Simon de Laplace (1749 "البالس مركيز دوبيي سيمون "الفرنسي 
 ه ليسن  إف(، ولذا Taylor , P., 1977, p 85الذي صاغها بشكل متكامل )( 1827

 أن  اإلشارة إىل هم من املية فرنسية األرومة والنشأة. و حتمالاال قول أبن  المن الغلو 
 Isaac Newtonيد إسحاق نيوتن  ىعلدة ر  ة رايضية جم  يَ ن   بشكل ب    تر وَ ية تبل  حتمالالا
تنظيه الشهي املعروف ابسم "التنظي ثنائي التسمية" والذي ( يف 1727 – 1642)

أية يف ية الرتكيب. حتمالالل و باد  ية الت  لحتمااليغتي األوليتي كتب الص  أساسه ىعل
ية احلدث حتمالاقيمة  يف أن   يةحتمالالة املرتبطة اباخلصائص الرايضي، تتمث ل حال

 واحد صحيح وصفر.  تنحصر بي

 ية مها:حتماللالذات توزيعي  متغيٌ التوزيعات التكرارية لقراءات أي تكون و 

 ىبقسمة قيمة التكرار يف ذلك املستو  عي  امل ىسب للمستو حي  قاس، و توزيع م   .1
يف مجيع مستوايت التوزيع التكراري جمموع التكرارات  ىلتكرار( عل)طبقة ا

  .تغي  امللقيم 
 لث  مي  و . ىخر ألة تفاوتة من دال  ت رايضية م  وحيسب مبعادال ،توزيع دايل    .2

إلحصائية يف ظل قواني التوزيع املفرتض للتكرار املقاس حسب خصائصه ا
 ية.حتمالالا
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ايضية هي مقياس الدالة الر  أن   إىل ،النقطة عند هذه ،مناسبا اإلشارة لعٌلهو 
للتوزيعات التكرارية راريي. وابلنسبة للعالقة أو االرتباط أو التطابق بي توزيعي تك

بي و  ي  عم   تغي   م  قيم تعبي عن العالقة بي مبثابة الدالة الرايضية تكون  تغي   املحادية أ  
  التالية: ةالثالث الية قد أتخذ أحد االشكالالد  يغ طة به. والص   رتب  توزيعات تكرارية م  

دالة ص  تغي   امل أن  وهذه الصيغة تعين  ،الشكل األول: ص = د )س( .1
 س. متغيٌ لل

ي ص ه متغي   لل نةاملعي  القيمة  وتعين أن   ،الشكل الثاين: ص ق = د )س ق( .2
 س. تغي   م  لل نةعي  م  دالة لقيمة 

 ة.وهي صيغة التوزيعات التكراري ،لشكل الثالث: ص ت = د )س ت(ا .3

ن تكرارية مبجموعة مة أساسا لربط التوزيعات الاالت الرايضيل فكرة الد  ك   شَ وت  
 االت املهمة يف نطاق نظرية االحتمالية. الد  

اليت أتخذ  Variatesالعشوائية  اتغي  تامل إىل ،عند هذه النقطة ،شارةإلالبد من ا
 ئي" هنا اليت توحي أبن  تسمية "عشوا ن  إوهكذا ف ،قيةيما حقيطابق ق  عددية ت   اقيم

ة عشوائيا ليست صحيحة متاما وكل عتوز   م م  يَ هي ق   تغي   املالقيم العددية اليت أيخذها 
 حتمالاالهذا  يف ظهورها وأن   عي  م   حتمالاتكون ذات  تغي   امليم ق   ما يف األمر أن  

يم ر الق  ك  . وذ  نةعي  م  ية ة رايضالنسبية ويرتبط بدال   ميكن تقديره من توزيع التكرار بصيغته
 ىالعشوائية ال ميكن تطبيقها إال عل اتتغي   املفكرة  العددية هنا ال يعين ابلضرورة أن  

اتامل ىمكان تطبيقها علإلاب بل إن   ،العددية تاتغي   امل ا أو رمزاي سيااملصنفة  تغي  
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هو احلال يف  تلك التسميات أو الرموز. وكمايم عددية معقولة لوذلك بتعيي ق  
ات متغي   عة و تقط   م  ات تغي   م   ه إىلات اجملتمع اإلحصائي اهلدف أو عينتتغي   م  تصنيف 
 Clark , W. A. V. ,P. L. Hosking) يفالعشوائية تصنف  اتتغي   املن إمتصلة ف

,1986,  p.123 ): 

مة الصفرية ، أي القيدةد  من القيم احمل عة أتخذ جمموعةتقط   ات عشوائية م  تغي   م   .1
ا هتحتماالااخل يصف . . .  4,  3,  2,  1أو جمموعة من األرقام املوجبة 

  ية.حتمالالة كتلة ادال  

 ىبقيمتي قصو  دد  م  ن و ك  لة أتخذ أي رقم حقيقي مم   ص  ت  ات عشوائية م  تغي   م   .2
 ية.حتمالالهتا دالة كثافة احتماالايصف  ودنيا

اجلغرافية فسيقتصر  اتتغي   امليات التوزيع التكراري لقيم الحتمم اهم  اجلغرافيي يه   ن  ألو 
ب املساحة سَ يات ن  حتمالاال ث  لمت  دالة يف هذه الية. حتمالالفة ادالة كثا ىعلنقاش ال

توقيع التكرارات يف شكل  دية حبيث أن  من القيم العد عي  امل ىاإلمجالية يف نطاق املد
 نحىنملساحة الواقعة حتت املا وذلك بقياس ىي مدية أحتمالان من تقدير ك   ميٌ  منحىن

طبيق بت هذا التقديريتم من املساحة اإلمجالية. و لتعبي عته كنسبة وا ىيف ذلك املد
ل، كام  ق الت  ائبادئ وطر مهنا ت ناقش ن . ولنحىنل امللة رايضية لتقدير تكام  عادَ م  

 لث   مي  أي قيمتي عدديتي  الة الرايضية بيتكامل الد   أن   كتفي ابإلشارة إىلي  وس
ستخدم رمز يشملهما. وي   التكرار الذي نحىنمببساطة حساب املساحة الواقعة حتت 

يف  ى الدنيا والقصو تيدَ د   هذه العملية مع وضع القيمتي احمل ىللتدليل عل ل كام  الت  
 له. تكام  التوايل ويتلو ذلك صيغة ما مت ىفله وأعاله علأس
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ية التوزيع حتمالامها: دالة كثافة  داال ت كثافة االحتمالية منابثنتي  ىكتفي  وس
 ية بواسون للتوزيع غي املعتدل.حتمالاافة املعتدل، ودالة كث

 ية التوزيع املعتدل:حتمالاالة كثافة د
ش كارل فريدر "عامل الرايضيات االملاين  إىل م الدالة اجلاوسية نسبةعرف ابست  

فيما  رتو   ط  مث  (،Gauss, C. F., 1816) ئج الصدفةرها لوصف نتاالذي طو   "جاوس
ملصاحبة لعملية القياس. وترجع أصول هذه ية األخطاء احتمالا بعد الستخالص

األساسية ع صيغتها الذي وض  "افردومو  أبراهام"لفرنسي ا عامل الرايضيات ة إىلالدال  
ة هذه الدال  ن   أبهنا  التأكيد حريٌ و  . (De Moivre, A., 1733) 1733يف سنة 

ق حتليل ائمن طر  قاعدة األساس للعديدال ،يف إطار النظرية اإلحصائية احلديثة ك  ل،شت  
ص لَ خ  تَ ر املس  يف تقريبها لتوزيع التكرا أمهية هذه الدالةتتمث ل توزيع القيم العددية. و 

ة كثافة دال   القاعدة الثابتة هي أن   ،الأية ح يفة املختلفة. ي  من األوضاع العدد  للعديد 
نات بصرف العي   بيقها موائما ملعظم تط ز خبصائص جتعلية التوزيع املعتدل تتمي  حتمالا

 النظر عن ماهية توزيع قراءات اجملتمع اإلحصائي املستخلصة منه. 

تطبيق العديد من الفحوص املعلمية  أن   ىلاإلشارة إملناسب من ا لعٌلهو 
 نةلعي   ات منه ذَ خ  راءات اجملتمع اإلحصائي الذي أ  ب معرفة هل توزيع قئية يتطل  اإلحصا

ة املعتدلة لكثافة حساب الدال  يتم  ،أية حال يفية أم ال؟ لحتماالة املعتدلة ليتبع الدال  
 ,Freund) دةد  م  عادلة يق م  ( بتطباملنحىن رتفاعاب ت التوزيع التكراري )حساحتماالا
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R. G. and W. J. Wilson , 1993, p 75) ذا صيغتها العربية هب  ت كتبكن أن  مي
 النحو: 

 أ   (2 *  ) (2 م ( - ) ت -)  ن *(  0.5( ق أ 2))  1ح )ت( = 

  وفيها:

  .تغي   املأ = تباين 

 .2.7183ن = الثابت النابري وقيمته 

 التكراري. ت = منتصف طبقة التوزيع

 .غي   متللم = املتوسط احلسايب  

)ومنتصفها(  ية للطبقة األوىلحتمالالقيمة كثافة احبساب بكون وتطبيق هذه املعادلة 
 :وذلك بتنفيذ اخلطوات التالية متغي   لالتوزيع التكراري ل يف جدول

1. .  حساب متوسط قراءات املتغي  

.حساب تباين قراءات امل .2  تغي  

 ة التوزيع التكراري. قحتديد سك طب .3
 هي كما يلي: "بميين ات"برانمج  ستخدامابالة خطوات حساب هذه الدو 

  نةلعي   اع قراءات يوز ت .1
 
طبقات  علىايل التكراري هلا د  حساب التوزيع الراد امل

التوزيع  ديدات اليت يوضحها رسمح  التوزيع التكراري املقاس وذلك طبقا للت  
 .نةلعي   اري لقراءات التكرا

  .C1اانت، وليكن يف أحد أعمدة جدول البي نةلعي   ام يَ ضع ق  و  .2
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 .C2صفات طبقات التوزيع التكراري يف عامود آخر، وليكن ضع قيم منتو  .3

. ويكون حصر C3د اثلث، وليكن رات الطبقات يف عامو ضع تكراو  .4
صف جانيب قيمة املنت ىسكها املمتد عل ىالتكرارات لكل طبقة يف مد

 كس    ن  إنصف قيمة الفرق بي الطبقات. وهكذا ف مبقدار متساوي يساوي
 (. 2 1) ن التالية م = ن أي طبقة يكون ابلصيغة 

الفرق بي الطبقات هو و  50 ي، ه1األويل، نقيمة منتصف الطبقة مثال، إذا كانت 
 ، م، هو:كهاس   ، يف هذه احلالة يكون 15

  يلي: حدودها كما (، وتكون15  2)  50=  1م ن
 .42.5 = 7.5 – 50 احلد األدين = -أ 

 .57.5 = 7.5+  50=  علىاألاحلد  -ب 
  لي:حدودها تكون كما ي ن  إف 65 يالثانية هقيمة منتصف الطبقة  ن  ألو 

 .57.5=  7.5 -65=  ىناحلد األد -ج  

. . . . . وهكذا دواليك ابلنسبة  72.5 = 7.5 + 65=  علىاحلد األ -د 
 .بقية الطبقاتل

كما هي،   نةلعي   ايم لق املعياري االحنرافيت املتوسط احلسايب و ب قيماحس .5
، لتوايل يف اثبتيابوخزهنما أحد األعمدة يف جدول البياانت  يف ةواملوضوع
 .k2و    k1وليكوان 

 . 14/2انفذة، شكل وستظهر  ،Calc فتح انفذة احلساب .6
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ستظهر و  Probability Distributionاختيار جمموعة توزيعات االحتمالية  .7
تار منها َخيار اقائمة بداالت االحتمالية اليت ينفذه لدالة املعتدلة ا الربانمج ي 

Normal  وستظهر انفذة ابسمNormal Distribution،  14/2شكل، 
 يلي: ي نجز ماوفيها 

 . Probability densityحتمالية الط خيار دالة كثافة ايشنت .أ

قيمة متوسط تابة وك Meanور لكلمة متوسط ضغط املستطيل اجملا .ب
مت قد  نكا  ن  قيمة املتوسط إ علىحيتوي بت الذي الثا اريختأو ا املتغي   
 ستطيل يف يسار النافذة.وذلك من امل يف اثبتخزنه 

قيمة  ةباكتو  :Standard deviation اور لكلمةضغط املستطيل اجمل .ت
 إن  قيمته  ىالذي حيتوي عل ار الثابتبختاو أللمتغٌي  االحنراف املعياري

 افذة. يل الذي يقع يف يسار الناملستطوذلك من  نه يف اثبتاختز مَت  ا

شيط أمر حتديد العمود الذي حيتوي على املدخالت، أي العمود تن .ث
منتصف الطبقات واختيار املتغي   الذي حيتوي حيتوي على قيم  الذي

ات اليت تظهر يف على منتصف الطبقات وتظليله وذلك من قائمة املت غي  
ظ أن  اسم املتغي   يظهر وسي الحَ  Selectسار النافذة مث الضغط على ي

 .:Input columnستطيل اجملاور لكلمات يف امل

الحتمالية يف جدول البياانت سوبة لتوزيع اإذا أ ريد وضع الق َيم احمل .ج
 Optionalي ضغط على الفراغ اجملانب جلملة التخزين االختياري 

storage: د األعمدة الشاغرة يف جدول البياانت. مث ب كتب رقم أح  
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 ع االحتمالية أنواع توزيإىلل و صو فذة الان (14/2شكل )
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نتصف الة للطبقات اليت حيتويها عمود مالد  وستظهر قيم  OK ضغط   .ح
 الطبقات.

عدد عينة  تغي   متوافق مع التوزيع املعتدل، م   متغيٌ  علىطوات السابقة وبتطبيق اخل
 :يلي كانت النتيجة كما  ،ة جلسر امللك فهدالسيارات العابر 

Data 

Row 

 منتصف

 الطبقة

 التكرار

 المقاس

 دالة كثافة

 الاحتمالية

1 50 3 0.0012490 

2 60 2 0.0029149 

3 70 9 0.0057468 

4 80 10 0.0095715 

5 90 17 0.0134675 

6 100 9 0.0160081 

7 110 18 0.0160748 

8 120 13 0.0136364 

9 130 14 0.0097725 

10 140 11 0.0059164 

11 150 2 0.0030260 

 
 

آخر، شاغر ود ضعها يف عمو ايل للطبقات و قيم التوزيع التكراري الد  حساب  .8
 مايلي:تنفيذ ، وذلك بC11ثال موليكن 

        .15/2شكل ، فذةوستظهر ان ، Calcئمةالضغط على قا .أ
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وذلك يف  C11مثال ، اليةث خٌتتزن قيم التكرار الدكتابة رقم العمود حي .ب
كتب يف ي  مث  :Store result in variableر جلملة املستطيل اجملاو 

 :املعادلة التالية :Expressionعبي املستطيل الذي يقع حتت كلمة الت

C10 * COUNT(C3) / SUM(C10) 

 وفيها:
 C10 و قيم االحتمالية زنخت  حيثC3 توجد قيم امل حيث.  تغي  

 

 
 ايل  حساب التكرار الد   ذةفان (15/2شكل )
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وذلك يف  C11مثال قيم التكرار الدالية، حيث خٌتتزن عمود رقم ال ةباتك .ت
تب يف كي  مث  :Store result in variable املستطيل اجملاور جلملة

 :ادلة التاليةاملع :Expression املستطيل الذي يقع حتت كلمة التعبي

 

C10 * COUNT(C3) / SUM(C10) 
   

ادي احلالعامود  كراري الدالية يفوستظهر قيم التوزيع الت OK ىعل ضغطي  ها بعد    
   ذا اجلدول.ه، كما يعرضها التكرار الدايل من جدول البياانت بقيمعشر، 

Data 

Row 

 التكرار

 المقاس

 دالة كثافة

 الاحتمالية

 التكرار

 الّداّلي

1 3 0.0012490 1.3852 

2 2 0.0029149 3.2327 

3 9 0.0057468 6.3733 

4 10 0.0095715 10.6149 

5 17 0.0134675 14.9356 

6 9 0.0160081 17.7532 

7 18 0.0160748 17.8272 

8 13 0.0136364 15.1229 

9 14 0.0097725 10.8378 

10 11 0.0059164 6.5614 

11 2 0.0030260 3.3559 

 

  



 
 

 في وداالت االحتماليةوصاإلحصاء ال                                                       الفصل الثاين
   

96 
 

حتماالت ا ىف عللية هو التعر  احتموبيت القصيد من حساب دالة اال
 ىدة يف التقسيم الطبقي لبياانهتا الذي علتوايت احملد  ظهور الظاهرة حتت الدرس ابملس

هذه القيم  استشفاف كنمي اثال هناملتقدير قيم دالة االحتمالية. ويف  أساسه مت  
   . ويوضحمت حساهبالة االحتمالية املعتدلة اليت ابلطرح املتوايل من القيم الرتاكمية لدا

أن  كاشفا ة جلسر امللك فهد  عدد السيارات العابر  حتماالتا ،ل التايلاجلدو 
  105000بي  رتاوحذي يال عدد( هو لل0.0160748مال األكرب )تاالح

الذي يرتاوح عدد هو لل (0.001249) االحتمال األصغر ن  أو سيارة  115000و 
دارة يف إهلا فائدة تطبيقية عملية هذه القيم و . سيارة 55000و  45000بي 

 لعدد السيارات. األقصى الحتمال  د  احلَ ل مع التعام علىقادرة دمات خ وصيانة

 
Data 

Row 

 طبقة عدد

 ) السيارات

 (بالألف

 دالة كثافة

 الاحتمالية

1 =>45 - =<55 0.0012490 

2 >55 - =<65 0.0029149 

3 >65 - =<75 0.0057468 

4 >75 - =<85 0.0095715 

5 >85 - =<95 0.0134675 

6 >95 - =<105 0.0160081 

7 >105 - =<115 0.0160748 

8 >115 - =<125 0.0136364 

9 >125 - =<135 0.0097725 
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10 >135 - =<145 0.0059164 

11 >145 - =<155 0.0030260 

 
             

 : (بواسونغّي املعتدل ) يعتوز الية حتمالاالة كثافة د
 لدل   ت  ق يف احلاالت اليت فيها طب  ية اليت ت  لمااالحت داالت كثافة ىحدإهي 

حتت الدرس هو توزيع غي  املتغي   التوزيع التكراري لقيم  الوصف اإلحصائي أبن   معامل
 Simeon"سيمون دنيس بواسون"ات الفرنسي مل الرايضيمعتدل. وقد وضعها عا

Dennis Poisson  (1781-1848 يف سنة )ايل حلساب التوزيع الد   1837
قراءات ضئيلة احلجم  ملتغي   اية يف احلاالت اليت يكون بي قراءات حتمالاللكثافة ا

 (Kendal , M. G. and W. R. Buckland ,1982,  p. 149) جدا

 اصيتي مها:بواسون خب ةوتتميز دال  

مل تة لإلمجايل م  يكون صغيا ابلنسب متوسط ظهور احلالة يب أن   أن   .1
ب ساوي أو يقرت ي لعٌينةاحنراف ا ل يف أن  وهذا يتمث   ،الظهور، أي حالة اندرة

 من متوسطها.

 يكون مستقال، أي عشوائيا. ظهور احلاالت يب أن   أن   .2

زة يف ة بواسون األمهية املتمي   دال   علىفي ضقيقة، ت  واخلاصية الثانية هي اليت، يف احل
املكانية، أو احلاالت  التوزيع العشوائي للظواهرة وخاصة يف وصف الدراسات اجلغرافي

  النادرة عرب البعد الزمين. 
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 ,Nofcliffe) ها توزيع بواسون هيعلىاالفرتاضات اليت يستند  ب أن   "نوركلف"يذكر و 

G. B., 1972, p.428): 

  ابلنسبة جلميع العناصر. ىتتساو  ىية ظهور العنصر يف املستو تمالحا أن    .1

 العناصر فيها.ظهور  حتمالايف  ىت تتساو املستواي أن    .2

فرصة ظهور العناصر  ىعل رؤث   يال  ي  عم   ىظهور عنصر يف مستو  أن    .3
 آخر. ىأو أي مستو  ىيف نفس املستو  ىاألخر 

ة عة هو تطبيق توزيع دال  عشوائية املتقط   احلاالت الأية حال، املعتاد يف دراسة  يف
 يةحتمالالة الظهور، أي حينما تكون قيمحلاالت اندرة ابواسون وثيق الصلة اب

 .Freund , R) مٌددةية بتطبيق معادلة تمالحاالب دالة بواسون لكثافة سَ وحت   .0.2 <

G. and W. J. Wilson,1993, p 538  هبذا ا العربية هلكتب الصيغة ت   ( ميكن أن
 النحو:

  ك  (  م - ن * ك ح )ت( = )م
 وفيها:

 .توزيع بواسون م = متوسط
 ك = مستوي التكرار.

  2.71828لثابت النابري ويساوي ن = ا
 .ضريب= قيمة التسلسل ال ك 
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كما ل يف حساب قيمة متوسط التوزيع )م(،  لتطبيق هذه املعادلة تتمث   واخلطوة األوىل
 ادلة:يف هذه املع

 مج ت. / ت(× مج )ى  =ت م
 :وفيها

 مج = جمموع. 
 ى = مستوى التكرار.

 = التكرار ت
حساب صرف النظر عن تطبيق املعادلة وابلتايل ح ال يص 5 <النتيجة ا كانت ذإف 

ي قيمة متوسط التوزيع ختط   من الثابت أن   ألن  ية لتوزيع بواسون حتمالالافة ادالة كث
   5 > أما إذا كانت قيمتها. عتدلةليست غي م   الةمع توزيع دعامل ت  المسة يعين خل
ة طبقات التوزيع التكراري. يحتمالالة بواسون لكثافة معادلة حساب دا شرع بتطبيقي  

عتقد ي  ة حساب قيم دالة بوسون للتوزيعات التكرارية اليت ولتوضيح كيفية تطبيق معادل
بواسون على املتوسطات  تطبيق دالةسيتم  ،أهنا ذات طبيعة غي معتدلة )عشوائية(

قيمة متوسط أن   حيث 2016-1957ة الشهرية لألمطار على مدينة جدة يف الفرت 
كما أن    5 >أي  1.5789 (K1    0.423347)بتطبيق املعادلة السابقة هو التوزيع

توزيع  أن  ت دل  ل على ( 16/2شكل ) 0,005  > هيدارلنج -لفحص أندرسون قيمة
 معتدل. غيالقيم 
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   يف مدينة جدةري لتوزيع األمطار لمتوسط الشهل التوزيع غي املعتدل(16/2كل )ش

 
برانمج  ستخدامابراري ية التوزيع التكحتمالالكثافة  خطوات حساب دالة بواسون

 : يين اتب هيم
  .C1يف أحد أعمدة جدول البياانت، وليكن  املتغي   ضع قيم و    .1

وذلك ابتباع طريقة ، C2صاعداي ووضع النتيجة يف فرز قيم املتغي   فرزا ت .2
يف  C1( ووضع 7/2ط )شكل الفرز املوض حة يف جزء حساب الوسي

 ملتغي   الذي ي فرز.مستطيل ا

  .C3ت، وليكن ذلك يف توزيع أعدادا القراءاحتديد مدى  .3
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، وهكذا دواليك حىت 3، 2، 1بقيمة صفر ألصغر مدى مث  ابدء C4ترقيم  .4
 آخر مدى.   

الناتج يف ضع و زة يف كل من حدود مدى القيم و رَ حصر عدد القراءات املف   .5
  .C5 عامود آخر وليكن رار يفالتك ىقيم مستو 

 وذلك  K1 ،مثال ،يف اثبت، وليكنا خزهنب قيمة متوسط التوزيع و احس  .6
 بتنفيذ ما يلي:

 . Calcفتح انفذة .أ

 .17/2، شكل فذةوستظهر ان ،…Calculatorضغط قائمة  .ب

 فذة ي نجز ما يلي:النايف  .7

كتابة رقم الثابت الذي ستوضع فيه قيمة متوسط التوزيع وليكن الثابت  .أ
K1 جلملة  وذلك يف املستطيل اجملاورStore result in variable:. 

التالية، يف  [SUM (C4*C5) / SUM(C4)] لةاملعاد هذه كتابة   .ب
على افرتاض املعادلة التالية  ،:Expressionاملستطيل الذي يقع حتت كلمة 

وقيم تكرارات قيم املتغي   حتت الدرس يف  C4يف عامود  ىأن  قيم املستو 
 .C5 مودعا

 .OKضغط  .ت
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رتاط ، أي أقل من اش0.423347 كانت نتيجة متوسط التوزيعوات  بتنفيذ اخلط
 .5 >تطبيق دالة بواسون وهو 

 

 

 ساب متوسط التوزيع التكراريحانفذة إعداد  (17/2شكل )

 

وستظهر  Probability Distributionواختيار َخيار  Calc ضغط قائمة .8
تار منها َخيار بواسون  فذةان ة، شكل ، وستظهر هذه النافذPoissonي 

18 . 
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 الحتماليةلانفذة إعداد حساب دالة بواسون  (18/2ل )شك

 

   نجز مايلي:ي  يف النافذة  .9

  .Probability يةحتمالالا َخيارط ينشت .أ

متوسط ) k1ضع الثابت يو  :Mean لكلمة متوسطيف الفراغ اجملانب  .ب
 اجلزء األيسر من يفتاره من القائمة اليت تقع ي   الذي( توزيع التكرار

 .   Select مستطيل ىفذة بتظليله والضغط علناال
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من  وايت التوزيعمست يمقواختيار متغي  :Input columnتنشيط  .ت
، Select ضغطو ليله ظالنافذة بت يسر مناجلزء األ يفالقائمة اليت تقع 

   املستوى.  متغي   يكون املثال هنا ويف 

ية وذلك لماحتالغرا لتخزين قيم اعمودا شا يف حال الرغبة، ار،يختا .ث
 لميتنب كرقم العامود الشاغر يف الفراغ الذي ياكتابة ب

Input storage:. 

العمود الذي مت اختياره يف  قيم توزيع دالة بواسونوستظهر  OKضغط  .10
 .:Input storageتطيل يف مس

شاغر ضعها يف عمود و قيم التوزيع التكراري الدايل للطبقات و حساب   .11
 يلي: مافيذ تن، وذلك بC8مثال ليكن آخر، و 

 .19/2شكل ،  ، وستظهر انفذة Calcضغط قائمة أ. 
ذلك يف و  ،C6مثال خٌتتزن قيم التكرار الدالية،  ة رقم العمود حيثتابك  ب.

كتب يف ي  مث  :Store result in variableملة املستطيل اجملاور جل
 املعادلة التالية: :Expressionاملستطيل الذي يقع حتت كلمة التعبي 

C6 * COUNT(C1) / SUM(C6) 

 :وفيها 

  C6تماليةقيم االح حيث مت خزن. 
C1   حيث .  توجد قيم املتغي  
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 دلةون للتوزيعات عي املعتدالة بوس انفذة إعداد (19/2كل )ش

     
حملدد اوستظهر قيم التوزيع التكراري الدالية يف العامود  OKعلى  بعدها ي ضغط

 : هذه القيمدول التايل يعرض اجلو  جدول البياانت ها يفنيز تخل
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Data 

Row ىالمستو المدى  التكرار 

 كثافة

 الاحتمالية

 التكرار

 الّداّلي

1 0 0 509 0.654851 465 

2 > 0 = < 20 1 157 0.277230 197 

3 > = 20 < 40 2 24 0.058682 42 

4 > = 40 < 60 3 9 0.008281 6 

5 > = 60 < 80 4 5 0.000876 1 

6 > = 80 < 100 5 3 0.000074 0 

7 > = 100 < 120 6 1 0.000005 0 

8 > = 120 < 140 7 1 0.000000 0 

9 > = 140 < 160 8 1 0.000000 0 

10 > = 160 < 180 9 0 0.000000 0 

11 > = 180 < 200 10 0 0.000000 0 

12 > = 20 < 220 11 0 0.000000 0 

13 > = 220 < 240 12 0 0.000000 0 

14 > = 240 < 260 13 1 0.000000 0 

 
مدينة جدة  ىهطول األمطار علعدم حتمال اأن   أعالهاجلدول من يت ضح 

حتمالية ذات ابالكميات  (، وأن0.6548) علىهو األ من شهور السنةيف أي شهر 
 40 > 20 <مث الكمية ، (0.27723ملم ) 20لكمية اليت تقل عن االشأن هي 

االحتمالية  ىمستو  وهذا التضاؤل يف هحتمالية سقوطا فتقلك أما ما زاد عن ذللم م
التدليالت ال  هذه أن   إىلنا تراوح كمية األمطار. ويدر التنويه ه ىتزايد بزابدة مستو ي
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الشهري،  ىاملستو  ىحساب دالة االحتمالية عل أن  رات العامة و املؤشٌ  ىستو م ىتتعدٌ 
من حيث دالالت  ىألجدا الفصلي هو ىو املستو أ ،حدة علىأي لكل شهر 

ولبة قال علىوالذي يساعد  الحتماالهتا كثر تفصيالالكميات املتوقعة وابلتايل الفرز األ
من مث برجمة واسها وابلتايل تصميم و عة لكميات األمطار يف مقة للحدود املتو السليم

            مدينة جدة.  ىخدمات التعامل مع تساقط األمطار عل
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 مقدمة 
ة للفرضيات، وابلتايل حصائياإلص ة الفحو  مبسألنيهتمام اجلغرافيابدأ 

ظهرت  بعد أن   القرن الفارط ستخدامها كوسيلة لسن قوانني جغرافية يف مخسيناتا
فيها معامالت  دمتخست  اسلسلة من الدراسات اجلغرافية يف الوالايت املتحدة 

وقد صاحب هذا تسلسل واضح للمراحل التحليلية  .ةيوالعالقات االعتماد رتباطالا
 لنحو التايل:اب

  . ستخدام تعريفات عمليةاأبشكال تنظريية مع  اتصياغة الفرضي .1
 .ناتعي   مجع املعلومات ابستخدام أساليب ال .2

 .اإلحصائيوصف البياانت ابستخدام اجلداول، الرسوم، والوصف  .3

 يه حتليل البياانت للبحث يف زيف أو مصداقية الفرضيات.جتو  .4

 علىنضوي يات بشكل فرضيل صياغة من السه أن   شارة إىلإلوالبد من ا
ميكانيكية فحص  ن  إ داملؤك  من  ن  أ إال   دةمؤك  أو تنظريات غري  عةتوق  م  ستنتاجات ا

وصعبة. ويعود الفضل يف توضيح جماالت  دةعق  م  هذه الفرضيات إحصائيا تظل 
 صعوبة صياغة وفحص الفرضيات إحصائيا يف الدراسات اجلغرافية للجغرايف الربيطاين

وذلك يف كتابه الشهري "شرح يف اجلغرافيا" الذي ظهر يف سنة  "يفد هار يفيد"
لفرضيات الدراسات  اإلحصائيوايل املنطقي للفحص الت   يذكر هاريف أن  و . 1969

 Harvey, D. W., 1969, ppاجلغرافية جيابه صعوابت ميكن تلخيصها فيما يلي )

276 - 283:) 
 حتماليةالستخدام لغة ااعب يكون من الص مواصفة الفرضية اجلغرافية: فقد .1

م   . ةفم ر  ة حتمية ص  إذا كان املوضوع حتت الدرس ذو س 
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 ايد.مع بشكل م  جيب أن ت   ناتعي   : فالناتعي   مواصفة مجع ال .2

 مواصفة الفحص املناسب: أي هل هو معلمي أو غري معلمي. .3

 ىجابة علإلا ىعل اقادر  يكون جيب أن   اجلغرايففمواصفة اجملتمع اهلدف:  .4
ميكن تطبيق االستدالل املستخلص من تطبيق هل مثل:  ةنعي  م  اؤالت تس

 ؟الفحص

تعرض ت س املهم عند االنتهاء من تطبيق الفحص أن  ألن مواصفة االستدالل:  .5
ح بشكل جلي طبيعة ض  عت لتت  ب  ت  الفرضية األساس واخلطوات اليت أ  

 االستدالل الذي تقدمه نتيجة الفحص.
 نيمان " طٌورهاكما   حتماالتالة لغة ونظرية اياإلحصائوص فحالتستخدم و 

أساسها يتم قبول أو رفض  ىن وضعا جمموعة من القواعد اليت علااللذ "و بريسون
 ن  إ. وهكذا ف(Neyman , J. and Pearson , E. S. , 1967) الفرضية حتت الفحص

سيطة أساس لغة ب ىعليتم تصورها  ، احلوادثمواضيع مثل سلوك املتسوقني، اهلجرة
 ة.اإلحصائيمن جمتمعاهتا  ناتعي   من خالل  هاثحبتماالهتا و حال

فحوص الفرضيات يف فون فعالية تطبيق ع  ض  اجلغرافيني ي   أن   "ساملون"ويري 
أساسية للظواهر اليت تتناوهلا أحباثهم. فمثال  خلصائصبتجاهلهم أحياان دراساهتم 

حساب  علىني نعي  م  ين تغري   م  قة بني العال ىلكيز عللت  فكث  م  وهنا بشكل ي طٌبقدهم ت
من  ني  عم   جزء يفاجلغرافيني حصر معرفتهم  علىؤخذ ي   كما.  ىت أخر اتغري   م  ستبعاد ا

 .Salmon, Wيف حبث مسائل غري ذات ابل )ذلك ة وتطبيق اإلحصائيالفحوص 

C., 1986 ,p.287).  
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 منهج البحث العلمي. مركزاي يف قعامو  حتتل الفرضيات وفحوصها ما من شك يف أن  و 
 ىدور فحوص الفرضيات هو نقل البحث العلمي من مستو  أن   "ساملون"ويذكر 

يغ . وهذه الص   نةعي  م  تنبؤية  استقرأ منها صيغي   دةد  م  غ مبدئية يم ص   فرضية عامة إىل
 :(Salmon, W. C., 1986, p.288-9) أهنا ىاملبدئية تؤخذ عل

معرفة هل  ىلإ لتوص  ي  ياس واملالحظة ومن خالل القحقائق حتت احملك  .1
 .قبل صحة الفرضيةت  يف هذه احلالة أوضاعا حقيقية و  مس   ت  الصيغ التنبؤية 

 . رفض الفرضية يف هذه احلالة يتعني  أوضاعا حقيقية و  مس   ت  ال حقائق  .2

 ىعل دةد  م  ألحوال  حتماالتاصيغ  ة للفرضياتاإلحصائيالفحوص ينتج عن 
والقياس والتنبؤ  ةعامة من املالحظ اصيغ ستخالصاتقراء، أي مبدأ االساس أس

من  لم يف املستقبل. وهذا االستقراء الذي ينقظ  تم ن   حوال بشكل م  ألا تلكبظهور 
عات والتفسريات اليت من ستنتاج للتوق  االقوانني والنظرايت يتبعه عملية  احلقائق إىل

عند هذه  التأكيدنظرايت. وجيب ك الانني وتلتلك القو أو نفي خالهلا ميكن إثبات 
يكون  أن   يتعني  يغ العامة لص الص   خ  تم س  ت  القياسات واملالحظات اليت منها  النقطة أن  

خمتلفة وال تتناقض مع الصيغة األساس للفرضية  حاالت عددها كبريا وقابلة للتكرار يف
 حتت الفحص. 

البيئة هو فحص فرضياهتم خمترب  أن   أية حال، يواجه اجلغرافيون عامة مشكلة يف
حوال ألاب مالتحك  عيق ت   ةمج  غلق وهذا الوضع يفرض صعوابت وهي خمترب غري م  

ت املمثلة للظواهر اجلغرافية، اتغري   امل الفاعلة يف الظاهرة حتت الدرس. واحلقيقة هي أن  
 ذه هعالقات بنيطبيعة ال ىر علبشرية كانت أم طبيعية، تصطدم مبؤثرات خارجية تؤث   

 دون ضمان أن   االستقراء، يتم هذا . وإضافة إىلادمعق  ت وتعل تفسري النتائج اتغري   امل
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 د  ثلة متثيال شامال ألن األوضاع اجلغرافية قد حت   م م  نةعي   اجلغرافية حتت الدرس هي  نةالعي   
 أن  الحظ ي  متباينة يف طبيعتها. وهنا  ناتعي   من عدد القياسات املمكنة وتفرض 

إعادة القياسات  فيها اليت يسهلغلقة ل املختربات املاث  ملخترب اجلغرايف، البيئة، ال مي  ا
يف  دةد  م  قياسات خصائص جغرافية ، مثال، . ولتوضيح هذه النقطةمٌددغري عدد ب

صياغة تنظريات وقوانني  ينجم منها لنامينطاق العمران املدين يف مدن تقع يف العامل ا
 .رتطو   لة يف مدن من العامل املاث  أوضاع م   ىا يف حالة تطبيقها علهؤ قد يثبت خطعامة 

واليت تظهر يف األحوال اليت  ،الفرضيات يهاعلوخاصية التزييف اليت تنضوي 
األدلة تفرضها حقيقة عدم توفر  ،تكون فيها صيغة الفرضية منطقيا قابلة للرفض

سا د  حم تظل الفرضية، ببساطة، هذه احلالة  أهنا خاطئة. يف مثلاليت ت ثبت القياسية 
درة التزييفيه للفرضيات  هنج البحث يف مسألة الق  تبن    إىل ا. وهذا الوضع دعاعلمي

 مٌتتبة للفحص العلمي إذا ناس  لة للتزييف وابلتايل م  الفرضية تكون مؤه   وفحواه أن  
 ميكن أن  حوال اليت ألل دد   م  صياغتها بشكل واضح، دقيق، شامل ملعلومات كافية، و 

أسلواب علميا  هذا النهجيوف  ر (. Minnery, J. , 1981) خاطئة الفرضية اتكون فيه
ة الفرضية حتت الدرس وذلك من خالل فحص ح  ص  فحص  ف بدال مني  لفحص الز  

، أو باحثبل المن ق   زي  للتحاحلقائق املقاسة بغض النظر عن أتثري األشكال املمكنة 
، ينضوي في  ق التقليدية لفحص الز  ائعض القصور يف الطر الرغم من ب ىعلو . النظرية

سلسلة من خطوات منطقية، عامة، واثبتة للكشف عن احلقيقة  ىج عله  هذا الن   
 للظواهر.  داملعق  نظم من الواقع  ستخالصاو 

  أية حال، الفرضيات نوعان:يف
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ألوضاع دد كبري من ال الفرضية حتت الدرس عث   فيها مي   دةقي  م  فرضيات غري  .1
 املتشاهبة.

 . يف حدوده فقطويتم فحصها تكون ذات عالقة مبضمون  دةقي  م  فرضيات  .2
ها اجلغرافيون هي من النوع األول قي طب   معظم الفحوص اليت  أن   إىلتدر اإلشارة و 

عتبار األحوال املرتبطة ابلفرضية أمثلة للقانون العام الذي يتم افكرة  بواتن  وبذلك 
فهم أفضل لألحوال اليت تتناوهلا  ىساعد هذا النهج اجلغرافيني عل ستقراؤه. وقدا

 فرضياهتم. 
أوضاع  ىعل ها اجلغرافيونقي طب   معظم فحوص الفرضيات اليت ت رك  ز  ،أية حال يف

العالقات بني  ىعل دد  م  بشكل  لدل   ت  تالزمة ذات عالقة و أحوال م   علىللغاية و  دةد  م  
فحوص الفرضيات ، تتناول . وعمومانةي  عم  أو يف أحوال  ني  عم  موقع الظواهر يف 

مناذج  ىتابطة بشكل وثيق ويف نفس الوقت تستند علفرضيات ليست م   اجلغرافية
حتمال امسألة  ىعل ،بشكل أساس، ةاإلحصائيالفحوص ت رك  ز . و دجي   بشكل  ةبرك  م  

اجلغرافيني يستخدمون  وألن   .اإلحصائيمع من اجملت نةالعي   فردات ختيار م  افة يف د  الص  
ن طريقة تفسري إمنها بعد ف تالتثب  حتمالية مل يتم اعادة فرضيات يف شكل صياغات 

   أية حال، م يف و  .يف كم املعرفة املستخلصة من الفحص متتحك  نتيجة الفحص 
بشكل واضح وقابل  راسخ يف إطار املنهج العلمي للفرضيات اإلحصائيالفحص 

 زات عدة مقارنة ابلفحوص النظرية.ي   أسلواب حتليليا قواي ذو م   ىتكرار وأضحلل
 ,Summerfieldمبا يلي ) ناتعي   أوضاع االستدالل من ال "سرفيلد" خٌلص قدو 

M. A. , 1983:) 



 
 الفحوص اإلحصائية               فصل الثالث                                     ال
 

 

118 
 

يف وقتها ولذلك  نةعي   اإلحصائيعترب اجملتمع ي   ،الزمنية: يف هذه احلالة نةالعي    .1
حاالت ماضية ومستقبلية للمجتمع  صةستخلاجات املاالستنتار بميكن اعت

 ها االستدالل.يعل ينطبق. وهنا تربز مسألة طول الفتة اليت اإلحصائي

النتائج املرتبطة ابجملتمع  ىيتم االستدالل عليف هذه احلالة، املكانية:  نةالعي   .2
مة. وهذا يعن الئ  تتوفر عنها معلومات م   ىمناطق أخر  ىلغرض التطبيق عل

ما جيعل االستدالل هنا ليس له  اإلحصائيريف املسبق للمجتمع عل الت  اه  ت
 .اإلحصائيأساس يف نظرية االستدالل 

 علىتشتمل  اإلحصائيبياانت اجملتمع  فتض أن  ي  خطأ القياس: وهنا  .3
ميكن أمنذجتها ابلتوزيعات املعيارية  ةستقل   م  أخطاء قياسات عشوائية و 

 .حتماليةالل

 اإلحصائيبياانت اجملتمع  اهلدف: وهذا يعن أن  ة طلق للظاهر القياس امل .4
 اهلدف. اإلحصائي، يف احلقيقة، طريقة واحدة لقياس اجملتمع لث  متٌ 

التجميع املكاين  أن   علىة: يكون التكيز هنا تغري   الوحدة املساحية امل .5
للتجميعات  دد  م  غري عدد من  ايف البياانت قد يكون واحد للمعلومات

ه أن   علىترتيب الوحدات املكانية  ننظر إىل مكنة. وميكن أن  ملاملكانية ا
 ةالبياانت املرتبط على حتماليةان من إضافة صياغات ك   تنظيم عشوائي ما مي  

هو   ،تنظيما عشوائيا ليس، يف احلقيقة ي عتربهبذا التنظيم العشوائي. وما 
بة متواك   ون ذات عالقةالعديد من حدود الوحدات املساحية تك كذلك ألن  

مع الظواهر حتت الدرس وذلك عرب عدد من العوامل االقتصادية، 
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واالجتماعية، والسياسية اليت تربط بني الظواهر ونظام متنطقها املستخدم يف 
 تميع البياانت.

التمييز بني  ،عادة، اإلحصائيتطبيق االستدالل ي قصد بمشولية الفحص:  .6
ع ظهورها حسب أمنوذج توق  يت ال ي  وتلك ال ورهاع ظهتوق  العالقات اليت ي  

األقل جزئيا،  علىهو،  اإلحصائياجملتمع  عشوائي. وهذا الوضع يفتض أن  
ة هبذه الطريقة مشكوك يف قدر  الثقةستخدام فحص ا وأن   ،ظاهرة عشوائية

حجم  ذ يف االعتبار أن  خ  أمهية العالقات، وابلذات إذا أ   على هم  ك  ح  
 ة.اإلحصائيحساب املعامل  على م  كبرية له أتثري جم ة الاإلحصائياجملتمعات 

فة، ولذا د  أحد نتائج عملية الص   اإلحصائي اجملتمع عتربم عملية الصدفة: ي   .7
فة أو ابلتوزيعات النظرية د  ميكن مساواته ابلبياانت اليت مت إفرازها بعملية الص  

 .ناتعي   لل
ستخدام ايقة من خالل حة ودقت واضستدالالا إىلللوصول ح أنه ض  وهكذا يت  

يف االعتبار النقاط يؤخذ  جدا أن   امهميكون ة للفرضيات اإلحصائيالفحوص 
 التالية:
 .اإلحصائيحتديد حدود اجملتمع  .1

 معرفة تكوين مفرداته. .2

 ل مع الظاهرة حتت الدرس. مناسبة الفحص للتعام   .3
االستداليل  حصاءاإلستخدام ا أن   على دشد   "سرفيلد "أن   إىلاإلشارة ن املفيد مو 

ة اإلحصائيبات النظرية تطل  املضامني اليت تتوفر فيها م   علىر تص  ق  ي م  جيب أن  
(Summerfield , M. A. , 1983 . ) 
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 ة للفرضيات ميكن أن  اإلحصائيستخدام الفحوص ا أن   "هاي"يرى أية حال،  يف
 (:Hay , A. M. , 1985ارس يف ثالث حاالت هي )مي  

ويكون االستدالل  نةعي   ياانت ب : وفيها تكون البياانتنةعي   للقليدية ة التاحلال .1
 والالمتناهي. دد  احمل اإلحصائيجملتمعها ها من

 ويسمح الفحص ابستدالل نةعي   حالة اخلطأ: وفيها تكون البياانت بياانت  .2
 التأثري املتاكم لألخطاء. وهنا يقتصر التأثريات املقاسة تعود فقط إىل أن  

دراستها وتكون صيغة النتيجة  تمت  جمموعة املفردات اليت  لىعاالستدالل 
ص رم بسبب أخطاء ف   هي تكون التأثريات املقاسة  ع أن  من غري املتوق   أن  

 الظهور.

 حتماالتالعترب الصياغات حتت البحث ات : وفيهاحتماليةحالة الفرضية اإل .3
رضية والواقع، واؤم بني الفأهنا من خصائص الظاهرة، وهبا يتم فحص الت على

 رست.جمموعة من املفردات اليت د   علىويقتصر االستدالل 

 أشكال الفرضيات: .4
 لفرضيات هي:لأشكال  ةهناك، يف احلقيقة، ثالث

نسبيا وقد  دشد   تتطبيقها بشكل م   رضية عامة: وهذه مييل اجلغرافيون إىلف .1
ا النوع من أمثلة هذمن . و دةد  م  طة مباشرة بنظرية رتب  تكون أو ال تكون م  

من  ىإنتاج مصول القمح يف املنطقة الوسطالفرضيات الصيغة التالية "
 من يتفاوت بني األجزاء الشمالية واألجزاء اجلنوبية اململكة العربية السعودية

 ".املنطقة
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عرف ابسم فرضية فرضية بديلة: وتكون بديلة عن الفرضية األساس اليت ت   .2
ة ملثالنا هنا الشكل التايل "إنتاج غتها ابلنسبنفي االختالف وأتخذ صي

يف اململكة العربية  ىيف األجزاء الشمالية من املنطقة الوسط احملصول
 ".ال مياثل إنتاجه يف األجزاء اجلنوبية السعودية

ستخدم بشكل فرضية أساس: وهي ما يعرف بفرضية نفي االختالف وت   .3
وهكذا . … "ناك فرق ة يف صيغة " ليس هاإلحصائييف الفحوص  دجي   

ليس هناك فرق يف إنتاج القمح بني تكون صيغتها ابلنسة ملثالنا هذا "
العربية  ةيف اململك ىاألجزاء الشمالية واألجزاء اجلنوبية من املنطقة الوسط

 ".السعودية
 اإلحصائيهدف أي من هذه الصيغ الثالث لفرضية الفحص  ،عموما

. وهكذا الثقةمن  عني  م   ىو ف وذلك مبستيكون قبول أو رفض فرضية نفي االختال
وهل هذا الفرق  نةي  عامل ناتعي   فحص الفرضية يبحث عن وجود فرق واضح بني ال ن  إف

من  نةعي  م   نةعي   فة ذات العالقة بد  عامل الص   هو ذو شأنية إحصائية أم أنه يعود إىل
يت فيها يكون ال فالتطر  حدود  لث   مت  ة هنا اإلحصائيحتت الدرس. والشأنية  ناتعي   ال

 ن  إف ناتي   عفحص اجملتمعات بدال من المكن فة، أي لو أد  الفرق قد ظهر بفعل الص  
 ا.    االختالف من عدمه سيكون جلي  
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 وأنواعها  ةاإلحصائيتطبيق الفحوص 
يع أساس التوز  علىعند تطبيق الفحص يتم حساب معلم إحصائي له داللة 

كون يالتوزيع العين هو التوزيع الذي  يث أن  . وحني  عم  م لم ع  مبم  ةرتبطم   نةعي   العين ل
خصائصه ختتلف من  ن  إف عني  م  من جمتمع  عني  م  املمكنة حلجم  ي  ناتعبسحب مجيع ال

 فحص آلخر.
 فيما يلي: ةاإلحصائيتطبيق أي من الفحوص تلخ ص يأية حال،  يف
 ي(.ف  ساس )فرضية الن   األة ي  صياغة الفرض   .1

نطاق رفض الفرضية األساس.  دد   حت  حص اليت بدورها الف ث قمة ىحتديد مستو  .2
 ىوملستو  .يف  رفض الن   كون فاذا وقعت قيمة معلم الفحص يف حدوده ي

 ( شكلني مها:(الثقة

" أ ليست أكرب  ن  إ ،مثال ،تكون صيغة الفرضيةفيه حبد واحد و  ث قمة ىستو م .أ
 .ليست أصغر من ب"أ  ن  إأو  من ب

"ال فرق بني أ و ب" و يف ، مثال ،ون صيغة الفرضيةين وتكحبد   ث قمة ىمستو   .ب
وقد  . –احلدين + و  علىنصفني  يفالة ينقسم نطاق الرفض احلهذه 

   =0.05 الثقة ى( معيار مستو Fisher , R. A . ,1956وضع فيشر )
ة النحو التايل: ( حبيث أتخذ صياغة النتيج1%)   =0.01( و 5%)

  األساس. نرفض الفرضية 0.05 ث قمة ىمبستو 

 تطبيق معادلة الفحص املناسب. .3
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جة للفحص ابلقيم احلر   ،تطبيق املعادلةالنامجة من  ،مقارنة معلم الفحص .4
عند  اإلحصائيجة هي قيمة التوزيع توزيع العين. والقيمة احلر  الحسب 

  األساس.النقطة اليت يبدأ عندها نطاق رفض الفرضية 
     

 أنواع الفحوص:
ختيار النوع املناسب من الفحوص ارضية األساس أتيت مسألة بعد صياغة الف

  مها:نية للتطبيق. وهناك نوعاإلحصائي
 فحوص معلمية. .1

 فحوص غري معلمية. .2
بنوعية بياانت الظاهرة حتت الدرس. فالفحوص  نوعية الفحصتتحد د 

أو  تكون مبقاييس فتوية دل وأن  ذات توزيع معت تكون البياانت أن   بتتطل  املعلمية 
تكون البياانت معتدلة التوزيع  أن   تتطٌلب، بينما الفحوص غري املعلمية ال ليةعد  م  

ها لث  مت  معظم املعلومات اجلغرافية  ن  ألو  .ةطبقي  -ية أو إسيةب  تم تكون مبقاييس ر   ولكن أن  
مقاييس  حتويلها إىليتعني  ييس فتوية بياانت غري معتدلة التوزيع ولكنها ذات مقا

 ق الشرط الثاين لتطبيق أحد الفحوص غري املعلمية.طبقية ليتحق   –ية أو إسية رتب
 

     لفحوص املعلمية:ا
 , Robinson , G. M. , 1998هي ) مٌددةشتاطات االفحوص املعلمية هلا 

P.52-53:) 
 توزيع معتدل. وذ نةي   العالذي أخذت منه  اإلحصائييكون اجملتمع  أن   .1
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 باين.س الت  تجان  م   حصائياإليكون اجملتمع  أن   .2

يستحيل ترتيب  عن بعضها البعض، أي أن   ةستقل   م  تكون القراءات  أن   .3
تكون ذات قدرة  والزمن، وأن   اإلحصائيعده ب   علىقراءات مفردة يف اجملتمع 

 معروفة. ىالتنبؤ بقيم البعض حينما تكون قيم أخر  على
تظل ذايت التحقيق، ولذا  هأن   على ثالثال االشتاط ما ينظر اجلغرافيون إىل لباوغا

إما غري معروفة أو  الذايت املكاين رتباطاملشكالت املتعلقة ابستقاللية القراءات واإل
باين وي الت  اعتدالية التوزيع وعدم تساعدم  أن   علىة. وهناك شبه إمجاع لم تجاهم م  

ت فتوية بياان علىفحوص معلمية  قطب  ت  ما صحيحة عند نتائج غري ىلإيقودان 
دراسات جغرافية تظهر غالبا ما  ،عتدلة التوزيع. ولألسفمأخوذة من جمتمعات غري م  

 فحوصا معلمية ال تلتزم هبذه االشتاطات. قت طب   
مارسة أساليب حتويل  دهؤك   تة ي  م  هناك تفضيل سائد للفحوص املعلم ، عموما

يب ميكن التوزيع. وهذه األسلة العتد  بياانت م   لة التوزيع إىلعتد   م  البياانت غري
 (:Box, G. E. P. Box, D. R., 1964تلخيصها فيما يلي )

يف  قي طب   هذاقيم لوغارمثية، و  سلوب اللوغارمثي، أي حتويل القراءات إىلألا .1
 لتواء موجب قوي.احالة كون البياانت ذات 

يف  قي طب  جذورها التبيعية، و  ويل البياانت إىلأسلوب اجلذر التبيعي، أي حت .2
 لتواء موجب وسط.احالة كون البياانت ذات 

يف حالة كون  قي طب  تربيعاهتا، و  بيع، أي حتويل البياانت إىلأسلوب الت   .3
 البياانت ذات إلتواء سالب.
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ستخدامها لغرض تطبيق ا ىهذه األساليب مشكوك يف جدو ، أية حاليف 
األساسية للبياانت  خلصائصا ريات يفيث تغد  ة ألهنا يف احلقيقة حت  ائياإلحصالفحوص 

ص أي ل   خت م  ب أن  ع  من الص   اليت قد تعل تفسري نتائج الفحص صعبا للغاية. كما أن  
ستخدام الفحوص غري امن األسلم  ، لذاالبياانتء لتوااخاصية  من هذه األساليب

شتاطات تطبيق الفحوص املعلمية. ايها أصال البياانت اليت ال تتوفر ف علىاملعلمية 
 من بني الفحوص املعلمية. Fوفيشر  tفحصي ستيودنت م تناول تيسفيما يلي، و 
 

 :tفحص ستيودنت 
" ويليام سيلي جوست"اإلجنليزي  اإلحصاءهو فحص معلمي وضعه عامل 

املتوسط لتقريرما إذا كان هناك فرق بني قيمة  االسم املستعار "ستيودنت" تونشره حت
 ,Studentوبني قيمة متوسط ذلك اجملتمع ) ل التوزيععتدمن جمتمع م   ةاملستل   نةعي   لل

متوسط  الفرضية املرتبطة هبذا الفحص، اليت تؤكد أبن   "جوست" (. وقد بىن1908
 يذ توزيع على ،عني  م   ىقيمة تقع يف مدو املأخوذة من جمتمع معتدل يكون ذ العي  نة

 على فحص ستيودنتق لذا، ي طب  . "t"سم توزيع اه يعلنة أطلق عي  خصائص مثالية م  
ت ذات التوزيع املعتدل أو قريب االعتدال، وبقراءاهتا املفردة، أي ليست يف اتغري   امل

ة اإلحصائيمتوسطات اجملتمعات حص الفروق بني فل شكل تميع تكراري
 ية األساس للفحصالفرضصيغة أتخذ ذت منها. وهكذا خ  اليت أ   العي  ناتومتوسطات 

 األشكال التالية:
ومتوسط  نةالعي   ليس هناك فرق بني متوسط "الواحدة:  العي  نة ىمستو  على .1

 ."الذي أخذت منه اإلحصائياجملتمع 
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مها  ، أو اجملموعتني العدديتني،عٌينتنيال ن  إ" :عٌينتنيال ىمستو  على .2
عتدل، أومن م   توزيع ي من جمتمع واحد ذني مأخوذتني عشوائيتنيجمموعت

 أي فرق قد  ن  إوزيع، أي ليس بينهما فرق، و إحصائيني معتديل الت جمتمعني

فة يف عملية السحب د  أتثري عامل الص   ين يعود إىلتغريٌ يظهر بني امل
 ."العشوائي لقيمهما من جمتمعهم، أو جمتمعاهتم

 عام، . وبشكلدةد  م   ث قمة ىمبستو  tيتم تصميم فحص ستيودنت  ،أية حاليف 
ره   ث قمة ىستو مبرافية ت الظواهر اجلغاغري   ت  م علىق طب  ي    حنصارا، وهذا يعن 0.05 قمد 

 .تغري   من قراءات امل %5خطأ استنتاج نتيجة الفحص يف 
 ة حلساب قيمة فحص ستيودنت هي:اإلحصائيوالصيغ 

 
  (Kanji , G. K., 1195, p. 27الواحدة ) العي ِّنةمستوي  علىأوال: 

 :للفحص هبذا املستوى هكذاالعربية  ةصيغالكتب ت  أن  ميكن

 خ   1 م - 0= )م ت
 وفيها:

 .نةالعي   = متوسط  0م
 .اإلحصائي= متوسط اجملتمع  1م

 خ = اخلطأ املعياري لتقدير املتوسط.
 وحتسب درجة احلرية للفحص هبذا املستوي كما يلي:

   1 –ح = ع 
 وفيها ع = عدد القراءات.
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من بياانت  عٌينة علىكمثال   ذلك قطب  ي  سهذه املعادلة ق ضيح تطبيولغرض تو  
م فردة مت حتديدها  108حجمها  التوزيع ةمعتدلالعابرة جلسر امللك فهد، السيارات 

وبعد استالل ذلك احلجم عشوائيا مت حساب . SSIZE%بتطبيق الربانمج الذايت 
 متوسطه. 

توسط العينة املستلة منه  وبني م العينة جمتمع توافق متوسطي ىمدفحص ق تطبيو 
 التالية: :اخلطواتهذه ذ ينفبتيتم برانمج مين اتب  ابستخدام

، بكتابة هذا األمر يف انفذة K1وضع قيمة متوسط اجملتمع يف اثبت، وليكن  .1
 ر:األوام

LET K1 = MEAN(?) 

 لذي به بياانت اجملتمع. ؟ برقم العمود اع استبدال عالمةم     
تار  ظهر هذه القائمةتوس Basic Statistics واختيار ،Statط قائمة ضغ .2 ُي 

يار   .1شكل وستظهر هذه النافذة، ، Sample t-1منها خم
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 داد فحص ستودينت مبستوى عينة واحدةإعانفذة  (1/3شكل )

 
 تنغيذ ما يلي: .3

ت اليت حيتويها جدول تغرٌياامل اتيمسمٌ وستظهر الشاغر ضغط املستطيل  .أ
 فذة.ايسار الن ل الذي يقع يفاملستطي النشط يفالبياانت 

حتت الدرس وذلك بتضليله  العي  نةبياانت  علىالذي حيتوي  تغري   ار امليختا .ب
 .  Selectعلىمث الضغط 

وضغط مستطيل  :Perform Hypothesis Test خميار طتنشي .ت
Hypothesized Mean قيمة متوسط وضع فيه  ابت الذي متلثواختيار ا

 . Select ضغطو تمع جملا غري   م ت
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 .2/3 ، شكل فذةانهذه التظهر وس …Options جمموعةضغط   .ث

 

 
 انفذة خميارات فحص ستيودنت مبستوى عينة واحدة (2/3شكل )

 

كما هي، وهي قيمة   Confidence Level: 95ت مر ك القيمة املعيارية ل    .ج
 للفحص.  مطلوب ىتو سمي ها إىل أري تغي ميكن

واختيار  :Alternative Hypothesisتطيل ضغط السهم امللتصق مبس  .ح
Mean # Hypothesized Mean: .ر ختيااوميكن  لغرض هذا التطبيق

 :علىحتتوي اليت  .صيغ أخري للفرضية البديلة من القائمة

 < Meanوصيغة   :Mean < Hypothesized Mean :صيغة

Hypothesized Mean:" . 

 علىضغط ي   صحيجة الفصاحب نترسوم تو ضيحية ت   الرغبة يف حال يف  .خ
Graphs 1ابسم فذة وستظهر ان Sample t - Graphs  هبا ميكن اختيار

  ،Histogram of data، Dotplot of dataختيارات هي أحد ثالثة ا

املربع الصغري اجملانب له  على ؤٌشراملوذلك بوضع  Boxplot of data و
 . OKضغط مث  األيسرلزر ا علىضغط الو 
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لتنفيذ  OK علىضغط وفيها ي   نتص ستودفذة فحان ىستظهر مرة أخر  .د
 الفحص.

وبة النسبية اليومية يف مدينة طر عي  تة ال مثال علىوبتنفيذ اخلطوات السابقة 
 ظهرت هذه النتائج: ختيار كل الرسومات امع جدة 

 

One-Sample T: SAMPLE_1 
Descriptive Statistics 

N Mean StDev SE Mean 95% CI for μ 

44 108.95 23.98 3.62 (101.66, 116.24) 

μ: mean of SAMPLE_1 

Test 

Null hypothesis H₀: μ = 105.246 

Alternative hypothesis H₁: μ ≠ 105.246 

T-Value P-Value 

1.02 0.311 

  
 وفرق ذاك تفسري نتيجة الفحص ومن مث قبول أو رفض فرضية "ليس هن

 pمنه" يكون ابلنظر يف قيمة  تل  ت   س  اي تمع الذومتوسط اجمل العي  نةشأن بني متوسط 
رفض ت  ذا كانت أصغر منها إف 0.05 الثقةيف املستخرج ومقارنتها بقيمة مستوي 

شأن إحصائي بني املتوسطني. أما إذا   يهناك فرقا ذن   أبستنتج ي  فرضية الفحص و 
ستنتج ي  رفض فرضية الفحص و  ميكنال  الثقة ىمستو  يمةأكرب من ق p كانت قيمة

وبني متوسط اجملتمع  العي  نةشأن إحصائي بني متوسط  يليس هناك فرق ذ ن  أب
 معلم جٌيدبشكل  متٌثل العي  نة ، أي بكلمة أخري أن  هذت منالذي أخ اإلحصائي
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، العي  نةمع من مجتسب للحت  اليت قد  ىة األخر اإلحصائيمتوسط اجملتمع وابلتايل املعامل 
 . 0.768مبقدار  هياليت  p مةإليه قي ما تقود وهذا االستنتاج األخري هو

 
 :عيٌنتنيالمستوي  علىاثنيا: 

حص ستيودنت مبستوى عينتني هبذا فام عادلة عربية ال ةصيغال ةباميكن كت
 (:Kanji, G. K., 2006, p. 29) النحو التايل

  0.5(2ي  22+ )ي( 1ي  2 1)ي ( 2 م - 1م ت = )
 وفيها:

   .ولاأل نةالعي   = متوسط  1م
 الثانية. العي  نة= متوسط   2م

 .= االحنراف املعياري للعٌينة األوىل 1ي
 حنراف املعياري للعٌينة الثانية.= اال 2ي
 :  اخلطوات:  يكون بتنفيذ هذهاملعادلة طوات تطبيق وخل

 .. ب قيم املتوسط لكل من العٌينتنياحس .1

  .ب قيم االحنراف املعياري لتقدير متوسط العٌينتنياحس .2

 : املعادلة نطبيق .3

العٌينتني بتطبيق معادلة  ىمستو  ىوحتسب درجة احلرية لفحص ستودنت عل     
ي ستحسن لك ولذ( Kanji , G. K., 2016, p. 42طويلة بعض الشئ )

 عربية الشكل التايل: يغة الشاملة هلا ابللغة الها يف جزئني حبيث أتخذ الصتزئت
  2 –ب(  = )أ  د
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 وفيها:
   2(2ع  2 ( + )ي1ع  2 1)يأ =  

 (( 1+  2)ع *( 2 2))ع  4 2(( + )ي1+  1)ع *( 2 1))ع  4 1ب = )ي
  وفيها: 

 .ىل= االحنراف املعياري للعٌينة األو  1ي
 = االحنراف املعياري للعٌينة الثانية. 2ي
 .األوىل العي  نة= حجم  1ع
 الثانية. العي  نة= حجم  2ع

سحبهما من  مت  نتني عي   على ست طب ق املعادلة  لغرض توضيح تطبيق هذهحساب و  
ة ل الفت ملتوسط اليومي للرطوبة يف جدة خالبياانت ت ااسااجملتمع اإلحصائي لقي

 قراءة 75و  44حبجم  1988-2016
 على tستيودنت  قيمة فحصساب لتوضيح خطوات استخدام برانمج مين اتب حلو 

ة ل الفت ي للرطوبة يف جدة خالاليوم ملتوسطابياانت  مت اختيار نتنيعي   مستوي 
هذه ومن مث تنفيذ  قراءة 75و  44بحجم سحب عينينت منها ب 1988-2016

 اخلطوات:
فذة اليت اومن الن Basic Statisticsر ايختاو  Stat اإلحصاءغط قائمة ض .1

تار تظهر  وفيها ي نجز:. 3افذة، شكل الن هذه ، وستظهر…Sample t 2 ُي 

حتت الفحص يف عامود واحد مع وضع قيم م دل  لة  تنيم العٌينإذا كانت قي .أ
يف عامود واحد وذلك  لعي  ناتاص ابعليها يف عامود آخر ي نش ط اجلزء اخل

 ابلضعط على السهم امللتصق ابملستطيل األمين األعلى واختيار خميار
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Samples in one column يات املتغرٌيات اليت حيتويها ر مسمٌ تظهوس
ذة في ختار املستطيل الذي يقع يف يسار النافلنشط يف بياانت اجدول ال

نتني حتت التحليل وذلك بتضليله مث املتغري   الذي حيتوي على قيم العيٌ 
 :Subscripts. بعدئذ ي ضغط على الفراغ اجملانب لكلمة Selectضغط 

ت وذلك بتضليلوي واختيار املتغري   الذي حيت ه مث ضغط على قيم املدلال  
Select. 

 

 
 انفذة إعداد فحص ستيودنت مبستوى عينتني (3/3شكل )

 

يار  طنش  ي  يف عامود مستقل  اكل منه  نتنيعي   القيم انت أما إذا ك .ب خم
Samples in different columns  اجملاور يف املستطيل ضغط ي  مث

ت اليت حيتويها جدول اري   تغملا مسٌمياتوستظهر  Sample 1 ةلكلم
 تغري   ختار املي  ف ي يقع يف يسار النويفذةطيل الذ املستالبياانت النشط يف
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 علىوذلك بتضليله مث الضغط  األوىل نةالعي   قيم  علىالذي حيتوي 
Select اجملانب لكلمةستطيل امليف ضغط ي  . بعدئذ Second 2  

وذلك بتضليله مث ثانية نة العي   قيم ال علىالذي حيتوي  تغري   املواختيار 
 ..Select الضغط على

 .4/3هذه النافذة، شكل وستظهر  Options طضغ .ت

 

 
 تنيلعينحص ستيودنت ف خياراتانفذة  (4/3شكل )

 

اليت  (95) الثقة بغري القيمة املعيارية ىحتديد مستو كن هذه النافذة، مي   يف  .ث
وضع  نكمي  و  ،:Confidence levelيف املستطيل اجملاور لكلميت  تظهر
ية اليت جندها يف املستطيل عيار مة امل القيلفحص املتوسط غري دةد  م  قيمة 

تغيري صيغة مي كن كما   : Hypothesized differenceلكلميت اجملاور 
 Alternative يتالفرضية البديلة اليت تظهر يف املستطيل اجملاور لكلم
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hypothesis:  وذلك من وضعها املعياريDifference # hypothesized 

difference  خرينعني اآلأي من الوض إىل : 

Difference < hypothesized differenc   
 وأ

 Difference > hypothesized difference   
 \السهم امللتصق ابملستطيل. علىيف القائمة اليت تظهر ابلضغط 

 ىلعضغط ي  حب النتيجة رسوما توضيحية اصي   أن   يف حال الرغبة يف .ج
Graph  5/3هذه النافذة، شكل وستظهر. 

 

 
 وم التوضيحية لعينات فحص ستيودنتاختيار الرس ذةفان (5/3شكل )

 

يارين يف هذه النويفذة   .ح والثاين  Dotplots of dataأحدمها للرسم النقطي خم
ختار أحدمها أو كليهما وذلك ي  ف Boxplot of dataللرسم الصندوقي 

 .OK صغري اجملانب له مث ضغطع الربامل ىلعبتنشيط أي منهما ابلضغط 

لتنفيذ  OK علىضغط ي  ة فحص ستيودنت فانفذ ىر مرة أخستظهر   .خ
 الفحص.



 
 الفحوص اإلحصائية               فصل الثالث                                     ال
 

 

137 
 

 علىاملثال الذي طبقناه وابختيار الرسني حصلنا  علىوبتنفيذ اخلطوات السابقة 
 املستخرج التايل:

Two-Sample T-Test and CI: SAMPLE_1, 

SAMPLE_2 
Method 

μ₁: mean of SAMPLE_1 

µ₂: mean of SAMPLE_2 

Difference: μ₁ - µ₂ 

Equal variances are not assumed for this analysis. 

Descriptive Statistics 

Sample N Mean StDev SE Mean 

SAMPLE_1 44 108.9 24.0 3.6 

SAMPLE_2 75 106.1 23.9 2.8 

Estimation for Difference 

Difference 

95% CI for 

Difference 

2.87 (-6.17, 11.91) 

Test 

Null hypothesis H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

T-Value DF P-Value 

0.63 90 0.529 

 
 

أي <  0.529يف املستخرج وألهنا =  pويكون تفسري النتيجة على أساس قيمة 
تني وب ستنتج أبن  ليس نني العي   شأن بيصح رفض فرضية عدم وجود فرق ذا  0.05
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روق بني قيم العي  نتني يعود إىل أتثري قد يبدو من ف وأن  ما ني املتوسطنيهناك فرق ب
فة يف عملية مجع العي     .%95احملد د للفحص،  الثقةنات، وذلك مبستوى عامل الص د 

 

  Fفحص فيشر 
، أو نةالعي   توسط مطابقة م ىأهم الفحوص املعلمية ملعرفة مد حدأهو 
ملتوسط اجملتمع أو  ىخر ألا اإلحصائيصف و يم معامل ال، وابلتايل قناتعي   متوسطات ال

ذت منها. وميتاز عن فحص ستيودنت خ  ة اليت أ  اإلحصائيمتوسطات اجملتمعات 
الربيطاين روانلد أيلمر  اإلحصاء، وقد وضعه عامل نتنيعي   أكثر من  علىابمكان تطبيقه 

 (. Fisher, R. A., 1925ه حتليل التباين )يعل ن  ي ب  الذ ساسل األك   فيشر ليشم 
عرف بتوزيع فيشر الذي هو مبثابة نسبة لتقديرين ويرتبط هذا الفحص مبا ي  

 ل مبتوسط قدره صفر وتباين قدره واحد صحيح. ني لتباين التوزيع املعتد  ل  ستق  م  
قيمة تقدير  على ناتالعي   بني باين حاصل قسمة قيمة تقدير الت لث   مت  ، ببساطة، تهوقيم

(. وهكذا Freund, R. J. and W. J. Wilson, p. 211ا )ذاهت ناتعي   التباين يف ال
 النحو: ذا ها ابللغة العربية هبابتكن كتميF الصيغة احلسابية الشاملة لقيمة فيشر ن  إف

  2ت  1ف = ت
 وفيها:

 ف = قيمة فيشر.
 .ناتعي   = مقدار التباين بني ال 1ت
 .العي  ناتار التباين يف = مقد 2ت

 لتايل:املعادلة ا حتسب بتطبيق 1وقيمة ت
 (1 -) ر   2 مم ( -مج ) م ×= ع  1ت
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 وفيها:
 ع = عدد القراءات.

 مج = جمموع.
 .نةالعي   = متوسط قراءات  م

 يف اجملموعة العددية حتت التحليل. ناتعي   = متوسط متوسط قراءات ال مم
 ت.اتغري   ر = عدد امل

 ملعادلة التالية:ابفتحسب  2ت أما
 ((1 -)ع  *)ر  2  ( م -مج )م =  2ت

 الرموز السابقة: إضافة إىل ،وفيها
 .نةالعي   م = قراءات 

 ع = عدد القراءات يف اجملموعة العددية حتت التحليل. 
عتدل بطريقة عشوائية من جمتمع إحصائي م   اتنعي    تخذأية حال، إذا أ   يف

ا مساواي للتباين بينها اهتذ ناتعي   الالتباين يف يكون  ع أن  ملعقول توق  من ا ن  إيع فالتوز 
، وأي اإلحصائياجململة للمجتمع  ختالفاتالكال من هذين التباينني يعكس ا  ألن  

حب فة يف عملية الس  د  عامل الص   فرق بني تقديري التباين )بني( و )يف( يعود إىل
ت حت عي  ناتلااملنطق، يف احلالة اليت تتبع فيها . وبنفس ناتعي   العشوائي ملفردات ال

ع متاثل التباينني )بني( و )يف( توق   لدرس جمتمعات إحصائية خمتلفة ليس من املعقولا
 .نةالعي   ت منه ذم خ  الذي أ   اإلحصائي اجملتمع يف يعكس التباين عٌينةالتباين يف كل  ألن  
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 ن  إخذ الصيغة التالية " أي كن أن  شر مياألساس لتطبيق فحص في فتاضالوا
عتدل، أو توزيع م  ي وذة من( جمتمع إحصائي واحد ذتتبع )مأخ حتت الدرس تالعي  نا

  تشاهبة، أي أن متوسطاهتا متساوية".عتدلة وم  من جمتمعات إحصائية ذات توزيعات م  
 يف عددين: تمٌثلتفيشر فحص ة حرية ودرج 

  .1 – العي  نات= عدد  العي  ناتحلرية لتقدير التباين بني ة ادرج  .1

 -= عدد مجيع القراءات  العي  ناتتباين بني قراءات درجة احلرية لتقدير ال .2
   .العي  ناتعدد 

 تالية:ات الع اخلطو ت  ت بابستخدام برانمج " مين اتب "  "فيشر"وحلساب قيمة  

 د منفصل، وليس شرطا أن   عامو حدة يف علىكل   العي  ناتل بياانت ادخإ .1
حد  عامود وامتوالية يف العي  ناتقيم  ت وضع، أو أعداد قيمها ىتتساو 

أو حرف  1ضع أمام كل قيمة يو األويل  العي  نةيف عامود، مثال قيم مدل  الهتا و 
A  حرف أو 2 ضع أمام كل منهاتو ة نيالثا العي  نةوقيم B  هكذا دواليك.و 

تار منها انفذة ُي  وستظهر  ANOVA اريختاو ، Stat اإلحصاءفتح انفذة  .2
يار    . 6/3 وستظهر هذه النافذة، شكل، …One-way خم

 حتتوي النافذة مخس جمموعات إعداد هي: .3

يار تساوى التباين.One .أ  : وهي تعرض خم

املتااحة رائق : وهذه تعرض خميارات م عد ل خطأ املقارنة والطOne .ب
 لمقارنة.  ل

 وق.وم البياانت والفر : وتشمل خيارات رسOne  .ت
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: وهذه لتحديد كيفية عرض النتائج يف شكل جداول عينات أو One  .ث
 كل تفصيلي.بش

  والفروق. جذ منو األ: وهي خلميارات ختزين نتائج   .ج

 

 
 التاهوحيد احتليل التباين  انفذة إعداد (6/3شكل )

 

  ز مايلي:اجنإ .4

بار:امللتصق  سهمال ضغط .أ  ابملستطيل األعلى واختيار خم

Response data are in eperate column for each factor level 
 . عمود مستقليف ، يف هذا املثال، ت كل عينةوهذا ألن ه مت وضع بياان

وسيظهر يف املستطيل الذي يقع  Response كلمةحتت  ضغط املستطيل   .ب
اليت يشملها جدول البياانت  العي  نات تاتغري   م   اتيسم  م  فذة ايف يسار الن
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وستظهر  Selectابلتويل أعمدة العي  نات وي ضغط على  تارخت  النشط ف
 ختارة يف املستطيل.  مسميات األعمدة امل

منها يف  كلل يف حال وضع كل العي  نات يف عمود واحد، مع وضع م دل  ل .ت
 :Factorكلمة به  انجب طيلمستعمود آخر، ستتغري  النافذة ويظهر فيها 

تار و  تبعية القراءات ألي من  على دلٌلةالقيم املالعامود الذي به ُي 
 .Selectمث ضغط  العي  نات

املربع الصغري امللتصق  على رؤش   املبوضع أمر ذلك  طنش  ي  ق رو فزن قيم الخل .ث
 زر األيسرال مث ضغط Store residualsابملستطيل الذي حيمل كلميت 

 صبح يفمر أاأل أن   على ةلدل   م  يف وسط ذلك املربع   عالمة حبيث تظهر
 وضع نشط.

 Store fits عةتوق  صبح أمر خزن القيم املعند تنشيط أمر خزن الفروق ي    .ج
   بنفس طريقة ختزين الفروق.                          طنش  ي  قابل للتنشيط ف

وستظهر  Graphs علىضغط ي  حب النتيجة بعض الرسوم التوضيحية ايصل  .5
  خميارات الرسوم وهي: انفذة

والرسم الصندوقي  Dotplots of dataرسم النقطي ل الة تشممموع .أ
Boxplots of data املربع الصغري الذي  علىضغط ي  ا مي منهوالختيار أ

  .يف وسطه حبيث تظهر عالمة جبانبه 

 Histogramفروق وهي: رسم مضلعي للفروق الرسوم اخلاصة ابلجمموعة  .ب

of residualsروق التوزيع املعتدل للف ، رسم منحىنNormal plot of 

residualsهلا  عةتوق  ، رسم الفروق عكس القيم املResiduals versus 
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fits رسم الفروق عكس ترتيبها ،Residuals versus order   والختيار
الذي يقع جبانب األمر حبيث تظهر  املربع الصغري علىضغط ي  أي منها 

 يف وسطه. عالمة 

 Residuals versusكس فروقها عا د رسهاملرا تاتغري   جمموعة لتحديد امل .ت

the variables ط املستطيل الذي يقع غضي  . ولتنفيذ رسوم هذه اجملموعة
من املستطيل الذي املتغرٌي أو املتغرٌيات ار يختواهذه اجملموعة  ىسم  حتت م  

 .Select مث ضغط يقع يف يسار النويفذة

توزيع  يستلة من جمتمع إحصائي ذم عٌينات ثالث علىهذه اخلطوات  يذ كلوبتنف
، 44لتوايل ابها دادوأععداد السيارات العايرة جلسر امللك فهد شهراي أل هول معتد
قيمة درجات احلرية حتت تكون  فيهالذي  املستخرج التايلكان هذا    ،55، 75

وقيمة درجة ، Factor أمام العي  ناتقيمة درجة احلرية لتقدير التباين بني ، DFعمود 
، 0.066مبقدار   p وقيمة .Errorأمام  العي  ناتاحلرية لتقدير التباين بني قراءات 

ه الميكن رفض أن   ، ما يعن 0.05احملٌددة للفحص،  الثقةتوي قيمة مسأي أكرب من 
 فرضية الفحص واستنتاج أبن  ليس هناك فروق بني العي  نات. 

 
One-way ANOVA: SAMPLE_1, SAMPLE_2, SAMPLE_3 

Method 

Null hypothesis All means are equal 

Alternative hypothesis Not all means are equal 

Significance level α = 0.05 

Equal variances were assumed for the analysis. 

Factor Information 
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Factor Levels Values 

Factor 3 SAMPLE_1, SAMPLE_2, SAMPLE_3 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Factor 2 950 474.9 0.80 0.450 

Error 171 101113 591.3       

Total 173 102063          

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

24.3168 0.93% 0.00% 0.00% 

Means 

Factor N Mean StDev 95% CI 

SAMPLE_1 44 108.95 23.98 (101.71, 116.19) 

SAMPLE_2 75 106.08 23.94 (100.53, 111.62) 

SAMPLE_3 55 102.76 25.08 (96.29, 109.23) 

Pooled StDev = 24.3168 

Interval Plot of SAMPLE_1, SAMPLE_2, ... 
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SAMPLE_3SAMPLE_2SAMPLE_1
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. رسم فواصل العينات بمستوى ثقة
95% 

The pooled standard deviation is used to calculate the intervals. 
%95نات مبستوى ثقة رسم فواصل العي (7/3شكل )  

SAMPLE_3SAMPLE_2SAMPLE_1

150
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أ

الرسم المفرد لقيم العينات

 
عيناترسم مفرد لقيم ال (8/3شكل )  
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يناترسوم فروق الع (9/3شكل )  

 
 الفحوص غري املعلمية:

ال  عٌينات علىت طب ق ضعت الفحوص غري املعلمية لفحص الفرضيات اليت و  
عتدلة تكون البياانت م   ن  أ بتتطل  تتبع يف توزيع قراءاهتا التوزيع املعتدل أي أهنا ال 

طبقي. ولذا  -سياتيب أو تكون البياانت مبقياس ر   شتاطها الوحيد هو أن  االتوزيع و 
وعدد  العي  ناتحتت قسمني حسب نوعية بياانت  الفحوص غري املعلميةتندرج 
 ابلنحو التايل: العي  نات
إذا   (x2) تربيع كايطبقية وهي فحص   –سية ابياانت  على قطب  ت  فحوص  .1

إذا   D سرينوف –وفحص كوملوجروف ، ثننياأكثر من  العي  ناتكان عدد 
 .ثننياأقل من  العي  ناتكان عدد 
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 U و مان هوتن ة وهي فحص ويلكوكسي  تب  البياانت الر   على قت طب  فحوص  .2
إذا كان  H ص كورسكال والسحوف ثننياأقل من  العي  ناتإذا كان عدد 

 .ثننيان أكثر م العي  ناتعدد 
 ,Robinson, G. M.,1998زات مخس هي )ي   مم تكون مبوالفحوص غري املعلمية 

p.53:) 
دقيقة بصرف النظر عن شكل  حتماالتاعن  ت عرب    حتماليةاليغ اص   أن   .1

 .حتماليةاالتوزيع 

 صغرية احلجم. ناتعي  مع بياانت ال دي   عامل اجلالت   .2

 .تة للبيااند  مقاييس ع   علىإمكانية التطبيق  .3

 تلفة.مأخوذة من جمتمعات خم   ناتعي    علىمناسبتها للتطبيق  .4

 ات أكثر.دد   م   علىسهلة التطبيق مقارنة ابلفحوص املعلمية اليت تنضوي  .5
 –وفحص كوملوجروف ( x2) تربيع ختار من بني هذه الفحوص فحص كايي  وس

-مان صفحالطبيقة، و  –ذات البياانت االسية  ناتعي   ال علىللتطبيق  D سرينوف
والس املعروف بفحص -، وفحص كروسكالعٌينتني، حلالة Uهوتن املعروف بفحص 

H ة.ي  ب  تم ر   بياانتذات  عٌينتني، حلالة أكثر من 
 

 :( x2) تربيع كاي  فحص
كارل بريسون   إىل ( x2) تربيع كاي  نة لفحصاه  يغة الر  تعود أصول الص   

(Pearson, K., 1900) ، الرايضيات االملاين ملاعوقد وضع صيغته األساسية 
ثر أك حصالف هذا ويعترب .(Helmert, F. R., 1876) "فريدرش روبرت هيلمرت"
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 نةعي    علىكن تطبيقه مي  كما الفحوص غري املعلمية تطبيقا يف الدراسات اجلغرافية،  
 اعيطابق توز ملعرفة ما إذا كانت جمموعة من البياانت ت   قي طب  ه ن  إأو أكثر ولذا ف ةستقل   م  

تكون ذات  جيب أن   تربيع كاي  ا أم ال. والبياانت اليت يتطلبها تطبيق فحصمعٌين
 طبقات.  علىمة س  قم سي ويف شكل تكرارات م  امقياس 

ال يشتط وهذا الفحص غري املعلمي، مثله مثل بقية الفحوص غري املعلمية، 
عن  زيتمي  ، كما دد  م   ، بتوزيع دايلاإلحصائي، وابلتايل جمتمعها نةالعي   توزيع  رتباطا

واحدة أو  نةعي    علىكنا ات مبرونتة اليت تعل تطبيقه م  فتاضالغريه من فحوص ا
ق بني قيم التوزيعات طاب  يف مسألة الت   تربيع كاي  أو أكثر. ويبحث فحص نتنيعي  

م هأو . العي  ناته يصف توزيع تباين التكرارية املقاسة والتكرارات احملتملة هلا، أي أن  
 Freund , R. J. and Wilson , W. J.,1993, pp, 95خصائص هذا الفحص هي )

-96:) 
جماميع  لث   مت  قيمته ال ميكن أن تكون قيمة سالبة ألهنا يف احلقيقة  أن   .1

 للتبيعات.

 من قيم درجات احلرية. ىشكل توزيعه ُيتلف من قيمة ألخر  أن   .2

 تربيع درجة احلرية. وه متوسط توزيعه هو درجة احلرية وتباينه أن   .3

 هي: ( x2) تربيع كايأية حال، هناك ضوابط لتطبيق فحص  يف 
التوزيع  لث   مت  أي  ،عات تكراريةيف شكل تم   العي  ناتتكون بياانت  أن   .1

  .نةالعي  فئات  على التكراري للقيم

ة، بل يف شكل أعداد ي  ئ  ز  ة أو ج  ي  ب  س  ال تكون البياانت يف شكل قيم ن   أن   .2
 لة.ث   م م 
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تقل قيمة أي حويصلة تكرار عن  وأال   ثننيايكون عدد الفئات أكثر من  أن   .3
 مخسة.

عشوائية،  ناتعي   أن تكون  د  ب   ال تربيع كاي  ها فحصيعل قطب  ي  اليت  العي  ناتو 
الفروق الظاهرة يف قيم التوزيعات "أيخذ صيغة األساس للفحص  فتاضالا ولذا فإن  

فة يف عملية السحب العشوائي د  عامل الص   هي فروق تعود إىل تانعي   التكرارية لل
 تستل  ا  ة اليت اإلحصائيالوضع يف اجملتمعات  لث   مت  ا ال وابلتايل فإهن   "العي  ناتملفردات 

له وبدرجة احلرية  دد  احمل الثقة ىمبستو  الفحص فتاضامنها. وهكذا ففي حالة رفض 
تكون الفروق املالحظة بني قيم التوزيعات  متاما أن   دعبمن املست ستنتج أن  ي  املالئمة 

، ناتعي   حب العشوائي للفة املرتبط بعملية الس  د  مصدرها عامل الص   ناتعي   التكرارية لل
ة ذات اإلحصائياجملتمعات  ىمستو  علىا تعكس بشكل دقيق الفروق وابلتايل فإهن   

 ة.لم الص   
 وتطبيق الفحص يكون مبستويني:

واحدة فقط ويكون ذلك يف األحوال اليت  نةعي    على قي طب  د: رم ف  م   ىمستو  .1
 حتماليةاالحسب دالة  عةتوق  ة مع تكراراهتا امليعلتكراراهتا الف قارنةم   نتكو 

( مث عةتوق  سب التكرارات الدالية )املحت   يف هذه احلالة أن   ني  يتعة. وهكذا بم املناس  
. ويعرف عٌينةتكرارت الدالية لللاو ة يعللفا التكرارت علىالفحص  قطب  ي  

 ق. طاب  ن الت  س  الفحص يف هذه احلالة بفحص ح  

ضع القيم التكرارية للطبقات يف جدول تو د: يف هذه احلالة تعد   م   ىمستو   .2
 ها معادلة الفحص.يعل قطب  ي  تكراري و 
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 نميكن أ( Kanji , G. K.,2006, p. 69) تربيع كايتربيع  ة حلساب واملعادلة العام  
 :ب صيغتها العربية ابلشكل التايلتم ك  ت  

 ق(÷  2كاي تربيع = مج )ف
 وفيها:

 ق -ف = م 
 مج مج÷ د(  ×ق = )مج ص 

 وفيهما:
 .نةعي   ة للراري  ك  ف = الفرق بني القيم الت   

 م = التكرار املقاس.
 .نةالعي   ع لتوزيع قيم ق = التكرار املتوق  

 .ةالطبقجمموع صف ص = 
 ف.و فصجمموع د = عمود 
 الكلي للتكرار يف اجلدول.  موعاجملمج مج = 

 جداول توافقيةيف  عٌينةولتوضيح كيفية تطبيق هذه املعادلة حلساب قيمة كاي تربيع ل
عدد السيارات اليت عربت جسر امللك فهد إىل ومن عينات لست ستخدم بياانت 

 مت. وقد م2016 – 1988ة ت خالل الففصل من فصول السنة البحرين يف كل 
 أربعتوزعت على  63مبقدار  عينات سحبا عشوائيا حبجم مت حتديدههذه السحب 

ومورها رأسي ع القيم يف مورها المجم   ذي يعرضال طبقات كما يوضح هذا اجلدول
يذ فحص كاي تربيع فوخطوات تن .ع األعمدةع الصفوف ومجم  كما يعرض مجم  األفقي،  

 لبياانت هذا املثال هي:
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 .ومورها األفقيرأسي مجع القيم يف مورها ال .1

 جموع الصفوف  مبجمموع صفه ردات الصف بضرب فمل عةتوقم امل ةب القيماسح .2
  الكلي للتكرار. موع اجمل علىالناتج  ةوقسم

ع الفرق مث يربوتلة هلا املقاب   عةتوق  لقيمة املا الفرق بني كل قيمة وبني حساب .3
لة هلا يف القيمة اجلزئية املمث   وانتج ذلك هو  عةتوق  القيمة املقسمة الناتج على 

    .قيمة كاي تربيع
 . تربيع فحص كايجلمع هو قيمة اوهذا  ،ع القيم اجلزئيةمج .4

( 1-أساس أهنا = )عدد األعمدة  علىب درجة حرية الفحص )د( احس  .5
  (1 -)عدد الصفوف.  

ابلقيمة املقابلة هلا يف جدول القيم احلرجة بدرجة احلرية  قارنة قيمة الفحصم .6
كانت قيمة الفحص أكرب   إذاف دد  احمل الثقة ىللبياانت حتت التحليل ومستو 

وق الظاهرة يف قيم ر فلا" رفض فرضية الفحص القائلة أبن  ت  من القيمة احلرجة 

 الطبقة
× 1000 

 اجملموع ستوىملا
 الشتاء اخلريف لصيفا الربيع

< 9 >   100 34 35 33 33 135 
< 100 >   200 14  4 14 9 41 
< 200 >   300 13 18 16 9 41 
< 300 >   700 9 17 12 17 35 

 252 63 63 63 63 اجملموع
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اجملتمع،  ىمستو  علىاحلويصالت ليست فروقا حقيقية تعكس وضعا قائما 
 ل صحة الفرضية. بم ق  ت   أما إذا كانت أقل منها  ،"ةاإلحصائيأو اجملتمعات 

يف  عٌينةحلساب قيمة كاي تربيع ل اتب مج مينخطوات استخدام بران لتوضيح
عدد السيارات اليت عربت جسر امللك فهد عينات لست ستخدم بياانت  جداول توافقية

. م2016 – 1988ة ت خالل الففصل من فصول السنة إىل ومن البحرين يف كل 
توزعت على  63مبقدار  عينات سحبا عشوائيا حبجم مت حتديدههذه السحب  متوقد 
رأسي ع القيم يف مورها المجم   ذي يعرضال ات كما يوضح هذا اجلدولطبق أربع

 .ع األعمدةع الصفوف ومجم  كما يعرض مجم  ومورها األفقي،  
مبستوى ساب قيمة كاي تربيع ب" حلات استخدام برانمج "مين اتو خطيح ضلتو و 

  سأو ابلعكفئات صفوف للالبقات و طللاليت فيها تكون األعمدة ،داول التوافقيةاجل
 : دول السابقلى اجلت عه اخلطوانفيذ هذت مت 

 Chi-Square Testمث  Tablesجمموعة ، واختيار Stat اإلحصاءفتح انفذة  .1

for association…  ،وفيها ي نجز:11كل شوستظهر انفذة ، 
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 للعالقةانفذة إعداد فحس كاي نربيع  (10/3شكل )

 
 Summerized dataيار ضغط السهم امللتصق ابملستطيل األعلى واختيار خم  .أ

in a two way table:  ظهر يف يسار النافذة قائمة املتغريات يف تسو
ط.   اجلدول الن ش 

 Columns containing theالضغط يف وسط املستطيل حتت كلمات  .ب

ttable  اختبار األعمدة اليت تشتمل على البياانت اليت سي طب ق الفحص و
 .Selectعليها وذلك بتضليلها مث الضغط على 
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 احلصروهي  Displayجمموعة العرض شيط أي من اخلميارات املتوف  رة يف نت .ت
Counts ن سمب الصف ،Row percents نسب العمود ،Column 

percent وإمحايل الن  سمب ،Total percents.  
 .11/3وستظهر انفذة، شكل ، Chi-Square analysis ضغط مستطيل .ث
يارات اليت ستظهر هبا النتائج خلم ي من امث تنشيط أ Chi square testتنشيط  .ج

 Rowفروق الصف  ،expected cell countصر املتوق ع للحويصلة احلوهي 

residulas ، ة  ، الفروق املعد لةStamderdized residulasالفروق املعري 

Adjusted residulas ،مسامهة كل حويصلة Each cell’s contribution to 

chi square 

نتيجة  هروستظ  OKفذة الرئيسة وفيها ي ضغط على النتظهر اوس OKضغط  .2
 التحليل يف انفذة عرض املستخرجات. 

م يم إضافة إىل جدول الق   الذي يعرض التايل املستخرجكان   نفيذالتال مستكواب
الفحص وقيمة احتمالية اخلطأ يف تقدير قيمة الفحص  املقاسة والقيم املتوقعة قيمة

الفروق الظاهرة " حص أبن  فية الما يعن رفض فرض0.05أكرب من ي أ 0.405وهي 
اجملتمع، أو  ىيف قيم احلويصالت ليست فروقا حقيقية تعكس وضعا قائما على مستو 

 "اجملتمعات اإلحصائية
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  لحويصلةع لقاملتو  صراحللتقدير عداد فحص كاي انفذة إ (11/3شكل )

  
Chi-Square Test for Association: CATYEGORY, 

SPRING ... UMN WINTER 
Rows: CATYEGORY   Columns: SPRING SUMMER AUTUMN 

WINTER 

 SPRING SUMMER AUTUMN WINTER All 

                  

> 9 =< 100 34 35 33 33 135 

   33.75 33.75 33.75 33.75    

                  

> 100 =< 200 14 4 14 9 41 

   10.25 10.25 10.25 10.25    

                  

> 20 0=< 300 6 12 9 14 41 

   10.25 10.25 10.25 10.25    
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> 300 =< 400 6 7 4 4 21 

   5.25 5.25 5.25 5.25   

             

> 400 =< 700 3 5 3 3 14 

   3.50 3.50 3.50 3.50    

                  

All 63 63 63 63 252 

Cell Contents 

      Count 

      Expected count 

 

Chi-Square Test 

 Chi-Square DF P-Value 

Pearson 12.517 12 0.405 

Likelihood Ratio 13.489 12 0.335 

4 cell(s) with expected counts less than 5. 

 

 مستوى البياانت االمسية:
 ، ابستخدام مين اتب، بياانت االسيةال ىستو ملاي تريع كفحص  حلساب قيمة 

 اخلطوات:هذه ذ نف  ت  يف جدول البياانت و  ةستقل  م  يف أعمدة  البياانت  توضع
تار ُي  وستظهر قائمة  Tables جمموعة ، واختيارStat اإلحصاءفتح انفذة  .1

هذه النافذة، وستظهر  …Cross Tabulation and chi-squareمنها 
 ، وفيها ي نجز:12/3شكل 
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 Row data andر ياضغط السهم امللتصق ابملستطيل األعلى واختيار خم  .أ

 categorical variables)   ات اليت حيتويها وستظهر قائمة املتغري  
ياانت االسية البتار منها األعمدة اليت حتتوي على النشط في خ اجلدول

 .Selectوتظليلها مث ضغط 
 

 
 قاطعةاملت ولة فحص كاي تربيع للجداذانف (12/3شكل )

 

يار واختى ضغط السهم امللتصق ابملستطيل األعل .ب  Row data andيار خم

 categorical variables)   ات اليت حيتويها وستظهر قائمة املتغري  
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ياانت االسية البعلى النشط في ختار منها األعمدة اليت حتتوي  اجلدول
 .Selectوتظليلها مث ضغط 

يار Displayجمموعة العرض  تنشيط اخلمبارات املتوف  رة يف .ت   احلصر وهي خم
Counts ، الصف نسبRow percents نسب العمود ،Column 

percent  وإمحايل النسب ،Total percents. 
الفحص  ، وستظهر انفذةChi-Square analysis ضغط مستطيل .ث

 .(13/3ل )شك
 

 
 عةانفذة فحص كاي تربيع للجدولة املتقاط (13/3شكل )
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يار تنشيط  .ج ائج تالنأي من خميارات عرض  مث، Chi-Square analysis خم
 Rowفروق الصف  ،expected cell countاحلصر املتوق ع للحويصلة  هيو 

residulas ،ة  الفروق  .لة، الفروق املعد  Stamderdized residulasاملعري 
  Each cell’s contribution مسامهة كل حويصلة، Adjusred residulas  .ح

to chi square .   

 Otherعلى مستطيل ي ضغط وستظهر النافذة الرئيسة وفيها OKضغط  .خ

stats،   14/2نافذة، شكل هذه الوستظهر. 

 .Fisher’s exact testتنشيط خيار  .د

  

 
   اقاطعيدولة تاجمل اانتيللب ىأخر  يةصائحإ لياتعمخميارات  فذةان (14/3شكل )
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يار ، وستظهر النافذة الرئيسة وفيها ينOKضغط  .ذ  ،Optionsش ط خم

موعتني من اخليارات تعرض جم ،15/3شكل  ،ستظهر هذه انفذة
 Display missingوالثانية  Display marginal statistics forاألوىل 

values for ، وميكن اختيار ما قد يتطل به التطبيق حلسابه وعرض
  نتيجته.

 

 
 تقاطعةانفذة خميارات اجلدولة امل (15/3شكل )
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 ىعلظهر توس OK علىضغط ي  فذة األساس وهنا النتظهر اوس OK ضغط .ر
 ت املختارة.اتغري   امل علىق الشاشة نتائج تطبي

بياانت  علىفحص كاي تربيع اخلطوات السابقة حلساب قيمة قد مت تطبيق و 
يزورون ثالث فئات ( 925( ومن النساء )975ني من الرجال )تنلعي    طبقية -سيةا

 لمن أج 2017حصائيات إ حسبيف اململكة متوزعة وذلك ملراكز غسيل الكلى 
وأظهر  .تفشي مرض الفشل الكلوي"بني اجلنس و ية "ليس هناك ترابط فحص فرض

 1.257سية هي البياانت اهذه التيجة فحص كاي تربيع على نق أن  يالتطب
القيمة ألن قيمة الفحص هي أقل من ، و 0.533هي قدرها خطأ التقدير حتمالية اب

"الفروق ائلة أبن  لفحص القارفض فرضية  هذا معناهف 0.05 الثقة ىمستو رجة عند احل
، واستنتاج بني التكرارات تعود إىل عامل الصدفة يف عملية السحب العشوائي للعيٌنة"

 هلاتني العي  نتني.الفشل الكلوي أن  هناك ترابط بني م تغري  اجلنس وم تغري  

 

Tabulated Statistics: GENDER, LEVEL 
Rows: GENDER   Columns: LEVEL 

 MOH_H OG_H PS_H All 

     

FEMALE 360 290 275 925 

   358.8 281.1 285.1    

               

MALE 370 282 305 957 

   371.2 290.9 294.9    

               

All 730 572 580 1882 



 
 الفحوص اإلحصائية               فصل الثالث                                     ال
 

 

162 
 

Cell Contents 

      Count 

      Expected count 

Chi-Square Test 

 Chi-Square DF P-Value 

Pearson 1.257 2 0.533 

Likelihood Ratio 1.257 2 0.533 

 

 مسرينوف: -فحص كوملوجروف
وضع الصيغة األساس هلذا الفحص كفحص حلسن التطابق بني التوزيعات 

 هالروسي أندرية واالحتماليات الدالية عامل الرايضيات يعلالتاكمية لالحتماليات الف
 هغتمث أعاد صيا 0(Kolmogrov, A. N. , 1933) نيكواليفيتش كوملوجروف

، Dويعرف هذا الفحص بفحص . (Smirnov , N. V. , 1939)نيكوالي سرينوف 
 لغرضني مها: قي طب  و 

والتوزيع الدايل لتكرارات قيم  علىفحص حسن التطابق بني التوزيع الف .1
 ت.تغرٌياامل

توزيع  تأساس املقارنة بني قراءا على جمتمعنيزيع قراءات املقارنة بني تو  .2
 منهما. ٌينتنيع

سرينوف هو بديل  -فحص كوملوجروف أن   "ألربي"املقارنة اليت أجراها  وتكشف
يكون عدد  أبن  ه شتاطاتحقق فيها ي لفحص كاي تربيع يف االحوال اليت ال دجي   

 , .Ilbery , B. Wثر من مخسة )قراءات احلويصلة يف جدول التوزيع التكراري أك

1977.) 
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  قتطابلفحص حسن ا
املقارنة بني التوزيع الدايل لالحتماليات وبني لتطابق ا نحس فحص يتناول

 ةاملستل   اإلحصائياجملتمع  ىمستو  علىوابلتايل  العي  نة ىمستو  علىهلا  يعلالتوزيع الف
من االعتقاد  دللتأك  وزيعني منه، وهو هبذا بكون مبثابة فحص حلسن التطابق بني الت

 فرضية الفحصأتخذ . وةنالعي    غري   مت  التكراري لقراءات زيع و شكل الت على ىاملسج
 حتماليةال علىاليت نتج عنها التوزيع الف العي  نةبياانت  إن  "الصيغة التالية:  ذا املستوىهل

 حتماليةالض غاير التوزيع املفت توزيع ي   يمأخوذة من جمتمع ذليست التكرارات 
  التكرارات".

 خلطوات التالية:تم ابيوحساب قيمة الفحص هنا 
، دةد  يف الطبقات احمل تغري   اب االحتماليات الدالية لتكرارات قراءات املحس .1

من  ماليةالحتىيف جزء داالت امت توضيحه ومن مث مجعها تراكميا، كما 
 .الثاينل صالف

، دةد  يف الطبقات احمل تغري   ءات املحساب االحتماليات املقاسة لتكرارات قرا .2
 .ماليةالحتزء داالت ايف جورد كما ،  اكمياا تر هومن مث مجع

حساب الفرق املطلق، أي بدون الفواصل احلسابية، بني القيم التاكمية  .3
لالحتماليات الدالية واملقاسة، ومن مث فرز الفرق األكرب بينها الذي هو قيمة 

 سرينوف.-فحص كوملوجروف

للفحص مبستوى رجة كان جمموع التكرارت أكثر من مئة فإن  القيمة احلإذا   .4
 . على اجلذر التبيعي جملموع التكرارات 1.36ت قد ر بقسمة  0.05 ث قمة
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 علىكمية األمطار الشهرية سي طب ق الفحص هبذا املستوى على بياانت م تغري    و 
-1957اد ومحاية البيئة، ألرصلاهليئة العامة ) 2016-1957مدينة جدة يف الفتة 

لفعلي )املقاس( وبني التوزيع ا التوزيع التكراري بني قملعرفة حسن التطاب( 2016
التكراري الدايل له. وألن  هذا املتغري   هو ذو توزيع غري معتدل سي حسب تكراره الدايل 

توزيع  3/1وضح اجلدول يبتطبيق دالة بواسون كما مت شرحه يف الفصل الثاين. و 
.الت قاس هلذا املتغري  

 
 كرار امل

 
قاس ل توزيع (3/1) ولجد

 
مدينة جدة يف الفتة  علىكمية األمطار الشهرية التكرار امل

 م1957-2016

 التكرار وىاملست )ملم( الطبقة
 509 صفر صفر

< 0  =>  20 1 154 
< 20  =>  40 2 25 
< 40  =>  60 3 11 
< 60  =>  80 4 6 
< 80  =>  100 5 3 
< 100  =>  120 6 1 
< 120  =>  140 7 1 
< 140  =>  160 8 0 
< 160  =>  180 9 0 
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< 180  =>  200 10 0 
< 200  =>  220 11 0 
< 220  =>  240 12 0 
< 240  =>  260 13 1 

 و
، الذي يتطلب أن تكون بياانت املتغري KOLMSMIRمج الذايت الربانبتطبيق 

ج بكتابة ماناستحثاث الرب  يكونعمدة متوالية. و أ املستوى، والتكرار يف
KOLMSMIR%  وهو  املناسبة حتديد رقم العمليةوسيطلب الربانمج  األوامريف انفذة

 .Endت كتب كلمة  Enterمفتاح  ضغطو ابة الرقم كتعد  ، كما يتضح أدانه وب2

   

      
 MTB > C:\MACROS\KOLMSMIR.MAC 

 

Executing from file: C:\MACROS\KOLMSMIR.MAC 

  MTB > READ C150; 

  SUBC> FILE 'TERMINAL;   

  DATA> 2 
  DATA> END.    

 

الية واملفاسة عكس ستخرج النتيجة ورسم لتوزيع التكرارت الدم  سيظهر وبذلك 
 املثال هنا كما يلي:مستخرج كان ستوى التكرار، وقد  م

  Data Display 
D       =    0.0619624 

Crit.Val=   0.0510040 

DF      =    720.000 

Sig.L.  =    0.0500000 
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Conclusion : REJECT THE TEST HYPOTHESIS 

 

 
رفض بب الربانمج كتلقيمة احلرجة )ح(  وألن  قيمة الفحص يف هذا املثال أكرب من ا

ويصحب  يفا للغاية.ع، وإن كان ضفرضية نفي وجود تطابق بني توزيعي التكرار
عكس مستوايت  سةللتكرارات الدالية واملقاالتوزيع التاكمي يعرض املستخرج رسا 

  (. 16/3توزيعها، شكل )
 

 
 عةق  و ة واملتقاسع التكرارات املم تطابق توزيسر  (16/3شكل )
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 فحص املقارنة
 من نينتني مأخوذتية لعي   مقارنة التوزيعات التكرار هذا الفحص  يتناول
و تكون ابلنح ىذا املستو هبأم ال. وفرضية الفحص  نيمتماثلما د من أهنجمتمعني للتأك  

 توزيع قراءات اجملتمعني اإلحصائيني هو توزيع متماثل".إن  "التايل: 

 هي: طواتاخلو 
. ولتحقيق ذلك يف بيئة برانمج "مين نتني ترتيبا تصاعداييب قراءات العي   ترت .1

   ، ي نف ذ مايلي:اتب"

  .  Sortاختيارو  Dataضغط جمموعة  .أ

وستظهر يف  Sort column(s):املستطيل الذي يقع حتت كلميت:  غطض .ب
ت اليت يف جدول اتغري   امل ياتسم  م  فذة ااملستطيل الذي يقع يف يسار الن

 اري   تغختار املت  اانت النشط فالبي
 
غط د ترتيب قراءاهتا بتظليلها مث الضرات امل

 .Select على

أرقام كتابة و  :Store sorted column(s) in ضغط املستطيل اجملانب جلملة .ت
 ت فيها.اتغري   مبة لليغ املرت  بياانت لوضع الص   الأعمدة شاغرة يف جدول 

العمود املطلوب  اريختاو  :Sort by column املستطيل اجملاور جلملة ضغط .ث
ختار ي  سيف املثال هنا فذة و االن من القائمة اليت تظهر يف يسار فرزه وذلك

 .الثاين متغريٌ ر نفس العملية للاكر تلذي حيتويه. و نفس العامود ا متغريٌ لكل 

مت ود الشاغر الذي مري يف العيغ املفرزة للمتغ   وستظهر الص    ،OK ضغط .ج
 حتديده. 

 مجعا تراكميا. نتنيعي   الات مجع قراء .2
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 علىسبية وذلك بقسمة كل منها قيم ن تراكميا إىل عةاجملم  القراءات  ليو حت .3
 الذي تتبعه. تغري   جمموع امل

القيمة األكرب من بني حاصل ز فر و ، نتنيعي  الي تغري   طرح النسب التاكمية مل .4
حص  ع إمهال الفاصل احلسايب، وهذه القيمة هي قيمة فم عملية الطرح
 سرينوف.-كوملوجروف

حسب درجة احلرية، مبقارنتها بقيمته احلرجة كون الفحص ي تفسري نتيجة .5
لذي عادة بكون ا عني  امل الثقةحسب مستوى ، و العي  نةوهي جمموع قراءات 

0.05. 

 ةم فردة مسحوب 63وات السابقة على عينتني قدر كل منها طوبتطبيق اخل
كل من أهبا والرايض للفتة   رية لدرجة احلرارة يفعشوائيا من بياانت املتوسطات الشه

الذي  (Kolmsmirيت السابق )م الربانمج الذاوذلك ابستخدا 1985-2016
  3كتابة يف أعمدة متوالية و انية لثنة االعي  نة األوىل، العي   ، بياانت املتغري    تكون أن   يتطلب

كان مستخرج   دوق ،قةور السابط، كما مت توضيحه يف الس2بدال من  للعملية كرقم
 التنفيذ كما يلي:

Data Display 
    RESULT OF KOLMOGROV_SMIRNOV COMPARISON_TEST 

D       =    0.0532083 

Crit.Val=    0.121158 

DF      =    126.000 

Sig.L.  =    0.0500000 

     

Conclusion: ACCEPT THE TEST HYPOTHESIS 
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هي  0.05 ث قمةتكون القيمة احلرجة مبستوى  128هو وألن  عدد قراءات املثال 
قبول فرضية فحص املقارنة يمة الفحص يكون االستنتاج وألهنا أكرب من ق 0.121

 قراءات جمتمعيهما، ليسا ايلة أبن "توزيع قرءات العي  نتني حتت الدرس، وابلتالقائل
  ".ني  لم تماث  م  
 

 
 تني عكس عددها تصاعدايتاكمية لقراءات العينالنسب ال (17/3شكل )

 
 : Uهوتين -فحص مان

هو أحد الفحوص غري املعلمية، وقد وضع صيغته األساس مان يف سنة 
 , Mann, H. B. Whitney) 1947اركة هويتن يف سنة شمث أعاد صياغته مب 1940

D. R. , 1947 اليت ال  تتاعي   ية لقراءات التب  البياانت الر   على قي طب  (. وهو فحص
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كاملتوسط   عني  م  معلم  علىد ابالستدالل تكون بنفس احلجم ودون التقي   ط أن  شت ي  
توزيعا داليا  فحصهذا الب مثال. ومثله مثل بقية الفحوص غري املعلمية ال يتطل

ذت خ  ة اليت أ  اإلحصائيات عن طبيعة اجملتمعات فتاضاد أبية قي  م   ه غريا، ولذا فإن  معٌين
 علىلك يكون بديال مناسبا لفحص ستيودنت للتطبيق . وهو بذناتعي   منها ال

. حتت الدرس ناتعي   التوزيع املعتدل لقراءات ال فتاضااحلاالت اليت ال ميكن فيها 
من جمتمع  نيمأخوذت تنينيعال ن  إ" والفرضية األساس للفحص أتخذ الصيغة التالية: 

ينهما فروق ذات إحصائيني متماثلني، ولذا فليس ب جمتمعنيإحصائي واحد، أو 
شأن، وأن أية فروق قد تظهر بني قيمهما تكون بفعل عنصر الصدفة يف عملية مجع 

 ".العي  نات
 كتب صيغتها العربيةت  ميكن أن  (Kanji , G. K. p. 86هوتن )-ومعادلة فحص مان

 لنحو التايل:اب
 ت -( 1)ص +  *مان = ع 

 وفيها:
 غر لقيم ترتيب القراءات.ذات اجملموع األص العي  نةع = عدد قراءات 

 .عٌينتنيالص = جمموع عدد قراءات 
 ءات.قراذات اجملموع األصغر لقيم ترتيب ال العي  نةت = جمموع ترتيبات قراءات 

 :ولتوضيح كيفية تطبيق هذا املعادلة
بياانت النسب املئوية لعدد غري السعوديني يف املناطق االدارية  لىع قطب  ت  س 

 اهليئة العامة) 1431و  1413 دية حسب إحصاءللملكة العربية السعو 
القراءات  ن  إف 13عدد املناطق االدارية يف اململكة هو  . وألن  (ات العامةإلحصاءل
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، اتإلحصاءلة اهليئة العام) 1413لتعداد  13و  1394لتعداد  13ون كست
 :النحو ذا، وسيكون تنفيذ اخلطوات هب(اجلداول الرقمية إلحصاءات السكان

 واحدة. نةعي   قراءات اجملموعتني ترتيبا تصاعداي كما لو أهنا تتبع  ترتيب .1

 حدة. علىمجع القيم التتيبة لقراءات كل جمموعة  .2

هوتن أقل من القيمة -مان رفض الفرضية األساس إذا كانت قيمة هي القاعدةو  
  .احلرجة

ال تشمل هوتن -الصيغ املتوفرة جلدول القيم احلرجة لفحص مانوتدر املالحظة أن  
قراءة ولذلك ففي احلاالت  20 العي  ناتقيما لألحوال اليت يتخطي فيها عدد قراءات 

 0.05 ث قمةمبستوي  سب القيمة احلرجةحت  رين عشعن  العي  ناتاليت تزيد فيها قراءات 
 (:Kanji , G. K. p. 86ب صيغتها العربية كما يلي )ت كت كن أن  مي مبعادلة

(  1+  2 + ع 1)ع * ) 2 ع  1)) ع * 2  -  1.96(  1 ع * 1)ع= ق
 12 )0.5    

 وفيها:
 .األوىل العي  نة= عدد قراءات  1ع
 لثانية.ا العي  نة= عدد قراءات  2ع

 اتب حلساب قيمة فحص ينلتوضيح خطوات استخدام برانمج م ،أية حاليف 
لملكة العربية عدد غري السعوديني يف املناطق االدارية ل بياانتهويتن ست ستخدم 

، )اهليئة العامة لإلحصاءات العامة 1431و 1413 السعودية حسب إحصاء
ايل عددهم ابلنسبة للعدد اإلمجص وذلك ملعرفة هل تناق (اجلداول الرقمية للسكان
 ه   وهذه هي اخلطوات: 1431-1413تة لفلسكان اململكة خالل ا



 
 الفحوص اإلحصائية               فصل الثالث                                     ال
 

 

172 
 

-Mannمث  Nonparametrics ار جمموعةيختاو  Stat اإلحصاءفتح انفذة  .1

Whitny وفيها ي نجز اآليت:  .18/3، وستظهر انفذة، شكل 

، وستظهر يف :First Sampleضغط املستطيل اجملانب لكلميت  .أ
ت اليت يف ايل الذي يقع يف يسار النويفذة م سم يات املتغري   ستطامل

 اجلدول النشط في ختار منها العمود الذي به قراءات العي  نة األوىل.

، :Second Sampleالثانية  العي  نةتطيل اجملانب لكلميت ضغط املس .ب
ات  وستظهر يف املستطيل الذي يقع يف يسار النويفذة م سم يات املتغري  

ات العي  نة اءيف اجلدول النشط في ختار منها العمود الذي به قر  اليت
 الثانية.

، وستظهر يف :First Sampleضغط املستطيل اجملانب لكلميت  .ت
ات اليت يف املستطيل  الذي يقع يف يسار النويفذة م سم يات املتغري  

  اجلدول النشط في ختار منها العمود الذي به قراءات العي  نة األوىل.

، :Second Sampleالثانية  العي  نةط املستطيل اجملانب لكلميت ضغ .ث
ات  وستظهر يف املستطيل الذي يقع يف يسار النويفذة م سم يات املتغري  

 اجلدول النشط في ختار منها العمود الذي به قراءات العي  نة اليت يف
 الثانية.
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 يتنهو ص مان/فح إعداداتانفذة   (18/3شكل )

  

طيل ستظهر يف املت، وس:First Sample ملستطيل اجملانب لكلميتا ضغط .ج
ت اليت يف اجلدول النشط اتغري   امل ياتسم  م  الذي يقع يف يسار النويفذة 

 .األوىل نةالعي   ها العمود الذي به قراءات ختار مني  ف

ظهر ت، وس:Second Sampleلثانية ا العي  نةغط املستطيل اجملانب لكلميت ض  .ح
يت يف الت اتغري   امل اتيسم  م  يل الذي يقع يف يسار النويفذة يف املستط

 الثانية. نةالعي   ختار منها العمود الذي به قراءات ي  اجلدول النشط ف



 
 الفحوص اإلحصائية               فصل الثالث                                     ال
 

 

174 
 

يف املستطيل اجملاور لكلميت  (95.0مة املعيارية ملستوي الثقة )القيإبقاء   .خ
Confidence level:  للفحصمطلوبة  ىكتب أي قيمة أخر ت  أو. 

  تطيلمساليت يف  not equal الصيغة البديلة لفرضية الفحص وهي اختيار .د
وأكرب من  less than ، أو احدي الصيغتني األخريني:Alternative كلمة

greater than السهم امللتصق  على القائمة اليت تظهر ابلضغط يف
 ابملستطيل.

  ، وستظهر نتيجة الفحص يف انفذة املستخرجات. OK ضغط .ذ
 :رجاملستخ رضها هذاهنا يع املثال علىاخلطوات السابقة  ذهه نتيجة تطبيقو 
 

Mann-Whitney: NON_SAUDIS_1992_1413, 

NON_SAUDIS_2010_1431 
 

Method 

η₁: median of NON_SAUDIS_1992_1413 

η₂: median of NON_SAUDIS_2010_1431 

Difference: η₁ - η₂ 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NON_SAUDIS_1992_1413 13 131993 

   

NON_SAUDIS_2010_1431 13 260015 

 

 

Estimation for Difference 
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Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-58407 (-325342, 68741) 95.45% 

 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

 

W-Value P-Value 

152.00 0.238 

 

( عتد 13 2، ع 13 1ع)ابلقيمة احلرجة املقابلة ل  ة النتيجارنة هذه مبق
فرضية ي ستنتج قبول  152فحص وهي بنتيجة ال 142وهي  0.05 الث  قةمستوى 
نسب توزيع السكان غري  بني ن إحصائيشأفرق ذي  وجودأي عدم  الفحص

ع ايل للسكان ارتفأن  العدد اإلمجمع العربية السعودية اململكة  إمارات يف السعوديني
وهذا ( 1431)إحصاء  23392109( إىل 1314))إحصاء  16948389من 

افظ على مستواه ويواكب زايدة معناه أن  ثقل االعتماد عل ى العمالة غري السعودية  حي 
 عدد السعوديني. 

 

 
 : Hوالس -فحص كروسكال

 .Kruskal , W. H) 1952لس يف سنة وضع هذا الفحص كروسكال و وا

Wallis , W. A. , 1952 قابل فحص فيشر يف جمموعة الفحوص املعلمية ي   هو( و
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هذا الفحص يف  قي طب  . و العي  ناتب قراءات تم تباين ر  ه يف احلقيقة مبثابة حتليل لن  إحيث 
ز حساب ثنتني. ويرتكاحتت الدرس أكثر من  ناتعي   األحوال اليت يكون فيها عدد ال

تب حتليل ر   على، U تنهو -مثل فحص مان، مثله Hوالس -قيمة فحص كروسكال
 . نةي  عم   نةعي   كمجموعة واحدة بصرف النظر عن تبعيتها ل  العي  ناتقراءات 

مأخوذة، تتبع،  العي  نات "إن  الصيغة: هذه  الفرضية األساس للفحصأتخذ 
ة فروق بينها مصدرها فإن أي   لة وابلتايلتماث  جمتمعات إحصائية ذات خصائص م  

 ".ناتي   عة املرتبط بعملية السحب العشوائي للفم د  ل الص  امزه عفر  الذي ي  التفاوت 
تتبع جمتمعات إحصائية ذات  ناتعي   ال "إن  ناهضة تكون صيغة الفرضية امل وهكذا فإن  

بني  ختالفاتالفروق بينها هي فروق حقيقية وتعكس اإل ولذا فإن   خصائص خمتلفة
 ."ةاإلحصائياجملتمعات 

هوتن -لفحص مان متداداهو يف احلقيقة  Hوالس -كورسكال  فحص وألن  
U   لتقدير قيمة فحص  خطوات تقدير قيمته تتبع اخلطوات األساسية فإنU وتكون ،

 النحو:هبذا 
كل القراءات، ترتيبا تصاعداي، كما لو كانت يف جمموعة عددية   ترتيب .1

 واحدة.

 حدة. على عٌينةبات القراءات يف كل مجع قيم ترتي .2

صيغتها كتابة ( واليت ميكن  Kanji , G. K. p. 89)ص معادلة الفح قيطبت .3
 العربية ابلشكل التايل:

 (1)ع +  ×  - 3( 1 ع÷  2مج ر ×(( 1)ع +  × )ع÷   12كو = 
 : وفيها
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 .ناتي   عع = إمجايل عدد القراءات يف ال
 لواحدة.ا نةالعي   = عدد القراءات يف  1ع

 مج = جمموع.
 ت ر = ترتيب القراءا

 ىحسب مستو  تربيع احلرجة لتوزيع كاي يممابلق   نتيجة الفحصة قارنم  تكون 
اليت هي عبارة عن حاصل طرح واحد من عدد  ،ريةدرجة احله و ل دةد  احمل الثقة

لفحص   جةر  لة هلا يف جدول القيم احلم ت قيمة الفحص القيمة املقاب  فإذا ختط   .العي  نات
 يف الفروق اليت تبدو ن  أب ستنتجي  للفحص و رفض الفرضية األساس ت  كاي تربيع 

ا حقيقية وذات ولكنها تعكس فروقها ليست وليدة عامل الصدفة يف سحب العي  نات
 .العي  ناتبت منها ح  ة اليت س  اإلحصائيشأن يف خصائص اجملتمعات 

برانمج مين "تخدام والس ابس-حلساب قيمة فحص كروسكال ،أية حاليف   
 ات التالية:ذ اخلطو نف  ت   "اتب

ووضع م دل  الهتا يف  حتت الفحص يف عمود واحد العي  ناتقراءات كل ج دم .1
 اخلطوات:عمود آخر بتنفيذ هذه 

يار واختيار Dataضغط قائمة  .أ وستظهر  ،Columnمث اختيار  Stack خم
 .19/3هذه انفذة، شكل 

  Stack the following columnsالضغط يف وسط مستطيل  .ب
 نتني.اختيار أعمدة العي   و 

 Storeحتت جمموعة  Column of current sheetار خيتنشيط  .ت

stacked data in  تابة رقم عمود شاغر.وك 
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كتابة رقم عمود شاغر آخر لوضع م دل  الت العي  نات فيه وذلك يف  .ث
هي ، ويف اختيار أن تكون املدل  الت Store subscripts inم ستطيل 
يار  تنيأساء العي  ن  Use variable names in subscriptي نش ط خم

column غط مستطيل مث ي ضOK. 

 

 
 حدثر من عمود قي عمود واانفذة تنفيذ أمر وضع بياانت أك (19/3شكل )

 

  .Statsفتح انفذة  .2

تار منها فحص  Nonparametricsاختيار جمموعة  .3 وستظهر قائمة ُي 
Kruskal-Wallis21ظهر انفذته، شكل ، وست.  
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 كال/والسسكر إعداد فحص  انفذة  (20/3) شكل

 

وستظهر يف  :Responseضغط املستطيل األعلى األمين اجملانب لكلمة  04
ات اليت يشملها اجلدول  املستطيل الذي يقع يف يسار النويفذة م سم يات املتغري  

 .Selectتظليله مث ضغط ب العي  ناتالنشط في ختار منها العمود الذي به قراءات 

واختيار العمود الذي به  :Factor لمةضغط املستطيل اآلخر اجملانب لك .4
 .Selectاملدل  الت مث ضغط 

 قيمة الفحص.  لتنفيذ عملية حساب OKضغط  .5
نة مأخوذة عشوائيا من مخس وسبعني عي    بياانت علىوبتنفيذ اخلطوات السابقة 

، ص 4، جدول 1418اهر )ال(، ع. أ.، مخس كثيان رملية يف منطقة األحساء )ط
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 هذهظهرت  امللوحة يف كل منها ىلكل كثيب مت قياس متو نة عيٌ  15.( مبقدار 24
 النتيجة. 

   

Kruskal-Wallis Test: Salinity versus Dune 
Descriptive Statistics 

Dune N Median Mean Rank Z-Value 

Dune_1 15 2.8 57.0 3.77 

Dune_2 15 1.9 29.5 -1.68 

Dune_3 15 2.3 46.3 1.65 

Dune_4 15 2.2 42.2 0.83 

Dune_5 15 1.0 15.0 -4.58 

Overall 75    38.0    

Test 

Null hypothesis H₀: All medians are equal 

Alternative hypothesis H₁: At least one median is different 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4 33.15 0.000 

Adjusted for ties 4 33.26 0.000 

 

، 0.00هي  pقيمة  وأن   33.26هي  قيمةاليتضح من م ستخرج الفحص أن  و 
 ث قمة ىومبستو  4جدول القيم احلرجة لفحص كاي تربيع بدرجة احلرية  وابلنظر يف

يكون وبذلك  33.2وهي الفحص  ، أي أهنا أصغر من قيمة5.648جند أهنا  0.05
ني الكثبان الرملية يف متواها من ق بال فر " رفض فرضية الفحص واليت تقول أبن  

ية ذات خصائص ملحية ئنات مأخوذة، تتبع، جمتمعات إحصاالعي    األمالح وأن  
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أية فروق بينها مصدرها التفاوت الذي يفرزه عامل الصدفة  وابلتايل فإن   لةتماث  م  
هضة نال الفرضية املو . وهذا معناه أيضا قب"العشوائي للعٌيناتاملرتبط بعملية السحب 

نات حتت الفحص تتبع جمتمعات إحصائية ذات خصائص خمتلفة ولذا العي    القائلة أبن  
 ختالفات بني اجملتمعات اإلحصائية.الالفروق بينها هي فروق حقيقية وتعكس ا ن  فإ
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 ةمقد   م  
 االعتماديةالرتباط وحتليل العالقة ة هنا حتليل ائيقات اإلحصاقصد ابلعالي  

بني عناصر  االعتماديةت االرتباط والعالقة م عاِمالحساب  لتوايل، ومن الثابت أن  اب
ل، أصبح من أجبدايت التحليالت تداخِ م   ل أوستقِ الظواهر اجلغرافية، بشكل م  

من تطبيقات  ا  زءج تعاِمالذه املاإلحصائية يف الدراسات اجلغرافية. وميثل حساب ه
داليا  مرتبط عني  م   متغيِّ األمنوذج اخلطي العام الذي يبحث يف الكيفية اليت يكون هبا 

 عتمدا عليها. أو م   ىأخر  اتتغيِّ مب
 عني  م   متغيِّ التطابق بني قراءات  ىمد ت ترمز إىلعاِمالمب   االرتباط عَّب  عني  و 

 جتاهني:اق هذا التطاب ، وأيخذىأخر  اتمتغيِّ وبني 
اتجتاه موجب حينما تكون التذبذابت يف قيم ا .1  .بةتواكِ م   املتغيِّ

اتجتاه سالب حينما تكون التذبذابت يف قيم ا .2  سة.تعاكِ م   املتغيِّ

 متغيِّ عتمادية تذبذب قيم ا مسِّ جت  ت عاِمالعنها مب   عَّب  ي   االعتماديةالعالقة  يف حني أن  
اتعرف اب، ت  رىخأ اتمتغيِّ التذبذب يف قيم  ىد، علمِ املعت غيِّ ملتعرف اب، ي  عني  م    ملتغيِّ

 جتاهني:االثنائي  ىاملستو  ىأتخذ عل االعتماديةاملستقلة. وهذه 

اتجتاه موجب حينما تكون التذبذابت يف قيم ا .أ  بة.تواكِ م   املتغيِّ
اتابت يف قيم جتاه سالب حينما تكون التذبذ  ا .ب  سة.تعاكِ م   املتغيِّ

اتم تذبذب قيم مل حتك  م   مسِّ جت  ا فإّن   دتعدِّ امل ىتو املس ىما علأ ة يف ل  املستقِ  املتغيِّ
    .املعتمد املتغيِّ قيم  تذبذب
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 "كارل بيسون"أية حال، يذكر عامل اإلحصاء اإلجنليزي الشهي يف 
(Pearson, K. 1904,1910, 1912a, 1912b, 1913a, 1913b, 1915a, 1915b, 

  احلقائق:هذه ( 1925 ,1923 , 192 ,1920 ,1917

أول من انقش فكرة االرتباط بشكل واضح هو عامل الرايضيات الفرنسي  أن   .1
 Auguste Bravais  (1811 – 1863.) "أوجست برايفَ "

 Karl Friedrich "كارل فريدرش جاوس" عامل الرايضيات األملاين الشهي أن   .2

Gauss   (1777-1855 ) االرتباط اليت ارل جلميع أفكهو املصدر األو 
عن األفكار  1826و  1823ظهرت يف ثنااي أحباثه اليت نشرها بني 

 األساسية ألقل الرتبيعات.

رتباط مبفهومها اإلحصائي الرايضي ورمزها اأول مرة ظهرت فيها كلمة  أن   .3
 حبث ألقاه عامل الرايضيات الَّبيطاين فرانسس جالتون كانت يف  rاملتداول 

Francis Galton (1822-1911 ) يف اجلمعية امللكية يف لندن يف اخلامس
 .1888من ديسمَّب 

ل توص   الذي "كارل بيسون" الفضل يعود إىل أن   عند هذه النقطة إىل جتدر اإلشارةو 
 االعتماديةت االرتباط والعالقة م عاِمالحل املشكالت األساس يف عملية حساب  إىل

 :ت يفمجتس  اليت 
 ط.ت االرتباالم عامِ عميم ت .1

أي  ،تساؤل: ملاذا ال يكون توزيع االرتباط توزيعا جواسيا ىاإلجابة عل .2
 معتدال؟
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دائما يف شكل  االعتماديةالعالقة  منحىنتساؤل: ملاذا يكون  ىاإلجابة عل .3
 خط مستقيم؟

ت االرتباط والعالقة م عاِمالمفاهيم وكيفية حساب  من تفصيل يءوفيما يلي ش
 .االعتمادية
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 االرتباط
قياس لدرجة مِ "أبّنا  "شيفياكوف"الرتباط هو وصف املعاِمالت  لعل أدق وصف

 "األبعاد دتعدِّ زاوية احنرافات القراءات عن بعضها البعض يف ماهلا اإلحصائي م  
(Chervyakov, V. A. 1977 وميكن حساب .)اط بصيغ خمتلفة ت االرتبم عاِمال

اتيفرضه طبيعة بياانت  ىالصيغة أو املستو  اريختاة، و د  ومستوايت عِ  ، حتت املتغيِّ
اتالدرس، وعدد   : النحوهبذا ويكون  املتغيِّ

اتإذا كانت بياانت  .1 تطبيق  يتعني  ل أو قريب منه عتدِ ذات توزيع م   املتغيِّ
 معادلة بيسون املعروفة مبعادلة ضرب العزوم.

اتكانت بياانت إذا   .2 أّنا تشمل قراءات  عتدل، مبعىنم ذات توزيع غي املتغيِّ
تيب االرتباط الر   م عاِملطريقيت حساب  ىحدإتطبيق  فيتعني   فشديدة التطر  

 ومها طريقة سبيمان وطريقة كندال.

اتإذا كان عدد  .3  الثنائي. ىق معادلة املستو طب  ت  ثنان ا املتغيِّ

ت االرتباط الامِ عم  ب نوعني من امكان حسإلافبثنان ا اتاملتغيِّ إذا فاق عدد  .4
  :مها

آخر،  تغيِّ ما مب متغيِّ رتباط ااالرتباط اجلزئي إذا كان اهلدف قياس  م عاِملأ. 
اتمن بني  ب أتثي ج  ذات الصلة ابلظاهرة حتت الدرس، مع حَ  املتغيِّ
ات  .ىخر ألا املتغيِّ

ة وعممبج حمٌدد متغيِّ رتباط ادرجة ل قياس يف حا دتعدِّ املاالرتباط  م عاِمل ب.
اتمن     .املتغيِّ
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 ميكن تلخيص و 
 
 .Clark , W. Aيف النقاط التالية ) االرتباط عاِملاخلصائص العامة مل

and P. L. Hosking , 1986, pp 312-313 ((pp 312-313 Freund , R. J. and 

W. J. Wilson , 1993 , pp 284-285:) 
اتالعالقة اخلطية بني قيم التعبي عن قوة  .1  .املتغيِّ

 .1-و 1قيمته ترتاوح بني + اوحرت ت .2

عالقة كاملة وتكون موجبة إذا سبقها الفاصل احلسايب +  ىعل 1قيمة  ت دلِّل .3
 ىاألول عل املتغيِّ قيم ت ِس . أي لو ر  -وسالبة إذا سبقها الفاصل احلسايب 

خط مستقيم  له يكونآلخر للرسم ا احملور ىعللثاين ا املتغيِّ أحد احملاور وقيم 
قيمة االرتباط الكامل موجبة وخط مستقيم هابط إذا كانت  تانك  اصاعد إذ

 قيمته سالبة.

اتقيمة صفر تعين االنفصام التام بني قيم  .4 ، أي عدم وجود ارتباط بينها املتغيِّ
 .ةالبت  

 النحو: هبذا ة االرتباطقيمت فس ر  .5

 .1ارتباط ضعيف جد 0.25 ▪

▪  0.25  0.5 .ارتباط ضعيف 

 . ارتباط متوسط 0.5 ▪

▪  0.5   0.75 .ارتباط جيد 

▪  0.75  0.95 .ارتباط قوي 

▪  0.95 .ارتباط قوي جدا   
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ين، بصرف املتغيِّ قة بني تناسِ م   املستوي الثنائي ىعلاالرتباط  ةقيمتكون   .6
 قاس ارتباطه ابآلخر. ي  النظر عن كينونتهما، أي أيهما 

القوة النسبية  اسيالتحديد الذي هو ق عاِملمب   فرَ ع  ت    طة االرنباتربيع قيم .7
اتاليت تربط بني  االعتماديةة للعالق اتدة و املعتمِ  املتغيِّ  ىة علل  املستقِ  املتغيِّ
 .االعتماديةحتليل العالقة  ىمستو 

أوجست " و "كارل فريدرش جاوس"هود الرائدة لكل من أد ت اجلأية حال، يف 
ت االرتباط لعل الامِ عم  صيغ حساب  د منبلورة عد ىلإ "جالتونفرانسس " و "برايف
 : أمهها

 .بيسون م عاِمل .1

 سبيمان. م عاِمل .2

 كندال.  م عاِمل .3

 هوفدنج. م عاِمل .4
 
 الثنائي:  جألمنوذ ا

ف عرَ ين فقط وت  متغيِّ ت االرتباط الثنائي العالقة االرتباطية بني م عاِمالتقيس 
بيسون   لمِ م عاكيفية حساب   ىهنا عل نقاشالالبسيط. وسيقتصر ت االرتباط عاِمالمب  

اتكأداة حلساب االرتباط بني  كيفية   ىذات التوزيع املعتدل أو شبهه، وعل املتغيِّ
اتكوسيلة لقياس االرتباط بني يب  تَ سبيمان الر   م عاِملحساب  ذات التوزيع غي  املتغيِّ

 ف.املعتدل، أي اليت تشمل قياسات شديدة التطر  
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 بريسون  م عام ل
)معتدل( لكال  دد  حم  ه يرتبط ابفرتاض توزيع تكراري ن  أمعلمي، أي  م عاِملهو 

اتتكون بياانت  ط أن  شرتِ ه يَ ين، كما أن  املتغيِّ  يف شكلها الذى قيست به، أي مل  املتغيِّ
الثنائي حبرف  ىملستو بيسون اب م عاِملرمز لقيمة ب اخل، وي  تَ ب أو ر  سَ نِ  يتم حتويلها إىل

 .  rر 
 .Pearson , Kاالرتباط الزوجي ) م عاِملها بيسون حلساب ضعو  الصيغة احلسابية اليتو 

 هكذا: صيغتها العربية كتابة   كنبسيط حبيث مي  هذيب والت  كثي من الت  لضت تعر   (1904
 ب÷ ر = أ 
 وفيها:

 [)2م -2)م × )1 م – 1أ = مج ])م
 0.5[ (2 2م -2مج )م × 1(2م - 1ب = ]مج )م

 : اموفيه
 مج = مموع

 عليه. لدلِّ ي  والرقم الذي يتبعه  تغيِّ ملا م =
 عليه. لدلِّ ي  والرقم الذي يتبعه  املتغيِّ = متوسط م

، ابستخدام بيسون لالرتباط م عاِملخطوات تطبيق معادلة اخلطوات التالية ح توض
مها عيِّنة حجحسب قيمته لالرتباط بني كمية الرمل وكمية الغرين يف ت  س. ميين اتب

، ص 7دول ، ج1994أ. س.،  ع.، طاهر ) ال (). األحساء مزارع واحة برَ ت   من  30
 : (، وذلك بتنفيذ37
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هذا و  ين هو توزيع معتدل أو قريب منهاملتغيِّ توزيع قراءات  د من أن  أك  الت   .1
 بتنفيذ هذه اخلطوات: دارلنج –فحص أندرسون بتطبيق يكون 

، شكل Normality Testار واختيار خي Basic Statsضغط قائمة  .أ
(1/4.) 

 

 
 دالية البياانتاد فحص إعتعدإة انفذ  (1/4شكل )

 
يف املستطيل  ئمةامن الق املتغيِّ واختيار  Variableضغط مستطيل  .ب

 .Selectضغط مث األيسر 

 .  Normality Tests forيف مموعة Anderson Darlingتنشيط َخيار  .ت
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  الفحص. ، وسيظهر رسم االعتدالية وقيمةOKضغط  .ث

 والرمل الغرين يةكم  بسن يمتغيِّ على  دارلنج-فجص أندرسون بيقبتط  .2
، شكل لتوايل(اب150.4و  0.457 = 2قيمة أبعتديل التوزيع )م   اتضح أّنما

 .3/4، وشكل 2/4

 

 
 نيِّنة الِغر يَ عقراءات فحص اعتدالية  (2/4شكل )

 

 يف ينلمتغيِّ ج لمن كل قيمة فيه وضرب النوات املتغيِّ طرح قيمة متوسط  .3
 . قيمة أ يف املعادلة وهو  ربمجع نتيجة الضمث بعضهما البعض 

ومجعها مث ضرب اجملاميع يف  متغيِّ الفروق بني متوسطات وقراءات كل  عتربي .4
 .مة ب يف املعادلةيقلتكون ضع نتيجة الضرب حتت اجلذر الرتبيعي و بعضها و 
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 لم  نة الر  ص اعتدالية قراءات عيِّ فح (3/4ل )كش

 

  .ارتباط بيسون م عاِملوبكون الناتج هو ب  ى قيمةأ علمة قي ةقسم .5
ل ثِّ هذه القيمة ت   التساؤل الذي فحواه: هلجابة على إلا يه اخلطوة اليت تتلو  
أم ال؟ ولإلجابة  العٌينة بت منهحِ اجملتمع اإلحصائي الذي س   ىمستو  ىاطا مماثال علرتبا

 هلا ابلضوابط التالية:احلرجة ابلقيم  م عامل االرتباطة ن قيمقارَ ت    يهعل
 .0.05، وعادة ما يكون د داملعنوية احمل ىمستو  .1

توسيع قاعدة من أجل ( -دين )+ ، حبلذي عادة يكون ا عنوية،ملا حد .2
 لفحص ليكون مال أترجح اخلطأ بوجهتني، أي أكَّب وأصغر.ا
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(، أي عدد القراءات انقصا 2 -ة للتطبيق واليت هي حاصل )ع ريٌ درجة احل .3
 ني.نثا

القيم  ولدج لة هلا يفبيسون لالرتباط أكَّب من القيمة املقابِ  م عاِملذا كانت قيمة إف
قيمة "إن  فرتاض الفحص القائل رفض اي  ، دها الدراسةد  ، وابلضوابط اليت حت  ةاحلرج

اجملتمع اإلحصائي وأّنا إفراز لعامل  ىمستو  ىين علاملتغيِّ  إىل ِبِصَلة تال َت  االرتباط 
اتالعشوائي لقراءات فة املرتبط بعملية السحب د  الص    لمِ عام  قيمة  أن   أي ."املتغيِّ

 أما إذا كانت ،مع اإلحصائياجملت ىمستو  ىين علمتغيِّ لل مماثال اعكس ارتباطت االرتباط
جدول القيم احلرجة  عكس هذا االستنتاج هو الصحيح. وابلرجوع إىليكون أقل 

 0.349هي  28ة يرِّ ح  ين وبدرجة حبد 0.05املعنوية  ىبلة ملستو القيمة املقا أن  يت ِضح 
 جا ستنتارفض فرضية الفحص و  نكِ ذا مي  بو هنا رتباط ل االامعم   أصغر من قيمةوهي 
 اجملتمع اإلحصائي اهلدف.        ىمستو  ىعل ر َينغِ الرمل وال يرَ صِ ن  رتباط بني ع  ا وجود
 ستخداماببني متغيين الرتباط بيسون ل م عاِملحساب قيمة خطوات  حلتوضيو 

ل من ترب مزارع ةاخة من الغرين والرم يكون التطبيق على عينتنيس اتب "برانمج ميين"
، ص 7دول ، ج1994أ. س.،  ع.، طاهر ) ال () قراءة لكل منهما 30حبجم  ساء حاأل

 ت.يف جدول البياان  C3و  C2األعمدة  يفخمتزنني  يناملتغيِّ قيم  فرتاض أن  او (، 37
 Basic  حصاء البسيطإلاواختيار َخيار  ،Stat حصاءط مموعة اإلغض .1

Statistics  تار منها ستظهر قائمةو  نافذة،ال هذه ، وستظهر …Correlation ُي 
 (.4/4شكل )
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 عاِمل االرتباطانفذة إعداد حساب م   (4/4) لكش

 
هر تظوس :Variablesات متغيِّ ضغط املستطيل األمين الذي يقع حتت كلمة  .2

اتيف املستطيل األيسر م َسم يات   اليت حيتويها اجلدول النشط. املتغيِّ

راد حساب املتغيِّ اختيار  .3
 
ا مث ماالرتباط بينهما وذلك بتظليله م عاِملين امل

ين ستظهر متغيِّ وجتب م الحظة أن ه يف حال اختيار أكثر من  ،Select ضغط
 مصفوفة االرتباط الثنائي بينها. 

 Pearsonواختيار خ يار  Methodَتِصق مبستطيل هم امللضغط الس .4

Correlation. 
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الفحص  أو رفض فرضيةلتحديد قبول  :Display p-values تنشيط َخيار .5
 مبستوى املعنوية احملد د.

حِلَج ب ظهور قيم  Store matrix (display nothing)ار شيط َخيتن نميك .6
يف قالب،  ، بدال من ذلك،ز ِّناخو تخرجات ست االرتباط يف انفذة املم عاِمال

مصفوفة، حتمل الرقم الذي يلي آخر مصفوفة ُيتزّنا جدول البياانت النشط. 
َرجولتظهر  متبوعا  Printات املصفوفة يف الشاشة ي كتب يف انفذة املسَتخ 

مثال لو مل يكن  الذي ي دلِّل على املصفوفات متبوعا ابلرقم املتوق ع. Mحبرف 
تزنة من عمليات أخرى سابقة فسيكون الرقم  مصفوفات ول النشطيف اجلد خم 
َتخرج 1املتوقع   ات هو:وسيظهر أمر إظهار املصفوفة يف انفذة املس 

Print M1 
  

على الشاشة  هاهر قيمباط وستظرتالا تم عاِماللتنفيذ حساب  OK ضغط .7
 نشط أمر خزّنا يف قالب مصفوفات.ي  إذا مل 

والرمل  نيَ ر  غِ ي المتغيِّ اط البسيط )الثنائي( بني رتباالساب حلوبتنفيذ هذه اخلطوات  
 بة كانت هذه النتيجة:يف عيِّنة الرت  

 

 Correlation: Silt, Sand 

Correlations 

Pearson correlation -0.966 

P-value 0.000 
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د تنفيذ خطوات حساب االرتباط يعولتوضيح شكل مصفوفة االرتباط أ  
الطني  اتمتغيِّ وهي  وزيع املعتدل يف جدول بياانت املثالالت ذات اتاملتغيِّ  ختياراب

رجو شار إليها يف العيِّنة املن والرمل وملوحة الرتبة يَ ر  والغِ  َتخ   :كان هذا املس 
 

Correlation: Loam, Silt, Sand 

Correlations 

 Loam Silt 

Silt 0.372 

 

 

0.043 

 

Sand -0.555 -0.966  

0.001 0.000 

Cell Contents 

      Pearson correlation 

      P-Value 

 
 سبريمان   م عام ل

 ,Spearmanيب )تَ اإلرتباط الر   م عاِملاب ته حلسمعادل "شارلز سبيمان" مقد  

C. 1904 , 1907 ر بشكل  تتأث   ماز قيرِ ف  رتباط بيسون اليت ت   ا م عاِمل( كبديل ملعادلة
اتراءات ني قفة بتطرِّ م م  يَ كبي بوجود قِ   ح لسبيمان أن  ضَ ت  احتت التحليل. وقد  املتغيِّ

ف يكفل حجب أتثي التطر   اتمتغيِّ للتبية ر   مَ أساس قيِ  ىاالرتباط عل م عاِملحساب 
ات ىمناسبا للتطبيق عل يكون ايلتلابو  يف القيم وهكذا . ذات التوزيع غي املعتدل املتغيِّ

رتبطة ابلتوزيع سبقة م  فرتاضات م  ا ىعل يعتمد معلمي لالرتباط الغي  سمقياظهر 
ستحداث قيم امان بي س م عاِملساب حلحتت الدرس. ويلزم  اتمتغيِّ التكراري لل
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 متغيِّ نتشارها، أي يف الفراغ اإلحصائي للاور حم يف هابِ تَ ر   ترمز إىل اتملتغيِّ  جديدة
كتب صيغتها ت  اليت ميكن أن وضعها سبيمان و  الذي تتبعه، ومن مث تطبيق املعادلة اليت

 :هبذا الشكل العربية
 ب(÷ )أ  - 1ر = 
 وفيها:
 2مج )ف( × 6أ = 

 ع - 3ب = ع
 ما:يهوف

 مج = مموع 
 .نياملتغيِّ ب قراءات تَ ف = الفرق بني ر  

 = عدد القراءات. ع
 : ياخلطوات هو  

 . ، التوزيعين غي معتديلاملتغيِّ  أن  من  أك دالت   .1

ة لكليهما، أي من األصغر فاألكَّب هَ ج  د الوِ ين ترتيبا موح  تغيِّ ملاب قراءات يرتت .2
  أو األكَّب فاألصغر.

ضرب مموع مث ت يعابمجع الرت تربيعه و ين و املتغيِّ ب الفرق بني رتب احس .3
 . 6تربيعات الفروق يف 

   .منها دد القراءاتعوطرح  العٌينةية الثالثة لعدد قراءات سِّ ب القيمة األ  احس .4

  .دوطرح الناتج من واحب  قيمة ىة أ عليمق ةقسم .5
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"ليس ذ الصيغة التالية: خأتتيب سبيمان لالرتباط الر   م عاِملفحص قيمة  يةفرض
االرتباط  أي أن   ،متمعيهما اإلحصائيني" ىمستو  ىعل نياملتغّيِ يب بني تَ هناك ارتباط ر  

قيمته ليست صفرا  ونك  ئيني قيمته صفر، وأن  ااإلحص معنٌي اجملت ىمستو  ىالرتيب عل
عامل الصدفة اليت تنضوي عليه عملية السحب  العينتني يعود إىل ىمستو  ىعل
لة هلا لقيم املقابِ اب انمي بس م عاِملقارن قيمة ت  ق من ذلك شوائي ملفرداهتا. وللتحق  الع

فحص  ن يف إطار ضوابطايي لسبيمتَ االرتباط الر   م عاِملة لقيم جَ جبدول القيم احلرِ 
ين، أي أن ح = املتغيِّ ة هنا تكون بعدد قراءات ري  درجة احل مالحظة أن  سون مع بي 

 لمِ اعم  بع عند فحص قيم ت  ي   نفس املنوال الذي  ىالنتيجة عل الصستخاع. ويكون 
 أنَ يتضح ارتباط سبيمان ملعامل  بيسون لالرتباط. وابلنظر يف جدول القيم احلرجة

 0.364تكون  30ة حريٌ وبدرجة  0.05احلدين، ، ذات معنوي ىة مبستو جَ ة احلرِ مالقي
 ستنتاج أن  ارفض فرضية الفحص و  كونوبذلك يطبيق هنا أي أّنا أصغر من قيمة الت

اجملتمع اإلحصائي للدراسة، أي املنطقة املركزية  ىمستو  ىعل نياملتغيِّ رتباطا بني اهناك 
 ملدينة جدة.

 قنطب  ت  س لالرتباط سبيمان املحلساب مع "ميين اتب"برانمج خطوات لتوضيح 
سرقندي، ع. ع.، دد وارتفاع املباين يف املنطقة املركزية يف مدينة جدة )ي عمتغيِّ  ىعل

 :هيخلطوات اا. و (16(، ص 1جدول ) ،1993
اتبرتب قراءات  اتمتغيِّ ستحداث ا .1 االرتباط  م عاِملهلا حسب ي  س اليت املتغيِّ

 طوات التالية:اخل ذفيهذا االستحداث يتم بتنو  هلا

 .(5/4)انفذة، شكل ، وستظهر Rank اريختاو  Dataضغط قائمة  .أ
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 املستطيل األمين األعلي اجملانب لعبارة رتب البياانت املوجودة يف ضغط .ب
Rank data in  اتوستظهر مسميات اليت يشملها اجلدول النشط  املتغيِّ

تحديد لاألول  غيِّ املتختار ي  ففذة ويملستطيل الذي يقع يف يسار النا يف
  .Select ختياراو ليله ظرتب قراءاته وذلك بت

رقم  ةباوكت Store ranks in الثاين األمين اجملانب لعبارة املستطيل ضغط  .ت
 بياانت.عامود شاغر يف جدول ال

 الثاين. لمتغيِّ ل تو  بر نفس اخلطوات يف اكر ت .ث

 

 
اتترتيب ق انفذة إعداد (5/4شكل )  راءات املتغيِّ
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 Spearman rhoمع اختيار  ،االرتباط املوض حه أعالهحساب  واتخطق يبطت .2
ها قيمزين مت ختاألعمدة اليت يف  تبالر   اتمتغيِّ  ىعل ،Methodمن مموعة 

 .فيها

 : املستخرجهذا كان وبتطبيق هذه اخلطوات  
 

Spearman Rho: C18, C19 

Correlations 

Spearman rho -0.869 

P-value 0.000 
 

 

 

 لمِ اعم  بع عند فحص قيم ت  ي   نفس املنوال الذي  ىالنتيجة عل الصستخا ونيك
 أنَ يتضح ارتباط سبيمان ملعامل  بيسون لالرتباط. وابلنظر يف جدول القيم احلرجة

 0.364تكون  30ة حريٌ وبدرجة  0.05معنوي، ذات احلدين،  ىة مبستو جَ ة احلرِ مالقي
 ستنتاج أن  ارفض فرضية الفحص و  كونك يوبذلطبيق هنا أي أّنا أصغر من قيمة الت

اجملتمع اإلحصائي للدراسة، أي املنطقة املركزية  ىمستو  ىعل نياملتغيِّ رتباطا بني اهناك 
 ملدينة جدة.

  
 :دتعد   امل ألمنوذجا

من  نةعي  م  هو جتسيم لقوة العالقة اخلطية بني مموعة  دتعدِّ املاالرتباط  م عاِمل
ات ملعاِمل  . ويرمزهانيب تار منُي   عني  م   متغيِّ ة وبني دد  حم  بصلة لظاهرة  ت  اليت َت   املتغيِّ
لتوايل ابرتباطه مث نقطة يتبعها اقاس ي  الذي  املتغيِّ يتبعه رقم  R حبرف تعدِّداملاالرتباط 
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 1رقم  املتغيِّ رتباط اصيغة ترميز  قاس االرتباط هبا، وهكذا فإن  ي  اليت  تااملتغيِّ أرقام 
اتتملاب  دتعدِّ املتباط االر  مةيق أن  إدراك . وجيب  R1.234تكون  4، و 3،  2رقم  غيِّ

اتليست اثبتة ومتبادلة بني   هياالرتباط الثنائي، بل  ىكما هو احلال يف مستو   املتغيِّ
اتموعة ملنفس  تغي  تقيمة  قيمة  ن  فإ مواقعها ابلنسبة لبعضها البعض ولذا تغي  ب املتغيِّ

اتاب 2رقم  املتغيِّ رتباط ا لمِ م عا أي  –لسابقة اجملموعة اس فنل – 4و ،3، 1رقم  ملتغيِّ
 ؛ وهكذا.R1.234، ختتلف عن قيمته إذا أخذ الرتميز صيغة R2.134برمز 

 م عاِملنفس أصول حساب  إىل دتعدِّ ملااالرتباط  م عاِملوتعود أصول حساب 
م كَ الذي أح   "كارل بيسون" ألول، إىلااالرتباط الثنائي، ويعود الفضل، يف املقام 

(. ويتم Pearson , K. 1915 , 1917 , 1925) دتعدِّ املباط رتالا م عاِملصيغة حساب 
ا هي طويلة مدة بقدر عق  بعمليات حسابية ليست م   داملتعدِّ االرتباط  م عاِملحساب 

اتد بزايدة عدد تتمد   ل إجنازها يدواي ألكثر عاليت يتم حساب االرتباط هبا مما جي املتغيِّ
 . يانِ ض  أمرا م   اتمتغيِّ من ثالث 
ثل مراحل التهذيب ت   دتعد  املاالرتباط  م عاِملأكثر من صيغة حلساب اك نهو 

 ةباكت  وميكن "وليام شَّبده "ذتلميوالتبسيط للصيغ اليت بلورها كارل بيسون مبعاونة 
 ط رتبااال م عاِملالصيغة العربية ألبسط تلك الصيغ، حلساب 

 
، اتمتغيِّ لثالث  تعدِّدامل

  :النحوهبذا 
 د( ÷ج = ) ر

0.5  
 وفيها:

 2 (1م - 1ج = مج )م
  2 (1م - 1د = مج )م
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 :اوفيه
 مج = مموع 

 سب مبعادلة الحقة.حت  = قيمة غي معلومة  1م
اتس ارتباطه اباقي  الذي  املتغيِّ =  1م  .ىاألخر  ملتغيِّ
اتس ارتباطه اباقي  ذي لا املتغيِّ = متوسط  1م  .ىاألخر  ملتغيِّ
 :1كيفية حساب قيمة مح  وضِّ ت بةاملعادلة التالو 
  3م ×3ب  2م ×2ب = أ  1م

 وفيها:
  3م × 3ب -2م × 2ب -1أ = م

 -1مج ) م - 2(3م - 3م )مج  ×(2م -2م)×(1م -1= مج )م 2ب
مج )  ×2(2م - 2مج ) م( ÷ 3م -3م)×(2م -2مج ) م×(3م -3م)×(1م
  2([3م -3م)×(2م -2مج ]) م - 3)2م - 3م

 -1مج ) م - 2(2م - 2مج ) م ×(3م -3م)×(1م -1) مج م = 3ب
مج  ×2(2م - 2مج ) م( ÷ 3م -3م)×(2م -2مج ) م ×(2م -2م)×(1م

  2([3م -3م)×(2م -2مج ]) م - 2(3م - 3) م
 االرتباط  لم عامِ ب اسحلوهكذا تتضح صعوبة احلل اليدوي  

 
أبكثر من  تغيِّ مل تعدِّدامل

ت االرتباط م عاِمالقة هي اليت أعاقت انتشار حساب احلقي ذههو . اتمتغيِّ ثالث 
ات اليت تتناول أكثر سيف الدرا االعتماديةت التحديد والعالقات م عاِمالوابلتايل  دتعدِّ امل

ت الراهن، حبيث قنتشار تطبيقها يف الو ا. ويعود الفضل يف اتمتغيِّ من ثالث 
لة يف صناعة رات املذهِ تطو ال إىلمن أجبدايت التطبيقات اإلحصائية، أصبحت 
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منذ النصف الثاين من العقد السابع امليالدي من  ،احلواسيب، املكتبية منها ابلذات
م اإلحصائية اليت تنفذها زَ ل لتصاميم احلِ من نتاج ذلك تطور متواصِ  . وكانالسابق القرن

ية اليت ائصحإلجناز التحليالت اإغي اإلحصائيني  ىرت علتبية اليت يس  كاحلواسيب امل
احلواسيب  يف ستخدامالم اإلحصائية املتوفرة لزَ احلِ  ومع ذلك فإن   تناسب أحباثهم.

ا يف نفس متغيِّ ألكثر من عشرين  دتعدِّ املرتباط اال م عاِملاملكتبية ال تستطيع حساب 
ب وضع يتطل  يظهر من التطبيقات، فقلما  ىة العظميالوقت، وهي قدرة كافية للغالب

 يفوق عددها التسعة عشر.  اتتغيِّ مبما  تغيِّ االرتباط مل لمِ عام  حساب 
 هي :  دتعدِّ املمعادلة االرتباط  تطبيقخطوات و 

 .متغيِّ ومتوسطه ومجع فروق كل  املتغيِّ ب الفرق بني كل قراءة يف احس .1

 ، وتربيع الفروق هبذا النحو اآلخر ومجعها يِّ املتغيف  متغيِّ ضرب فروق كل  .2

  . 2فروق م  1ق ممموع فرو  .أ
   3تربيع فروق م وعمم .ب

   3فروق م  1موع فروق مم .ت

   3م قو فر   2مموع فروق م .ث

 .3فروق م مموع تربيع يف 2تربيع فروق ممموع  .ج

  .3تربيع فروق م 3يف فروق م 2فروق متربيع مموع  .ح
  .حل املعادلة .3

  رتباطهاس اقي  الذي  لمتغيِّ عة لحساب القيم املتوق  ميكن  3، وب 2، بم أ وبقي 
، وحبساب هذه القيم وحساب فروقها بينها 1اب مبيق جزء املعادلة اخلاص حبستطب

. الصيغة الشاملة للمعادلة قيمة ج يفتكون وبني متوسطها مث تربيعها ومجع الناتج 
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 تغيِّ املموع تربيع الفروق بني قيم د وهي مواخلطوة األخية هنا تكون حساب قيمة 
   ابملتغيات األهرى, متغيِّ لل دتعدِّ املقيمة االرتباط ميكن معرفة وهبذا املقاس ارتباطه 

عدد األسواق املركزية  تغيِّ م  املتوسط بني  فوقرتباط ى اعل جةيتلنا هذه لدلِّ ت  
هتا، واالستنتاج امساح م تغّي و أعداد سكاّنا  تغيِّ م  يف أحياء مدينة الرايض وبني 

ومهمة  ىأخر  اتتغيِّ م  هناك  إليه من هذه النتيجة أن  اخللوص  األساس الذي ميكن
حتت ين املتغيِّ  جانب األحياء، إىل يف يةتلعب دورا يف حتديد عدد األسواق املركز 

نسيب الدرس، لعل من بينها درجة وعدد الشوارع الرئيسية اليت خترتق احلي، املوقع ال
 وظيفة األساس له.لللحي، وا

 االرتباط  م عاِملحساب يتم أية حال، يف 
 
ية زم اإلحصائيف مجيع احل تعدِّدامل

ة، أي ليس هناك تطبيق مستقل دتعدِّ امل ةيدمااالعتكجزئية من حتليل العالقة   احلاسوبية
 Mcorr%الذايت ذ الَّباانمج ينفتأسلوب الَّبامج الذاتية هنا و  إىلاللجوء  يتعني  لذا له. و 

اتالذي يتطٌلب كتابة أرقام األعمدة اليت هبا  باط الرتت ام عاِمالست حسب اليت  املتغيِّ
 وضع عتبارا ىعل ،مثال هنالل يتالذوتنفيذ هذا الَّبانمج ا .مباشرةبينها بعد األمر 

، )عدد سكان احلياملستقلة واملتغيات  C1يف  )متغيِّ عدد األسواق( املعتمد املتغيِّ 
يكون  C5 و  C4وختزين النتيجة يف األعمدة  C2 و  C3عمدة األيف  مساحة احلي(

 يذ هكذا:ة أمر التنفبكتاب
   

%Mcorr C1-C3; 

Store C4-C5. 

   



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

220 
 

ومتغيي حياء مدينة الرايض يف أ عدد األسواق املركزيةبياانت  ىعل مرألا هذانفيذ تبو 
 : (1407، 29-27ص  ، ص1 إ.، جدولمكي، م. )سكان احلي ومساحته  عدد

رَج: ظهر هذا   املستخ 
 

Coefficients of Multiple Correlation 

Data 

Variables Coefficient of Multiple Correlation 

Markets No. 0.642793 

Population 0.576331 

Area_Km**2 0.387362 

  

 وتدليالت هذه األرقام هي كما يلي:
عدد  متغيِّ )ألول يف العامود ااملعتمد  املتغيِّ  تباطر ال هوالرقم األول بينها  .1

السكان(  متغيِّ ) ينيف العامودين الثا املستقلني ينملتغيِّ املراكز التجارية( اب
يت حصلنا قيمته هنا مماثلة للقيمة الأن  الحظ ي  ، و املساحة( متغيِّ )ثالث وال

 .(0.6428) عليها

عدد السكان(  متغيِّ ) ينود الثالعاميف ا غيِّ املتالرقم الثاين هو الرتباط  .2
 املساحة(. متغيِّ )ثالث عدد املراكز( وال متغيِّ ) ألولين يف العامودين املتغيِّ اب

ين ملتغيِّ املساحة( اب متغيِّ )ثالث يف العامود ال املتغيِّ لرقم الثالث هو الرتباط ا .3
 عدد السكان(. يِّ غتم) ينعدد املراكز( والثا متغيِّ ) ألوليف العامودين ا

عدد األسواق املركزية يف  تغيِّ م  املتوسط بني  فوقرتباط ى اعل جةيتلنا هذه لدلِّ ت  
هتا، واالستنتاج األساس امساح م تغّي أعداد سكاّنا و  تغيِّ م  أحياء مدينة الرايض وبني 
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ومهمة تلعب دورا  ىأخر  اتتغيِّ م  هناك  إليه من هذه النتيجة أن  اخللوص  الذي ميكن
حتت الدرس، لعل من ين املتغيِّ  جانب األحياء، إىل يف يةواق املركز يف حتديد عدد األس

وظيفة لبينها درجة وعدد الشوارع الرئيسية اليت خترتق احلي، املوقع النسيب للحي، وا
 األساس له.

 م عاِمال أن  ت االرتباط املتعدِّد م عاِمالقيم جتدر املالحظة أن  و 
 
بني  دتعدِّ ت االرتباط امل

ات  ت االرتباط البسيط تبادلية بل خمتلفة.  عاِمالم  ليست ك املتغيِّ

 
 االرتباط اجلزئي:

 لشكين مع االحتفاظ بمتغيِّ عالقة اخلطية بني اجلزئي قوة اليصف االرتباط 
ات)أي حجب أتثي( عدد من  بتاث ت م عاِمال، وله نفس خصائص ىاألخر  املتغيِّ

إحكام معادلة  يفلفضل ايف السطور السابقة. ويعود  ض حةو ى املاالرتباط األخر 
  (. وميكنPearson , K. 1917كارل بيسون )  االرتباط اجلزئي إىل م عاِملحساب 

 التايل:و حنلالصيغة العربية ملعادلة حسابه اب ةباكت
 ( 2 13ر - 1) ((  2 32.1ر - 1) -(  2 13ر - 1= )) 3.21ر 

 وفيها:
 الثالث. املتغيِّ مع حجب أتثي  الثاين ملتغيِّ األول اب املتغيِّ  = ارتباط 3.21ر 
 الثالث.ول و ين األلمتغيِّ االرتباط الثنائي ل م عاِمل=  13ر
 االرتباط  م عاِمل=  32.1ر

 
 .3و  2 ينملتغيِّ اباألول  غيِّ لمتل تعدِّدامل

 اتلمتغيِّ ل دتعدِّ املحساب االرتباط اجلزئي يتطلب حساب االرتباط  وهكذا يتضح أن  
 هذه املرحلة. إرجاء مناقشة االرتباط اجلزئي إىل إىل اهو ما حد حتت الدرس، وهذا
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(  1األسواق ) ممتغي  ات املثال السابق،متغيِّ بني  تباط اجلزئير حلساب اال  
ميين ابستخدام  ،( 3املساحة ) م متغيِّ ( مع حجب أتثي  2عدد السكان ) م تغيِّ مب

 طوات:ت نف ذ هذاخل اتب
تار Regressionوعة ، واختيار ممStatضغط قائمة  .1  ومن القائمة ُي 

Regression  َخيارمث  Fit Regression Model  ،وستظهر هذه النافذة
 .6/4شكل 

 

 
 يةدعالقة االعتماانفذة إعداد حساب ال (6/4شكل ) 
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من  ني عدد املراكز وعدد السكامتغيِّ واختيار  Responseضغط مستطيل  .2
 . Select ضغط مثأليسر ستطيل اامل

 مناملساحة  متغيِّ واختيار  Continuous Predictorsيل مستطضغط  .3
 .  Selectضغط  ستطيل األيسر مثملا

 .7/4، وستظهر هذه النافذة، شكل Storageضغط مموعة  .4

 

 
 انقذة إعداد َخيارات ختزين معامل العالقة االعتمادية (7/4شكل )

 

 وضغطه مرة أخرى يف انفذة .OKوضغط  Residualsخيار تنشيط  .5
Regression .وبذا ستظهر قيم الفروق يف جدول البياانت ، 
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تار َخيار  Basic Statisticsواختيار مموعة  Statائمة ق طغض .6 ومنها ُي 
Correlation   وفيها ي ضغط على مستطيل 8/4شكل انفذة، تظهر سو ،

Basic ا واليت يعرضها املستطيل واختيار األعمدة اليت مت خزن الفروق فيه
 .Selectضغط   األيسر مث

 

 
 سابهة حقريطط و بارتالا ذة إعداد اختيار متغياتانف (8/4شكل )

 
رتباط اجلزئي بني عدد سكان احلي ومساحته الوستطهر قيمة ا OKضغط  .7

   0.574مساحة احلي بقيمة  متغيِّ مع حجب أتثي 
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Correlation: RESI, RESI_1 

Correlations 

Pearson correlation 0.574 

P-value 0.000 

 
  

حجب ي عدد األسواق ومساحة احلي مع متغيِّ بني  االرتباط اجلزئيلقياس و 
ن األولني يف مستطيل ياملتعيّ  ضعو ع مت كر ر اخلطوات السابقة عدد السكان  متغيِّ أتثي 

Responses  احملجوب )عدد السكان( يف مستطيل  املتغيِّ ووضعContinuous 

Predictors  كانت النتيجة كما يلي: و 
 
Correlation: RESI_2, RESI_3 

Correlations 

Pearson correlation 0.382 

P-value 0.001 

  
مها مع ختيار اين يتم متغيِّ ئي بني أي ز جلاط باس االرتاقيإلمكان وهكذا دواليك اي

  . الثالث املتغيِّ حجب أتثي 
ين مع حجب أتثي أكثر من متغيِّ اط اجلزئي بني الرتبسب احي  وبنفس املنطق 

ي عدد األسواق املركزية متغيِّ ساب االرتباط اجلزئي بني ذلك حل بتطبيقواحد. و  متغيِّ 
( مع حجب أتثي 3و  2 )يف العامودين اهب انسكيف أحياء مدينة الرايض وعدد ال
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كانت النتيجة  (  5و  4امودين ي مساحة األحياء والكثافة السكانية هبا )يف العمتغيِّ 
 كما يلي:

 
Correlation: RESI_2, RESI_3 

Correlations 

Pearson correlation 0.593 

P-value 0.000 
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 االعتماديةالعالقة  
يف قيم عنصر  اتتغي  العتمادية حجم ووجهة الهي جتسيم  االعتماديةلعالقة ا

 تغيِّ ملعرف ابم ووجهة التذبذب يف قيم عنصر آخر، ي  حبجد، املعتمِ  ملتغيِّ ، يعرف ابعني  م  
ات، تعرف ابياملستقل، أو عناصر أخر  جديد يف جتسيم  جّن وهذا يعين .لةقستامل ملتغيِّ

 االعتماديةالعالقة بني عناصر الظاهرة اجلغرافية، أو بني الظواهر، تتمثل يف السمات 
د املعتمِ  املتغيِّ من  كال  أن  إدراك البديهي  لة هلا. ومناملمثِّ  اتلمتغيِّ واالستقاللية ل

اتو  ون ذات صلة دة، أي أن تكحوا رةاملستقلة البد وأن تكون ممثلة ملالمح ظاه املتغيِّ
 ا ببعضها البعض، أو أن تكون لظواهر ذات عالقات فعلية فيما بينها.م
العالقات للتعبي عن هذه هي " يف هذا لكتاب االعتماديةالعالقة مصطلح "ة غصياو 

يف الكتاابت  االستخدام ةبي شائعاتع ي، وهحندارأو االن تعبي العالقة اخلطية بدال م
". REGRESSIONاملضمون ملدلول كلمة "ائبة يف هذا حرفية غي ص ةمجر تو  العربية
كارل "عليها  األفكار األساسية اليت بىن الرجوع إىل يرتبط حبقيقة أن   األمروهذا 

  Auguste Bravais"أوجست برايف" و Karl Friedrich Gauss "فريدرش جاوس
 ةطريق Karl Pearson "كارل بيسون"و Francis Galton "فرانسس جالتونو "

(، اليت هي أساس حساب Pearson , K. 1895 , 1917 , 1920"أقل الرتبيعات" ) 
كلمة   ستخدامااملقصود من  أن  منه يت ضح ، االعتماديةأمنوذج العالقة 
REGRESSION  عتمادية التذبذب يف ايف حساب خط أقل الرتبيعات هو قياس

ااملتغبلة يف اقملا االختالفات ىعل عني  م   متغيِّ قيمة   .  ىاألخر  تيِّ
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ب يف شكل أمنوذج رايضي يرتك   االعتماديةجتسيم العالقة يتبلور  أية حال،يف 
اتاملعتمد و  املتغيِّ تربط بني  االعتماديةت للعالقة م عاِمالمن  املستقلة. وأحد  املتغيِّ

 
 
 القة أي قيمةعال ذهثل القيمة القاعدية هل( ومي a)  رمز له حبرفت ي  ِمالعاهذه امل
اتاملستقل، أو قيم  املتغيِّ املعتمد حينما تكون قيمة   املتغيِّ  املستقلة،  صفرا. يف  املتغيِّ

 ثِّ حني ت  
 
كل   ( متبوعا برقم يرمز إىلb) حبرف  ، ويرمز لكل منهاىت األخر عاِمالل امل

ااملتغمن  ات تغي  مع املعتمد  يِّ تغاملت الزايدة أو النقصان يف قيمة المعد  و املستقلة،  تيِّ
اتقيم   املستقلة. املتغيِّ

 يكون مبستويني مها: االعتماديةوأمنوذج العالقة 
 تغيِّ م   ىعل عني  م  د عتمِ م   تغيِّ مل االعتماديةثنائي لتجسيم العالقة  ىمستو  .1

 مستقل واحد.

يف من فل ىعل دد  حم  د عتمِ م   تغيِّ مل االعتماديةلتجسيم العالقة  دتعدِّ م   ىمستو  .2
 ذات الصلة به. املستقلة اتاملتغيِّ 

 شكلني مها:بيكون كما 
املعتمد  املتغيِّ شكل خطي مستقيم للحاالت اليت تكون فيها العالقات بني  .1

اتو  وم من خالل رس فهاي عالقات من السهل كش  خطية، وه املستقلة املتغيِّ
اتعكس قيم  املعتمد املتغيِّ قيم   املستقلة. املتغيِّ

 املتغيِّ يت تنعدم فيها العالقة اخلطية بني م للحاالت الي خطي مستقيغل كش .2
اتد وكل من املعتمِ   املتغيِّ يط اللثام عنه رسوم قيم مي  املستقلة، وهذا  املتغيِّ
اتيم د عكس قاملعتم  املستقلة. املتغيِّ
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 ىائي هي، علنلثاا مبستواه االعتماديةالعالقة  ن  أب ،عند هذه النقطةأكيد، يتعني  التو 
ت م عاِمال ستخداماه ال ميكن عكس حال االرتباط الثنائي، ذات اجتاه واحد؛ أي أن  

 املتغيِّ م لتقدير قيمة م  صَ املستقل يف األمنوذج امل املتغيِّ لتقدير قيمة  االعتماديةالعالقة 
 املعتمد. 

 يت هلا فائدةالتنبؤية ال هتِ يف ِسَ  االعتماديةأمهية تطبيق حتليل العالقة تكمن ة حال، يأيف 
 ة ذات شقني مها:عملية مج  

د مل يتم قياسها من قبل ألي نقطة مكانية أو زمنية املعتمِ  لمتغيِّ تقدير قيم ل .1
اتليهما قيم واملكاين اللذين تنتشر عامتداد البعدين الزمين  ىعل ين اليت ب   املتغيِّ

 عليها األمنوذج.

ة ألي نقطة مكانية  سلسلة زمنيد املفقودة يفمعتامل املتغيِّ زئي لقيم تقدير ج   .2
     اليت تبلور منها األمنوذج.        اتلمتغيِّ مثلتها قراءات ل

ج التقديري املناسب يف أي ناء األمنوذ وابلتايل ب االعتماديةوقرار تطبيق حتليل العالقة 
اتملاوبني بقية  دمِ تعامل املتغيِّ االرتباط بني  م عاِملقيمة  ىبيقية يعتمد علدراسة تط  تغيِّ

التحديد ألمنوذج العالقة  م عاِملقيمة  املمثلة لعناصر الظاهرة حتت الدرس. وهذا ألن  
اتبيعات وع تر ل مممَ م    إىل االعتمادية، وهي نسبة االعتمادية وتثل قوته  املتغيِّ
تكون  أن   يه ةعداالرتباط. والقا م عاِملبيع قيمة قته، هي ببساطة حاصل تر وابلتايل د

اتاالرتباط ببني  م عاِملمة قي األقل قوية، لتَّبير تطبيق  ىقوية جدا، أو عل املتغيِّ
ها قبل تنفيذ عملية منق اليت جيب التحق   األمور ن  فإالتحليل وبناء األمنوذج. وهكذا 

 هي: ( 9/4 )شكل االعتماد يةت العالقة م عاِمالحساب 
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 م عاِملساب وذلك حب راسةالد اتتغيِّ م نيب رتباط قويوجود ا ق منالتحق   .1
 . الدراسة اتمتغيِّ االرتباط بني 

اتية العالقات بني طِّ ية أو ال خَ طِّ ق من خَ التحق   .2 ، وذلك من خالل املتغيِّ
منوذج، لة بناء األر نوعية داقرِّ عكس بعضها، حيث أن ذلك ي   اتاملتغيِّ رسم 

  .يةأي هل ستكون دالة خطية أم دالة غي خط

لصياغة األمنوذج  االعتماديةت العالقة م عاِمالمرحلة حساب يت أت ذلك ابجنازو 
املعتمد. ومرحلة حساب وابلتايل صيغة أمنوذج التقدير  املتغيِّ املناسب لتقدير قيم 

 ملناسب تر مبراحل اثنوية هي:ا
اتة بني دتعدِّ من عدم وجود عالقات خطية م   دالتأك  مرحلة  .1 ة لتقاملس املتغيِّ

، وكيفية التعامل مع هذه العالقات يف دتعدِّ امل ىستو امل تبيٌن ذلك يف حالة و 
 حالة وجودها.

ات نتقاءامرحلة  .2 اتاألنسب لبناء األمنوذج من بني  املتغيِّ قلة اليت ستامل املتغيِّ
 د.املعتمِ  املتغيِّ  ىعتقد أّنا ذات أتثي علي  

اليت  رةاملقد   القيم د وبنيملعتمِ ا يِّ لمتغمرحلة فحص الفروق بني القيم املقاسة ل .3
ف بعض ذ  ق من إمكانية حَ ، من أجل التحق  االعتماديةيفرزها أمنوذج العالقة 

اتالقراءات الشاذة بني قراءات   ة األمنوذج.ق  س لرفع دحتت الدر  املتغيِّ

 بيق.مرحلة فحص افرتاض التط .4
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 يةقة االعتمادمراحل بناء أمنوذج العال (9/4شكل )
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  ي:وذج الثنائمناأل
اعتمادية التذبذابت يف  ىمستو  االعتماديةللعالقة  يم األمنوذج الثنائسٌ جي  

آخر،  دد  حم   غيِّ متالتذبذابت املقابلة يف قياسات  ىعل عني  م   متغيِّ قراءات قياسات 
 يفا املعتمد أخذ لمتغيِّ عة لقدير القيم املتوق  ة مقبولة لتصيغة رايضي يفتو  وابلتايل

-ر مكانيةط  عالقة. ويكون هذا التقدير ضمن أ  لهذه ا مسِّ جت  ت حمسوبة ِمالم عااالعتبار 
ااملتغدها البعدان املكاين والزمين اللذان تنتشر فيهما قراءات دِّ زمنية حي   ، وضمن تيِّ

 وقيمة االحنراف املعياري للفروق. حديدالت م عاِملضوابط تتمثل يف قيمة 
أي بدالة خطية،  مها شكل خطي، االعتماديةقة للعال نيكلك شانه، ر سابقاكِ وكما ذ   

ية والدالة اللوغارمثية. سِّ وشكل غي خطي، أي بداالت غي خطية لعل أمهها الدالة األ  
اتيم طبيعة العالقات االنتشارية لق ىد علة هنا يعتمشكل الدال ختياراو   ىعل املتغيِّ

أما  تار الدالة اخلطية،خت   منه خطيا أو قريبار اتشذا كان شكل االنإحموري رسهما معا، ف
 سرد الحقا.ت  الداالت غي اخلطية حسب معايي س إحدىتار خت   إذا كان غي ذلك

 

 :املستقيم اخلطيألمنوذج ا
هي الدالة األكثر تطبيقا  االعتماديةت العالقة م عاِمالة حلساب ية املستقيمالدالة اخلط

 باب التالية:سألل يف الدراسات اجلغرافية وذلك
ات ممعظ أن   .1 اجلغرافية تكون حبكم طبيعة توزيع قراءاهتا ذات عالقة  املتغيِّ

 .يةخطِّ 

 تعقيدا.ا ل هوأق لها أبسط املعادالتثِّ ية املستقيمة مي  الدالة اخلطِّ  أن   .2
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ية والدالة اللوغارمثية، ميكن سِّ ، وابلذات الدالة األ  ىخر االت األبعض الد أن   .3
 تقيم املثيل.سخلطي املالشكل ا ة إىلاطسببحتويلها 

اخلطية  االعتماديةالصيغة اإلحصائية املتداولة لألمنوذج الثنائي للعالقة بة اتميكن ك
(Freund , R. J. and W. J. Wilson ,1993, p. 264 ) النحو: هبذاالعربية ابللغة 
 خ م  × 1ب = أ  م

 وفيها:
 د.تمِ عملا لمتغيِّ ل رةاملقد  = القيمة  م

 املستقل صفرا.  املتغيِّ د عندما تكون قيمة املعتمِ  لمتغيِّ عة لة املتوق  أ = القيم
 قل. ستامل املتغيِّ  ىد علاملعتمِ  لمتغيِّ ل االعتماديةالعالقة  م عاِمل=  1ب

أي الفرق  ،عشوائي متغيِّ فرتاض أنه اب، داملعتمِ  املتغيِّ تقدير قيمة خ = قيمة اخلطأ يف 
 يقدرها األمنوذج. ليتقيمة اة املقاسة واليمقالبني 

  حل هذه املعادلةيتطل ب وهكذا 
 
بطريقة " أقل الرتبيعات"  ت أ ، ب ،عاِمالحساب امل

الشهي كارل فريدرش  عامل اإلحصاء األملاين إىل ،أعاله ركِ اليت ترجع أصوهلا، كما ذ  
ات رافات القياسحنا ونالوضع الذي فيه تك تكفل الوصول إىل طريقةهذه الوس. و جا

 . دىنأليف حدها ا االعتماديةد عن خط العالقة املعتمِ  لمتغيِّ ة ليالفعل
 .Freund , R. J. and W. J. Wilson , pوالصيغ احلسابية لتقديري معلمي أ، ب )

 ربية كما يلي:لعاب كتبت  ميكن أن  (265
 1م × 1ب -أ = م

 (1)مج م - 2 1]مج م [ (ع ( ÷1مج م ×)) مج م  -( 1م ×= ]مج ) م  1ب
 ع([÷  2
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      : ويف هذه املعادالت
 د.املعتمِ  املتغيِّ م = 

 د.املعتمِ  املتغيِّ = متوسط م
 املستقل. املتغيِّ =  1م
 املستقل. املتغيِّ = متوسط 1م

 مج = مموع.
 قراءات.    دد الع = ع

 ين فقط،متغيِّ أي بني ، ةئيالثنا االعتماديةولتوضيح كيفية حل معادلة أمنوذج العالقة 
درجة احلرارة يف مدينة جدة   ىصاغ أمنوذج عالقة اعتمادية لعنصر ضغط اهلواء علسي  

هيئة ) 2016 - 1966ين خالل الفرتة لمتغيِّ ل املتوسطات الشهرية كما تثلها
 (2016-1966بياانت املناخ، امللفات الرقمية ل البيئة، صاد ومحايةمصلحة األر 
 :شيء قبل كل يتعني  سليم ل شكبك ولتحقيق ذل

طرق حساب من أي  ديحدتين لاملتغيِّ معرفة نوعية التوزيع التكراري لقيم  .1
نفيذ خطوات . وبتاالرتباط م عاِملقها لتقدير قيمة يطبميكن تاالرتباط  م عاِمل

ين املتغيِّ  أن  ات ضح عتدالية التوزيع ادارلنج لفحص  –ندرسون حساب فحص أ
 م عاِملطريقة سبيمان حلساب قيمة يق بتط عني  يتعليه زيع. و تو لا غي معتديل

 االرتباط بينهما.

وذلك ملعرفة إمكانية صياغة  املثالي متغيِّ االرتباط بني  م عاِملحساب قيمة  .2
شارة إلت ت امن الدقة مقبول. وقد  ىين مبستو لمتغيِّ عتمادية لاج عالقة أمنوذ 

 ىب مستو يتطل   ديةااالعتمة العالقأمنوذج ة غياص أن  إىل يف السطور السابقة 
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اتعايل من االرتباط بني  ليكون كافيا الداء وظيفته األساس وهي  املتغيِّ
 اهلواءي ضغط متغيِّ االرتباط بني  م عاِملاملعتمد. وحبساب  لمتغيِّ تقدير قيم ل

 رَّبِّ حد كبي وي   وهو ارتباط قوي إىل 0.907 -وحرارته وجدان أنه يساوي 
 هذه احلالة. دية بينهما، أي مواصلة التطبيق يف اعتماقة أمنوذج عالاغة صي

اتحتديد أي من  .3 هذا يرتبط املعتمد وأيهما املستقل. و  املتغيِّ يكون  املتغيِّ
ر، اليت تثلها بني العناصر، أو الظواه مباهية العالقة الطبيعية، ةبداه ،األمر

ات ة اعتمادية غيفرز صت   هنا الثاملي متغيِّ  نيب ، وألن العالقة الطبيعيةاملتغيِّ
ضغط اهلواء  متغيِّ يكون  أن   من املنطق درجة حرارته فإن   ىضغط اهلواء عل

 املستقل. املتغيِّ ء هو حرارة اهلوا متغيِّ د و املعتمِ  املتغيِّ هو 

ص برسهما عكس بعضهما وتفح   يناملتغيِّ العالقة االنتشارية بني قيم ص فح .4
عا يف شكل خطي توزِّ اءات متقاراب وم  ر لقنقاط انتشار ا ن كانفإ م.الرس

اتهناك عالقة خطية بني كون تابلنسبة حملاور الرسم  ق الدالة طب  ت  و  املتغيِّ
إذا كان شكل  . أماديةاالعتمات العالقة م عاِمال اخلطية املستقيمة حلساب

رسم ي نف ذ ية. و طخلا تطبيق أحد أشكال الدلة غي يتعني  االنتشار غي خطي ف
ملتوسطات الشهرية لضغط اهلواء عكس قيم املتوسطات الشهرية لدرجة اقيم 

  :اخلطواتذه هب ، ابستخدام ميين اتب،احلرارة

  .Graphضغط مموعة  .أ
وستظهر  Simpleيار ي ختار خَ انفذته ف وستظهر…Scatterplot اختيار .ب

 .11/4النافذة، شكل هذه 
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ات تميات املوستظهر مس Y variables ضغط الصف األول حتت .ت غيِّ
ختار املتغيِّ الذي سيكون املتغيِّ املعتِمد اليت يشملها اجلدول النشط في  

 . Selectبتظليله مث ضغط 

تار   X variablesتكرار اخلطوة السابقة حتت  .ث ذي سيكون  الاملتغيِّ وُي 
 .  Selectاملتغيِّ املستقل مث ضغط 

 

 
 سوم البسيطةلر ا دداانفذة إع (10/4شكل )

 

الذي فيه  11/4شكل ال يف الرسم خرجملثال هنا اي متغيِّ  ىخلطوات علوبتنفيذ هذه ا
اتنتشار قراءات ا ن  أ يبدو حد   تقيم إىلخطي مسنتشار اابلنسبة لبعضها هو  املتغيِّ

 ةديتطبيقها حلساب م عاِمالت العالقة االعتما الة اليت يتعني  الدّ  ا يعين أن  كبي، مم
 .حرارته هي الدالة اخلطية املستقيمة ىضغط اهلواء علل
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 جدةضغط يف مدينة شهري للحرارة عكس السط الرسم املتو  (11/4شكل )

 
إحصائيا أمنوذج سليم  ىة للحصول علوإبجناز اخلطوات السابقة، واليت هي ضروري

والبد من  .ةيادحساب م عاِمالت العالقة االعتمأييت دور قة، مقبول من الدِّ  ىو ومبست
تطبيق أمنوذج العالقة االعتمادية يف أي دراسة جغرافية  لنقطة أبن  كيد عند هذه االتأ

 دين مها:دِّ ُيضع حمل
نتشار خطي ا ابلنسبة لبعضها هو اتغيِّ املتنتشار قراءات ا وكما يبدو من الرسم فإن  

القة العت م عاِمالساب حل هاتطبيق يتعني  الة اليت الدّ  حد كبي، مما يعين أن   مستقيم إىل
 حرارته هي الدالة اخلطية املستقيمة. ىلضغط اهلواء عل االعتمادية
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ا أمنوذج سليم إحصائي ىالسابقة، واليت هي ضرورية للحصول عل توإبجناز اخلطوا
والبد من . االعتماديةت العالقة م عاِمالحساب أييت دور ، ةقمقبول من الدِّ  ىومبستو 

يف أي دراسة جغرافية  االعتماديةالعالقة أمنوذج تطبيق  ة أبن  قطنالالتأكيد عند هذه 
 ين مها:ددِّ ُيضع حمل

 لمتغيِّ كَّب قيمة لأائي لألمنوذج ويرتاوح بني أصغر و صالبعد اإلح ددِّ حم   .1
 تقل.املس

 س. يف لنقط القياالبعد اجلغرا ددِّ حمٌ  .2
وهو لضغط اهلواء،  ريهشلتقدير قيمة املتوسط ا ىعل، يقتصر األمنوذج ثالامل هذا ويف

 ليت ترتاوحااملستقل،  املتغيِّ املعتمد، ألي قيمة ملتوسط درجة احلرارة اليومية، وهو  املتغيِّ 
شهري سط الاملتو  متغيِّ درجة  ىوأقص ، ومها أدىنمئوية  34.5وبني  19.8بني  قيمته

ينة جدة، وهذا مد هيفهو نقطة مكانية  اجلغرايف دحدِّ م  درجة احلرارة. أما ابلنسبة للل
 هذه النقطة املكانية. ىاليصلح للتطبيق إال عل األمنوذجهذا  يعين أن  

  :البسيطة )ثنائية(هي االعتماديةت العالقة م عاِمالحساب  خطوات ،أية حاليف 
  .يناملتغيِّ ب متوسطات احس .1

        .  يف بعضهما ومجع النواتج يناملتغيِّ ضرب قيم  .2

 . عدد القراءات ىالناتج عل ةوقسم يف بعضهما ينيِّ غتاملضرب ماميع قيم  .3

 . ومجع النواتج املستقل املتغيِّ قيم بيع ر ت .4

  .عدد القراءات ىالناتج عل ةاملستقل وقسم املتغيِّ وع قيم مم بيعر ت .5
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 1بيمة ت قمكوانتكون وهبذه اخلطوات 
 
الزايدة أو  لعد  اجملسم مل عاِمل، أي امل

املستقل، أي  املتغيِّ  اليت تطرأ علي قيم اتي  غتالد مقابل عتمملا املتغيِّ النقص يف قيم 
 .االعتماديةوجهة وزاوية خط العالقة 

 حلو 
 
 الثابت ت نف ذ هذه اخلطوات: عاِملساب قيمة أ وهو امل

 املتغيِّ متوسط  يف 1بيمة اصل ضرب قد من حاملعتمِ  املتغيِّ ح متوسط ر ط .1
 .املستقل

 املعتمد. املتغيِّ توسط م مع قةاخلطوة السابتج ان عمج .2

حدود  املعتمد يف متغيِّ طب ق معادلة األمنوذج لتقدير أي قيمة للو أ ت   1بوبقيم 
 قراءات اليت ب ين هبا. لا

ميين "برانمج  ستخدامة ابالثنائي االعتماديةلعالقة ت أمنوذج ام عاِمالوحلساب 
 ة: ليالتاخلطوات اذ نف  ت   ذات عالقة خطية اتتغيِّ مل "اتب

 اريختاقائمة ومن ال Regression مموعة ضغطو  Stat االحصاءفتح انفذة  .1
Regression  اختيار  من القائمة األخرىو it regression model ستظهر ، و

 .12/4ه النافذة، شكل ذه

املستقل من النافذة اليسرى  املتغيِّ ختيار او  :Responsesضغط مستطيل  .2
 .Selectوضغط 

 املستقل من املتغيِّ ختيار او  :Continuous Predictorsضغط مستطيل  .3

 .Selectالنافذة اليسرى وضغط 
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 انفذة إعدادات حتليل العالقة االعتمادية (12/4شكل )

 
وذج اليت ت تيح حتديد ضوابط األمنفذة ستظهر انو  :Mdel   ضغط مستطيل .4

 . Defultستوى اإلعدادات االفرتاضية لذا ي ضغط َخيار غالبا تظهر مب

اخلَيارات املتاحة وهي: تعرض وستظهر انفذة :Options ستطيل م غطض .5
ستظهر  :Weightsحة، وابلضغط على مستطيل َخيار إضافة القيم املرجِّ 

يسار النافذة الذي يقع يف ك يف املستطيل يف اجلدول وذل تاملتغيِّ قائمة اب
قة عاللب اح يف حساحة اليت ت ستخدم كمرجِّ القيم املرجِّ  عمود ومن بينها
 Type of confidencلكل الفواصل  مستوى املعنويةَخيار ، ةاالعتمادي

intervals ،ويةننوع حدود املع َخيار Confidenc level for all interval ،
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 Sum of squares for theالفحوص مموع تربيعات  يار حتديد طريفةخَ 

tests، للتحويل  كوكس-بوكس م عاِملَخيار نوعBox-Cox 

transformation . 

اتَخيارات ترميز  وستظهر انفذة :Codingيل مستطضغط  .6 املستقلة  املتغيِّ
       وتعييها. 

 القة االعتماديةعستظهر انفذة َخيارات الو  :Stepwise ضغط مستطيل .7
منوذج وابلضغط على املستطيل امللتصق ريقة بناء األوهي لتحديد ط املَتَدّرِجة

، ألمام أواحلذف إىل اخللفالختيار إىل اا يارَ ظهر َخيي Methodمبستطيل 
َخيار الطبقية ، alpha to remove َخيار حتديد مستوى حذف قيمة ألفا

Hierarchy  بقيطاألمنوذج المواصفات لتحديد.         

ت تيح حتديد مواصفات يارات خَ  فذةوستظهر ان …Graphsمموعة ط ضغ .8
تقلة وحتديد مس خاترسوم الفروق وعرضها متمعة يف صفحة أو صف

اتملا  اليت ت رسم عكس الفروق. تغيِّ

مستوى عرض  َخياراتتعرض فذة وستظهر ان  …Results مستطيل ضغط .9
يف كم النتائج اليت كم تحلل ،خرج النتائجتالنتائج وأنواعها اليت تظهر يف م س

 Aanalysis ofالطريقة، حتليل التباين عرض هي: و  وابلتايل عرضهاب سحت  

variance ،ج األمنوذ  مرتيةيو جModel geometry، املعاِمالت 
Coefficients ، االعتماديةمعادلة العالقة Regression equation ،

  .Fits and diagnosis والتشخيص اتاملطابق
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َخيارات حتديد أي من  ضتعر ستظهر انفذة و  …Storage ضغط مستطيل .10
فظ يف جدول البياانت.  عناصر نتائج التحليل حت 

 البسيطة. االعتماديةت العالقة عاِمالم  لتنفيذ حساب  OK طغض. 11

 املتغيِّ املتوسطات الشهرية لضغط اهلواء ) يمتغيِّ  بياانت ىبتطبيق هذه اخلطوات علو  
-1961ملدينة جدة خالل الفرتة  املستقل( املتغيِّ ارة اهلواء )ة حر درج متغيِّ د( و ماملعت

 املستخرج:كان هذا ،  2016
 

Regression Analysis: MESTPP versus TEMPDB 

Method 

Rows unused 2 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 1 7928.9 7928.92 2966.69 0.000 

  TEMPDB 1 7928.9 7928.92 2966.69 0.000 

Error 668 1785.3 2.67       

  Lack-of-Fit 214 797.3 3.73 1.71 0.000 

  Pure Error 454 988.0 2.18       

Total 669 9714.3          

 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

1.63482 81.62% 81.59% 81.52% 

 

Coefficients 
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Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 1036.78 0.55 1894.96 0.000    

TEMPDB -1.0441 0.0192 -54.47 0.000 1.00 

 

Regression Equation 

MESTPP = 1036.78 - 1.0441 TEMPDB 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs MESTPP Fit Resid Std Resid   

22 1009.90 1006.50 3.40 2.08 R    

34 1009.00 1005.46 3.54 2.17 R    

70 1009.80 1006.19 3.61 2.21 R    

82 1009.90 1006.61 3.29 2.02 R    

131 1011.80 1008.38 3.42 2.09 R    

174 1002.80 1006.61 -3.81 -2.33 R    

210 1002.00 1006.09 -4.09 -2.50 R    

226 1008.70 1005.36 3.34 2.05 R    

240 1014.90 1009.74 5.16 3.16 R    

242 1011.50 1007.76 3.74 2.29 R    

254 1010.60 1014.65 -4.05 -2.49 R    

265 1014.70 1015.38 -0.68 -0.42    X 

282 1001.60 1005.46 -3.86 -2.36 R    

283 1000.60 1004.10 -3.50 -2.15 R    

339 1007.80 1011.52 -3.72 -2.28 R    

343 1000.40 1003.68 -3.28 -2.01 R    

373 1014.30 1015.48 -1.18 -0.73    X 
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374 1014.70 1016.11 -1.41 -0.87    X 

479 1011.00 1006.74 4.26 2.61 R    

502 1008.30 1004.76 3.54 2.17 R    

505 1015.00 1011.46 3.54 2.17 R    

506 1013.30 1009.83 3.47 2.12 R    

507 1012.00 1007.93 4.07 2.49 R    

514 1010.20 1005.65 4.55 2.79 R    

515 1011.80 1007.19 4.61 2.82 R    

516 1014.40 1010.53 3.87 2.37 R    

526 1008.80 1005.32 3.48 2.13 R    

R  Large residual 

X  Unusual X 
    

 
 املقاسة  قراءاتدرها األمنوذج والقاليت ي اءاتالقر  فروق بنيالرسوم  (13/4شكل )
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وهذا معناه  %81.35ل التحديد هي م عامقيمة تائج أن  لناذه يف هي الحظ 
،  ة احلرارةجغي م تغيِّ در  ات أخرىمتغيِّ حك م فيه من املتغيِّ املعتمد يت %18.65أن  

لقيم املقاسة فعال ااألمنوذج مقابل  اق بني القيم اليت قد رهدد الفرو كما ي الحظ أن  ع
. ولتحسني قية بفروق كبيةراءات شاذة والبق ىعل من بينها ثالثة ت دلِّل 17هو 

وبعض من  ةج حذف القراءات الشاذستوى دقة هذا األمنوذج ميكن الركون إىل َّن  م
قيمة م عِامل التحديد إىل  فعتارت ذلك نفيذكرار تالقراءات ذات الفروق الكبية. وبت

عدة مرات  ل كذل عة أصغر من القراءات ذات الفروق الكبية وبتكرارو ومبجم 84.06
  وبدون أي فروق. 87.2هو صى حد لالرتفاع كان أق

 
Regression Analysis: MESTPP versus TEMPDB 

Method 

Rows unused 1 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 1 7373.5 7373.46 4098.65 0.000 

  TEMPDB 1 7373.5 7373.46 4098.65 0.000 

Error 601 1081.2 1.80       

  Lack-of-Fit 198 440.5 2.22 1.40 0.003 

  Pure Error 403 640.7 1.59       

Total 602 8454.7          

 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 
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1.34127 87.21% 87.19% 87.13% 

 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 1037.09 0.47 2192.27 0.000    

TEMPDB -1.0585 0.0165 -64.02 0.000 1.00 

 

Regression Equation 

MESTPP = 1037.09 - 1.0585 TEMPDB 

 
ات أخرى يتعني  متغيِّ من التذيذات يتحك م فيها  %12.8يعين أن  أخرى هذاومرة 

 ادية املتعدِّدة.مإدراج قراءاهتا يف جدول البياانت، أي االنتقال إىل مستوى العالقة االعت
  يف أي حال، يتكو ن م ستخرج التطبيق من هذه العناصر: 

 Lack-of-Fit أ من عجز املطابقةات املعادلة واخلطمتغيِّ مستوايت املصدر )  .1
درجة  ة(. ولكل من هذه املستوايت تظهر قيمPure Error أو اخلطأ اجملر د

توسط القيمة املعد لة مل، Adj. SSلرتبيعات ا موعالقيمة املعد لة جمل، DFاحلرية  
اتتربيعات التباين بني   فشر قيمة فحص، (Adj. MSوبني القراءات ) املتغيِّ

F-Value ،ىمستو  ىين علاملتغيِّ عتمادية بني افرضية عدم وجود عالقة ل 
اجملتمع اإلحصائي الشامل هلما، وأخيا قيمة احتمالية اخلطأ يف رفض فرضية 

ج ا ستنتاميكن  هأي أن   0.05وهي يف مثالنا هذا أقل من  P-Valueالفحص 
صائي اليت اجملتمع اإلح ىمستو  ىين علاملتغيِّ هناك عالقة اعتمادية بني  أن  

  سليم إحصائيا.تبينِّ  هو األمنوذج أن  تبينِّ هذا  ت منه، أيل  ت   س  أ  
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 S يوعناصره: قيمة االحنراف املعيار  Model summaryم لخ ص األمنوذج  .2

ثل ، قيمة رةاملعتمد حول خط القيم املقد   لمتغيِّ قيمة االحنراف املعياري ل اليت ت 
 م عاِملوقيمة  ،R-sq(adj)لتحديد املعد ل ا م عاِمل، R-sqالتحديد  م عاِمل

يف ت بَ تِ التحديد ك   م عاِملقيمة  الحظ أن  ي  و . R-sq(pred)التحديد املتنبأ به 
التحديد  م عاِملقيمة  بقيمة صحيحة من مائة ومرد ذلك هو أن  املستخرج 

تمد اليت عامل املتغيِّ ات يف قيم تغي  النسبة املئوية لل ىل، يف احلقيقة، علدلِّ ت  
 م عاِملأمهية قيمة  املستقل. وهكذا تتضح املتغيِّ ات يف قيم تغي  تتحكم فيها ال

التحديد يف وصف كفاءة األمنوذج يف وظيفته األساس أال وهي تقدير قيم غي 
التحديد  م عاِملقيمة املستقل. و  املتغيِّ املعتمد من خالل  لمتغيِّ معروفة ل
ي جتسيم لتقليص متناسب يف تربيع املتوسط ه ، اليتR-sq(adj)املعد ل 

الذي قد ينتج عن عدم توازن عدد ته لتجنب التضخم غي املتوازن يف قيم
ات لمثال هو أن لالتحديد  م عاِملوتفسي قيمة  مع عدد القراءات. املتغيِّ
قيم املتوسط الشهري لضغط اهلواء يف  ىات اليت تطرأ علتغي  من ال 87.21%

من هذه  %12.79كم فيها درجة احلرارة، وابلتايل فإن حمدينة جدة تت
  غي درجة احلرارة.  ىات لعناصر طبيعية أخر متغيِّ ات يتحكم فيها تغي  ال

 (Constant) قيم العالقة االعتمادية لألمنوذج حيث السطر األول جدول .3
 غيِّ تملالقيم اخلاصة اب ُيص والسطر الثاين املعتمد ملتغيِّ اب القيم اخلاصةُيص 

 ( وهي أ Coefت العالقة االعتمادية )م عاِمالتعرض املستقل. وهذه األسطر 
 ، 1.0585 -= ، ب  1037.09= 

 
ت العالقة عاِمالقيمة اخلطأ املعياري مل
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 حتماليةا، قيمة T-Value فحص ستيودنت ، قيمةSE Coef االعتمادية
    . P-Value قدير األمنوذجتاخلطأ يف 

 .ذجو م عادلة األمنصيغة  .4
راءات غي العادية ويعرض رقم القراءة يف جدول مبطابقات وتشخيص الق .5

، الفرق بني القيمة Fitاملستقل، القيمة املتوق عة  املتغيِّ ، Obsجدول البياانت 
 .Std Resid، اخلطأ املعياري يف تقدير الفرق Residاملتوق عة والقيمة الفعلية 

زت، عن بقية الوحدات ة اليت تي  يسرد للوحدات العدد ىعل اجلدول يشتملو 
ة ق  دِ  ىا تؤثر بشكل سليب عللها التطبيق، أبّن  اليت حل   ىالعددية األخر 

األمنوذج. أي أّنا الوحدات العددية املرشحة لإلقصاء يف مرحلة فحص 
وأخيا   الحقا.يوض ح سذا األمنوذج، وه ةق  دِ  ىالفروق لغرض حتسني مستو 

رة واملقاسة وهي تساوي الصفر التطابق بني القيم املقد   قيمة احتمالية انعدام
 نعدام التطابق يف مثالنا هذا.اوهذا معناه أننا نرفض فرضية 

    . الفروقعرض ي كما يشتمل املستخرج رسا
 نفذ اخلطوات التالية:ت  مع نقاط توزيع القيم ملثالنا هذا  االعتماديةرسم خط العالقة لو  

وستظهر قائمة  Regression مموعةواختيار ، Stat فتح انفذة االحصاء .1
 .14/4، شكل هذه النافذةوستظهر   …Fitted Line Plot تار منها أمرُي  

اتوستظهر مسميات  :Response (Y) ستطيلمضغط  .2 اليت يشملها  املتغيِّ
 املتغيِّ ختار ي  فذة، فايسار النيف اجلدول النشط، يف املستطيل الذي يقع 

 . Selectغط على ظليله مث الضعتمد وذلك بتامل
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  ة االعتماديةقالعال خط انفذة إعداد (14/4شكل )

 
املستقل وذلك بتظليله مث  املتغيِّ اختيار و  :Predictor(X) ستطيلم ضغط .3

 .Selectى الضغط عل

النوع املناسب من بني ، Type of Regression Model من مموعةاختيار،  .4
 ، أمنوذج تربيعيLinear وذج خطيأمن األنواع الثالث املتوفرة وهي:

Quadraticأمنوذج تكعييب ، Cubic .  األمنوذج لغرض هذا التطبيق سيكون و
 يف السطور السابقة.ات ضح ين كما املتغيِّ اخلطي لوجود عالقة خطية بني 

 تعرض هذه اخلَيارات:  فذة وستظهر ان   …Options مستطيلضغط   .5

اتم قي تحويلل Transformations مموعة .أ  قيم لوغارمثية إىل املتغيِّ
يف  (Logten of Xاملستقل  متغيِّ ، وللLogten of Yيِّ املعتِمد غمت)لل

اتيِّ املستقل )غ املعتمد واملتيِّ غالعالقة بني املتحال كون  ( غي املتغيِّ
 ، عرض املقياس اللوغارمثي للمحور الرأسي للرسممستقيمة خطيا

Display logscale for Y variableمحور ، وعرض املقياس اللوغارمثي لل
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ويتم تنشيط أي من  Display logscale for X variable األفقي للرسم
املربع الصغي الذي جيانب كل  ىأو كلها ابلضغط عل اخلَياراتهذه 

 منهما.

 Displayلثقةوهي: عرض حدود ا Display Options مموعة  .ب

confidence bands ؤوعرض حدود التنب Display prediction bands ،
املربع الصغي  ىأو كليهما ابلضغط علاخلَيارين  أي من هذين ويتم تنشيط

 الذي جيانب كل منهما.

 (0.95قة )لتغيي القيمة املعيارية ملستوى الث :Confidence level ستطيلت. م
أن قرار يف حال بقيمة صحيحة منعكسة، أي  املطلوب ى الثقةستو م ةباوكت

  .99كتب ي   0.01توي املعنوية سمن يكو 

 . :Title مستطيليف للرسم  م ناسب نوانلكتابة ع :Titleل عنوان مستطي .ت

 . OK ضغط .5

لتخزين ثالث  انفذة حتتوي َخياراتوستظهر   …Storage ط مستطيلضغ .6
ت العالقة م عاِمال، و Fits، القيم املقٌدرة Residuals قيم هي: الفروق

من  . ويتم تنشيط أيCoefficientsأ ، ب ( )  Coefficients االعتمادية
القيم  الَّبانمجسيخزن املربع الصغي اجملانب له و  ىابلضغط علاخلَيارات  هذه

من العمود الذي يقع بعد آخر  ا  بتداءااملختارة كل يف عمود مستقل وذلك 
 عمود مشغول يف جدول البياانت.

 وم. لرسوسيظهر الرسم يف انفذة اضغطها مرة أخرى و  OK ضغط .7

 .15/4يف الشكل الرسم  خرج ق هنابِّ الذي ط   املثال ىوبتنفيذ هذه اخلطوات عل
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قيمة عامل  خط العالقة االعتمادية هو خط هابط ألن   أن   رسمويت ضح يف هذا ال
( 1.044 -درجة حرارة اهلواء هي ذات فاصل سالب ) ىعتمادية ضغط اهلواء علا

 طه. خنفاض يف مقدار ضغا رة اهلواء يقابلهحراارتفاع درجة  ما حقيقة أن  سِّ م  
خالل ابالشرتاطات اليت إلدون امت تطبيق هذا ال د عند هذه النقطة من أن  يتأكال وحري  
 هبا عند تطبيق حتليل العالقة االعتمادية اخلطية وهي:االلتزام جيب 

 

 
 عتمد املغيِّ متقدير األمنوذج للعتمادية ومعادلة تم خط العالقة االرس (15/4شكل )

 
املستقل وهو ما أو ضحه  املتغيِّ املعتمد و  املتغيِّ عالقة خطية بني قيم وجود  .1

 . 12الرسم 



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

252 
 

د وبني خط العالقة املعتمِ  لمتغيِّ تكون مسافات الفروق بني القيم املقاسة ل أن   .2
ة عن بعضها ل  ستقِ د، م  املعتمِ  لمتغيِّ ل رةاملقد  ، الذي ميثل القيم االعتمادية

وهذا  ،االعتماديةبة بشكل عشوائي حول خط العالقة رت  ض أي أّنا م  لبعا
 .15/4 مايؤكده الرسم

رها قدِّ املعتمد والقيم اليت ي   لمتغيِّ بني القيم املقاسة ل تكون قيم الفروق أن   .3
 .16/4، شكل األمنوذج له ذات توزيع معتدل؛ وهو مايوضحه الرسم التايل
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الرسم التكراري للفروق ومنحنى التوزيع المعتدل

 
  التوزيع املعتدلروق ومنحىنفلل يالرسم التكرار  (16/4شكل )

 
هو ذو تركيبة سليمة إحصائيا ألنه ال ُيل ابالشرتاطات  األمنوذج ن  هذاوهكذا يتبني أ

 .االعتماديةالعالقة األساسية اليت جيب توفرها لتطبيق حتليل 
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 غري املستقيم اخلطيألمنوذج ا
اخلطي  الشكل ا؛ ومهعتماديةالات العالقة م عاِمالشكلني لدالة حساب  هناك

ده وجود أو عدم دِّ للتطبيق حيٌ مها أحد ختيارااملستقيم والشكل اخلطي غي املستقيم. و 
اتد و ملعتمِ ا املتغيِّ وجود عالقة خطية مستقيمة بني  وجود حال  في، فةل  املستقِ  املتغيِّ

اخلطية  الةدالت طب ق ودة أما إذا مل تكن موج ق الدالة اخلطية املستقيمةطب  ت   هذه العالقة
 . غي املستقيمة

 اتلمتغيِّ ل اخلطية غي املستقيمة االعتماديةت العالقة م عاِمالميكن حساب و 
اتاملتغقراءات حتوبل حتت الدرس بعد  أحد أشكال التحوير واليت من  املستقلة إىل يِّ
تكز ر لشكلني تهذين اة بني لَ ي والشكل اللوغارمثي. ومسألة املفاضَ سِّ أمهها الشكل األ  

 بىني  سينحصر يف حدود البياانت اليت  هل اهلدف النهائي من التحليل؛ مبعىن ىعل
 لمتغيِّ قيم غي معلومة لستخراج اعليها األمنوذج أم سيتخطاها؟ فإذا كان اهلدف هو 

تار أسلوب التحوير اللوغارمثي ُي  املستقل  لمتغيِّ احلدود اإلحصائية ل ىد تتخطاملعتمِ 
ز تذبذابت  رِ ف  ي قد ي   سّ التحوير األ   ىعل نبىناألمنوذج الذي ي   ن  قلة، ألتاملس اتتغيِّ ملل

ين عليها األمنوذج اليت ب   د خارج حدود القيماملعتمِ  املتغيِّ كبية للغاية يف تقدير قيمة 
(Freund, R. J. and W. J. Wilson, 1993, p. 347  أما إذا ا .) ِاحلدود  تعتَّب

ق أسلوب التحويل طب  ي  املعتمد ف املتغيِّ ال تقدير قيم ل هي مقاملست لمتغيِّ اإلحصائية ل
احلدود؛ أي  دتعدِّ ي يكون م  سِّ ي؛ وهو، يف احلقيقة، األكثر تطبيقا. واألمنوذج األ  سِّ األ  
ل إليه وكلها تدخل يف حساب ي يتحو  سِّ ل يكون له أكثر من شكل أ  املستقِ  املتغيِّ  أن  

لعالقة اأمنوذج يكون احلدود. و  م تعدِّدي د ومن هنا س ِّ املعتمِ  لمتغيِّ ل اديةعتماالالعالقة 
سور ولذا فمن  الكَّب  خطاء كبية يف عملية جَ ألة ضَ ر  ع   د احلدودتعدِّدم   االعتمادية
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  0.0ه بني ل حبيث تنحصر قيم  املستقِ  املتغيِّ عملية تقييس لقيم  ىر جت   املستحسن أن  
 ن من تقليص القيم إىلكِّ قيمة اثبتة ت   ىاملستقل عل املتغيِّ سمة قيم وذلك بق  10و 

ألمنوذج  (. كما أن  Freund, R. J. and W. J. Wilson, 1993, p. 345) ىهذا املد
اتي لقيم سِّ ة من التحوير األ  دتعدِّ مستوايت م   ىاحلدود يستند عل دتعدِّ م املستقلة  املتغيِّ
 خل.إأي أس ثالثة وأس أربعه ا بعده، مثنني، و اأي أس  األول، ىابملستو  بتداء  ا
معادلة صيغة أمنوذج العالقة  أربعة فإن   ىي علسِّ ت التحوير األ  اير مستو ااقتصيف حال و 

هبذا مستقل واحد، ستكون  متغيِّ  ىمعتمد عل تغيِّ مل ملستوي الثنائي، أياب االعتمادية
   :النحو

 خ   4 1م × 4ب  3 1م × 3ب  2 1م × 2ب  1م 1ب = أ  م
 وفيها:

 د.املعتمِ  لمتغيِّ رها األمنوذج لقدِّ = القيمة اليت ي   م
ما املستقل ك املتغيِّ رب يف ضاملعتمد وقيمة ال متغيِّ م عامالت القيمة الثابتة للأ ، ب  = 

 . دتعدِّ املسبق توضيحه يف حساب قيمة االرتباط 
 مستواها. على لدلِّ ت   هية اليت تتبعسِّ ل والقيم األ  املستقِ  املتغيِّ =  1م

املستقل  لمتغيِّ ث أشكال لاستحديتعني  امن أجل حل هذه املعادلة  وهكذا يتضح أن  
ية اثنية واثلثة ورابعة، أي سيكون لكل قراءة يف سِّ يم أ  ق ل يف حتويل قراءاته إىلتتمث  

تم حساب قيم وي .يةسِّ قراءات أ   ل أربعة قراءات، القراءات األصلية وثالثاملستقِ  املتغيِّ 
 .دتعدِّ امليف جزء االرتباط كما   دتعدِّ املت أ و ب بتطبيق معادلة االرتباط م عاِمال

ح ا ت م عاِمالي يف حساب سِّ لوب التحوير األ  لسطور التالية كيفية تطبيق أستوضِّ
برانمج ميين " ستخدامالثنائي، اب ىاخلطية غي املستقيمة، يف املستو  االعتماديةالعالقة 
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يف جنويب غرب اململكة العربية السنوية  ألمطاركمية ا  متوسط متغيِّ  ىوذلك عل "بات
 وذلك بتنفيذمستقل  متغيِّ االرتفاع التضاريسي، ك متغيِّ معتمد، و  متغيِّ السعودية، ك

 :اخلطوات هذه

 اخلطية املستقيمة، تكون االعتماديةكما هو احلال، ابلنسبة لتطبيق العالقة  .1
ق من وجود أو عدم وجود عالقة خطية بني حق  هي الت   ناه اخلطوة األوىل

ات ثال هنا، األمطار املي متغيِّ بني عدم وجود هذه العالقة  ضحت  ذا إإ؛ فاملتغيِّ
التطبيق.  ةواصلتكون م، (1996-1970 )وزارة الزراعة واملياه، واالرتفاع
خرج  بقااس تحرِ ت اليت ش  ابتباع اخلطواعكس بعضهما  يناملتغيِّ وبرسم 

ني بخطية  عالقة عدم وجودجبالء   حضِ وفيه يت   17/4، شكل الرسم التايل
ة اخلطية غي املستقيمة الدال ستخدامام تِّ وضع حي  وجود  ين وابلتايلاملتغيِّ هذين 

االرتفاع التضاريسي  ىلعنصر األمطار عل االعتماديةلصياغة أمنوذج العالقة 
 د يف إطار احلدود اإلحصائيةاملعتمِ  لمتغيِّ ل كن التنبؤ بقيموالذي من خالله مي

املستقل، االرتفاع التضاريسي، والنطاق املكاين ملواقع نقاط قياس  لمتغيِّ ل
مد، متوسط كمية األمطار يف السنة، أال وهو جنويب غرب اململكة املعت املتغيِّ 

 .العربية السعودية

 البياانت، ولتكنأعمدة جبدول  غيِّ املستقل يفع قيم املتغيِّ املعتمد واملتض  و  .2
C1 C2 لتوايل.اب 

بني  ، ألن  1000 ى، أي ابلقسمة عل1000 ىقيم املتغيِّ املستقل علتقييس  .3
 قيمه قيم ألفية.
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يف العامود  تعي لقيم املتغيِّ املستقل، واليت وضِ سِّ عملية التحوير األ   اءجر إ .4
الرابع،  ىاملستو  ىما يتخطل  بيق، والذي قلتطد لد  حي  الذي  ىاملستو  الثاين، إىل

 التحويل بثالث مستوايت: ىمستو ه مت حتديد فرتاض أناببتنفيذ األوامر التالية 

Let C3 = C2××2 

Let C4 = C2××3 

Let C5 = C2××4 
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األمطار / ملم عكس االرتفاع / م في جنوبي غرب المملكة

 
  غ اململكةع يف ج/االرتفا  تغيِّ م  س عك األمطار تغيِّ م  رسم كمية  (17/4شكل )

  

لتوايل يف ابل املستقِ  املتغيِّ  ىد علاملعتمِ  لمتغيِّ ل يةاالعتمادالعالقة ذ حتليل ينفت .5
ل بدون حتوير املستقِ  ملتغيِّ بدأ ابي   ج حبيثتدر  م  مي تراك  أشكاله األربعة وبشكل 
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 ةداعإل و املستقِ  يِّ لمتغي األول لس  الشكل األ  إضافة التحليل مث تنفبذ ي و س  أ  
 كسقف للتطبيقاحملد د   يخاأل ىستو إضافة املأن تتم  التحليل وهكذا إىل

القيمة األصغر  واألمنوذج ذ ،هامن بين ،اريختافحص نتائج هذه التطبيقات و  .6
التحديد،  م عاِمل( والقيمة األكَّب ملعلم sملعلم االحنراف املعياري للفروق )

 املعتمد. املتغيِّ قدير قيم ليكون األمنوذج املقرتح لت

سيطة ابستخدام املستوايت األربع لقيم املتعيِّ لبقة االعتمادية اوبتكرار تطبيق العال
 كانت هذه املستخرجات: املستقل

 
Regression Analysis: Rain(mm) versus Altitude(m) 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 1 104255 104255 10.70 0.002 

  Altitude(m) 1 104255 104255 10.70 0.002 

Error 39 379901 9741       

  Lack-of-Fit 36 378950 10526 33.21 0.007 

  Pure Error 3 951 317       

Total 40 484156          

 

 

 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

98.6968 21.53% 19.52% 10.33% 
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Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 103.6 24.2 4.29 0.000    

Altitude(m) 0.0598 0.0183 3.27 0.002 1.00 

 

Regression Equation 

Rain(mm) = 103.6 + 0.0598 Altitude(m) 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Rain(mm) Fit Resid 

Std 

Resid  

14 502.9 259.3 243.6 2.62 R 

22 450.8 252.1 198.7 2.12 R 

R  Large residual 

 
Regression Analysis: Rain(mm) versus Altitude(m), X××2 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 2 349695 174848 49.41 0.000 

  Altitude(m) 1 144859 144859 40.94 0.000 

  X××2 1 245441 245441 69.36 0.000 

Error 38 134461 3538       

  Lack-of-Fit 35 133509 3815 12.03 0.031 

  Pure Error 3 951 317       

Total 40 484156          
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Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

59.4847 72.23% 70.77% 68.44% 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 170.3 16.6 10.25 0.000    

Altitude(m) -0.2435 0.0381 -6.40 0.000 11.91 

X××2 0.000139 0.000017 8.33 0.000 11.91 

 

Regression Equation 

Rain(mm) = 170.3 - 0.2435 Altitude(m) + 0.000139 X××2 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Rain(mm) Fit Resid 

Std 

Resid   

5 274.3 105.1 169.2 2.91 R    

12 223.4 96.4 127.0 2.18 R    

14 502.9 474.5 28.4 0.57    X 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 

Regression Analysis: Rain(mm) versus Altitude(m), X××2, 

X××3 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 3 413763 137921 72.49 0.000 

  Altitude(m) 1 14269 14269 7.50 0.009 
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  X××2 1 33422 33422 17.57 0.000 

  X××3 1 64068 64068 33.68 0.000 

Error 37 70393 1903       

  Lack-of-Fit 34 69442 2042 6.44 0.074 

  Pure Error 3 951 317       

Total 40 484156          

 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

43.6177 85.46% 84.28% 79.13% 

 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 124.8 14.5 8.61 0.000    

Altitude(m) 0.2411 0.0880 2.74 0.009 118.59 

X××2 -0.000373 0.000089 -4.19 0.000 633.83 

X××3 0.000000 0.000000 5.80 0.000 236.55 

 

Regression Equation 

Rain(mm) = 124.8 + 0.2411 Altitude(m) - 0.000373 X××2 + 0.000000 X××3 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Rain(mm) Fit Resid Std Resid   

5 274.3 168.5 105.8 2.56 R    

14 502.9 582.2 -79.3 -2.52 R X 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

261 
 

Regression Analysis: Rain(mm) versus Altitude(m), X××2, 

X××3, X××4 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 4 457173 114293 152.49 0.000 

  Altitude(m) 1 57634 57634 76.89 0.000 

  X××2 1 63676 63676 84.95 0.000 

  X××3 1 57381 57381 76.56 0.000 

  X××4 1 43410 43410 57.92 0.000 

Error 36 26983 750       

  Lack-of-Fit 33 26032 789 2.49 0.247 

  Pure Error 3 951 317       

Total 40 484156          

 

Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

27.3775 94.43% 93.81% 93.00% 

 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 68.6 11.7 5.86 0.000    

Altitude(m) 1.025 0.117 8.77 0.000 530.28 

X××2 -0.001780 0.000193 -9.22 0.000 7568.07 

X××3 0.000001 0.000000 8.75 0.000 13942.80 

X××4 -0.000000 0.000000 -7.61 0.000 2918.25 

Regression Equation 
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Rain(mm) = 68.6 

+ 1.025 Altitude(m) -

 0.001780 X××2 

+ 0.000001 X××3 -

 0.000000 X××4 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs Rain(mm) Fit Resid 

Std 

Resid  

14 502.9 501.5 1.4 0.08 X 

X  Unusual X 

 

التحديد لكل من النماذج  م عاِملح اجلدول التايل قيم اخلطأ املعياري للتقدير وقيم يوضِّ  
  يف هذه املستخرجات:األربعة 

   التحديد لسلسلة متزايدة من  م عاِمل( قيم اخلطأ املعياري للتقدير و 1/4جدول )     

ات                                           املستقلة املتغيِّ
اتا  التحديد% م عاِمل اخلطأ املعياري للتقدير املستقلة  ملتغيِّ
 27.39 98.49 1م
 72.25 59.84 2 1+ م 1م
 1+ م 2 1+ م 1م

3 43.61 85.54 
 1+ م 2 1+ م 1م

 1+ م 3
4 27.37 97.42 
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 َّبكلخطأ املعياري للتقدير واألل األقل ةلقيمابي الرابع هو سِّ األمنوذج األ   ن  أ ين ِضحفيه و 
 متغيِّ  ىعتمادية األمطار علا لتمثيل بيّن التحديد وابلتايل هو األجدر ابلت   م عاِمللقيمة 

 رتفاع التضاريسي يف جنوب غرب اململكة العربية السعودية.الا
 

 :دتعد   امل األمنوذج
ل ب لتحليعِّ شَ تَ متداد م  اة هو، يف احلقيقة، دتعدِّ امل االعتماديةحتليل العالقة 

سب بنفس األسس والصياغات ه حي  قصد ابالمتداد هنا أن  ي  الثنائية. و  تماديةعالاالعالقة 
ب ع  شَ الثنائية، أي بطريقة أقل الرتبيعات. أما الت   االعتماديةالرايضية حلساب العالقة 

 متغيِّ أكثر من  ىد واحد علعتمِ م   تغيِّ يكون مل االعتماديةقياس العالقة  ل يف أن  فيتمث  
ت العالقة م عاِمالحكام معادلة حساب إالفضل يف يعود  ىة أخر ر مستقل. وم

 ,Pearson, K. 1985, 1915عامل اإلحصاء االجنليزي كارل بيسون ) إىل االعتمادية

  االعتماديةملعادلة العالقة الصيغة الشاملة (، و 1925 , 1917
 
 .Snedecor, G) تعدِّدةامل

W. Cochran, W. G., 1989, p.333ربية كما يليعها ابللغة التبا( مبكن كت 
 م ..  ×ب ..   4م × 4ب  3م × 3ب  2م × 2ب  1م × 1ب = أ  م

 خ
 وفيها:

 د.املعتمِ  لمتغيِّ ل رةاملقد  = القيمة  م
اتد وذلك عندما تكون قيم املعتمِ  لمتغيِّ ة لي  دِ أ = القيمة القاعِ  ة تساوي ل  املستقِ  املتغيِّ

  .صفرا
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ل والرقم الذي املستقِ  املتغيِّ  ىد علاملعتمِ  لمتغيِّ ل االعتماديةالعالقة  لم عامِ قيمة  ب =
 ل الذي ترتبط به قيمة ب.املستقِ  املتغيِّ  ىعل لدل  ي  يتبعها 

  ه. علي دٌللي  ل والرقم الذي يليه املستقِ  املتغيِّ =  م 
بني قيميت الفرق  د، أيملعتمِ ا لمتغيِّ خ = خطأ تقدير القيمة اليت حيسبها األمنوذج ل

 .رةاملقد  د املقاسة و املعتمِ  املتغيِّ 
سب و    االعتماديةت العالقة م عاِمالقيم حت 

 
بنفس ، يف هذه املعادلة ،)أ ، ب( تعدِّدةامل

لها خطوط ثِّ ت مي  عاِمالة. وهذه املدتعدِّ املسب هبا قيم أ، ب لالرتباط الطريقة اليت حت  
 االعتماديةتمعة سطح العالقة د م  د  املستقلة، وحت   تااملتغيِّ ر حماو  ىمتقاطعة ساقطة عل

ات ىد علاملعتمِ  لمتغيِّ ل ة، وهذا السطح هو سطح أقل الرتبيعات الذي ل  املستقِ  املتغيِّ
عتمادية يف األمنوذج اعالقة  م عاِملجملموع االحنرافات الرتبيعية. وكل  ىأقل مستو  سمِّ جي  

هذه العالقة ليست عالقة  ، إال أن  عني  ل املاملستقِ  املتغيِّ د و مِ املعت غيِّ املتميثل العالقة بني 
 .Clark , W. A. V. and P. Lمستوية كما هو احلال ابلنسبة لألمنوذج ثنائي الرتكيبة )

Hosking ,1986, p. 335 ت العالقة م عاِمال(. ولعل أبسط وسيلة لتجسيم دور
ابلشكل  تعدِّدةاملاخلطية  االعتماديةلعالقة لة األمنوذج تتمثل يف إعادة كتاب االعتمادية

 التايل:
  3م   3.124 ب م  2م   2.134 ب م  1م   1.234 ب م = أ  م

 خ  ..م  .. م ب   4م    4.123 ب م
العالقة  م عاِملميني الفاصلة، بعد رقم  ويف هذه الصيغة تكون األرقام اليت تقع إىل

ولكن ال يتم املعاِمل اليت تؤثر يف قيمة  ىة األخر ل  املستقِ  اتتغيِّ ملثلة ل، مم  ةاالعتمادي
    1.234يف األمنوذج السابق بشكل ب م 1تبديل ب تقييمها مباشرة. وهكذا فإن  
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 د ماملعتمِ  املتغيِّ عن عالقة بني  عَّبِّ ي  ب  االعتماديةالعالقة  م عاِمل أن   ىعل لدلِّ ي  
اتقيمته تتأثر اب ن  ، إال ألل األو ستقِ امل املتغيِّ و  . 4و  3و  2 ىاملستقلة األخر  ملتغيِّ

 ىعنها يف املستو  دتعدِّ امل ىيف املستو  االعتماديةالعالقة  م عاِمليم قختتلف  وهكذا
د املعتمِ  املتغيِّ ل مقدار االختالف يف قيمة ثِّ ئية كل منها مي  ز  ا هنا مبثابة قيم ج  الثنائي ألّن  

ل الذي ترتبط به ويف نفس الوقت حمتفظة املستقِ  املتغيِّ يف قيمة  ي  غتوحدة من اللكل 
اتمبسامهة  اته بزايدة عدد أن   . وهبذا يتضحىاملستقلة األخر  املتغيِّ املستقلة يف  املتغيِّ

اليت تربط  االعتماديةت العالقة م عاِمالقيم  تغي  تة ددِّ تعامل االعتماديةأمنوذج العالقة 
اتد ابمِ عتملا املتغيِّ  يف قيم  تغي  املستقلة. ويوضح اجلدول التايل مثاال هلذا ال ملتغيِّ

متوسط كمية األمطار  اتمتغيِّ  ىبتطبيق التحليل عل االعتماديةت العالقة م عاِمال
ن البحر األمحر، الوضع ابلنسبة مالسنوية، االرتفاع التضاريسي، خط العرض، املسافة 

. ومن نوب غرب اململكة العربية السعوديةية وذلك يف جبح اجلنوب غر الجتاه الراي
 املتغيِّ متوسط كمية األمطار السنوية هو  متغيِّ يكون  البديهي، يف هذه احلالة، أن  

اتأتخذ بقية  د وأن  املعتمِ  اتأدوار  املتغيِّ النحو  ىاملستقلة، وسيكون ذلك عل املتغيِّ
 4و م البحر األمحر،فة عن املسا 3رض، معخط ال 2ي، ماالرتفاع التضاريس 1التايل: م

 الرايح اجلنوب غربية. الوضع ابلنسبة الجتاه
 ىجدألة هو ادتعدِّ امل االعتماديةتطبيق أسلوب العالقة  يكونأية حال، يف   

ر، يف احلقيقة، الظواهر اجلغرافية تتأث   ىاليت تطرأ عل اتتغي  ال للدراسات اجلغرافية ألن  
ومن  ىات كمية األمطار من نقطة مكانية ألخر تغي  واحد. فمثال  متغيِّ من  أبكثر

 ىر مبستو ا تتأث  وقت آلخر تتأثر أبكثر من عامل جغرايف واحد، فمن الثابت أّن  
ده عن املسطحات املائية الكبية وابجتاه الرايح عليه ع  التضاريسي للمكان وبب    االرتفاع
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صياغة  أن   تايلاجلدول الح يوضِّ دة .. اخل. و ئالرايح الساوبوضع املكان ابلنسبة لوجهة 
( مثال،  1ممستقل واحد، االرتفاع )  متغيِّ  ىأمنوذج ثنائي الرتكيبة لكمية األمطار عل

رها األمنوذج قدِّ أفرز أمنوذجا بقيمة كبية نسبيا لالحنراف املعياري للفروق بني القيم اليت ي  
تقليص قيمة االحنراف  إىل ىأد   ىة أخر تقلسم اتمتغيِّ إضافة  والقيم املقاسة، وأن  

ة ق  دِ ظهر يف ن الذي يحس  ة التقديرية لألمنوذج. والت  ق  املعياري للفروق وابلتايل حتسني الدِّ 
د، املعتمِ  ملتغيِّ ، ذات عالقة ابىة أخر ل  مستقِ  اتمتغيِّ ضافة امن خالل  األمنوذجتقدير 

ص مقدار التباين التحديد لألمنوذج، أي تقل   لمِ م عا قيمة تناسب يفرتفاع م  ا يعود إىل
اتالذي مل يتم ربطه اب  املستقلة. ملتغيِّ

ات م   أن   أية حال، البد من التنبيه عند هذه النقطة إىليف  ستقلة إضافة متغيِّ
ارس بشئ من ت   دة جيب أن  دقة أمنوذج العالقة االعتمادية املتعدِّ  ىحتسني مستو  هبدف

ب د يرتك  صيغة أمنوذج عالقة اعتمادية جيِّ  ىألن األهم هو احلصول علر والت بص   ذراحل
ات  من أقل عدد ممكن من م عاِمالت العالقة االعتمادية، أي أقل عدد ممكن من املتغيِّ

ر ااملستقلة. ويف هذا الصدد  ف عن اجملموعات البحث املكث   حلواسيب اآلليةت يسِّ
 ق النقطتني التاليتني:قِّ اليت حت   ات املستقلةالفرعية من املتغيِّ 

اتن عدد ممكن م لقديرات دقيقة وكافية من خالل أقت .1  املستقلة. املتغيِّ

زه إدخال  فرِ العالقات اخلطية يف األمنوذج مقارنة مبا قد ي   دتعد  درجة أقل من  .2
اتكل   املعتمد. ملتغيِّ ا ذات عالقة ابعتقد أّن  املستقلة اليت ي   املتغيِّ
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  االعتماديةت العالقة م عاِمال( قيم 2/4) جدول
 
الكمية السنوية لألمطار  ملتغيِّ  تعدِّدةامل

 مستقلة يف جنويب غرب اململكة العربية السعودية. اتمتغيِّ أربعة  ىعل
 املتغري   

 املستقل
االحنراف 
املعياري 
 للفروق

 م عام ل
 يددالتح

 املعٌدل
% 

    
 أ    

 
 1ب   

   
   
 2ب

 
 3ب   

 
 4ب   

    0.0875 101.1 30.1 122.59 1م
   1.7- 0.0878 132 28.88 123.65 2، م1م
 2م 1م
 3م

93.52 59.3 -68 0.1265 13.4 -
1.014 

 

 - 1م
 4م

51.26 87.77 348 0.1192 -
12.3 

0.493 -
302.4 

   

هو  ماديةتاالعه إذا كان الغرض من تطبيق حتليل العالقة أن   والبد من اإلشارة هنا إىل
له شأن يف هذه  متغيِّ اإلقصاء قد يطال  اجلزئية فإن   االعتماديةالعالقات  ىعل فر  تعال

ات نتقاءاعملية  املسألة. كما أن   املستقلة لبناء األمنوذج قد تكون غي مالئمة يف  املتغيِّ
 .Freund, R. G. and W. J. Wilson, 1993, pبعض األحوال لألسباب التالية )

354:) 
اتحتديد تركيبة العالقات بني  ىاعد عل تسال اأّن   .1  .املتغيِّ
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د بدال من الفرز الشخصي الذي قد أيخذ الفرز احلاسويب اجملر   ىا تستند علأّن   .2
َية َّبزهارات منطقية ذات عالقة غي مباشرة ال ت  َّبِّ م   يف االعتبار العددية  البن  

 .لمتغيِّ ل

واليت  االعتماديةت العالقة ِمالعام  قيم فحوص  ىتعتمد عل تقاءالنعملية ا ن  أ .3
مستوايت يف بياانت ذات أتثيات غي مستقرة  ىة علي  نِ ب  فرتاضات مَ افرز ت  

 .ةدد  املعنوية احمل
ات نتقاءاأية حال، أسلوب يف   االعتماديةاملستقلة لبناء أمنوذج العالقة  املتغيِّ

ات نتقاءاق ائر ط بعض مالمح ناقش فيما يليت  ة شائع املمارسة وسدتعدِّ امل اليت من  املتغيِّ
جيب غي مفيدة يف بناء األمنوذج. وهنا  اتمتغيِّ وجود  ىعل فالتعر  خالهلا ميكن 

مموعة فرعية، من بني   نتقاءاهو املستقل  املتغيِّ  ختياراالغرض من خطوة  التأكيد أبن  
اتكل  املستقل، لتقتصر عليها  غيِّ املت ىعل ا ذات أتثيعتقد أّن  املستقلة اليت ي   املتغيِّ

أصغر عدد  ى من قبل، ابحتوائه عليز، كما أشه يتمي  ظن أن  ي  تركيبة األمنوذج الذي 
اتممكن من  املستقلة وأبصغر قيمة لالحنراف املعياري للفروق يف نفس الوقت.  املتغيِّ

مبا فيها لية، اآلاحلواسيب  رة يفالقدرات احلاسوبية اهلائلة املتوفِّ  ومن حسن احلظ فإن  
ذها احلواسيب املكتبية نفِّ احلزم اإلحصائية، اليت ت   ىر حمتو وتطو  ، لشخصيةاحلواسيب ا

ص ز وتفح  ر  جناز احلساابت اللوغارمثية جعلت من السهل إجراء عمليات ف َ إل
اتللمجموعات الفرعية، من  ل كاملستقلة، واليت تتزايد أعدادها مع زايدة عدد   املتغيِّ

اتالعالقة املضطردة بني عدد  هاملستقلة. ولتوضيح الكم اهلائل هلذ اتاملتغيِّ   املتغيِّ
 "وليامز"و  "فرويند" يذكرن منها املستقلة وعدد اجملموعات الفرعية اليت ميكن أن تتكو  
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 1048576ز رِ ف  ا ت   متغيِّ عشرين  مموعة فرعية وأن   1024ز رِ ف  ت    اتمتغيِّ عشرة  أن  
 (. Freund, R. G. and W. J. Wilson, 1993, p. 354كذا )وهعة فردية و مم

اتنتائج فرز  ىعلاحلصول وميكن  نفيذ بتتخدام برانمج ميين اتب ساباملستقلة  املتغيِّ
 اخلطوات التالية: 

واختيار  Regression، وضغط مموعة Stat فتح انفذة االحصاء .1
Regression من القائمة مث َخيار Best subsets …  ،انفذة،  تظهروس

 .18/4شكل 

اتوستظهر قائمة أبساء  :Responseضغط مستطيل  .2 اليت يشملها  املتغيِّ
 املتغيِّ اجلدول النشط وذلك يف املستطيل الذي يقع يف يسار النويفذة في ختار 

 .Selectوي ضغط عتِمد امل

ات املستقلة حت :Free predictorsضغط مستطيل  .3 الدرس  تواختيار املتغيِّ
  .Selectيبة فرعية هلا وذلك بتظليلها وضغط فة أحسن تركعر مل

يف كل اجملموعات الفرعية اليت يقرتحها  نةعي  م  مستقلة  اتمتغيِّ فرض وجود ل .4
تار من قائمة ُي  و  :Predictors in all models مستطيلى ضغط علي  التحليل 
ات  يف كل مموعة.تكون اليت  املتغيِّ

اتلعدد  ىوحد أقص د حد أدىنيحدلت .5 اليت جيب أن تشملها كل  املتغيِّ
هذه النافذة، وستظهر  …Options مستطيل ىضغط علي  مموعة فرعية 

 .19/4شكل 
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  ةالقة االعتماديللع فرعيةبياانت أفضل مموعة  اختيار إعدادانفذة  (18/4شكل )

 
والعدد األقصى يف مستطيل    Minimumكتابة عدد احلد األدىن يف مستطيل  .6

Maximum أيضا حتديد النماذج اليت  للمتنبآت احلرة يف كل أمنوذج. وميكن
جيب أن  تظهر على الشاشة وذلك بكتابة العدد املطلوب يف مستطيل 

Models of each size to point:تيار اخ يط أو جتميد. كما ميكن تنش
 ظهور قيم م عاِمل التحديد لكل مموعة م ق رتحة وذلك بضغط املربع الصغي

عودة إىل النافذة األساس لل OKمث ضغط  Fit interceptاجملانب لعبارة 
ات  OKوضغط  وسيظهر مستخرج يعرض نتيجة تنفيذ عملية جتميع املتغيِّ

 املستقلة يف مموعات م تميِّزة.
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 ةديعتمااال القةللع فرعيةبياانت مموعة قضل أانفذة إعداد َخيارات  (19/4شكل )

 

يم قيعرض املستخرج التايل الذي  ظهرى املثال هنا علت اذه اخلطو وبتطبيق ه
عاِمل الت  (، القيم املعد  R-sqحديد )م عاِمل الت  

 
، قيمة خطأ Adj. R-s) حديد )لة مل

، وقيمة اخلطأ املعياري Mallowعرف أيضا بقيمة مالو واليت ت   ،(C-pز العشوائي )حي  الت  
زا رتكِ ات املستقلة م  لمتغيِّ ب لسَ ن  يبة األرتكال تيارخايكون م، (. وبشكل عاsللفروق )

ة صغي ذات قيمة تار الرتكيبة اليت تكون خت  ز العشوائي حبيث قيمة خطأ التحي   ىعل
اتقيمة عدد  نسبيا ويف نفس الوقت األقرب إىل املستقلة. ويف هذا املستخرج  املتغيِّ

والوضع  ،ارتفاع السطحاملستقلة  اتتغيِّ ملانة من املتكوِّ ثنائية اجملموعة الفرعية ال تظهر
( وأبقل 1.9) ز عشوائيذات قيمة خطأ حتي  التضاريسي )يف واجهة الرايح أو يف الظل( 
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اتوبذلك تكون هذه الرتكيبة من ( 128.11راف املعياري )قيمة لالحن املستقلة  املتغيِّ
من عة بق يف أيار الكمية السنوية لألمطهي األنسب لصياغة أمنوذج لتقدير متوسط 

   ململكة العربية السعودية.جنوب غرب ا

 
Best Subsets Regression: RAINFALL AVERAGE - mm ... CE 

- Km, RELIEF 

Response is RAINFALL AVERAGE – mm 

 

Vars R-Sq 

R-Sq 

(adj) 

R-Sq 

(pred) 

Mallows 

Cp S 

A 

L 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

 

- 

 

m 

L 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

 

 

- 

 

N 

D 

I 

S 

T 

A 

N 

C 

E 

 

- 

 

K 

m 

R 

E 

L 

I 

E 

F 

2 25.9 25.0 0.0 1.9 128.11 X       X 

2 17.9 17.0 0.0 20.8 134.83 X    X    

2 16.1 15.2 0.0 25.0 136.26 X X       

2 5.2 4.1 0.0 51.0 144.88       X X 

3 26.1 24.9 0.0 3.2 128.23 X    X X 

3 26.0 24.7 0.0 3.6 128.37 X X    X 

3 17.9 16.6 0.0 22.7 135.15 X X X    
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3 5.5 3.9 0.0 52.2 145.05    X X X 

4 26.2 24.6 0.0 5.0 128.51 X X X X 

 

احلزم اإلحصائية اليت تنفذها احلواسيب الشخصية جعل من املمكن  ستخداما  
اتكل   ىة علدتعدِّ امل االعتماديةإجراء حتليل العالقة   ملتغيِّ لة اباملستقلة ذات الصِّ  املتغيِّ

مستقل وذلك حبثا  متغيِّ العالقة اجلزئية بينه وبني كل  ىد بصرف النظر عن مستو املعتمِ 
للعالقات اخلطية،  دد  تع هذاينتج من . و االعتماديةألمنوذج العالقة  ىثلعن الرتكيبة امل

اتأي وجود درجة عالية من االرتباط بني  املستقلة.  واملشكلة اليت ُيلقها وجود  املتغيِّ
ت االرتباط اجلزئي عاِمالملالثقة عيق قدرة فحوص العالقات اخلطية تتمثل يف أّنا ت   دتعد  

اتمن  أي ىيف التدليل عل فعال لبناء األمنوذج. ولعله من املالئم ضروري املستقلة  املتغيِّ
د املعتمِ  املتغيِّ يف قيم  تغي  االرتباط اجلزئي هو، يف احلقيقة، جتسيم ل هنا أن  الت ذك ر 
اتيف أحد  تغي  مرتبط ب اتاملستقلة مع االحتفاظ اب املتغيِّ يف  ىاملستقلة األخر  ملتغيِّ

ات. ولذا ففي احلالة اليت تكون فيها حالة ثبات املستقلة شديدة االرتباط يصعب  املتغيِّ
اول املعتمد وهنا  املتغيِّ يف قيم  تغي  يظهر  أن   االرتباط اجلزئي تقدير ظاهرة غي حي 

وهذا  األمنوذج يستويف قيما دون إمكانية البياانت ذاهتا. موجودة يف البياانت، أي أن  
ت لالرتباط م عاِمالتشاف اكيف تباينات كبية وابلتايل تقليص لقدرة  االستيفاء ينعكس

 Freund, R. J. and W. J. Wilson ,1993, ppإحصائية جيدة ) ثقةاجلزئي ذوات 

348-349.) 
العالقات اخلطية يف البياانت حتت  دتعد  وجود سة لى عي دلِّل  ،أية حال يف

لية، أي قيمة صغية الحتمال اخلطأ، بينما إحصائية عا ثقة والتحليل كون األمنوذج ذ
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ضعيفة، أي قيم كبية  ثقةبعض قيم االرتباط اجلزئي تكون فعال ذات قيمة  أن  
 الحتمال اخلطأ.

العالقات اخلطية يف اجملموعة املختارة من البياانت  دتعد  ة لقياس درجة د  عِ طرائق وهناك 
 ن منهما:ااثنتهذه للتحليل، 

اترتباط الثنائي بني كل اال م عاِملحساب  .1 املستقلة، فإذا كانت قيم  املتغيِّ
اتاالرتباط بني  املستقلة، أو بعضها، عالية فهذا معناه وجود عالقات  املتغيِّ

اتخطية بني  عدم ظهور قيم عالية لالرتباط  والبد من اإلشارة هنا أن   .املتغيِّ
اتالثنائي بني   دتعد  ليس هناك  احلاالت، أن  املستقلة ال يعين، يف بعض  املتغيِّ

   يف العالقات اخلطية.

كم حجم التباين هو   أن   ىعل لدلِّ ت  ساب قيمة عامل تضخم التباين اليت ح .2
املستقل غي مرتبط  املتغيِّ يكون يف احلالة اليت يكون فيها  أكَّب مما ينبغي أن  

اتشأن مع  يرتباطا ذا  ي كما يلي: . وهذه القيمة هىاملستقلة األخر  املتغيِّ
 ت( - 1÷ ) 1ض =          

 وفيها:         
بقية  ىمستقل عل متغيِّ لكل  االعتماديةحديد للعالقة الت   م عاِملت =          

ات  .ىاملستقلة األخر  املتغيِّ
 حديد تساوي صفرا فإن  الت   م عاِمله إذا كانت قيمة أن   من صيغة هذه املعادلةيت ِضح و 

عدم  ىعل لدلِّ ت  ستكون واحد صحيح وهي القيمة اليت  م التباينتضخ   م عاِملقيمة 
اتاملستقل مع بقية  لمتغيِّ يف العالقات اخلطية ل دتعد  وجود  . وبزايدة ىاألخر  املتغيِّ
تضخم التباين عن واحد صحيح يتزايد حجم العالقة اخلطية ويعتَّب ذلك  م عاِملقيمة 



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

275 
 

ذلك  العشرة فإن   ىت هذه القيمة مستو ، وإذا ختط  قيمة عشرة إىلالوصول  مقبوال حىت
ج وخطي. وما جيب عمله يف حالة ِر للعالقات اخلطية بشكل حَ  دتعد  وجود  ىعل لدلِّ ي  

 ى، يعتمد عل   10ج، أي ض =ِر حَ  ىللعالقات اخلطية مبستو  دتعد  الكشف عن 
يكون املستقلة  اتاملتغيِّ الغرض من تطبيق التحليل. فإن كان الغرض هو حتديد أتثي 

 عاِملاملستقلة ذات القيمة العالية مل اتلمتغيِّ عملية اإلقصاء لاملالئم إجراء  من غي
حديد. أما إذا  ورة الت  ة لبل  م  هِ م   اتمتغيِّ إقصاء  ذلك قد يؤدي إىل م التباين ألن  تضخ  

إجراء  يتعني  احلالة د ففي هذه املعتمِ  لمتغيِّ قيم لأمنوذج لتقدير كان اهلدف هو صياغة 
اتعملية اإلقصاء لتلك  ات ختياراأبحد أساليب  املتغيِّ يف وِقشت ، اليت ناملتغيِّ

 أمنوذج أدق. ىالسطور السابقة، للحصول عل

ة دتعدِّ املتطبيق حتليل العالقة االعنمادية  تنفيذتوض ح السطور التالية خطوات  
ة يف جنوب غرب اململكة العربية مموعة بياانت مناخية لستني حمطة مناخي ىعل

اتمموعة من  ىاملتوسطات السنوية لكمية األمطار وعل ىتشتمل عل املستقلة  املتغيِّ
ا وهي: االرتفاع التضاريسي، خط العرض، املسافة عن البحر هتواملؤثرة يف تذبذاب

 احملطات: تلكاألمحر، واملوقع ابلنسبة لواجهة الرايح املوسية اجلنوبية الغربية لكل من 
اتاألمطار وبني بقية متغيِّ ة بني دتعدِّ املرتباطية الحساب درجة العالقة ا .1  املتغيِّ

عتماد كمية ارتباط بينها كافية، عالية، لتَّبير حساب الدرجة ا د من أن  للتأك  
ات ىد، علاملعتمِ  املتغيِّ األمطار، وهي   اتمتغيِّ اليت أشران إليها ك املتغيِّ

بتطبيق يتعني  أوال حسابه و  دتعدِّ م   ىهو مستو هنا رتباط الا ىومستو  مستقلة.
 قش فيهو زء الذي ناجليف مت شرحه كما     MULTCORR%الَّبانمج الذايت 

 املستخرج:كان هذا الَّبانمج الذايت  . وبتنفيذ ذلك تعدِّداملاإلرتباط 
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Coefficients of Multiple Correlation 

Data 

Variables Coefficient of Multiple Correlation 

RAINFALL AVERAGE - mm 0.940012 

ALTITUDE – m 0.914265 

LATITUDE – N 0.265560 

DISTANCE – Km 0.879475 

RELIEF 0.955949 

 

عالقة ارتباطية قوية جدا يعكس  األمطار تغيِّ د ملتعدِّ ارتباط م  فيه يظهر و  
اتتغاملد وبقية املعتمِ  املتغيِّ ( بني 0.94) ر تطبيق حتليل العالقة َّب  وهذا ي   يِّ

 للمثال هنا.  االعتمادية
ة ال  الدّ هي هذه البياانت هل  ىعلت طب ق ست اخلطية اليت عرفة أي الدااّل م .2

اتكل من   ىاملعتمد عل املتغيِّ املستقيمة أو غي املستقيمة، وذلك برسم   املتغيِّ
 ظهرت هذه الرسوم. املالئمة م املستقلة. وبتنفيذ ذلك من خالل أوامر الرس

 املتغيِّ عدم وجود عالقة خطية بني انتشار قيم  من هذه الرسوميت ِضح جبالء 
اتد وقيم املعتمِ  اتحتويل قيم هذه  يتعني  وهكذا األربعة. املستقلة  املتغيِّ  ألربعةا املتغيِّ

قيم لوغارمثية  إىل اتاملتغيِّ يق التحليل. ويكون حتويل قيم هذه قيم لوغارمثية قبل تطب إىل
 بتنفيذ اخلطوات التالية:ووضعها يف أعمدة مستقلة 

هذه النافذة، ، وستظهر Calculator واختيار Calcفتح انفذة احلساب  .1
 ، وفيها ي نجز ما يلي:24/4شكل 

 Store جدول البياانت الن ِشط، يف مسنطيل وضع رقم عمود شاغر، يف .أ

result in variable: 
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 مطار السنوية عكس االرتفاع يف ج/غ اململكةرسم كمية األ (20/4شكل )
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 يف ج/غ اململكة رضلعخط امطار السنوية عكس رسم كمية األ (21/4شكل )
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 يف ج/غ اململكة البحر إىل افةاملسمطار السنوية عكس رسم كمية األ (22/4شكل )
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 غ اململكةيف ج/ جهة الرايحو مطار السنوية عكس رسم كمية األ (23/4ل )شك
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  ارمثيةغات إىل قيم لو قراءات املتغيِّ قيم انفذة إعداد حتويل  (24/4شكل )

 

 Log baseأمر  Functions  ستطيليف م   من قائمة الداالتاختيار،  .ب

هبذه  األمريظهر س االزر األيسر للفأرة وعنده ىيتظليله مث الضغط عل 10
  .:Expression ستطيل م  يف LOGT (number)الصيغة 

صيغ لوعارمثية من القائمة  حتويل قيمه إىل ادر ي  الذي  املتغيِّ تيار اخ .ت
األيسر للفأرة وعندها  ر  زِ ال فذة وذلك بتظليله وضغطااليت تقع يف يسار الن

وعندها  OK بني القوسني، مث ضغط numberحل حمل كلمة يس
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 يفده مت حتدييف العمود الذي يغ اللوغارمثية فذة وتظهر الصِّ استسختفي الن
 اخلطوة األوىل. 

اتتكرار اخلطة السابقة لبقية  .ث  على حدة. لك  املتغيِّ

ق أمر حتليل يطبتل Best Subsetمث  Regression واختيار Staضغط قائمة  .2
اتملعرفة ضرورة اإلبقاء عل كل  األمنوذج األمثل ختيارا املستقلة يف  املتغيِّ

املستخرج خرج هذا يقه بتطبنسب إقصاء بعض منها. و األ نَ مِ  التحليل أم أن  
  :التايل

 
Best Subsets Regression: RAINFALL AVERAGE - mm ... 0, 

RELIEF LOG10 

Response is RAINFALL AVERAGE - mm 

Vars R-Sq 

R-Sq 

(adj) 

R-Sq 

(pred) 

Mallows 

Cp S 

A 

L 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

 

L 

O 

G 

1 

0 

L 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 

 

L 

O 

G 

1 

0 

D 

I 

S 

T 

A 

N 

C 

E 

 

L 

O 

G 

1 

0 

R 

E 

L 

I 

E 

F 

 

L 

O 

G 

1 

0 

2 86.5 86.0 85.0 11.3 54.889 X       X 

2 60.7 59.3 56.6 135.8 93.557 X    X    

2 42.0 39.9 33.9 226.1 113.66       X X 
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2 31.3 28.9 24.4 277.8 123.69 X X       

3 88.1 87.4 86.2 5.5 51.967 X    X X 

3 86.5 85.8 84.5 13.0 55.238 X X    X 

3 61.4 59.3 56.0 134.5 93.563 X X X    

3 42.0 38.9 32.1 227.8 114.60    X X X 

4 88.6 87.8 86.3 5.0 51.269 X X X X 

 

اتتركيبة أصغر من  ستخدامامليل إىل ايف حال  هأن   ومنه يتضح       املستقلة املتغيِّ
وسط الكمية السنوية ر متلتقديا شروط االختيار( )تنطبق عليه األربعة

نة ملكو  لثالثية اهي الرتكيبة ا بديلة أنسب تركيبة فإن   مطار يف منطقة الدراسةألل
لوضع التضاريسي ابلنسبة الجتاه ر واحالرتفاع املسافة إىل البا اتمتغيِّ من 

 .(51.967واحنراف معياري ) (5.5) عشوائي زقيمة حتي  ب ،الرايح اجلنوب
 . قصاءإلح لرش  م  خط العؤض  تغيِّ م   أن  عين ي ختيارالوهذا ا

اتقيم م عاِمالت تضخم حساب  .3  دتعد  من عدم وجود  دلتأك  ل VIF املتغيِّ
اتللعالقات اخلطية بني  ت م عاِمالوذلك حبساب قيم املختارة املستقلة  املتغيِّ

اتتضخم   ىعلة لكمية األمطار حبساب العالقة االعتماديو  .VIF املتغيِّ
 القيم:ظهرت هذه اليت مت فرزها يف اخلطوة السابقة ثالثية بة الرتكيال

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 129.1 13.2 9.75 0.000    

ALTITUDE LOG10 0.11830 0.00804 14.72 0.000 1.24 

DISTANCE LOG10 0.411 0.149 2.76 0.008 3.87 

RELIEF LOG10 -290.4 25.6 -11.35 0.000 3.49 
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قيمة  اأي منه مل يتخط   م التباينت تضخ  م عاِمالقيم  ن  أيتضح من املستخرج 
العالقات  دتعد  لللغاية ضئيل  ىمستو  ىعل لدلِّ ي  مما قريبة من قيمة واحد  عشرة بل إّنا

اتبني  العالقة ت م عاِمالقيم  ىشأن عل وذ كون له أتثيياملستقلة ال  املتغيِّ
  .االعتمادية

املرحلة األخية من مراحل تطبيق  تزفسلسلة اخلطوات السابقة  بتنفيذ
الرتكيبة  ىقتصر علبوهي مرحلة صياغة األمنوذج الذي س تعدِّدةامل االعتماديةالعالقة 

ات، من لثالثيةاألصغر، ااألنسب و  عال من  ىو مست تقاملستقلة اليت حق   املتغيِّ
جنوب غرب اململكة العربية  ىابت كمية األمطار السنوية علحكم يف تذبذالت  

)أنظر خطوات  ميين اتببرانمج  تخدامسابتنفيذ هذه اخلطوة األخية بو  .السعودية
  :املستخرجكان هذ (  االعتماديةحساب العالقة 

 

Regression Analysis: RAINFALL AVERAGE - mm versus 

... RELIEF LOG10 

 

Analysis of Variance 

Source DF  Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 3  1117499 372500 137.93 0.000 

  ALTITUDE LOG10 1  585088 585088 216.65 0.000 

  DISTANCE LOG10 1  20499 20499 7.59 0.008 

  RELIEF LOG10 1  347686 347686 128.75 0.000 

Error 56  151232 2701       

Total 59  1268731          
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Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

51.9670 88.08% 87.44% 86.24% 

 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 129.1 13.2 9.75 0.000    

ALTITUDE LOG10 0.11830 0.00804 14.72 0.000 1.24 

DISTANCE LOG10 0.411 0.149 2.76 0.008 3.87 

RELIEF LOG10 -290.4 25.6 -11.35 0.000 3.49 

 

Regression Equation 

RAINFALL AVERAGE - mm = 129.1 

+ 0.11830 ALTITUDE LOG10 

+ 0.411 DISTANCE LOG10 

- 290.4 RELIEF LOG10 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs 

RAINFALL 

AVERAGE 

- mm Fit Resid Std Resid   

4 63.0 106.8 -43.8 -0.99    X 

40 328.4 429.7 -101.3 -2.01 R    

42 24.5 188.9 -164.4 -3.33 R    

58 266.1 153.4 112.7 2.22 R    

R  Large residual 

X  Unusual X 

  ه يَ ت ِضح ما يلي: فيو 
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كمية األمطار يف جنوب غرب اململكة ل ماديةاالعتمنوذج العالقة يغة أصِ  أن   .1
الوضع التضاريسي ابلنسبة و االرتفاع التضاريسي، خط العرض،  اتمتغيِّ  ىعل

 :النحوذا د معادلة تقدير كمية األمطار هبدِّ الجتاه الرايح اجلنوب غربية حت  

ة املسافلوغارمث   0.411 +لوغارمث االرتفاع    =129.1  +0.1183 م           
 الوضع التضاريسي.لوغارمث ×  190.4 -لبحر إىل ا

اتت عالقة م عاِمالجلميع  الثقةقيمة  أن   .2 خط  متغيِّ ابستثناء املستقلة  املتغيِّ
عدم وجود عالقة "رفض فرضية  ،  وهذا معناه 0.05 تتخط حاجز الطول مل

اتهذه  ىاملعتمد عل لمتغيِّ عتمادية لا ت جملتمعاا ىمستو يف املستقلة  املتغيِّ
 . "ااالحصائية هل

 لعد  القيمة امل أن   .3
 
 %12.5 مما يعين أنِّ  %87.44حديد بلغت الت   عاِملة مل

مل تشملها  اتمتغيِّ فقط من إمجايل التذبذابت يف كمية األمطار يتحكم فيها 
اتتركيبة     املستقلة. املتغيِّ

 مسِّ جت  ال  ألمنوذج امعاملِ  قيم أن  " م قيمة فيشر لفحص فرضية لمع ةقيم أن   .4
ين اليت ب   اتلمتغيِّ مشل لألاجملتمعات اإلحصائية ا ىمستو  ىوضعا مثيال عل
وهذا  6.39أكَّب من القيمة احلرجة لتحليل التباين وهي " عليها األمنوذج

رفض هذه الفرضية ابحتمالية خطأ، يف رفضها، قدرها أقل من  ىعل لدلِّ ي  
0.005 . 

لعادية للفروق بني القيم املقاسة والقيم م غي القراءات ذات القيد اعد أن   .5
 أربعةقليل نسبيا، ة تقدير األمنوذج ق  حة لإلقصاء لغرض حتسني دِ واملرش   رةاملقد  

، وأن ه يف حال تطبيق أسلوب حذف هذه القراءات يرفع قيمة قراءات فقط



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

285 
 

ايل التذبذابت يف  إمجمما يؤدي إىل تناقص  %92.08معامل التحديد إىل 
اتات مل تشملها تركيبة متغيِّ مطار يتحكم فيها مية األك إىل  املستقلة املتغيِّ

 %95.16مرتني أخريني يرتفع معامل التحديد إىل  فاحلذ، وبتكرار 7.9%
تناقص نسبة التذبذابت اليت مل يستطع األمنوذج احتوائها لعدم ظهر فروق يف 

 ط. فق %4.8احملاولة األخية إىل 
 

 :جر   د  ت  امل منوذجألا
 ة مها:دتعدِّ امل االعتمادية أساسني لتطبيق حتليل العالقة نيهناك غرض 

 املعتمد. لمتغيِّ تقدير قيم مهولة ل .1

 املعتمد. املتغيِّ املستقلة يف ممل التأثي يف  اتلمتغيِّ حتديد األمهية النسبية ل .2
 :طتنيقهاتني النالسطور السابقة أوضحت وقد 

سلوب املعياري األق طب  ي  املعتمد  لمتغيِّ مهولة لتقدير قيم اهلدف هو إذا  .أ
  االعتماديةلصياغة أمنوذج العالقة 

 
تركيبة  ىري تعديالت علجت  و  تعدِّدةامل

ات ذات القيم العالية  اتلمتغيِّ املستقلة من خالل عملية اإلقصاء ل املتغيِّ
من  دقيق أبقل عدد ممكن أمنوذج ىتضخم التباين هبدف احلصول عل عاِململ

ات  املستقلة. املتغيِّ

املستقلة  اتلمتغيِّ األمهية النسبية ل ىعل فالتعر  إذا الغرض من التطبيق هو  .ب
كل   ىبقتإلقصاء هذه بل اذ عمليات نف  ت  ال د املعتمِ  املتغيِّ  ىيف أتثيها عل

ات  د. املعتمِ  ملتغيِّ املستقلة ذات الصلة اب املتغيِّ
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اتز عملية فر ل، تتطل ب أية حا يف أساس أمهيتها النسبية يف  ىاملستقلة عل املتغيِّ
تطبيق أسلوب، غي األسلوب  املعتمد املتغيِّ اليت حتدث يف قيم  اتتغي  لالتحكم اب

ة، يعرف أبسلوب العالقة دتعدِّ امل االعتماديةت العالقة م عاِمالاملعياري يف حساب 
التحليل يقوم بفرز ومن مث ترتيب  أن  ل يف األسلوب يتمث  . وهذا جةرِّ املتدَ  االعتمادية

ات هذا النهج  املعتمد. ويوفر املتغيِّ  ىأساس مقدار أتثيها عل ىاملستقلة عل املتغيِّ
مستقل يف التحكم يف  متغيِّ حجم الدور الذي يلعبه كل  ىعل فالتعر  وسيلة مفيدة يف 

يات احلسابية حلساب يف سبب ذلك. والعمل  البحثد ومن مثاملعتمِ  املتغيِّ تذبذابت 
يف حساب ت طب ق جة هي نفسها تلك اليت ة املتدرِّ دتعدِّ امل االعتماديةت العالقة م عاِمال

حساابت  ىالتنفيذ هنا يرتكز عل جة، إال أن  ة غي املتدرِّ دتعدِّ امل االعتماديةلعالقة ا
اتاملتغالعالقة االرتباطية اجلزئية بني كل من  املعتمد. وتنفيذ ذلك  املتغيِّ املستقلة و  يِّ

 تنفيذ اخلطوات التالية:يكون من خالل  "ميين اتب"برانمج  ستخداماب
  اختيارمث Regressionمث  ،Regression اريختاو Stat فتح انفذة االحصاء .2

 Fit Regression Model  انفذة إعدادات العالقة االعتمادية وستظهر
 املستقلة. اتاملتغيِّ املعتمد و  املتغيِّ  وفبها يكون اختيار

 .25/4هذه النافذة، شكل وستظهر  …Stepwise ضغط مموعة  .3

 وضغط Display the table of model selection detailsتنشيط َخيار  .4
 .Include details for each stepابملستطيل واختيار  قالسهم امللتص

 .OKى عل ىمرة أخر  ضغطي  النافذة األساسية وهنا  إىللعودة ل  OK  ضغط .5
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 ة املتدرجةديانفذة إعداد حتليل العالقة االعتما (25/4شكل )

  

 املستخرج التايل:كان هذا ثال السابق  امل اتمتغيِّ مموعة  ىعلهذه اخلطوات وبتنفيذ 

 
Regression Analysis: RAINFALL AVERAGE - mm versus ... - 

Km, RELIEF 

 

Stepwise Selection of Terms 
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Candidate terms: ALTITUDE - m, LATITUDE  - N, DISTANCE TO COAST - Km, 

RELIEF 

 -----Step 1----- -----Step 2----- -----Step 3----- 

 Coef P Coef P Coef P 

Constant 32.8    72.81    261.7    

ALTITUDE - m 0.10927 0.000 0.13201 0.000 0.11924 0.000 

RELIEF       -127.99 0.000 -118.86 0.000 

LATITUDE  - N             -8.44 0.000 

                     

S    85.7030    59.3196    54.4744 

R-sq    47.75%    75.11%    79.13% 

R-sq(adj)    47.46%    74.83%    78.77% 

R-sq(pred)    46.05%    74.09%    77.99% 

Mallows’ Cp    262.62    34.95    3.21 

α to enter = 0.15, α to remove = 0.15 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 3 1979932 659977 222.40 0.000 

  ALTITUDE - m 1 1149275 1149275 387.29 0.000 

  LATITUDE  - N 1 100555 100555 33.89 0.000 

  RELIEF 1 570635 570635 192.30 0.000 

Error 176 522274 2967       

Total 179 2502206          

 

Model Summary 
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S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

54.4744 79.13% 78.77% 77.99% 

 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 261.7 33.2 7.88 0.000    

ALTITUDE - m 0.11924 0.00606 19.68 0.000 1.24 

LATITUDE  - N -8.44 1.45 -5.82 0.000 1.16 

RELIEF -118.86 8.57 -13.87 0.000 1.11 

 

Regression Equation 

RAINFALL 

AVERAGE 

- mm 

= 261.7 

+ 0.11924 ALTITUDE -

 m - 8.44 LATITUDE  -

 N - 118.86 RELIEF 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs 

RAINFALL 

AVERAGE 

- mm Fit Resid Std Resid  

114 81.30 -26.05 107.35 2.00 R 

122 500.30 349.11 151.19 2.82 R 

128 274.30 135.57 138.73 2.57 R 

131 325.30 153.79 171.51 3.17 R 

159 114.40 235.33 -120.93 -2.25 R 

162 24.46 276.21 -251.75 -4.69 R 

178 266.10 132.11 133.99 2.51 R 

R  Large residual 
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Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson Statistic = 2.03704 

 

اتكل   استخدام من هذا املستخرجيت ضح و  فقط  اتمتغيِّ ثالث  أن  و املستقلة،  املتغيِّ
( يف التحكم بتذبذابت 4من فيشر لكل منها أكثر  يمة فحصهي ذوات شأن )ق

اتترتيب هذه  أن  د و املعتمِ  تغيِّ امل االرتفاع  تغيِّ م  حسب أمهيتها هو كما يلي:  املتغيِّ
 . الوجهة التضاريسية م تغّي  م تغيِّ خط العرض، مث التضاريسي، يتلوه

 
  :اللوجستية لنماذجا

تغيِّ ملابة حتليل تنبؤي اليت هي مبثللوجستية ا العالقة االعتماديةحتليل طب ق ي  
ذلك و  مقابل صفر، نعم مقابل ال، موجود عي موجود إخل( 1) القيمة معتمد ثنائي

وبني واحد أو أكثر من املتغيات املستقلة االسية، هذا  عتمداملتغيِّ املشرح العالقة بني ل
  لية. الر تبية، الفاصلية، أو املعد  

 هي:فرتاضات الى ع يةادية اللوجستماالعت ةلعالقارتكز ت

 أن يكون املتغيِّ املعتمد ذو طبيعة متباينة )مثال: موجود، غي موجود(. .1
 .تطرِّفةقيم م  يمه قبني ن ال تكون أ .2
أو أكثر من  3.29-وإزالة الفيم األقل من ها لتقومياملتغيات املتواصلة عيي ت .3

3.29. 
ات بني املرتباط الم عامالت ان أن ال تكو  .4 وجود ارتباط متعدد  )أيمرتفعة تغيِّ

 .ةل  ( بني املتغيات املستق0.9<=متداخل 
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العالقة حيث أن    حالة عشوائية احتماليةاملتغيِّ املعتمد ثل أن مي   .5
 االعتمادية اللوجستية تقوم على احتمال احلدوث من عدمه.

شاذة. احلالة اللب حتليل العالقة االعتمادية اللوجستية هو تقدير   .6
 .دالة خطية متعددةبر العالقة االعتمادية اللوجستية قدِّ ورايضيا، ت  

د املعتمِ  املتغيِّ  أوضاع أتخذ فيها قيم ،أحياان ،اجلغرافية التطبيقةالدراسات  هواجت
ترميزية )حرفية أو رقمية(. هذه القيم الرتميزية قد تكون ثنائية للتعبي عن وجود ا قيم

ل حالة من ثِّ كل منها مي  سية أو ترتيبية  اات طبقة للتعبي عن ددِّ تعحالة من عدمها أو م  
د املعتمِ  املتغيِّ عتمادية ذلك اب اسحلو  الظاهرة حتت الدرس.احلاالت اليت تظهر هبا 

اتو مموعة من أ ى م تغيِّ عل لة اليت قد يكون بعض منها املستقلة ذات الصِّ  املتغيِّ
حيث تنتفي  االعتماديةعالقة لل املعتادسلوب األق تطبيميكن  الأيضا بصيغة ترميزية 

 تطبيق وهي:ذلك الشرتاطات افيه بعض 
اتخطية  .1  .املتغيِّ

اتتباين  تساوي .2  .املتغيِّ

ن ذلك البديل املعروف ابسم ممناسبة وجنم  س بدائلتلم   إىل هذا الوضعوقد دفع 
 وذجيف إطار األمن (Probit االحتماليةاللوجستية )الصيغة أمنوذج العالقة االعتماية 

االحتمااية له مركبات ثالثة اللوجستية  االعتماديةيف أتطيه للعالقة الذي  اخلطي العام
(Agresti, 1996, p 84:هي ) 

توزيع االحتمالية املعتمد و  للم تغيِّ عة ل يف القيمة املتوق  وائي يتمث  ب عشرك  م   .1
نائية توزيع ع وث  تقط  خباصية ال احلالة املعتمد يف هذه املتغيِّ يتمي ز املرتبط به. و 

 .االحتمالية
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اتم كيفية جتميع سِّ ب منتظم جي  رك  م   .2 تفسيي  املستقلة لغرض بناء أمنوذج املتغيِّ
 يغة:لصِّ اهذه أيخذ 

  نم نب ±. . . . . .   ±  3م 3ب  ± 2م 2ب ± 1م 1ب ±أ 

تنبئ ابملعة لقيمة املتوق  د الكيفية اليت تكون هبا عالقة متوسط ادِّ ب وصل حي  رك  م   .3
 ل.ة الوص  طلق عليها دال  ة ي  بدال   أمنذجة هذا املتوسطتتجس م اخلطي. و 

 االحتماليةاللوجستية بصيغته  ةاالعتماديالعالقة  أمنوذج، يتحقٌّق  أية حاليف
 ليب عديدة لعل أمهها: اأبس

 .Logit  ،مثيغار للو وير احأسلوب الت .1

 . Normitأسلوب التحوير املعتدل  .2

 االعتماديةسط وابلتايل األكثر تطبيقا يف حتليالت العالقة باألو ه ااألول منهم
حتمال ظهور اعتمادية اب اسق حلطب  ي  و  يهاملناولة هنا علقتصر تسلذا اللوجستية و 

تحسب معطيات  عني  م   ىد مبستو املعتمِ  املتغيِّ حاالت  لة. املستقلة ذات الصِّ  املتغيِّ
 :من خالل متجسٌ هذا احلساب ي

 ن مها:ي  حد   وذ يّل شكل دا .1

 بقيمة صفر. أدىن د  حَ  ▪

 بقيمة واحد. ىأعل د  حَ  ▪
اتيف قيم  نةعي  م  مبقدار وحدة  تغييالكون أتثي  .2 التفاوت  ىاملستقلة عل املتغيِّ

 ى)صفر( واألعل ن األدىني  د أصغر ابلقرب من احلد  املعتمِ  املتغيِّ ع يف املتوق  
 (.0.5الوسط ) ىتو منه عند املس د(ح)وا
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مقدار  تزايد احلاجة إىل ؤدي إىلي االحتمال ين حد  االقرتاب م أن  الوضع يعين  هذا
ات قيم أكَّب وأكَّب من التغيي يف املستقلة ليكون له نفس أتثي تغيي أقل عند  املتغيِّ

ومن  (.Pampel, F. C., 2000,p.5االحتمالية ) االعتماديةعالقة لا منحىنمتوسط 
ات فاعلية أتثي ص يفحتقيق هذا التناق  أجل  لية حاالت حتماا ىاملستقلة عل املتغيِّ
اليت هي يف احلقيقة القيمة  ،مالية احلالةحتوبل قيم احتيكون ضروراي  داملعتمِ  املتغيِّ 
قيم  ىعل غي اخلطية ابسلوب التقريب املتوايل االعتماديةعة لتطبيق العالقة املتوق  

ات   يتحق ق حبيث ةحتمال ظهور احلالا لعد  م   ارمثقيم لوغ ، إىللدرسحتت ااملتغيِّ
. هذا الوضع جيعل قيمة يةين جملال االحتمالددِّ ي الصفر والواحد احملص من حد  خل  تال

ة قابلة لتطبيق النظرية االحصائية يف حتليل العالقة ر احلالو حتمال ظها لعد  م  لوغارمث 
 (:Jaccard, J., 2001, p.10ة املتمثل يف )الحتمالياللوجستية ل االعتمادية

 حتمال ظهور احلالة.ا لعد  م  رمث لوغا ىطي العام علتطبيق األمنوذج اخل .1

حتمال ا لعد  م  عامل ذات أساس م إىل ياس اللوغارمثحتويل املعامل ذات األس .2
 هلا. يظهور احلالة من خالل العكس اللوغارمث

ع طِّ هور املتقالظت العد  م   نهمجم ت ينم عاِمالالتحويل عكس اللوغارمثي لل .3
مبقدار  تغي  تمال ظهور احلالة مقابل الة الحعقيم املتوق  التتغي  واثبت ضرب يه 
 املستقل ذو الصلة. ملتغيِّ اوحدة واحدة يف 

حتمال ظهور احلالة ا لعد  مٌ قيم لوغارمث  حتمالية احلالة إىلاحتويل قيم كون ي .4
ذا صيغتها العربية هب كتابةكن  مي( Pampel, F. C., 2000,p.10بسيطة )مبعادلة 
 النحو:

 ([!ح – 1÷ ) !ن ]ح =! ل
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 : وفيها
 ن = اللوغارمث النابيي.

 حتمال احلالة.ا=  !ح
 لعد  م  لوغارمث  ن  إف 0.237د بقيمة املعتمِ  املتغيِّ الت احتمال حالة من حكان الو  و 
 لظهور هلا يكون:ا

 ([370.2 – 1÷ ) 0.237= ن ]! ل
 [7630. ÷ 0.237= ن ]! ل
 0.3106= ن ! ل
 1.1692 -= ! ل
ه أتخذ تقيم الظهور هي قيمة سالبة وهذا سببه أن   لعد  م  غارمث قيمة لو  ظ هنا أن  الحي  و 

( اليت تكون عنده مبقدار صفر 0.5لالحتمالية ) ىشكال متناسقا حول القيمة الوسط
بال ّناية إذا زادت ة وموجب 0.5احلالة عن  حتماليةات وتكون سالبة وبال ّناية إذا قل  

 . 0.5عن حتمالية احلالة اقيمة 
القات الع ىية علهذا التحويل اللوغارمثي خصلة اخلطِّ ي ي ضفِ ل، حا أييف 

اتية بني غي اخلط   القيمة رف وت ع د.املعتمِ  املتغيِّ ية حاالت لاملستقلة وقيم احتما املتغيِّ
حتمال احلالة  ا عن عَّبِّ ظهور اليت ت  ال لعد  م  ابسم  غارمثيالسابقة بدون التحوير اللو 

ا ظهورمن الظهور وعدم ال كجزء  تشرتك مع قيمة االحتمال يف احلد األدىن، كما أّن 
ال يقف عند قيمة واحد بل  ىها األعلد  حَ  بقيمة صفر ولكن ختتلف عنها يف أن  

يمة ق ، أيهحتمال احلالة مناقرتاب قيمة ابشكل كبي مع  القيمة اه وتتزايدتخطّ ي
 واحد ابلنحو التايل: إىل لعد  م  ّنا أبالظهور  لعد  م  الواحد. وعادة ما تؤخذ قيمة 
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ين ظهورها مرة واحدة مقابل عدم ظهورها مرة إذا كانت قيمته واحد فهذا يع .1
 واحدة.

حتمال ظهورها هو أكَّب ا هذا يعين أن   ن  إإذا كانت قيمته أكَّب من الواحد ف .2
فهذا معناه أن احلالة  5قيمه ال لوكانت ثالحتمال عدم ظهورها، مامن 

 ابل مرة واحدة ال تظهر فبها.ستظهر مخسة مرات مق

حتمال ظهورها هو أقل من ا حد فهذا يعين أن  إذا كانت قيمته أقل من الوا .3
 0.13 عٌدلا ستظهر مبّن  إف 0.13حتمال عدم ظهورها، مثال إذا كانت قيمته ا

 مرة مقابل مائة مرة(. 13هورها مرة واحدة )أو مقابل عدم ظ

االحتمالية هي  اللوجستية االعتماديةالعالقة يف حتليل  ة األوىلاخلطو تكون وهكذا  
ايل ومن مث تغي اخلطية ابسلوب التقريب املت االعتماديةة ت العالقم عاِمالحساب 

م ن ذلك يف تقدير قيمة النامِج اللوجستية  االعتماديةت العالقة م عاِمالقيم  ستخداما
 عتماديةاالأمنوذج العالقة  التقدير يتم مبعادلة هذاد. و املعتمِ املتغيِّ حتماالت حاالت ا

 ةبا( وميكن كتMenard, S., 1995, p.13ي )سِّ يكون أحد عناصرها الشكل األ  اليت 
 صيغتها العربية كما يلي:

  ( ب! م! ±أ + ق 1÷ )( ب! م!  ±أ = )ق !ح
 وفيها:
  2.71828 ق =
اتحينما تكون قيم حتمال ظهور احلالة ا لعد  م   لوغارمثأ =   .صفرا قلةاملست املتغيِّ
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املسقل مبقدار  املتغيِّ قيمة  تغي  حتمال ظهور مقابل ا لعد  م  قيمة  تغي  رمث لوغاب = 
اتبعدد  دتعد  قيمة ب توجتدر اإلشارة هنا إىل أن  وحدة واحدة.  وكل  املستقلة املتغيِّ

 قل املرتبطة به.تاملس يِّ املتغمنها يسبق 
م و  سِّ حتمال ا لعد  م  غيي يف قيم الت عادلة السابقةيف امل! ت العالقة بم عاِمالجت 

املستقل املتصلة به. مثال  املتغيِّ وحدة واحدة يف قيم  لعد  ظهور احلالة مقابل التغيي مب
دار وحدة واحدة قإضافة مب ذا يعين أن  فه 0.45 املستقل هي يِّ تغلوكانت قيمة ب للم  

 . 0.45الظهور مبقدار حتمال ا لعد  م  يف نها زايدة م ىاملستقل سيتأت املتغيِّ مة ييف ق
تيح ظهور ظهور احلالة وي   لعد  م  لغي أتثي لوغارمث بقة ي  ي يف املعادلة الساسِّ والعنصر األ  

اتأتثيات   ور احلالة، وبه:ظه لعد  م  قيم  ىاملستقلة عل املتغيِّ
هور ظ لعد  م  م تغيي يف قيم فلن ينج   1العالقة =  م عاِملنت قيم كاإذا   .1

 احلالة.

 لعد  م   دث تغيي ابلزايدة يف قيمحسي  1العالقة  م عاِملنت قيم إذا كا .2
 ظهور احلالة.

ظهور  لعد  م  يف قيم نقص سيظهر تغيي ابل  1العالقة  م عاِملإذا كانت قيم  .3
 احلالة.

لظهور احلالة عندما تكون  0.723حتمال مبقدار افرتاض ا كنميلتوضيح هذه النقطة و 
 ىحتمال ظهور احلالة عند هذا املستو ا لعد  م  . هنا يكون 42املستقل =  تغيِّ املقيمة 

قيمة  كانتولو   ] .2.61=  (0.723-1) ÷0.723  [،2.61املستقل هي للم تغّي 
 لعد  م  قيمة  ن  إف ،1.12قدار مي مثال ،أكَّب من واحداملستقل  املتغيِّ هلذا  !ب املعاِمل

 تزيد وتصبح (43حدة )أي تصبح املستقل وحدة وا املتغيِّ احلالة عندما تزيد قيمة 



 
 العالقات اإلحصائية                                                                                    الفصل الرابع

____________________________________________________________________________________ 

 

297 
 

،  0.62، مثال ل من واحدقب أاملعاِمل  كانت قيمة(. أما لو  2.61×1.12) 2.923
 1.618قص وتصبح املستقل ستن املتغيِّ مة ياحلالة لنفس ق لعد  م  قيمة  ن  إف
(0.62×2.61.)  

 .Menard, S., 1995, pشرتاطني مها )احال، تطبيق هذا األمنوذج له  أي يف

58:) 
  له صحيحا.يكون الشكل الدايّل  أن   .1

اتاملكل   ىأن يشتمل عل .2  د.املعتمِ  ملتغيِّ املستقلة ذات العالقة اب تغيِّ

 يات:التأثهذه نه أحد ممن هذين الشرطني ينجم ي خالل أبإلوا
بقيم مرتفعة جدا  حازة، أيمن   تكون اللوجستية االعتماديةقة عالت للم عاِمال .1

 من الصفر(. ا)قريبفر( أو منخفضة جدا )بعيدا عن الص

أ معياري كبية ابلنسبة طذات قيم خ تم عاِمالتتمثل يف  تقديرات غي دقيقة .2
 اديةاالعتمب رفض فرضية أمنوذج العالقة ع  عل من الص  حلجمها مما جي

د املعتمِ  املتغيِّ عتمادية بني اليس هناك عالقة  مالية أبن  حتاالاللوجستية 
اتو   املستقلة. املتغيِّ

ت عاِمالحصائية ملإلاالثقة يكون حساب  ، أي أن  ئستدالل إحصائي خاطا .3
 .لالحتمال غي دقيق االعتمادية العالقة

اتت بني من عدم وجود تسام  التأك د و   = > ا كبيانه)يكون االرتباط بي املستقلة املتغيِّ
ة ذات االحتمالي االعتماديةت العالقة م عاِمالخطوة مدخلية واجبة لتكون  هو (0.8
اتأتثي  ميكن اختزالو  حصائية.ا ثقة النقاط  هذه يف تاالحتماال ىعل ةتقلسامل املتغيِّ

 التالية:
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ات ابلنسبة لل .1  ليف حاصالتأثي  متجس  يلة ذات الطبيعة املتواصِ املستقلة م تغيِّ
اتقيمة  تغي  يكون أتثي  نه أن  م ىتأ( الذي يت!+ح1× ) !ح املستقلة  املتغيِّ

عندما تكون قيمة  ىه األقصت يف حدِّ االحتماال ىاحدة علبوحدة و 
دت قيمة االحتمال صوب  االخنفاض كلما بع  يفوأيخذ  0.5االحتمال 

ات أن   شارة هنا إىلإلين صفر وواحد. وجتدر ااحلد   ستقلة تتفاعل يف ملا املتغيِّ
 اتتغيِّ م  قيم  تغي  ب ي  تغتمستقل واحد ملتغيِّ  !قيمة ح حتديد االحتماالت ألن  

 .ىتقلة أخر مس

نائية الرتميز )مثال صفر وواحد( ثاملستقلة ذات الطبيعة  اتتغيِّ م  ابلنسبة لل .2
 حتماالت املستوايت.امه الفرق بني سّ  تأثي جي  ال

اتبني  تحال، كون العالقا ي أيف املستقلة واالحتماالت غي خطية جيعل أتثي  املتغيِّ
قاس التأثي. ي   اب القيمة املبدئية اليت منهحتماالت يتفاوت حساال ىاملستقل عل املتغيِّ 

  : املعطيات هويف حال هذ
 0.64املستقل قدرها للم تغيِّ  معٌينةحتمال عند قيمة االأ. قيمة 

 0.28املستقل مبقدار  يِّ تغم  )ب( لل ديةااالعتمالعالقة  اِملم عب. 
 ذ اخلطوات التالية:ينفبتاملستقل  غيِّ تم  قاس أتثي الزايدة مبقدار وحدة واحدة للي  

 كانت   (، وقد!الظهور )ل لعد  م  مث ر قيمة لوغا قيمة االحتمال إىلحتوبل  .1
 =0.5753  

+  0.5753) !ل قيمة االحتمالية إىل االعتماديةالعالقة  م عاِملقيمة إضافة  .2
  0.8553= هي ( و 0.28
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)أي بزايدة وحدة التايل  ىعند املستو االحتمالية عادلة حساب تطبيق م   .3
 املستقل( كمايلي: املتغيِّ حدة يف قيمة وا

   0.8553  - 718282.2+  1÷  1 = !ح
   0.8553  - 2.718282+  1÷  1 = !ح
  2.352+   1÷  1 = !ح
  3.352 ÷ 1 = !ح
 0.298=  !ح
اليت املستقل  املتغيِّ ذا يكون مقدار أتثي الزايدة مبقدار وحدة واحدة يف قيمة ب

  0.018=  0.28 -0.298=    0.64ل تكون قيمة االحتما عندها

ثِّل حجم م عاِمل ا عالقة االعتمادية ابلنسبة للخطأ املعياري له أساسا لمي 
ثِّ كما سن مطابقته  ت األمنوذج وحعاِمالمل الثقةفحوص ل العالقة  م عاِملحجم ل مي 

ت عاِمالم  فقسمة قيم . هلا اأساس ابلنسبة للخطأ املعياري لهاللوجستية  االعتمادية
 حصف قيمةفرِز ت   قيم اخلطأ املعياري ىعل )أ ، ب( اللوجستية العتماديةاالعالقة 

 ىستو محنراف املعتدل عند ابلقيمة احلرجة لتوزيع االوهذه ت قاَرن ( zل )االحنراف املعتدِ 
قاعدة  تكون(. و 1.96=  0.05 ثقة ىعند مستو )مثال قيمة توزيع  دد  حم   ثقة

 عني  م   ثقة ىجة عند مستو مة احلرِ ت قيمة الفحص القيكما يلي: إذا ختط    االستنتاج
هي نتاج أتثي عامل اللوجستية  االعتماديةالعالقة  م عاِملة مقي ن  إ"رفض فرضية ت  

حتت الدرس وال تعكس وضعا حقيقيا  نةالعيِّ فردات ئي ملالعشواسحب الدفة يف الص  
هذا  أن   "لونج"ويري  ."العٌينةت منه ل  أست    ياجملتمع االحصائي الذ ىمستو  ىعل
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 ,Longمائة مفردة ) أقل من نةالعيِّ ستنتاج اليكون دقيقا تاما إذا كان حجم اال

J.S.,1977, p.54.) 
حتمال ااالحتمال اليت تعكس  دالة لوغارمث تخدامابسلثقة فحص ا زمي كن أيضا إجناو 

سب و األمنوذج.  رهادِّ قَ أساس املعامل اليت ي    ىالتقدير الكامل عل  مبعادلة هذه الدالةحت 
   :(Pampel, F. C.,2000, p.43) صيغتها ابلعربية هكذا ميكن كتابة

     (([!ح -1ل ) ×( !م -1( + ))!ل ح × != مج ])م دل
 :وفيها

 املعتمد. املتغيِّ الة يف = قيمة احل !م
 ل = لوغارمث انبيي )طبيعي(.

 حتمالية احلالة.ا=  !ح
طوة صفر أي اخلطوة اليت ابخلبدءا   املتوايلمرات التقريب بعدد  عادلةهذه املت طب ق و 
 قيمة متوسط ستخداماو  مبقدار صفر االعتماديةلعالقة ات م عاِمالعتَّب فيها قيم كل ت  

اتدخال قيم إبالتقدير  ، مث يتواىلحتمال لكل احلاالتاالحتماالت كقيمة اال  املتغيِّ
بة حتسني التقدير بنس ف عند اخلطوة اليت تعجز عنتوق  ي أن   إىل ويستمر املستقلة
بت قيمته من كلما قر    يت قيمة لوغارمث االحتمال )أوكلما كَّب   % وأكثر. 0.01

تفسي يتمث ل و  ر االحتماالت.ديقاملعامل يف ت ىستو ن يف مالصفر( واكب ذلك حتس  
وقيمته عند اخلطوة اليت ال  يف مقارنة قيمته عند اخلطوة األوىل قيمة لوغارمث االحتمال

وأكثر. هذه املقارنة  %0.01مة لوغارمث االحتمال مبقدار يق يف عندها زايدة يتحقق
ص كاي لنتيجة قيمة توزيع فحعتبار ااو  2-بطرح القيمتني وضرب الناتج يف  متجس  ت

اتة مبقدار عدد حريّ تربيع حسب درجة  كل من قيم   ن  إاملستقلة لفحص فرضية " املتغيِّ
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مثِّلة قارن القيمة املت  ويف النهاية  الحتمالية هي صفر".ا االعتماديةت العالقة م عاِمال
من القيم احلرجة  يقابلها ما تذا ختط  إبيع ابلقيم احلرجة للتوزيع فر لتوزيع فحص كاي ت

اتبعدد  ةدد  ة احملريٌ درجة احل عند ت م عاِمالقيمة  ن  إرفض فرضية "ت   املستقلة املتغيِّ
فة يف د  هي نتاج أتثي عامل الص  جة النتي قيم ن  إيل فاألمنوذج هي يف احلقيقة صفر وابلتا

توي مس ىالعشوائية حتت الدرس وال تعكس وضعا حقيقيا عل ةنالعيِّ سحب مفردات 
تتخط  ال ميكن رفض فرضية الفحص إذا مل و س حبت منه".  الذي  حصائيإلاجملتمع ا

تؤثر بشكل املستقلة ال  اتاملتغيِّ  ستنتج أن  بٌ القيمة احلرجة املقابلة هلا و  قيمة الفحص
 املعتمد. املتغيِّ شأن يف  يذ

 الت احلاالت يكشفه قيمةاحتماتقدير ل األمنوذج بيّن ت صالحية ىومستو 
ي لعدد لّ مجايل الك  إلل احلاالت ذات التخصيص الصحيح من االنسبة املئوية جملم

وذج منَ األأنّ  فهذا معناه %100ذا كانت تلك النسبة مبقدار إاحلاالت حتت الدرس، ف
لتنبؤ ابحتماالت ل ااألمنوذج ال يكون صاحل ن  إف %50ت عن ل، أما إذا قل  تمِ كم  

ن يف دقة تقديره ها حتس  ب  يواكِ  %100صوب ال  %50احلاالت، وزايدة القيمة عن 
 الحتماالت احلاالت. 

ترميزية  قيمة ود ذاملعتمِ  املتغيِّ احلاالت اليت يكون فيها  ىعل هذه الشروحات تنطبق
(. 2) تعدِّدةم  أو قيم طبقية  ، صفر(1ال،  ، نعم،موجود، غي موجودثال: م) ثنائية

مثل وسائط االنتقال، أنواع  يةساذات سة  داملعتمِ  يِّ تغم  ة لليالقيم الطبق قد تكونو 
، هارةمثل مستوايت امل ف، نوعية املواد االستهالكية إخل وقد تكون ذات سة ترتيبيةرَ احلِ 
 إخل.  (،عض األحيان، غالبا، ودائمامثل أبدا، ب)وايت االرتياد توايت التعليم، مستمس
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 دتعدِّ د م  عتمِ م تغيِّ مل الحتماليةا االعتماديةلعالقة لاللوجسيت منوذج األويف حالة تطبيق 
، الطبقات كطبقة مرجعية ىإحد ختياراب التحليليتمث ل ( 2الطبقات االسية )

ألول حرف يف الكلمات الرامزة رة جبدية املتأخِّ أساس املرتبة األ ىعلذلك ويكون 
تكون طبقة  High, Medium, Low سمياتمبثالث طبقات  للطبقات )مثال

Medium الطبقة ذات  ن  إذا كان الرتميز للطبقات رقميا فأما إ .عية(بقة املرجالط هي
 عتماديةاالت العالقة م عاِمالحساب ويكون  الرقم األكَّب تكون هي الطبقة املرجعية.

مبقدار عدد  العتماديةالعالقة امناذج لعدد من ليت الطبقات االسية والرتتيبية حا تايف كل
سباملعتمد  املتغيِّ اانت طبقات يي ثالثل ، أيالطبقات انقص واحد ت م عاِمال حت 

حتماالت الطبقة الثالثة انتج احتمالني لطبقتني ويكون تقدير اأمنوذجني هبما يتم تقدير 
إذا  مثال، ذين يقدرمها النموذجني من قيمة واحد صحيح. موع االحتمالني اللطرح م

اليت  هي 4الطبقة  ن  إ( ف4-1معتمدا أبربع طبقات ذات ترميز رقمي )املتغَّبِّ  نكا
سب ز بقيمة صفر و رم  تكون الطبقة املرجعية وت   للثالث  االعتماديةت العالقة م عاِمالحت 

ثالث مموعات من  كونتحبيث  1    ز برم  ها ي  ( وكل من3-1) ىالطبقات األخر 
مع  3، الطبقة 4مع  2، الطبقة 4مع  1كمايلي: الطبقة   ةاالعتماديت العالقة م عاِمال

التغيي مبقدار وحدة  ل أتثياتثِّ ت   االعتماديةت العالقة م عاِمال ل مموعة من. وك 4
اتواحدة يف قيم  قة ابلنسبة للطبقة التبعية لكل طب لعد  م  لوغارمث  ىعل املستقلة املتغيِّ

      املرجعية. 

 قةللعالستية لوجحلساب مناذج  "ميين اتب"برانمج  ستخداماية فح فيما يلي كيوض   ت  وس
ترتيبية بياانت طبقية ، معتمد تغيِّ نائية الرتكيب ملث   ياانتلب يةاالحتمال االعتمادية

 .سيةاوبياانت طبقية 
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 األمنوذج الثنائي
ية  فد ثنائية الرتكيبة )حر املعتمِ  املتغيِّ ن بياانت ء هذا األمنوذج عندما تكو يتم بنا
يف هذه احلالة  نميكو  ،صفر(، أو رقمية مثل واحدوجود ، غي موجودمكانت مثل 

ستخدم هنا ت  سو  ة ترميزية.ي  مِ قَ م رَ يَ لة أوقِ م متواصِ يَ قِ  يذمستقل  متغيِّ أكثر من وجود 
 اتمتغيِّ ن من ستة تتكو  ( Jones, K. Wrigley, N,1995) 124نة حجمها بياانت لعيِّ 
برتمبز  نتجةم بئر ماء ىعل ليدلِّ كيبة ثنائي الرت  معتمد متغيِّ  :جغرافية هي-جيولوجية

ذات مستقلة  اتتغيِّ م  مخسة رقمي هو ).( و  برتميز غي منتجة ماء( وبئر 1هو ) يرقم
الطبقة من الطفل، خط  ىية اجليولوجية احمللية، سك الطبقة، حمتو ن  الب   ل ثِّ لة ت  تواصِ قيم م  

دية االعالقة االعتم ت وفحوصم عاِمالاب سوقد مت تنفيذ ح .ض، وخط الطولالعر 
 ابخلطوات التالية:( Binary)الية ثنائية املستوي االحتم
اختيار و ، Regressionمث  Regressionة عواختيار ممو  Statقائمة ح فت .1

Binary Logistic Regression اختيارمث  من القائمة Logistic 

Regression Model   مثFit Binary Logistic Model ستظهر انفذة، و ،
 Responsesمة املعتمد يف املستطيل اجملاور لكلاملتغيِّ  وضعيف، 26/4 كلش

ات اليت يف اجلانب األيسر من النوذلك اب فذة وحيتويها اختياره من قائمة املتغيِّ
 .Selectاجلدول النشط مث الضغط على 

اتاملضع و  .2   .Continuous Predictorsتطيل املستقلة يف مس تغيِّ

 Defaultا ي ضغط تطهر سات األمنوذج وفيهسو  Modelضغط مموعة  .3
 ضع االفرتاضي هلا.لإلبقاء على الو 
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وستظهر انفذة وفيها ي ضغط على السهم امللتصق  Optionsط مموعة غض .4
ثة َخيارات هي )أي أسلوب التحوير( وفيها ثال Link Functionsمبستطيل 
املعتدل  ر)وهو اخلَيار االفرتاضي(، التحوي Logitللوغارمثي التحوير ا

Normit لوغارمثي -ير اللوغارمثي، والتحوGompit ، في ختار َخيارLogit، 
إذا مل يكن بني متغيات البياانت م تغيِّ  اشاغر  Weightتَ ر ك مستطيل و 

 ترجيح كما ت رتك بقية االختيارات كما هي. 
 

 
 االحتمالية ثنائية الرتكيبةاللوجستية قة االعتمادية عالاد الانفذة إعد (26/4شكل )

 

 يف وضعها االفرتاضي. Coding مموعةنرك  .5
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َخيارات استحداث رسوم م صاِحبة للنتائج  تنشيطل Graphsمموعة ضغط  .2
 Residulas for plotsالسهم امللتصق مبستطيل فيها ي ضغط  وستظهر انفذة

، Residuals plotsمة يف مموعة ، تنشيط اخلَيارات املالئRegularواختيار 
 . يف لوحة واحدة لوضع الرسوم Three in oneواختيار 

التحك م يف كم نتائج  يها ميكنففذة وستظهر ان Resultsضغط مموعة  .3
 بتنشيط اخلَيارات املتاحة. اهعرضلالتحليل 

ن معامل النتائج يف وستظهر انفذة تعرض َخيارات ختزي Storageضغط مموعة  .4
  البياانت فيكون تنشيط املرغوب ختزينه.   دولج

 .الرسوم املصاحبةو اء األمنوذج نب، وستظهر نتائج OKضغط  .5

 
Binary Logistic Regression: Dry (0) Produing (1) versus 

... nt, Lat., Long. 
  

Method 

Link function Logit 

Rows used 124 

 

 

Response Information 

Variable Value Count  

Dry (0) Produing (1) 1 33 (Event) 

   0 91    

   Total 124    
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Deviance at Each Iterative Step 

Step Deviance 

1 113.850111 

2 110.758455 

3 110.573236 

4 110.572223 

5 110.572223 

6 110.572223 

 

Deviance Table 

Source DF Adj Dev Adj Mean Chi-Square P-Value 

Regression 5 33.112 6.6223 33.11 0.000 

  Geol. Structure 1 3.833 3.8330 3.83 0.050 

  Thickness 1 6.243 6.2434 6.24 0.012 

  Shale content 1 10.214 10.2143 10.21 0.001 

  Lat. 1 0.152 0.1522 0.15 0.696 

  Long. 1 1.018 1.0180 1.02 0.313 

Error 118 110.572 0.9371       

Total 123 143.684          

 

Model Summary 

Deviance 

R-Sq 

Deviance 

R-Sq(adj) AIC 

23.04% 19.56% 122.57 
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Coefficients 

Term Coef SE Coef VIF 

Constant -0.91 1.00    

Geol. Structure 0.01244 0.00657 1.11 

Thickness 0.0592 0.0246 1.17 

Shale content -9.78 3.36 1.20 

Lat. 0.0042 0.0108 1.15 

Long. -0.00827 0.00909 1.06 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

 Odds Ratio 95% CI 

Geol. Structure 1.0125 (0.9996, 1.0256) 

Thickness 1.0610 (1.0110, 1.1135) 

Shale content 0.0001 (0.0000, 0.0410) 

Lat. 1.0042 (0.9832, 1.0257) 

Long. 0.9918 (0.9743, 1.0096) 

 

Regression Equation 

P(1) = exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

Y' = -0.91 

+ 0.01244 Geol. Structure 

+ 0.0592 Thickness -

 9.78 Shale content 

+ 0.0042 Lat. 

- 0.00827 Long. 
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Goodness-of-Fit Tests 

Test DF Chi-Square P-Value 

Deviance 118 110.57 0.674 

Pearson 118 111.13 0.660 

Hosmer-Lemeshow 8 3.31 0.914 

 

Observed and Expected Frequencies for Hosmer-Lemeshow Test 

Event 

Probability 

Range 

Dry (0) Produing 

(1) = 1 

Dry (0) Produing 

(1) = 0  

Group Observed Expected Observed Expected 

1 (0.000, 0.023) 0 0.2 12 11.8 

2 (0.023, 0.060) 0 0.5 12 11.5 

3 (0.060, 0.091) 1 1.0 12 12.0 

4 (0.091, 0.162) 2 1.5 10 10.5 

5 (0.162, 0.206) 4 2.4 9 10.6 

6 (0.206, 0.282) 3 2.8 9 9.2 

7 (0.282, 0.352) 3 3.9 9 8.1 

8 (0.352, 0.447) 4 5.3 9 7.7 

9 (0.447, 0.571) 6 6.2 6 5.8 

10 (0.571, 0.900) 10 9.4 3 3.6 

Measures of Association 

Pairs Number Percent Summary Measures Value 

Concordant 2410 80.3 Somers’ D 0.61 

Discordant 580 19.3 Goodman-Kruskal Gamma 0.61 

Ties 13 0.4 Kendall’s Tau-a 0.24 

Total 3003 100.0       
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Association is between the response variable and predicted probabilities 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs 

Observed 

Probability Fit Resid Std Resid   

5 0.0000 0.4039 -1.0172 -1.10    X 

7 0.0000 0.4475 -1.0892 -1.18    X 

21 1.0000 0.0929 2.1802 2.23 R    

49 0.0000 0.4255 -1.0528 -1.14    X 

76 1.0000 0.0695 2.3095 2.33 R    

82 1.0000 0.7346 0.7854 0.87    X 

106 1.0000 0.1091 2.1051 2.15 R    

112 1.0000 0.9004 0.4581 0.59    X 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 

Deviance Residual Plots for Dry (0) Produing (1) 

 

  ما يلي: ستخرج يت ضحملوبتفحص نتائج هذا ا
( Logitة التحوير اللوغارمثي )أن  دال ة الوصل املستخَدمة يف التحليل هي دال   .1

 .124وأن  عدد القراءات هو 

( 1بئرا منتجة ) 33ومنها يت ضح أن   حاالت املتغيِّ املعتِمدمعلومات حصر  .2
 هي الطبقة املرجعية. (1( وأن طبقة )0غي منتجة ) 91و
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االحتمالية اللوجستية ذج العالقة االعتماديةق أمنو و وم فر سر  (27/4شكل )   
  

مبقدار  1وة ابخلط ا  ريب متوايل بدءقتعند كل خطوة الحنراف نتائج ا .3
( ومل تتغي  يف 110.8722) 4مث تناقصت إىل اخلطوة  113.8501
ات املستقلة.   عَّبِّ عاليت كل منها ت   يةاخلطوات التال  ن إدخال أحد قيم املتغيِّ

ولكل منها: درجة احلرية، االحنراف  درهامص عرضياالحنراف يم قجدول ب .4
الية. وي الحظ أن  قيمة كاي د ل، كاي تربيع، واالحتماملعد ل، متوسط املع

)عدد  5ة ودرجة حريٌ  33.11تمادية االحتمالية هي عيع للعالقة االبتر 
ات ا اِمالت عية قيم م  رِ ف  تقلة( وهي قيمة تسمح برفض فرضية صِ ملساملتغيِّ

عيارية املرتبطة هبا وهي أقل من القيمة امل pل قيمة العالقة االعتمادية كما تدلِّ 
قيم العالقة  يكون الرفض. هذا الرفض يسمح ابستنتاج أن  اليت دوّنا  0.05
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ى مستوى اجملتمع عل تثل ماهو عليه الوضعو  منوذج هي قيم فعليةأللالعاملية 
هناك عالقة  ن  إ. وبكلمة أخرى أي ةخذت منه العٌينحصائي الذي أ  إلا

ات امل   ستقلة.حقيقية بني املتغيِّ املعتمد واملتغيِّ

وهي قيم وفيه قيم م عامل الت حديد، م عاِمل التحديد املعد ل، األمنوذج ملخص   .5
   .هالنسبية لية النوعو ّبؤ األمنوذج، تنت دلِّل على ضعف مستوى 

 ىعل لعامود األولايشتمل وفيه  ليةاعتمادية االحتماال جدول م عاِمالت .6
 لعامودا ،ب العامل الثابت)املتغيات املستقلة( إىل جان مسميات املتنبآت

الثاين قيم م عامالت العالقة االعتمادية االحتمالية )أ ، ب(، العامود الثالث 
.عامل تضخ   لعامود الرابع قيم، ااملعياري للم عاِمالتأ قيم اخلط  م املتغيِّ

ث أكَّب أتثي يف دِ ح من قيم هذا اجلدول أن  املتغيِّ املستقل الذي حي  ضويت  
الط ف ل يف الطبقة اجليولوجية حيث  ىيِّ حمتو ارمث حالة الظهور هو م تغقيمة لوغ

ا  ناهوهذا مع 9.782 –قدار مبقيمة م عاِمل العالقة االعتمادية له هي  أن تغي 
يف  9.782خنفاض مبقدار انه ميِّ ينجم غمبقدار وحدة واحدة يف قيمة هذا املت

حنراف املعتدل قيمة اال الحظ أن  ي  كما د.  املعتمِ  لمتغيِّ لوغارمث حالة الظهور ل
( ابلتوايل( وقياسا على هذا 1.2، و3.36األعلى ) مهاله وعامل التضخ م 

اتخستي   مهية هي ستقلة اليت تتلو م تغيِّ حمتوى الط ف ل يف األامل لص أن  املتغيِّ
ي . أما م تغيِّ البنية اجليولوجية سك الطبقة اجليولوجية مث م تغيِّ  ابلتوايل م تغيِّ 

 شأن يف هذه احلالة.  يا أتثي ذماجلغرافية فليس هلالضوابط 

 ض لكل متغيِّ يعر ات املستقلة و يِّ غمتللي املعتادة غجدول م عد الت القيم  .7
 .   %95مبستوى  ةالثقم املعد ل، وفاصل يِ مستقل قِ 
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 . الحتمال أن تكون البئر م نِتجةصيغة م عادلة العالقة االعتمادية  .8

ن التطاب ق و حل   ملشو -اف، بيسون، وهوسراالحنر  جدول فحوص  .9 يشتمل س 
ي طابق  ألمنوذجا ن  إابق هنا تقول "تطقيم حت اكي كاي تربيع. وفرضية حسن ال

لكل من هذه الفحوص  pنظر يف قيمة لبشكل كايف البياانت حتت الدرس". واب
كن رفض فرضية الفحص وهذا معناه أننا ال مي 0.05يت ضح أّنا أكَّب من 

 عليها.  ينب  نتاج أن  األمنوذج ي طاِبق بشكل كايف البياانت اليت واست

، لكل من اآلابر ملشو -هوسر ية واملتوق عة لفحص علجدول ابلتكرارات الف .10
وتسمح قيم هذا  يف كل طبقة مدى احتمال احلالة. ةاملنِتجة وغي املنِتج

عت ج للبياانت مبقارنة التكر اجلدول برؤية مدى م طابقة األمنوذ  ارات. وقد مجِ 
 البياانت يف عشرة طبقات على أساس احتماالهتا املقد رة من األدىن إىل

ل على البياانت ذات أدىن االحتماالت تشتم 1 ألعلى. وهكذا فالطبقةا
أعلى االحتماالت املقد رة. ولتقرير  ىعل يحتتو  10ة بينما اجملموعة ر املقد  

اس هذا اجلدول ي نظر يف قيمة فحص األمنوذج للبياانت على أسطابقة مدى م  
قيمة من  أكَّب تذا كانإليميشو" يف جزء مموعة حسن التطابق ف –"هوسر 

p ألمر هنا هو كذلك اأن  األمنوذج ي طابق بشكل كايف البياانت، و ستتنج ي   هلا
 .0.914هلا تساوي  pوقيمة  3.31ليميشو" = مبقدار  –قيمة "هوسر  ألن  

 تساوي القيم.بط مبستوايت التوافق، عدم التوافق، و جدول مقاييس الرتا .11
ي مقاييس النسبة هبا، وهواالحتماالت املتنبأ د بني املتغيِّ املعتم عالقةالمقاييس 

وافق، لعدم التوافق، والتساوي إضافة إىل م عاِمالت تاملئوية لألزواج العددية لل
ت املتغيِّ املعتمد منها زوجا من بياان 3003وجود ح االرتباط الرتبية. هنا يت ضِ 
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، متوافقة %80.3(( منها 3003=  91×33) 0بقيمة  91و 1بقيمة  33
 قيم متساوية. وت دلِّل قيم الرتابط الر تيب ذات %0.4"، غي متوفقة 19.3%

تتزايد جودته اببتعاد القيمة  ىعلى مستوى املقدرة التنبؤية لألمنوذج وهو مستو 
عاِمالت النظر و الصفر صوب الواحد صحيح.  عن

 
 تفاواتيكشف يف قيم هذه امل

 )للبقية(.     0.61)كندال( و 0.24بني 

ستخدم ت  املعتمد  لمتغيِّ مالية احلالة لحتاساب وضيح خطوات حتلحال،  يةيف أ
 قيم على قبط  ت  ساليت يف املستخرج وكمثال توضيحي  االعتماديةت العالقة ِمالام ع

 تغيِّ م  ، م14سك الطبقة بقيمة  تغيِّ م  ، 12ية اجليولوجية بقيمة البن تغيِّ م  ) لة األوىلاحلا
خط الطول  متغيِّ ، 27.03 ض بقيمةخط العر  تغيِّ م  ، 0.413الطفل بقيمة  ىحمتو 

 لي: يكما (  45.96بقيمة 

×  9.782 – 14×  .059230+  12×  .0124380+  0.907 -)  2.71828 = 1ح

0.413  +0.0042  ×27.03  – 710.0082  ×45.96 )( ÷1  + 2.71828   (- 

0.907  +0.012438  ×12  +0.05923  ×14 – 9.782  ×130.4  +0.0042  ×27.03  

– 710.0082  ×45.96)   
 (4.2351 –2.71828 + 1÷ ) 4.2351 – 2.71828=  1ح
  1.014478÷  0.014478=  1ح
 0.014271=  1ح

تكون من الطبقة الثانية أي  هي أن   حتمال األكَّب هلذه احلالةاال أن   من هذايتضح 
د ملعتمِ ا غيِّ تم  بياانت املقاسة للالفة حسب صن  هذه احلالة م  كون الطبقة غي املنتجة، و 
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من حاالت  ق بشكل اتم احلالة األوىلاألمنوذج طابَ  أن  يتأك د ( 0) ةينضمن الطبقة الثا
 حتت التحليل. نةالعيِّ 

يكون   0.014271حتماهلا هي اقيمة  عتبار أن  ا ىحتمال ظهور احلالة علا لعد  م  و 
 كمايلي:

 (0.014271 – 1÷ ) 0.014271االحتمال =  لعد  م  
                   =0.014271  ÷0.985729 

                   =0.014476   
ائة مرة  ورها ممرة مقابل ظه %1.44هو تجة نِ كبئر م    حتمال ظهورهاا وهذا معناه أن  

 نتجة.كبئر غي م
االحتمالية هذا يشي  االعتماديةلعالقة اللوجسيت ل منوذجاأل أن   إىل من كل هذالص ُي  و 

كون فيها نطاق التكوين ييف املواقع اليت قع تمن احملتمل أن  ة يفجاملنتِ  األابر ن  أ إىل
يولوجية ل البنية اجلثِّ مي   وأن   ضئيالف ل يكون حمتواه من مادة الط   سيكا وأن   اجليولوجي

الن امل مها العف  عاملي سك الطبقة وحمتواها من الط   ستنتج أبن  ي  قيمة موجبة. كما 
 املتغيِّ مطابقة األمنوذج لبياانت  وأن   املنتجة للمياه عن غيها يز املواقعاألساسيان يف تي

 مقبول. ىاملعتمد ذات مستو 
 
 تبية(ية والر  مسالالطبقات )ا م تعد  دةألمنوذج ا

 دتعدِّ م   دمعتمِ  ملتغيِّ االحتمالية اللوجستية  االعتماديةحلساب أمنوذج العالقة 
ات مستقل واحد أو عدد من تغيِّ م   ى( علسيةاكانت أو ة  ي  بِ تَ ر  الطبقات )  املتغيِّ
ابلنسبة  تحرِ ق نفس اخلطوات اليت ش  طب  ت   "ميين اتب"برانمج  ستخداماملستقلة اب
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 Ordinal Logistic Regression َخيار ختياراة ظثنائي مع مالحلتطبيق األمنوذج ال
 Nominal Logisticَخيار أو ة ي  بِ تَ ة ر  حتت التحليل ذات س انتإذا كانت البيا

Regression ما تظهر دعنسية وذلك اات طبيعية حتت التحليل ذ ت البياانتنإذا كا
  . Statيف انفذة  االعتماديةعالقة مر الات أختيار اقائمة 

هل  دالتأك   عهامواجهة أوضاع طبقية للبياانت يصعب مه يف حالة شارة هنا أن  إلوجتدر ا
 هتطلبات فرضياتم   ات ألن  يالتسم م تعدِّداألمنوذج  ختياراتحسن سي  ة ي  سِ اأو بي ة ر تهي 

 . (Liao,T. F.,1994, p.48ات )الرتتيب م تعدِّدنة ابآلمنوذج قارَ هي األكثر مرونة م  
 

 تيب: ر  منوذج الاأل
 : أتثيتوايت أو أكثر )مثالمس ذا ثالث اطبقي اتغيِّ م   املعتمد هنا املتغيِّ يكون 

عليها  لي دل  أتثي وسط، أتثي ضعيف، أتثي ضعيف جدا(  قوي جدا، أتثي قوي،
رمز الطبقة ابحلروف )مثل أول  كتابة  رقام. مثال ميكنأو أب)كلمات أو حروف(  افير  حَ 
 ملكل طبقة رقرقم م دلِّل ص يصختف من الكلمة أو الكلمة أو الكلمات كاملة( أو حر 

اتخل(. و إوي قلطبقة أتثي  2قوي جدا، ة أتثي قلطب 1مثال )  املستقلة ميكن أن   املتغيِّ
إخل( ختتزل  3، 2، 1عة )تقطِّ م  ام قأو أبر  غيِّ املت عن قياسات َّبِّ عَ تكون بقيم متواصلة ت   

وحينما يكون  تزلة يف شكل تكرارات.تكون خم   ميكن أن   اكم  املستقل تغيِّ لملقيم  ىمد
األكَّب  من األصغر إىلطبقات( لددية يتم ترتيب املستوايت )اد بقيم عاملعتمِ  تغيِّ امل

 ب حسب التسلسل األجبدي. ت  رت  فية فر  م حَ يإذا كان بق اأم ،إخل( 4، 3 ،2 ،1)أي.، 
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مستقل  تغيِّ م  عتمادية متوازية بني كل اقات حساب عال يف هذا اآلمنوذجيتم 
ت مستوايبعدد  (!)ب االعتمادية القةقيم للعهر ظتا سولذد تمِ عامل املتغيِّ  مستوايتو 

  املعتمد انقصا واحد. املتغيِّ 
مفردة  73ك السالمندر عدد مفرداهتا هنا كمثال بياانت لعينة من يرقات س قطب  ي  سو 
(Minitab Inc., 2000)  ِ د يقيس طول فرتة عتمِ م   تغيِّ م  هي  تاتغيِّ م  عت لثالث مج

 هي: ات )مستوايت، طبقات(فرت حتديدها بثالث  مت  و بقاء اليقات حية 
 .1رمزا عددية هو  توأعطيقل من عشرة أايم أ .1

 .2ثالثني يوما وأعطيت رمزا عدداي هو  من عشرة إىل .2

 .3تني يوما وأعطيت الرمز س إىل 31من  .3

ل القيمة، متواصِ  تغيِّ م  أي  ،وث يف املياهلالت ىس مستو ين مستقلني األول هو قياتغيِّ م  و 
وعدم وجوده  1ابلعدد  تأثي إقليميلوجود ي رمز لقليمي وفيه إلا  عن التأثيينوالثا

 االعتماديةهلدف من تطبيق العالقة وا .عتقطِّ مستقل م   تغيِّ م  ه أي أن   2ابلعدد 
اتاملتغهذه  ىاالحتمالية عل حتمالية بقاء يرقات السالمندر اوذج لتقدير هو وضع أمن يِّ

  قليمي.إلا والتأثياملياه تلوث  ىمستو  يتغيِّ م  يات عطَ م   ىعل ا  عتماداة حي  
 وخطوات تنفيذ التحليل هي:

 Ordinalائمة اخنيار َخبار ومن الق Regressionواختيار  Statضغط قائمة  .1

logistic Regression28/4ذة، شكل ، وستظهر انف. 

ات يف املتغيِّ واختيار  Responseضغط مستطيل  .2 املعتِمد من قائمة املتغيِّ
 فذة.يسار النا
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ات  رياواخت Modelل يضغط مستط .3 ات يف املستقلة املتغيِّ من قائمة املتغيِّ
 ذة.يسار الناف

 

 
  ياانت الرت تيبيةللبية االحتمال اللوجستية إعداد العالقة االعتمادية (28/4كل )ش

  

 وإبقاء اخلَيارات على وضعها االفرتاضي. Optionsضغط مموعة  .4

 .ر مستوى عرض النتائجواختيا Resultsعة مو ضغط م .5

 ج اليت ست ختزن يف جدول البياانت.ائواختيار النت Storageوعة ضغط مم .6

 .OKضغط  .7

 املستخرج:كان هذا   البياانتهذه  ىعلنفيذ الَّبانمج توب 
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Ordinal Logistic Regression: Survival(Respons versus 

... icLevel, Factors 

  

Iteration History 

Step Log-Likelihood 

0 -66.6464 

1 -60.0142 

2 -59.2999 

3 -59.2900 

4 -59.2900 

5 -59.2900 

6 -59.2900 

Link Function: Logit 

 

Response Information 

Variable Value Count  

Survival(Response) 1 15    

   2 46    

   3 12    

   Total 73    

 

Logistic  

Regression 

Table      Odds 

Ratio 

95% CI 

Predictor Coef SE Coef Z P Lower Upper 

Const(1) -7.24489 1.87868 -3.86 0.000          
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Const(2) -3.72418 1.68661 -2.21 0.027          

ToxicLevel 0.121289 0.0340510 3.56 0.000 1.13 1.06 1.21 

Factors 0.201456 0.496153 0.41 0.685 1.22 0.46 3.23 

Log-Likelihood = -59.290 

 

Test of All Slopes Equal to Zero 

DF G P-Value 

2 14.713 0.001 

 

Goodness-of-Fit Tests 

Method Chi-Square DF P 

Pearson 122.799 122 0.463 

Deviance 100.898 122 0.918 

 

Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

Pairs Number Percent Summary Measures  

Concordant 1126 79.2 Somers’ D 0.59 

Discordant 288 20.3 Goodman-Kruskal Gamma 0.59 

Ties 8 0.6 Kendall’s Tau-a 0.32 

Total 1422 100.0       

 
 أن : خرجيف هذا املست يت ضح
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 بقيمةتواليها  بدأ Log Likelihoodللوغارمث التوقع  يب املتواىلر ققيم الت  .1
قيمة  تَّبت عيت ال 59.29 –يمة قبتناقصت إىل اخلطوة الثالثة و  66.646 -

 لألمنوذج.اع لوغارمث توق  

ا يف بناء األمنوذج  Link Functionالوصل املستخدمة ة التعريف بدال   .2 ة دال  أبّن 
 .Logitاللوغارمثي  ويرالتح

ل يف )فرتة البقاء( تتمث   Response Informationد املعتمِ  املتغيِّ معلومات  .3
يب الطبقات حسب الرتتيب وقد مت ترت .ة(ق)طب ىعدد قراءات كل مستو 

)فرتة البقاء أقل  1أي الطبقة ذات الرمز األكَّب  ىلاملعياري، أي من األصغر إ
وضيح عدد قراءات كل كذا. مع توه 2رمز ال من عشرة أايم( مث الطبقة ذات

 )كل الطبقات(. املتغيِّ يل قراءات طبقة وإمجا

حيتوي الذي  هاوفحوصحتمالية الا االعتماديةت العالقة م عاِمالجدول  .4
قة بَ قيمة للط  و (، 7.24489 -) 1 قة األوىلبَ )أ( قيمة للط  لثابت قيمتني ل

حتماليات ا ألن   3قة بَ ت للط  ثابجد قيمة اليو وال ( 3.72418 -) 2الثانية 
حتماليات اومموع  1ح سابقا، هي ببساطة الفرق بني ر حاالهتا، كما ش  

اتت م عاِمالقيم كما حيتوي ثانية.  قة البَ والط   قة األوىلبَ حاالت الط    املتغيِّ
 ملتغيِّ  0.21456وقيمة ، ملتغيِّ مستوى التلوث 0.121289 : قيمةاملستقلة

لالحتماالت الرتاكمية  التغيي يف التحوير اللوغارمثير قدِّ ت  اليت  يميقلإلثي اتأال
عندما هبا نة مقار  2قليمي إلامة الرامزة للتأثي يلفرتة البقاء حينما تكون الق

قد كانت و ة. بتستقل الثاين اثامل املتغيِّ مع االحتفاظ بقيمة  1تكون القيمة 
ليس  ( وهذا معناه أن   0.05 )أي 0.685هي  عاِملهلذا امل pقيمة 
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فرتات بقاء  ىشأن عل يأثي االقليمي له أتثي ذالت ستنتاج أن  امكان إلاب
  pقيمة تكون ابل قيرقات السلمندر حية. ابمل

 
 ملتغيِّ  االعتماديةالعالقة  عاِململ

ستنتاج امما يعين  (0.0005( هي مبقدار )0.12129) املياهث تلوّ  ىمستو 
 عاِملم  قيمة  الحظ أيضا أن  ي  اء. و فرتة البق ىعل ياهاملث تلوّ  ىستو أتثي مل

 لعد  م  قيمة  ي قيمة موجبة كما أن  هث وّ لالت ىمستو  ملتغيِّ  االعتماديةالعالقة 
 أن   ىعل للِّ دت  تمعة م  املعطيات ( وهذه 1.13ظهور احلالة أكَّب من واحد )

 رتة البقاء. لف ضةث ترتبط ابلقيم املنخفِ التلوّ  ىالقيم املرتفعة ملستو 

 هي كل املنحنيات تساوي صفرفرضية أن    فحص( ل14.713) G ةقيم  .5
 ىعل ،ج أن  ا نتستا ه ال ميكن( مما يعين أن   0.05)أي  0.001قدرها  pبقيمة 
 لية هو بقيمة صفر.ااالحتم يةاالعتمادت العالقة م عاِمالمن  اواحد ،األقل

يدة أتثي عامل هي ولاالعتمادية  قةالعالت عاِمالم   قيمة ن  إأي رفض فرضية "
 ".نةالعيِّ لسحب العشوائي ملفردات فة يف اد  الص  

 لمتغيِّ املقاسة لوذج مع القيم منفحوص حسن تطابق القيم الين يقدرها األ .6
بتعاد األمنوذج اولفحص  0.463 قدرهالفحص بيسون  pقيمة هي باملعتمد 

منوذج األ أن   شي إىلت  (  0.05)وكلها قيم  0.918عن حالة التشبع هي 
 فرضية هذه الفحوص تقول "إن   ، حيث أن  كايفق البياانت بشكل  طابِ ي  

 املعتمد". املتغيِّ بياانت  ق بشكل كايفطابِ األمنوذج يٌ 

وعدم التوافق  %79.3قدار ق هو مبالتواف   ىمستو يكون فيها مقاييس الرتابط  .7
-Somer’s D, Goodmanبة هنا ). والفحوص املصاحِ %20.3و ه

Kruskal Gamma, Kendall’s Tau-a  ص قيم التوافق وعدم التوافق لخِّ ( ت
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ما ل  ه ك  ي أن  ه (1و 0وح بني ا)اليت ترت  قاعدة يف تفسي قيم هذه الفحوصالو 
 القدرة التنبؤية لألمنوذج. نحتس   ىذلك عل ل  ما دَ ل  ك    امتهيرتفعت قا

 املتغيِّ ستوايت من م ىبة لكل مستو لنسة ابلحتمالية احلااوضيح خطوات حساب تول 
 ىل، مثال تطبيقها عاملستخرج اليت يف االعتماديةت العالقة م عاِمال مخدَ تسد ست  املعتمِ 

ث املياه وقيمته لوّ ت ىمستو  تغي  م  و  1قليمي بقيمة إلتأثي اال يِّ تغم  ) وىلقيم احلالة األ
 كما يلي: (  62

 +  1)÷ ( 62×  0.12129 + 1×  0.2015+  7.245 -) 2.71828 = 1ح

2.71828  (- 7.245  +0150.2  ×1  +0.12129  ×62 )) 
 (0.47648 2.71828+  1÷ ) 0.47648 2.71828=  1ح
  2.610395÷  1.610395=  1ح
  0.6169=  1ح
 و
 +  1÷ )(  62×  0.12129+  1×  0150.2+  3.724 -)  2.71828= ] 2ح

 1ح –([  ( 62×  21290.1+  1×  0.2015+  3.724 -)  2.71828

 1ح –([  3.99748 2.71828+  1÷ ) 3.99748 2.71828= ] 2ح

 1ح –[ 55.46058÷  54.46058= ] 2ح

  0.6169 – 90.981 = 2ح
 0.365=  2ح
 إذا   

  ( 2+ ح 1)ح – 1=  3ح
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 0.0181=  3ح

كو ن ، و وىلبقة األتكون من الط   االحتمال األكَّب هلذه احلالة هي أن   أن  ن هذا م حضِ يت  
 فإن  د ضمن الطبقة األوىلاملعتمِ  لمتغيِّ سة لفة حسب البياانت املقاصن  ة م  هذه احلال

 .حتت التحليل العٌينةمن حاالت  األوىل اتم احلالةق بشكل ذج طابَ و األمن ن  أب ي دلِّل هذا
 يلي: يكون كما 0.6169 حتمالاقيمة ب حتمال ظهور احلالةا لعد  م  و 
 (0.6169 – 1÷ ) 0.6169=  مالاالحت لعد  مٌ 

                   =0.6169  ÷0.3831 
                   =1.6   

 ابل عدم ظهورها مرة واحدة.مرة مق 1.6هو  احتمال ظهورها وهذا معناه أن  
 
 :مسيالا منوذجاأل

االحتمالية عندما تكون  االعتماديةلعالقة ل اللوجسيت منوذجاأل ىف علللتعر  
 ملتغيِّ حبجم ثالثني مفردة نة عيِّ  ىالتحليل عل ىجر ي  سسية اد طبقية عتمِ ملا املتغيِّ بياانت 

تفضيل أحد عتمادبة احتمال اآداب( لقياس  علوم، رايضيات،التسميات ) ددِّ م تع
يغتم  حسب معطيات ثالث مواد علمية من قبل الطالب   تغيِّ م  ن مستقلني األول هو يِّ

تدريس يرمز لا طريقةو  1بقيمة  انقاش يرمز هليقة الطر عة )تقطِّ بياانت م  بطريقة التدريس 
 ,.Minitab Inc) صلة هي أعمار التالميذذو بياانت مت يِّ تغم   والثاين( 2بقيمة  اهل

 إن  ف ،(arts, math, science) د بصيغتها االسيةاملعتمِ  املتغيِّ بياانت  وألن   (.2000
قع يف مرتبة حبرف أجبدي ي لمتهاك  أديث تبحالطبقة املرجعية ستكون طبقة العلوم 

الطبقة املرجعية هي وهذه . َّبانمح(ليتبناه ا ي)وهو النحو املعياري الذ ىأعل أجبدية
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ابحتماليتها.  ىحتمالية عضوية احلالة يف الطبقات األخر االطبقة اليت تتم مقارنة 
 Nominal َخيار ختياراة ظاألمنوذج الثنائي مع مالح نفس خطواتبع ت  ت   تنفيذ ولل

Logistic Regression  اتختيار اقائمة ندما تظهر ع Regression  يف انفذة
 املستخرج التايل:كان هذا طبيق  ابلتو . Statاء صحإلا

 
Nominal Logistic Regression: Subject (Response) versus 

T_M, Age 

 

Iteration History 

Step Log-Likelihood 

0 -32.8582 

1 -27.1815 

2 -26.5100 

3 -26.4466 

4 -26.4457 

5 -26.4457 

6 -26.4457 

 

Response Information 

Variable Value Count  

Subject(Response) science 10 (Reference Event) 

   math 11    

   arts 9    

   Total 30    
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Logistic Regression Table 

 

Test of All Slopes Equal to Zero 

DF G P-Value 

4 12.825 0.012 

Goodness-of-Fit Tests 

Method Chi-Square DF P 

Pearson 6.95295 10 0.730 

Deviance 7.88622 10 0.640 

  
Row   Subject   Method   Age   EPROB1   EPROB2      EPROB3 

 

  1   math        1      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  2   science     1      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  3   science     1      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  4   math        2      10   0.491634   0.316937   0.191429 

  5   math        1      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  6   science     2      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  7   math        1      10   0.463712   0.524973   0.011315 

  8   math        2      11   0.356747   0.260517   0.382736 

  9   arts        2      11   0.356747   0.260517   0.382736 

 10   science     1      11   0.425593   0.545794   0.028614 

 11   arts        2      11   0.356747   0.260517   0.382736 

 12   math        1      11   0.425593   0.545794   0.028614 
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 13   science     2      11   0.356747   0.260517   0.382736 

 14   science     1      11   0.425593   0.545794   0.028614 

 15   arts        2      11   0.356747   0.260517   0.382736 

 16   science     2      12   0.209062   0.172941   0.617997 

 17   science     2      12   0.209062   0.172941   0.617997 

 18   science     1      12   0.379081   0.550695   0.070224 

 19   arts        2      12   0.209062   0.172941   0.617997 

 20   math        1      12   0.379081   0.550695   0.070224 

 21   math        1      12   0.379081   0.550695   0.070224 

 22   arts        2      12   0.209062   0.172941   0.617997 

 23   arts        1      13   0.316855   0.521417   0.161728 

 24   math        1      13   0.316855   0.521417   0.161728 

 25   arts        2      13   0.099187   0.092944   0.807868 

 26   arts        2      13   0.099187   0.092944   0.807868 

 27   math        1      13   0.316855   0.521417   0.161728 

 28   science     1      13   0.316855   0.521417   0.161728 

 29   math        2      13   0.099187   0.092944   0.807868 

 30   arts        2      13   0.099187   0.092944   0.807868 

 

 

تفسي  أن  جتدر اإلشارة إىل نتائج اليت يشملها هذا املستخرج قراءة الالبدء يف  قبلو  
ناها الَّبانمج رجعية اليت يتبالطبقة امل ىيعتمد عل البياانت االسية أمنوذج ملات معاير تقد

ه ددِّ ي حي  ختيار اإليها من قبل أو بشكل  يشالقاعدة اليت أ  إما بشكل معياري حسب 
املستقل تساوي  لمتغيِّ ل االعتماديةالعالقة  عاِململ رةاملقد  القيمة  م كما أن  خدتسملا

 غيِّ املتة يف قيمة دالتغيي يف قيمة التحوير اللوغارمثي مقابل التغيي مبقدار وحدة واح
 االعتماديةت العالقة م عاِمالمموعتني من وجود الحظ يف هذا املستخرج ي  املستقل. و 

 لعد  م  يف لوغارمث  رةاملقد  ثابة الفروق هي مب Logit 2و  Logit 1 ىسمتمالية مبحاال
طبقة لمقارنة مبادة العلوم )ا التوايل ىعلللغات اظهور احلالة ملادة الرايضيات ومادة 

      .املرجعية(
 هذا املستخرج:شمل يحال،  أي يفو  
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طوات لتوايل خ عاتب Log-Likelihood ور قيمة لوغارمث التوقعطعرض لت .1
 26.4457-عند اخلطوة صفر إىل  32.8582 –اليت تنافصت من ريب التق

 اليت أضحت لوغارمث التوقع لألمنوذج. اخلطوة الرابعةند ع

الطبقة املرجعية وعدد  ىسمّ فيها م  املعتمد يتضح  املتغيِّ خمتصر ملعلومات  .2
 حاالت كل طبقة من الطبقات الثالث.

من مموعتني حيتوي لية االحتما ةاالعتمادية ت العالقم عاِمالجدول  .3
 معتمد بثالث طبقات(. ويف اجملموعة األوىل تغيِّ م  حيث هناك ت )عاِمالامل
(Logit 1 اليت تثل مقدار التغيي يف التحو )ادة الرايضيات رمثي ملار اللوغي

 لتوايلابين املستقلني هي لمتغيِّ ل p قيمة الحظ أن  ي  ابلنسبة ملادة العلوم 
من طريقة تغيي طريقة التدريس  أن   شي إىلقيم ت  وهي  0.756و  0.548

مادة  ختيارا ىيؤثران علال ني أو التغيي يف السن قطريقة التل النقاش إىل
( Logit 2اجملموعة الثانية )يف ة مبادة العلوم. و نَ مقارَ  لةض  فَ م  الرايضيات كمادة 

وم لنسبة ملادة العلاللغات ابي ملادة رمثااليت تثل مقدار التغيي يف التحوير اللوغ
 0.044و 0.083التوايل  ىين املستقلني هي عللمتغيِّ ل pقيمة  الحظ أن  ي  

تغيي  أن   شي إىلا ت  ّن  إيل فاوابلت 0.05املعنوية  ىقل من مستو أوهي قيم 
طريقة التلقني أو التغيي يف السن يؤثران  طريقة التدريس من طريقة النقاش إىل

ون كادة العلوم )الطبقة املرجعية(. و اللغات مقارنة مب مادة تيارخاتفضيل  ىلع
 لدلِّ ت  طريقة التدريس هي قيمة موجبة  ملتغيِّ  االعتماديةالعالقة  م عاِملقيمة 
تكون طريقة التدريس هي طريقة التلقني  يح للطالب أن  ه لو أتأن   ىلعأيضا 

قيمة  أنّ  ،أيضا ،الحظي  و  ة العلوم.ادمادة اللغات مقارنة مب ونفضلسيم ّن  إف
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طريقة التدريس هي مبقدار  ملتغيِّ ظهور احلالة يف هذه اجملموعة  لعد  م  
دة للغات مقابل ماامادة  ختياراحتمال ا لعد  م   وهذا يعين أن   15.96%
طريقة التدريس من طريقة  تغي  تمرة تقريبا عندما  16 قدارمب ىأعل والعلوم ه

العمر  ملتغيِّ عالقة لا عاِملبة ملالقيمة املوج ن  ني. كما أيقة التلقطر  النقاش إىل
تفضيل مادة اللغات مقارنة مبادة العلوم مع  الطالب مييلون إىل أن   شي إىلت  

 لطالب.ازايدة عمر 

(، Gوقيمة فحص ) 26.446 –مبقدار لألمنوذج وهي  عق  غارمث التو قيمة لو  .4
 ة هي يفاالحتمالي تماديةاالعالقة ت العِمالعام  قيم  ن  إالذي يفحص فرضية "

فة يف د  نتاج لتأثي عامل الص  نتائج التحليل هي  ن  إحقيقتها بقيمة صفر و 
هلا هي  p ةوقيم 12.825ار قد، هي مبنةالعيِّ السحب العشوائي ملفردات 

0.012 ( 0.05  م ) ِّقبم  رفض فرضية الفحص، واستنتاج أن  ى لة علدل
 ىيقية وتعكس وضعها علتمالية هي قيم حقاالح اديةاالعتمقة الالعت م عاِمال
 .نةالعيِّ ذت منه خِ حصائي الذي أ  إلاجملتمع ا ىمستو 

 "بيسون"قة ريتربيع حسب طكاي قيم فحوص تطابق األمنوذج وهي قيم   .5
ص هي مبقدار و وقيم هذه الفحع. د األمنوذج عن حالة التشب  ع  ريقة ب   وط

هي و  0.64و  0.73ار مبقد P يممصحوبة بق علي التوايل 7.886و  6.93
األمنوذج ال يطابق البياانت اليت  أن   ىة كافية علعدم وجود أدل   ىل علدلِّ م ت  يقِ 
  ين عليها.ب  

اتقيم  .6 كل من   ختياراحتمالية اق هبا قيم فَ ر  م   لعليها التحلي ىجر اليت  املتغيِّ
  املعتمد(. املتغيِّ املواد الثالث اليت تشكل مستوايت )طبقات 
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 روقالف فحص
م يَ م اليت هي حاصل طرح القِ يَ القِ حتليل العالقة االعتمادية تلك يف  يقصد ابلفروق

ستخدمها الَّبانمج يف اه املقاسة اليت مِ يَ تمد من قِ املع لمتغيِّ وذج لمنرها األقدِّ اليت ي  
 املتغيِّ الف يف قيمة ختل كمية االثِّ . وهي بذلك ت  االعتماديةت العالقة م عاِمالحساب 

اتاملستقل، أو  املتغيِّ  رجاعها إىلإك ن األمنوذج من مد اليت مل يتعتمِ امل املستقلة،  املتغيِّ
حبرف "خ". وقيم الفروق  االعتماديةيف معادلة العالقة  لهز مَ ر  طأ الذي ي   اخلأي مقدار 

 أتخذ أحد األشكال التالية:  ميكن أن  

 املقاسة. ميَ القِ من  رةاملقد  م يَ طرح القِ ل قة وهي حاصلَ ط  فروق م   .1

 د.املعتمِ  املتغيِّ م يَ قِ  ىة وهي حاصل قسمة الفروق املطلقة علي  بِ س  فروق نِ  .2

االحنراف املعياري لقيم  ىلفروق املطلقة علرية وهي حاصل قسمة ايافروق مع .3
 الفروق. 

 لمتغيِّ ل رةاملقد  لقيمة " إذا كانت ا-سايب "حلأتخذ قيم الفروق الفاصل ا  
 لقيمة موجبةو املكانية، أكَّب من القيمة املقاسة، وتكون اد، يف النقطة الزمنية أاملعتمِ 

قيم الفروق، يف احلقيقة، تعكس أصغر من القيمة املقاسة. و  رةاملقد  ذا كانت القيمة إ
ة األمنوذج املقرتح. قاسة وابلتايل كفاءاملو  رةاملقد   ميَ القِ بق بني طا  درجة إحكام الت  

ق طاب  ت  ال ىما كان مستو ل  هذه الفروق صغية نسبيا ك  ما كانت قيم ل  ه ك  والقاعدة هي أن  
 تايل كفاءة األمنوذج أفضل.لواب

ة يكشف اسمنطقة الدر  خريطة ىورسم الفروق املعيارية يف شكل خطوط تساوي عل
ن إخفاق األمنوذج يف الكشف عن مصدر كل االختالفات يف ي عن مواطلِ بشكل جَ 

 املعتمد. املتغيِّ قيم 
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 ة لسالمة قيم الفروق هي:دد  حم  شرتاطات ااك ناخلطية ه االعتماديةقة وابلنسبة للعال
عات بِ خالل به تَ إلا من ىيتأتَ شرتاط امة صفر، وهو قييكون متوسطها ب أن   .1

 صغية نسبيا.

األخطاء  مشرتاط أساس لتفادي تضخ  اوهو ن باي  تكون متساوية التّ  أن   .2
 حوص املعنوية.ة نتائج فق  يارية وعدم دِ عامل

 شرتاط الانات صغية احلجم وهو تكون ذات توزيع معتدل يف حالة العيِّ  أن   .3
 ةاالعتمادي  القة معادلة العِ  ىلعد نِ كون االستدالل املستليمن حتقيقه  د  ب  

 ضي ألن   ي  خالل هبذا الشرط الإلنات كبيا فاا إذا كان حجم العيِّ دقيقا. أمّ 
يف  االعتماديةالقة ت العِ م عاِمالتوزيع ن  أ ىعل لدلِّ ت   نتائج تنظي احلد املركزي

ل دِ ب من التوزيع املعتقرت ات الكبية ير للعينِّ تكرِّ املسحب ال عمليات
(Berry, W. D., 1993.) 

اتروق و فرتباط بني الااليكون هناك  أن   .4  أن   وجوده يعين املستقلة ألن   املتغيِّ
ستدالل ا الكفاءة، و ز، ضعف يفحتي   نهمألمنوذج غي سليم ينجم ا تصميم

 إحصائي غي دقيق. 

 هي حاصل قسمة الفرق ةي  االحتمالِ  االعتماديةالقة لعِ ا ألمنوذج والفروق ابلنسبة
االحنراف املعياري لالحتماالت  ىعل رةاملقد  بني االحتماالت املقاسة واالحتماالت 

الفات بني القيم هي فروق االخت ىفروقا أخر هناك  ،الفروقه هذ ىلوإضافة إ .رةاملقد  
. وهذه Deviance residualsع اليت يفرزها يف حالة التشب   ميَ لقِ ازها األمنوذج و رِ ف  ي   اليت 

حتليل  ا تكون األهم يف إطارّن  إف منوذج ولذاالقيم هي مبثابة معيار لتقدير معامل األ
     ة.  ي  االحتمالِ  االعتماديةالقة العِ 
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اليت جيب إجنازها ة من اخلطوات األساسي وقص الفر تفح  ي عتَّب حال،  ي أييف
، وذلك لألسباب االعتماديةأدق، وابلتايل أكفأ، صيغة ألمنوذج العالقة  ىحصول عللل

 التالية:
ا. وهذه املسألة هي ف بينهد قيم شديدة التطر  جو ود أو عدم و من وج دالتأك   .1

 أن   ىعل لدلِّ ت  روق ف بني قيم الفم شديدة التطر  يَ ظهور قِ  يف غاية األمهية ألن  
ز يف الوحدات العددية اليت تتبعها هذا اخللل يرتك   وأن   اك خلال يف األمنوذجهن

 تلك الفروق.

العددية  ف إبقصاء الوحداتة التطر  يدشد ميَ القِ  ز يفمعاجلة اخللل املرتكِّ  أن   .2
حتسني كفاءة  ي إىلاليت تنتمي إليها تلك القيم، من جدول البياانت، يؤدّ 

اكتشاف أخطاء يف قياس  ىلهذا اإلقصاء يستند عن يكو  ألمنوذج شريطة أن  ا
ات ها ط الزمنية أو املكانية اليت تثلقَ أو أحدها عند النقطة، أو الن    املتغيِّ
ئج ذلك القياس أو يف إدخال البياانت ددية، أو أخطاء يف رصد نتالعالوحدة ا

 .اديةاالعتميف اجلدول الذي مت عليه حتليل العالقة 

يف ت دَ رِ األخطاء اليت س   فة تعود إىلن عدم وجود قيم متطرِّ م نيق  الت   أن   .3
اطق اليت هناك خصائص حملية، يف املن ن  أ ىعل لدلِّ ي  السطور السابقة قد 

اتها نقاط قياس ثلت ز يف حتت التحليل، هي اليت فرضت هذا التمي   املتغيِّ
اسات اجلغرافية در لليف غاية األمهية  طةم. وهذه النقيَ االنتشار اإلحصائي للقِ 

غرافيني ابلدرجة اجلالذي يهم  د مكاين، وألن  ع  ا تتعامل مع بياانت ذات ب   ألّن  
 عيارية إىلدية. وحتويل قيم الفروق املفر ة للفروق الاألويل هو األمناط املكاني

ز َّب ِ ي  تحليل سال ت منها معلوماتعَ خريطة املنطقة اليت مجٌِ  ىاوي علسَ خطوط تَ 
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ف. وهذا األمر، م الفروق شديدة التطر  يَ ة لنطاق أو نطاقات قِ نياألبعاد املكا
ات احمللية بمصراعيه، عن اخلصائص أو املسبِّ  ىبدوره، يفتح ابب البحث، عل

داخل اإلطار اجلغرايف ملنطقة الدراسة؛ مما قد يضيف  ز احمللي يفاء هذا التمي  ور 
 ري املعرفةث  ديدة ت   ج ق عامة أو بلورة فرضيةحقائق جديدة أو تفصيالت حلقائ
ن إمكاانت إحكام الكفاءة التطبيقية سِّ عن منطقة الدراسة وابلتايل حت  

 للدراسات اجلغرافية. 

تكون  صها بشكل دقيق أن  تفح   الوحدات العددية اليت جيب رزالعامة يف فالقاعدة و  
كون ت وحدات العددية اليتال ستحسن فحص، وبشكل عام ي  3 ±ة م فروقها املعي  يَ قِ 
 .2 ±ة عي  م فروقها امليَ قِ 

ق حتليل الفروق ائأهم طر  أن   "تكي" و "أسكومب"حال، يري الباحثان  يف أية
أو املقاسة،  رةاملقد  د، املعتمِ  املتغيِّ جتمعها أبي من قيم  يةرسومات بيان هي حتويلها اىل

أمهية  وكون ذي ن قدر كامِ عن أي تناف  ذلك سيكشف  املستقل ألن   املتغيِّ أو بقيم 
ص أي من تفح  يرتك ز (. و Ascombe , F. J. and J. W. Tukey , 1963ة )ر مؤثِّ 

حظ و فإذا ل حموري الرسم، ىنتشارها علا يف ميَ القِ ت نتظامية تفاو ا ىعل الرسوم السابقة
ألمنوذج خلل يف ا ىدليل عل وف يف هذا االنتشار فهمن التفاوت املتطرِّ  ءيوجود ش
ف يف انتظامية تفاوت زت هذا التطر  رَ ات العددية اليت أف   م الوحديَ تدقيق قِ  يتعني  وابلتايل 

 االعتماديةق العالقة بيمثال تطخدم ي ستانتشار قيم الفروق. ولتوضيح هذه النقطة س
، االرتفاع التضاريسي، والوضع التضاريسي ىعل السنوية لكمية األمطار عدِّدةتامل

م يَ رسم لقِ نشاء إو ، وخط الطول وديةململكة العربية السعا الجتاه الرايح يف غرب ابلنسبة
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خرجت هذه ة سوم البيانينشاء الر إل ألوامر املالئمةا. وبتنفيذ رةاملقد   ميَ القِ الفروق مع 
  .29/4، الشكل مو الرس

 

 
 ة األمطار يف جنويب غرب اململكةرسوم أمنوذج تقدير كمي (29/4)شكل 

 
ق خارجة عن نطاق الفرو  منثالث قيم هناك  أن  هذه الرسوم  يف ي الجظ

ف فروق شديدة التطر  اعتبارها نتشار القيم ابلنسبة حملاورها ميكن اتفاوت االنتظام يف 
 122، ورقم (171.5) 131قم ر ، (251.7) 162لعددية رقم ا وهي للوحدات

هذه الوحدات  عتمد واملستقل يف امل املتغيِّ م يَ  فحص قِ ني  وهذا معناه أنه يتع( 151.2)
بقية  ىت وإعادة التحليل علإقصاء أي منهما من جدول البياان ىعل اإلقدام قبل
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 فضل من سابقه منأسيكون  هن  ع أتوق  ب   أمنوذج آخرلحصول على الوحدات العددية ل
بد التحديد. هذا الوضع ال م عاِملن قيم معلمي االحنراف املعياري للفروق و خالل حتس  

                    وأن يكون سببه:
ذه احلالة ميكن إقصاء هذه ه رصد أو تسجيل القيم املرصودة ويف خطأ يف .1

 بقية.تالبياانت امل ىالقراءات من اجلدول وإعادة التحليل عل

  يتعني  تني الوحدتني يف جدول البياانت ويف هذه احلالة خطأ يف إدخال قيم ها .2
 لتحليل.تصحيح هذا اخلطأ وإعادة ا

ة لثال هذا ويف هذه احلااملمناخ منطقة  ىتذبذابت زمنية غي عادية تطرأ عل  .3
  كما هو. بقي األمنوذج  ي

اهر اليت و ت مثل هذه الظباطبيعة ومسب املفيد يف مثل هذه األوضاع البحث يف من
عليها أمنوذج بديل مالئم ي نشأ ف توطئة لصياغة فرضيات إضافية فرز ذلك التطر  ت  

قِّ  ل، اخلوض يف حبث هذه النقاط ُيرج  أية حايفاهلدف األساس لتطبيق التحليل. ق حي 
 يف مل األمنوذجمعا ىاليت قد تطرأ عل اتتغي  الكتفي بتوضيح ي  مال هذا الكتاب وس عن

الوحدات العددية ذات قيم الفروق غي العادية اليت تؤثر  إقصاء جّن تبينِّ بقناعة حال ال
الوحدات العددية البد وأن عملية إقصاء  أن   إىلر اإلشارة د  جت  وهنا  .بنية األمنوذج ىعل

ل مث لتحليادة اإعقصاء الوحدة العددية ذات الفرق األكَّب و إبأي البدء ة يتكون مرحل
ار الوحدة العددية ذات الفرق األكَّب فيه يختاو مستخرجه ابملستخرج السابق  ةقارنمٌ 
ار يختامستخرجه ابملستخرج الذي سبقه ومنه  م قارنةالتحليل و  ةداعمث إها ائقصإو 
عتقد أنه ي  األمنوذج الذي احلصول على  ا حىتذعددية ذات الفرق األكَّب وهكالوحدة لا

املعتمد يف  لمتغيِّ يم لكفأ يف تقدير قأ ىكفل مستو ي فة وابلتايلرِّ طَ تَ ذو فروق غي م  
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مواصلة عملية اإلقصاء  أن   حدود ضوابطه املكانية والزمنية. والبد من اإلشارة هنا إىل
 ي للفروق.ر ص يف قيمة االحنراف املعيابها تناق  يواك البد وأن  

ة للفروق ريلقيم املعياا أن   يف السطور السابقة إىلسبقت اإلشارة أية حال، يف 
خرائط خطوط تساوي تكشف  ترمجتها إىل  الدراسات اجلغرافية ألن  هلا فائدة خاصة يف
املعتمد.  لمتغيِّ هولة لنية لقوة ولضعف األمنوذج يف تقديره للقيم اجملعن النطاقات املكا

يها دقة ذات القيم الصغية نسبيا تكون هي النطاقات املكانية اليت ترتفع ف تفالنطاقا
ذات القيم األكَّب هي النطاقات اليت تقل فيها دقة وذج يف حني تكون النطاقات مناأل

أمنوذج ضعيف  إستخدامكانية جتعل من املمكن تقدير األمنوذج. هذه التجزئة امل
للمناطق اليت تكون  املتغيِّ ، يف تقدير قيم لشكل عام، ابلنسبة ملنطقة الدراسة ككب

فرز املعيارية للفروق ت  جدا. كما أن خرائط القيم  لةللفروق ضئي فيها القيم املعيارية
الطبيعية ذات العالقة للباحث النطاقات املكانية اليت ينبغي التدقيق يف خصائصها 

ا البحث سيؤدي ذبحث عن مسببات ضعف دقة األمنوذج. وهالدراسة لل اتتغيِّ مب
دقة  ىحتسني مستو  ىلوابلتايل إ ة يف صياغة فرضيات التحليلم  هِ إضافات م   بدوره إىل
. وكمثال لتوضيح هذا التفصيل املكاين لنطاقات قوة وضعف أمنوذج العالقة األمنوذج

 عتمادية كمية األمطار يفاروق ملثال حتويل القيم املعيارية للف مت   عدِّدةتامل االعتمادية
ه اخلطوط ذهالرسم التايل خلطوط التساوي. وقد مت رسم  غرب اململكة العربية إىل

 ,ESRI)وهو برانمج م لحق حبزمة آرك جي أي إس  Geostatisticsبرانمج  ستخدامإب

2017, ArcMap 18.12فروق يف صيغة مطلقة، أي جتاهل الفاصل ( وذلك جبعل ال
. ويف هذا الرسم  التساوي هي  ط، ولذلك تكون قراءة قيم خطو  - + و احلسايب

يف دقة  ى،مستو  ىعل للِّ دت  لة للغاية نالحظ أن هناك نطاقات ذات فروق ضئي
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العام له.  ىيفوق املستو  ،منوذج لتقدير متوسط الكمية السنوية لألمطار يف أرجائهااأل
ن واضح يف قدرة ه  وَ  ىعل لدلِّ ت  يا ويف املقابل هناك نطاقات ذات فروق كبية نسب

ماال وفِّر يق كاين للفرو ز املالعام له. هذا التماي   ىالتقدير مبا يوافق املستو  ىألمنوذج علا
كل احليز املكاين   ىكانية إذا كانت دقة تقدير الَّبانمج مقبولة للتطبيق علفاضلة املللم  

يف النطاقات اليت يظهر عيف ج، ويفتح الباب أمام إمكانية تطبيق أمنوذج ضلألمنوذ 
 مبستوي أكَّب من دقة التقدير. افيه

 

 
 ةغ اململكمطار يف ج/األقيم تقدير  قفرو ساوي قيم يطة تخر  (30/4شكل )
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 ةم  دِّ ق  مُ 
ات تلك التحليالت اإلحصائية اليت تتوخ ى  يُقَصد ابلتحلبالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ
ات الكثّية، اليت ََتُت إىل ظاهرة ُُمدَّدة، يف عدد أقل حيتفظ  تقليص عدد املتغّي ِّ

ات وُيسه ِّل عمليات تصنيفها ومجعها يف جمموعات ابخلصائص اإلحصائية لتلك  املتغّي ِّ
مة. وهذه اجملموعات قد يتبْلور منها تقسيمات مكانية للظاهرة حتت الدرس أو ُمتناغِّ 

ات اليت تطرأ عليها عرب  فَ ْرز للعوامل اليت تتحكَّم يف وجودها وحجم انتشارها ويف التغّير
ات وتَرْعرت يف الوقت واملكان. وقد ظهرت معظم تطبيقات ا لتحليالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ

جمايل العلوم السلوكية والعلوم احليوية. هذا االقتصار شبَّ عن طْوقِّه يف مراحل الحقة 
ات َُتاَرس من قَِّبل املشتغلني ابلعلوم التطبيقية.  وأصبحت طرائق التحليل متعدد املتغّي ِّ

ات بياانت يواجه الباحث، يف كثّي من األحيان، أوضاعا تكون  فيها ُمتغّي ِّ
لة بطريقة جتعل حتليل كل منها بشكل مستقل ال يُ ْفرز  الظاهرة حتت الدرس ُمتداخِّ
ات يف  معلومات كافية عن الظاهرة اليت َتثلها مما جيعل من الضروري حتليل كل املتغّي ِّ

تعد ِّدة . هذا الن َّْهج ميكن حتقيقه بتبّن  إحدى طرائق التحليالت مُ جامغةآن واحد وبوتقة 
ات أو مستوى االرتباط البيّن  ات بصرف النظر عن الكيفية اليت تكون هبا املتغّي ِّ املتغّي ِّ
ات  ات، استكشاف األداء املشرتك للمتغّير بينها. وميكن، بنهج التحليالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ

ات أخرى.  وحتديد أتثّي كل ُمتغّي ِّ يف ظل وجود ُمتغّي ِّ
ات يف جمموعتني: ميكن جتزئة طرائق التحليل  ُمتعد ِّد املتغّي ِّ

طرائق وصفية للبحث يف أمناط البياانت ولَسرْب غورها املتشابِّك واستخالص  .1
 جوهر الظاهرة اليت َتثلها.
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طرائق استداللية لفحص فرضيات عن أمناط البياانت هبا ميكن معاجلة أي  .2
ات دون تضخيم خطأ الرفض اخلاطئ.  عدد من املتغّي ِّ

املعروف أنَّ الوِّْحدات العددِّيَّة للعي ِّنة حتت الدرس قد تُقاس  يف أية حال، من
ات وقد تقاس بوحدات قياس ُُمتلفة. وهذا  بوحدات قياس واحدة على مجيع املتغّي ِّ
ات ال تتطلَّب أْن  ات ألنَّ املتغّي ِّ ُْشكِّل يف تطبيق التحليالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ األمر ليس ِبِّ

ا ات تكون وحدة قياس املتغّي ِّ ت حتت التحليل واحدة. وتركيز التحليالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ
 ينصب على أمرين أساسيني مها:

ات ذات االرتباط ببعضها  .1 لة اليت تتشكل منها املتغّي ِّ َحْلَحلة املعلومات املتداخِّ
 البعض.

التغلُغل حتت سطح البياانت لرؤية البنية الداخلية هلا ومن مث بناء تركيبات  .2
 م تلك البنية.خطية جُتس ِّ 

وجتدر االشارة هنا إىل ما ذكره "أندروز" عن هنج استكشاف البياانت حيث وصفه 
أبنَّه "ُمعاجلة وتلخيص وَعْرض البياانت جلعلها أكثر قبوال للفهم من قبل العقل البشري، 

َية" ) َية البياانت وعن االحنرافات عن تلك البُ ن ْ  ,.Andrews, D. Fوبذا يكشف عن بُ ن ْ

1972.)    
ات ترنو إىل تبسيط املعلومات اليت  ولذا ميكن القول أبنَّ التحليالت ُمتعد ِّدة املتغّي ِّ
حتتويها اجملموعات العددِّيَّة من خالل تقليص عدد األبعاد اليت تنتشر فيها مما جيعلها، 

 يف احلقيقة، طرائق الستكشاف البياانت وتفريخ الفرضيات. 
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ات سُينتناول فيما يلي ثالث منها هي: التحليالت ُمتعد ِّدة امل ومن بني تغّي ِّ
ركَّبات األساسية، التحليل التجميعي، والتحليل التمييزي.

ُ
 حتليل امل
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 بات األساسيةحتليل املُركَّ 
ات العديدة  حتليل املركَّبات األساسية هو حتليل العيرنة الواحدة ذات املتغّي ِّ
ويُطبَّق على بياانت غّي طبقية وغّي ُمقسَّمة إىل جمموعات فرعية. وهو حتليل يهتم 
ات بني ُمعتمِّدة  َية الداخلية جملموعة بياانت العي ِّنة وال يتبع هَنْج فصل املتغّي ِّ ِبسألة البُ ن ْ

ما يف حال حتليالت العالقة االعتمادية. وُكْنه هذا التحليل ينصب على ومستقلة ك
البحث عن الرتكيبات اخلطية ذات التبايُن األقصى لتحديد أبعاد إحصائية على طوهلا 
ات يف حده األقصى. هذه الرتكيبات تكون  يكون انفصال أو انتشار قراءات املتغّي ِّ

ات ويُطلق عليها ُمركَّبا ت تتواىل برتتيب تنازيل حسب مقدار ما تستأثِّر به بعدد املتغّي ِّ
ات. ومن هذه املركَّبات يتم اختيار تلك اليت يتحقَّق لكل  من جُمَْمل التبايُن يف كل املتغّي ِّ
منها االستِّْحواذ على مقدار من التبايُن حجمه يفوق مستوى املتوسط العام لتبايُن 

ركَّبات اليت يتم فرز 
ُ
ات. وهذه امل ات املستخلصة للعي ِّنة اليت املتغّي ِّ ها تكون ِبثابة املتغّي ِّ

حُتق ِّق اهلدف األول لتحليل املركَّبات األساسية وهو تقليص عدد أبعاد البياانت 
ات( اليت ترتبط ببعضها البعض إىل عدد أقل )ُمركَّبات( غّي مرتبطة ببعضها  )املتغّي ِّ

 يل. البعض ويقتصر عليها حتليل وتفسّي نتائج تطبيق التحل
حتليل املركَّبات األساسية هو أحد االختيارات يف نطاق جمموعة التطبيقات 
اإلحصائية املعروفة ابسم التحليل العاملي، واالقتصار عليه من بينها يعود إىل أنَّ هذا 
التحليل هو األنسب للتطبيقات اليت تتناول التوزيعات املكانية اليت هي يف احلقيقة 

ية. وترجع األصول احلسابية للتحليل العاملي، يشكل عام، إىل جوهر الدراسات اجلغراف
أفكار "كارل بّيسون" اليت هبا شرح كيفية التوصرل إىل اخلطوط واملسطَّحات اليت ُتطابق 
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بشكل أحسن جمموعة من النقاط يف فراغ ُمتعد ِّد األبعاد وكيفية حل مشكالت حتقيق 
 (.Pearson, K., 1901األوضاع اجليومرتية األفضل )

يُعيد الكثّيون نشأة هذا التحليل إىل "تشارلز سبّيمان"، ويربطونه بعلم النفس 
التطبيقي، وسبب ذلك هو أنَّ "تشارلز سبّيمان" بذل جمهودا متواتِّرا ومتميرزا يف تطوير 
وتطبيق فلسفة وطرائق التحليل العاملي يف جمال علم النفس التطبيقي. وقد بدأت 

عن قياس الذكاء  1904هذا اجملال يف مقالة نشرها سنة  جمهودات "سبّيمان"، يف
(Spearman, C., 1904 مث تدرَّجت كتاابته إىل أْن تَ بَ ْلورت يف كتاب عن ُقُدرات ،)

وطبَّق فيه طريقة التحليل العاملي بشكل مبدئي )الفصل  1927االنسان نشره يف سنة 
 ,Spearmanدد لقدراته )الثالث عشر( لفحص فرضية أنَّ عامل ذكاء الفرد هو احمل

C. 1927 ويف أية حال، تركَّزت جمهودات "سبّيمان" على بْلَورة أمنوذج للتحليل .)
 العاملي يقتصر على استخالص عاملني فقط.

يربط معظم املشتغلني ابلتحليل العاملي تطور التحليل العاملي إىل مستوى 
ون"، إال  أنَّ "هاري هارمان" استخالص عوامل عِّدَّة )أكثر من اثنني( ِبجهودات "ثورست

يذكر أنَّ الفضل يف ذلك يعود إىل األفكار اليت طرحها "ماكسويل جارنت" يف سنة 
1919 (Harman, H. H.,1976, p.4 مث نشرها يف كتاب له عن "العوامل املستقلة )

(. ولعل إغفال األفكار األساسية Garnett, J. C. M., 1920يف القياسات العقلية" )
تعد ِّدة بشكل متكامل جلارن

ُ
ت سببه أنَّ بَ ْلَورة التحليل العاملي على مستوى العوامل امل

ِبقالة عن "التحليل العاملي  1931انبثقت من جمهودات "ثورستون" اليت بدأها يف سنة 
( وانتهت بوضعه ألصول وإسرتاتيجية التحليل Thurstone, L. L., 1931املتعد ِّد" )
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الفصل احلادي عشر من كتابه "التحليل العاملي املتعدد" العاملي بشكل ُمفصَّل يف 
(Thurstone, L. L., 1947, pp 194-220 .) 

يف أية حال، ترتبط األصول احلسابية لتحليل املركَّبات األساسية أبفكار "بّيسون" اليت 
ّي إليها، إال أنَّ انسالخه كطريقة مستقلة من طرائق التحليل العاملي كان نتيجة  أُشِّ

رت يف سنة للج هود التطبيقية اليت بذهلا "هوتلنج" واليت تبْلَوَرت ِبقالته املشهورة اليت ُنشِّ
ات اإلحصائية إىل ُمركَّبات  1933 على مرحلتني حتت عنوان "حتليل جمموعة املتغّي ِّ

ركَّبات األساسية )
ُ
 ,Hotellingأساسية" وَتخَّض عنها املولِّد املكتمِّل لطريقة حتليل امل

H.,1933a, 1933b يغا (. وقد أتْ َبع هوتلنج عمله الكبّي هذا ِبقالة الحقة تضمنت صِّ
ركَّبات األساس )

ُ
 (.Hotelling, H. 1936ُمبسَّطة حلساب امل

ومن أهم األعمال الرائدة اليت سامهت يف تطوير حتليل املركَّبات األساسية كما بلوره 
 هوتلنج هذه األعمال:

فيها التوزيع العيّن التقاُريب ملعامِّالت وتبايُنات مقالة "أندرسون" اليت انقش  .1
ركَّبات األساسية )

ُ
 (.Anderson, T. W., 1963حتليل امل

مقالة "راو" اليت اشتملت على عِّدَّة أفكار جديدة عن استخدامات وتفسّيات  .2
ركَّبات األساسية )

ُ
 (.Rao, C. R., 1964نتائج حتليل امل

الوصل بني حتليل املركَّبات األساسية  مقالة "جور" اليت انقش فيها حلقات .3
ات وكشف عن استنتاجات جيوميرتية  وغّيه من طرائق التحليل ُمتعد ِّد املتغّي ِّ

 (.Gower, T. C., 1966مهمة )
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ركَّبات األساسية  .4
ُ
َفْرز" اليت تناول فيها اجلانب العملي لتطبيق حتليل امل مقالة "جِّ

ركَّبات األساسية على حالتني  من خالل استعراض وحتليل نتائج تطبيق حتليل
ُ
امل

 (.Jeffers, J. N. R., 1967دراسيتني )
وقد بدأ تطبيق حتليل املركَّبات األساسية يف دراسة املسائل اجلغرافية منذ ثالثينات القرن 

(، مث Kendall, M. G., 1939املاضي وذلك علي يد اإلحصائي الربيطاين كندال )
 ,Price, D. O., 1942, Hagood, M. J., 1943تتالت التطبيقات الرائدة )مثال 

Moser, C. A. et, al. 1961, Berry, B. J., 1961, Thompson, J. H. et, al. 

(. واقتصرت هذه التطبيقات، ابلضرورة، على عروض لكيفية تطبيق التحليل يف 1962
الدراسات اجلغرافية وركَّزت على وصف األمناط وكانت دون مستوى استالل 

 يات.الفرض

ركَّبات األساسية يف العلوم التطبيقية إىل  
ُ
يف أية حال، أتخَّر انتشار تطبيق حتليل امل

أواسط مخسينات القرن املاضي حني تسّن  استعمال احلواسيب اآللية املتطورة. وقد 
أجنزه  1955ظهر أول تطبيق لتحليل املركَّبات األساسية ابستخدام احلاسوب يف سنة 

( وذلك Wrigley, C. Neuhaus, J. O., 1955اك نوي هاوس" )"شارلز رجلي" و"ج
َيغ الرايضية اليت وضعها أصال "هارولد هوتلنج" وطورها فيما بعد "ترومان  ابستخدام الص ِّ

 (.Kelley, T., 1935كيلي" )
ميكن اختزال املالمح األساس لنظرية حتليل املركَّبات األساسية وخطوات 

 الة ُمَنظ ِّر هذا التحليل "هوتلنج" فيما يلي:تطبيقه، وذلك استنباطا من مق
اتنتشارها ام يف حجم وجودها وكثافة توزيع يتحكَّ  معٌينةأية ظاهرة  إنَّ "  ُمتغّيِِّ

تسلسل قيم هذه ُتِبِّ ع  اُ ذا إ، فع، ........ م3، م2م، 1م رمز هلا عادةعديدة يُ 
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ات ل من اجملاالت يرمز هلا عادة اثِّ حسابية متوازية حييط هبا عدد مُ  حماورمبثابة  املتغّيِِّ
ات ُُتثل نقطة يف جمال كل   نَّ إفغ ، ........ ل3، ل2، ل1ل قيمة من قيم املتغّيِِّ

ات تتوزَّع بشكل منتظم يف جماالت حماورها فإنَّ  حمورها. وإذا اُفُُتِّض أنَّ قيم املتغّيِِّ
كذا تلك اجملاالت تكون أهاليج مركزية، متشاهبة وموضوعة بشكل مثيل. وه

فطريقة املركَّبات األساسية تُ ف رِّز جمموعة من حماور إحداثية تتطابق مع احملاور 
 (.Hotelling, H. 1993a)األساس لتلك األهاليج 

وعليه، فإنَّ فلسفة حتليل املركَّبات األساسية ترتكز على تصو ر هذا الوضع، ومن مث 
تيار ُماور )ُمركَّبات( هي السعي إىل صياغة طرائق حسابية هبا ميكن حتقيق عملية اخ

ا: م أبهنَّ  ِبثابة ُمركَّبات خطية تَ تَّسِّ
ات الظاهرة حتت الدرس. .1  َُتث ِّل القراءات الفعلية ملتغّي ِّ

 تكون مستقلة. .2

تتطابق مع احملاور األساسية لألهاليج الناجتة عن توزيع القراءات، املفرتض أنه  .3
ات.   منتظم، يف جماالت احملاور املمثلة للمتغّي ِّ

ركَّب األول )ك
ُ
ركَّبات( متدرَّجا يبدأ ابستخالص امل

ُ
( 1ويكون استخالص هذه احملاور )امل

صَّته من جُممل تبايُن اجملموعة  العددِّيَّة هي األكرب قدر االمكان، مث الذي تكون حِّ
ركَّب األول ويستأثر أبكرب 2احلصول على املركَّب الثاين )ك

ُ
( الذي يكون مستقال عن امل

قدر من التبايُن الذي تبق ى بعد استخالص املركَّب األول، وهكذا دواليك حيت آخر 
ات حتت التحليل. وهذا يعّن أنَّ كل  ُمركَّب هو يف احلقيقة ُمركَّب عدده بعدد املتغّي ِّ

ات األصلية اليت ُتساهم أبقصى قدر من جُمَْمل التبايُن املتاح.   تركيبة خطية للمتغّي ِّ
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 ,Basilevsky, A., 1994أتخذ الرتكيبات اخلطية للُمركربات األساسية صيغة ُُمدَّدة )

p.39:ميكن كتابتها ابللغة العربية هبذا النحو ) 

 ع مع 1+ أ 4م 41+ أ 3م 31+ أ 2م 21+ أ 1م 11= أ 1ك

 ع مع 2+ أ 4م 42+ أ 3م 32+ أ 2م 22+ أ 1م 12= أ 2ك

 ع  مع 3+ أ 4م 43+ أ 3م 33+ أ 2م 23+ أ 1م 13= أ 3ك
 وهكذا دواليك. 

 فيها: 
ركَّب األساس وقيُمه جمتمعة يُطلق 

ُ
أ = ُمعامِّل ميثل احنراف امتداد قيم املتغّي ِّ عن ُمور امل

وُمتََّجه  ،1أوبذا فإن ُمتََّجه التبايُن للُمركرب األول يرمز له  أ وأتخذ الرمزعليها ُمتََّجه 
وهكذا.. وحُيسب هذا املعامِّل من مصفوفة معامِّالت  2أالتبايُن للُمركَّب الثاين يرمز له 

االرتباط أو مصفوفة التغايُر من خالل بعض عمليات جرب املصفوفات )مضروابت 
الجرانج(، وذلك من أجل َجْعل تبايُن الرتكيبة اخلطية يف َحد ِّه األقصى وَجْعل جمموع 

ات يف َحد ِّه ركَّبات األساسية مع املتغّي ِّ
ُ
 األقصى.  تربيع ارتباط امل

 م = املتغّي ِّ األصل 
م أقرب تطابُق بني القراءات   واملركَّب األول، من املنظور املساحي، هو ِبثابة خط جُيس ِّ

يف الفراغ الذي تتوزَّع فيه نقاط البياانت، وجيعل إمجايل تربيع املسافات لنقاط القراءات 
جتاه الساقط على اخلط. عنه يف حد ِّها األدىن، وتتحدَّد هذه املسافات على أساس اال

ركَّبات يتجسَّم بسطح أقرب تطابُق حملاورها إىل نقاط البياانت يف فراغ 
ُ
وزايدة عدد امل

 (:Dunteman, G, H, 1989, p.31ُمتعد ِّد األبعاد ميكن أن أيخذ األشكال التالية )
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ات حبيث يكون حشد  .1 شكال كرواي يف حالة عدم وجود أدىن ارتباط بني املتغّي ِّ
البياانت كثيفا عند مركز الشكل الكروي للفراغ وتقِّل كثافته ابالقرتاب من نقاط 

سطح الشكل. ويف هذه احلالة لن يكون هناك اجتاه فريد حملور حُيق ِّق احلد 
األقصى جململ تبايُن نقاط البياانت الساقطة عليه ألنَّ أي اجتاه ألي ُمور 

األصل بعد تعيّيها. يف هذه ، أي نفس قيمته للقراءات 1سيكون تبايُنه ِبقدار 
ركَّبات األساسية ألنَّ هدفه األساس، وهو 

ُ
احلالة تنتفي احلاجة لتطبيق حتليل امل

ات األصلية إىل عدد أقل من الرتكيبات اخلطية )ُمركربات(،  تقليص عدد املتغّي ِّ
 لن يكون ممكنا.

ات.  .2 شكال إهليجيا وذلك يف حالة وجود شيء من االرتباط بني املتغّي ِّ
ركَّب األساس األول اجتاه احملور األساس لإلهليج، ويكون 

ُ
وهنا أيخذ امل

ركَّب األول ولكن يف اجتاه حُيق ِّق احلد 
ُ
املركَّب األساس الثاين ُمتعامِّدا على امل

األقصى من جُمَمل تبايُن إسقاطات النقاط البيانية عليه. كما يكون املركَّب 
والثاين، أي على السطح الذي حيدده  الثالث متعامِّدا على املركَّبني األول

املركَّبني األولني ويكون تعاُمده ابجتاه حُيق ِّق احلد األقصى من جُممل تبايُن 
 إسقاطات النقاط البيانية عليه، وهكذا دواليك ابلنسبة لبقية املركَّبات.

ات، وهنا خيرتق  .3 شكال أنبوبيا وذلك يف حالة وجود ارتباط كبّي بني املتغّي ِّ
ملركَّب األول مركز الشكل األنبويب يف االجتاه الذي أيخذه االمتداد ُمور ا

األنبويب حلشد نقاط البياانت. وتكون املركَّبات اليت تتلو ُمتعامِّدة على 
 املركَّب األول ولكنها تكون بقيم جململ التبايُن أصغر كثّيا. 
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ات ُمكتمِّال )=   .4 حبيث  (،1شكل خطي يف حالة كون االرتباط بني املتغّي ِّ
يكون انتشار حشد البياانت على خط مستقيم َتاما. يف هذه احلالة 
سيكفل ُمركرب واحد )املركَّب األول( االستحواذ على كل التبايُن يف 

ات بتبايُن مقداره  ات األصل حيث كون   كل من املتغّي ِّ لذا يكون  1املتغّي ِّ
ات حتت  التحليل وتكون قيمة جممل تبايُن املركَّب األول ِبقدار عدد املتغّي ِّ

 التبايُن لكل من املركَّبات التالية ِبقدار صفر.   
 وسُتستعرض فيما يلي مراحل تطبيق التحليل واملعامل املرتبطة هبا: 

  
ات وحساب مصفوفات االرتباط أو التغاير:   تعيّي قيم املتغّيِِّ
ات، اليت َُتث ِّل تظل اخلطوة األوىل يف حتليل املركَّبات األساسية تعيّي قيم املتغّي ِّ 

الظاهرة حتت التحليل، وهي خطوة مدخلية اهلدف منها إذابة الفروق بني وحدات 
ات اليت تكون عادة متبايُنة. ويتم بعملية التعيّي حتويل القراءات األصلية  قياس املتغّي ِّ
ات إىل قيم معيارية، وذلك بتقليص القراءات إىل وحدات َتثل احنرافاهتا عن  للمتغّير

ات ومتوسطاهتا على االحنرافات املعيارية امل توسط )أي قسمة الفروق بني قراءات املتغّي ِّ
هلا(. وهذه العملية ضرورية وتتطلَّبها طبيعة العمليات احلسابية لتحليل املركَّبات 
ات حتت التحليل. وحقيقة  ا تتأثَّر ابلتفاوت الكبّي يف وحدات قياس املتغّي ِّ األساسية ألهنَّ

ات  أنَّ حتليل املركَّبات األساسية يعتمد على جُمَمل التبايُن جتعل من الضروري تعيّي املتغّي ِّ
وإال تعرَّضت األهاليج للتمدرد أو الضغط فُتصبح ُماورها األساس غّي ذات معّن يف 
ة مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التغاير  حتليل املركَّبات األساسية. وحُتسب ابلقيم املعّيَّ
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مث ما يتلوها من عمليات حسابية أخرى إلَتام املراحل احلسابية للتحليل.  للبياانت ومن
وهكذا يتَّضِّح أنَّ الرتكيبة اخلطية يف حتليل املركَّبات األساسية تقوم على مصفوفة ُُتتار 

 من بني املصفوفتني السابقتني ابألسس التالية:
ات كلها ذات  .1 املقياس نفسه وكانت اختيار مصفوفة التغاير إذا كانت املتغّي ِّ

 التبايُنات ذات اختالف ضئيل.

ات ذات مقاييس ُمتلفة وكانت  .2 اختيار مصفوفة االرتباط إذا كانت املتغّي ِّ
 التبايُنات ذات اختالف ملحوظ.

وألنَّ غالبية جمموعات البياانت تكون ذات مقاييس ُمتلفة وتبايُن ملحوظ بكون 
اَرسة استخالص معامل املركَّبات األساس على أسا س مصفوفة االرتباط هو األكثر ممر

مقارنة ابستخالصها من مصفوفة التغاير. وينطبق هذا األمر على البياانت اجلغرافية 
اليت غالبا ما تكون بوحدات قياس ُمتلفة وتكون تبايُناهتا ذات اختالف ملحوظ مما 

ساسية يف جيعل مصفوفة االرتباط هي األساس األنسب يف تطبيق حتليل املركَّبات األ
الدراسات اجلغرافية. وإضافة إىل ذلك، ينجم من استخدام هَنْج مصفوفة االرتباط 

 ,Rencherُمركَّبات أساس أكثر قابلية للتفسّي ُمقاَرنة ِبا بُفرِّزه هَنْج مصفوفة التغايُر )

A. C.,1995, p.430.) 

  
 حساب القيم اجلذرية الكامِّن ة 

َنة  املعلم األساس يف حتليل املركَّبات األساسية هو معلم القيمة اجلذرية الكامِّ
ات حتت  املمث ِّل ملقدار التبايُن الذي يستحوذ عليه كل ُمركَّب يف بياانت كل من املتغّي ِّ
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ات  َنة اليت تكون بعدد املتغّي ِّ ة. وعلى أساس القيم اجلذرية الكامِّ التحليل يف صيغتها املعّيَّ
ات، وابلتايل يتم ت قدير عدد املركَّبات )العوامل( الرئيسة املتحك ِّمة يف تفاواتت قيم املتغّي ِّ

َنة  ات حتت تلك املركَّبات )العوامل(. وُمصطلح القيمة اجلذرية الكامِّ جتميع هذه املتغّي ِّ
مأخوذ من جرب املصفوفات وميث ِّل جمموع تربيعات قيم ُمتَّجهات الرتجيح اليت تتكوَّن 

ات حتت التحليل. وابلتايل، من قي م العالقة العاملية لكل ُمركَّب مع كل ُمتغّي ِّ من املتغّي ِّ
ات ذات الرتاُبط  َنة على النَّزعات اليت توجد بني جمموعة املتغّي ِّ تُدل ِّل القيم اجلذرية الكامِّ

 ( بصيغة عربية كمايلي: Basilevsky, A., 1994, p.63البيّن. وميكن كتابة معادلتها )
   2= مج ع ك

 وفيها:
 مج = جمموع.

 ع = قيم العالقة العاملية. 
ات ابلشكل الذي ُتصبِّح به ُماورها  َنة أبعاد جماالت املتغّي ِّ م القيم اجلذرية الكامِّ وجُتس ِّ
ات يف شكل  غّي مرتبطة ببعضها البعض. هذا الفصل بني احملاور يسمح بتجميع املتغّي ِّ

  مها:ُمركَّبات )عوامل( تتميَّز خباصيتني
ات اليت بُنيت عليها. .1 ا يف جمموعها أقل عددا من جمموع املتغّي ِّ  أهنَّ

ا مستقلة عن بعضها البعض. .2  أهنَّ

ات  َنة ألي حتليل ُمركربات أساسية مُياثِّل إمجايل عدد املتغّي ِّ وألنَّ إمجايل القيم اجلذرية الكامِّ
ات كْون جمموع القيم اجلذرية   اليت يعاجلها، سينجم من َتساوي التأثّي اإلحصائي للمتغّي ِّ

ات،  َنة يساوي واحد يف كل دورة من الدورات، اليت تساوي يف عددها عدد املتغّي ِّ الكامِّ
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ويف هذه احلالة يكون كل ُمتغّي ِّ هو عامل ُمركَّب )عامل( مستقل. هذا الوضع هو، يف 
أنَّ توزيع  احلقيقة، وضع نظري حَبْت، وما حيدث فعال يف حتليل املركَّبات األساسية هو

ات، يعكس أتثّي  َنة، يف عملية حساهبا ألية جمموعة من املتغّي ِّ القيم اجلذرية الكامِّ
ات، وأتخذ نتائجها أشكاال رِّ العوامل املف زة للتفاوت يف التأثّي اإلحصائي لتلك املتغّي ِّ

جتميعية تظهر أكرب قيمة هلا يف الدورة األوىل مث أتخذ يف التناقص حىت الوصول إىل 
دورة األخّية، اليت تكون قيمتها أقل القيم وترتيبها يتطابق يف عدده مع إمجايل عدد ال

َنة ينجم منه أْن تكون القيمة اجلذرية  ات. هذا التكترل العددي للقيم اجلذرية الكامِّ املتغّي ِّ
َنة ِبستوى أقل من الواحد عند وبعد دورة معيَّنة.  الكامِّ

َنة، وهي واحد وَُتث ِّل متوسط التبايُن لكل من والقيمة النظرية للقيمة اجلذرية ال كامِّ
ات، تُعرف يف نطاق التحليل العاملي ب "حد جوَتان األدىن"، أي أنَّه احلد  املتغّي ِّ
َنة يف الدورة الواحدة ليكون املركَّب  األدىن الذي جيب أْن تكون به القيمة اجلذرية الكامِّ

 (.Guttman, L., 1954التحليل ) املرتبط هبا أهال للتَّبّن  كُمركرب أساس يف
ولعله من املناسب اإلشارة، هنا، إىل أنَّ "هنري كايسر" أجرى تطبيقات ُمستفيضة 
ملعادالت "كودر" و "ريتشاردسون" على تبايُن العوامل واستنتج أبنَّ من الضروري 

َنة  للدورات املمث ِّلة هلا لغرض استخالص عوامل ُمتمي ِّزة أْن تكون القيمة اجلذرية الكامِّ
( اليت حدَّدها 1 ≤)(. وهذه القيمة Kaiser, H. F., 1960واحدا فأكثر من ذلك )

أساسا جوَتان حتت ُمسم ى احلد األدىن لعدد العوامل، وأكَّدها الحقا كايسر، أصبحت 
ا تعّن االحتفاظ ابملركَّ  بات القاعدة السائدة يف الدراسات التطبيقية للتحليل العاملي ألهنَّ
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ات. إال أنَّ هناك حتفرظات على  اليت تستحوذ على تبايُن يفوق متوسطه لكل من املتغّي ِّ
 هذه القاعدة ميكن تلخيصها فيما يلي:

أاثر "رومل" حتفرظا حول تطبيق هذه القاعدة يف احلاالت، اليت تكون فيها  .1
َنة للدورة، اليت تتلو الدورة ذات القيمة  قريبة جدا من  ،1 ≤القيمة اجلذرية الكامِّ

الواحد. وتساءل عم ا إذا كان تطبيق قاعدة القيمة واحد قد يؤدي، يف هذه 
 .Rummel, Rاحلالة، إىل إغفال عامل متمي ِّز يف تكوين الظاهرة حتت الدرس )

J., 1970, p.363.) 

َنة اليت تؤه ِّل املركَّب  .2 اقرتح "جوليف" ُتفيض احلد األدىن للقيمة اجلذرية الكامِّ
، وهو اقرتاح بناه على نتائج سلسلة من تطبيقات تستند على 0.7لالختيار إىل 

 (.Jolliffe, 1972أسلوب احملاكاة )

قدَّم "كاتل" أسلواب رسوميا لتحديد القيمة اجلذرية األدىن الختيار املركَّب،  .3
َنة على احملور  ويتكوَّن الرسم البياين الذي اقرتحه من رسم القيم اجلذرية الكامِّ

، إخل( واعتبار القيمة اليت 3، 2، 1لرأسي عكس قيم َُتثل مراتب املركَّبات )ا
تتوافق مع النقطة اليت ينكسر عندها احندار املنحّن هي القيمة املمثلة لعدد 

(. هذااألسلوب الرسومي اقرتح Cattell, R. B., 1965املركَّبات املختارة )
َنة إىل قيم لوغارمثية "جوليف" تعديال له يتمثَّل يف حتويل القيم اجل ذرية الكامِّ

(Jolliffe, 2002, p.136   .) 
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ات يف ُمركربات أساسية بعدد مُياثِّل عدد القبم اجلذرية ذات  يف أية حال، جتميع املتغّي ِّ
يف قيم التبايُن اليت حتتويها من احنسار م س ِّ إمنا جيَُ أو أبي من القيم املقرتحة  1 ≤ القيمة

ات. وبكلمة أوضح، تؤد ي عملية التجميع هكذا إىل:إمجايل قيم   تبايُن املتغّي ِّ
أنَّ املركَّب األول )العامل األول( حيتوي على أقصى قدر ممكن من إمجايل التبايُن  .1

ات.  يف قيم املتغّي ِّ

أنَّ املركَّب الثاين )العامل الثاين( يشتمل على أقصى قدر ممكن من املتبقي من  .2
 حسم نصيب العامل األول منه. إمجايل التبايُن بعد 

أنَّ املركَّب الثالث )العامل الثالث( يستحوذ على أقصي قدر ممكن مم ا تبق ى من  .3
 التبايُن بعد خصم نصيب العاملني األول والثاين من جممله. 

ات. .4  أنَّ هذا املنوال يستمر دواليك حىت يكتمل َتثيل كل التبايُن يف قيم املتغّي ِّ

  
 ة يَّ لِّ ة العامِّ قم العالي  حساب قِّ 

ات املرتبطة بكل ُمركَّب ويُعرب ِّ عنها  حات للمتغّي ِّ قيم العالقة العاملية هي ُمرج ِّ
قيم جزئية يُ ْرمز هلا ابحلرف أ. وهذه القيم َُتث ِّل، حسب تعبّي "جوولد"، قيم ُمترَجهات 

َنة للُمركَّبات اليت كل منها  الرتجيح اليت برتبيعها ومجعها يتم تقدير القيم اجلذرية الكامِّ
 ميثله ُمتََّجه

(Gould, P. R., 1967 وبكلمة أخرى، َُتث ِّل قيم العالقة العاملية ارتباط املركَّب .)
ات ابملركَّب  ات، اليت ترتبط هبا ِبستوايت عالية نسبيا، ولذا فإنَّ ارتباط املتغّي ِّ ابملتغّي ِّ

. وعندما تكون كل قيم الرتجيح  1يتزايد بزايدة قيمة العالقة العاملية صوب قيمة 



 
 

اتالفصل اخلامس                                          التحليالت متعد ِّدة   املتغّي ِّ
 

360 
 

ات أي  موَجَبة على املتَّجه األول يصبح املركَّب األول ِبثابة متوسط مرجح للمتغّي ِّ
مقياس للحجم، وتكون القيم السالبة واملوَجَبة يف بقية املتَّجهات ُُمد ِّدات لشكل تركيبة 

األحجام النسبية (. و Rencher, A. C., 1995, p.439املركَّب األساس املرتبط هبا )
لقيم العالقة العاملية يف ُمتَّجه الرتجيح للُمركرب ُتدل ِّل على الرتكيبة النسبية للتبايُن الذي 
ات بذلك املركَّب. يف أية حال، يعكس مقدار القيمة العاملية  مت تفسّيه يف املتغّي ِّ

، بشكل مباشر، أمهية املركَّب يف تفسّي ا ات )االرتباط( للُمركَّب املعنيَّ لتبايُن يف املتغّي ِّ
 األصل. 

 ,.Basilevsky, Aيتم حساب قَِّيم العالقة العاملية بتطبيق معادلة ُُمدَّدة )

1994, p.134 :ميكن كتابة صيغتها العربية هبذا النحو ) 
  0.5ص÷ ( ف دم * 0.5د ع = )ج

 وفيها: 
 = اجلذر الكامن ل   ص رأسيا.د ج
 رأسيا:أفقيا.= احملور الكامن ل   ص ف د م

 ص = املصفوفة اجلرامينية.
 وحُتسب قيم العالقة العاملية على مستويني مها:

حساهبا قبل إجراء عملية التدوير احملوري، وهذه ُتستعمل يف تقدير القَِّيم العاملية  .1
ات، وذلك بضرب القيم  مها قيم املتغّي ِّ املعَّّية املَمث ِّلة للوِّْحدات العددِّيَّة، كما جُتس ِّ

للوِّْحدة العددِّيَّة )الصف( يف قيم العالقة العاملية للُمركَّب ومجع الناتج الذي 
.  يكون هو القيمة العاملية للوِّْحدة العددِّيَّة على املركَّب املعنيَّ
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حساهبا بعد إجراء عملية التدوير احملوري، وقيم هذا املستوى ُتستعمل يف جتسيم  .2
ات، كما تفرضها أحجام التبايُن يف األبعاد اإلحصائية )املركَّب ات( لقيم املتغّي ِّ

ات، ذات القيم الكبّية نسبيا )  ± قيمها، وذلك على أساس اختيار املتغّي ِّ
(، يف العالقة العاملية، لتحديد طبيعة ومن مث تسمية املركَّبات اليت مت 0.5

َنة )  (. 1اختيارها حسب القيم اجلذرية الكامِّ

 
 كَّبات األساسية تسمية وتركيبة املر 

ترتبط دقة بَ ْلَورة تسمية مناسبة للُمركَّبات )العوامل(، إىل حد كبّي، بعمق فهم 
الباحث لطبيعة وتكوين الظاهرة، اليت جُيرى عليها تطبيق حتليل املركَّبات األساسية. ويف 

ا تؤدي دورا كبّي  ا يف احلقيقة فإنَّ هذه املسألة مسألة دقيقة، وقد تكون صعبة، كما أهنَّ
مستوى دِّقًّة توجيه االرتباط بني املركَّبات )العوامل( والظاهرة اليت َُتث ِّلها، وابلتايل الفهم 

 الواضح هلا.
ات ذات القيم العالية يف  يف أية حال، تكون تسمية املركَّبات على أساس اختيار املتغّي ِّ

القيم املندرِّجة حتت  العالقة العاملية، بعد عملية التدوير احملوري، والقاعدة هي تبّن  
ات لصياغة اسم ُمناسب، مُيث ِّل، بشكل ، ومن  0.5 ≤مستوى  مث َدْمج هذه املتغّي ِّ

 جيد، املركَّب املرتبط هبا. 
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 دات العددِّيَّة ح  ة للوِّ يَّ لِّ م العامِّ ي  حساب القِّ 
جبميع قراءاهتا  ،وحدة عددية كلعالقة  للوحدات العددِّيَّة  ثل القيم العامليةَتُ ِّ 

ات،يف كل  ويتم حساب  رهتا.وَ ت بلْ األساسية اليت َتَّ  املركَّباتمن  ُمركرببكل  املتغّي ِّ
ة(  القيم العاملية لكل وحدة عددية على كل ُمركَّب بضرب قيم الوِّْحدة العددِّيَّة )ُمعّيَّ

النواتج وهذه تكون على كل ُمتغّي ِّ بقيم ُمتًَّجه العالقة العاملية لكل ُمركَّب ومن مث مجع 
القيمة العاملية للوِّْحدة العددِّيَّة للُمركَّب وُتكرَّر نفس العملية لكل ُمركَّب اتيل حىت آخر 

 ,Rummel, R. J., 1970ُمركَّب متَّ اختياره لتمثيل املركَّبات األساس للتطبيق )

p.150.)    
 أجل:ميكن رسم القيم العاملية ألي ُمركَّبني عكس بعضهما من 

 تفحرص منط انتشار القيم والكشف عن القيم الشاذة إْن وجدت. .1

 البحث عن أمناط جتميعية للبياانت. .2

َية البياانت بشكل عام. .3  فهم بُ ن ْ

يف أية حال، ُتستخدم قيم العالقة العاملية للوحدات العددِّيَّة يف جتميع الوِّْحدات 
ذات فائدة عملية مَجَّة يف العددِّيَّة يف جمموعات تصنيفية، وهذه احلقيقة جتعلها 

الدراسات اجلغرافية حيث ميكن استخدامها أساسا لتصنيف الوِّْحدات العددِّيَّة يف 
تقسيمات مكانية تكون أساسا لوصف وحتليل التوزيع املكاين للظاهرة حتت الدرس. 
ُركربات األساسية على القيم 

وهذا االستخدام يتبْلَور من خالل إعادة تطبيق حتليل امل
 عاملية بتنفيذ اخلطوات التالية:ال
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حتويل القيم العاملية للوحدات العددِّيَّة إىل مصفوفة للمسافات بينها على أساس  .1
أنَّ املسافة، هنا، مُيث ِّلها اجلذر الرتبيعي لرتبيع الفروق بني قيم القيم العاملية 

 للوِّْحدات العددِّيَّة، أي 

 0.5[ (2ق – 1ق))مج] ف =

يم التقييس اليت تتمثَّل يف حتويل قيم مصفوفة املسافات إىل قيم ُمقيَّسة بتطبيق ق .2
كون القيمة املقيَّسة مُيث ِّلها طرح انتج قيمة املسافة اإلحصائية بني كل وحدة 
عددية وأخرى على أكرب قيمة مسافة إحصائية يف املصفوفة، وذلك من قيمة 

 واحد صحيح، أي:

 ك(. ÷  і)ف – 1س = 
ات وإجراء العمليات اعتبار مصفوفة القيم املقيَّسة بديال ملصفوفة  .3 ارتباط املتغّي ِّ

 احلسابية لتحليل املركَّبات األساسية عليها.

تطبيق نفس أسس تقومي وتفسّي نتائج املركَّبات األساسية اليت سبق شرحها يف  .4
 السطور السابقة على نتائج التطبيق هنا. 

 

ات األصليةة للمُ ل  ثِِّ اختيار جمموعة فرعية ُم     تغّيِِّ
ات قد يكون من امل ناسب، يف بعض احلاالت، اختيار جمموعة فرعية من املتغّي ِّ

ات األصل اليت متَّ استخدامها يف حتليل املركَّبات األساسية.  َُتث ِّل بشكل كايف املتغّي ِّ
وهذا االختيار ميكن أْن يكون لغرض مجع بياانت إضافية أو حتديث البياانت من أجل 

العالقة االعتمادية عندما يكون عدد إجراء حتليالت إحصائية أخرى مثل حتليل 
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ات املستقلة  ات املستقلة كبّي جدا ابلنسبة لعدد القراءات أو عندما تكون املتغّي ِّ املتغّي ِّ
ذات ارتباط بيّن كبّي. وهذا األمر تناوله "جوليف" وتوصَّل إىل َسْبك عِّدَّة ُسُبل الختيار 

ات )اجملموعة الفرعية على أساس قيم العالقة العاملية ل  .Joliffe, Iلُمركَّبات مع املتغّي ِّ

T., 1972, 1973 ِّ ات ِبقدار ُمتغّي (. وتتمثَّل أحد هذه السرُبل يف اختيار تلك املتغّي ِّ
واحد من كل ُمركَّب من املركَّبات اليت مت حتديد عددها وتبن ِّيها للتحليل على أساس أنَّ 

 املية موجبة يف املتَّجه الكامن.  ذلك املتغّي ِّ يربطه ابملركَّب أكرب قيمة عالقة ع
َنة، حساب قيم العالقة  يف أية حال، معادالت حساب القيم اجلذرية الكامِّ
ات هي معادالت ُمعقَّدة  العاملية، والقيم العاملية للوحدات العددِّيَّة اليت َُتث ِّلها املتغّي ِّ

وطويلة أغلبها  الرتكيب ويتطلَّب التعامل معها يدواي عمليات حسابية صعبة، متداخلة
يف حظّية جرب املصفوفات. وهلذا السبب سُيكتفي هنا ابستخدام احلزمة اإلحصائية 
احلاسوبية "ميّن اتب" حلساب معامل ومعامِّالت حتليل املركَّبات األساسية على مثال 
تطبيقي الغرض منه فَ ْرز املركَّبات )العوامل( املناخية اليت تتحكرم يف الصياغات 

لزمنية ملناخ مدينة الرايض على مدار السنة مستخدمني مصفوفة من والتذبذابت ا
ات املناخية ملدينة الرايض )عدد قراءات كل ُمتغّي ِّ  قراءة( َتثل  11514املتغّي ِّ

. وكل ما يتطلَّبه الربانمج هو ادخال 2016-1985املتوسطات اليومية خالل الفرتة 
ات يف جدول بياانت كل ُمتغّي ِّ   يف عامود مستقل مث تنفيذ اخلطوات قراءات املتغّي ِّ

 التالية:
 Factorمث اختيار َخيار   Multivariateختيار جمموعةا، و Statضغط قائمة  .1

Analysis  ات ذات الث ِّ اعملية التدوير احملوري من أجل إلجراء ل قَ ختيار املتغّي ِّ
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بات. للُمركَّ ستخلص تسمية مناسبة تُ ياهتا مَّ سَ املركَّبات اليت من مُ  ىاألكرب عل
 .1/5هر انفذة، شكل وستظ

ات اليت سيكون التطبيق عليها وضغط  .2   .Selectاختيار املتغّي ِّ

إذا كانت الرغبة هي َقْصر التحليل ومن مث نتائجة على عدد ُُمدَّد من املركَّبات  .3
وألنَّ هذه  .Number of factors to be extractedيُكنب العدد يف مستطيل 

ليت يُطبَّق فيها التحليل على البياانت فلن حُيدَّد ذلك العدد هي املرة األوىل ا
َنة ملصفوفة االرتباط غّي معروفة.   حيث أنَّ القيم اجلذرية الكامِّ

 

 
 انفذة إعداد التحليل العاملي (1/5شكل )
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حتديد طريقة استخالص العوامل وسُيختار هنا طريقة املركَّبات األساسية من بني  .4
وذلك بتنشيط  Method of extractionالطريقتني الظاهرتني حتت كلميت 

Principal components. 

اختيار طريقة تدوير احملاور من بني الطرائق اخلمسة اليت يتيحها الربانمج  .5
 .Varimax وسُيختار هلذا التطبيق طريقة

فذة، وستظهر ان Optionsى نشيط جمموعة االختيارات وذلك ابلضغط علت  .6
 .2/5شكل 

 ختيارات عدة هي:اتعرض هذه النافذة  .7

 Matrixحلساب مصفوفة التحليل من جمموعة  Correlationتنشيط َخيار  .أ

to factor  . 

 . Source of matrixجمموعة يف Compute from variable تنشيط  .ب

 Loadings for initialمن جمموعة  Compute from variablesتنشيط  .ت

solutions  لتحديد طبيعة ُمعامِّالت العالقة العاملية لتنفيذ احلل املبدئي
 للتحليل. 

لتننشبط َخيارات الرسم املصاحب لنتائج التحليل  Graphsضغط جمموعة   .8
ة اختيارات األول ، فيها ثالثFactor Analysis - Graphوستظهر انفذة ابسم 

َنة عكس عدد املركَّبات   Eigenvalus [Scree] plotلرسم القيم اجلذرية الكامِّ
 Score plot for first 2 والثاين لرسم القيم العاملية علي العاملني األول
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componenets  والثالث لرسم قيم العالقة العاملية للعاملني األولني ،Loading 

plot for first 2 factors .وسُينشط يف املثال هنا كل هذه  االختيارات ، 

 

 
 انفذة َخيارات التحليل العاملي (2/5شكل )

 

 Storage تنشيط اختيارات ُتزين بعض نتائج التحليل وذلك ابلضغط على .9
 فيها يكون: 3/5وستظهر انفذة، شكل 
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يف جدول البياانت ويف هذه  Loadingsاختيار وضع قيم العالقة العاملية  .أ
ات حتت  احلالة يلزم حتديد أرقام أعمدة كافية لتخزينها، أي ِبقدار عدد املتغّي ِّ

 التحليل.

يف جدول البياانت ويف  Coefficientsاختيار وضع قيم معامالت التحليل  .ب
ات حتت  هذه جيب حتديد أرقام أعمدة كافية لتخزينها، أي ِبقدار عدد املتغّي ِّ

 التحليل.

 

 
 ( انفذة َخيارات ُتزين نتائج التحليل العاملي3/5شكل )
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يف جدول البياانت ويف هذه احلالة حُيدَّد  Scoresاختيار وضع القيم العاملية  .ث
 رقم عامود شاغر. 

هنا يف جدول البياانت و  Rotation matrixاختيار وضع مصفوفة التدوير  .ج
يف جدول  1جيب حتديد رقم املصفوفة، مثال لوضع املصفوفة يف القالب رقم 

  يف املستطيل اجملاور لالختيار. M1البياانت يُكتب 

عندها يف جدول البياانت و  Residual matrixاختيار وضع مصفوفة الفروق  .ح
يف جدول البياانت  2حُيدَّد رقم املصفوفة، مثال لوضع املصفوفة يف القالب رقم 

  يف املستطيل اجملاور لالختيار. M2كتب يُ 

َنة  .خ يف أحد أعمدة جدول  Eigenvalueاختيار وضع القيم اجلذرية الكامِّ
 البياانت ويف هذه احلالة يُكتب رقم عامود شاغر يف املستطيل اجملاور لالختيار.

َنة  .د يف جدول البياانت  Eigenvectorاختيار وضع مصفوفة املترجهات الكامِّ
يف جدول  3م يف القالب رقم يَ ضع القِّ و رقم القالب، مثال ل  حتديدهنا يتعنيَّ و 

  يف املستطيل اجملاور لالختيار. M3البياانت يُكتب 

 وستظهر على الشاشة نتائج التحليل والرسوم املختارة. OKأخّيا ُيضغط على  .ذ

ا مناخيا  22وقد مت تنفيذ التحليل على جدول بياانت يشمل  ابملستوى اليومي متغّي ِّ
-1985قراءة( يف مدينة الرايض خالل الفرتة  11514)عدد قراءات كل ُمتغّي ِّ 

مرتني األوىل ِبستوى يشمل كامل العوامل ومستوى اثين ِبستوى يقتصر على  2016
َنة اليت ُتطَّت حد جوَتان = ، 1 >أربعة عوامل فقط حدَّدها عدد القيم اجلذرية الكامِّ

 أنَّ  . وهذا معناه1.3323، 1.6731، 3.2077، 7.6053وقد كانت تلك القيم 
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املركَّبات األساس ذات الشأن يف ظهور التذبذابت اليت تطرأ على املناخ اليومي يف مدينة 
من جممل التبايُن  %70.03الرايض على مدار السنة هي أربع ُمركَّبات تستحوذ على 

ات األصلية ) ا( اليت قام عليها التطبيق. وبقصر التحليل على أربعة م 21يف املتغّي ِّ تغّير
يف انفذة  4وكتابة ، Number of Factors to Extractبتنشيط خيار ، ُمركَّبات

 (، وقد كان هذا املستخرج.1/5إعدادات التحليل )شكل 
 

Factor Analysis: PRESSURE_MAX_STATION_LEV, 

... D_MAX_DIRECTION 

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities 
11514 cases used  6 cases contain missing values 

Variable 

Factor

1 

Factor

2 

Factor

3 

Factor

4 

Communal

ity 

PRESSURE_MAX_STATION

_LEV 

0.507 -

0.063 

0.080 0.109 0.279 

PRESSURE_MIN_STATION

_LEV 

0.068 -

0.028 

0.025 0.184 0.040 

PRESSURE_MEAN_STATIO

N_LE 

0.460 -

0.048 

0.067 0.119 0.233 

PRESSURE_MAX_SEA_LEV

EL 

0.286 -

0.173 

-

0.585 

0.107 0.466 

PRESSURE_MIN_SEA_LEVE

L 

0.277 -

0.016 

-

0.063 

0.106 0.092 

PRESSURE_MEAN_SEA_LE

VEL 

0.936 -

0.083 

0.066 0.035 0.888 
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AIR_TEMPERATURE_MAX_

DB 

-

0.979 

-

0.006 

-

0.047 

0.024 0.960 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

DB 

-

0.946 

0.167 -

0.110 

0.031 0.936 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_DB 

-

0.914 

0.088 -

0.083 

0.032 0.850 

AIR_TEMPERATURE_MAX_

WB 

-

0.824 

0.425 -

0.189 

0.045 0.898 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

WB 

-

0.727 

0.514 -

0.233 

0.079 0.853 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_WB 

-

0.489 

0.629 0.408 0.024 0.802 

RELATIVE_HUMIDITY_MA

X 

0.791 0.492 -

0.153 

-

0.031 

0.893 

RELATIVE_HUMIDITY_MI

N 

0.723 0.566 -

0.124 

0.002 0.859 

RELATIVE_HUMIDITY_ME

AN 

0.797 0.552 -

0.144 

-

0.019 

0.961 

VAPOR_PRESSURE_MEAN 0.178 0.890 -

0.307 

0.009 0.917 

RAINFALL_TOTAL 0.106 0.518 0.733 -

0.030 

0.818 

WIND_MAX_DIRECTION -

0.013 

0.010 -

0.092 

-

0.953 

0.918 

                  

Variance 7.469

4 

2.848

4 

1.338

8 

1.007

0 

12.6636 

% Var 0.415 0.158 0.074 0.056 0.704 
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Rotated Factor Loadings and Communalities 
Varimax Rotation 

Variable 

Factor

1 

Factor

2 

Factor

3 

Factor

4 

Communal

ity 

PRESSURE_MAX_STATION

_LEV 

0.484 0.152 -

0.023 

0.146 0.279 

PRESSURE_MIN_STATION

_LEV 

0.063 0.001 -

0.010 

0.190 0.040 

PRESSURE_MEAN_STATIO

N_LE 

0.433 0.148 -

0.024 

0.152 0.233 

PRESSURE_MAX_SEA_LEV

EL 

0.139 0.183 -

0.638 

0.074 0.466 

PRESSURE_MIN_SEA_LEVE

L 

0.224 0.134 -

0.103 

0.117 0.092 

PRESSURE_MEAN_SEA_LE

VEL 

0.871 0.334 -

0.091 

0.096 0.888 

AIR_TEMPERATURE_MAX_

DB 

-

0.876 

-

0.433 

0.071 -

0.038 

0.960 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

DB 

-

0.929 

-

0.254 

0.084 -

0.036 

0.936 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_DB 

-

0.864 

-

0.314 

0.070 -

0.030 

0.850 

AIR_TEMPERATURE_MAX_

WB 

-

0.940 

0.041 0.108 -

0.024 

0.898 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

WB 

-

0.902 

0.174 0.094 0.011 0.853 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_WB 

-

0.546 

0.161 0.690 0.025 0.802 
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RELATIVE_HUMIDITY_MA

X 

0.476 0.816 -

0.019 

-

0.002 

0.893 

RELATIVE_HUMIDITY_MI

N 

0.394 0.837 0.045 0.029 0.859 

RELATIVE_HUMIDITY_ME

AN 

0.460 0.866 0.014 0.011 0.961 

VAPOR_PRESSURE_MEAN -

0.258 

0.918 0.085 -

0.015 

0.917 

RAINFALL_TOTAL 0.117 0.231 0.866 0.035 0.818 

WIND_MAX_DIRECTION 0.036 0.024 -

0.012 

-

0.957 

0.918 

                  

Variance 6.301

0 

3.629

3 

1.701

3 

1.032

0 

12.6636 

% Var 0.350 0.202 0.095 0.057 0.704 

 

Sorted Rotated Factor Loadings and Communalities 

Variable 

Factor

1 

Factor

2 

Factor

3 

Factor

4 

Communal

ity 

AIR_TEMPERATURE_MAX_

WB 

-

0.940 

0.000 0.000 0.000 0.898 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

DB 

-

0.929 

0.000 0.000 0.000 0.936 

AIR_TEMPERATURE_MIN_

WB 

-

0.902 

0.000 0.000 0.000 0.853 

AIR_TEMPERATURE_MAX_

DB 

-

0.876 

0.000 0.000 0.000 0.960 
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PRESSURE_MEAN_SEA_LE

VEL 

0.871 0.000 0.000 0.000 0.888 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_DB 

-

0.864 

0.000 0.000 0.000 0.850 

VAPOR_PRESSURE_MEAN 0.000 0.918 0.000 0.000 0.917 

RELATIVE_HUMIDITY_ME

AN 

0.000 0.866 0.000 0.000 0.961 

RELATIVE_HUMIDITY_MI

N 

0.000 0.837 0.000 0.000 0.859 

RELATIVE_HUMIDITY_MA

X 

0.000 0.816 0.000 0.000 0.893 

RAINFALL_TOTAL 0.000 0.000 0.866 0.000 0.818 

AIR_TEMPERATURE_MEA

N_WB 

-

0.546 

0.000 0.690 0.000 0.802 

PRESSURE_MAX_SEA_LEV

EL 

0.000 0.000 -

0.638 

0.000 0.466 

WIND_MAX_DIRECTION 0.000 0.000 0.000 -

0.957 

0.918 

PRESSURE_MAX_STATION

_LEV 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.279 

PRESSURE_MIN_STATION

_LEV 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 

PRESSURE_MEAN_STATIO

N_LE 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.233 

PRESSURE_MIN_SEA_LEVE

L 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.092 
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Variance 6.301

0 

3.629

3 

1.701

3 

1.032

0 

12.6636 

% Var 0.350 0.202 0.095 0.057 0.704 

 

Factor Score Coefficients 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

PRESSURE_MAX_STATION_LEV 0.076 -0.006 0.029 0.117 

PRESSURE_MIN_STATION_LEV 0.002 -0.008 -0.001 0.184 

PRESSURE_MEAN_STATION_LE 0.065 -0.002 0.022 0.126 

PRESSURE_MAX_SEA_LEVEL -0.078 0.114 -0.428 0.070 

PRESSURE_MIN_SEA_LEVEL 0.013 0.029 -0.056 0.103 

PRESSURE_MEAN_SEA_LEVEL 0.132 0.017 0.014 0.047 

AIR_TEMPERATURE_MAX_DB -0.127 -0.049 -0.018 0.013 

AIR_TEMPERATURE_MIN_DB -0.159 0.019 -0.035 0.015 

AIR_TEMPERATURE_MEAN_DB -0.139 -0.009 -0.030 0.018 

AIR_TEMPERATURE_MAX_WB -0.196 0.121 -0.052 0.025 

AIR_TEMPERATURE_MIN_WB -0.208 0.164 -0.072 0.056 

AIR_TEMPERATURE_MEAN_WB -0.053 0.051 0.373 0.044 

RELATIVE_HUMIDITY_MAX -0.000 0.229 -0.039 -0.036 

RELATIVE_HUMIDITY_MIN -0.014 0.239 -0.009 -0.002 

RELATIVE_HUMIDITY_MEAN -0.006 0.244 -0.025 -0.023 

VAPOR_PRESSURE_MEAN -0.160 0.346 -0.074 -0.013 

RAINFALL_TOTAL 0.105 -0.027 0.567 0.017 

WIND_MAX_DIRECTION 0.054 0.016 0.004 -0.948 
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 أظهر تفحرص هذه النتائج أنَّ:  

قَِّيم العالقة العاملية قبل عملية التدوير احملوري تُدل ِّل على أنَّ اجملموعة الفرعية  .1
ات حتت الدرس ِبقدار ُمتغّي ِّ مقابل كل  اليت ميكن استالهلا من جمموعة املتغّي ِّ
ُمركَّب على أساس القيمة القصوى املوجبة للعالقة العاملية بني املتغّي ِّ واملركَّب 

 واليت ميكن االكتفاء هبا لتحليالت الحقة وتستوجب حتديثا للبياانت هي:

 (.0.974-وى ) املتوسط اليومي لدرجة احلرارة القص .أ

 (.0.890املتوسط اليومي لضغط البخر يف اهلواء ) .ب

 (.0.797الكمية اليومية لألمطار ) .ت

 (.0953. -املتوسط اليومي للسرعة القصوى للريح ) .ث

ات  .2 أنَّ تركيبة املركَّبات األساس األربعة وابلتايل تسميتها تبعا ملبدأ ُتصيص املتغّي ِّ
القة العاملية للمتغّير مع املركَّب بعد لكل منها على أساس أْن تكون قيمة الع

 هي كما يلي:  0.5 ≤عملية التدوير احملوري ِبقدار 

من جممل تبايُن قراءات مصفوفة البياانت  %49.75يستحوذ على  :األول املركَّب
ات هي: املتوسط اليومي لدرجة حرارة اهلواء  املناخية ويتكورن من ستة ُمتغّي ِّ
القصوى والدنيا ِبستوىيها )البصلة اجلافة والرطبة(، ومتوسط درجة حراراة اهلواء 

 ركَّب احلرارة. الوسطى، وهكذا يتضح أنَّ التسمية املالئمة له هي: مُ 
من جممل تبايُن مصفوفة البياانت حتت  %28.66يستقطع  :الثاين املركَّب

ات هي املتوسط اليومي لضغط البخر يف  التحليل ويتكورن من أربعة ُمتغّي ِّ
اهلواء، املتوسط اليومي للرطوبة النسبية القصوى، املتوسط اليومي للرطوبة 
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بة النسبية الدنيا، واملتوسط اليومي النسبية القصوى، املتوسط اليومي للرطو 
 للرطوبة النسبية الوسطى. وهذه تعّن أنَّ تسميته ُمركَّب الرطوبة هي املناسبة.

ات ويتكوَّن من  %13.43يشتمل على  :الثالث املركَّب  من جممل تبايُن املتغّي ِّ
 ُمتغّي ِّ واحد هو الكمية اليومية لألمطار، وبذا هو ُمركَّب األمطار.

 8.15نصيبه من جممل تبايُن مصفوفة البياانت املناخية هو ِبقدار  الرابع باملركَّ  
% ويتكوَّن من متغّي ِّ واحد هو املتوسط اليومي للسرعة القصوى للهواء، أي 

 يكون ُمركَّب سرعة انسياب اهلواء. 
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 التحليل التجميعي

َدْلف مضمار تصنيف البياانت الذي ميكن وْصُفه يعّن تناُول التحليل التجميعي 
ات على عدد أصغر من الطبقات  أبنَّه عملية تقسيم عدد من الوِّْحدات العددِّيَّة أو املتغّي ِّ
ات املتشاهبة يف نفس الطبقة. وهذا التقسيم ال  بطريقة جتعل الوِّْحدات العددِّيَّة أو املتغّي ِّ

َية البياانت اليت يكشف  يكون على عدد معروف ُمْسبقا من الطبقات بل على قراءة بُ ن ْ
عنها تطبيق احدى طرائق التصنيف اليت من بينها التحليل التجميعي الذي ميكن 
استخدامه كأداة لتصنيف توزيعات الظواهر اجلغرافية يف بوتقات مكانية دقيقة، 

 متماسكة، وُمتمي ِّزة. 
َية يف جمموعة ُمعقَّدة  يشمل التحليل التجميعي طرائق عديدة للكشف عن البُ ن ْ

من البياانت اليت قد تتكون من عي ِّنات تشتمل على وحدات عددية من األشخاص، 
ات كل منها مُيث ِّل خاصية  املواقع، املزارع، املصانع، اخلدمات إخل، يتم وصفها بقيم ُمتغّي ِّ

ليل التجميعي هو جتميع الوِّْحدات أو قياسا ُُمد ِّدا. وهدف كل طريقة من طرائق التح
ات يف جتميعات تكون مفرداهتا ذات درجة عالية من الرتابط الطبيعي  العددِّيَّة أو املتغّي ِّ
بينها ويف ذات الوقت تكون التجميعات ُمتمي ِّزة عن بعضها البعض. وهكذا فهو مثل 

أي تقليص عدد حتليل املركَّبات األساسية يتبْلور من خالل عملية تقليص البياانت، 
ات يف عدد أصغر من التجميعات. هذا التقليص يستند  الوِّْحدات العددية أو املتغّي ِّ
على أساسني مها ضآلة االختالف يف املسافات بني الوِّْحدات العددِّيَّة ومركز جمموعتها 
وعظم االختالف يف املسافة بني مراكز اجملموعات ومركز البياانت ككل. ويري 

َية على أنَّ  "أندربرج" طرائق التحليل التجميعي تنضوي على "خليط من فَ ْرض بُ ن ْ
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 ,Anderberg, M, 1973البياانت والكشف عن تلك البُ ْنية اليت توجد فعال فيها" )

p.23 .) 
وعلى النقيض من حتليل املركَّبات األساسية، الذي احتضنت تطو ره علوم 

التجميعي ِبجموعة ُمعيَّنة من العلوم بل تناثر النفس، مل يرتبط تطور طرائق التحليل 
عرب فصائل ُمتعد ِّدة ومتنوعة. أدَّى هذا الوضع إىل تشعربات كثّية نسبيا ألفكار وطرائق 
التحليل التجميعي وجعله يفتقد إىل تنظّي إحصائي واضح املعامل ويقتصر على الطبيعة 

(. وجتدر االشارة Blashfield, R. K. Aldenderfer, M. S., 1978االستكشافية )
( Sokal, R. Sneath, P., 1963هنا إىل أنَّ ظهور كتاب "أسس التصنيف العددي" )

كان ِبثاية قوة ُُمر ِّكة دفعت إىل تطوير وانتشار استخدام التحليل التجميعي. هذا 
الكتاب يتمْحور حول مفهوم أنَّ التصنيف اجليد للبياانت يتم من خالل عمليات 

 :ُُمدَّدة هي
 مجع ما أمكن من البياانت ذات الصلة ابلظاهرة حتت الدرس. .1

ات يف مصفوفة البياانت. .2  تقدير درجة التشابه بني الوِّْحدات العددِّيَّة أو املتغّي ِّ

ات املتشاهبة يف نفس  .3 تطبيق طريقة جتميع حُتق ِّق وضع الوِّْحدات العددِّيَّة أو املتغّي ِّ
 اجملموعة.

لتحديد ما إذا كانت متناغمة الرتكيب وُمتلفة عن حتليل عضوية كل جمموعة  .4
 غّيها من اجملموعات.

ولعل أبسط تعريف للتحليل التجميعي هو ذلك الذي اقرتحه "إيفرت" حيث يقول إنَّ 
موعة من "جمموعة من الطرائق اليت ينجم منها تصنيف جملالتحليل التجميعي هو 



 
 

اتالفصل اخلامس                                          التحليالت متعد ِّدة   املتغّي ِّ
 

381 
 

(. والتمعرن يف Everitt, B., 1986, p.6) البياانت اليت هي أصال غّي ُمصنَّفة"
مصطلح "التحليل التجميعي" يكشف أنَّه مصطلح شامل ُيستخدم لوصف عدد من 
الطرائق، اليت ميكن تطبيقها على معلومات ُمصاغة يف شكل قيم للوحدات العددِّيَّة 
ات، أبمل فصل هذه الوِّْحدات العددِّيَّة إىل جمموعات أو جتميعات تكون  على املتغّي ِّ

اهتا مرتشاهبة قدر اإلمكان يف خصائص ُمددة وُتتلف عن مفردات التجميعات مفرد
م بشكل ُمَبسَّط اخلاصيتني Everitt, B, et, al. 1971األخري" ) س ِّ (. هذا التعريف جيج

األساسيتني اللتني أشار إليهما "كورماك" أبهنما األساس لتعريف ماهية مصطلح 
 (:Cormack, R., 1971"التجميع"، أال ومها )

 "التماسك الداخلي". .1

 "العزلة اخلارجية".  .2

"أقاليم متواصلة من الفراغ وحسب رؤية "إيفرت" فإنَّ كلمة جتميعات هنا تُدل ِّل على 
اإلحصائي كل منها حيتوي على كثافة عالية نسبيا من نقاط البياانت ويفصلها عن 

يَّة مثيالهتا أقاليم حتتوي على كثافة منخفضة نسبيا من نقاط بياانت  اجملموعة العددِّ
(. وُتستخلص هذه التجميعات من Everitt, B. S., 1993, p.6) حتت التحليل"

ات الوِّْحدات العددِّيَّة ابلنرُسق التالية:  خالل حتليل قيم ُمتغّي ِّ
حتويلها يف مصفوفات مسافات إكليدية إذا كان الغرض من التطبيق هو تصنيف  .1

 جمموعات.الوِّْحدات العددِّيَّة يف 

ات  .2 حتويلها يف مصفوفات ارتباط )بّيسون( إذا كان املقصد هو تصنيف املتغّي ِّ
 يف جتميعات. 
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 .Aldenderfer, Mوتندرج طرائق التحليل التجميعي يف سبع جمموعات أساسية هي )

S. Blashfield, R. K., 1984, p.34:) 
 الطرائق الطبقية التجميعية. .1

 الطرائق الطبقية التجزيئية. .2

 ائق التجزئة املتوالية.طر  .3

 الطرائق القائمة على كثافة النقاط البيانية. .4

 الطرائق القائمة على التحليل العاملي. .5

 الطرائق الضغطية. .6

  الطرائق القائمة على نظرايت الرسم. .7

 

ات اليت  وتطبيق أي من هذه الطرائق يتأت ى منه جتميعات للوحدات العددِّيَّة أو املتغّي ِّ
 .Sneath, Pمصفوفة بياانت ذات خصائص ُمعيَّنة تتلخَّص فيما يلي )تتكون منها 

Sokal, R., 1973, p. 142): 

م السرْمك النسيب حلشد نقاط البياانت يف الفراغ اإلحصائي  .1 الكثافة: وهي جُتس ِّ
 مقارنة ِبساحات أخرى لنفس الفراغ، وهي خاصية ليس هلا مقياس مطلق هنا.

شار نقاط البياانت يف الفراغ اإلحصائي بعيدا عن املركز، التبايُن: مُيث ِّل درجة انت .2
أي ببساطة وصف الُقْرب النسيب لنقاط البياانت لبعضها البعض يف الفراغ 

 اإلحصائي الذي تنتشر فيه.
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الُبعد: وهو نصف قطر التجميع إذا كان ذا شكل إهليجي أو كروي، لذا فإنَّ  .3
عات شبه كروية يف الفراغ هذه اخلاصية تضحى ذات معّن إذا كانت التجمي

 ُمتعد ِّد األبعاد.

الشكل: وهذا يعكس ترتيب نقاط البياانت يف فراغها اإلحصائي يف أشكال  .4
 تتفاوت من الشكل الدائري إىل الشكل املستطيل.

م درجة تداخل أو تباعد التجميعات عن بعضها البعض.   .5  االنفصال: جُيس ِّ

البياانت قبل تطبيق أي من طرائق التحليل  يف أية حال، هناك خطوات جتهيزية جملموعة 
 التجميعي عليها ميكن اختزاهلا فيما يلي:

إذا كانت البياانت قد مت قياسها، ابلضرورة، ِبقاييس ُمتلفة يتعنيَّ تعيّيها حبيث  .1
ات  يكون متوسط كل ُمتغّي صفر واحنرافه واحد، ألنَّ اختالف مقاييس املتغّي ِّ

ات اإلكليدية بني الوِّْحدات العددِّيَّة. وجيب يؤثر على حساب مصفوفة املساف
ات إذا كانت الفروق يف قيم املدى كبّية للتخلرص من أتثّي  أيضا تعيّي املتغّي ِّ
ات ذات املدى األصغر يف  ات ذات املدى األكرب مقارنة ابملتغّي ِّ ترجيح املتغّي ِّ

 .Rosenburg, Hحتديد ُمعامِّالت املسافة اإلكليدية بني الوِّْحدات العددية )

C., 1984, p.78  .) 

ات ُمتغّي ِّ غّي ُمعتدِّل التوزيع جيب حتويله إىل توزيع  .2 إذا كان بني أي من املتغّي ِّ
.  ُمعتدِّل بتطبيق إحدى صيغ التحويل اليت حُيد ِّدها معلم التواء قيم املتغّي ِّ

ات يتعنيَّ التخلرص من أتثّي ت .3 رجيح إذا كان هناك ارتباط قوي بني أي من املتغّي ِّ
ات ذات االرتباط القوي وذلك بتحويل مصفوفة البياانت يف مصفوفة قَِّيم  املتغّي ِّ
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عاملية من خالل تطبيق حتليل املركَّبات األساس عليها واقتصار التحليل 
التجميعي على القَِّيم العاملية للُمركَّبات اليت جتتاز قَِّيم القيمة اجلذرية الكامنه هلا 

( كما مت توضيحه يف جزء حتليل املركَّبات األساسية اليت  0.7حد جوليف )
 تتميَّز خبصلة استقالليتها التامة، أو ِبعّن آخر عدم وجود ارتباط بينها.

ولتوضيح كيفية تنفيذ وتسلسل العمليات اليت يتطلَّبها التحليل التجميعي سيقتصر 
ئل التحليل التجميعي السبع. النقاش على فصيلة الطرائق الطبقية التجميعية من بني فصا

وُمرب ِّرات هذا االقتصار هو أنَّ طرائقها هي األكثر تطبيقا يف تصنيف البياانت بشكل 
عام وأنَّ الطريقة اليت سيتبناها هذا الكتاب )طريقة "وورد"( هي من بينها. وتستند 

بشكل الطرائق الطبقية التجميعية على فكرة التمثيل الطبقي للبياانت اليت تطو رت 
أساس يف ساحة علم النبات، وتقوم على مقاييس الرتابط مثل مقياس املسافة اإلكليدية 
بني قيم خصائص الوِّْحدات العددِّيَّة. وميكن، من مصفوفة املسافات، بناء مصفوفة 
ات والوِّْحدات العددِّيَّة، ومنها  تشابُه تصف قوة العالقة بني كل زوجني من بياانت املتغّي ِّ

َية شجرية تكون بفروع يساوي عددها عدد الوِّْحدات العددِّيَّة ويتم جتميعها تتبْلَور ب ُ  ن ْ
على أساس مستوى املسافة أو مستوى التشابه، بشكل متوايل مضطرد يف اجتاه اجلذر 
األساس الذي تنضوي حتته كل التجميعات املمكنة للوحدات العددِّيَّة. وقاعدة هذا 

تني يف جتميع واحد أو َدْمج وِّْحدة عددية مع جتميع التجميع هي أنَّ َدْمج وِّْحدتني عدد
حَتَقَّق وغّي قابل لفك االرتباط يف عمليات َدْمج الحقة. وهذا معناه أنَّ الوِّْحدات 

 العددِّيَّة اليت تتجمَّع تِّباعا يف جتميع واحد تظل فيه حىت النهاية. 
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يتبع أسلواب ُُمدَّدا  وميكن تصنيف الطرائق التجميعية الطبقية يف ثالث فصائل كل منها
 ,Andergerg, M. R., 1973)لتجميع الوِّْحدات العددِّيَّة، وهذه األساليب هي 

p.132). 
 أسلوب الَوْصل، وهو األسلوب الذي ت رْنتِّهجه طريقة "وورد". .1

 أسلوب املركز. .2

 أسلوب التبايُن. .3

 وميكن اختزال خطوات جتميع الوِّْحدات العددِّيَّة فيما يلي:
فحص مصفوفة املسافات اإلكليدية بني الوِّْحدات العددِّيَّة وفَ ْرز الوِّْحدتني  .1

ات  العدديتني اللتني يفصلهما أقل مسافة، هي جمموع تربيع الفروق بني قيم ُمتغّي ِّ
خصائصها، ومن مث دجمهما يف جتميع واحد يكون ِبثابة نقطة بيانية حتل ُمل 

مسافات الوِّْحدتني املدجمتني هي قيم النقطتني املدجمتني وتكون متوسطات قيم 
مسافاهتا. وهذا اإلحالل سيتأت ى منه أْن ُيصبح عدد عناصر مصفوفة املسافات 

 انقصا واحد.  

تكرار فحص مصفوفة املسافات وفَ ْرز نقطتني عدديتني ودجمهما وإحالهلا مكان   .2
يها جتميعا ما مت دجمه. وهكذا دواليك تتكرَّر العملية حىت املرحلة اليت يتكون ف

واحدا تنضوي حتته كل التجميعات. وُيالحظ هنا أنَّ الَّْدمج يف أي مرحلة قد 
يكون لوِّْحدتني عددتني مل يُْدجما من قبل أو لوِّْحدة عددية بِّْكر مع وحدة عددية 
جُممَّعة يف مرحلة سابقة، أو يف مراحل الحقة بني جتميعات تبْلَورت يف مراحل 

 سابقة.
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م مراحل دجمها مع بعضها  توايل دمج النقاط .3 البيانية يتبْلور منه بُ ْنية شجرية جُتس ِّ
البعض، وعدد هذه املراحل يساوي عدد الوِّْحدات العددِّيَّة يف مصفوفة البياانت 
م املستوايت اليت تكون عندها  َية الشجرية جُتس ِّ انقصا واحد. وهذه البُ ن ْ

فاصلة أكرب، أي  التجميعات األولية عضوا يف جتميعات أكرب عند مسافات
 عند مستوى أعلى من التشابُه.

حتديد مستوى الَقْطع يف البناء الطبقي للوحدات العددِّيَّة. وهذا التحديد يعّن   .4
اختيار العدد األفضل من بني أعداد التجميعات اليت يُفرزها التحليل، والذي 

سيمات املكانية يرتاوح بني واحد وبني عدد الوِّْحدات االعددِّيَّة، لُيمث ِّل عدد التق
املقرتحة اليت تتحدَّد أبعاد كل منها إبحداثيات مواقع الوِّْحدات العددِّيَّة. وتنفيذ 
هذه اخلطوة ليس له حىت اآلن معيار حسايب ُُمدَّد، وأول من حاول وضع معيار 
لتحديد العدد املالئم للتجميعات كان "ثورندايك" الذي اقرتح معيارا الختيار 

التجميعات يتمثل ابستقراء الرسم البياين لقَِّيم متوسط وْصل العدد املناسب من 
التجميعات )على احملور الرأسي( وقَِّيم عدد التجميعات )على احملور األفقي( 
ومن مث اعتبار أنَّ النقطة اليت بيدأ عندها املنحّن يف االستواء مُمَث ِّلة العدد املناسب 

 ,.Thorndike, Rل إىل نتائج جيدة )للتجميعات، إال أنَّه استدرك أبنَّه مل يتوصَّ 

(. كما أنَّ "الدنديرفر" و"بالشفلد" سردا معايّي عِّدَّة لتحديد العدد 1953
األفضل للتجميعات إال أهنما نوَّها يف النهاية أبنَّ املعايّي املطروحة ليست دقيقة 

(. وقد Aldenderfer, M. Blashfield, R., 1986, pp 54-58وال ُمكتمِّلة )
 ,.Mojena, Rموخينا قاعدتني لتحديد العدد املناسب للتجميعات ) وضع
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ا أيضا ال تعطي نتائج حامسة. ويعزو "إيفرت" هذا الوضع إىل 1977 ( إال أهنَّ
(. Everitt, B., 1979"عدم وجود تعريف مقبول لدي اجلميع ملصطلح جتميع" )

ابُه لكل خطوة ويف ظل هذا الوضع يكون املتبع هو النظر يف قَِّيم مستوى التش
من خطوات الدمَّج واعتبار عدد التجميعات عند اخلطوة اليت يظهر عندها تغّير 
ملحوظ يف تواتر قَِّيم مستوى التشابُه بعد اخلطوة األوىل هو العدد املناسب للتبّن  
كعدد ُمقرتح للتجميعات اليت يتم تقسيم الوِّْحدات العددِّيَّة عليها تبعا ملعامل 

 (.  Gower, J. C., 1971يدية إىل مركز كل منها )املسافات االكل
ومن بني الطرائق الطبقية التجميعية املطروحة للتحليل التجميعي سُتختار طريقة 
"وورد" املعروفة ابسم "طريقة التبايُن األدىن" لتكون الطريقة اليت سُيجرى عليها تطبيق 

( Ward, Jr. R. J., 1963) 1963توضيحي الحقا. وقد اقرتح "وورد" طريقته يف سنة 
(. Ward, Jr. R. J. Hook, W. M., 1963ونشر ابالشرتاك مع "هوك" تطبقا هلا )

وقد تعرَّضت طريقة "وورد" لتحسينات عِّدَّة يف مراحل الحقة لعل أمها ما قام به 
 (.Wishart, D., 1969( و"وشارت" )Anderson, A. J. B., 1966"أندرسون" )

ا هي  واختيار هذه الطريقة مرجعه أنَّ استعراض أدبيات التحليل التجميعي ُتشّي إىل أهنَّ
األكثر شيوعا وتفضيال لدى اجلغرافيني. وهنا جتدر اإلشارة إىل ما ذكره "رومزبورج" 

"تتمخَّض عن هيكل جتميع أبنَّ طريقة "وورد" تتميَّز، مقارنة ابلطرائق األخرى، أبهنا 
لَّة بشكل واضح"يتميَّز مبفردا  ,Romesburg, H., 1984) ت مُتميِِّزة ومستقِّ

p.134 يف أية حال، يبدو أنَّ هناك عامال آخر لعب دورا يف انتشار تطبيق طريقة .)
"وورد" أكثر من غّيها من طرائق التحليل التجميعي أال وهو كوهنا أوىل طرائق التحليل 
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يَغت يف برانمج رايضي يُنف ِّذ ه احلاسوب كتبه ونشره "فلدمان" يف سنة التجميعي اليت صِّ
" وهي فرتة تُعترب ُمتقد ِّمة نسبيا ابلنسبة لتوفرر الربامج الرايضية Hgroupابسم " 1967

(. وإضافة إىل هذا، Veldman, Q., 1967, pp 311-317جاهزة التطبيق حاسوبيا )
عي على كشف "موخينا" يف دراسة جتريبية لسبع طرائق من طرائق التحليل التجمي

جمموعات من االحصائيات املوضوعة بشكل ُمْصطَنع وموزَّعة يف تقسيمات طبقية 
 واضحة، أبنَّ طريقة "وورد" أفْ َرزت أقرب التقسيمات إىل التقسيمات الطبقية املتوقَّعة 

(Mojena, R., 1977 كما أنَّ عددا من الدراسات النقدية لطرائق التحليل التجميعي ،)
 .Cunningham, K. M. Ogilvie, J. C. 1972( ،)Kupier, F. K. Fisher, R]مثال )

H., 1975 ) (Blashfield, R. K., 1976) و (Bayne, R. J. et, al 1980)  أظهرت ]
أنَّ طريقة "وورد" إىل جانب طريقة متوسط التجميع مها األقضل أداءج يف حتقيق طبقات 

املالئم اإلشارة إىل أنَّ "بيفوجلني" و جتميعية أكثر َتاسكا وقابلة للتفسّي. ولعله من 
"نوردجراد" توصال يف دراسة عن فحص مدى انسجامية التواصل املكاين لتقسيم جزء 
جنوب شرقي النرويج يف مناطق زراعية متمي ِّزة، وذلك بتطبيق ثالث طرائق للتحليل 

ا الطريقة اليت جنم من ها أفضل التجميعي، من بينها طريقة "وورد"، اليت كشفت أبهنَّ
 .(Byfuglien & Nordgrad, 1974النتائج املتوقَّعة )

تلتزم طريقة "وورد" ِببدأ َكْون كل وحدة عددية يف ُمموعة البياانت َُتث ِّل يف   
بداية التحليل جتميعا مستقال، وَكْون عملية الدَّمج يف كل خطوة من خطوات الدَّْمج 

نتيجة عملية الدَّمج بني التجميعني املستقلني تتم على أساس أقل زايدة تتحقَّق يف التبايُن 
مقابل َدْمج أي منهما مع أي من بقية التجميعات. وهذا يعّن أنَّ عند كل خطوة من 
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خطوات التجميع يتعنيَّ إجراء عملية الدَّْمج املْمكِّن بني التجميع املعنيَّ وبقية 
أقل زايدة يف التبايُن. التجميعات ومن مث اختيار الزوجني اللذين يتحقَّق من دجمهما 

إىل  1وهكذا يتواصل تكرار هذه العملية مع تناقص عدد التجميعات املستقلة ِبقدار 
املرحلة اليت تكون فيها كل التجميعات يف جتميع واحد. ولنوضيح التنظّي الذي بّن 
عليه "وورد" طريقته هذه سُيستشهد ِبا كتبه يف مطلع مقالته املشهورة تلك حيث كتب 

"تشكيل جمموعات طبقية )للبياانت( ذات تقسيمات فرعية ا طريقة ترنو إىل أبهنَّ 
يَّة الوِّح داتمُق ت ص ر ة ومتنافية، وينضوي كل تقسيم على مبدأ دمج  حسب  العددِّ

ي م ال تبايُنك و ن قيمة ال األخرى يف مصفوفة البياانت حتت  تبايُنهي األقل من بني قِّ
ة من الدمج يف حدها األدين. التحليل، وذلك حلصر اخلسارة يف  القيمة الناِجِّ

ل  يَّة الوِّح داتوتُش كِِّ ة واحدة يف مرحلة يَّ دِّ د  دة ع  ح  املدجمة يف أي مرحلة وِّ  العددِّ
أن  يُص بِّح   تقليص عددها بشكل متوايل بقيمة واحد إىلنِ الدَّم ج التالية، حبيث يتس  

يَّة الوِّح داتشمل كل بقيمة واحد ُم ِثِّال جتميعا واحدا ي الوِّح داتعدد  ، العددِّ
 وُتثل، يف نفس الوقت، التقليصات السابقة للطبقات التجميعية الفرعية له"

(Ward, J., 1963 .) 
ويشّي "وورد" إىل أنَّ اخلسارة يف قيمة املعلومة النامجة من اعتبار وحدات 
عددية معيرنة كمجموعة واحدة ذات متوسط معروف ُيشار إليها بعدد عاكس للقيمة 
املفقودة، أي ُمموع تربيعات األخطاء اليت حُتسب بعالقة دالية ميكن كتابة صيغتها 

 العربية هبذا النحو: 
 [ 2(іمج )م *عі 2 – ([1÷ )د = مح م 
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 وفيها:
 مج = جمموع

 ع = عدد الوِّْحدات العددِّيَّة
اتم يَ قِّ  = іم يف مصفوفة املسافات اإلكليدية بني الوِّْحدات العددِّيَّة  الوِّْحدة العددِّيَّة ُمتغّي ِّ

ات.   أو املتغّي ِّ
الدالية ابخلطوات وهكذا، تتبْلَور عملية جتميع الوِّْحدات العددِّيَّة بتطبيق هذه العالقة 

 لتالية:
اعتبار الوِّْحدات العددِّيَّة حتت املعاجلة كل منها جتميع واحد، وفحص مصفوفة  .1

املسافات اإلكليدية للوحدات العددِّيَّة، اليت هي جماميع الفروق يف قَِّيم اخلصائص 
بني كل وحدة عددية وأخرى، ومن مث اختيار الوحدتني العددتني اللتني تفصل 

اهتا أقل مسافة جماميع الفروق واللتني بدجمهما يتقلَّص عدد بني قيم  متغّي ِّ
الوِّْحدات العددِّيَّة بقيمة واحد وينجم، يف نفس الوقت، من هذا الدَّمج أقل 
زايدة يف قيمة العالقة الدال ِّية اليت تكون صفرا عند مستوى َكْون كل وحدة 

 عددية جتميعا واحدا حبد ذاته.

ية والعمودية للوحدتني املدجمتني بقيم يف صف وعمود واحد استبدال القيم الصَّف ِّ  .2
َُتث ِّل املسافات اإلكليدية بني مركز اجملموعة )متوسط قيم الوحدتني( وبقية 

 الوِّْحدات العددِّيَّة يف مصفوفة املسافات اإلكليدية.

إعادة حساب العالقة الدال ِّية على الوِّْحدات العددِّيَّة اليت أصبح عددها انقصا  .3
احد، ابعتبار أنَّ الوحدتني املدجمتني يف اخلطوة السابقة أصبحتا وِّْحدة عددية و 
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واحدة ضمن اجملموع اإلمجايل للوِّْحدات العددِّيَّة، لتحديد أي وحدتني سيتم 
 دجمهما يف هذه املرحلة التزاما ِببدأ القيمة األقل يف جمموع تربيعات األخطاء.

يَّة حتت التحليل واليت يف كل مرة ينقص تكرار العملية بعدد الوِّْحدات العددِّ   .4
عددها ِبقدار وِّْحدة عددية واحدة، حىت هناية املطاف يف جتميع واحد يشمل 
كل الوِّْحدات العددِّيَّة، ويتمخَّض من هذا النهج التجميعي "جتميع طبقي" 
يتمثل يف جتميعات ُمْقَتَصرَة وُمتنافِّية تُعترب أساسا جيدا لتصنيف الوِّْحدات 

َية شجرية العد دِّيَّة يف جمموعات ُمتمي ِّزة. ويكون هذا التجميع الطبقي يف شكل بُ ن ْ
ُمْكَتمِّلة من التوصيالت اليت تتحرَّك من الفروع اخلارجية )الوِّْحدات العددِّيَّة( 

( وهكذا حىت الوصول إىل اجلذع 3-(، )ع2-(، )ع1-عرْب تسلُسل )ع
 . 1=  1 -األساس الذي تكون عنده ع

، تتبَ ْلور العمليات احلسابية اليت تتطلَّبها مراحل بْلورة جتميعات طبقية يف أية حال
للوحدات العددِّيَّة املمثلة عرب مراحل حسابية ترتكز ابلضرورة على جرب املصفوفات 
حلساب مصفوفات التشابُه ومصفوفات املسافات اإلكليدية بني مراكز التجميعات 

االلتفات إىل العبء األكرب يف عملية جتميع والنقاط البيانية. هذا االرتكاز غايته 
الوِّْحدات العددِّيَّة يف جتميعات موائمة وَيْكُمن يف احلجم الكبّي نسبيا لعدد مرات مقارنة 
مصفوفة التشابُه يف كل مرة تتجدَّد فيها املقارنة بعد كل خطوة من خطوات التجميع. 

 ,Anderburgقارنة )ولتوضيح حجم هذا العبء النظر يف معادلة حساب مرات امل

M. R., 1973, p.163:واليت ميكن كتابة صيغتها العربية كما يلي ) 
 (2÷ ع 9) – 2ع2=  ˆع
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 وفيها:
 ع = عدد الوِّْحدات العددِّيَّة يف جمموعة البياانت حتت التحليل.

وِّْحَدة عددية )وهو حجم  51ويتَّضح من املعادلة أنَّ عدد املقارانت الالزمة ملصفوفة 
مقارنة. ويُفسر هذا الوضع، مرة أخرى،  4973مثال التطبيق الذي سّيد الحقا( يكون 

أتخرر انتشار تطبيق هذا التحليل إىل أْن تيسَّرت احلواسيب اآللية واحلزم اإلحصائية 
 احلاسوبية.. 

الشروع يف استعراض خطوات تطبيق طريقة وورد ابستخدام برانمج "ميّن اتب" وقبل 
من املنظور اجلغرايف، ُيْسهِّم يف إبراز جتب اإلشارة إىل أنَّ التحليل التجميعي، 

ات الوِّْحدة العددِّيَّة املمث ِّلة  االختالفات املكانية من خالل االختالفات يف قَِّيم ُمتغّي ِّ
ويف نفس الوقت حُيافِّظ على املستوى األقل اختالفات بني املواقع  لوحدة مكانية ُمعيَّنة،

. ومن هذا املنطلق  اليت َُتث ِّلها الوِّْحدات العددِّيَّة للتجميع الرامز للحي ِّز املكاين املعنير
يكون اهلدف األساس من تطبيق إحدى طرائق التحليل التجميعي يف الدراسات 

املكانية ملعلومات الظاهرة اجلغرافية حتت الدرس اجلغرافية هو البحث عن هيكل األبعاد 
ة يف قَِّيمِّها العددِّيَّة املمثلة  وابلتايل تشكيل نطاقات )جتميعات( جغرافية ُمتشاهبِّ
ملستوايت قياس عي ِّنة الظاهرة اجلغرافية يف املكان. وأول تطبيق للتحليل التجميعي يف 

 ,Moser, C. A. Scottنية )يف تصنيف للمدن الربيطا 1961اجلغرافيا ظهر يف سنة 

W., 1961 وقد توالت تطبيقات التحليل التجميعي يف الدراسات اجلغرافية مع تطور .)
 ,Grimshawاحلواسيب واحلزم احلاسوبية اإلحصائية ومن أمثلة ذلك يف جغرافية املدن )

P. et, al., 1970( اجلغرافيا االقتصادية ،)Power, J. P. Campbekk, B. M. S, 
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 .Jadhpur, A. K(، اجليومورفولوجيا )De Gaetano, A. J, 1996(، املناخ )1992

1999.) 
وفيما يلي مثال لتطبيق طريقة "وورد" للتحليل التجميعي لتحديد أبعاد التجميعات  

املكانية لتوزيع النقط البيانية للظاهرة املعيَّنة حسب ُتصيص تلك النقط البيانية يف 
 46رة. وسُيستخدم لذلك مصفوفة من البياانت تتكون من جتميعات مستقلة وُمْقَتصَ 

ا َُتث ِّل املتوسطات الشهرية خلصائص درجات احلرارة القصوى يف  وِّْحدة عددية  50متغّي ِّ
مكانية هي احملطات املناخية يف اململكة العربية السعودية. وهدف هذا التطبيق اخلروج 

م املستوايت املخ تلفة لالنتشار املكاين لعنصر درجة حرارة بتجميعات مكانية فرعية جُتس ِّ
 اهلواء ِبستواها األقصى يف اململكة العربية السعودية. وسيكون التطبيق يف مرحلتني:

األوىل: التطبيق دون حتديد كيفية التجزئة النهائية وغرض هذه املرحلة التعررف على  
ب للوِّْحدات العددِّ  يَّة يف جتميعات ُمْقَتَصرَة اخلطوة اليت عندها يتبْلور التقسيم املناسِّ

 وُمتنافِّية.
الثانية: إعادة التطبيق مع حتديد عدد التجميعات للحصول على الصيغة النهائية   

 للتجميعات وعرض البنية الشجرية هلا.
 وبذا تكون خطوات التطبيق األول كما يلي:

 
 :   للتطبيقاملرحلة األوىل

ات كل يف عامود  .1 مستقل، ويكون العامود األول ملسميات وضع قراءات املتغّي ِّ
 أو أرقام الوِّْحدات العددِّيَّة للظاهرة، ويف املثال هنا وضع أمساء احملطات املناخية.
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ات غّي معتدلة التوزيع  .2 ات وقد اتَّضح أنَّ كل املتغّي ِّ فحص اعتدالية قراءات املتغّي ِّ
حُيد ِّده معلم االلتواء. فتم حتويل كل منها إىل بنية ُمْعتدِّلة أبسلوب التحويل الذي 

ات اليت كانت قيم التوائها  وقد تراوح األسلوب بني التحويل الرتبيعي لتلك املتغّي ِّ
ات اليت كانت قيمها ابلتواء  ابلناقص وبني التحويل جذر تربيعي لتلك املتغّي ِّ

 موجب ُمعتدِّل وطفيف.

ات وَظَهر أنَّ بعضها ذو  .3 ارتباط عايل يصل إىل فحص االرتباط بني املتغّي ِّ
، وهو َوْضع يستدعي حتويل مصفوفة البياانت إىل مصفوفة قيم عاملية 0.895

ز ذلك )ابت ِّباع  لكل وِّْحَدة عددية بتطبيق حتليل املركَّبات األساسية، وقد أجنِّ
اخلطوات اليت ُشرَِّحت يف اجلزء اخلاص بتحليل املركبات األساسية( واتضح أنَّ 

َنة حد جوليف )عدد املركَّبات اليت ( هي  0.7 ُتطَّت قيمتها اجلذرية الكامِّ
بت القَِّيم العاملية لكل منها. وبذا أصبحت مصفوفة  تسعة ُمركربات فُحسِّ
البياانت اليت سُتطَبَّق عليها طريقة "وورد" للتحليل التجميعي حبجم تسعة 

ات جديدة، وقد حتقَّق ذلك هبذه اخلطوات:      ُمتغّي ِّ

َخيار  ختيارا، مث Multivariateواختيار جمموعة  Statصاء فتح انفذة االح .أ
Cluster Observations4/5انفذة، شكل  ، وستظهر . 

اختيار األعمدة اليت ُوضِّعت فيها الَقَيم العامِّلِّيَّة للمركبات التسعة وضغط   .ب
Selectات يف مستطيل  Variables or Distance، وستظهر ُمسمَّيات املتغّي ِّ

Matrix   . 
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طريقة التجميع من بني طرائق التحليل التجميعي السبعة اليت يتيحها حديد ت  .ت
هي األنسب  Wardالتحليل، وكما ُأشّي فيما سبق أبنَّ طريقة "وورد" 

للتطبيقات اجلغرافية لذا سُتختار من القائمة اليت تظهر ابلضغط على السهم 
 . Linkage Methodامللتصق ِبستطيل 

 

 
 ليل متغّيات التحليل التجميعي( انفذة حت4/5شكل )

 
حتديد طريقة قياس املسافات اإلحصائية بني الوِّْحدات العددِّيَّة ومراكز  .ث

التجميعات وذلك من القائمة اليت تظهر ابلضغط على السهم امللتصق 
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وسُيختار للمثال هنا الطريقة اإلكليدية  Distance Measureِبستطيل 
هذه الطريقة هي األنسب يف حالة ألنَّ   Squared Euclideanالرتبيعي 

 (.Lance, G. N. Williams, W. T., 1967)  اختيار طريقة "وورد"

ات   .ج ات Standerdize variablesتنشيط َخيار تعيّي املتغّي ِّ ، مع أنَّ كل املتغّي ِّ
ذات مقياس واحد )درجة حرارة سيلسيوس(، إال أنَّ وجود فروق كبّية بني مدى 

ات )املركَّبات( يفرض تعيّيها للحصول على نتائج سليمة.   املتغّي ِّ

 وسيظهر على الشاشة املستخرج التايل: OKضغط   .ح

 
Cluster Analysis of Observations: JANMXT, FEBMXT, 

... XTR, DECMXTR 
Standardized Variables, Squared Pearson Distance, Ward Linkage 

 

 

 

Amalgamation Steps 

Step 

Number of 

clusters 

Similarity 

level 

Distance 

level 

Clusters 

joined 

New 

cluster 

Number 

of obs. 

in new 

cluster 

1 49 99.083 4.65 14 20 14 2 

2 48 98.468 7.78 26 28 26 2 

3 47 98.308 8.59 6 15 6 2 

4 46 98.293 8.66 38 40 38 2 

5 45 98.085 9.72 25 26 25 3 
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6 44 97.957 10.37 41 47 41 2 

7 43 97.924 10.54 6 8 6 3 

8 42 97.833 11.00 13 21 13 2 

9 41 97.791 11.21 44 50 44 2 

10 40 97.681 11.77 18 19 18 2 

11 39 97.595 12.21 43 48 43 2 

12 38 97.233 14.04 13 16 13 3 

13 37 97.155 14.44 23 29 23 2 

14 36 97.031 15.07 25 33 25 4 

15 35 96.889 15.79 14 27 14 3 

16 34 96.782 16.33 30 34 30 2 

17 33 96.580 17.36 7 14 7 4 

18 32 96.207 19.25 42 46 42 2 

19 31 96.018 20.21 43 49 43 3 

20 30 95.364 23.53 7 9 7 5 

21 29 94.944 25.66 1 3 1 2 

22 28 94.823 26.27 22 24 22 2 

23 27 94.261 29.13 39 44 39 3 

24 26 94.222 29.32 18 23 18 4 

25 25 94.041 30.24 12 13 12 4 

26 24 93.491 33.04 2 4 2 2 

27 23 92.986 35.60 1 10 1 3 

28 22 92.598 37.57 22 32 22 3 

29 21 92.592 37.60 18 25 18 8 
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30 20 92.385 38.65 12 31 12 5 

31 19 91.823 41.50 42 45 42 3 

32 18 91.615 42.56 35 36 35 2 

33 17 91.128 45.03 39 41 39 5 

34 16 90.827 46.56 11 12 11 6 

35 15 90.314 49.16 22 37 22 4 

36 14 89.274 54.44 6 7 6 8 

37 13 89.061 55.52 1 2 1 5 

38 12 88.353 59.11 30 43 30 5 

39 11 88.222 59.78 17 35 17 3 

40 10 87.424 63.83 38 42 38 5 

41 9 85.231 74.96 1 5 1 6 

42 8 83.374 84.38 6 11 6 14 

43 7 81.334 94.74 6 22 6 18 

44 6 78.988 106.64 30 39 30 10 

45 5 74.668 128.57 6 18 6 26 

46 4 74.038 131.77 1 17 1 9 

47 3 23.174 389.91 6 30 6 36 

48 2 5.536 479.43 1 6 1 45 

49 1 -277.228 1914.55 1 38 1 50 

 

Final Partition 

 

Number of 

observations 

Within 

cluster 

Average 

distance 

Maximum 

distance 
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sum of 

squares 

from 

centroid 

from 

centroid 

Cluster1 50 2254 6.07941 17.1221 

 

وبتفحرص قيم مستوى التشابه لتحديد اخلطوة اليت عندها ظهر التغيّي امللحوظ يف 
ح أنَّ اخلطوة مسّية قيم مستوى التشابه مع تواتر خطوات التجميع،  جنم منها  46يتَّضِّ

 (.5/5أكرب تغيّي يف قيمة مستوى التشابه بعد اخلطوة األوىل )شكل 
 

 
 رسم مستوى التشابه عكس خطوة التجميع (5/5شكل )

 
وُيالحظ أنَّ عند هذه اخلطوة تبْلورت أربعة جتميعات أي أنَّه ميكن اعتبار تقسيم  

جتميعات مكانية هو عدد مناسب لتقسيم  4)احملطات املناخية( إىل  الوِّْحدات العددِّيَّة
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اململكة العربية السعودية إىل أربعة نطاقات جغرافية متمايزة يف خصائص درجة حرار 
 اهلواء ِبستواها األقصى. 

 
 : للتطبيق يةناملرحلة الثا

 إعادة تكرار التطبيق بعد إضافة ما يلي: .1

يف جمموعة حتدبد  Number of Clustersتنشيط أمر عدد التجميعات  .أ
يف  4ومن مث كتابة رقم  Specify Final Partition byالتقسيم النهائي 

 ستطيل اجملاور للمستطيل اجملاور ألمر عدد التجميعات. امل

تنشيط أمر إظهار الرسم الشجري للتجميعات ومفرداهتا وذلك ابلضغط على  .ب
. وعند تنشيط أمر الرسم سينشط مستطيل Show dendrogramمربع 

   ته.َخيارات الرسم ستظهر انفذ

د وحدة عرض بياانت احملور وحتديد، Title مستطيل كتابة عنوان للرسم يف   .ت
و أ Similarityتنشيط أحد احلَيارين: الرأسي للرسم الشجري وذلك ب

Distance. 

حتديد عرض الرسم الشجري لكل التجميعات جمتمعة يف انفذة رسم واحدة  .ث
One Window  َده  Separate windowأو لكل جتميع يف انفذة على حِّ

for each cluster.  ويكون ذلك ابلضغط على الدائرة الصغّية أبي منهما
 Show Dendrogram inيف جمموعة 
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، ولونه Typeحتديد خصائص اخلط الذي يظهر به الرسم الشجري نوعه  .ج
Color وحجمه ،Size . 

لتخزين بعض النتائج يف جدول البياانت، وستظهر انفذة  Storageضغط  .ح
  فيها يُنفَّذ مايلي.

حتديد عمود شاغر يف جدول البياانت لوضع فيه رقم التجميع الذي  .1
تتبعه كل وِّْحدة عددية، وذلك بكتابة رقم العامود يف 

 . Cluster Membership Columnمستطيل

)يف هذا املثال احملطات  العددِّيَّة الوِّْحداتلتخزين قيم املسافات بني  .2
املناخية( ومراكز جتميعها حُيدَّد عددا من األعمدة الشاغرة يف جدول 

 Distanceالبياانت ابلعدد املقرتح للتجميعات وذلك يف مستطيل 

between observations and cluster centroids.  
ات تخزين مصفوفة املسافل .3 شاغر قالب د دَّ حيُ ات بني قراءات املتغّي ِّ

يف مستطيل  M1القالب، مثال كتابة رقم بيف جدول البياانت 
Distant Matrix . 

 OKللعودة إىل النافذة األساس، وفيه ُيضعط على  OKضغط  .4
  وستظهر نتيجة التحليل والرسم الشجري للتجميعات.

 
Cluster Analysis of Observations: JANMXT, FEBMXT, 

... XTR, DECMXTR 
Standardized Variables, Squared Pearson Distance, Ward Linkage 
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Amalgamation Steps 

Step 

Number of 

clusters 

Similarity 

level 

Distance 

level 

Clusters 

joined 

New 

cluster 

Number 

of obs. 

in new 

cluster 

1 49 99.083 4.65 14 20 14 2 

2 48 98.468 7.78 26 28 26 2 

3 47 98.308 8.59 6 15 6 2 

4 46 98.293 8.66 38 40 38 2 

5 45 98.085 9.72 25 26 25 3 

6 44 97.957 10.37 41 47 41 2 

7 43 97.924 10.54 6 8 6 3 

8 42 97.833 11.00 13 21 13 2 

9 41 97.791 11.21 44 50 44 2 

10 40 97.681 11.77 18 19 18 2 

11 39 97.595 12.21 43 48 43 2 

12 38 97.233 14.04 13 16 13 3 

13 37 97.155 14.44 23 29 23 2 

14 36 97.031 15.07 25 33 25 4 

15 35 96.889 15.79 14 27 14 3 

16 34 96.782 16.33 30 34 30 2 

17 33 96.580 17.36 7 14 7 4 

18 32 96.207 19.25 42 46 42 2 

19 31 96.018 20.21 43 49 43 3 

20 30 95.364 23.53 7 9 7 5 
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21 29 94.944 25.66 1 3 1 2 

22 28 94.823 26.27 22 24 22 2 

23 27 94.261 29.13 39 44 39 3 

24 26 94.222 29.32 18 23 18 4 

25 25 94.041 30.24 12 13 12 4 

26 24 93.491 33.04 2 4 2 2 

27 23 92.986 35.60 1 10 1 3 

28 22 92.598 37.57 22 32 22 3 

29 21 92.592 37.60 18 25 18 8 

30 20 92.385 38.65 12 31 12 5 

31 19 91.823 41.50 42 45 42 3 

32 18 91.615 42.56 35 36 35 2 

33 17 91.128 45.03 39 41 39 5 

34 16 90.827 46.56 11 12 11 6 

35 15 90.314 49.16 22 37 22 4 

36 14 89.274 54.44 6 7 6 8 

37 13 89.061 55.52 1 2 1 5 

38 12 88.353 59.11 30 43 30 5 

39 11 88.222 59.78 17 35 17 3 

40 10 87.424 63.83 38 42 38 5 

41 9 85.231 74.96 1 5 1 6 

42 8 83.374 84.38 6 11 6 14 

43 7 81.334 94.74 6 22 6 18 

44 6 78.988 106.64 30 39 30 10 
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45 5 74.668 128.57 6 18 6 26 

46 4 74.038 131.77 1 17 1 9 

47 3 23.174 389.91 6 30 6 36 

48 2 5.536 479.43 1 6 1 45 

49 1 -277.228 1914.55 1 38 1 50 

 

Final Partition 

 

Number of 

observations 

Within 

cluster sum 

of squares 

Average 

distance 

from 

centroid 

Maximum 

distance 

from 

centroid 

Cluster1 9 229.435 4.98051 6.56330 

Cluster2 26 410.879 3.85139 6.33373 

Cluster3 10 155.118 3.86162 4.75998 

Cluster4 5 66.620 3.61047 4.46001 

 

Cluster Centroids 

Variable Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Grand 

centroid 

JANMXT -

0.769802 

0.063542 1.30963 -

1.56404 

-0.0000000 

FEBMXT -

0.665185 

0.206643 1.07497 -

2.02715 

0.0000000 

MARMXT -

0.570492 

0.344823 0.77238 -

2.31096 

-0.0000000 

APRMXT -

0.382780 

0.465006 0.42667 -

2.58237 

0.0000000 
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MAYMXT -

0.484009 

0.589446 0.14511 -

2.48412 

0.0000000 

JUNMXT -

0.425084 

0.600792 0.06190 -

2.48277 

0.0000000 

JULMXT -

0.364959 

0.657665 -

0.16847 

-

2.42600 

0.0000000 

AUGMXT -

0.323608 

0.656932 -

0.19232 

-

2.44891 

0.0000000 

SEPMXT -

0.318456 

0.605892 -

0.03283 

-

2.51176 

-0.0000000 

OCTMXT -

0.344139 

0.477493 0.34070 -

2.54491 

0.0000000 

NOVMXT -

0.603548 

0.311561 0.87592 -

2.28557 

-0.0000000 

DECMXT -

0.668383 

0.038112 1.34081 -

1.67671 

-0.0000000 

MARHMX

T 

-

0.560949 

0.463994 0.36994 -

2.14293 

-0.0000000 

APRHMXT -

0.246997 

0.483083 0.25604 -

2.57952 

-0.0000000 

MAYHMX

T 

-

0.298334 

0.474214 0.20836 -

2.34562 

0.0000000 

JUNHMXT -

0.140609 

0.526464 -

0.00398 

-

2.47655 

-0.0000000 

JULHMXT 0.005623 0.582302 -

0.35048 

-

2.33714 

-0.0000000 

AUGHMXT -

0.165871 

0.629036 -

0.26266 

-

2.44709 

0.0000000 
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SEPHMXT -

0.078470 

0.472074 0.10475 -

2.52303 

0.0000000 

OCTHMXT -

0.345058 

0.429391 0.40467 -

2.42106 

0.0000000 

NOVHMX

T 

-

0.379335 

0.276491 0.71083 -

2.17661 

-0.0000000 

DECHMXT -

0.849077 

0.199982 0.70180 -

0.91516 

-0.0000000 

JANLMXT -

0.777385 

-

0.014007 

1.39213 -

1.31212 

-0.0000000 

FEBLMXT -

0.710495 

0.129284 1.22958 -

1.85254 

0.0000000 

MARLMXT -

0.605689 

0.223249 1.00747 -

2.08560 

-0.0000000 

APRLMXT -

0.458366 

0.374594 0.67684 -

2.47651 

-0.0000000 

MAYLMXT -

0.606404 

0.602310 0.15148 -

2.34344 

0.0000000 

JUNLMXT -

0.564350 

0.616234 0.09214 -

2.37287 

-0.0000000 

JULLMXT -

0.425311 

0.616117 -

0.00829 

-

2.42167 

-0.0000000 

AUGLMXT -

0.472937 

0.641679 -

0.08216 

-

2.32112 

-0.0000000 

SEPLMXT -

0.311697 

0.612181 -

0.13291 

-

2.35646 

-0.0000000 

OCTLMXT -

0.440059 

0.459517 0.35284 -

2.30306 

-0.0000000 
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NOVLMXT -

0.775399 

0.224195 1.05265 -

1.87539 

-0.0000000 

DECLMXT -

0.653045 

-

0.060744 

1.38137 -

1.27138 

0.0000000 

JANMXTR 0.513799 0.243663 -

1.05858 

-

0.07471 

-0.0000000 

FEBMXTR 0.508830 0.248440 -

0.74412 

-

0.71954 

0.0000000 

MARMXTR 0.106622 0.363583 -

1.12788 

0.17320 0.0000000 

APRMXTR 0.468145 0.274881 -

0.87303 

-

0.52599 

0.0000000 

MAYMXTR 0.496074 -

0.135796 

0.03859 -

0.26397 

0.0000000 

JUNMXTR 0.780419 -

0.110794 

-

0.16052 

-

0.50759 

-0.0000000 

JULMXTR 0.817005 -

0.113828 

-

0.70315 

0.52760 -0.0000000 

AUGMXTR 0.621406 0.111605 -

0.46502 

-

0.76883 

0.0000000 

SEPMXTR 0.512482 -

0.183431 

0.11654 -

0.20171 

-0.0000000 

OCTMXTR 0.103396 0.034873 0.05727 -

0.48199 

-0.0000000 

NOVMXTR 0.647775 0.068737 -

0.51030 

-

0.50283 

-0.0000000 

DECMXTR 0.410024 0.222906 -

1.01624 

0.13533 -0.0000000 
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Distances Between Cluster Centroids 

 Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Cluster1 0.0000 5.5135 7.7664 11.0814 

Cluster2 5.5135 0.0000 5.1956 15.7100 

Cluster3 7.7664 5.1956 0.0000 15.7649 

Cluster4 11.0814 15.7100 15.7649 0.0000 

 

Dendrogram 

 

 وبتفحرص هذه النتائج ُيالحظ ما يلي: 
يتبْلور منه  86.72أنَّ َقْطع البنية الشجرية عند مستوى املسافة االكليدية  .1

جتميعات واضحة املعامل. مؤكَّدة بذلك صحة احلْدس أبنَّ العدد أربعة 
أربعة وفصال للتجميعات هو  العددِّيَّةاملناسب الذي حيقق تناغما للوحدات 

 تسعة تقسيمات. 

 ملخص التحليل هو كما يلي: أنَّ  .2

 

 الوِّْحداتعدد  التجميع
 )احملطات( العددِّيَّة

جمموع 
 الرتبيعات

متوسط املسافة 
مركز  من

 التجميع

 ىاملسافة القصو 
مركز  من

 التجميع
1 9 55.348 1.886 3.525 
2 26 47.530 2.331 3.147 
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3 10 21.372 1.808 2.639 
4 5 0  0 0 

 

 

 رسم شجرة توزيع احملطات املناخية يف التجميعات (6/5شكل )
 

 األربع هو كما يلي:ع احملطات املناخية يف التجميعات يأنَّ جتم .3
 العددِّيَّة الوِّْحدات التجميع

طربجل، سكاكه، حائل، الوجه، الطائف،  بدنة،القرايت، طريف،  (9) 1
  تربة. 
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رفحاء، تبوك، حفر الباطن، تيماء، السرار، القطيف، مشلول، القصيم،  (26) 2
الزلفي، الظهران، عنيزة، عقلة الصقور، حوطة سدير، اهلفوف، شقراء، 

ص، احلناكية، الرايض، املدينة، الدوادمي، ديراب، اخلرج، حرض، خري
    يربين، األفالج، السليل. 

ينبع، جدة، بيشة، احليفاء، اخلوش، كيات، جنران، صبيا، مالكي،  (10) 3
   جيزان. 

 املندق، بلجرشي، النماص، مخيس مشيط، أهبا. (5) 4
وهبذا ميكن مواصلة البحث للتعررف على خصائص درجة حرارة اهلواء ِبستواها األقصى 
َده ليتحقق حتليل على مستوى أربعة تقسيمات  ات يف كل جمموعة على حِّ بتحليل املتغّي ِّ
مكانية ُمتمي ِّزة ملساحة اململكة العربية السعودية، ومن مث جتسيم نتائج ذلك يف خرائط 

 توضيحية. 
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 التحليل التمييزي

التحليل التمييزي هو جمموعة من العمليات اإلحصائية لتدقيق تبعِّيَّة الوِّْحدات 
العددية إىل طبقات تصنيفية مَتَّ ُتصيصها اليها بتطبيق إحدى طرائق التصنيف مثل 
ات حيتل التحليل التمييزي احللقة  التحليل التجميعي. ويف إطار التحليل ُمتعد ِّد املتغّي ِّ

ثالثة يف سلسلة متوالية تبدأ بتطبيق حتليل املركَّبات األساسية عندما يكون هناك ارتباط ال
ات األصل  ات وذلك حلساب قيم عاملية على املركَّبات حتِّل ُمل املتغّي ِّ قوي بني املتغّي ِّ
يف تطبيق احللقة الثانية وهي التحليل التجميعي لتخصيص الوِّْحدات العددية إىل 

ة عن بعضها البعض يتم التحقرق من دقة تبعيتها بتطبيق التحليل طبقات ُمستقِّلَّ 
التمييزي.  وهذه احلقيقة تعّن من املنظور اجلغرايف التحقرق من سالمة حتديد نطاقات 
جتميعات ُمْسبقة للوِّحدات العددِّيَّة املمث ِّلة ملواقع مكانية يف تقسيمات مكانية تتمايز 

 ة حتت الدرس. فيما بينها يف قيم خصائص الظاهر 
تعود أصول التحليل التمييزي إىل عامل االحصاء االجنليزي كارل بّيسون الذي 
أشار إىل جوهر هذا التحليل عند تقدميه ملؤشر املسافة بني التجميعات كعامل لقياس 

َيغ التحليل التميزي وضعها "فيشر" Pearson, K. 1925التشابُه العِّْرقي ) (. وأول صِّ
 .Fisher, Rية واحدة لتخصيص الوِّْحدات العددِّيَّة على طبقتني )يف شكل دال ة خط ِّ 

ات لتحقيق احلد األقصى 1936 (. وصيغة فيشر تلك تستند على تركيبات خط ِّية للمتغّي ِّ
من الفصل بني اجملموعات ويف نفس الوقت احلد األدىن من الفروقات يف داخل 

ها فيشر بِّقَِّيم يتم الوصول إليها اجملموعات ذاهتا. وهذه الرتكيبات اخلط ِّية عربر عن
 ِبعادالت ميكن كتابة صبغتها العربية هبذا النحو: 
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  і 1= مج ت م 1ط
  і 2= مج ت م 2ط

 وفيها:
 ت = دالَّة التمييز.

 і، م і 1م
 ابلتوايل.  2والطبقة  1= قيم الوِّْحدة  العددِّيَّة على املتغّي ِّ للطبقة  2

 احلالة تكون ِبعادلة ُتكتب صيغتها العربية كما يلي:ودالَّة التمييز يف هذه 
   ˆ+ ن 2(ˉі 2م - ˉі 1)م ˆع]÷  2(ˉі 2م - ˉі 1)م ˆت = ع

  :وفيها

 (2+ ع 1)ع÷  2ع 1=ع ˆع
 ويف هذه:

 = عدد الوِّْحدات العددِّيَّة يف الطبقة األوىل ويف الطبقة الثانية ابلتوايل. 2ع،  1ع
 قيم الطبقة األوىل والطبقة الثانية ابلتوايل.متوسط = ˉі 2م،  ˉі 1م
 ( 2 – 2+ ع 1)ع[ ÷  2 2(ن1 – 2+ ع 2 1(ن1 – 1])ع=  ˆن

 وفيها:
 = تبايُن القيم يف الطبقتني ابلتوايل. 2، ن 1ن

حال، أضاف فيشر الحقا شيئا من التحسينات على طريقته تلك يف مقالتني يف أية 
وقد تناول الباحثون تطبيق ومن مث تطوير  .(Fisher, R. 1938, 1940الحقتني )

أسلوب التحليل التمييزي بشكل ُمكثَّف منذ ستينات القرن املاضي بفضل تطور 
 ,Lubischew, A. A., 1962( ،)Okomotoوسهولة توفر احلواسيب اآللية ]مثال )
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M., 1963 ومن بني الدراسات اجلغرافية الرائدة يف تطبيق هذا التحليل هناك على .])
 ,Fotheringhamسبيل املثال دراسة "فثرجنهام" عن التنبؤ بنمط االستخدام الزراعي )

A. S., 1979( وتوالت تطبيقاته يف مواضيع جغرافية متنوعة ]مثال ،)Liu, K-B., 

1985( ،)Naranjo-Diaz, L.P. Alfonso, A. P., 1995( ،)Mason, S. J., 

1998( ،)Schneider, T. Held, I. M., 2001  .]) 
ص هوبريت ) ( أهداف تطبيق التحليل التمييزي Huberty, C. J., 1994, p.159ويُ َلخ ِّ
 يف النقاط التالية:

1. .  التحقرق من فرضية أو تنظّي ُمعنيَّ

 الوِّْحدة العددِّيَّة اجلديدة يف جمموعة ُمعيَّنة.وضع قاعدة للتنبؤ بعضوية  .2

التيقرن من نتيجة ُتصيص الوِّْحدات العددِّيَّة يف تطبيقات التصنيفات  .3
 األخرى مثل التحليل التجميعي.

 تعضيد نتائج حتليل سابق. .4

 التعررف على أنواع ُُمدَّدة من الوِّْحدات العددِّيَّة. .5

َيغ احلديثة ملعادالت التحليل التمييزي يف نوعني مها:   يف أية حال، ميكن اختزال الص ِّ
 .Predictive discriminant analysis (PDA)التحليل التمييزي التنبؤي،  .1

 Descriptive discriminant analysisالتحليل التمييزي الوصفي،  .2

(DDA). 

يُفرِّز التحليل التمييزي التنبؤي تصنيفا لكل من الوِّْحدات العددِّيَّة يف جمموعة 
ُمعيَّنة على أساس مقدار ارتباطها برتكيبات خط ِّية يتم حساهبا بعدد اجملموعات وذلك 
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ات خصائص الظاهرة حتت الدرس. وهذا  بتحليل قَِّيم الوِّْحدات العددِّيَّة على ُمتغّي ِّ
ن عليه الرتكيز ألنَّ الغرض من تناول التحليل التمييزي هنا هو التحليل هو الذي سيكو 

تقدمي وسيلة للتنبؤ بتبعِّيَّة الوِّْحدات العددِّيَّة أو للتحقرق من سالمة تصنيف هلا من 
 خالل تطبيقات أخرى.   

ات التجميع  أما التحليل التمييزي الوصفي فيكون الرتكيز فيه على مسألة أتثّيات ُمتغّي ِّ
ات اخلصائص على متغ ات اخلصائص، أي على مسألة فصل اجملموعات حسب مرتغّيَّ ّيَّ

وابلتايل تفسّي الرتكيبات اخلط ِّية اليت ترتبط ابالختالفات بني اجملموعات ومن مث تفسّي 
َية املرتبطة بتأثّيات التحليل ُمتعد ِّد التبايُن. ولتبسيط توضيح الفرق بني نوعي  البُ ن ْ

القول أبنَّ التحليل التمييزي التنبؤي قرين لتحليل العالقة التحليل التمييزي ميكن 
 االعتمادية املتعد ِّدة وأنَّ التحليل التمييزي الوصفي مثيل لتحليل االرتباط املتعد ِّد.

ات مها:  يف أية حال، يتطلَّب التحليل التمييزي نوعني من املتغّي ِّ
ت عددية أو َحْرفية ُمتغّي ِّ التمييز وهو املتغّيَّ الذي يتكو ن من ترميزا .1

للمجموعات اليت يري الباحث أهنا مالئمة لتمثيل الطبقات )الفئات( اليت 
ات  تتوزع عليها الوِّْحدات العددِّيَّة بفعل االختالفات يف قيمها على ُمتغّي ِّ
خصائص الظاهرة حتت الدرس. وهذا املتغّي ِّ هو ُمتغّيَّ جتميعي بطبيعته 

 ويكون ِبستويني على األقل.

م اختالفات تكفي لتصنيف متغّي ِّ  .2 ات خصائص الظاهرة اليت يعتقد أهنا جُتس ِّ
ات اخلصائص جيب  الوِّْحدات العددِّيَّة يف جمموعات منفصلة. واختيار ُمتغّي ِّ
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أْن يستند على ُُمد ِّدات منطقية ترتكز على خلفية تنظّيية، أحباث سابقة، 
 وعلى مقاييس االعتمادية.

ات وجيدر التأكيد، هنا، على أنَّ  ات الوِّْحدة العددِّيَّة واختيار املتغّي ِّ  اختيار جمال ُمتغّي ِّ
نفسها هو األكثر أمهية عند تطبيق التحليل التمييزي. ومسألة االختيار هنا تتعد ى 
ات لتشمل أيضا أسلوب قياسها ليتحقَّق اهلدف األساس من التحليل  ماهية املتغّي ِّ

دقة التنبؤ بتيعية الوِّْحدة العددِّيَّة، وهذا ال التمييزي التنبؤي وهو املستوى العايل يف 
ات اخلصائص املرتبطة ِبتغّي ِّ املعيار  يتحقَّق إال من خالل تركيبة خط ِّية ُمالئمة ملتغّي ِّ

 الطبقي.
ات اخلصائص اليت تدخل يف تطبيقات التحليل  والقاعدة العامة ابلنسبة لعدد ُمتغّي ِّ

ُمعدرال كبّيا حلجم قراءاهتا على عددها. ويذكر التمييزي هي االقتصار على عدد حُيق ِّق 
ات اخلصائص يف تطبيقات التحليل  كال من "هورا" و"ويلكوكس" أنَّ زايدة عدد ُمتغّيَّ
التمييزي يقابله اخنفاض يف ُمعدَّل االنتقاء الصائب للوِّْحدات العددِّيَّة يف عملية 

ات التخصيص على اجملموعات، وأنَّ هذا الوضع يظهر ابلذات عن دما ال ُتساهم املتغّي ِّ
 .Hora, S. C. Wilcox, Jاملضافة بشكل ذي شأن يف االختالفات بني اجملموعات )

B. 1982 ات اخلصائص املعتقد أبمهيتها (. لذا، إذا كان الوضع فيه عدد كبّي من ُمتغّي ِّ
عضها لتصنيف الوِّْحدات العددِّيَّة لتوزيع الظاهرة يكون ضروراي ممارسة عملية انتقاء لب

وَقْصر التحليل عليها. وهناك أساليب عِّدَّة لعملية االنتقاء هذه لعل أبسطها الطريقة 
 ( وهي كما يلي:Smith, J. C., 1984, p. 119اليت اقرتحها "مسيث" )
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تطبيق التحليل التمييزي التنبؤي على مستوى ُمْفرد أي على كل ُمتغّيَّ لوحدِّه  .1
 ؤ له.وابلتوايل ورصد قيمة نسبة دقة التنب

تطبيق التحليل على مستوى ثنائي ُمتدر ِّج أي على املتغّي ِّ األول مع املتغّي ِّ الثاين،  .2
مث املتغّي ِّ الثاين مع املتغّي ِّ الثالث، مث املتغّي ِّ الثالث مع املتغّي ِّ الرابع، وهكذا 
دواليك حىت النهاية، مع رصد القيمة األكرب من بني قَِّيم نسبة دقة التنبؤ لكل 

 .تطبيق

تطبيق التحليل على مستوى ثالثي ُمتدر ِّج أي على املتغّي ِّ األول واملتغّي ِّ الثاين  .3
واملتغّي ِّ الثالث، مث املتغّي ِّ الثاين واملتغّي ِّ الثالث واملتغّي ِّ الرابع، مث املتغّي ِّ الثالث 
واملتغّي ِّ الرابع واملتغّي ِّ اخلامس، وهكذا دواليك حىت النهاية، مع رصد القيمة 

 ألكرب من بني قيم نسبة دقة التنبؤ لكل تطبيق.ا

تكرار اخلطوات على بقية املستوايت بنفس املنوال ورصد القيمة األكرب من بني  .4
 قيم نسبة دقة التنبؤ.

يف النهاية ُتستعَرض الرتكيبات ذات القَِّيم األكرب يف نسبة دِّقَّة التنبؤ وخُيتار من   .5
ات اليت حُتق ِّ   ق النسبة األكرب يف دِّقَّة التنبؤ ابلعدد األقل.  بينها تركيبة املتغّي ِّ

وتبّن  أنَّ فحوى التحليل التمييزي ينضوي على التعامل مع قياسات "ق" لكل وِّْحدة 
ات "م"، يعّن أنَّ النتيجة ستكون جتميع الوِّْحدات العددِّيَّة  عددِّيَّة "ع" على متغّي ِّ

ات اخل صائص يف جتميعات طبقية "ط" ذات معّن. املتماثِّلة يف قَِّيم قياساهتا على ُمتغّي ِّ
 وهذا التجميع يرتكز على حتليل مصفوفات بياانت يف شكل ط ق م.

 قاعدة التصنيف اليت يرتكز عليها التحليل التمييزي التنبؤي أتخذ أشكاال ثالثة هي:



 
 

اتالفصل اخلامس                                          التحليالت متعد ِّدة   املتغّي ِّ
 

417 
 

 تركيبة من القياسات التنبؤية. .1

 اجملموعة املعيَّنة.صيغة الحتمالية عضوية الوِّْحدة العددِّيَّة يف  .2

 املسافة بني نقطتني إحصائيتني. .3

والشكل األخّي هو الذي نشأ عليه التحليل التمييزي وترعرع وهو أكثرها شيوعا يف 
التطبيق ولذا سيقتصر، هنا، تناول التحليل التمييزي عليها. وميكن تبسيط مسألة 

 "2"م  "1ثنائي املتغّي ِّ "م املسافة بني نقطتني هنا ابلنظر إليها يف إطار الوضع الفراغي
الذي يكون فيه حساب  املسافة بني ،مثال، النقطة " أ" و النقطة "ب" بتطبيق هذه 

 املعادلة" 
 (ب2، مب 1(      ب : )مأ2، م أ1أ : )م

 وبتطبيق تنظّي بيثاغورس يكون مؤشر املسافة بني النقطتني كما يلي:
  2(ب іم -أ  і= مج )م    2(ب2، مب 1+ )م 2(أ2، م أ1= )م 2س

 ومؤشر املسافة هذا ميكن حسابه على ثالث مستوايت هي:
 املسافة من وِّْحدة عددِّيَّة إىل أخرى. .1

 املسافة من مركز جتميع آلخر. .2

 املسافة من وِّْحدة عددِّيَّة إىل مركز جتميع. .3

التحليل التمييزي ويشّي "كلكا" إىل أنَّ تطبيق معادلة مؤشر املسافة بصيغتها هذه يف 
ال يتأتَّ منه نتائج صحيحة بسبب عدم توافقها مع اشرتاطات تطبيق التحليل وهي: 
ات اخلصائص، وحدة قياس اخلصائص، وَتاثل  عدم وجود ارتباط قوي بني أي من ُمتغّي ِّ

(. هذا اإلشكال أمكن حلَّه على يد Klecka, W. R., 1980, p.44االحنراف )
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ر املسافة حبيث اإلحصائي اهلندي الشهّي  "ماهاالنوبس" الذي أعاد صياغة معادلة مؤش ِّ
تشمل مصفوفة التبايُن وقدم معادلة أثبتت دقتها يف حساب املسافات اإلحصائية بني 

(. وقد أضحت معادلة 1969الوِّْحدات العددِّيَّة ومراكز اجملموعات )ماهاالنوبس، 
ميكن كتابة صيغتها العربية هبذا "ماهاالنوبس" األداة األساس يف التحليل التمييزي و 

 النحو:
 ( ط jم – jم) × (  ط jم – i( ) م jiمج مج أ × ط(-ط( = )ع ، )ع 2س

 وفيها، 
 ع = الوِّْحدة العددِّيَّة.

 ط = الطبقة )اجملموعة(.
 تبايُن.مصفوفة ال=   jiأ

األساس الذي يرتكز يف أية حال، املسافة من الوِّْحدة العددِّيَّة إىل مركز اجملموعة هي 
عليه التحليل التمييزي التنبؤي يف صياغة قاعدة التخصيص اليت من خالهلا تتم عملية 
التنبؤ بعضوية الوِّْحدة العددِّيَّة ومن مث وضعها يف التصنيف املالئم على أساس املسافة 
األصغر من بني املسافات بني الوِّْحدة العددِّيَّة ومراكز اجملموعات. ولتحقيق ذلك 
ات )ق  ُتستخدم املعلومات اليت تتضمنها مصفوفة قياسات الوِّْحدة العددِّيَّة على املتغّي ِّ
ع م(. والقاعدة الشائعة هنا ترتكز على مبدأ التوقرع ااألقصى لتخصيص الوِّْحدة العددِّيَّة 
إىل اجملموعة األكثر احتماال للظهور فيها، أي بكلمة أخرى حسب قيمة دالَّة 

 التصنيف.
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ت التصنيف يف التحليل التمييزي التنبؤي يف شكلني مها وتكون  داال 
(McLachlan, G. I., 1992, P.133) : 

دالَّة تصنيف خط ِّية ُتطبَّق عندما يكون ُمعدَّل عدد قراءات البياانت إىل عدد  .1
ات صغّيا أو عندما تكون مصفوفات البياانت ذات تبايُن زوجي ُمتماثِّل،  املتغّي ِّ

 متوسطاهتا متساوية.أي أن 

دالَّة تصنيف تربيعية ُتطبَّق عندما يكون مرعدَّل عدد قراءات البياانت إىل عدد  .2
ات كبّيا وال تكون مصفوفات البياانت ذات تبايُن ُمتماثِّل، أي ال تتساوى  املتغّي ِّ

 يف متوسطاهتا.
لتصنيف ويشّي "هوبريت" إىل أنَّ هناك ثالثة طرائق لبناء قاعدة االحتمال األقصى 

الوِّْحدات العددِّيَّة يف جمموعات تستند على دالة التصنيف. وهذه الطرائق هي 
(Huberty, C. J., 1994, p.53:) 

وضع أمنوذج افرتاضي لتوزيع دالَّة التوقرع وافرتاض أنَّ البياانت حتت التحليل  .1
تتطابق مع األمنوذج، ومن مث استخدام البياانت لبناء قاعدة تصنيف ابستخدام 

 ذلك التقدير.

تقدير قيم الدالَّة مباشرة من البياانت دون أي حتديد أمنوذجي ُمسبق، ومن مث  .2
 بناء قاعدة تصنيف ابستخدام ذلك التقدير.

الدمج بني الطريقتني السابقتني ومن مث استخدام اإلطار الباييزي الستخراج  .3
 حليل.تقديرات دالَّة التوقًّع ألمنوذج ُمعنيَّ تبعا للبياانت حتت الت

 وجتدر اإلشارة هنا، أيضا، إىل أنَّ قاعدة االحتمال األقصى يكون تطبيقها كما يلي: 
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 ُتصيص الوِّْحدة العددِّيَّة حسب القيمة األكرب يف الدالَّة اخلطية للتصنيف.  .1

ُتصيص الوِّْحدة العددِّيَّة إىل اجملموعة اليت ينجم منها أكرب قيمة لدالَّة التصنيف  .2
 الرتبيعية. 

حال، يتم هذا التصنيف على أساس املسافة اإلحصائية األقل بني الوِّْحدة العددِّيَّة  يف أية
واملركز املتوسط للمجموعة. وأتخذ مرعادالت داالت التصنيف يف التحليل التمييزي 

يغ اليت انقشها "هوبريت" ) يغا عديدة منها الص ِّ  (Huberty, C. J., 1994, p.56-62صِّ
 ا العربية كما يلي:واليت ميكن أن ُتكتب صيغه

 
 : الدالَّة اخلط ِّية للتصنيف:أوال

 ([ و م″س 1/2-) ت  ×  د1]مج÷ ([ و م ″س 1/2-ت )  ×خ = ]د 
 وفيها:

 د = املعدَّل املقاس للقراءات يف اجملموعة إىل اجملموع الكلي للقراءات.
 = املعدَّل املتوقَّع للقرءات يف اجملموعة إىل اجملموع الكلي للقراءات. د

 ت = ُمعامِّل التضاعف.
= تربيع املسافة املقاسة بني الوِّْحدة العددِّيَّة ومركز اجملموعة على أساس اخلطأ  و م″س

 يف مصفوفة التبايُن املزدوج.
= تربيع املسافة املتوقَّعة بني الوِّْحدة العددِّيَّة ومركز اجملموعة على أساس اخلطأ   و م″س

 يف مصفوفة التبايُن املزدوج.
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 يف: الدالَّة الرتبيعية للتصناثنيا
  × 1/2 -م ص  ×  د1]مج÷ ( [ و م س 1/2-ت ) ×  1/2 -م ص ×ت = ]د 

 ([  و م س 1/2-ت ) 
 وفيها:

 د = املعدَّل املقاس للقراءات يف اجملموعة إىل اجملموع الكلي للقراءات.
 = املعدَّل املتوقَّع للقرءات يف اجملموعة إىل اجملموع الكلي للقراءات. د

 مصفوفة التبايُن املزدوج للمجموعة.=  مص
 ت = ُمعامِّل التضاعف.

 = تربيع املسافة املقاسة بني الوِّْحدة العددِّيَّة ومركز اجملموعة. و مس
  = تربيع املسافة املتوقَّعة بني الوِّْحدة العددِّيَّة ومركز اجملموعة.  و م س

يتَّضح هبذا االستعراض أنَّ تقدير دال يت التحليل التمييزي حيتاج إىل عمليات رايضية 
اليت تتكون منها. ولذا سيقتصر التطبيق يف حساب كثّية ومعقَّدة للتعويض عن املعامل 

ت على مثال ُُمَّدد لتوضيح كيفية التعامل مع اجلزء اخلاص ابلتحليل التمييزي  هذه الداال 
 يف احلزمة اإلحصائية "ميّن اتب".

ت التصنيف يف بيئة برانمج "ميّن اتب" هي  مراحل التجهيز ل  ومن مث حساب داال 
 كما يلي:

 يف جدول البياانت هبذا النحو:  وْضع البياانت .1

وْضع ُمتغّي ِّ التصنيف )ُمتغّي ِّ اجملموعات( برتميزاته احلَْرفِّية أو العددِّيَّة يف  .أ
 عامود مستقل.
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ات خصائص الظاهرة حتت الدرس اليت مت اختبارها كل يف  .ب وْضع ُمتغّي ِّ
 عامود مستقل ليقوم التصنيف على أساسها. 

ات اخلصائص، ويف حالة فحص اعتدالية توزيع قراءات كل  .2 ُمتغّي ِّ من ُمتغّي ِّ
اكتشاف أنَّ أاي  منها غّي ُمعتدِّل التوزيع حُتوَّل قراءاته إىل قيم رُتبِّيَّة هلا. ويُطبَّق 

من خالل أداة  Anderson-Darlingدارلنج -لذلك فحص أندرسون
Normality Test  يف جمموعةBasic Statistics  يف انفذة االحصاءStat. 

ات اخلصائص فإذا ظهر فيها أي  .3 حساب مصفوفة ُمعامِّالت االرتباط بني مُتغّي ِّ
ين بينهما ارتباط قوي يتعنيَّ حذف أحدمها، أو اللجوء إىل تطبيق حتليل  ُمتغّي ِّ
املركَّبات األساسية وحساب قَِّيم عامِّليَّة للوِّحدات العددِّيَّة على املركَّبات 
ات األصل ألهنا تكون بطبيعتها غّي مرتبطة ببعضها  واستخدامها كبديل للُمتغّي ِّ

 البتَّة.

 Test for Equal ابستخدام أداة فحص َتاثُل متوسطات مصفوفات التبايُن .4

Variances  اليت يف جمموعة حتليل التبايُنANOVA  يف انفذةStat فإذا اتَّضح .
طبيق دالة التصنيف الرتبيعية للتنبؤ بتبعية أْن ليس هناك َتاثُل بينها يتعنيَّ ت

الوِّْحدات العددِّيَّة إىل اجملموعات. أما إذا كان هناك َتاثُل يف متوسطات 
 .Gilbert, E. S., 1969, Marks, Sمصفوفات التبايُن فُتطبَّق الدالة اخلطية )

Dunn, O. J. 1974.) 

ع عليها الوِّْحدات فحص مستوى جودة الفْصل بني جمموعات التصنيف اليت تتوز   .5
الذي تكون قيمته ضمن ُمستْخرَج  Wilkالعددِّيَّة وذلك بتطبيق فحص ويلك 
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 Statانفذة  يكون الوصول إليها عربالتحليل املتعد ِّد للتبايُن. وأداة هذا التحليل 
 General MANOVAومن مث اختيار َخيار  ANOVAواختيار جمموعة 

ات اخلصائص ويف  Responsesوعندها ستظهر انفذة يوضع يف مستطيل  ُمتغّير
سيظهر على الشاشة  OKُمتغّي ِّ التصنيف. وابلضغط على  Modelمستطيل 

ُمستخرَج التحليل وفيه قيمة وِّيْلك. فإذا كانت قيمته قريبة من الصفر تُرفض 
فرضية عدم جودة فصل الوِّْحدات العددِّيَّة يف اجملموعات املقرتحة ويُنظر أيضا 

تُرفض فرضية أنَّ هذه القيمة  0.05هلا فإذا كانت أقل من  يف قيمة فحص فيشر
 ال َتثل وضعا حقيقيا على مستوى اجملتمع االحصائي األمشل.

ات اخلصائص ذات العدد األقل والقيمة األعلى يف نسبة دِّقَّة  .6 اختيار تركيبة ُمتغّي ِّ
ات اخلصائص بشكل ُمْفرد مث بش كل التنبؤ وذلك بتطبيق التحليل على ُمتغّي ِّ

ثنائي مث ثالثي مث رابعي وهكذا حىت النهاية ورصد قيمة نسبة دِّقَّة التنبؤ يف كل 
ات اليت حُتق ِّق أكرب نسبة لدِّقَّة التنبؤ.   مرة. ومن مث اختيار جمموعة املتغّي ِّ

وبعد االنتهاء من هذه التجهيزات ُيشرَع يف تطبيق التحليل التمييزي ابستخدام برانمج 
 :"ميّن اتب" كما يلي

، مث اختيار َخيار Multivariateواختيار جمموعة  Statفتح انفذة  .1
Discriminant Aanalysis  7/5وستظهر انفذة، شكل. 

واختيار العمود الذي به ُمتغّي ِّ التصنيف من  Groupsالضعط على مستطيل  .2
 . Selectالقائمة يف يسار النافذة وضغط

 



 
 

اتالفصل اخلامس                                          التحليالت متعد ِّدة   املتغّي ِّ
 

424 
 

 
 انفذة إعداد التحليل التمييزي  (7/5شكل )

 

واختيار العمود الذي به ُمتغّي ِّ التصنيف من  Groupsالضعط على مستطيل  .3
 . Selectالقائمة يف يسار النافذة وضغط

ات   Predictorsمستطيل ضغط .4 ات اخلصائص من قائمة املتغّي ِّ واختيار ُمتغّي ِّ
 .Selectيف يسار النافذة والضغط 

. Quadraticأو  Linearتنشيط الدالَّة اليت هبا حُيسب تنبؤ التصنيف، خطية  .5
االختيار يكون على أساس َتاثُل أو عدم َتاثُل متوسطات مصفوفات  وهذا

 التبايُن، ويكون االختيار ابلضغط على الدائرة الصغّية اليت جُتاور اسم الدالَّة.
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َفة ملعاملِّ دالَّة التصنيف )أي تقسيم البياانت  .6 الستخدام َخيار املطابَقة املتناصِّ
املِّ الدالَّة واآلخر لتقومي مدى ُمطابَقة إىل جمموعتني متساويتني أحدها لتقدير مع

 Useالتصنيفات اليت تُفرِّزها الدالَّة( يُنشَّط هذا اخلَيار ابلضغط على ُمربَّع 

cross validation.وهذا اخلَيار مهم يف بلورة تصنيف جيد ، 

إلضافة قَِّيم الدالة اخلطية للتمييز، يف حالة اختيارها، إىل جدول البياانت  .7
أعمدة شاغرة بعدد اجملموعات اليت يتبناها التحليل وذلك يف  ُتكتب أرقام

 . Storage: linear discriminant functionمستطيل 

ْضع ُمدل ِّالت التصنيف الذي تفرزه دالة التصنيف لكل وحدة عددية يف لو   .8
، وميكن فعل نفس األمر ابلنسبة للتنبؤ على Fitsجدول البياانت يُنشط خيار 

فة وذلك بتنشيط   Fits from crossأساس اختيار املطابَ َقة املتناصِّ

validation. 

جمموعة، أو حتديد تَ َبعِّي ِّة وِّْحَدة الستخدام قيم ُمسبقة الحتمالية الت ََّبعِّيَّة لكل  .9
عددِّيَّة بقيم ُمعيَّنة ال يشملها اجلدول، أو التحكرم يف كم مستخرج التحليل 

 . 8/5وعندها ستظهر هذه النافذة، شكل  Optionsُيضغط على 

تنشيط املطلوب من االختيارات. مثال الستخدام قيم ُمْسبقة الحتمالية تَ َبعِّيَّة  .10
القيم اجلزئية  Prior probabilitiesيف مستطيل كل جمموعة يُكتب 

الحتمالية كل جمموعة ابلتوايل حبيث يكون اجملموع الُكل ي لكل تلك القيم 
بت القيم النسبية لعدد الوِّْحدات العددِّيَّة يف  اجلزئية واحد صحيح. وقد ُحسِّ
كل جتميع من التجميعات األربع اليت حتدَّدت ابلتحلبل التجميعي مث 
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نت يف ثوابت ُوضِّعت يف ذلك املستطيل. أما إذا أريد التنبؤ ِبجموعة اُْخُتزِّ 
وحدة أو وحدات عددية غّي موجودة ضمن البياانت يف اجلدول فُتكتب 

ات اخلصائص  لتوايل مرة ابالقيم احملدََّدة لكل منها على كل متغّي ِّ من متغّير
 Predict groupواحدة لكل وحدة عددية وذلك يف مستطيل   

membership for وأخّيا للتحكرم يف كم ُمتوى مستخرج التحليل بُنشَّط .
املستوى املطلوب من بني املستواىت اخلمسة اليت يتيحها الربانمج واليت تبدأ 

 ِبستوى عرض ال شئ إىل مستوى عرض كل شئ أجنزه الربانمج.     

 

 
 انفذة َخيارات التحليل التمييزي (8/5شكل )
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مث ضغطها يف انفذة التحليل وعندها سيظهر على الشاشة  OKضغط  .11
 مستخرج نتائج التحليل.

ت اخلط ِّية للتحليل  وسُيستخدم كمثال لتطبيق اخلطوات السابقة حلساب الداال 
ة للوِّْحدات التمييزي، ومن مث قراءة النتائج، بياانت القيم العاملية على املركَّبات العشر 

اليت مت جتميعها يف أربعة جتميعات متَّ احلصول عليها من تطبيق التحليل  50العددِّيَّة ال   
التجميعي لنقاط قياس املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة القصوى يف اململكة العربية 
ات ترتبط خبمسني وحدة عددية.  السعودية. وهكذا تكون أربع طبقات بعشرة ُمتغّي ِّ

ت وسيق تصر التطبيق على التحليل التمييزي التنبرؤي ألنَّه الشطر الذي يتعامل مع داال 
التصنيف اخلطية وهي املهمة يف التحليل التمييزي. يف أية حال، يقتصر اجلزء اخلاص 
ابلتحليل التمييزي يف برانمج "ميّن اتب" على هذا الشطر من التحليل. وبتطبيق 

 على بياانت املثال كانت هذه النتائج اليت توض ِّح: خطوات جتهيز البياانت للتحليل
أنَّ املركَّبني األول والثامن كاان ذا توزيع غّي معتدِّل وِبعلم التواء مرتفع نسبيا  .1

 إىل قيم لوغارمثية.  مالذا ُحو ِّلت قراءهت

ات التطبيق )القيم  .2 أنَّ قيم معامالت مصفوفة معامالت االرتباط بني متغّي ِّ
صفرية أو قريبة جدا من الصفر وهذا أمر ُمَتوقَّع ألهنا َُتث ِّل العاملية( كانت 

 قيم عاملية على ُمركَّبات غّي مرتبطة ببعضها البعض البَ تَّة. 

ات أظهر أنَّ قيم فحص "ابرلت" تراوحت بني  .3 أنَّ فحص جتانس تبايُن املتغّي ِّ
(. وهذه القَِّيم 0.771)ابحتمالية  3.297( و0.074)ابحتمالية  11.495

ات حتت التحليل ذات  َُتك ِّن من قبول فرضية الفحص القائلة أبنَّ املتغّي ِّ
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تبايُن ُمتماثل ولذا ُيستنج أبْن ليس هناك اختالف ذو شأن يف تبابنها، وهذا 
معناه تبّن  الدال ة اخلط ِّية كوسيلة حلساب داالت تصنيف البياانت يف 

 اجملموعات األربع.

اجملموعات اليت تتوزع عليها الوِّْحدات  أنَّ قيمة ويلك لفحص سالمة بنية .4
، أي أهنا بعيدة جدا عن قيمة واحد صحيح 0.00001العددِّيَّة كانت 

َية اجملموعات اليت تتوزع عليها الوِّْحدات  وقريبة جدا من الصفر، أي أنَّ بُ ن ْ
العددِّيَّة يف املثال سليمة وذات فصل جيد، أي يصِّح رفض فرضية أنَّ هذه 

وضعا حقيقيا على مستوى جمتمع إحصائي أمشل للبياانت، القيمة ال َتثل 
ت التمييز اخلطَّية على أساس اجملموعات  ومُيكن الشروع يف حساب داال 

 األصيلة للتصنيف.

بعد االنتهاء من هذه التجهيزات نُ ف ِّذت خطوات حساب الدالَّة اخلط ِّية للتصنيف  
 وكان هذا املستخرج:

 
Discriminant Analysis: CKUSTERING_GROUP versus ... 8, 

LOADINGS-C9 
Linear Method for Response: CKUSTERING_GROUP 

Predictors: lOADINS-c1, lOADINS-c2, lOADINGS-C3, LOADINGS-C4, 

LOADING-C5, LOADINGC-6, LOADING-C6, LOADINGS-C7, LOADINGS-C8, 

LOADINGS-C9 

 

Groups 

Group        1        2        3        4 

Count 9 26 10 5 
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Prior 0.180 0.520 0.200 0.100 

 

Summary of Classification 

 True Group 

Put into Group 1 2 3 4 

1 9 0 0 0 

2 0 26 0 0 

3 0 0 10 0 

4 0 0 0 5 

Total N 9 26 10 5 

N correct  9 26 10 5 

Proportion 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Correct Classifications 

N Correct Proportion 

50 50 1.000 

 

Summary of Classification with Cross-validation 

 True Group 

Put into Group 1 2 3 4 

1 5 0 0 0 

2 3 26 0 0 

3 1 0 10 0 

4 0 0 0 5 

Total N 9 26 10 5 
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N correct  5 26 10 5 

Proportion 0.556 1.000 1.000 1.000 

 

Correct Classifications with Cross-validation 

N Correct Proportion 

50 46 0.920 

 

Squared Distance Between Groups 

 1 2 3 4 

1 3.430 13.757 28.397 46.192 

2 15.879 1.308 16.882 91.995 

3 28.608 14.971 3.219 91.052 

4 45.016 88.698 89.666 4.605 

 

Linear Discriminant Function for Groups 

 1 2 3 4 

Constant -5.002 -2.202 -6.233 -33.919 

lOADINS-c1 -1.239 0.760 0.686 -4.901 

lOADINS-c2 1.248 0.710 -1.632 0.409 

lOADINGS-C3 0.202 0.653 -0.339 0.592 

LOADINGS-C4 0.259 0.186 -0.197 1.360 

LOADING-C5 -2.781 -0.444 -1.016 -5.705 

LOADINGC-6 2.880 0.632 0.799 7.639 

LOADING-C6 0.135 0.139 1.061 0.590 

LOADINGS-C7 -1.260 -0.124 -0.010 -2.087 
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LOADINGS-C8 2.159 -0.025 0.623 4.104 

LOADINGS-C9 -3.363 -0.856 0.235 -5.476 

 

Group Means 

  Means for Group 

Variable 

Pooled 

Mean 1 2 3 4 

lOADINS-c1 -0.074493 -

2.69861

1 

2.34187

3 

2.43760

3 

-

12.94037

5 

lOADINS-c2 0.084197 1.92969

9 

1.16599

1 

-

3.71309

4 

-1.268452 

lOADINGS-

C3 

0.052636 -

1.08201

3 

0.62709

9 

-

0.53735

9 

0.287785 

LOADINGS-

C4 

0.015359 -

0.34573

4 

0.13952

4 

-

0.11714

2 

0.284675 

LOADING-

C5 

-0.083859 -

0.15853

9 

0.07368

8 

-

0.53542

5 

0.134451 

LOADINGC-

6 

0.079895 -

0.32208

8 

0.08499

7 

0.33594

8 

0.264833 

LOADING-

C6 

0.016930 -

0.13862

1 

-

0.02964

1 

0.31943

3 

-0.065915 
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LOADINGS-

C7 

-0.017383 -

0.17225

0 

0.02951

5 

-

0.04453

4 

0.071814 

LOADINGS-

C8 

0.031261 0.29347

4 

-

0.11831

2 

0.25281

0 

-0.106036 

LOADINGS-

C9 

-0.050381 -

0.23393

8 

-

0.04481

0 

-

0.00323

9 

0.156769 

 

 

 

Group Standard Deviations 

 Pooled 

StDev 

StDev for Group 

Variable 1 2 3 4 

lOADINS-c1 1.798 1.758 1.421 2.256 2.630 

lOADINS-c2 1.628 2.089 1.563 1.151 1.866 

lOADINGS-C3 1.673 2.364 1.400 1.839 1.066 

LOADINGS-C4 1.277 1.261 1.435 1.047 0.484 

LOADING-C5 0.9805 1.0408 1.0848 0.7918 0.3507 

LOADINGC-6 0.8670 1.0873 0.8748 0.7415 0.5098 

LOADING-C6 1.006 1.430 0.912 0.876 0.781 

LOADINGS-C7 0.9414 1.3726 0.8449 0.8939 0.4038 

LOADINGS-C8 0.8962 1.7476 0.6236 0.4870 0.4068 

LOADINGS-C9 0.8282 0.9853 0.8725 0.5808 0.6551 
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Pooled Covariance Matrix 

 

  

LOADING-

C6 

LOADINGS-

C7 

LOADINGS-

C8 

LOADINGS-

C9 

lOADINS-c1             

lOADINS-c2             
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lOADINGS-

C3 

            

LOADINGS-

C4 

            

LOADING-

C5 

            

LOADINGC-

6 

            

LOADING-

C6 

1.0112          

LOADINGS-

C7 

0.0154 0.8862       

LOADINGS-

C8 

-0.0411 0.0447 0.8033    

LOADINGS-

C9 

0.0406 -0.0560 0.0980 0.6859 

 

 

Covariance matrix for Group 1 
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LOADING-

C6 

LOADINGS-

C7 

LOADINGS-

C8 

LOADINGS-

C9 

lOADINS-c1             

lOADINS-c2             

lOADINGS-

C3 

            

LOADINGS-

C4 

            

LOADING-

C5 

            

LOADINGC-

6 

            

LOADING-

C6 

2.04533          

LOADINGS-

C7 

0.88612 1.88393       

LOADINGS-

C8 

0.59115 -0.32532 3.05399    

LOADINGS-

C9 

0.26265 -0.82115 0.86915 0.97088 
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Covariance matrix for Group 2 
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LOADING-

C6 

LOADINGS-

C7 

LOADINGS-

C8 

LOADINGS-

C9 

lOADINS-c1             

lOADINS-c2             

lOADINGS-

C3 

            

LOADINGS-

C4 

            

LOADING-

C5 

            

LOADINGC-

6 

            

LOADING-

C6 

0.83238          

LOADINGS-

C7 

-0.13143 0.71393       

LOADINGS-

C8 

-0.20087 0.15111 0.38884    

LOADINGS-

C9 

-0.06355 0.07291 -0.03261 0.76126 
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Covariance matrix for Group 3
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LOADING-

C6 

LOADINGS-

C7 

LOADINGS-

C8 

LOADINGS-

C9 

lOADINS-c1             

lOADINS-c2             

lOADINGS-

C3 

            

LOADINGS-

C4 

            

LOADING-

C5 

            

LOADINGC-

6 

            

LOADING-

C6 

0.76710          

LOADINGS-

C7 

-0.35387 0.79909       

LOADINGS-

C8 

-0.29278 0.08448 0.23719    

LOADINGS-

C9 

0.05245 0.26883 -0.16146 0.33734 
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Covariance matrix for Group 4 
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LOADING-

C6 

LOADINGS-

C7 

LOADINGS-

C8 

LOADINGS-

C9 

lOADINS-c1             

lOADINS-c2             

lOADINGS-

C3 

            

LOADINGS-

C4 

            

LOADING-

C5 

            

LOADINGC-

6 

            

LOADING-

C6 

0.61008          

LOADINGS-

C7 

0.02281 0.16302       

LOADINGS-

C8 

0.25922 0.02983 0.16547    

LOADINGS-

C9 

0.22089 -0.06208 -0.04401 0.42918 
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Summary of Classified Observations 

 True 

Grou

p 

Pred 

Grou

p 

X-val 

Grou

p 

 

Squared 

Distance Probability 

Observati

on 

Grou

p Pred X-val 

Pre

d 

X-

val 

1 1 1 1 1 10.34 13.73 1.0

0 

1.00 

            2 26.85 29.18 0.0

0 

0.00 

            3 46.74 50.39 0.0

0 

0.00 

            4 38.81 38.07 0.0

0 

0.00 

2 1 1 1 1 15.49 24.60 0.9

7 

0.64 

            2 22.53 25.75 0.0

3 

0.36 

            3 44.20 49.89 0.0

0 

0.00 

            4 76.65 90.41 0.0

0 

0.00 

3** 1 1 2 1 14.56 22.37 0.5

8 

0.04 

            2 15.17 16.16 0.4

2 

0.96 

            3 44.90 50.26 0.0

0 

0.00 

            4 71.68 81.24 0.0

0 

0.00 
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4 1 1 1 1 13.57 20.12 0.9

5 

0.63 

            2 19.53 21.15 0.0

5 

0.37 

            3 41.02 44.33 0.0

0 

0.00 

            4 65.65 71.29 0.0

0 

0.00 

5** 1 1 2 1 33.15 138.21 1.0

0 

0.00 

            2 44.97 125.36 0.0

0 

1.00 

            3 61.03 144.94 0.0

0 

0.00 

            4 91.91 214.67 0.0

0 

0.00 

6 2 2 2 1 20.654 21.493 0.0

0 

0.01 

            2 9.839 12.492 1.0

0 

0.99 

            3 37.336 42.351 0.0

0 

0.00 

            4 97.275 96.567 0.0

0 

0.00 

7 2 2 2 1 9.089 8.972 0.2

8 

0.43 

            2 7.166 8.453 0.7

2 

0.56 
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            3 19.061 19.129 0.0

0 

0.00 

            4 67.832 68.593 0.0

0 

0.00 

8 2 2 2 1 21.547 21.801 0.0

0 

0.00 

            2 5.891 6.718 1.0

0 

1.00 

            3 29.524 30.782 0.0

0 

0.00 

            4 101.77

3 

100.93

3 

0.0

0 

0.00 

9 2 2 2 1 18.76 20.24 0.0

8 

0.42 

            2 13.79 19.71 0.9

1 

0.54 

            3 22.79 24.97 0.0

1 

0.04 

            4 88.43 87.22 0.0

0 

0.00 

10 1 1 1 1 15.84 25.49 0.9

8 

0.69 

            2 23.42 27.13 0.0

2 

0.30 

            3 33.09 34.95 0.0

0 

0.01 

            4 50.77 52.24 0.0

0 

0.00 
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11 2 2 2 1 34.44 48.08 0.0

0 

0.01 

            2 20.80 38.19 1.0

0 

0.99 

            3 50.89 78.16 0.0

0 

0.00 

            4 111.02 123.37 0.0

0 

0.00 

12 2 2 2 1 29.25 34.71 0.0

0 

0.00 

            2 15.23 22.81 1.0

0 

1.00 

            3 30.12 35.49 0.0

0 

0.00 

            4 109.50 115.20 0.0

0 

0.00 

13 2 2 2 1 19.959 20.015 0.0

0 

0.00 

            2 5.477 6.178 1.0

0 

1.00 

            3 23.168 23.401 0.0

0 

0.00 

            4 97.932 96.526 0.0

0 

0.00 

14 2 2 2 1 15.743 15.654 0.0

1 

0.02 

            2 6.766 7.897 0.9

9 

0.98 
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            3 24.486 25.101 0.0

0 

0.00 

            4 91.046 89.295 0.0

0 

0.00 

15 2 2 2 1 21.575 21.838 0.0

0 

0.00 

            2 5.934 6.774 1.0

0 

1.00 

            3 32.602 34.519 0.0

0 

0.00 

            4 99.537 98.387 0.0

0 

0.00 

16 2 2 2 1 25.944 27.307 0.0

0 

0.00 

            2 8.082 9.772 1.0

0 

1.00 

            3 29.721 31.657 0.0

0 

0.00 

            4 111.51

2 

113.70

1 

0.0

0 

0.00 

17** 1 1 3 1 24.58 57.70 1.0

0 

0.01 

            2 45.28 78.72 0.0

0 

0.00 

            3 37.72 48.49 0.0

0 

0.99 

            4 53.66 62.74 0.0

0 

0.00 
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18 2 2 2 1 16.462 16.300 0.0

0 

0.01 

            2 5.209 5.836 0.9

9 

0.99 

            3 16.266 16.048 0.0

0 

0.01 

            4 84.610 82.944 0.0

0 

0.00 

19 2 2 2 1 25.723 27.564 0.0

0 

0.00 

            2 9.879 12.556 0.8

9 

0.68 

            3 14.040 14.030 0.1

1 

0.32 

            4 91.393 89.942 0.0

0 

0.00 

20 2 2 2 1 10.701 10.543 0.1

0 

0.15 

            2 6.216 7.149 0.9

0 

0.84 

            3 22.305 22.554 0.0

0 

0.00 

            4 80.865 79.448 0.0

0 

0.00 

21 2 2 2 1 21.192 21.123 0.0

0 

0.00 

            2 3.391 3.621 1.0

0 

1.00 
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            3 19.389 19.160 0.0

0 

0.00 

            4 104.49

6 

103.55

9 

0.0

0 

0.00 

22 2 2 2 1 23.492 24.858 0.0

0 

0.00 

            2 9.900 12.592 1.0

0 

1.00 

            3 34.829 38.976 0.0

0 

0.00 

            4 101.61

2 

101.77

9 

0.0

0 

0.00 

23 2 2 2 1 19.820 20.429 0.0

1 

0.01 

            2 9.325 11.669 0.9

9 

0.98 

            3 21.167 21.799 0.0

0 

0.01 

            4 85.699 83.956 0.0

0 

0.00 

24 2 2 2 1 27.91 32.99 0.0

0 

0.01 

            2 15.52 23.46 1.0

0 

0.98 

            3 27.64 32.18 0.0

0 

0.01 

            4 101.58 104.09 0.0

0 

0.00 
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25 2 2 2 1 26.225 26.681 0.0

0 

0.00 

            2 3.718 4.005 1.0

0 

1.00 

            3 16.393 16.129 0.0

0 

0.00 

            4 106.62

8 

106.10

9 

0.0

0 

0.00 

26 2 2 2 1 31.605 34.020 0.0

0 

0.00 

            2 7.332 8.687 0.9

7 

0.94 

            3 14.375 14.212 0.0

3 

0.06 

            4 117.27

5 

121.09

8 

0.0

0 

0.00 

27 2 2 2 1 12.416 12.309 0.1

2 

0.26 

            2 8.428 10.288 0.8

7 

0.72 

            3 17.742 17.846 0.0

1 

0.02 

            4 67.706 68.277 0.0

0 

0.00 

28 2 2 2 1 31.441 33.793 0.0

0 

0.00 

            2 7.270 8.600 1.0

0 

0.99 
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            3 18.789 18.847 0.0

0 

0.01 

            4 109.67

5 

110.96

3 

0.0

0 

0.00 

29 2 2 2 1 34.770 38.794 0.0

0 

0.00 

            2 8.950 11.083 1.0

0 

0.99 

            3 20.497 20.969 0.0

0 

0.01 

            4 120.91

2 

127.31

7 

0.0

0 

0.00 

30 3 3 3 1 29.86 30.25 0.0

0 

0.00 

            2 21.93 23.68 0.0

1 

0.08 

            3 13.09 18.88 0.9

9 

0.91 

            4 105.95 108.51 0.0

0 

0.00 

31 2 2 2 1 32.66 37.80 0.0

0 

0.00 

            2 12.47 17.11 1.0

0 

1.00 

            3 34.80 40.37 0.0

0 

0.00 

            4 114.84 120.99 0.0

0 

0.00 
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32 2 2 2 1 32.06 38.45 0.0

0 

0.00 

            2 14.82 21.89 0.9

9 

0.94 

            3 24.36 27.41 0.0

1 

0.06 

            4 116.53 125.62 0.0

0 

0.00 

33 2 2 2 1 29.61 34.14 0.0

0 

0.00 

            2 13.43 18.98 1.0

0 

1.00 

            3 28.39 32.10 0.0

0 

0.00 

            4 107.46 111.02 0.0

0 

0.00 

34 3 3 3 1 26.53 26.28 0.0

0 

0.00 

            2 17.27 17.70 0.0

5 

0.22 

            3 11.22 15.20 0.9

5 

0.77 

            4 98.23 97.88 0.0

0 

0.00 

35 1 1 1 1 16.85 28.17 1.0

0 

0.92 

            2 31.76 39.88 0.0

0 

0.00 
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            3 41.46 46.87 0.0

0 

0.00 

            4 33.63 33.00 0.0

0 

0.08 

36** 1 1 2 1 21.41 43.18 0.9

8 

0.21 

            2 29.23 40.58 0.0

2 

0.78 

            3 40.35 49.11 0.0

0 

0.01 

            4 67.92 83.39 0.0

0 

0.00 

37 2 2 2 1 42.33 63.98 0.0

0 

0.00 

            2 21.69 41.32 0.9

9 

0.61 

            3 30.78 42.23 0.0

1 

0.39 

            4 127.26 156.37 0.0

0 

0.00 

38 4 4 4 1 39.456 38.696 0.0

0 

0.00 

            2 80.858 79.249 0.0

0 

0.00 

            3 87.471 85.659 0.0

0 

0.00 

            4 8.416 11.103 1.0

0 

1.00 
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39 3 3 3 1 27.01 26.83 0.0

0 

0.00 

            2 20.33 21.29 0.0

1 

0.06 

            3 11.50 15.73 0.9

9 

0.94 

            4 70.01 69.79 0.0

0 

0.00 

40 4 4 4 1 30.82 30.76 0.0

0 

0.00 

            2 70.94 70.52 0.0

0 

0.00 

            3 82.50 80.79 0.0

0 

0.00 

            4 10.63 15.62 1.0

0 

1.00 

41 3 3 3 1 29.02 28.98 0.0

0 

0.00 

            2 20.93 21.94 0.0

1 

0.03 

            3 11.26 15.28 0.9

9 

0.96 

            4 69.35 69.31 0.0

0 

0.00 

42 4 4 4 1 79.91 93.68 0.0

0 

0.00 

            2 140.77 168.09 0.0

0 

0.00 
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            3 143.23 172.06 0.0

0 

0.00 

            4 12.46 19.87 1.0

0 

1.00 

43 3 3 3 1 47.775 50.909 0.0

0 

0.00 

            2 24.175 25.125 0.0

0 

0.00 

            3 8.613 10.710 1.0

0 

1.00 

            4 128.02

2 

137.52

9 

0.0

0 

0.00 

44 3 3 3 1 35.873 35.874 0.0

0 

0.00 

            2 17.191 17.036 0.0

0 

0.01 

            3 6.454 7.457 1.0

0 

0.99 

            4 104.23

8 

103.80

0 

0.0

0 

0.00 

45 4 4 4 1 42.43 41.94 0.0

0 

0.00 

            2 71.58 70.63 0.0

0 

0.00 

            3 63.50 64.78 0.0

0 

0.00 

            4 13.59 22.77 1.0

0 

1.00 
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46 4 4 4 1 62.904 65.079 0.0

0 

0.00 

            2 109.77

7 

111.98

6 

0.0

0 

0.00 

            3 102.06

6 

101.85

0 

0.0

0 

0.00 

            4 8.365 11.006 1.0

0 

1.00 

47 3 3 3 1 26.17 25.81 0.0

0 

0.00 

            2 20.95 21.69 0.0

0 

0.01 

            3 10.08 13.15 1.0

0 

0.98 

            4 65.58 66.70 0.0

0 

0.00 

48 3 3 3 1 45.903 48.583 0.0

0 

0.00 

            2 25.145 26.341 0.0

0 

0.00 

            3 8.872 11.127 1.0

0 

1.00 

            4 119.63

4 

125.15

2 

0.0

0 

0.00 

49 3 3 3 1 48.65 54.59 0.0

0 

0.00 

            2 28.63 32.32 0.0

0 

0.00 
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            3 13.07 18.83 1.0

0 

1.00 

            4 124.56 136.52 0.0

0 

0.00 

50 3 3 3 1 41.39 43.31 0.0

0 

0.00 

            2 25.26 26.83 0.0

0 

0.00 

            3 10.12 13.22 1.0

0 

1.00 

            4 97.05 96.22 0.0

0 

0.00 

   النتائج:يشمل هذا املستخرج هذه 
 توضيح نوع الدالَّة املستخدمة يف التصنيف واملتغّي ِّ التصنيفي املرتبط هبا. .1

ات اليت مت تصنيف الوِّْحدات العددِّيَّة تبعا لقَِّيمها عليها.امل .2  تغّي ِّ

 عدد الوِّْحدات العددِّيَّة يف كل جمموعة والقَِّيم النسبية هلا )االحتمالية(. .3

 عدد التقسيمات الصحيحة.  .4

 ُمَلخَّص ُمطابقة التصنيف مع تصنيف التحليل.  .5

 عدد التصنيفات الصحيحة بعد املطابَ َقة. .6

 تربيع املسافات بني التجميعات. .7

 الدَّلة احلط ِّيَّة لتمييز التصنيفات. .8

 متوسطات التجميعات. .9

 االحنرافات املعيارية للتجميعات. .10
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 املَتَجم ِّع.قوالب االحنراف  .11

 مرلخَّص تصنيف الوِّْحدات العَددِّيَّة.  .12

فة ظهر فيه عدد  .أ ملخص للتصنيف بدون استخدام أسلوب املطابقة املتناصِّ
الوِّْحدات العددِّيَّة اليت ظلت يف جمموعتها اليت ُصن ِّفت فيها أصال لتوافقها 

كل جمموعة   مع دالَّة التصنيف فيها وعدد الوِّْحدات العددِّيَّة اليت مت نَ ْقلها من
إىل كل من اجملموعات األخرى اليت تتوافق مع داالت التصنيف فيها. ومن 

من الوِّْحدات العددِّيَّة يف  %14.3بياانت هذا امللخص يتَّضح أنَّ 
اجملموعات الثالثة مت إعادة ُتصيصها إىل جمموعة أخرى )اجملموعة الثانية(. 

يف جتمبعاهتا األصلية كان  أي أنَّ نسبة صواب انتقاء الوِّْحدات العددِّيَّة
 .%98ِبقدار 

فة ظهر فيه عدد  .ب ملخص للتصنيف ابستخدام أسلوب املطابقة املتناصِّ
الوِّْحدات العددِّيَّة اليت ظلت يف جمموعتها اليت ُصن ِّفت فيها أصال لتوافقها 
مع دالة التصنيف فيها وعدد الوِّْحدات العددِّيَّة اليت مت نقلها من كل جمموعة 

اجملموعات األخرى اليت تتوافق مع داالت التصنيف فيها. إىل كل من 
من الوِّْحدات العددِّيَّة يف  %11.8وبياانت هذا امللخص ُتدل ِّل أبنَّ 

اجملموعات األوىل، الثانية، الثالثة، والرابعة متَّ إعادة ُتصيصها إىل جمموعات 
ا األصلية أخرى. أي أنَّ نسبة صواب انتقاء الوِّْحدات العددِّيَّة يف جتمبعاهت

 .%88.2كان ِبقدار 

 مصفوفة املسافات اإلحصائية بني مراكز اجملموعات السبعة. .13
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 معامل الدالة اخلطية لكل تصنيف.  .14

قائمة ُمفصلة للوِّْحدات العددِّيَّة اليت مل يكن ُتصيصها يف جمموعاهتا األصلية  .15
ة املتوقعة صائبا موضحا فيها رقم الوِّْحدة العددِّيَّة، جمموعاهتا األصل، اجملموع

فة والطبقة اليت ُخص ِّصت إليها بتطبيق  بدون تطبيق أسلوب املطابقة املتناصِّ
فة. كما توضح القائمة قيم تربيعات املسافة بني تلك  أسلوب املطابقة املتناصِّ

 الوِّْحدات العددِّيَّة وبني كل من جمموعات التصنيف. 

ة )احملطات( حسب التحليل يف أية حال، النتيجة النهائية لتصنيف الوِّْحدات العددي
التمييزي الذي اقرتح نقل أربعة وِّْحدات من التجميع األول ثالثة منها إىل التجميع 

 الثاين وواحد إىل التجميع الثالث حبيث ُيصبح التجميع النهائي كما يلي:
 العددِّيَّة الوِّْحدات التجميع

  القرايت، طربجل، حائل، الطائف.  طريف،  (5) 1
يدنة، سكاكة، رفحاء، تبوك، حفر الباطن، تيماء، السرار، القطيف،  (29) 2

مشلول، القصيم، الزلفي، الظهران، عنيزة، عقلة الصقور، حوطة سدير، 
اهلفوف، شقراء، خريص، احلناكية، الرايض، املدينة، الدوادمي، 

    ، السليل تربة. ديراب، اخلرج، حرض، يربين، األفالج
الوجه، ينبع، جدة، بيشة، احليفاء، اخلوش، كيات، جنران، صبيا،  (11) 3

   مالكي، جيزان. 
 املندق، بلجرشي، النماص، مخيس مشيط، أهبا. (5) 4



 
 

اتالفصل اخلامس                                          التحليالت متعد ِّدة   املتغّي ِّ
 

460 
 

وبتبّن  التصنيف النهائي، الذي أفرزه التحليل بتطبيق أسلوب املطابقة املتناصفة،     
يئة التصنيف )أربع وِّْحدات يف املثال( يتمثَّل تصنيف الوِّْحدات للوِّْحدات العددِّيَّة رد

الَعددِّيَّة حتت الدرس ِبجموعات تصنيفية أكثر إحكاما يف انفصاهلا وأكثر َتاُسكا يف 
بُ ْنيتها الداخلية ومكتملة التَّواُصل املكاين يف توزيعها اجلغرايف. وهذه النقطة يوضحها 

ة اليت جتسم التقسيمات اجلغرافية اليت أفرزها التحليل بشكل جلي مقارنة اخلرائط التالي
 التجميعي والتحليل التمييزي لنفس الوِّْحدات العددِّيَّة. 

ات  يف أية حال، يتأت ى من هذا النهج املتسلسل لتطبيق أساليب التحليل متعدد املتغّي ِّ
تنتشر  لغرض التصنيف اجلغراقي رسم دقيق للحدود املكانية للوحدات املساحية اليت

ات(.  فيها الظاهرة اليت ميثلها وحدات عددية يُدل ِّل عليها خصائص ُُمَدَّدة )متغّير
وبشكل عام فإنَّ هذا التحديد املنهجي لألطر املكانية الفرعية يُفرِّز استنتاجات 
واستدالالت أكثر دقة وُمتلفة إىل حد ما عن تلك اليت ترتبط ِبساحات التوزيع املبدئي 

 دات العددِّيَّة قبل تطبيق التحليل. جملموعات الوِّحْ 
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 ( نتيجة التحليل التجميعي لدرجة احلرارة9/5شكل )

 
 ( نتيجة التحليل التمييزي لدرجة احلرارة10/5شكل )
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 ةم  د   ق  مُ 
ْذ جةتتناول حتليل و  إحصائيةالت عاد  ليل السالسل الزمنية هو جمموعة من م  حت       َن 

د أو القياس عند نقط زمنية يفصلها مسافة زمنية صْ بياانت متوالية يتم جتميعها ابلرَّ 
اليت تستند عليها تلك  اإلحصائية. والفلسفة ّيَّ عد زمين م  عْ متداد ب   ا ىدة علموحَّ 

فردات السالسل الزمنية ات م  هة وتغّيُ جْ حجم ووِ  اض أنَّ فت ا ىت تقوم علالداعامل
وليد  اآلخربعض الو  االعتمادية التسلسلية القةعلللبياانت بعض منها يكون إفراز ل

 من العمليتّي.ط تل  وبعض اثلث يكون إفراز لتأثّي م  ك لمتوسط املتحر ِ ل
 لبياانتللزمنية اجتليل السالسل  قيبالغرض األساس من تطيف أية حال، يتلخَّص 

 يف أمرين مها:
ْذ جةلها البياانت من خالل فهم و ث ِ وصف الظاهرة اليت ت   .1 امليكانيكية  َن 

 اليت أفرزت السلسلة الزمنية اليت قيست هلا. التَّصاد ِفيَّة

ستالاب من مسّيهتا امستقبلية للظاهرة  ِقي مع بآليات حسابية للتوقُ  عوض .2
 لسابقة.فتات الزمنية الا وسلوكها عرب

النصف الثاين من القرن التاسع عشر  تعود أصول حتليل السالسل الزمنية إىل
 .Stokes, Gة الدورية يف السالسل الزمنية )م  حيث حبث "ستوكس" يف مسألة الس ِ 

G., 1879 َّمسألة التنبؤ للسالسل الزمنية  إىل ق(، وت ِبعه "ثيال" الذي تطر
(Lauritzen, S. L., 1981.) من "إيفجيين سلوتسكي" و " جورج يول"  ويعترب كل

ْذ جةاألول فقد تناول مها املؤسسان لتحليل السالسل الزمنية  دورات العمل  َن 
ْذ جة( والثاين Slutsky, E,, 1927التجاري بتطبيق أسلوب املتوسط املتحرك )  َن 

 ,.Yule, G. U) ةق أسلوب االعتمادية التسلسلييع الشمسية بتطبق  دورات الب   
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رين حصائيّي املنظ ِ إلرة للفيف من الرواد اتواتِ (. وقد توالت بعدمها جهود م  1927
 يف مسّية حتليل السالسل منهم: والتطبيقيّي الذبن أسهمو يف تطوير املراحل األوىل

ة ه  جْ ة الوِ ص من ِس  "ستيودنت" )دبليو جوست( الذي تناول مسألة التخلُ  .1
من بعضها لتحقيق ذلك  ِقي ملقتح أسلوب طرح ااو  يف السلسلة الزمنية

(Student, 1914). 

يغ األساسية اليت وضعها "ستوتسكي" حتسينا يف الص ِ  جنزالذي أ"فولد"  .2
 (.Wold, H. O. K., 1938لطريقة املتوسط املتحرك )

 .Bartlett, Mرتلت" الذي أسس لطرق حساب االرتباط التسلسلي )"اب .3

S.,1946.) 

 ,Moranاللية يف حتليل السالسل الزمنية )ش مسألة االستققان ي" الذ"موران .4

P. A, P,m 1947, 1948.) 

ن سامها يف وضع فحوص إحصائية لالرتباط ا"دربن" و "واتسون" اللذ .5
 (.Durbin, J. Watson, G. S. , 1950, 1951التسلسلي )

ق االرتباط التسلسلي من خالل تقريب ائ"كندال" الذي ساهم يف تطوير طر  .6
 (. Kendall, M. G., 1954االرتباط التسلسلي العيين ) دالَّةز يف ة التحي  مي  قِ 

االرتباط التسلسلي  عاِمالتقضية التوزيع التقرييب مل ق إىل"دانيلز" الذي تطرَّ  .7
(Daniels, H. E., 1956.) 

ية "ماكجرجيور" وقد ساهم يف شرح توزيع االرتباط يف السالسل اخلط ِ  .8
 (.McGregor, J. R., 1962املستقرة )
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تبلورت هذه اجملهودات األولية يف كتاب كل من "بالكمان" و "تكي" الذي  وقد
ه مل يكن املرجع األساس لتحليل السالسل الزمنية إال أنَّ أضحى و  1959ظهر يف سنة 

السالسل الزمنية يف جمال املوجات وليس جمال الوقت  ىشامال لتكيزه عل
(Blackman, R. B. Tukey, J. W. 1959لذا فقد ظل .) ت املعرفة عن السالسل

لة يف كة املتكامِ بْ ال   ىالزمنية يف جمال الوقت، وهو األهم عمليا، متناثرة ودون مستو 
ن كل من "جورج بوكس" و " جويلم جينكنز" من تكَّ  أنْ  د إىلوحَّ شكل منهج م  

نية يف اثلاوطبعته  1970حتقيق ذلك يف كتاهبما الذي صدرت طبعته األويل يف سنة 
واليت شارك يف صياغتها "جرجيوري راينسل"  1994ثالثة واألخّية يف سنة وال 1976

(. Box, G. E. P, Jenkins, G. H. Reinsel, G.C., 1994بعد رحيل جينكنز )
فهو اآلن عن حتليل السالسل الزمنية  حىت حبق أفضل مرجع كتب الكتاب ذلكي عترب 

لبناء حمموعة َناذج حتليل السالسل  يجيات الكاملةاتت سيغ واالالص ِ حيمل بّي دف َّت يه 
رها "بوكس" ورفاقه بشكل اليت وضعها وطو   ARIMAالزمنية املعروفة ابسم "أرميا" 

وحتليل السالسل الزمنية يف الوقت الاضر  ن ْمذ جةلد ودقيق جعلها األداة األساس ي ِ ج
 ذ جةَن ْ أية حال، أضحت  يف الاسوبية. اإلحصائيةواألسلوب الذي تتبناه الزم 

 ن ْمذ جةالسالسل الزمنية أمرا مطروقا ومهما يف تطبيقات كافة العلوم التطبيقية. وهذه ال
من تفسّي األَناط السلوكية هلا أو التنبؤ هبا مستقبال عرب دراسة  لظاهرةلن الدارس ك ِ ت  

  .اهل تلك األَناط والعمليات الكامنة فيث ِ  الذي مي  اتريخ املتغّيِ  
مسألة تعريف  ق إىلتطرُ ال يف تناول حتليل السالسل الزمنيةقبل الشروع جيدر 

ا  السلسلة )ويف  حم  دَّدةل قياسات عند نقط زمنية ث ِ ات من قراءات ت  يمتوالالزمنيِ ة أبَّنَّ
نة( تبتعد عن بعضها بفتة عيَّ  أو يف مساحة م  ّيَّ عالدراسات اجلغرافية أيضا عند موقع م  
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  بنقطة بداية ونقطة َّناية ميكن التميز هلا كما يلي:د زمينعْ تشر يف ب   تنو  ةدموحَّ 
والتتيب الزمين للقراءات هنا يكون يف غاية .  ع ت، . . . س3ت، س2ت، س1تس 

ات يف الظاهرة عرب ليل السالسل الزمنية هو تتبُ بيت القصيد يف حت األمهية ألنَّ  ع التغّير
 ها يف املستقبل. ضي والتنبؤ بسلوكاامل الوقت لوصف وتفسّي سلوكها يف

 يف نوعّي مها: السالسل الزمنيةتكون 
نقطاع، الة لقياس متواصل دون ث ِ ن من قراءات م  سالسل متواصلة وتتكوَّ  .1

وهذا النوع من السالسل يرتبط ابلقياسات املعملية وببعض الظواهر 
 فة.رْ الطبيعية الص ِ 

 حم  دَّدةمنية ند نقط ز عتسجيلها  متين من قراءات عة وتتكوَّ تقط ِ سالسل م   .2
 ق بطريقتّي مها:وتنبثِ 

 ة )أي أخذ عينة( من سلسلة زمنية متواصلة.ن  املعاي    .أ
من النهار، يوم من  حم  دَّدةمثل ساعة  حم  دَّدةمراحل زمنية  ىب. التجميع عل

 الشهر، شهر من الفصل أو السنة، وفصل من السنة.
 ّي التاليتّي:ت  م  س ِ طلق عليه أي من الي   وأي من هذين النوعّي ميكن أنْ 

نة مثل عيَّ رايضية م   دالَّةد بشكل اتم بالسلسلة تتحدَّ  ِقي مة إذا كانت ْتِميَّ ح   .1
 توايل فتات السلسلة. ىجيب زاوية مستو 

ْتِميَّةغّي  .2  أساس التوزيع االحتمايل. ىإذا كانت السلسلة قابلة للوصف عل ح 

ض شيئا من رِ القيقة جتاور يفْ لة الزمنية هو يف سلسل أية حال، توايل قراءات ايف
مين ز وصفها ومن مث حتليلها يف إطار التسلسل ال إنَّ االعتمادية بّي القراءات ولذا ف

زة للسالسل وصف العمليات املفرِ و  ،يفاالحتمال التصاد   ىب مدخال يقوم عليتطلَّ 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

475 
 

تظل  صاد ِفيَّةالتَّ العملية  أنَّ ض ت فْ شكل مستقر ي    :تخذ شكلّيي ةيَّ فِ تصاد   َّناالزمنية أب
 التَّصاد ِفيَّةعمليته تتأرجح ستقر متوسط اثبت وشكل غّي م   ىنة حول مستو متوازِ 

 يف صنفّي مها: النماذج اليت تصف هذه العملياتتندرج غّي اثبت. و  ىحول مستو 
 يتفة الرْ ر ببياانت الظاهرة الطبيعية الص ِ قتصِ ة ترتبط بشكل م  يَّ مِ تْ َناذج ح   .1

 عنصر الوقت وحده. ىعلتمد يف تقلباهتا تع

جانب  أتخذ يف االعتبار عوامل غّي معروفة إىل تصاد ِفيَّةحتمالية اَناذج  .2
السلسلة الزمنية هي وليدة سلسلة من  فكرة أنَّ  ىعامل الوقت وتستند عل

رة يف عملية وِ تبلْ ل وم  ه معتدِ فتض أنَّ صدمات مستقلة مأخوذة من توزيع ي  
 ات العشوائية اليت يرمزهلا كما يلي:املتغّي ِ  يات منز متوالرِ فْ ة ت   ض  حم ْ عشوائية 

السلسلة الزمنية عرب ما  ِقي م نتقلت إىلا  ع-تأ، . . . . ،  2-تأ ، 1-ت، أت أ
 (. Box, G.. et, al, 1994, p.8عرف ابلتشيح اخلطي )ي  

ير وتطو  ةغاجهود صي أنَّ  من قراءة أدبيات حتليل السالسل الزمنية حيتَّض
تطوير معادالت  ىزت بشكل أساس علن مث َناذج هذا التحليل تركَّ معادالت وم

نظرية  ىوتستتند عل التَّصاد ِفيَّةب يف نطاق النماذج االحتمالية وآليات حسابية تص  
. ىمال األقصتق االحق ِ غ اليت حت  ي  ج التبيعات األقل حبثا عن الص ِ ية وَّن ْ العالقة اخلط ِ 
لة ال يقتصر سلوكها معظم السالسل الزمنية املتداو   ، هو أنَّ لقيقةا يف هذا سببه،
هناك عوامل غّي  إنَّ عنصر الوقت فقط بل  ىمفرداهتا ببعضها البعض عل وعالقات

ا السلسلة الزمنية مي كن اعتبار  هذا، معروفة هلا دور يف ذلك. ويف ضوء وليدة أبَّنَّ
 نَّ إة، وعليه فيَّ فِ تصاد  َّنا نتاج لعملية أ أي ميكانيكية االحتمال اليت تنضوي عليها،
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كثافة  دالَّةب تس  عشوائي هي نتاج ملتغّيِ   ت حم  دَّدةعند نقطة زمنية  سالقراءة 
 (   ,p.1994Box, G.. et, al ,22. )(ت ح )س حتمالية ا

شتاطات أساس ا َّنج العالقة اخلطية والتبيعات األقل، يلزم لتحقيق أية حال يف
 هي:

لة التوزيع، وإن مل تكن كذلك يتم حتويلها ة معتدِ ن السلسلة الزمنيكو ت أنْ  .1
صيغة التحويل املناسبة، مثل التحويل اللوغارمثي، اليت تكفل جعلها  إىل

 اكي االعتدال. ذات تركيبة حت  

 ِقي مها بِقي م ت ستْبد لمل تكن كذلك  ة، وإنْ رَّ قِ ت  سْ تكون السلسلة الزمنية م   أنْ  .2
ة االستقرار،  ق ِس  ق ِ اليت حت   ر تْ ب ةال ىمبستو  املتواليةالقراءات  ّيهي الفروق ب

ة االستقرارية يف السلسلة م  ح فيما بعد. والفكرة األساس لسِ وضَّ ي  كما س
الكامنة  التَّصاد ِفيَّةقوانّي االحتمالية اليت تتحكم يف العملية  الزمنية هي أنَّ 

 ة توازن إحصائي.لاح يف السلسلة ال تتغّي مع الوقت أي تكون يف
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 بات سلوك السالسل الزمنيةرك  مُ 
أساسها وهبا يتم  ىم سلوك السالسل الزمنية وعلس ِ بات األساس اليت جت   املركَّ   

 ي:ه الصيغة املناسبة لألَنوذج املالئم للسلسلة الزمنية وبناء تركيبته ىالتعررف عل
 

 االرتباط التسلسلي 
ة ي  هو االرتباط بّي القراءات املتوالِ  Autocorrelationي االرتباط التسلسل

تبدأ  ر تْ ب ةأساس زحزحة البياانت مبقدار  ىه علم عاِمالتللسلسلة الزمنية ويتم حساب 
حة يف ز  حْ ووضع الصيغة املز   واحدة لساب االرتباط التسلسلي للقراءة األوىل ر تْ ب ةب

اس للسلسلة. األسمود عالابّي و  عامود مستقل مث حساب معامل االرتباط بينه
ّي ت  ب   ت ْ حة مبقدار ر  ز  حْ وابلنسبة لالرتباط التسلسلي للقراءة الثانية تكون الصيغة املز  

 م عاِمالت ِقي مه لتكون أنَّ  هنا إىل اإلشارةوهكذا دواليك لبقية القراءات. وجتدر 
ت اءقرا ددل عقِ الي   فاعلة يف تفسّيها البد أنْ  ىاالرتباط التسلسلي ذات جدو 

الزمنية حتت التحليل عن مخسّي قراءة ومن هنا اليكون ضروراي حساب سلة السل
ة ِقي مد ب من قراءات السلسلة يتحدَّ ّيَّ عاالرتباط التسلسلي ألكثر من عدد م   م عاِمالت

 4العدد  ىقدرها انتج قسمة عدد القراءات عل
 
 عاِمالت. وأتخذ الصيغة السابية مل

عربيا  كتايته( شكال ميكن  Box, G. E. P. et, al, 1994, p.26)االرتباط التسلسلي 
 :هبذا النحو

    ست÷ = غ ح ر
 وفيها:

 ع( ÷ ˉس -ت +ح )س*  (ˉس -ح غ = مج )س 
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 ع ÷  2( ˉس -ح = مج )س س ت 
 : وفيهما

 مج = جمموع
 = القراءة عند النقطة الزمنية. تس 
 .متوسط السلسلة =ˉس

 ة.تالي( الطةقن)ال لة= القراءة عند املرح ت + حس 
 = عدد قراءات السلسلة ع

ليل دْ ستقرارية السلسلة من عدمها والتَّ اووظيفة االرتباط التسلسلي هي الكشف عن 
 الكامنة يف السلسلة الزمنية. التَّصاد ِفيَّةالنوع احملتمل للعملية  ىعل
 

  اجلُزئياالرتباط التسلسلي 
يف فصل نوقش ي لذا ئيز جل  الالرتباط  ينهو قر  اجل زئياالرتباط التسلسلي 

كثر من طريقة لعل أشهرها د وأبعقَّ حسابه هنا م    أنَّ إال   اإلحصائيةالعالقات 
االرتباط التسلسلي  ِقي مو"وولكر" لل مصفوفات جربية ل معادالت "يول"

(Brockwell, P. J. Davis, R. A., 1987, p.194 و .) االرتباط ميكن وصف
 نَّ إرية لالرتباط التسلسلي ولذا ففْ ت غّي الص ِ اال  للد مل  عْ ه م  نَّ أب ئياجل ز التسلسلي 

ل دل ِ ستخدامها كم  اللسلسلة الزمنية هو  اجل زئياالرتباط  م عاِمالتالغرض من حساب 
الكامنة يف  التَّصاد ِفيَّةَنوذج املقتح ونوعية العملية ألل االعدد املقتح ملعامِ  ىعل

لية أو عملية متوسط متحرك، ة تسلسديماعتا هل هي عملية السلسلة الزمنية، مبعىن
االرتباط التسلسلي  ِقي مه إذا كانت أو أَّنا عملية متلطة منهما. والقاعدة هنا هي أنَّ 
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عملية األَنوذج املالئم هي من  أنَّ  ىهذا دليل عل نَّ إمنخفضة بشكل عام ف اجل زئي
مادية عتاالة يلصفية تكون من ململ تكن كذلك فالع نْ إطبقة املتوسط املتحرك، و 

لي فهي عملية متلطة من عملييت يْ التسلسلية، أما إذا كانت تظهر يف شكل ذ  
 ِقي مده عدد د ِ االعتمادية التسلسلية واملتوسط املتحرك. وعدد معامل االَنوذج املقتح حي  

ي سلل االرتباط التسلعامِ ة م  قيماليت بعدها تنكسر بشكل حاد  اجل زئياالرتباط 
 . اجل زئياالرتباط التسلسلي  ِقي مجة لتوزيع عها الدود الرِ يحد توز  ىطَّ تخي الو  اجل زئي

االرتباط التسلسلي  ِقي مجة لرِ هناك حدودا ح   أنَّ  عند هذه النقطة إىل اإلشارةوجتدر 
 م عاِمالتدد ع  د عندها بِ اليت أتيت بعد املرحلة اليت يتحدَّ  اجل زئيواالرتباط التسلسلي 

عترب توزيعا مستقال، أي عشوائيا. هذه ال تتخطاها لكي ي   نْ أ بجي يتألَنوذج والا
عترب متلفة هذه الدود ت   ىاليت تتخط ِقي م(، وال0.5ع÷  2± )ة ِقي مالدود تكون ب

هناك هامشا للتجاوز  الحظ أنَّ ي   وهنا جيب أنْ  0.05معنوية  ىعن الصفر مبستو 
ت االرتباط التسلسلي، ااءقر ن م ةءل عشرين قرالكمسموح به مقداره قراءة واحدة 

 ىل علدل ِ االرتباط التسلسلي ت   ِقي م نَّ إاليت تتجاوز هذا اهلامش ف ِقي معدد ال ىوإذا ختط
 (. Chatfield, C., 1989, p.51عدم عشوائية السلسلة )

ثر أكاالرتباط التسلسلي  ِقي مط العام لم  النَّ  أنَّ  إىل اإلشارة أية حال، جتدر يف
قة اليت فيها ميكن ربط السلوك ت  وْ ط هو الب   م  هذا النَّ  املفردة له ألنَّ  ي مقِ ال أمهية من
األَنوذج املناسب  ىف عليغ تنظّيية هلا تكون أدوات أساس يف التعرُ بصِ  ِقي مالنوعي لل

      للسلسلة الزمنية. 
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 اثلثا: االعتمادية التسلسلية
الالية للسلسلة الزمنية  مِقي  ال نَّ فرضية أ ىعل ةتقوم فكرة االعتمادية التسلسلي

زها رِ فْ مة اليت ت   دْ املمثلة للص   ِقي مضافا إليها السابقة م   ِقي مد لدَّ ي حم  هي جتميع خط  
عاِمالت (. و Box, G. E., et, al. p. 9كة السلسلة عرب الوقت )ر حل حمرا

 
ي رمز مل

 عاِمالتهذه امل ددوع ته.ب  ت ْ ر   ىل علدل ِ يتبعه رقم ي   ابلرمز  االعتمادية التسلسلية
ويتم حساهبا بتطبيق معادالت جربية  اجل زئياالرتباط التسلسلي  ِقي مفحص  دهد ِ حي  
 ستنادا إىلاعرف ابسم معادالت "يول" و "ولكر".  و مصفوفات وت   ىذ علفَّ ن   دة ت   عقَّ م  

  2ح 1ح  ة التسلسليةدياالعتما م عاِمالت ِقي م نظرية أقل التبيعات ميكن القول أبنَّ 

. . . .السلسلة الزمنية  ِقي مية لللعالقة االعتمادية اخلط ِ  م عاِمالتهي مبثابة  ح ع
حة مبرات عددها هو عدد هذه ز  حْ ها بعد الزَّ ِقي م ىأصلية أو كفروق بديلة( عل ِقي م)ك
 .عاِمالتامل

 ة التسلسليةديلمعادلة العامة لعملية االعتماالصيغة العربية ل ةميكن كتاب
(Box, G. E. P., et, al., 1994, p.52:كما يلي ) 

 ت+ أ 1 –ح س  =ح س

 وفيها:
 املركرب العشوائي. ِقي مت = أ  .= معامل االعتمادية التسلسلية 

 رابعا: املتوسط املتحرك
ميكن  حم  دَّدةمتوسط فتة  نَّ أفتاض اأساس  ىعل عملية املتوسط املتحرك متقو 

دة تعد ِ ية يف معاملها وم  تكون خط ِ  دالَّةالهذه  وأنَّ  نةيَّ عم   ةدالَّ يف بكاتقريبه بشكل  
(. واملتوسط املتحرك هو قرين Fuller, W. A., 1996, p.497الدود يف وقتها )
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ه يتم من خالل ه ألنَّ م عاِمالتية فيما خيص كيفية حساب للعالقة االعتمادية غّي اخلط ِ 
ة تربيع جمموع الفروق مث قيملساب  يةدير تق تباثو  ِقي مب دة تبدأعقَّ عمليات تكرارية م  

ملرحلة اليت يتحقق فيها ا ر العملية ويف كل مرة يتم تغيّي تلك الثوابت التقريبية إىلتتكرَّ 
املتوسط  م عاِمالتيغة املالئمة لساب َّنا الص ِ أبأقل جمموع للتبيعات وتؤخذ صيغتها 

عملية املتوسط  اِمالتعملز مر ي  و  .(Chatfield, C., 1989, p.58املتحرك للسلسلة )
وإذاكانت عملية املتوسط املتحرك من  رتبته. ىل علدل ِ يتبعه رقم ي   Өاملتحرك ابلرمز 

   1تنحصر بّي  ل املتوسط املتحرك جيب أنْ عامِ ة م  قيم نَّ إف 1 ر تْ ب ةال
للظواهر ة ابلذات يف السالسل الزمني عملية املتوسط املتحركتتجسَّم . و  -1و 

 غرافيا االقتصادية(.)اجلية ادقتصالا
 .Box, Gالعامة )عملية املتوسط املتحر ِك  عادلةة مليتالال ةغيكتابة الصميكن   

E. P., et, al., 1994, p.53)  َّوحْ هبذا الن: 
 ع  –ت أ عӨ - 1 –ت أ Ө -ت = أح س

 وفيها:
Ө  =   ل عملية املتوسط املتحرك.عامِ م 
 
 

 

 

 
 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

482 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

483 
 

 "ااذج "أرميمن

وروا يف كتاهبم املشهور جمموعة من لْ "جورج يوكس" ورفاقه ب    أنَّ  قدمةيف املورد 
ه لِ قْ ق حتليل السالسل الزمنية وص  ائتات طر اليت جنحت يف مللمة ش   اإلحصائيةالطرائق 

مت يف َناذج ثالثة ذات تركيبة خطية ميكن هبا التعامل مع رة جتسَّ تطو ِ قة م  ت  وْ يف ب   
لح عليها جمتمعة ابسم ط  صْ م  ة. هذه النماذج رَّ ّي املستقِ وغة رَّ تقِ سملال الزمنية سالسال

األساس  عاِمالتبية فاملي. وَناذج "أرميا" هي يف القيقة َناذج جتر ARIMA"أرميا" 
ل املتوسط املتحرك، يتم عامِ قية وم  رْ الف   ر تْ ب ةل االعتمادية التسلسلية والعامِ هلا، وهي م  
لنظر يف السلوك البنيوي للسلسلة الزمنية. من اليس ت و انايبيا من البير حتديدها جت

ن من ختزال جلملة هي عنوان هلذه النماذج وتتكوَّ ايف صيغته االجنليزية  صطلحهذا املو 
وقد وضع . : Auto Regressive Integrated Moving Averageمخس كلمات هي
ْذ  و  ليلحرميا" لتب "ألتطبيق أساليجا َّن، يف كتاهبم"بوكس" ورفاقه،  السالسل  جةَن 

، ل من مراحل ثالثة هيتشكَّ ي (Box, G. E. P., 1994, pp 183-326الزمنية )
 :1/6شكل 
األَنوذج املبدئي املالئم لوصف سلوك السلسلة الزمنية  ىف علمرحلة التعرُ  .1

 مستقبلية هلا. ِقي مع وتوقُ 

 مرحلة حساب معامل األَنوذج املقتح. .2

 .جذ ة األَنو ق دقمرحلة تدقي .3

ا يلي كل من هذه املراحل بشئ من التفصيل مع التطبيق التوضيحي فيم ناقشير وس
 نة.عيَّ سالسل زمنية م   ىعل
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 مراحل بناء أَننوذج سلسلة زمنية (1/6شكل )

 
 األمنوذج املبدئي ىلع التعر ف مرحلة

 تقريبية الغرضرورة األَنوذج املبدئي خبطوات هي ابلض ىف علتتمثل مرحلة التعرُ 
السلسلة الزمنية حتت  ىوعية األَنوذج اجلدير مبحاولة تطبيقه علن ىعل للتدليا امنه

ستنتاجات ا ل إىلالتحليل. واهلدف األساس الذي ترنو إليه هذه املرحلة هو التوصُ 
 زيئاته الثالث وهي:ب األَنوذج يف أي من ج  ت  ن من وضع تقديرات لر  ك ِ ت  

 .pوذج ابلرف األَن مسااغة صييف  مز هلارْ ة وي   سلسلياالعتمادية الت .1
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إذا كانت السلسلة الزمنية حتت التحليل غّي ت طبَّق ة اليت يَّ قِ رْ العملية الف   .2
 .dسم األَنوذج ابلرف امز هلا يف صياغة رْ ة وي   ستقرَّ م  

 .qسم األَنوذج ابلرف امز له يف صياغة رْ ك وي   املتوسط املتحر ِ  .3

 :الصيغة التاليةذ " أيخأرميا"ج اذ َنتكيبة ساس لز األيمولذا كان الت  
 ARIMA(p d q). املرحلة الثانية وهي مرحلة  واألَنوذج املبدئي الذي يتم نقله إىل

ه أو تِ مَّ ر  قصاء بِ إللع ْرضة  ع جترييبضْ ثابة نقطة البداية وذو و  مبه يكون م عاِمالتتقدير 
لة الزمنية السلس مِقي  ل يةانيبثل الرسوم الوت  ِ التعديل لتحسّي كفاءته يف مراحل الحقة. 

االرتباط التسلسلي هلا أدوات أساسية تكشف شيئا من املالمح األساسية  ِقي مو 
ن فيها. فالرسم البياين يكشف م  كْ اليت ت   التَّصاد ِفيَّةلسلوك السلسلة ونوعية العملية 

ة مِقي   يف ىاملدويلة ات طة يف مسّية السلسلة، أي عن وجود تغّيُ ه  جْ عن وجود الوِ 
رسم بياين هو، يف اخلقيقة، أول خطوة يف  السلسلة الزمنية إىل ِقي مويل حتوسط. و املت

ع اخلطوات ت ِبا كن إجنازها يف بيئة برانمج "ميين اتب" ابحتليل السالسل الزمنية ومي  
 التالية:
يار ار يختا، و Statضغط جمموعة  .1  اختيارومن القائمة  Time seriesخ 

Time series plot  2/6شكل  ،لنافذةهذه ا هرتظسو. 

 تغّيِ  سم العمود الذي به م  ا Graph variables ع يف مستطيلضْ و  .أ
السلسلة الزمنية وذلك ابختياره من املستطيل الذي يقع يف يسار 

 زر األيسر للفأرة.ال ىالنويفذة والضغط عل

على لرسم وعندها سيظهر ا OK ْرك بقية اخل يارات كما هي وضغط  ت .ب
 الشاشة.
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 للسلسلة الزمنيةرسم بسيط إعداد انفذة  (2/6) شكل

  

كان للتوضيحات األولية   خدمستسلسلة زمنية ست   ىوات علطذ هذه اخلوبتنفي
   .3/6، شكل الرسم هذا

 يكشف هذا الرسم أمرين مهمّي جيب أخذمها يف االعتبار ومها:
دلِ ل ي   اع ديصتَّ لاهذا النَّم ط ومثل أنَّ السلسلة الزمنية ذات ِوْجه ة م تصاِعدة  .1

يف السلسلة ولذا جيب التخُلص من ئ من عدم االستقرارية على أنَّ هناك ش
 هذه الوِْجه ة بتحويل ِقي م السلسلة إىل ِقي م ف  ْرِقيَّة بّي قراءاهتا.

هذا النَّم ط للوِْجه ة الذي كشف عنه الرسم يستدعي التحُقق أيضا من هل  .2
ي ة ة لسلسلا يةر ام ال؟، واستقر قرة أالسلسلة مست الزمنية تعين أنَّ الب  ن ْ

ا تؤدي إىل توليد درجة م عيَّنة من االحتمالية ال ت تأثر حبركة الوقت كما أَّنَّ
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 ,DIggle, P. G., 1990التِ كراري ِة فبها اليت ت س هِ ل مسألة االستدالل منها )

P.15 .) 
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رسم توضيحي لسلسلة زمنية افتراضية

 
 اضيةرسم توضيحي لسلسلة زمنية افت  (3/6شكل )

 
االرتباط التسلسلي  ِقي مص بتفحُ  لسلة الزمنيهر السستقراان م قالتحقُ يكون 

تلك العملية. وهكذا تصبح اخلطوة التالية هي  ر تْ ب ةتحديد نوعية عملية السلسلة و ل
بعة الستخالص . والقواعد املتَّ اجل زئيفحص رسوم االرتباط التسلسلي والتسلسلي 

 خيصها فيما يلي:كن تلبتها ميتْ ر  و  وعية العمليةنلة و ستقرارية السلسا استنتاجات
سبة للمراحل االرتباط التسلسلي تضمحل بسرعة ابلن دالَّة ِقي مإذا كانت  .1

م ابالستقرارية سِ تتَّ ا أَّنَّ  ىذا دليل علهاملتوسطة واألخّية يف السلسلة الزمنية ف
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عمليات تم الها وتِقي معملية الطرح بّي  ويف هذه الالة تنتفي الاجة إىل
 . لتعامل مع قراءات السلسلة مباشرألَنوذج اببناء ا يف ةيالالت

السلسلة تفتقد  ن ِ إلسلي ال تضمحل بسرعة فاالرتباط التس دالَّة ِقي مإذا كانت  .2
 ِقي مستخدام او  ِقي مقرارية والبد من تعريضها لعملية الطرح بّي التة االسِس  

 اء األَنوذجحل بنمرا نم ىقَّ فيما تب يةصلاأل ِقي مالفروق الطرحية بديال عن ال
دَّد تب ر  املناسب للسلسلة. وعملية الطرح هذه تكون بِ   دالَّةم رسهتا بمستوايحت 

ق االستقرارية بعد عملية ذا مل تتحقَّ إاالرتباط التسلسلي بعد كل عملية فرق. ف
ط رتبااال ةدالَّ مث فحص  2 ر تْ ب ة تكرار عملية الفرق بّيَّ يتع 1 ر تْ ب ةالفرق ب

ر رَّ ك  أيضا ت   ق أيضا االستقراريةذا مل تتحقَّ إف ،2 ر تْ ب ة رقف ِقي ملي لسالتسل
 األمر تاجحي أية حال، اندرا ما يف. دواليك وهكذا ىأعل ىمستو  ىالعملية عل

عملية  تِتم 1األَنوذج هي  ر تْ ب ةوإذا كانت  .2 ر تْ ب ةمن  ىفرق أعل ىمستو  إىل
، والثالثة من الثانية، وىلة من األة الثانيمي  قِ رح اللي: طكما ي  ِقي مح بّي الرْ الطَّ 

 2األَنوذج  ر تْ ب ةأما إذا كانت  .النهاية ذا دواليك حىتهوالرابعة من الثالثة وك
 ط رْحالرابعة من الثانية، و  ط رْح، و ح القراءة الثالثة من األوىلرْ ط  األمر بيكون 

 اخلامسة من الثالثة وهكذا دواليك.
 ِقي منكسر تسلسل ابشكل ذيلي و  التسلسلي االرتباط ةدالَّ  ِقي مت اقصتن إذا .3

ة( يأو الثان )عادة األوىل راحل األوىلبعد امل اجل زئياالرتباط التسلسلي  دالَّة
ة يف السلسلة هي من نوع ن  الكامِ  التَّصاد ِفيَّةالعملية  أنَّ  ىفهذا دليل عل

 االعتمادية التسلسلية.
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 ي من املراحل األوىللي بعد أط التسلسباتر اال دالَّة ِقي م نكسر تسلسلاإذا  .4
يف شكل  اجل زئيط التسلسلي االرتبا دالَّة ِقي مأو الثانية( وظهرت  )عادة األوىل

الكامنة يف السلسلة هي من نوع  التَّصاد ِفيَّةالعملية  أنَّ  ىذيلي فهذا دليل عل
 املتوسط املتحرك.

للسلسلة  اجل زئي تسلسليالط اباالرت ِقي ملسلي و االرتباط التس ِقي مإذا ظهرت  .5
الكامنة فيها  ةالتَّصاد ِفيَّ العملية  أنَّ  ىالزمنية يف شكل ذيلي فهذا تدليل عل

 عتمادبة تسلسلية ومتوسط متحرك.اهي من النوع املختلط، أي عملية 

يف  اليت تتخطى خطوط حدود الثقة ده عدد النتوءاتد ِ  األَنوذج حي  عدد معاملِ  .6
  . زئيجل  اسلي تسلال طارسم االرتبة بداي

س أسا ىاألَنوذج عل م عاِمالت ِقي مختيار ايف حالة النماذج املوسية يكون  .7
يقاعية. مثال إللة لجم الدورة ااملمث ِ  ِقي ماالرتباط التسلسلي عند ال ِقي مص تفح  

 ،انتك  ذاإإخل ف 24و 12عند التقاط الزمنية  ِقي مص الح  فْ للدورة السنوية ت   
 صغّية فهذا يعين أنَّ  24رة ِقي مكبّية ولكن  12رة ِقي م ،لثاملسبيل ا ىعل

 .1ة برتالعملية هي عملية متوسط متحرك ب

دات نظرية د ِ هذه القواعد هي حم   ماذكره "كندال" من أنَّ  هنا إىل اإلشارةوجتدر 
 رتباطكبّية نسبيا لال  ِقي متنطبق يف معظم الاالت وليس كلها حيث قد تظهر 

 ِقي مع يف مسّية لُ ضمن الت شيءيظهر ميكن أْن ه و ي مقِ محالل ضا دعالتسلسلي ب
 تبين   أصبح من املعتاد ،هلذه األسباب (.Kendall, . G., 1954االرتباط التسلسلي )

ختيار أفضلها اا و م عاِمالهتة بينها بعد حساب ل  أكثر من أَنوذج مقتح وإجراء املفاض  
 َنوذج. كفاءة األوفحوص   ملاعوية لتلك املاملعن الداللة ِقي محسب 
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الرتباط ا ِقي ماالرتباط التسلسلي مث  ِقي محسب ت  سالسابقة  النقط لتوضيح
للسلسلة الزمنية السابقة ابستخدام برانمج "ميين اتب" وذلك  اجل زئيالتسلسلي 

 بتنفيذ اخلطوات التالية: 
 اريخ   ارتياخمث  ،Time Series ، واختيارStatضغط قائمة  .1

Autocorrelation Function 4/6، وستظهر انفذة، شكل . 

 

 
 ة االرتباط التسلسليدالَّ انفذة إعدادا  (4/6شكل )

 

 السلسلة من املستطيل الذي يقع يف ، واختيار م تغّيِ  Series ضغط مستطيل .2
 .Selectفذة وضغط ايسار الن
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ِقي م  زيعتو  رسمسيظهر و  ،OK ك بقية االختيارات كما هي، وضغطرْ ت    .3
عاِمالت يف أسفلاط التسلسلاالرتبت المِ عام  

 
ه، ي مع حدود الثقة وِقي م امل

طوة الثالثة ابختيار هذه اخلطوات مع تعديل اخل عادة تطبيقوإب. 5/6شكل 
 .6/6شكل الكان  Partial Autocorrelationأمر 
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دالة االرتباط التسلسلي للمتغير االفتراضي السابق
حدود الثقة خمسة بالمئة

 
  افتاضيتسلسلي ملتغّيِ  ال اطبة االرترسم دالَّ  (5/6شكل )
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دالة االرتباط التسلسي الجزءي
مستوى المعنوية خمسة بالمئة

 
 ئيالتسلسلي اجلز  االرتباطة رسم دالَّ  (6/6) شكل

 
 يتَّضح من هذين الرسّي:  

االرتباط التسلسلي التتناقص  دالَّة ِقي م ة ألنَّ رَّ ستقِ هذه السلسلة ليست م   أنَّ  .1
 ة الصفر.ِقي مبسرعة صوب 

تباط االر  دالَّةنكسار االتسلسلي و االرتباط  دالَّةلي ليْ الشكل الذَّ  أنَّ  .2
 التَّصاد ِفيَّةالعملية  أنَّ  ىل علدل ِ ي   ألوىلا بعد املرحلة يئز اجل  لتسلسلي ا

 ة يف هذه السلسلة الزمنية هي من نوع االعتمادية التسلسلية.ن  الكامِ 

ت هي اليت فقط تعدَّ  اجل زئييف رسم االرتباط التسلسلي  ة األوىلقيمال أنَّ  .3
 يةاالعتماد اِمالتعح ملاملقت  العدد ثقة )املوجب( وهذا معناه أنَّ ال دْ ح  خط 

 لألَنوذج اجلدير بتبين هذه السلسلة هو معامل واحد.   ية التسلسل
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، يفرَّ ستقِ َّنا غّي م  أاالرتباط التسلسلي هلذه السلسلة كشف  دالَّةرسم  وألنَّ   ة يتعّير
واحدة  ب ةت ْ ر  عتمادية تسلسلية باأَنوذج  ين  بت ،عاجلة هذه السلسلة الزمنيةم  حال مواصلة 

جراء إفرقية. وميكن  ِقي م ها إىلِقي م حتويلعند  من فيها،اليت تك ةالتَّصاد ِفيَّ  ةيللعمل
ة للسلسلة ابستخدام برانمج "ميين اتب" بتنفيذ يَّ قِ رْ الف   ِقي م جديد ابلغّيِ  ت  ذلك وبناء م  

 اخلطوات التالية: 
، Differencesيار مث خ  ، Time Series اريختا، و Statفتح انفذة االحصاء  .1

 .7/6شكل  ة،ظهر هذه النافذسو 

مث فذة ايف يسار الن املستطيل، واختيار املتغّيِ  من Seriesضغط مستطيل  .2
 .Selectضغط 

 الفرق فيه عملية رقم عمود شاغر يف جدول البياانت لوضع نواتج ةباكت .3
  .Store Differences In يف مستطيلوذلك 

ستظهر قيم و  OK، مث ضغط Lag عملية الفرق يف مستطيل ر تْ ب ة ةباكت .4
 احملدَّد.مود العيف فروق ال

 

كان ثال السابق  امل ىذلك علجناز ذ رسم له وإبنفَّ ي  قي رْ استحداث هذا املتغّي الف  عد بو 
احل ة الصفر يف املر ِقي م بو خنفاض صا ظالحي   الذي فيه( 8/6يف الشكل )الرسم 

 أصبحت مستقرة. 1 ر تْ ب ةالسلسلة بصيغتها الفرقية ب وهذا معناه أنَّ  األوىل
 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

494 
 

 
 

 ء متغّيِ  ابلقيم الف ْرِقيَّة للسلسلة الزمنيةاالختالف لبنا ذة إعدادانف (7/6شكل )
 

العملية  سالبة وهذا يؤكد أنَّ و بة بّي موجبة تقل ِ أتخذ أوضاعا م   ِقي مال الحظ أنَّ ي  كما 
كانت هناك رغبة . وإذا  دية التسلسليةفصيلة االعتماهي من  ةلهذه السلس منة يفالكا

معادالت حتليل السالسل الزمنية هلذه السلسلة لغرض وضع أَنوذج هلا ذ فينتكملة تل
هذه  ىع مبسّيهتا املستقبلية خالل عدد من الفتات الالحقة يكون ذلك علأو توق  

دات د ِ د حم  من قبل، هو أحورد ما ك  ة،ستقراريط االاشت ا الصيغة الفرقية للسلسلة ألنَّ 
ج التبيعات األقل حبثا نظرية العالقة اخلطية وَّن ْ ر طاإتطبيق حتليل السالسل الزمنية يف 

 .  ىمال األقصتق االحق ِ عن الصيغ اليت حت  
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دالة االرتباط التسلسلي للفروق
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 االرتباط التسلسلي للفروق ة دالَّ رسم  (8/6شكل )

 
أتيت بعد ذلك مرحلة معرفة مدى اختالف الِقي م احملسوبة لالرتباط التسلسلي   

  من الثابت أنَّ الِقي م املقاسةظرية هلا ألن  لني م القِ ا تحليل عنلازمنية حتت سلة الللسل
ختتلف إىل حد ما عن الِقي م النظرية. واملهم هنا هو التأُكد ما إذا كانت دالَّة االرتباط 
التسلسلي اجل زئي هي فعال بِقي مة صفر بعد مرحلة معيرنة عددها هو عدد م عاِمالت 

ىن آخر التأُكد من لسلي، أي مبعتساط البرتالِقي م ا هيت دلِ ل علالذي  األَنوذج
رتباط التسلسلي. ولتحقيق ذلك ت طبَّق فحوص تستند على قاعدة استقاللية اال

"ابرلت" اليت تقول أبنَّ التوايل ذو العشوائية اخلالصة يكون تقريبا م عتِدل التوزيع 
تزيد  يتاللسلي سلتا االرتباط مفإنَّ ِقي  وعليه ع[ ÷  1مبتوسط قدره صفر وتباين قدره ]

(.  ,.1946Barlett, M. S) 0.05قدار [ ت عترب ذات معنوية مب0.5ع÷  2 ±عن ] 
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 ,Boxلذا يتعّيَّ حساب ِقي مة اخلطأ املعياري لدالَّة االرتباط، وِصي غ حساب ذلك )

G. E. P., 1994, p.188  :مبكن كتابتها ابلعربية هبذا النحو ) 
لسلسلة الزمنية حتت يَّة اليت تكمن يف اصاد فِ لتَّ العملية ا أنَّ  افتاض حالة يف .1

ل هي من نوع االعتمادية التسلسلية فإنَّ اخلطأ املعياري حيسب كما التحلي
 يلي:

  0.5ع÷  1خ = 

يف حالة افتاض أنَّ العملية التَّصاد ِفيَّة اليت تكمن يف السلسلسة الزمنية هي  .2
سب ط املتمن فصيلة املتوس  :ليكما ي  ريياطأ املعخلاحرك حي 

 ([2ك. + ر + . . . 2 2+ ر 2 1)ر 2+  1] * 0.5ع÷  1خ = 
 يف هذه املعادالت:

 = عدد قراءات السلسلة الزمنية. ع
 = االرتباط التسلسلي. ر
 = عدد م عاِمالت عملية املتوسط املتحرك.  ك

 ملرحلة()ا للقراءةلي سلالتس رتباطل االة املوجبة ملعامِ ِقي مهذه العملية ابل ت قارن نتيجة
ة معامل االرتباط التسلسلي هي فعال مقي أقل منها فهذا يعين أنَّ  تكان  إذاف األوىل

 بعدد معامل األَنوذج. احملدَّدة صفرية بعد املرحلة 
يف شكل فحص كاي تربيع ملستوى االرتباط التسلسلي صيغة م عدَّلة جناز إ وميكن 

 :يذفة( بتن)مستقر ألي سلسلة زمنية 
يا Time Seriesة ر جمموعواختيا Statضغط قائمة  .1 ر ومن القائمة اختيار خ 

ARIMA 9/6، شكل ، وستظهر انفذة. 
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 واختيار م تغّيِ  السلسلة من القائمة يف يسار النافذة. Seriesضغط مستطيل  .2

يف  1كتابة    Nonseasonalيف جمموعة Moving averageضغط مستطيل  .3
 .Moving averageو  Differenceي كل من مستطيل

 .Inculde constsnt term in modelيار تنشيط خ .4

 

 
انفذة إعداد حتليل أرميا لسلسلة زمنية (9/6شكل )  

 
عدَّلة للفحص بشكل فحص  OKضغط  .5

 
، وسيظهر م ستخلص به القيمة امل

 كاي تربيع:

 
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

498 
 

Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 37.94 53.06 57.93 64.20 

DF 11 23 35 47 

P-Value 0.000 0.000 0.009 0.048 

 
 األمنوذج املقرتح ُمعام التر يتقد

أَنوذج عملية السلسلة الزمنية يتعّير وضع  م عاِمالتقبل الشروع يف تقدير 
ديرات . وهذه التقَنوذجالت األامِ عم يف حساب تقديرات م  ستخد  تقديرات أولية هلا ت  

( ميكن  Box, G. E. P. et, al., 1994, pp.203-204) حم  دَّدةعادالت مبو ر بلْ تت يةاألول
 غها العربية كما يلي: صي كتابة

سب: املتحر ِك معامل عملية املتوسط .1  التالية: ةبتطبيق املعادل حي 

     Ө1   =- (1÷2 1ر  [ + )0.5[1 – 2(1ر 2÷ )1   

 ي:ه كما يلدير كون تقلسلية يية التسة االعتمادليل عممعام .2

االرتباط  ِقي ممن بّي  ة األوىلِقي متكون هي ال   =1ته ِقي مابلنسبة ل .أ
 لتسلسلي.ا

 يكون تقديره كما يلي:   =2ته ِقي مابلنسبة ل .ب

ق رتبته رْ ستقرارها بعملية ف   ايف حالة كون السلسلة أصال غّي مستقرة ومت حتقيق 
 غة:الصيهذه ر التقدي معادلة أتخذ   1
 12  ( 2 1ر – 1÷ )(  2ر -1) 1= ر 
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ق رْ بعملية ف    ستقرارهاايف حالة كون السلسلة أصال غّي مستقرة ومت حتقيق أما 
 الصيغةة:هذه معادلة التقدير أتخذ  2رتبته 

 22  2 1ر – 1( ÷ )  2 1ر – 2= ر ) 
 :ويف هذه املعادالت

  . هتميقل رقم ة اليت تتبعه تثميقوال ر = معامل االرتباط التسلسلي
طريقة اجملموع غّي  ىقتصر علي  ة وسدَّ ق عِ ائوذج املقتح طر امل األَنقدير معتل
املستخدمة للتطبيق ذ حزمة "ميين اتب" ي للتبيعات ألَّنا الطريقة اليت هبا تنفَّ االشتاط

اطي االشت  ساب معامل أَنوذج "أرميا". وطريقة اجملموع غّيليف هذا الكتاب 
 ةبا( ميكن كتBox, G. E. P. et, al, 1994, p.228)لة عاداملجسم يف للتبيعات تت

 ذا النحو: هب صيغتها العربية
 Ω -1[’ * + ] ث  Ө ،]2 ف، | ح( = مج ] أ Ө) ˆت

 [* ] ث 
 وفيها:

 موعمج = جم
 .ىة الصدمة بّي القراءة واألخر ِقي م=  حأ

 .ىواألخر ة الفرق بّي القراءة ِقي م=  ف
 Ω -1[’ * ] ث

 الصدمة بّي القراءات.  مِقي  يع بر ع ت= جممو  [* ] ث 
مة بّي قراءات السلسلة الزمنية، دْ صَّ ال ِقي م ، أيحجزء أ الحظ يف هذه املعادلة أنَّ ي  و 

 ِقي م. ولساب هذه الىحساب األجزاء األخر  هو اجلزء احملوري الذي حبسابه يتواىل
 ذ اخلطوات التالية:نف  ت  
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 ة األوىلميقرب الانتج ض خاانته أوىلضع يف و و  1-حأ ابسم غّيِ  ث مت  استحدا .1
 َنوذج يف صفر.ل األة املبدئية ملعامِ ميقمن الفروق يف انتح ضرب ال

 ِقي م الفروق بّي التغّيِ  لة هلا يف مر ة املقابِ قيممجع نتيجة اخلطوة السابقة مع ال .2
 .حم أابسدث ستحي   تغّيِ  ضع النتيجة يف أول خانة يف م  و و 

ة قيمال ىل علو صلحل 1-حأا يف املتغّي هل قابلةاملة ِقي ميف ال حة أقيمضرب  .3
 الثانية هلا.

 الفروق تغّيِ  لة هلا يف م  ة املقابِ قيمال ىعل 1-ح أتغّيِ  م  ة اجلديدة يف قيمالإضافة  .4
 .ح أتغّيِ  ة هلا يف م  ضع النتيجة يف اخلانة املقابلِ و و 

 منية.ز السلسلة ال َّناية حيت 4و  3ر اخلطوات كرَّ ت   .5

عمليات  م عاِمالتجزئية صغّية من مراحل حساب  ىلر عتصِ قامل من هذا الشرح
سالسل زمنية  ىء صعوبة الل اليدوي هلا ابلتطبيق علجبال حضِ تَّ تالسالسل الزمنية 

قتصار املعرفة عن ار س ِ ف  ال يقل حجمها عن مخسّي قراءة. وهذا األمر ي    ض أنْ ت  فْ ي   
تم تناوله ابلتطبيق يومل  وىلاحله األمر  طار النظري يفإلزمنية يف اسل الالسالاحتليل 

 ذ بداية سبعينات القرن املاضي. املتواتر إال بعد توفر الواسيب االلكتونية من
 

 تدقيق األمنوذج املقرتح  
ق من كفاية األَنوذج املقتح لتمثيل ر هذه املرحلة حول التحقُ و  حْ تتم

االرتباط  ِقي م هيق لتحقُ ا اة الرئيسة هلذمنية حتت التحليل. واألدالة الز السلس
اليت بقدرها األَنوذج. ومن بّي  ي مقِ األصلية للسلسلة وال ِقي مالتسلسلي للفروق بّي ال
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الفحوص ي قتصر على فحوص تدقيق حسن مطابقة األَنوذج للسلسلة الزمنية س
 التالية:

 
 فحص "البالطو"
 " و "بّيس"الفحص كل من "بوكس ااألولية هلذ لصيغةوضع ا

(Box, G. E. P., Pierce, D. A., 1970)   نة له وضعها كل منسَّ مث ظهرت صيغة حم 
( وهي الصيغة اليت Ljung, G. M. Box, G. E. P, 1978"جلونج" و "بوكس" )

   هنا.ت ناول ي   س
كفؤ أَنوذج  ح هو ت قاألَنوذج امل نَّ إالفرضية األساس هلذا الفحص هي "  

واملعادلة الرايضية هلذا الفحص  تحليل".ال ة الزمنية حتتوكايف لتمثيل السلسل
(Ljung, G. M. Box, G. E. P, 1978 ميكن أن )  كتب صيغتها العربية كما يلي:ت 

  iمج ) ف ×(   +2( )ع )ع=  ˆب
 م ( -ع ÷   2

 وفيها:
األصلية  ِقي مضت هلا ال تعرَّ عدد رتب عملية الفرق اليت -= عدد القراءات  ع

 ة الزمنية.للسلسل
  iف

 ِقي مة والالسلسلة الزمنية األصلي ِقي مل االرتباط التسلسلي للفروق بّي مِ عا= م   2
 رها الربانمج هلا.د ِ ق  اليت ي   

 = املرحلة )النقطة الزمنية(. م
 ىعل تهيج نتتفسّييكون ل لتوزيع فحص كاي تربيع لذا اثِ هذا الفحص م   ِقي موتوزيع 

ة قيم. . . إخل( ال 36، 24، 12مثال ) ةنملعيَّ ة اته للمرحلي مقِ ت ه إذا ختطَّ أساس أنَّ 
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رجة الرية )اليت هي مبقدار انتج عدد املراحل انقص عدد جة لتوزيع كاي عند دالرِ 
 
 
ق السلسلة الزمنية طابِ األَنوذج ال ي   ستنتج أنَّ ي  فض فرضية الفحص و رْ ت   ( عاِمالتامل
قبل فرضية الفحص ت  جة رِ ال ةِقي مالل من ته أققيمد وكايف. أما إذا كانت شكل جيب
 ِقي مو  مستقبلية هلا. قيمع بمنية والتوقُ لوصف سلوك السلسلة الز  ؤا  عترب األَنوذج كفي  و 

يف اجلزء األخّي من مستخرج تطبيق َناذج "أرميا" يف برانمج "ميين  تكونهذا الفحص 
نت  اك  ذاإموسية، ف عال إذا مل تكن السلسلة الزمنيةكون فااتب". وهذا الفحص ي

روق جبيوب الزاوية ط الفبْ ر   ىز علة ترتكِ يَّ مِ ا تراك  ِقي مز رِ فْ ق فحصا ي   طبَّ ي   لككذ
 ه عند مناقشة السالسل الزمنية املوسية. لق تطرُ كون الهذا سيْ وجيوب تام الزاوية و 

 
 واتسن  –ص دربن حف

 .Durbin, Jره كل من "دربن" و "واتسن" )حص وطوَّ وضع هذا الف

Watson, G., 1950,1951,1971 يف إطار حتليل السالسل الزمنية يكون تطبيقه،( و ،
رها األَنوذج املقتح قد ِ اليت ي   ِقي ماألصلية للسلسلة الزمنية وبّي ال ِقي مالفروق بّي ال ىلع

اطات سالمة وكفاءة ت شاأحد ستقاللية الفروق اليت يكون حتقيقها اوذلك لفحص 
الفروق  ِقي م نَّ إالفحص هي "  ةضير وصيغة فة. لسلسلة الزمنياألَنوذج لتمثيل ا

ة ِقي متبطة ببعضها البعض. وأتخذ املعادلة الرايضية لساب رْ مستقلة"، أي غّي م  
 ابللغة العربية كما يلي: هاصيغت ةباالفحص تركيبة ميكن كت

  2حف( 1)ح = مج ÷  2( 1-حف –ح ) ف( 2)ح = د = مج
  :وفيها

 ة.د املرحلرق عنة الفقيم=  حف
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هي عدد القراءات  ةيجة بدرجة حر الرِ  ِقي مقارن ابلت  ة الفحص قيم ىعل صولالوبعد 
فض فرضية الفحص رْ ت    جةالرِ  ِقي ملل والد األدىن ىذا وقعت بّي الد األقصإله ف

ب إعادة جتتلك الفروق غّي كايف و  أفرزت األَنوذج املقتح بصيغته اليت ستنتج أنَّ ي  و 
أو أكرب من الد  ة الفحص أصغر من الد األدىنقيمت نإذا كا أماته. يبيف ترك النظر
 وتثيل السلسلة األَنوذج كايف وكفؤ للتبين   ستنتج أنَّ ي  قبل فرضية الفحص و ت   ىلاألع

 وقيمة الفحص للمثال هنا هي:الزمنية حتت التحليل. 

Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson Statistic = 2.70577 

 
  1.611843لقيم الرجة )اليت تتفاوت بّي لد األعلى لامن كرب أ اوألَّنَّ 

قراءة( يكون االستنتاج أنَّ األَنوذج كايف للتنُبؤ  80لسلسلة حبجمم  1.66197و 
 وتثيل السلسلة الزمنية.

 

 لسالسل غري املوسية:اع توق  
ذجتها. لنماين الرئيس لثا فمستقبلية للسالسل الزمنية هو اهلد مي  قِ ع بالتوقُ 

عات لنماذج ة. وحساب التوقُ مَّ هِ فائدة تطبيقية عملية م   لههذا اهلدف  من اجللي أنَّ و 
 ِقي ممات بّي الد  الصَّ  ِقي ماملبنية للسالسل الزمنية غّي املوسية يتم حبساب و "أرميا" 
ة مقيمة لدْ ة الصَّ قيمضافة ع، مث إاليت يبدأ بعدها التوقُ الزمنية  قطةالنمن  بتداء  ااملتوالية 

ع للنقطة الزمنية ة التوقُ قيماتج هو ع ليكون النالنقطة الزمنية اليت يبدأ بعدها التوق  
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سب هلا. و  األوىل  مبعادلة مات هذهد  حساب الصَّ  يتممن النقاط الزمنية اليت حي 
 (Box, G. E. P., et, al., 1994, p.137 ميكن أن )  يلي: كتب صيغتها العربية كمات 

  1-حس( × Ө)أو  +  حس ×( Ө )أو = ح ت

 وفيها:
  ِتسلسلية. ل االعتمادية ال= معام 
Ө =  َّك.معامل املتوسط املتحر 
ة قيمتوقَّع ة السلسلة عند النقطة الزمنية اليت تبدأ بعدها النقطة الزمنية املقيم=  حس

 هلا. 
النقطة ها اليت تبدأ بعدة عند النقطة الزمنية اليت تسبق تلك سلسلة الميق=  1-حس

 ة هلا.قيميكون توُقع  لزمنية اليتا
 يكون بتطبيق معادلة بسيطة 0.05 بثقةع للتوقُ  ىنواألد ىوحساب الد األقص

 (Cryer, J. D., 1986, p.176ميكن كت )هبذا الشكل: صيغتها العربية  ةبا 
 (0.5خ×  .961+ ) ح= س ح قس
 (0.5خ×  1.96) - حسح ي = س

 وفيها:
 .= الد األدىن ح ي، سىعل= الد األح ق س

 خ = اخلطأ املعياري ملتوسط الفروق. 
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 لسالسل املوسيةا
السالسل الزمنية املوسية هي تلك اليت يظهر تشابه بّي قطاعات مسّيهتا 

ه هذ نة.عيَّ م   ةت كل ف  ر نفس النمط أو مشابه جدا له بعدأي يتكرَّ  واضح، يقاع زمينإب
ا السلسلة الزمنية، مثال إذا  هبن كوَّ الوحدات الزمنية اليت تت ىة تعتمد علنعيَّ املالفتة 

نة تكون مبقدار يَّ الفتة املع نَّ إشهرية )جماميع، متوسطات، إخل( ف ِقي من من كانت تتكوَّ 
 مدار فصول السنة.  ىهور علش 3نة أو السار مد ىشهرا عل 12

يف  حد كبّي ة إىلمتشاهبِ  معيرنةت تاضها بفعن بع تبتعد اليت راءاتلقا تكون
ع لتتبُ  دالَّة ز الاجة إىل. ولتمثيل السلوك املوسي للسلسلة الزمنية ترْب  الزمنية السالسل

يوب تام جاوية و وب الز ل يف خليط من جيتتمثَّ  دالَّةالالنمط الدوري فيها. وهذه 
 ىات يف مستو م التغّيُ سيبتجدود تسمح الدة تعد ِ م   املعاملالزاوية وقد ختتلط بشئ من 

 ات يف النمط املوسي.والتغّيُ السلسلة الزمنية 
 ,.Box, G. E. Pيف معادلة رايضية ) الصيغة العامة لالَنوذج املوسيتتجسم 

et, al., 1994 , p.330النحو:  ذاهبة لعربيتها اغصي ةبا( ميكن كت 
  جح  j 2 و( + ب ÷  2.2836j ج )ح  j 1 + مج ]ب ح ب = حس
 (6.2832j    ÷])و 

 وفيها:

 التقدير األنسب. م عاِمالت=  ح j 2 ،  ب ح j 1 ، ب ح ب 
 = جيب الزاوية. ج
 = جيب تام الزاوية. ج
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  النقطة الزمنية = . 
 = الفتة. و
 :ة املوسية يف السلسلة الزمنية كما يليي  ن ْ الب    ىف علالتعرُ يندرج و 

ا ذات وجهة صاعدة أو هابطة بشكل َّنَّ أ رظهأ إنْ ف هلا البياينلرسم فحص ا .1
السلسلة غّي مستقرة وهناك حاجة  أنَّ  ىهذا يكون مؤشرا عل نَّ إمتواتر ف

 ية مبقدار طول الدورة املوسية )مثال ابلنسبةقِ رْ صيغ ف    ها إىلِقي ملتحويل 
 ثيناقدار مب فصلس الأسا ىالشهرية يكون الفرق عل ِقي ملة ذات الللسلس

 وهكذا(.  24يكون  2 ر تْ ب ةوب 12يكون  1 ر تْ ب ةق بلفر ا أي لة،حعشر مر 

ل دل ِ ت  اليت  اجل زئياالرتباط التسلسلي واالرتباط التسلسلي  دالَّة ِقي مالنظر يف  .2
 سية كما يلي:الزمنية املو  لسلسلةنة يف االكامِ  التَّصاد ِفيَّةالعملية  ىعل

الزمنية املوسية هي  سلةسلال نة يفالكامِ  ِفيَّةالتَّصاد  إذا كانت العملية  .أ
 تضاعفي.بشكل ط التسلسلي ااالرتب دالَّة صتتناقتمادية تسلسلية اع

نة يف السلسلة الزمنية املوسية هي الكامِ  التَّصاد ِفيَّةإذا كانت العملية  .ب
لة ل ِ ح عند النقاط املدط ذات بروز واضااالرتب لَّةداتكون ك تحر ِ متوسط م  

 إخل(.    24، 12الشهرية الفتة  ي مقِ لسية )مثال لالفتة املو  ىعل
 (1 –ت ، أتأ)بات اخلطأ ركَّ م   أية حال، هناك مالحظة جيب االنتباه هلا وهي أنَّ  يف

ة ِقي مطة ببكون مرتال( تة فتة معيرنة )شهر مثِقي م نَّ إتكون مرتبطة ببعضها ولذا ف
ألَنوذج املوسي يف لسابقة هلا. واطة ابألشهر الوقت مرتبالفتة ويف نفس ا لنفس ىأخر 

ور من خالل إضافة ترميز مقابل ذها برانمج "ميين اتب" يتبلْ نف ِ جمموعة "أرميا" كما ي  
يث ( حبq)( واملتوسط املتحرك d(، العملية الفرقية )pترميزات االعتمادية التسلسلية )
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فحص  توجب يسلذا   .x (P, D, Q) (p, d, q)ما يلي: تكون الصيغة الكاملة له ك
ذ يف االعتبار هذه األَنوذج إذا كانت السلسلة الزمنية هي سلسلة موسية األخْ  كفاءة

االرتباط التسلسلي  ىاخلاصية وتطبيق بديل لفحص "البالطو" الذي يرتكز عل
افات ال جيدا لالحنر ل ِ ديكون م   الرتباط التسلسلي الا نَّ من الثابت أ ألنَّ . هذا للفروق

 ي، بّي مستوايت االرتباط التسلسلي للفروق،حيث ختتفوائية سية عن العشاملو 
يف هذه (. والبديل Box, G. E. P., et, al., 1994 , p.321). أتثّيات سة الدورية

ت الزاوية لتكرار ام االفروق مبوجات جيوب الزاوية وجيوب ت ِقي مهو ربط  الةال
 يلي: ها العربية كماكتب صيغتت   ة ميكن أنْ بتطبيق معادلهذا  يتممتلفة، و 
 ×+ )مج ف 2(ح iت 6.2832ج)×ع( ])مج ف÷i( = )2ب )ت

    2( ح iت 6.2832)ج

 وفيها:
 ف = الفروق.

 ج = جيب الزاوية.
 = جيب تام الزاوية. ج
 عدد القراءات. ىم القراءة علمة رقيكون بقسو تكرار توايل القراءة ز  = ح iت

سبو   املعادلة: هذه بتطبيق ي مقِ هلذه ال حدود الثقة حت 
  2)ح( * 1.36

 فيها:و 
  2( ÷ 2 -)ع  =تكون ح
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ذها برانمج "ميين نف ِ يف مستخرج تطبيق َناذج "أرميا" كما ي   يظهرهذا البديل ال  وألنَّ 
وتفسّي   .Period_resid% لذايتإجناز ذلك بتنفيذ الربانمج اإلمكان اب نَّ إاتب" ف

 ىيكون عل ،10/6شكل ، انمج الذايتذي يفرزه الرب لالرسم ا مهاس ِ يجة كما جي  النت
 يلي: أساس ما

األَنوذج كايف وميكن تبنيه  ستنتج أنَّ ي  راءات بّي حدي الثقة قنتشرت الاإذا  .1
 للسلسلة الزمنية حتت التحليل.

لص خي  الثقة  يْ دَّ و خارج ح  قاط هإذا كان إنتشار النقاط معظم أو بعض الن .2
 ّيه.ه أو تغياِمالتم عرة تعديل و وذج وضر عدم كفاية األَن ىلإ

 
 لسالسل الزمنية املوسية:اع توق  

 .Box, G. Eس معادلة الفرق )التوقعات املستقبلية مبعادلة تتلبَّ  ِقي ميتم تقدير  .3

P., 1994, p.334نحو:ال ذاهبا العربية صيغته ةبا( وميكن كت 
+  ت+ أ 13 –ف ح س - 12 –ف  ح+ س 1 –+ ف ح س=  حس .4

 3 –+ ف ت أ 0.24 12-ف  تأ Θ – 1 –+ ف ت أ Ө -ف 
 : وفيها .5
 ف = طول فتة التوقع. .6
 ة الصدمة.ِقي م= ت أ .7
8. Ө  التَّصاد ِفيَّةالعملية = معامل. 
9. Θ  َّوسي.ب امل= معامل املرك 
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 تراكميا رسم الفروق تراكميا هكس الفتة  (10/6شكل )

  
شرحه مت َّ ذي النهج ال نفسعات بقُ لدود الدنيا للتو وا ىويكون تقدير الدود القصو 

 وسية.ع ابلنسبة للسالسل الزمنية غّي املللتوقُ 
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 "أرميا"ناء مناذج ب
 اتب" لساب ج "ميينستخدام برانماقبل الشروع يف سرد خطوات   

ت لسلسلة الزمنية حتنة يف االكامِ  التَّصاد ِفيَّةاألَنوذج املالئم للعملية  ومعامل م عاِمالت
 :إىل اإلشارةجتدر تحليل ال

ة بتسلسلها الزمين يف عامود واحد يف ينع قراءات السلسلة الزمضرورة وضْ  .1
 جدول البياانت. 

( 0 ,0 ,0تح رقميا )هكذا قاملَنوذج ميزات مواصفات األتر الربانمج يقرأ  أنَّ  .2
 غّي املوسية  يف حالة السلسلة   "p, d, q " بدال من الصيغ الرفية )وهي

 . يتعّيَّ تبديليف حالة كون السلسلة موسية( "p, d, q, P, D, Q" و
 فذة أمر َناذج "أرميا" حسب الضوابط التالية:األصفار الثالثة هذه يف ان

هي  التَّصاد ِفيَّةة العملي أنَّ  ىص للتدليل علصَّ ول م  موضع الصفر األأوال: 
هي  األَنوذجعملية  نَّ الصفر برقم يعين أستبدال ان إعتمادية تسلسلية ولذا فا
 :العملية. مثال لو ر تْ ب ة ىل علدل ِ ضع ي  يو ة الرقم الذي ميقعتمادية تسلسلية و ا

الربانمج هي  ينفذهاالعملية اليت  نَّ إف 1ل الصفر األول ابلرقم دِ ستبْ ا   .1
 .د هلاحمبعلم وا عتمادية تسلسليةا

  ثنان، وهكذا.اكون معامل العملية ست نَّ إف 2إذا وضع الرقم  .2

الربانمج التحليل  نفِ ذي  سانتّي األخريتّي أصفارا كما هي فاخلت يقِ بْ ا أ  إذ .3
عددها هو الرقم الذي  عاِمالتعتمادية تسلسلية مب  الساب أَنوذج 

 ة ال حتتاج إىلرَّ ستقِ السلسلة الزمنية م   ا أنَّ ر معترب ضع بدل الصفيو 
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ية تسلسل اديةعتماتعين أَنوذج  0 ,0 ,1العملية الفرقية. مثال الصيغة 
 ل واحد لسلسلة مستقرة.مبعام

كون السلسلة الزمنية مستقرة   ىموضع الصفر الثاين مصص للتدليل علاثنيا: 
 :أو غّي مستقرة. ولذا

ر الثاين برقم بدل الصفت  سْ ي  تسم ابالستقرار ة ال تالسلسل يف حالة أنَّ  .1
 ر تْ ب ةلسلة بالس ىعملية الفرقية علذ الربانمج النف ِ ي   ضرورة أنْ  ىل علدل ِ ي  

. مثال لو أن عملية السلسلة الزمنية هي يوضعة الرقم الذي ِقي ممقدارها 
 ب ةر ت ْ ة بالسلسلة الزمنية غّي مستقر  وأنَّ  2 ر تْ ب ةعتمادية تسلسلية من الا

 .  0 ,1 ,2 الصيغةتكون  1

ي ه ةالتَّصاد ِفيَّ لية العم أنَّ  ىص للتدليل علصَّ موضع الصفر الثالث م  اثلثا: 
استبدال الصفر برقم يعين أنَّ عملية األَنوذج  نَّ إك متوسط ولذا فتحر ِ ة م  عملي

. لعمليةك وقيمة الرقم الذي يوضع ت دلِ ل على ر تْ ب ة اتحر ِ هي عملية متوسط م  
 :مثال لو

العملية اليت ينفذها الربانمج هي تكون  2لثالث ابلرقم الصفر است بِدل ا    .1
 .سط متحرك مبعاملّيمتو 

التحليل  الربانمجسي نفِ ذ ّي األخريتّي أصفارا كما هي اخلانت تذا بقيإ  .2
ضع يو عددها هو الرقم الذي  عاِمالتلساب أَنوذج متحرك متوسط مب  

العملية  تاج إىلالسلسلة الزمنية مستقرة ال حت ا أنَّ عتربِ بدل الصفر م  
ل واحد مبعام توسطك متحر ِ أَنوذج م  تعين  1 ,0 ,0ة. مثال الصيغة يَّ قِ رْ الف  

 ة.رَّ ستقِ سلسلة م  ل
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ك الصفر الثاين كما رِ رقام وت  الصفر األول والصفر الثالث أب ا ست بِدلإذا   .3
تلط لسلسلة زمنية وذج مأَن م عاِمالتالربانمج سينفذ حساب  نَّ إهو ف

 مستقرة. 

ذ نف ِ ن ي  أب األصفار الثالثة أبرقام فهذا تدليل للربانمجأ ست بِدلت ا ذإ .4
َنوذج متلط لسلسلة أللة عليها األرقام املدل  مبقدار  اِمالتم ع حساب

دها الرقم الذي حيتل موضع الصفر الثاين. د ِ حي   ر تْ ب ةزمنية غّي مستقرة ب
عتمادية اكون من  أَنوذج متلط يتومعاملِ  ِمالتم عاب احس مثال لو أنَّ 
ّي ية غسلسلة زمن ىعل 2 ةر تْ ب  ومتوسط متحرك ب 1 ر تْ ب ةتسلسلية ب

َناذج أرميا إعدادات فذة اند للربانمج يف دَّ حت  الصيغة اليت  تكونقرة مست
1, 1, 2  . 

ج َناذ  تم عاِمالستخدام برانمج "ميين اتب" لساب اطوات خل سرد وفيما يلي
 :السالسل الزمنية

تار وستظهر قائمة  Time series جمموعة اريختا، و Stat ضغط قائمة .1 خي 
يارها أمر من  . فذةتطهر انسو ، ARIMAخ 

قائمة يف يسار لتغّيِ  السلسلة الزمنية من اواختيار م   Seriesغط مستطيل ض .2
 النافذة. 

أصفار  ة هباثالثة مستطيالت صغّي  Nonseasonalاجلزء الذي يقع حتت يف  .3
 هي:

وهو لتنشيط  Autoregressiveوره كلمة املستطيل األول جتا .أ
دد مثال بص األمر نكا  ذاإة التسلسلية، فاالعتمادي حساب معامل
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ستبدل الصفر يف هذا املستطيل ي   1 ر تْ ب ةعتمادية تسلسلية باعملية 
 وهكذا. 2ستبدل الصفر برقم ي   2 ر تْ ب ة، وب1برقم 

جراء عملية تنشيط إلوهو  Differenceكلمة   جتاورهاملستطيل الثاين  .ب
كانت السلسلة غّي ذا  إمنية حتت التحليل، فز السلسلة ال ىالفرق عل

عملية الفرق املطلوبة  ر تْ ب ةل اثِ الصفر برقم مي   ستبدلي   ةرَّ قِ ستم  
اج لعملية توحت م ستِقرَّةالسلسلة غّي  تضح أنَّ اللسلسلة. مثال إذا 

 . 2الصفر برقم ستبدل ي   2 ر تْ ب ةفرق ب

وهو لتنشيط  Moving averageث جتاوره كلميت املستطيل الثال .ت
صدد عملية مثال بر األم نا كاذإتوسط املتحرك، فامل حساب معامل

، 1ستبدل الصفر يف هذا املستطيل برقم ي   1 ر تْ ب ةمتوسط متحرك ب
 وهكذا. 2ستبدل الصفر برقم ي   2 ر تْ ب ةإذا كانت العملية ب أما

ة القاعدية ِقي م جتميد أمر حساب الة يتعّيَّ يَّ قِ رْ ة تنشيط أمر العملية الف  يف حال .4
 Include constant term in عربَّ م   ىلذلك بوضع املؤشر علألَنوذج و 

model ه. من وسط √األمين للفأرة حبيث ختتفي عالمة  الزر ىوالضغط عل
  حالة أنَّ نشطا يفيظل  هذا األمر جيب أنْ  أنَّ  هنا إىل اإلشارةوجتدر 

  .م ستِقرَّةت التحليل هي أصال السلسلة الزمنية حت

 تقدير  ِقي مب احسيف حال  .5
 
يف  توضيحه متتح كما ج املقَنوذ األ عاِمالتية مل

وضعها  ّيَّ ستخدمها الربانمج، عمليا الحاجة لذلك، يتعيلالسطور السابقة 
ابته يف ود بكترقم ذلك العم ىيف عمود يف جدول البياانت والتدليل عل
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وذلك بعد تنشيطه بوضع  Starting values for coefficientsمستطيل 
 ملة.  تلك اجلسار ي ىبع الذي يقع عليف املر  √عالمة 

حاهلا  ىعل افذةجمموعة املستطيالت اليت تقع يف اجلانب األمين من الن ْركت    .6
ق طرَّ ت  ي   ليت سغّي نشطة ألَّنا ختص أوامر اجملموعة املوسية من َناذج أرميا وا

  إليها الحقا.

وستظهر  Graphsى ضغط علي  مستخرج التحليل  يفرسوم بيانية  ضافةإل .7
ها عِ بَّ ر  م   ىن تنشيط أي منها ابلضغط علاليت ميك اليةتلات ايار اخل  فذة هبا ان

 : يف وسطه √حبيث تظهر عالمة 

 ع بهالتوق   ىح اجلزء الذي جر يرسم للسلسلة الزمنية مع توض .أ
Time series plot (including optional forecasts). 

ت رسم   .ب  .ACF of residualsاالرتباط التسلسلي للفروق داال 

ت رسم .ت  PACF ofللفروق  اجل زئيالتسلسلي رتباط اال داال 

residuals. 

 .Histogram of residualsلفروق لتكرارات ارسم   .ث

 .Normal plot of residualsرسم التوزيع املعتدل للفروق  .ج

 .Residuals versus fitsرة املقدَّ  ِقي مالفروق عكس الرسم  .ح

 . Residuals versus orderرسم الفروق عكس رتبها  .خ

كتب أرقام ي  نة يف اجلدول النشط عيَّ ات م  تغّي ِ كس م  فروق عم الرسل .د
 .  Residuals versus the variables تلك األعمدة يف مستطيل
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 Forecasts مستطيل ىضغط علي  لسلة مستقبلية للس ِقي ملع توقُ جلساب  .8

  .فذةظهر انوست

يف  هلا ليت سي وضع توقعاتعد مراحل السلسلة الزمنية املستقبلية ا ةباكت .9
    . Lead تطيلمس

كتب الرقم ي  ع من نقطة زمنية قبل َّنابة السلسلة الزمنية يكون التوقُ ل   .10
 ذلك يفالتسلسلي لتلك النقطة كما توجد يف عامود بياانت السلسلة و 

تك ي  من َّناية السلسلة الزمنية  ا  ع بدءكون التوقُ يل. و Originستطيل م
  التوقع هي َّناية السلسلة. ارية لبدءاملعي ةي مقِ ال كما هو ألنَّ املستطيل شاغرا  

كتب رقم عامود شاغر يف جدول البياانت وذلك يف ي  ع التوق   ِقي متخزين ل  .11
 ع بكتابة رقمجة للتوقُ الرِ  مِقي  الن زْ خ. وميكن أيضا Forecastsمستطيل 

د شاغر آخر وعمو  Lower limits ستطيلم( يف -) ِقي معمود شاغر خلزن ال
 . Upper limitsل يف مستطي (+) مِقي  لخلزن ا

عات املستقبلية( التوقُ  ِقي معة )وهي ليست م املتوقَّ ي  الفروق أو القِ  ِقي من يخز لت  .12
ل ستطيى مضغط علي  انت النشط جدول البيااألَنوذج يف  م عاِمالت ِقي مأو 

Storage نب كلمة هبا ثالثة مربعات صغّية األول جبا فذةوستظهر ان
Residuals   لثاين جبانب كلمة زن الفروق واخل طشَّ نيFits   ِقي من الزْ خل طنشَّ ي 

 م عاِمالت ِقي مزن خلط نشَّ ي   Coefficientsعة، والثالث أمام كلمة املتوقَّ 
املربع الصغّي مث  ىفأرة علنشيط هذه تتم بوضع مؤشر الوعملية التاألَنوذج. 
 وسطه.يف  √حبيث تظهر عالمة الزر األمين للفأرة  ىالضغط عل
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املستخرجات  فذةيف انظهر كم مستخرج التحليل الذي يم يف  لتحكُ ل  .13
 التالية:يارات فيها اخل   ذةفوستظهر ان Resultsمستطيل  ىضغط علي  

 .Display nothingعدم عرض أي شئ  .أ

، Table of final estimatesلنهائية عرض جدول التقديرات ا .ب
جماميع  ،Differencing informationق معلومات عن عملية الفر 

، وعدد القراءات Residuals sums of squaresات الفروق تربيع
Number of observations. 

لية عرض جدول تقديرات كل عم بما حتتويه الفقرة  إضافة إىل .ت
عات عدد التوقُ  ،Table of estimates at each iterationرة ر ِ ك  ت  م  
 
 
 Back forecasts if they are notتضمحل بسرعة ة إذا مل ع  جت   رْ امل

dying rapidly. 

عرض مصفوفة االرتباط  توالفقرة  بر يف الفقرة كِ ما ذ   إضافة إىل .ث
 Correlation matrix of estimatedللمعامل املقدرة 

parameters. 

عات عرض التوقُ  ث، و ت، بالفقرات ر يف كِ ما ذ   إضافة إىل .ج
ْرجت  ع ة

 
 . The back forecasts امل

 
 بيقية:ة تطأمثل

ا يلي خطوات بناء َناذج "أرميا" لسالسل زمنبة ابستخدام برانمج "ميين ح فيموضَّ ي  س
 اتب" كأمثلة تطبيقية:
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 املثال األول: 
 1355 الفتة جاج القادمّي من اخلارج يفية لعدد السلسلة زمنهو لهذا املثال 

 .(ه1438-1380 ءات،اهليئة العامة لإلحصا(، )1936-2017) 1438 –
صيغ  ها إىلِقي م حتويل ّيَّ ( يتع1819171لسلسة كبّي )هذه الس ىه مدهذ نَّ وأل

ات تغّي ِ امل ِقي مالسلسلة يف صيغتها اللوغارمثية. وحتويل  ىلوغارمثية وإجراء التحليل عل
 "ميين اتب" يتم ابخلطوات التالية: صيغ لوغارمثية يف بيئة إىل

، شكل ةفذانر ستظه، و Calculator اريختا، و Calcضغط جمموعة  .1
11/6. 

 
 انفذة إعداد حتويل القيم يف صيغة لوغارمثية (11/6شكل )
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ليضع فيه  Store result in variable كتابة رقم عمود شاغر يف مستطيل .2
 متَّ اختياره.  للوغارمثية للمتغّيِ  الذيمج الصيغ االربان

يل مستطوسيظهر األمر يف  :Functionsمن قائمة    Log base 10اختيار .3
Expression:  :ابلشكل التايلLogten(number) تار من قائمة ، عندئذ خي 

ات اليت تقع يف يسار النويفذة املتغّيِ  وسيظهر اسه مكان كلمة  املتغّير
number ّي القوسّيب.  

حدَّد. وستظهر الِقي م  OKضغط  .4
 
 اللوغارمثية يف العمود امل

السلسلة الزمنية لعدد الجاج  ِقي ملية ة اللوغارمثيغالص ىعلت نفَّذ جناز ذلك إب
 :القادمّي من اخلارج كما يلي

 
 . 12/6شكل  ،رسم بياين : حتويل السلسلة إىلأوال 

 وجود ىعلل دلَّ ي  هذا هذه السلسلة هي ذات وجهة متصاعدة و  أنَّ  لرسمايتَّضح من 
 ِقي مص من هذه الوجهة بتحويل لتخلُ يتعّيَّ اولذا ها االستقرارية فيعدم شئ من 

 فرقية بّي قراءاهتا.  مِقي   السلسلة إىل
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  لعدد الجاج من خارج اململكة سلسلة زمنية رسم (12/6)شكل 

 
 رارية السلسلة الزمنية:ستقاق من التحق   اثنبا: 

ق أيضا من ه الرسم يستدعي التحقُ َنط الوجهة الصاعدة الذي كشف عن
االرتباط التسلسلي  ِقي مص ه بتفحُ ق منتحقُ ال؟، وهذا ميكن هل السلسلة مستقرة أم ال

 ِقي موبتنفيذ خطوات حساب ورسم  تها.ر ْتبتحديد نوعية عملية السلسلة و له يْ بنوع  
 ، أشكالومالرسكانت هذه للسلسلة   اجل زئيلسلي واالرتباط التسلسلي ط التسرتبااال

 .14/6و 13/6
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دالة االرتباط التسلسلي لعدد حجاج الخارج
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 اململكةخارج من  سلي لعدد الجاجدالة االرتباط التسل (13/6شكل )
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دالة االرتباط التسلسلي الجزىئ لعدد حجاج الخارج
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 عدد الجاج من خارج اململكةي لدالَّة االرتباط التنسلسلي اجلزئ (14/5شكل )
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 ا ما يلي:ي  لِ هذين الرسّي يتضح ج  أم ل وبت
 لي التباط التسلساالر  دالَّة ِقي م هذه السلسلة ليبست مستقرة ألنَّ  أنَّ  .1

 ة الصفر.ِقي متتناقص بسرعة صوب 

االرتباط  دالَّةنكسار اباط التسلسلي و االرت لَّةدالشكل الذيلي لا أنَّ  .2
ه كامنة يف هذ  صاد ِفيَّةتعملية  ىل علدلَّ ي   بعد املرحلة األوىل اجل زئيالتسلسلي 
 الزمنية من نوع االعتمادية التسلسلية.السلسلة 

ت هي اليت فقط تعدَّ  اجل زئياالرتباط التسلسلي  يف رسم وىلة األِقي مال أنَّ  .3
االعتمادية  عاِمالتالعدد املقتح مل هذا معناه أنَّ وجب( و )املد الثقة حخط 

  لألَنوذج اجلدير ابلتبين هلذه السلسلة هو معامل واحد.  التسلسلية 

ل يو حت ة يتعّيَّ رَّ ستقِ غّي م   ذه السلسلةه نَّ أب تكشف  اليت االستنتاجات يف ضوءو  
ة للسلسلة وحتويله يَّ قِ رْ الف   ِقي مابلجديد  ّيِ  تغذلك وبناء م   جنازة. وإبيَّ قِ رْ ف    ِقي م ها إىلِقي م
لسلسلة ة ليَّ قِ رْ يغة الف  الص ِ ابستخدام رسم بياين وإعادة حساب االرتباط التسلسلي  إىل

 . 15/6هذا الرسم، شكل  خرج
أصبحت أكثر  االرتباط التسلسلي دالَّةنَّ أ 17/5و 16/5ّي شكليتَّضح من ال

قاربت الصفر يف املراحل األولية اليت و ها بشكل كبّي ِقي مخنفضت حيث استقرارا ا
ة م  سِ تتسم بِ  1 ب ةر ت ْ ة من اليَّ قِ رْ السلسلة بصيغتها الف   وهذا معناه أنَّ  لة األوىلتلت املرح

بة بّي موجبة وسالبة وهذا يؤكد ل ِ تقم  عا أتخذ أوضا مِقي  ال الحظ أنَّ ي  االستقرارية. كما 
 فصيلة االعتمادية التسلسلية.العملية الكامنة يف هذه السلسلة هي من  أنَّ 
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  منية لعدد الجاج من خارج اململكةالز  سلسلةالق فرو رسم  (15/6شكل )

2018161412108642
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دالة االرتباط التسلسلي للقيم الفَرْقِيَّة
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 تاتلسلي للقيم الفرقية لسلسلة عرب الفباط التسدالة االرت (16/6شكل )
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دالة االرتباط التسلسلي الجزىئ لعدد حجاج الخارج
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 ج اململكةلعدد الجاج من خار ئي دالة االرتباط التسلسلي اجلز  (17/6)شكل 

 
 االرتباط التسلسلي  ق ي م ستقالليةافحص  :ثااثل
ي لالرتباط التسلسل عن الِقي م النظرية احملسوبة ِقي مختالف الا ىمعرفة مد  

املقاسة ختتلف  ِقي مال من الثابت أنَّ  التحليل هلا أمهية ابلغة ألنَّ  لزمنية حتتللسلسلة ا
يف هذه السلسلة هي  ةن  الكامِ  ةِفيَّ التَّصاد  ملية الع النظرية. وألنَّ  ِقي محد ما عن ال إىل

 ن  فِ ذت هذه اخلطوات:عتمادية تسلسلية فقد ا
، ARIMAاختيار  ومنها Time Seriesواختيار جمموعة  Statضغط قائمة  .1

  (.18/6) ، شكلوستظهر هذه النافذة
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 ةسلسلة زمنيفذة إعداد حتليل أرميا للعالقة االعتمادية يف ان (18/6شكل )

 

وكتابة  Nonseasonalيف جمموعة  Autoregressiveيل مستطالضغط على  .2
 ألنَّ السلسلة حتت التحليل اعتمادية تسلسلية.  1

 1وكتابة  Nonseasonalة يف جمموع Differenceالضغط على مستطيل  .3
 مستقرة.حتت التحليل ليست ألنَّ السلسلة 

 ، OKضغط  .4

 (0.110) تباط التسلسليلالر  طأ املعيارياخلج التحليل وفيها قيمة ئوبذلك تظهر نتا
فرضية أنَّ الِقي م الفعلية لالرتباط التسلسلي واالرتباط التسلسلي هبا ميكن التأكيد  اليت

 . ة صفر للمراحل بعد املرحلة األوىلال بِقي ماجل زئي هي فع
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 ومعامل األمنوذج املالئم التُمعام  ابعا: حساب ر 
ذه السلسلة هل اجل زئيي سلسلواالرتباط التيم االرتباط التسلسلي قبفحص 

عات مستقبلية ملسّيهتا األَنوذج املناسب ملطابقة هذه السلسلة ووضع توقُ  أنَّ اتَّضح 
ة يَّ قِ رْ ة ف   غصي ىويكون الساب عل 1 ر تْ ب ةتسلسلية ب عتماديةا وسلوكها هو أَنوذج

ك ذ ذل. وبتنفيARIMA 1, 1, 0الشكل هذا حبيث أتخذ ترميزات األَنوذج  1 ر تْ ب ةب
 : املستخرجسابقة كان هذا اخلطوات الابت ِباع رانمج "ميين اتب" ابستخدام ب

 
ARIMA Model: Logten_External Pilgrimages 

Estimates at Each Iteration 

Iteration SSE Parameters 

0 1.17221 0.100 

1 1.11384 -0.050 

2 1.10238 -0.144 

3 1.10231 -0.152 

4 1.10231 -0.153 

5 1.10231 -0.153 

Relative change in each estimate less than 0.001 

 

Final Estimates of Parameters 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 -0.153 0.110 -1.39 0.169 

Differencing: 1 regular difference 

Number of observations:  Original series 84, after differencing 83 
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Residual Sums of Squares 

DF SS MS 

82 1.10191 0.0134379 

Back forecasts excluded 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic 

Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 12.40 19.70 26.49 30.87 

DF 11 23 35 47 

P-Value 0.334 0.660 0.849 0.967 

 

 ملستخرج هذه النقاط: حظ يف هذا اي ال
ل االعتمادية التسلسلية اليت بدأ هبا الربانمج البحث القيمة املبدئية ملعامِ  أنَّ  .1

 رَّجت يف االرتفاعوتد 0.1ق أقل التبيعات كانت مبقدار ق ِ ليت حت   عن قيمته ا
 4يف املرحلة  وصلت أنْ  يف مراحل البحث الالحقة عن الِقي مة األفضل إىل

واستقرت عليها يف املرحلة اليت تلتها ولذا اعترب  0.153 –الِقي مة إىل 
اليت حتقق لتسلسلية الربانمج أنَّ هذه الِقي مة هي األنسب ملعامل االعتمادية ا

 أقل التبيعات هلذه السلسلة.

نَّ قيمة معامل "إحتمالية اخلطأ يف رفض فرضية ال ،فحص ستيودنتة مقي .2
تمع االحصائي الذي تتبعه هذه لى مستوى اجملفر عدية هي بقيمة صاالعتما

من القيمة الرجة للفحص وهي صغر أي أ 1.39-كانت ،  "السلسلة
ض تلك الفرضية واستنتاج سالمة تقدير إلمكان رفهذا معناه أنَّ اب .1.98

 ل.ا املعامِ هذ



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

528 
 

بالطو(  ن مطابقة األَنوذج للسلسلة الزمنية )فحص السْ ِقي م فحص ح  أنَّ  .3
أقل من الِقي م املقابلة هلا يف  48، و 36، 24، 12ه للمراحل ي متكانت قِ 

 23، 11ي جدول الِقي م الرجة لتوزيع كاي تربيع بدرجات الرية املقابلة وه
وهذا  48و ،36، 24للمراحل  0.05وبِقي م احتمالية أكثر من  47و 35، 
ة مسّي  كفؤ وكايف لوصفنَّ األَنوذج  "إ قبول فرضية الفحص القائلة ينيع

ن سْ وابلتايل استنتاج ح   "سلسلة الزمنية ولتقدير توقعات مستقبليةوسلوك ال
 مطابقة هذا األَنوذج هلذه السلسلة الزمنية.

عي ورسم التوزيع لضلية توزيع قراءات الفروق )الرسم املارسوم اعتدأنَّ  .4
ايف على سالمة ملعتدل( تظهر أَّنا قريبة من التوزيع املعتدل وهذا دليل إضا

 ذج.هذا األَنو  بنية

االرتباط  ِقي ماستقاللية  ،20/6 19/6، شكل تثل الرسوم التالية
ح جبالء عدم ض ِ تو و سلسلة لفروق ال اجل زئيالتسلسلي واالرتباط التسلسلي 

االرتباط  ِقي مستقاللية ا كِ دؤ هذا يدود الرجة هلا، و طي أي منها خلطوط الخت
ة ج  إىل أنَّ الدود الرِ  ةاإلشار جتدر و ج. عليها األَنوذ  يِن التسلسلي اليت ب  

 حسب القواعد التالية: دتتحدَّ 

  .0.5)ع(÷  1.3±  تكون 1يمة رق .أ
 .0.5()ع÷  1.7±  تكون 2يمة رق .ب
 .0.5)ع(÷  1.3±  تكون 2<ة ريمق .ت
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دالة االرتباط التسلسلي لفروق عدد حجاج الخارج
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 لفروق عدد الجاج من خارج اململكةط التسلسلي باترسم دالة االر  (19/6)شكل 

 
 -ق فحص "دربنيطبمت تا األَنوذج ستقاللية الفروق اليت يفرزها هذالفحص 

  وكانت النتيجة  لفروقتلك ا ىعلواتسن" 

Durbin-Watson Statistic = 2.02728 
 

رج بالطو" يف مستخد نتيجة فحص "العضَّ ستقاللية الفروق وت  ا هي تدل علىو 
 وكفاءة األَنوذج لتمثيل السلسلة الزمنية حتت التحليل. األَنوذج املقتح حبسن مطابقة
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دالة االرتباط التسلسلي الجزىئ لعدد حجاج الخارج
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
 ةلعدد الجاج من خارج اململكط التسلسلي اجلزئي رتبادالة اال (20/6شكل )

   
تات مستقبلية، أي مثال لزمنية لفع مسّية هذه السلسلة اتوقُ الرغبة يف  عند

 1443 -1439يف السنوات اخلمس املقبلة  أعداد الجاج القادمّي من اخلارج
د مقدار الفتة وهو يدحتو وذج أرميا أَند فذة إعداان عات يفالتوقُ  حسابخ يار ط نشَّ ي  

ون يك أنْ الرغبة هي  تك أمر بدابة التوقع بدون حتديد ألنَّ ت  مخسة سنوات قادمة و 
 خرجت هذه القيم: لك عند نقطة َّناية السلسلة وبفعل ذ ذلك من

 
Forecasts from period 84 

  95% Limits  

Period Forecast Lower Upper Actual 

85 6.22504 5.99778 6.45230    
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86 6.22786 5.92998 6.52575    

87 6.22743 5.86982 6.58505    

88 6.22750 5.81918 6.63582    

89 6.22749 5.77405 6.68093    

 
الصيغة  ىالتحليل عل ىر ج حيثأرقام لوغارمثية  وهذه األرقام هي، ابلضرورة،

عكس لوغارمثية  ِقي م إىل ِقي من حتويل هذه الجاج وميكاللسلسلة أعداد  اللوغارمثية
 ية إىلاللوغارمث ِقي معتيادية. وعملية حتويل الارقام أعداد الجاج أب كونتحبيث 

 كسها يف بيئة "ميين اتب" تكون ابخلطوات التالية:ع
 ثالثة يف (Forecast Lower, Upper) التوُقع اليت عرضها التحليل وضع قيم .1

  .ل البياانتة يف جدو اغر أعمدة ش

، وعندها ستظهر هذه النافذة، Calculator، واختيار Calcمة ضغط قائ .2
 .21/6شكل 

رقم  ي كتب Store result in variableر مجلة يف املستطيل الذي جياو   .3
جدول البياانت ليضع فيه الربانمج الِقي م عكس اللوغارمثية  عامود شاغر يف

  اخلارج. جاجللِقي م اللوغارمثية لعدد ح

 :Functions حتت كلمة اليت تقع Functions من قائمة Antilogختيار ا .4
 يف مستطيل Antilog(number)هبذا الشكل وعندها سيظهر األمر 

Expression: ، فذة اات اليت تقع يف يسار النتار من قائمة املتغّي ِ خي  عندئذ
ملتغّير م اساسيظهر لك وبعمل ذؤ بحيوي القيم اللوغارمثية للتن الذي املتغّيِ  

  بّي القوسّي. numberمكان كلمة 
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 إىل قيم عكس لوغارمثية عالتوقُ ويل قيم انفذة إعداد حت( 21/6شكل )

 

رقم  ي كتب Store result in variableر مجلة يف املستطيل الذي جياو   .5
 جدول البياانت ليضع فيه الربانمج الِقي م عكس اللوغارمثية عامود شاغر يف

 ارمثية لعدد حجاج اخلارج. ِقي م اللوغلل

 :Functions حتت كلمة اليت تقع Functions من قائمة Antilogختيار ا .6
 يف مستطيل Antilog(number)هبذا الشكل وعندها سيظهر األمر 

Expression: ، فذة اات اليت تقع يف يسار النتار من قائمة املتغّي ِ خي  عندئذ
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ملتغّير سم ااوبعمل ذلك سيظهر ؤ بلتنلوغارمثية لال حيوي القيم الذي املتغّيِ  
  بّي القوسّي. numberمكان كلمة 

 دَّد.يف العمود احملبشكلها الصحيح  ِقي متظهر الوس OK ضغطي   .5

   .، كل على حدةله القيمة الدنيا للتوُقع والقيمة الدنيا يّي ِ لعملية ملتغ  كرار ات .6

وكذلك  1443 – 1439 يف السنوات مهمقدو عداد الجاج املتوقَّع أقيم ستظهر و 
 لتلك األعداد وهي كا يلي: ىوالد األقص دىنالد األ

 
YEAR  FORECAST LOWER    UPPER 

1439  1678967 994902      2833377 
1440   1689914 851098      3355443 
1441  1688239 740998      3846366 
1442  1688495 659448      4323336 
1443  1688456 594359      4796563 

  
لعدد ألدىن لااألقصى، ، سطألعداد املتو رسا  ،22/6شكل  :ل التايليعرض الشكو 

لتوقع  ىالد األعل أنَّ ه الحظ فيي  و ه 1443-1439لجاج اخلارج يف الفتة  املتوقٌّع
 ه 1443مليون يف سنة  4.7وه  1439مليون يف سنة  2.8ّي عدد الجاج تراوح ب

مليون يف سنة  0.99وه  1443 مليون يف سنة 0.59تراوح بّي  لد األدىنا وأنَّ 
عداد الجاج ألعات مليون. وهذه التوقُ  1.68وح ط عام يرا، ومبتوسه 1443

للتخطيط شك ذات فائدة عملية  من اخلارج يف السنوات املقبلة هي بالالقادمّي 
العملية لتبين وتطبيق ء الفائدة جبالاملستقبلي لجم اخلدمات الالزمة. هذا األمر ي ربز 

 حتليل السالسل الزمنية.    أساليب
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لجاج اخلارج يف الفتة  لعدد املتوقٌّعاأدىن أقصى،  ،سطملتو  مرس (22) شكل
 ه1439-1443

 

 

 املثال الثاين:
قراءة شهرية  384سلسلة زمنية قوامها لج املوسي األَنوذ ق يف هذا املثال طبَّ ي  س

ة اليت نفذهتا يلعدد املقاعد الكيلومت  2011يسمرب د إىل 1980 ايرتتد من ين
-1980يف الرقمي، ، االرشاإلحصاءات العامةهيئة ية )اخلطوط اجلوية السعود

 تلك املقاعد يف ىقد أبَّنا ذات سة موسية الشتداد الطلب علعتي  اليت ( 2011
 :مواسم معيرنة، مثل موسم الصيف. وقد تدرج التحليل كما يلي

 .24/6شكل السلسلة الزمنية يف ال ِقي مسيم مسّية جت .1
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  على اخلطوط السعودية لومتيةكيقاعد اللمرسم سلسلة زمنية ل (23/6شكل )

 

 ا يلي:ميف هذا الشكل الحظ ي    .2

 ة يف هذه السلسلة.السمة املوسية الدوري .أ

ارية السلسلة فحركتها عرب الوقت ال تتأرجح بشكل متوازن ر ستقاعدم   .ب
 توسط اثبت. ل محو 

ق للتحقُ  اجل زئياالرتباط التسلسلي واالرتباط التسلسلي  ِقي محساب ورسم  .3
هذه  نطباعّي املستخلصّي من الرسم ولتحديد العملية الكامنة يفمن اال

ال شكأل، ايةلالرسوم التا ىذ ذلك حصلنا علالسلسلة ورتبتها. وبتنفي
 .28/6، و27/6، 26/6، 25/6
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  ملتغّيِ  املقاعد الكيلومتية سليلالتسالرتباط ة الَّ دا (24/6الشكل )
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دالة االرتباط التسلسلي الجزىئ لعدد المقاعد الكيلومترية
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
ملتغّيِ  املقاعد الكيلومتية اجلزئي سليلالتس الرتباطة ادالَّ  (25/6شكل )  
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عوديةسخطوط اللومتية لل املقاعد الكيتغّيِ  سلسلة زمنية مل فروقرسم  (26/6شكل )  
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دالة االرتباط التسلسلي للفروق
مستوى الثقة خمسة بالمئة

 
  لكيلومتيةد اعلفروق سلسلة املقا التسلسلي االرتباط (27/6شكل )
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 يلي: ما يف هذه الرسومي الحظ 
يوضح جبالء  (25/6)شكل  يمعامل االرتباط التسلسل ِقي مرسم  أنَّ  .أ

، 24، 12، 1عند املرحلة  مِقي  الل عليها بروز دل ِ السمة املوسية اليت ي  
َنط  ىاخللفية املعرفية عن الظاهرة وعل ىاملبين عل عد االنطبا وهذا يؤكَّ  .إخل

النمط التصاعدي يف الرسم  ها البياين، كما أنَّ لسلة يف رسالسمسّية 
 ستقرارها.اعدم  يشّي إىل البياين للسلسلة الزمنية

ح بروزا يف الِقي م يوضَّ ( 25/6شكل )االرتباط اجل زئي دالة رسم ِقي م  أنَّ  .ب
العملية  أنَّ  ىد املرحلة الثانية عشرة وهذا دليل علنوع عند املرحلة األوىل

الرسم  ك. كما أنَّ تحرَّ امنة يف هذه السلسلة هي متوسط م  ِفيَّة الكصاد  التَّ 
 ثنان. ات عملية املتوسط املتحرك هو د م عاِمالعد ح أنَّ يوض ِ 

االرتباط  دالَّة ِقي مورسم  (26/6)شكل  لفرقيةا ي مقِ الرسم البياين لل .ت
 نَّ حان أيوض ِ  (27/6)شكل  لي للصيغة الفرقية للسلسلة الزمنيةسالتسل

 ستقرة.ت م  ح  السلسلة أضْ 
 

الزمنية السلسلة  األَنوذج املقتح هلذه أنَّ  من اخلطوات السابقةي ستنتسج 
للتعامل مع  1 ر تْ ب ةرقية بلية فك مبعاملّي وعمتحر ِ املوسية هو أَنوذج متوسط م  

 نة.مدار الس ىة املوسية علللتعامل مع ِس   12 ر تْ ب ةام وبعستقرارية السلسلة بشكل ا
، (12 ,0 ,1 ,0 ,2 ,1 ,0ذج )و َنومعامل األ م عاِمالتايّي مت تنفيذ حساب وهبذه املع

 .28/6 شكل



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

539 
 

 
رقية ك مبعاملّي وعملية فتحر ِ َنوذج متوسط م  ا ألانفذة إعداد أرمي (28/6شكل )

 1ر تْ ب ةب
 
 كان هذا املستخرج: و  
 

ARIMA Model: SEAT_KILOMETERS 

 

Estimates at Each Iteration 

Iteration SSE Parameters 

0 100107840 0.100 0.100 

1 87226843 0.250 0.188 

2 77121742 0.400 0.256 
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3 69675203 0.550 0.284 

4 64993076 0.700 0.238 

5 63322336 0.827 0.153 

6 63295200 0.836 0.144 

7 63278379 0.845 0.135 

8 63270163 0.852 0.128 

9 63268184 0.859 0.121 

Unable to reduce sum of squares any further 

 

Final Estimates of Parameters 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

MA   1 0.85880 0.00129 666.22 0.000 

MA   2 0.1213 0.0172 7.06 0.000 

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12 

Number of observations:  Original series 408, after differencing 395 

 

Residual Sums of Squares 

DF SS MS 

393 63251531 160945 

Back forecasts excluded 

 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square Statistic 

Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 21.02 54.30 103.09 114.80 

DF 10 22 34 46 

P-Value 0.021 0.000 0.000 0.000 
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Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson Statistic = 1.95820 

 

 
 ة على اخلطوط السعوديةالكيومتي دفروق سلسلة املقاعرسوم  (29/6شكل )

 
 ما يلي: يف هذا املستخرجي الحظ 
ت رَّ ستقاالتبيعات أقل  قق ِ معاملي عملية املتوسط املتحرك اليت حت    ِقي م نأ .1

 بقيمة 8 ند الكرَّةعو  0.827 ةِقي مب 5ة رَّ بة للمعامل األول عند الك  ابلنس
 للمعامل الثاين. 0.128

املتوسط املتحرك هي صفر  م عاِمالت ِقي م نَّ "إاالحتمالية لفحص فرضية  ِقي م  .2
ن ج أت  ستني   " وهي ِقي م هبااملعاملّيمن مع االحصائي لكل تاجمل ىمستو  ىعل
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  ِقي م
 
حقيقية جتسم وضعا  ِقي مليست وليدة العشوائية بل هي  عاِمالتهذه امل
 ."لة الزمنية يف السلسقائما فعال

مطابقة األَنوذج تؤكِ د  2 < أي ،(1.9582)واتسون -دربن فحص ةِقي م أنَّ  .3
وابلتايل كفايته كأَنوذج لتحليل مسّية هذه  حتت التحليل للسلسلة الزمنية

  مستقبلية. ا يف فتاتع بِقي م هلقُ والتو السلسلة 

را بعد ديسمرب شه ستّيدة ع ملسّية هذه السلسلة ملتوقُ يف حال الرغبة يف ال .4
كانت ، و 60يل الفتة الرقم ضع يف مستطيو يار التوقع و ط خ  نشَّ ي   2013
  النتيجة:

 
Forecasts from period 408 

  95% Limits  

Period Forecast Lower Upper  

409 4907.44 4120.97 5693.91    

410 5055.38 4261.10 5849.65    

411 5527.38 4732.95 6321.80    

412 5202.38 4407.80 5996.96    

413 5330.38 4535.64 6125.11    

414 5506.38 4711.49 6301.27    

415 5593.38 4798.33 6388.42    

416 5374.38 4579.18 6169.58    

417 6497.38 5702.02 7292.73    

418 6943.38 6147.87 7738.88    

419 6537.38 5741.72 7333.04    
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420 5458.38 4662.56 6254.19    

421 5146.82 4016.89 6276.75    

422 5294.76 4157.74 6431.77    

423 5766.76 4629.31 6904.20    

424 5441.76 4303.88 6579.63    

425 5569.76 4431.45 6708.06    

426 5745.76 4607.02 6884.49    

427 5832.76 4693.59 6971.92    

428 5613.76 4474.16 6753.35    

429 6736.76 5596.73 7876.78    

430 7182.76 6042.30 8323.21    

431 6776.76 5635.87 7917.64    

432 5697.76 4556.44 6839.07    

433 5386.20 3982.13 6790.26    

434 5534.13 4122.87 6945.40    

435 6006.13 4594.09 7418.18    

436 5681.13 4268.31 7093.96    

437 5809.13 4395.52 7222.74    

438 5985.13 4570.74 7399.52    

439 6072.13 4656.96 7487.30    

440 5853.13 4437.18 7269.08    

441 6976.13 5559.40 8392.86    

442 7422.13 6004.63 8839.64    

443 7016.13 5597.85 8434.42    

444 5937.13 4518.07 7356.20  
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سلسلة ل االدني عةقَّ و املت القصوى، و عةقَّ و املتو ، عةقَّ و املت مي  رسم القِ  (30/6شكل )

   املفاعد الكيلومتية غلى اخلطوط السعودية
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 األمنوذج احلتمي
، غالبا، يف صيغة موسية فيا الطبيعيةاجلغراسات درايف تظهر السالسل الزمنية 

 يفل كما هو الال مثال تماثِ ر ابيقاع م  تكر ِ موجي م   طَن وذب وجهة كَّ ر م   ذات
ل واملتكرر ابيقاع متواتر املتماثِ  طم  النَّ  الرسم التايل يوضِ حالظواهر املناخية. و 

 – 1980ل الفتة خالمكة املكرمة ات الشهرية لدرجة حرارة اهلواء يف للمتوسط
2016: 

 

 
  الرارة يف مكة املكرمة زمنية ملتغّيِ  رسم السلسلة ال (31/6شكل )

                   

ِكن،  ْذ جة، مثل هذه الالة يفمي  ار  االعتبيف السلسلة الزمنية أخذا   َن 
ن من دمج االختالفات ك ِ مي  وهذا ا عرب الوقت منحنيات جيوب الزاوية يف مسّيهت
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للسلسلة ة املوسية م  الس ِ  ىويف نفس الوقت احملافظة عل ىة ألخر يطة من فت البس
 .Box, G. E. P. et, al., 1994, p) فل حتقيق ذلكالزمنية. واملعادلة الرايضية اليت تك

 هبذا النحو: ا العربية تب صيغتهكت  ( ميكن أن 360
  (6.2832ج* 2ب+  (j  ÷12و 6.2832ج ) *1+ مج ]ب   0= ب حس 

 .(j  ÷12و
 : وفيها

 ى السلسلة عللعالقة االعتمادية ملتغّيِ  ب اركَّ اعدية الثابتة يف م  قة الِقي مال  =  0ب
 ة.جيب تام الزاوية للسلسل ِقي ميب الزاوية للسلسلة و ج ِقي مي ّي ِ تغم  

 يب الزاوية.= ج ج
 .= جيب تام الزاوية ج
 = الفتة. jو

اكي التكيبة التقليدية ألَنوذج ية حت  بة خط ِ عادلة تركيتركيبة هذه امل أنَّ يتَّضح وهكذا 
جيب  ِقي مين األول بتغّي ِ داث م  حستاب ها يتطلَّ حلَّ  ية وأنَّ العتمادية اخلط ِ العالقة ا

السابقة. وهذا  ية للنقاط الزمنية كما يف املعادلةام الزاو جيب ت ِقي مالزاوية والثاين ب
 اع اخلطوات التالية:اتب" ابتب يف بيئة برانمج "ميين تنفيذهميكن 

 انفذة.  وستظهر  Calculatorاختيار، و Calc قائمةفتح  .1

جيب الزاوية لقراءات  ِقي م فيه الربانمجسم للعمود الذي يضع ا ةباكت .2
 .Store result in variableالسلسلة وذلك يف مستطيل 

طول الفتة ويف  ىعل 6.28318ضع فيه حاصل قسمة و يث اثبت استحدا .3
  مدار السنة(. ىشهر عل 12) 12طول الفتة هو ون ثال هنا يكامل
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يار اريختا .4  وستظهر Select ىضغط علالو  Functionsمن قائمة   Sine خ 
هكذا ا فراغ ،عدها قوسّي بينهمبو  Sineكلمة   Expressionيف مستطيل 

(SIN(angle_in_radiantsعند ،) افذة  يف يسار الن تار من املستطيلخي  ئذ 
سم اوسيظهر  Select ىضغط علالقام النقاط الزمنية و الذي به أر العمود 
ثابت لضع بعدها ايو ف إليه عالمة الضرب و اضي  لعمود بّي القوسّي فذلك ا
ستختفي  ، وعندهاOK مث ضغط يف اخلطوة السابقةمت استحداثه الذي 

  ياانت عمود به حاصل هذه العملية.ويظهر يف جدول البافذة الن

جيب تام الزاوية لقراءات السلسلة  ِقي مساب السابقة لر اخلطوات اكر ت .5
 ة.ييف اخلطوة الثان Cosineبكلمة  Sineلمة كابستبدال  

ات الثالثة حبيث املتغّي ِ  لىالعالقة االعتمادية ع ق حتليلطبَّ ي   ،اتملتغّي ِ اد جتهيز هذه بع
ية وحيب تام جيب الزاو  يتغّي ِ وم  د  املعتمِ سسلسلة الزمنية هو املتغّيِ   التغّيِ  يكون م  

  ت النتيجة هذا املستخرج:وقد كانات املستقلة. الزاوية هي املتغّي ِ 
 

Regression Analysis: T versus SIN, COS 

 

Analysis of Variance 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Regression 2 3344.2 1672.09 837.29 0.000 

  SIN 1 1520.7 1520.66 761.47 0.000 

  COS 1 1808.3 1808.32 905.51 0.000 

Error 188 375.4 2.00       

Total 190 3719.6          
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Model Summary 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

1.41316 89.91% 89.80% 89.58% 

Coefficients 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 31.389 0.102 306.96 0.000    

SIN -3.996 0.145 -27.59 0.000 1.00 

COS -4.346 0.144 -30.09 0.000 1.00 

Regression Equation 

T = 31.389 - 3.996 SIN - 4.346 COS 

Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson Statistic = 0.785156  

 

عة املتوقَّ  ِقي ماللساب  العالقة االعتمادية م عاِمالت، يف هذا املستخرج، تظهر
على سبيل مدار السنة. و  ىالفتة، أي عل مدار ىللمتوسط الشهري لدرجة الرارة عل

رس  شهر مايف عة للمتوسط الشهري لدرجة الرارةة املتوقَّ ِقي ملايكون حساب ثال امل
  ي: ثالث يف السنة( كما يللشهر ال)ا

 × 4.346 -)] +[ (3 ×( 12÷6.28318)) ج × 3.996-)] + 31.389= 
 [ ((6.28318÷12)  ×3ج

 ×  4.346 -([ + ])3×  0.523958ج)×  3.996-]) + 31.389= 
 [ (0.523958  ×3ج

 ×  4.346 -([ + ])1.57184ج)×  3.996-+ ]) 31.389= 
  (1.57184])ج
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 =31.389 [ +-3.996  ×1.0000([ + ]- 4.346  × 
 0.0014037] 

=31.389[+-3.996[+]-0.0610048] 
=31.389[+-4.002100]  
  =31.389  +-4.0021  

 =27.4  
 :نَّ إ، ف2.0هي مبقدار  ة اخلطأ املعياري للتقديرقيم وألنَّ 

 29.4=  2.0+  27.4ة املتوقرعة = ِقي ملل ىعلالد األ 
 25.4=  2.0 – 27.4ة املتوقرعة = ِقي ملل ألدىنالد ا

 

 
 وثَّغة يف مكة املكرمةملتقاسة واامل املتوسط الشهري لسلسلة الرارة (32/6)شكل 
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قَّع للحرارة وحدوده القصوى والدنيا يف مكة املتو ري شهرسم املتوسط ال (33شكل )

 ةماملكر 
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 :املراجع
 أوال: املراجع العربية:

حصائي إلتاب ا، الك1422 – 1380ت العامة، الحصاءالاهليئة العامة  .1
 رايض.، ال37 - 1السنوي رقم 

، اجلداول الرقمية 2016-1980رصاد ومحاية البيئة، ألة العامة لاهليئ .2
 قسم الرصد واألساليب، جدة.، اصر املناخيةللعن

 
 غّي العربية املراجع اثنيا:
 

1. Anderson, R. L., 1942, Distribution of the serial correlation 

coefficient. Ann. Math, Statist., Vol., 13:1-13. 

2. Bartlett, M. S., 1946, On the theoretical specification of 

sampling properties of autocorrelated time series, J. Roy. 

Statist. Soc., Vol 8(Series B): 27.41 

3. Blackman, R. B. Tukey, J. W., 1959, The measurement of 

power spectra, New York, Dover. 

4. Box, G. E. P. Pierce, D. A., 1970, Distribution of residual 

autocorrelations in autoregressive-integrated moving average 

time series models, J. Amer. Statist. Assoc., Vol. 65:1509-

1526. 

5. Box, G. E. P., Jenkins, G. M. Reinsel, G. C., 1994, Time series 

analysis: Forecasting and control, 3ed Edition, Upper Saddle 

River, New Jersey, Prentice-Hall Inc. 

6. Brockwell, P. J. Davis, R. A., 1987, Time series: Theory and 

methods, New York, Springer Verlag.  

7. Chatfield, C., 1989, The analysis of time series: Introduction, 

London, Chapman and Hall, 4th Edition. 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

552 
 

8. Cryer, J. D., 1986, Time series analysis, Boston, Buxbury 

Press. 

9. Cromwell, J. B., Labys, W. C. Terraza, N., 1994, Univariate 

tests for time series models, QASS No. 9, Beverly Hills, 

SAGE. 

10. Daniels, H. E., 1956, The approximate distribution of serial 

autocorrelation coefficients, Biometrika, Vol. 43:169-188. 

11. Diggle, P. J., 1990, Time series: a biostatistical introduction, 

Oxford, Clarendon Press. 

12. Durbin, HJ. Watson, G. S., 1950, 1951, 1971, Testing for 

serial auto correlation in least regression, I, II & III, Bimetrika, 

Vol.37:409-428, Vol. 38:159-178, Vol. 58 1-19. 

13. Fuller, W. A., 1996, Introduction to statistical time series, 

New York, John Wiley & Sons, Inc., 2ed Edition. 

14. Ljung, G. M. Box, G. E. P., 1978, On a measure of lack of fit 

in time series models, Biometrika, Vol. 65:297-303. 

15. Kendall, M. G., 1954, Notes on bias in the distribution of 

autocorrelation, Biometrika, Vol. 41:403-404. 

16. Lauritzen, S. L., 1981, Time series analysis in 1880: a 

discussion of contributions made by T. N. Theila, Int. Statist. 

Rev., Vol. 49: 319-313 

17. McGregor, J. R., 1962, The approximate distribution of the 

correlation between two stationary linear Markov series, 

Biometrika, Vol. 49: 378-388. 

18. Moran, P. A. P., 1947, 1948, Some theorem om time series I 

& II, Biometrika, Vol. 34: 281-289, Vol.35:255-260. 

19. Ostrom, Jr. C. W.,1978, Time series analysis: Regression 

techniques, QASS No. 9, Beverly Hills, SAGE. 

20. Pouraahmadi, M., 2001, Foundations of time series analysis 

and prediction theory, New York, John Wiley & Sons Inc. 

21. Slutsky, E., 1927, The summation of random causes as the 

source of cyclic processes, (In Russian) Problems Econom. 

Conditions, 3, 1. English translation in Econoetrica Vol. 5,: 

105-1937 (1937). 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

553 
 

22. Stokes, G. G., , 1879, Notes on searching for periodicities, 

Proc. Roy. Soc., 29:122-123. 

23.  Student, 1914, The elimination of spurious correlation due to 

position in time or space, Biometrika, Vol. 10:179-180. 

24. Tanaka, K., 1996, Time series analysis, Nonstationary and 

noninvertible distribution theory, New York, John Wiley & 

Sons Inc. 

25. Wold, H. O. K., 1938, A study in the analysis of stationary 

time series, Uppsala, Almquist and Wiksell. 

26. Yule, G. U., 1927, On a method of investigating periodicities 

in disturbed series with special reference to Wolfer’s sunspot 

numbers, Philos. Trans. Roy. Soc., A226: 267-298. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ةالسالسل الزَّمِنيَّ  حتليل                                                                         الفصل السادس 

________________________________________________________________________________ 

  

554 
 

 

 

  
 



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

555 
 

 اإلحصاء المكاني: الفصل السابع

 قدمةم
 ِطّيةقألمناط الن  ا

 ِطّية.قالن  ة املركزية يف األمناط ع  ز  لن   ا -
 الن  ق طيإهليج االحنراف املعياري للتوزيع  -

 .األمناط املساحية    
 .التفاعالت املكانية ىالتأثري املسايف عل -
    .املكاينتسلسلي الرتباط الت موران لُمعاِمال -
 زيعاتلتو ا اتمؤشر 
  .مؤشر لورنز -
 مؤشر جيين -
 .الشكل املساحيمؤشر  -
  .مؤشر اجلار األقرب -
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 ةم  دِّ ق  مُ 
من بني املسائل اليت متخضت عنها الثورة الكمية يف علم اجلغرافيا يف 
ستينات القرن املاضي مسألة تطبيق بعض من املعادالت الرايضية واهلندسية 

يف املكان، االختالفات املساحية  كما تتوزع  ر  واهظلامناط أ :لوصف وحتليل
وجود وديناميكية  ىوالعالقات بني األماكن املتجاورة يف أتثريها عل ،للمكان

الظواهر الطبيعية والبشرية. ومنهج التحليل املكاين يف اجلغرافيا يتناول مواضيع 
 :(Gatrell, A. C., 1983, p.2" فيما يلي )جاترلصها "متداخلة ل  

خصائصها الشكلية كما  ىألمناط الظواهر تركيزا عل تيب املكاينالت  .1
 الريطة يف شكل نقط، مساحات، أو خطوط. ىم علتتجس  

 ىاليت تطرأ عل اتتغريٌ ل الل   الزمنية اليت تصف وحتُ -العمليات املكانية .2
 التتيبات املكانية للظواهر.

التتيبات املكانية  لىعأ طر ت اليت من املتوقع أن   اتتغريُ التنبؤ املكاين لل .3
 للظواهر.

فكرتني  املباحث الثالثة يرمز إىل همصطلح "املكان" يف هذ ويضيف جارتل أن  
 أساسيتني مها:

اليت تتناول هندسة العالقات بني األطوال، املكان املطلق فكرة  .1
 نتشار الظواهر يف املكان.ا تشٌكلاملساحات، واألحجام اليت هبا ي
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 م االنفصال املكاين وتعل من املمكن أن  س   ليت تُ اسيب نلافكرة املكان  .2
 تكون العالقات بني الظاهرة قابلة للمعاجلة.

 اتتغريُ الظواهر و  لكُ ش  ت  بيت القصيد هنا هو وصف وحتليل أمناط  ن  إوهكذا ف
 يف املكان والكشف عن ماهية العالقات املكانية املؤثرة فيها. لتشكُ هذا ال
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  ةالن  ق طياط منألا

 ةالن  ق طياملركزية يف األمناط  النزعة
 املركز املتوسط واملسافة املعيارية حوله: 

لها ث   املركز املتوسط مبثابة مركز الثقل للتوزيعات املكانية اليت ميُ اعتبار ميكن 
سطح األرض. وهو يف ذلك  علىنتشارها از توزيع الظواهر يف حي   ل النُ ق طيمط الن  
مركز ثقل توزيع قراءات املتغري يف فراغه  للمتوسط احلسايب الذي يرمز إىل نير ق

 احلسايب.
الغرب وإحداثي  إحداثي عرضي من الشرق إىل مواقع التوزيع املكاينث  ل ميُ 

املركز املتوسط للتوزيعات املكانية يكون بقيمة  ن  إف ، لذاالشمال طويل من اجلنوب إىل
موقع املركز يكون العرضي وميثل اآلخر الضابط الطويل. و  طباضلل أحدها اث   مزدوجة ميُ 

عند نقطة التقاء قيميت متوسط االنتشار األفقي ومتوسط  النُ ق طياملتوسط للتوزيع 
قيم إحداثيات  علىتطبيق معادلة حساب املتوسط  ني  يتعاالنتشار الطويل، وهكذا 

حداثيات العرضية والثانية إلا ميحلساب متوسط ق نقاط التوزيع املكاين مرتني األوىل
 اتضح أن :توزيع املدن السعودية مثال ، وبتطبيقها على الطولية اإلحداثياتلقيم 
 .23,78= ه خطوط العرضياحملور الرأسي الذي ترتكز علمتوسط  ▪

     .44,35= طول ه خطوط اليالذي ترتكز علفقي احملور األمتوسط  ▪
للدرجات والدقائق كقيمة واحدة  اهيئجبز  اإلحداثياتج قيم ا در حيث مت  إو 

 حتويل كسور قيم املتوسطات إىل يتعني  للدرجات وكسورها للدقائق  ةصحيح
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هي ستون، وذلك بضرب  ىالقيمة القصو  حجمها الصحيح املمثل حلقيقة أن  
 هذه القيم يف ستني حبيث تكون القراءة الصحيحة هلا كما يلي:

 يقة.قد 47ودرجة  23 :هي لنسبة لطوط العرضاب  .1

 يقة.دق 21درجة و 44 :تكون ابلنسبة لطوط الطول .2
أما املسافة املعيارية لتوزيع املواقع حول مركزها املتوسط فهي املقابل يف اإلحصاء 

م ل  ع  م   ن  إاملكاين لالحنراف املعياري لتوزيع قراءات املتغري حول متوسطها. وهكذا ف
املكانية حول مركزها  طق  ال النتشار الن ُ ز  ت   ُم   افصل، يف احلقيقة، و ث   املسافة املعيارية ميُ 

ة جمموع تربيع املسافات م  س  ل ق  ل يف اجلذر التبيعي حلاص  املتوسط. وقيمته تتمث  
الصيغة العربية ألبسط  ةباعددها، وميكن كت علىحداثياهتا إة بني قيم اإلحصائي

 ( ابلنحو التايل:Ebdon , D. , 1985 , P. 134أشكال معادلة املسافة املعيارية )
  0.5([ 2ط -ع (  (  2( + ))) مج ط2ض -ع (  (  2م = ])))مج ض

 : وفيها
 مج = جمموع 

 ض = قيمة الضابط العرضي للنقطة املكانية.
 = متوسط قيم الضابط العرضي.ض

 ط = قيمة الضابط الطويل للنقطة املكانية.
 = متوسط قيم الضابط الطويل.ط
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املسافة املعيارية لتوزيع املدن يف ات ضح أن    مثال املدن السعودية  ىلع ةلادطبيق املعبتو 
يف كال ة درج 5,51328 مبقدار اململكة العربية السعودية حول مركزها املتوسط هي

 (.×)كم   599.24 ني العرضي والطويل، أي مبتوسط قدرهتاهاإل
لى الريطة نقاط علها ثمت للتوزيعات اليتالبسيط املركز املتوسط  ،أية حاليف   
 .اهرة حتت الدرس وال ميس أي من خصائصهاظع الدٌلل على توزيع مواقيُ 
  

 املركز املتوسط املُرٌجح واملسافة املعيارية حوله
نتاج حملصول إلاوضح أتثري حجم أي من الصائص، كحجم السكان أو لت

  حساب املركز أو سلعة، على املوقع املتوسط يتعني  
ُ
م ي  وتكون الق   رٌجحاملتوسط امل

رج   و امل يف لة على الاصيةاملدل   
ُ
حة لتحديد موقع املركز املتوسط للتوزيع اقع هي القيم امل

ل للتجيح مثاملستخدم  العنصر ىاملكاين للظاهرة.  وأيخذ هذا املركز املتوسط مسم
رٌجحاملتوسط سُيدل  ل وبذا إخل. حجم االنتاج املدن أو  عنصر السكان يف

ُ
 ىلع امل

  .خاصية من خصائص املواقع حتت الدرس
 هذه الطوات: يتم بتنفيذ  حاملرج  ركز املتوسط ب املساوح

________ 
  111نطاق اململكة هو  رض يفعلى أساس أن متوسط املسافة بني خطوط الع( ×) 

كم، وحتويل الكسور   105.5كم، ومتوسطهما هو   100كم وبني خطوط الطول هو 
 100وقسمة الناتج على  60ة بضرهبا يف يقيمه فعل إىل (العشرية )الدقائق
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حداثيات )خطوط العرض والطول مثال( كل موقع ابلقيمة إضرب قيم  .1
  التجيحية له.

 مجع نواتج عملية الضرب يف الطوة السابقة. .2

القيمة  علىل و حصلجمموع قيم التجيح، ل علىقسمة كل جمموع منها  .3
رٌجح

ُ
  ةمة للضابط العرضي والقيامل

ُ
قطة تقاطعهما نة للضابط الطويل، و حرج   امل

لتوزيع الظاهرة املكانية حتت ح ج  املر تكون هي نقطة موقع املركز املتوسط 
 الدرس.       

رج  معادلة حساب املركز املتوسط ميكن كتابة وهكذا 
ُ
 هكذا: ة عربية صيغب حامل

 مج ت([ ت(  ×))مج ط  ،مج ت( ت(  ×م ح = ]))مج ع 
   :وفيها

 موع.جم مج =
 حداثي العرضي.اإلع = 

  .لظاهرة حتت الدرسالتجيح لت = قيم 
 حداثي الطويل.إلط = ا

 املسافة املعيارية حول املتوسط املرج حتطبيق مع خطوات جنار الطوات السابقة إبو
 :ات ضح أن  ملثال توزيع املدن السعودية 

ط املر امل ▪  و° 43، أي 43,1582 لالطو ج ح يقع على نقطة تقاطع خط توس  
 . `31و° 23 أي 23,5213 ضالعر وخط  `9

 كم.  698.45، أي 6,63342رية هي ااملسافة املعي ▪
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ختالفات اهناك  أن   لبسيطمقارنة هذه النتائج بنتائج املركز املتوسط اتكشف 
رٌجحموقع املركز  حتٌركواضحة بني مواقع املركزين، حيث 

ُ
 اجملٌردابلنسبة ملوقع املركز  امل

، كما دقيقة 12مبقدار درجة طولية والغرب  دقيقة عرض وإىل 16قدار مب بو ناجل ىلإ
رٌجحنصف قطر املسافة املعيارية حول املركز املتوسط  أن  

ُ
كم   599.24رتفع من ا امل

رج  كم حول املركز   698.45 إيل اجملٌردحول املركز 
ُ
 . 1/7، شكل حامل

 
  يطق  هليج االحنراف املعياري للتوزيع الن   إ

ات إتاهيف  ىتوزيعات مواقع الظواهر اجلغرافية ال تتساو  الثابت أن   من
للتوزيع  ىب  الكثافة الكُ  إتاهات متلفة. ولقياس زاوية إتاهنتشارها، بل أتخذ ا

تطبيق طريقة  نتشار املواقع النُ ق طية حول مركزها املتوسط يتعني  االنُ ق طي وأطوال حماور 
على نقطة املركز املتوسط للتوزيع  اإلهليجياري. ويقع مركز عامل فار هليج االحنإقياس 

االنتشار األكثر وحموره الصغري يف  إتاهالذي هو بصدده، ويكون حموره الكبري يف 
 االنتشار األقل. إتاه

الريطة  علىتوسط لتوزيع ميثله نقط مع مركز م يرتبطج هليإولتحديد شكل وحجم 
 ب ما يلي:احسلزم ي

 .لإلهليجلطويل ور احملاطول  .1

 .لإلهليجطول احملور القصري  .2

 .اإلهليجة ه  ج  و   .3
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رج حاملعياري ري و ياالوسط املع (1/7) شكل

ُ
 يارية هلماواملسافة املع امل

 
 وميكن تلخيص الطوات احلسابية لتقدير قيم هذه اجلزيئات مبا يلي:

قيم  ن، مع طالطولية والعرضية،  اإلحداثياتطرح كل قيمة من قيم  .1
م األساس ، هي القيع  لها، وتكون القيم املستحصلة، طث   ي ميُ ملتوسط الذا

 للتقدير.



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

565 
 

 , Ebdon , D. , 1985بتطبيق معادلة ) ،ز، اإلهليج إتاهب زاوية احس .2

p136 )  ذا النحوصيغتها العربية هب ةباكتميكن: 
 + 2(  2مج ع -  2( + ))مج ط 2مج ع -  2ز = س ])مج ط         
  ع × مج ط 2 )0.5 ] 2(ع ×  )مج ط 4          

 وفيها:          
 مماس الزاوية. قوسس =            

 90طرح القيمة من تُ هله و تا كونيبفاصل سالب  زقيمة كانت وإذا  
 للتوزيع.  األكثفالقيمة الصحيحة لزاوية االنتشار على لحصول ل

ل املمث    يحملور األفقل اطو  ىلع ب االحنراف املعياري لتوزيع املواقعاحس .3
العربية أتخذ صيغتها أن  ة ميكن ، بتطبيق معادل1نالطولية،  لإلحداثيات
 :(Ebdon , D. , 1985 , p136) هذه التكيبة

+  1ج × 2ج ( ع × )مج ط × 2 - 1ج ×(  2= ])مج ط 1ن          
 مج

 .0.5د [  2 2ج 2ع                    
ل طول احملور الرأسي املمث    علىقع اري لتوزيع املوااملعي فب االحنرااحس .4

 , Ebdon , D. , 1985عادلة )املهذه ، بتطبيق 2نالعرضية،  لإلحداثيات

p136: ) 
+  1ج × 2ج (  ع × )مج ط × 2 - 2ج ×(   2= ])مج ط 2ن         

   0.5د [  2 2ج 2ع مج
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 : ويف هاتني
 زاوية.ام المت= جيب  1ج
 جيب الزاوية.=  2ج

 د = عدد املواقع حتت التحليل.
طول حماور  علىحنراف املعياري، عن املركز املتوسط، للتوزيع قيم اال

الذي  اإلهليجمبثابة أنصاف أقطار  ،يف احلقيقة ،الطولية والعرضية هي اإلحداثيات
د أطوال هذه لتحديو  ب له.س  يقع مركزه يف نقطة املركز املتوسط للتوزيع الذي حُ 

ة د  ح  لة للو  يف القيمة املمث   رب ُتض  الريطة أو الرسم البياين للتوزيع  علىنصاف ألا
نقطة املركز املتوسط للتوزيع وبزاوية  علىزة تك  ر  القياسية للرسم أو الريطة، مث رمسها مُ 

ب س  حُت  ليت ا للتوزيع، األكثفاالنتشار  تاهإلاحملسوبة  للمحور الطويل مبقدار الزاوية
 عقارب الساعة.    تاهذلك إبو  زدلة قيمة ق معابتطبي

مثال  علىق حساهبا ب  ط  يُ ضيح عمليات التعويض يف املعادالت السابقة سولتو 
 تنفيذ ما يلي:السايق وذلك ب توزيع املدن السعودية

  
 بتنفيذ ما يلي: األكثفحساب زاوية االنتشار 

 متوسطاهتا. العرضية من ثياتادحاإلو الطولية  اإلحداثياتطرح قيم  .1

 كان ذلك وقد   ا وتربيع النواتج مث مجعهاضرب قيم الطوة السابقة يف بعضهم .2
 =175208. 
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 العرضية من اإلحداثياتو الطولية  اإلحداثياتتربيع قيم طرح قيم  .3
 متوسطاهتا.

العرضية من  اإلحداثياتو الطولية  اإلحداثياتاميع تربيع قيم طرح جم .4
 .320.52نت النتيجة = اكو  ،متوسطاهتا

ضع الناتج و مث  إليه الطوة الثانيةقيمة إضافة ع انتج الطوة السابقة و يربت .5
 896.42ذلك = كان وقد   حتت اجلذر

انتج  علىالناتج  ةمع انتج الطوة الامسة وقسم ةع انتج الطوة الرابعمج .6
 تااإلحداثيو الطولية  اإلحداثياتيف جمموع ضرب انتج طرح قيم  2ضرب 

 .1.45=  كانت النتيجةو  ،اهتاالعرضية من متوسط
 4+  2(2803.4-3123.9( + ))2803.4-123.93ز = س ])      

            (175208)0.5 ]) (2×418.5) 
   837[ 0.5.(700832+102420.25( + )320.52ز = س ])       

  837[ 896.41+320.52ز = س ]        
  837 1216.9 ز = س        

 1.4538 ز = س         
 55.479ز =          

   60 0.479ق =          
 28.74ق =         

         = دقيقة. 29درجة و 55 ز  
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 لإلهليجعرضي اثنيا: حساب نصف قطر احملور ال
 األكثفجناز حساب زاوية االنتشار إل تبس  ابلتعويض ابجملاميع اليت حُ يتم هذا 
 ي: للتوزيع كما يل

 ز 2ج ×( ع  )مج ط × 2 - 2ز1ج (  2)مج ط)= ] 1ن .1
مج عز + 1ج

 .0.5د [   (2 2ج × 2

 2ج×  418.5 2 - 2(55.4) 1ج3123.9)= ] 1ن .2
 . 95 ]0.5 (2(55.4) 2ج 2803.4( + 55.4) 1ج×(55.4)

         × (418.5 2) - 0.3224 × 3123.9)= ] 1ن .3
(8230.67850.) + 2803.4  56780.  591 ]0.5. 

              ( +0.5678 0.823 × 837) -1007.14]) = 1ن .4
(2803.456780. )) 195 ]0.5 

 . 195]0.5( 1591.77+  391.13 - 1007.14= ]) 1ن .5

  0.5[  195  2207.8= ] 1ن .6

 .5.[11.32= ] 1ن .7
 3.364=  1ن .8
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 يجلإلهلطويل اثلثا: حساب نصف قطر احملور ال
االنتشار  جناز حساب زاويةإل بتس  اليت حُ ع يجملاملتعويض ابابهذا  يكون

 للتوزيع كما يلي:  األكثف
 2ج ×( ع × )مج ط × 2 - 2ز2ج ×(  2= ])مج ط 2ن .1

 .0.5د [ 2 × (54.8)2 + مج ع( 54.8)1ج ×( 54.8)

( 55.4) 2ج × 418.5 × 2 + 2(55.4) 2ج × 3123.6= ] 2ن .2
 . 195 ]0.5 2(55.4) 1ج 3.4028( + 55.4) 1ج ×

 × 3123.60.6775 ) +(2 × 418.5  0.823] = 2ن .3
56780. + 2803.4 × 32240.   195]0.5. 

 . 195 ]0.5( 903.8+ 391.13+2116.24= ]) 2ن .4

   0.5[ 195÷  3411]=  2ن .5

 0.5 17.49= 2ن .6

  4.18 = 2ن .7

 :هذه النتائج أن  ف شتك
 سقاطائمة الللزاوية القة ابلنسبة يدللمدن السعو  األكثفزاوية االنتشار  .1

اثي العرضي عند نقطة املركز املتوسط للتوزيع االحد علىلطويل، حداثي اإلا
 .دقائق 8درجة و 54قدرها
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وحدة قياس  3.59 العرضية قدره لإلحداثياتطول نصف قطر احملور املمثل  .2
 وهي املسافة الفاصلة بني خطوط الطول.

اس ة قيدوح 4.18الطولية قدره  ثياتحدالإلطول نصف قطر احملور املمثل  .3
 خطوط العرض.بني  افة الفاصلةوهي املس

مكان إجناز تقدير هذه القيم ألية توزيع يعتمد قيم خطوط إلأية حال، اب يف
للظواهر اجلغرافية ومتثيل  النُ ق طيالطول وخطوط العرض للتعبري عن مواقع التوزيع 

 .2/7خرائطي، شكل ذلك برسم 
 
 حياملسا لشر الشكمؤ 

قتصادية، أوطبيعية اا سياسية، انت مدلوالهتأاي ك -زة مي   ة املتياملساحتكون الوحدات 
ضاعفات تطبيقية دالالت شكل الوحدة املساحية هلا مُ  نة. وألن  تباي  ذات أشكال مُ  -
نة واستخدموا هذا هتم اجلغرافيون مبسألة قياس شكل الوحدة املساحية املعي  اة فقد م  ه  مُ 
ق التجارة (، مناطFleure, H. J. , 1920)ري شلبان استيطمواطن االاس لوصف يقال
(Davis, D.H., 1926( الوحدات السياسية ،)Pounds, N.J. , 1963 واألشكال ،)

 (. Chorley , R.J. , Malm, D.E.G. , Pogorzelski, H. A. , 1957الطبيعية )
بتصنيف املدن من  ابتداء  اجلغرايف مسألة الشكل كامنة يف الفكر  ن  فإ ذاكوه

شكال أل اجليومورفولوجيني بدراسة هتمني بدراسات احلضر وانتهاء  املل اجلغرافيني ب  ق  
ر تكر  ، الذي "ثومبسون"أتكيد  إىل اإلشارةأوضاع سطح األرض. ولعله من املالئم 

مسألة الشكل  حقيقة أن   علىالنمو والشكل، حول  الشهرية يف كتابه د  ع   اضعو ميف 
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دة عن الظاهرة اليت د  ياغة تنظريات حمُ ص ل إىلساهم يف التوصُ تساؤالت حبثية تُ  ثريتُ 
 .  (Thompson , D. W., 1942تنحصر يف إطاره )

 

 

 كةت يف اململادن والبلدملاع يالحنراف املعياري لتوز إهليج ا (2/7شكل )
 

عوا طرقا كمية ضو من أوائل اجلغرافيني الذين  "جويليام بن"أية حال، يعتب يف 
 ,Bungeتنظريين مها ) علىقته . وقد صمم طريحدات املساحيةلو ا أشكاللقياس 

W.,1973, p.73:) 
ع له نفس عدد أضالع صل ميكن مطابقته مبضل  ت  مُ أي شكل بسيط  ن  إ .1

 الشكل وإن كانت متغايرة يف أطواهلا.
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أس ار ر دققفز مبالأساس  علىتربيع مجع املسافة بني رؤوس األضالع  ن  إ .2
قيمتني نجم منه وهكذا سي أربعة ثة، مثال، مث ثنير رأسيواحد مث مبقدا

 ت الدرس.لة ملؤشر الشكل حتالقيمة املمث    امتطابقتني مه
غ اليت أوردها إبدون يف كتابه ي  تعديالت عديدة أشهرها الص    "بنج"قة يطر  طالوقد 

(Ebdon, D., 1985, pp 142-143وس .) ُمن رؤوس  رأسني زو صيغة تابحث هنا ت
 النحو:ذا صيغتها العربية هب ةبا ميكن كتل واليتكع الشضل  مُ 

 (2ر  )   س 4ت = 
 وفيها:

 ة اجلغرافية.= مساحة الوحدس 
  3.1415926536قطرها، وهي  حميط الدائرة إىل لعد  مُ = قيمة. 

 اجلغرافية.يقطع الوحدة املساحية ر = طول أطول حمور 
 اليتحية سامللوحدة الشكل لامؤشر  سُيحسبهذه املعادلة  قيولتوضيح كيفية تطب

هي تها مساح أن  على اعتبار مارة الرايض يف اململكة العربية السعودية، إ ثلمت
. يف (3/7 )شكلكم 941.4أطول حمور يقطعها هو مبقدار  وأن   2كم  385869.5

 هذه احلالة يكون مؤشر تكتل حجم أمارة الرايض هو:
  (3.14159265 × 41.49 2) 9.563858 × 4ت = 
  (3.14159265 × 886233.9) 1543748 ت =

   2784186.1 1543748ت = 
  0.554 ت =
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لوحدة لتكُتل اؤشر األمثل ملاألن  درجة تكتل الوحدة املساحية لطة هي قيمة متوسو 
  . 1املساحية ميثله الشكل املكتمل االستدارة، أي الدائرة وقيمة مؤشرها = 

ب بتنفيذ برانمج ميين اتاين ابستخدام لثا ىستو حساب مؤشر الشكل ابمل نكومي
سم املساحة، ابوضع ألي عدد من املساحات، وذلك    SHAPE%البانمج الذايت

ويتنفيذ  ابلتوايل. 3-1يف األعمدة املساحة، طول أطول حمور يف املساحة حجم 
ان هذا كعشر  الثة ثلمارات اإلملكة ككل ولكل من امبياانت لل علىالبانمج 

مارات تكتال يف شكلها املساحي هي إمارة إلأفضل ا ي يوض  ح أن  لذا رجستخامل
   احلدود الشمالية. مارةإأقلها هي  الباحة وأن  

Shape Index 

Row EMARAH SHAPE_INDEX 

1 Albaha 0.720267 

2 Aseer 0.686653 

3 Hayel 0.639833 

4 Riyadh 0.554374 

5 Makkah 0.542970 

6 Aljoof 0.520514 

7 Najran 0.503772 

8 Almamlakah 0.496831 

9 Alqaseem 0.487501 

10 Almadinah 0.470731 

11 Tabook 0.418466 

12 Ashsharqeyyah 0.374138 
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13 Jizan 0.334457 

14 Ashshamleyyah 0.252693 

 

 

 
 حات إمارات اململكة العربية السعوديةملسا ور األطولااحمل (3/7شكل )

  
 جتاهاإل سطتو م

 عن ب   ع  الزاوية اليت ت ُ أحد الواص املكانية ويكون قياسه بوحدة  تاهإلاميثل 
ة د  ع   إىل خط رنشطاالتقاء خطني للحركة أو امقدار الفجوة اليت تظهر عند نقطة 

  كليدي حيث أن  إل يعين، يف احلقيقة، أكثر من زاوية يف التشكيل ا تاهاإلات. و إتاه
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هو مقياس نسيب،  تاهاإلجعي. وهكذا فمر  طارترتبط إب ن  أات جيب تاهاإلكل 
 فر  ئ عن شئ إال إذا عُ ب  ن  درجة ال ي ُ  45نسياب حركة اهلجرة بزاوية اعرفة فمثال م

مثل مركز  تهانقطة بداية احلركة هي مرجعي ونتكولذا هذه احلركة.  ةموقع بداية نقط
 ة.تلفمات إتاهاملدينة الذي تنطلق منه اهلجرة احلضرية يف 

خاصية فريدة  وذو ه نسيب بل يلعد  مُ ليس مقياسا  تاهاإل ك أن  ادر إجيب 
 طخة مع معٌينخط ما، متقاطعا عند نقطة يف حال اعتبار ضمن نظرية القياس. و 

 وتزيد مع زايدة حجم الفجوة املكانية بني الطني تكبُ  ن  إعي فه خط مرجن  أبر، آخ
به يكون  تاهاملرجعي املعتاد لإلر طاإلا وألن  . °180احلد األقصي أي  الزاوية إىل

بعد بلوغ احلد  ىالفجوة بني الطني تتناقص مرة أخر  ن  إفالشمال اجلنوب عكس 
ات إتاه° 359، °180، °1اي مبقدار االزو  لث   متُ وهكذا °(. 180)األقصى 

عية يربطها بنظام األرقام الطب مُيكن ات التاهاإلحقيقية. وحلساب متوسط هذه 
ميثالن ° 360و° 1ني مبقدار تاهاإلأهنا كذلك ف علىعها رايضيا والتعامل م

 األرقام يلتواال يكون هنا °. 180مبقدار  تاهاإلات متماثلة وخيتلفان متاما عن إتاه
لغة رايضية  إىل تاهاإلئري فريد. لذا، يف كل ترمجات قياس ذو منط دا خطيا ولكنه

ذه املشكلة ميكن تاوزها كما يلي: بار. هائرية يف االعتدأخذ هذه الاصية ال يتعنٌي 
أهنما رقمني حقيقيني  علىتعامل معهما الو ° 330و° 60ني مبقدار إتاه ابفتاض

جنويب هو العكس متاما من  إتاه ىعل لدل   تُ وهي قيمة  °195 متوسطهماسيكون 
دائرية ها الطبيعة الخاطئة متاما مردُ و تيجة عكسية  النهما صوب الشمال، أي أن  إتاه

 ات.تاهإلل
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أساس  علىيتم  قات جيب أن  التدفُ  إتاهمتوسط جليا أن حساب  حض  من هذا يت  
ايتها عية هي نقطة بدات من نقطة مرجتاهإلاحملاور وجيوب متام الزاواي  جيوب الزاواي

 ةباميكن كت ةدد  ات معادلة حمُ تاهاإلحبيث أتخذ الصيغة الرايضية حلساب متوسط 
 نحو التايل:لبية ابصيغتها العر 

 (2مج ج÷  1ت = س )مج ج
 :وفيها

    .  Arctanس= قوس متاس الزاوية 

 .Sine= جيب الزاوية  1ج
 .neiCos= جيب متام الزاوية  2ج

ق حلساب طب  تُ س تاهاإلحلساب متوسط  بيق هذه املعادلةولتوضيح خطوات تط
 116مستخدمني مدينة جدة  على يف فصل الشتاء ىالرايح القصو  إتاهمتوسط 

األرصاد ومحاية البيئة، هيئة ) 1999 – 1966الفتة  اللخ قياساتلقراءة 
 وخطوات تنفيذ ذلك تكون كما يلي: .(1966-1999
القراءات ومجعها وقد كانت نتيجة  اءة منلكل قر  الزاوية جيب ميحساب ق .1

 .10.3074اجلمع = 
وقد كانت  عهاومجن القراءات ملكل قراءة  حساب قيم جيب متام الزاوية .2

 .31.0320نتيجة اجلمع = 

  نتيجة كانت الجمموع الطوة الثانية وقد   على ع الطوة األوىلقسمة جممو  .3
0.32215905. 
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. 18.371كانت الثالثة وقد   الطوةلناتج  الزاويةمتاس  سقيمة قو حساب  .4
مدينة  ىلعيف فصل الشتاء  ىالرايح القصو  إتاهمتوسط  وهي قيمة تعين أن  

دقائق بضربه يف  إىلو ل يُ جزء من الدرجة  37و° 18ها و بزاوية قدر جدة ه
 22دقائق هي ل( حبيث تكون القراءة الصحيحة لقيمة ا60×0.37ستني )

 .37من  بدال

وهي النظر يف قيم  تاهاإلحتديد متوسط زاوية  مرحلة صلتبقة ابلنتيجة السا .5
ة وهي سالبة أو موجب ة اليت قد تكونيجماميع جيب الزاوية وجيب متام الزاو 

 علىوذلك  تاهاإلرير القيمة الصحيحة ملتوسط اية األمهية لتقغمسألة يف 
 أساس االحتماالت التالية:

هي كما   تاهاإلسط متو  قيمةتكون ميع موجبة اإذا كانت قيم اجمل .أ
 الطوة الرابعة، أي القيمة املمثلة لقوس مماس الزاوية. من

ابلزائد وقيمة جمموع متام جيب  ويةجمموع جيب الزا إذا كانت قيمة .ب
انتج طرح القيمة املمثلة  تاهاإلقيمة متوسط تكون اقص ابلن الزاوية

 .180لقوس مماس الزاوية من 

انتج إضافة  تاهاإلقيمة متوسط تكون  اجملاميع سالبة قيم تنإذا كا .ت
 القيمة املمثلة لقوس مماس الزاوية. إىل 180

ابلناقص وقيمة جمموع متام  ويةاز جمموع جيب ال ةإذا كانت قيم  .ث
انتج طرح القيمة  تاهاإلقيمة متوسط كون تزائد ابل جيب الزاوية

 .360املمثلة لقوس مماس الزاوية من 
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السابق ثال لمل 2وجيب متام الزاوية ج 1الزاوية جقيم جمموعي جيب  يف رظوابلن
 إتاهفيكون متوسط  جةالنتي علىألول اق املعيار يطبتأهنما ابلزائد وهذا يعين يت ضح 

، أي مبتوسط `22و° 18نة جدة هو يمد علىالشتاء  يف فصل ىالقصو الريح  سرعة
  مشال شرق./مشال إتاه

ميين "ستخدام برانمج يا ابسوبحا تاهاإلتوسط اب مسحميكن  ،أية حال يف
بياانت  نب أن تكو الذي يتطل   DIRECTION%وذلك بتنفيذ البانمج الذايت  "اتب

انمج عند تنفيذة كتابة ويطلب الب  البياانت. جدوليف أحد أعمدة  تاهاإلرجات د
 كلمة  تبح مث ُتكا تفُيكتب رقمه وُيضغط على مفرقم العمود الذي به بياانت املتغري   

END  حالة فواصل جماميع. وهذه األرقام متُث  ل 4مث  3مث  2مث  1مث تكتب األرقام 
 .ENDمث ُتكتب كلمة  ،+ -، - - ،-+، + لزاوية +متام ا وجيب ةجيب الزاويى

 ستكون كتابة األرقا هكذا: 4املتغري  يف العمود أن  ق يم  وابفتاض
 

Executing from file: C:\MACROS\DIRECTION.MAC 
DATA> 4 
DATA> END 

1 rows read. 

DATA> 1 
DATA> 2 
DATA> 3 
DATA> 4 
DATA> END 

4 rows read. 
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 املستخرج:كان هذا السطور السابقة   يف لثااملقراءات  على البانمجذ هذا يوبتنف 

Data Display 
Sum of Sines      10.3074 

Sum of Cosines    31.0320 

 

Data Display 
Average Direction    18.3740 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

581 
 

 التوزيعات املساحية 
 لورنز  منحىن

قي  اس درج  ة  أس  س بن  اء منح  ى "رنزو. ل  و إم. أ"يك  ي ر االم اإلحص  ائيوض  ع 
ز الث    روة ق ترُك    ائ    ة ال    يت انق    ر فيه    ا طر رف فيم    ا بع    د ابمس    ه يف املقال    التك    ز ال    ذي عُ    

(Lorenz , M. O. , 1905 يف .)د بع ة آن ذاك وفن  املت  ألس اليب انز ر و انقر ل ،املقالة تلك
ع ز   ت و للعنص ر املالنس يب  ال تاكم ىلإختتم حبثه ابقتاح طريقة جديدة تستند اخطاءها مث أ

م  ات النس  بية يف رس  م ه التاكُ ع في  ه مث تس  يم ه  ذوال  تاكم النس  يب للمج  ال ال  ذي يت  وز  
 حمورين أحدمها للعنصر واآلخر للمجال. علىبياين 

 طريقت  ه ه  ذه تس  تند إىل "ل  ورنز"ه  ا يعلة األس  اس ال  يت ب  ين ص  ائيحاإلس  فة فلال
وح دات نس بية  تقسيم احملورين إىل، ينتج من ئة. لذاملاق ا نطيفيب س  م الن   حنصار التاكُ ا

 ع الرس  م البي  اين إىلب   ر  م مُ قس    يُ  45قيم بزاوي  ة ش  كل خ  ط مس  ت عل  ى منح  ىمتكافئ  ة 
ب س    ن  ب  مجي   ع أج   زاء اجمل   ال  عل   ىالعنص   ر دات ر  ف    مُ  توزي   عع   ن  ويُع   ب    ثلث   ني متس   اوينيمُ 
ملف ردات مئ ة يف املئ ة  لتوزي عؤ اافتك ن  أ ي ثحو ل. ب حج م أج زاء اجمل اس  م ع ن  تكافئة مُ 

ل ث    ميُ  أن   "ل  ورنز" ىلن  ادر ج  دا فق  د ارأتع في  ه م  ن ااجمل  ال ال  ذي يت  وز  ومف  ردات للعنص  ر 
ض يف حال ة التوزي  ع ت   ن  تظم املف  توزي ع امللام خ ط لرس  ع اف ملرب  ص   نه ذا ال ط املس  تقيم امل

ل، يف احلقيق    ة، القاع    دة ال    يت ث      ذا ال    ط ميُ ه    فتاض    يا. و ال وض    عا ث      ميُ   ل، أي أن  املعت    د  
 عل  ىالتوزي  ع الف بع  د توقي  ع منح  ى الخ  تالف يف ت  وزيعي العنص  ر واجمل  التعك  س درج  ة ا

ط التوزي   ع املن   تظم، خ    عن   دها ه   يال   يت يب   دأ وينت ال   ذي يب   دأ وينته   ي عن   د نف   س ال   نقط



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

582 
 

ة ب ني افة الفاص لس ع ن خ ط التوزي ع املن تظم. وامل يعلد خط التوزيع الفع  ب ُ وذلك قياسا ب  
. خ تالفالم هي مقي اس لدرج ة االتوزيع وبني خط التوزيع املنتظ   نقطة يف منحى علىأ

م   ل جم عل  ى ه   ا املنح  ىيعلبقس  مة املس   احة ال  يت ينح  ين  الخ  تالفوي  تم قي  اس درج   ة ا
تك  ون نتيج  ة القس  مة واح  دا  ي يق  ع في  ه الرس  م. وم  ن الب  ديهي أن  املثل  ث ال  ذ مس  احة

تناقص  ها ص  وب  ن  يع  ينك  امال وأ  از زا ترُك  مرك   لعنص  ر مف  ردات ا عي  ص  حيحا إذا ك  ان توز 
التكافؤ ب ني األحج ام النس بية  ىمستو  اضمحاللو تالف الخدرجة ا زايدتقيمة الصفر 

للتك    افؤ يف الص    فر  ب    نيتاوح جزئي    ة ت     زم    ة ل    ورنيقتك    ون وهك    ذا للعنص    ر واجمل    ال. 
م ي  ق    وه   ذه الفؤ. ل   ذلك التك   ادام الت   ام ع    ة للعنص   ر واجمل   ال وواح   د لالن  ي  ب  س    األحج   ام الن   

ز توزي  ع درج  ة ترُك  ة عددي  ة لوص  ف وس  يله  ي مبثاب  ة ل  ورنز ة ال  يت تظه  ر هب  ا قيم  ئي  ة ز  اجلُ 
 العنصر يف اجملال.

 تها: صيغهذه عادلة مبة لورنز ختزال طريقة حساب قيماميكن و 
 |2ت – 1ت |ل = ق 

 وفيها: 

 أكب فرق =ق  
 للعنصر. تراكم القيم اجلزئية = 1ت 
 تراكم القيم اجلزئية للمجال. = 2ت 
 ايل:تهي كال بناء املنحىلورنز و حساب قيمة خطوات و 

 حساب كثافة العنصر يف جماالته الفرعية.  .1

 قيمة الكثافة. بازليا حسترتيبا تناالت الفرعية ترتيب اجمل .2
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 قيم جزئية، مث مجعها مجعا تراكميا. م العنصر واجملال إىلي  حتويل ق   .3

 من بعضها والفرق األكب يكون قيمة درجة التكز.كمية التا لقيم اطرح  .4
احمل ور الرأس ي  عل ىق يم اجلزئي ة التاكمي ة للعنص ر توقي ع الل ورنز ب رسم منح ى .5

 احملور األفقي. على للمجال ةللرسم والقيم اجلزئية التاكمي

ال يت  اتتغ ري   ة املع د يف مدلوالهتا وذلك تبع ا لطبيعدُ تتميز قيمة لورنز بقابليتها للت  
 :لورنز قيمة ع فيه عنصر. فمثالع يف جمال وجمال يتوز  يتم تبنيها كعنصر يتوز  

ع وز   تنصر امللعا والسكان هب  ُمتغري   اُع تُ ع السكان إذا ح مؤشرا لدرجة توز  ب  ص  تُ  .1
 ع فيه العنصر.  هي اجملال الذي يتوز   اإلداريةوالوحدات 

ة )مث ل ي  ئ  ز  جُ   العنص ر ميث لتغ ري   ا ك ان مُ احي إذط املس ابُ ت لل  ُمعام لتكون مبثابة  .2
( من متغري اجملال األمشل )مث ل حج م العمال ة ةمعٌينالة يف صناعة محجم الع

 مارات، احملافظات إخل(.إل)مثل ا ةنعي  مُ الصناعية( يف وحدات مكانية 

مقاب  ل  إنتاج  ه ج  امحأ تعض   إذا وُ  مع  ني  ه التس  ويقي ملن  تج را للتوج   ش    ؤ  مُ ث    ل متُ  .3
 حجم السكان يف الوحدات املساحية احملددة.

ل    هرض ه     و  مع    ني  س    تخدام ا ب  اُعتُ    احي إذا املس     وُطن للت     ُمع    ام ال ىتض    ح .4
 العنصر واملساحة هي اجملال.

ة ه    ي العنص    ر ن    عي  مُ ة ي     ق  ر  جمموع    ة ع   تب  تُ    ع  اُ لس    كين إذا ز اي    يالتم عل    ى لدل   تُ    .5
 ة.نعي  مُ طار وحدات إدارية وذلك يف إ هي اجملال ىة أخر ي  ق  ر  وجمموعة ع  

ة قيم    ة ل    ورنز ك    أداة م    ن أدوات التحلي    ل مرون    ة وفائ    د ،جب    الء ،ه    ذه األمثل    ةتُوض      ح 
 ب أن:تطل  لورنز ي ةحساب قيم أن   هنا إىل اإلشارةاملكاين. وال بد من 
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 ع.م  تكون البياانت مباشرة وقابلة للج   .أ

 ة.بكون بني البياانت قيم سالتال  .ب

 تغ  ري    ع  ن التواص  ل املس  احي مث  ل مُ ب   ع   ت ُ  اتتغ  ري   ملا بي  اانت ال تك  ون .ت
 يسي أو كمية األمطار ودرجات احلرارة.االرتفاع التضار 

خالص ق  يم ل  ورنز تس  اخط  وات كيفي  ة تنفي  ذ ل احتوض  يتع  رض الس  طور التالي  ة 
ملك ة مليف ا اإلداري ةعنص ري الس كان يف الوح دات  عل ىوذل ك ابلتطبي ق  وبناء املنح ى

)اجمل ال ال  ذي  اإلداري  ةالس عودية )العنص  ر ال ذي يت  وزع( وب ني مس  احة الوح دات بي ة العر 
اهليئ   ة العام   ة )ه       1431كان لس   نة س   ت   وزع في   ه العنص   ر( ابس   تخدام نت   ائج تع   داد الي
 ، وذلك كما يلي:(ه   1431اءات، حصالل

 وذل ك بقس مة اإلداري ةدات ح يف الو  2(ب كثاف ات الس كان )نس مة/كماحس .1
 املساحة، ويوضح اجلدول التايل نتيجة ذلك. على عدد السكان

        
 م  ارات الرئيس  ة يف اململك  ة العربي  ة الس  عوديةإلكان امس  احة وع  دد س   (7-1ج  دول )
 ه  ( 1431)تعداد 
 الكثافة السكان 2احة كمسامل اإلمارة

 44.2717 8557766 156194 مكة
 9.7886 8216284 385870 الرايض
 7.9301 4900325 517743 الشرقية
 24.8047 2211875 77138 عسري
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 11.3403 2132679 156780 املدينة
 80.1920 1576547 17539 زاناج

 15.3861 4900325 79023 القصيم
 5.0642 699774 117914 حائل
 7.1027 910030 111441 تبوك

 35.6674 476172 11548 الباحة
 5.0032 582243 101064 جنران
 2.5825 365231 124113 ماليةد الشو احلد

 3.8224 508475 115095 اجلوف
 

 تيبا تنازليا حسب قيم كثافاهتا، األكب فاألصغر.تر  اإلداريةب الوحدات يرتت .2

 اكميا. ت مجعا تر ار اإلماحة لساملعنصر و  السكان مجع قيم عنصر .3

 وللمج    ال )الس    كان( رب النس    ب املئوي    ة لك    ل قيم    ة تراكمي    ة للعنص    احس     .4
 آخر قيمة يف التتيب التاكمي. علىة القيمة بقسم وذلك ساحة()امل

قيم   ة الف   رق انتق   اء ها و ص   فحُ تال   بعض مث  ط  رح النس   ب التاكمي   ة م  ن بعض   ها .5
ف يف تك     افؤ خ     تالالادرج     ة  عل     ى ل      ةمدل   أهن     ا ه     ي القيم     ة الُ  عل     ىاألك     ري 

وك  ل اإلم  ارات. األحج  ام النس  بية جملموع  ات الس  كان م  ع أحج  ام مس  احات 
 :ةالتالييم قلحها اضو تالطوات  هذه
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 الكثافة املساحة السكان اإلمارة

 السكان
 تراكميا

1 JAZAN 1576547 17539 89.8881 1576547 

2 MAKKAH 8557766 156194 54.7893 10134313 

3 BAHA 476172 11548 41.2342 10610485 

4 RIYADH 8216284 285870 28.7413 18826769 

5 ASIR 2211875 77138 28.6743 21038644 

6 QASSIM 1423935 79023 18.0192 22462579 

7 MADINAH 2132679 156780 13.6030 24595258 

8 SHARQEYYAH 4900325 517743 9.4648 29495583 

9 TABUK 910030 111441 8.1660 30405613 

10 HAYEL 699774 117914 5.9346 31105387 

11 NAJRAN 582243 101064 5.7611 31687630 

12 JOOF 508475 115095 4.4179 32196105 

13 SHAMLEYYAH 365231 124113 2.9427 32561336 

Data 

 

 نسبة
 املساحة
 تراكميا

 الفرق بني
 النسب

 التاكمبة
1 0.00937 0.039046 

2 0.09283 0.218405 

3 0.09900 0.226858 
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4 0.25176 0.326438 

5 0.29297 0.353150 

6 0.33520 0.354655 

7 0.41897 0.336379 

8 0.69562 0.210222 

9 0.75517 0.178623 

10 0.81818 0.137107 

11 0.87218 0.100986 

12 0.93368 0.055102 

13 1.00000 0.000000 

 

. 0.354قيم  ة ل ورنز، أي قيم  ة الف  رق األك  ب، ه  ي  أن  ق  يم ه  ذه الم  ن  حض  يت  
يف اإلمارات مقدار االختالف بني األحجام النسبية ملساحات وسكان  على أن  ُمدل  ل ة 

يف املئ ة  64.34عل ى ينتش رون السكان  يعين أن  ، وهذا بدوره %35.46اململكة يبلغ 
 غري مأهول ابلسكان.  منهايف املئة  34.56 من املساحة االمجالية للمللكة وأن  

ابس تخدام احلاس وب  ملنح ىاورس م حساب قيمة ل ورنز ذ خطوات يننفتميكن 
 Lorenz%ة "مي   ين اتب" وذل   ك بتنفي   ذ ال   بانمج ال   ذايت اإلحص   ائيم   ن خ   الل احلزم   ة 

ات م أرقا كتابةب  لذي يتطل  ا  .Enterوض غط مفت اح  Endكلم ة ابلتوايل مث كتابة  املتغري  
 ،ي يت   وز ع في   ه العنص   رذاجمل   ال ال   م   ثال، ابف   تاض أن  بي   اانت احلي   ز اجلغ   رايف، العنص   ر، 

 فإن  كتابة األرقام تكون هكذا: 4، و 3 ، 2، 1 موضوعة يف األعمدةوكثافة التوزيع 
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MTB > %C:\MACROS\LORENZ.MAC 

Executing from file: C:\MACROS\LORENZ.MAC 

MTB > READ C100; 

SUBC> FILE “TERMINAL;" 

SUBC> END. 

DATA> 1 

DATA> 2 

DATA> 3 

DATA> 4 

DATA> END 

منتص  ف  ص  اءحس  ب إح)س  كان اململك  ة  عل  ىه  ذا ال  بانمج ال  ذايت  بتنفي  ذ
ا ه      ذ ناك      م      ارات(  إل)ا اإلداري      ةع يف وح      داهتا كعنص      ر يت      وز  (  ه        1431م، 2017

 :املستخرج
  
 

LORENZ VALUES AND CURVE 

 
Data Display 
Index of Dissimilarity        0.354655 

Index of Dispersion          0.645345 

Index of Concentration    0.645345 
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 ن يف اململكة العربية السعوديةزيع السكاو منحى لورنز لت (4/7)شكل 
 

 لسعودية.يف إمارات اململكة العربية اكثافة السكان طة لخري 5/7شكل لا ضويعر 
 

 مؤشر جيين
ادو جي   ين "، وه   و وض   ع ه   ذا املؤش   ر ع   اط االحص   اء االيط   ايل الش   هري "ك   ور  

ة ن  عي  مُ قارن  ة توزي  ع ة  اهرة أس  اس مُ  عل  ىيق  يس درج  ة ع  دم التش  ابه )االخ  تالف( مؤش  ر 
 ,.Gini, C) س  اوية هل  اا مف  تض أهن  يُ  ىد بتوزي  ع ة  اهرة أخ  ر د  حص  ائي حُم  إيف جمتم  ع 

 ىق راءة أخ ر  ، يف حقيقت ه،لورنز إن ط يكن طيد الصلة مبنحىو هذا الفحص . و (1914
 ب مؤشر جيين بتطبيق املعادلة التالية:س  له. يُ 
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 (2س – 1مج )س × 0.5ج = 
 وفيها:

 مج = جمموع.
 .افيةة، مثل السكان، يف املناطق اجلغر نعي  مُ = قيم النسب املئوية لظاهرة  1س
 .الدخل، يف املناطق اجلغرايف ى، مثل مستو ىة أخر = قيم النسب املئوية لظاهر  2س
 

 
 وديةعكثافة السكان يف إمارات اململكة العربية الس  (5/7شكل )
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ل ث     ل التط   ابق الت   ام ب   ني الت   وزيعني ومئ   ة ومتُ ث     ميُ  ت   تاوح قيم   ة جي   ين ب   ني ص   فر 
ر جي  ين ه  و ق  راءة للف  رق ب  ني ال  ط ؤش  م ن  ف  إاالخ  تالف الت  ام ب  ني الت  وزيعني. وهك  ذا 

كنس   بة مئوي   ة م   ن املس   احة ال   يت   ب   ني املنح   ىل   ورنز و  املس   تقيم املمث   ل لقاع   دة منح   ى
ت املس افة ب ني بُ م ا ك  ل  يف مربع الرسم. وهكذا فكُ  يتويها املثلث الذي يقع فيه املنحى

ن ب ني الت  وزيعني و  الب    س اعت   ا عل ى ذل ك م  ا دل  ل  كُ   نقط ة يف املنح ى عل ىخ ط القاع دة وأ
 وزادت قيمة مؤشر جيين.  

 
 مؤشر اجلار األقرب

التوزيع املكاين ألي ةاهرة من الظواهر اجلغرافية  أن  البدء ابلقول ه مالئما لعل
يصف منط توزيع  ومؤشر اجلار األقربا. هو، يف احلقيقة، أحد الصائص األساس هل

 عن ب   ع  الرائط، أي أنه ي ُ  علىثيلها نقطيا متيتم مواقع االنتشار املكاين للظواهر اليت 
زة. وتعود أصول حساب هذا ك  ر  مة، عشوائية أو مُ ظ  ت  ن   ي مُ درجة منطية التوزيع هل ه

ستخالص معادلة حلساب متوسط ا إىل لتوص   هبا اليت" هريتز“جمهودات  املؤشر إىل
ع عشوائيا وبكثافة يت تتوز  لاسات ألقرب يف جمتمع من القياااجلار  إىل عةاملسافة املتوق  

ستخدام عنصر املسافة اأول من حاول  "سداي"ويعتب  (.Hertz, P. , 1909ة )نعي  مُ 
بتعاد منط التوزيع عن احلالة العشوائية ا ىبعضها لقياس مد بني املواقع األقرب إىل

(Dice, L. R., 1952  كما أن ،) "ستخدم عنصر املسافة للكشف عن ا "سكيالم
. ويعود الفضل يف (Skellam, J. G., 1952) العشوائية يف النمط املكاينلاالة ح
كل   طوير وإحكام معادالت حساب مؤشر اجلار األقرب املؤشر بصيغته الكاملة إىلت
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قياس ، اللذين اقتحا (Clark, P. J. Evans, F. C. , 1954) "يفانز"إو "كالرك"من 
ة نعي  مُ ساحة قياسات املسافية يف نطاق ملامن  بتعاد توزيع عناصر جمتمعا إتاهشكل و 

 ساس: أ علىعن النمط العشوائي وذلك 
 زاحلي   يف فرصة الظهور يف أي جزء فرعي من  لة للتوزيعاملمث   النقاط  تساوي  .1

 املكاين الذي تنتشر فيه.

نفس  علىحتوائها ايف فرصة  لةاألجزاء الفرعية ذات املساحة املتماث  تساوي  .2
 .طلنقاالعدد من ا

 .أخرىأبي نقطة  حتديد موقع أي نقطة من النقاط املمثلة للتوزيععدم أتثُر  .3
شكل  بة وتعتمد ي  مكان  مس  ة خصلة عشوائية توزيع املواقع هي  أن   إىل اإلشارةتدر و 

نمط عشوائي ب ةنعي  مُ توزيع جمموعة يكون املكاين للتوزيع حبيث  زاحلي   حدود  علىكبري 
 وذات مساحة أكب. ىيكون كذلك يف منطقة أخر  الة و نعي  مُ يف منطقة 

ي موقع واملوقع األقرب إليه، بصرف النظر عن أية حال، املسافة بني أيف 
سلسلة  ن  إتكون أساسا لقياس منط التوزيع، وابلتايل ف وجهة تلك املسافة، تكفي ألن  

ة منه، حساابت ن  ي   ع علىه، أو يعلق طب  تُ من قياسات املسافة هذه تكون مبثابة جمتمع 
 مؤشر اجلار األقرب.     

 ب:ويتطلب حساب مؤشر اجلوار األقر  
أساس  علىالريطة وذلك  علىة بني النقط يعلحساب متوسط املسافة الف .1

يكون قياس املسافات بني نقط التوزيع هو بني كل نقطة من النقط  أن  
تني إذا  نعي  مُ ني والنقطة األقرب إليها. وال ضري من تكرار القياس بني نقطت
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عن  ث لن يتأت  حي ىكان يفصل بينهما املسافة األقل مقارنة ابملواقع األخر 
 .  زحتيُ رار أي ك  هذا الت   

ة بني نقط التوزيع يف حالة كون توزيع هذه ع  تقدير متوسط املسافة املتوق    .2
املساحة  فتاض أن  ا على هذا التقديريرتكز منط عشوائي. و  والنقط هو ذ

  ها جمتمع املسافات بني املواقع هي مساحة ال متناهية.لُ ت ياليت

حساب وحدة ذات اجلغرايف الذي يضم تلك النقط ب زي   احلحساب مساحة  .3
 املسافات بني النقاط. 

 عةمتوسط مسافتها املتوق   ة بني النقاط إىليعلمتوسط املسافة الف لعد  مُ ينجم من 
ط قة مقياس البتعاد منط التوزيع عن النميقاحل قيمة مؤشر اجلار األقرب، اليت هي يف

 النحو:ذا لقيمة هب. ويتم تفسري هذه اله العشوائي
 منط عشوائي. والتوزيع هو ذ أن   على لدل   تُ قيمة واحد صحيح  .أ

لنمط التوزيع، أي كل نقط التوزيع  ىل أقصتكتُ  شري إىلقيمة صفر تُ  .ب
 املوقع. تقع يف نفس

لة مط التوزيع، أي أن النقط املمث   نل ىقصنتشار أعين ات 2.1491قيمة  .ت
سي الشكل تكون فيه كل نقطة وسدا يع يف منط مستو للتوزيع تتوز  

 لة. تماث  اجملاورة مبسافة مُ  ت  ة عن النقط الس   د  بتع  مُ 
اجلار  ة إىليعلأية حال، ابلنسبة ألي توزيع يكون متوسط املسافة الفيف 

عة للمؤشر له مضروبة يف القيمة املتوق   ةبسو األقرب هي قيمة مؤشر اجلار األقرب احمل
 كانتس الكثافة، أي قيمة واحد صحيح. وهكذا إذا  يف حالة التوزيع العشوائي لنف
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مبقدار ون تباعدي فهذا يعين أن اجلريان األقرب، يف املتوسط، 0.5 قيمة املؤشر هي
سهولة  تكمنعشوائي. ويف هذا التوزيع ع يف حالة كون منط نصف تباعدهم املتوق  

 ملكانية.    ؤشر اجلار األقرب وقيمته العملية يف وصف العالقات اتفسري نتيجة م
 .Clark, P. Jالصيغة العربية حلساب املؤشر ابلنحو التايل ) ةباميكن كت

Evans, F. C. , 1954:) 
  2م 1 ج = م
 وفيها:
 بني بر األقأساس املسافات  علىة بني النقط يعل= متوسط املسافات الف 1م  

  .بعضها البعض          
عتبار أهنا ذات توزيع ا علىلنقط عة بني ا= متوسط املسافات املتوق   2م 

 عشوائي
 ذو حجم الهنائي للكثافة.                     

 املعادلة:هذه بتطبيق  2ويتم حساب م
  0.5ك 2  =1  2 م

مة عدد النقاط وحتسب بقس غرايفزها اجلك = كثافة نقاط التوزيع يف حي    وفيها: 
 .زاحلي   مساحة  على
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 قربر اجلار األؤشِّ مُ  ثقةفحص 
إذا كانت قيمة ف ،عتماديتهامي و تق الفائدة العملية ملؤشر اجلار األقربتتطل ب 

منط  وجمتمع القياسات املسافية حتت الدرس ليس ذ أن   مؤشر اجلار األقرب تشري إىل
 ن مسة العشوائية ميكن قياسها من خالل منحىع هدابتعان شأنية إعشوائي التوزيع ف

 .Clark, P) غة العربية ملعادلة فحص معنوية مؤشر اجلار األقربل. والصيالتوزيع املعتد  

J. Evans, F. C. , 1954) النحو:ذا ها هبتباميكن كت 
 خ( ÷ 2م -1ف = )م

 وفيها:
 مع من القياساتب يف جمتر قر األاجلا خ = الطأ املعياري ملتوسط املسافة إىل      

ب اسحو  كثافة اجملتمع حتت الدرس.عشوائي بنفس   توزيع تاملسافية ذا             
 هبذه املعادلة:أ يكون طهذا ال قيمة

  0.5)ع ك(÷  0.26136خ =  
 وفيها:

 لة للتوزيع.ع = عدد قياسات املسافة بني املواقع، أي عدد النقاط املمث   
 فقيمة  ن  إ، ف100لدرس كبريا، =< د القياسات حتت ادع كان  أية حال، إذا يف

 ملستوى الثقة 2.58و 0.05ملستوى الثقة  1.96التوزيع املعتدل تكون  ملنحىتبعا 
 ثنائي احلد.  ىابملستو  0.01

منط  ن  إالصيغة: "هذه  الفرضية األساس لفحص معنوية مؤشر اجلوارأتخذ 
ن الواحد عر بعيدة ملؤش   اقيمة كانت   ن  إو  حىتعشوائي هو منط التوزيع حتت الدرس 
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 علىأكب من قيمتها النظرية املستندة  ،ف، الثقةقيمة فحص إذا كانت فصحيح". 
فرضية فحص معنوية مؤشر  فهذا يعين أن   ني  عمُ  مبستوى ثقةالتوزيع املعتدل  منحى

ة صحة ق  د  و  النمط حتت الدرس ليس منطا عشوائيا. ن  إاجلار األقرب مرفوضة، أي 
تكون  0.05 مستوى الثقة ريختاُ  أي إذا ،ةنعي  امل الثقة ىمبستو  تكون هذا الرفض

. ويف املقابل إذا كانت قيمة 0.95درجة الثقة يف رفض أو قبول فرضية الفحص 
النمط حتت  عتبيُ بل فرضية الفحص و تُق ملستوى الثقةأقل من قيمتها  الثقةفحص 

 الدرس منط عشوائي.
 علىق سيكون التطبي الثقةاب مؤشر اجلار األقرب وقيمة فحص حس ةيكيف  إليضاحو 

 .6/7، شكل يف اململكة العربية السعودية وبلدة مدينة أربعو ئتني توزيع م
وبقياس املسافات األقصر بني كل موقع واملوقع األقرب إليه على أساس  

 كان  تافملساها هذه املواقع نقطيا ومن مث حساب متوسط هذه ايخريطة تتمثل عل
 204عدد نقاط التوزيع هي  ، وألنكم  38.7ة هو مبقدار يمتوسط املسافات الفعل

 كثافة التوزيع تكون:  ن  إف 2كم  1971416ململكة ومساحة ا
 1971416÷  204ك = 
  0.000103479ك = 

  وبذلك يكون املتوسط املتوقع للمسافات الفاصلة بني نقاط التوزيع هو:
 2  =1  2×7934100.000م

.50  
  .2  =1  2×10172500م
  2  =1  0.01488م 
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  2  =49.15م
 كما يلي:يف هذا املثال  وهكذا تكون قيمة مؤشر اجلار األقرب للتوزيع 

  49.15÷  38.7ج = 
 0.789 ج =

 

 
 توزيع املدن والبلدات يف اململكة العربية السعودية (6/7شكل )

  
 كما يلي:يف هذا املثال  ع يز و للت هكذا تكون قيمة مؤشر اجلار األقربو 
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  49.15÷  38.7ج = 
 0.789 ج =

 لدل   تُ الذي لعشوائي النمط ا هذا التوزيع هو توزيع أقرب إىل أن   على لدل   تُ وهي قيمة 
الستنتاج هذه النتيجة والتأكد من صحة ا ثقة. ولفحص 1ه قيمة ج = يعل
  الطوات:هذه ابتباع  فب قيمة حس  تُ س

 0.5( .0001034790 ×402÷ ) .613620خ =  

  0.1259÷  0.26136خ =  
  2.075خ = 

 :الثقةتكون قيمة فحص  إذا  
  2.075( ÷ 49.15 – 38.7ف = )
     4.99 -ف = 

لتوزيع منط ا وهذا يعين أن  ( 0.05 ستوى الثقةم)  1.96 هي أكب من هذه القيمة و 
  .0.05قدره  جا تستنمنط عشوائي هبامر خطأ يف صحة هذا االابلتأكيد هو هذا 

قيم مؤشر اجلار األقرب وفحص معنويته ألي توزيع ميكن تنفيذ  ،أية حاليف 
مهما بلغ حجم عدد نقاطه ابستخدام حزمة "ميين اتب" وذلك بتطبيق البانمج 

العرضية  اإلحداثياتقيم  تكون. ويتطلب تنفيذ هذا البانمج أن NNA%الذايت 
البياانت. وبتنفيذ هذا البانمج  ل يف جدولقتسود ميف عامكل الطولية   اإلحداثياتو 

املستخرج التايل الذي  علىاملثال الذي طبقناه يف السطور السابقة حصلنا  على
 ها:يعلتتطابق نتائجه مع النتائج الذي حصلنا 
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Data Display 
Nearest Neighbour Index    0.789045 

Confidrnce_Test                   2.07521 

MeanStandard_Error          -4.99650 
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 حتليل املربعات
إن  "فرضية يف إطار ة النُ ق طييبحث حتليل املربعات عن ماهية منط التوزيعات 

 عود أصول هذا التحليل إىلتو  ."حليل هو منط عشوائيالت حتت النُ ق طيمنط التوزيع 
قتح فيها أسسا رايضية بسيطة تستند امقالة  1920الذي نشر يف سنة  "جليسون"

 الريطة علىنقطا رمز هلا نظرية االحتمالية لوصف منطية توزيع الظواهر اليت يُ  على
(Gleason, H. A. 1920) . 

قرن املاضي لا ملربعات منذ منتصف ستيناتبدأ اجلغرافيون يف تطبيق حتليل ا
لقياس  "جليسون"قتحها اق األسس اليت ب  الذي ط   "أ. روجرز"وكان الرائد يف ذلك 

(. ويشري Rogers, A., 1969البيع ابلتجزئة يف املناطق احلضرية ) حوانيتمنطية 
ل يف مث  يتة النُ ق طيبعات لوصف منطية التوزيعات جوهر حتليل املر  ن  أ إىل "توماس"

 (. Thomas, R. W., 1979زها اجلغرايف )ي   ع النقط يف ح  يز و حتليل تكرار ت
عات ذات حجم ب  ر  يتمثل تهيز البياانت لتطبيق التحليل بتصميم شبكة مُ 

ع عدد النقط ة مث مجالنُ ق طية ر اجلغرايف الذي تتوزع فيه الظاه احلي  زمالئم تغطي خريطة 
عدد ما حتتويه من نقط يف  يف ىت اليت تتساو ميع املربعاع ومن مث تب  ر  يف كل مُ 

طبقات تكرارية. واملسألة ذات األمهية البالغة يف هذا التحليل تكمن يف تصميم شبكة 
عات ب  ر  وابلتحديد العدد املناسب للمُ  النُ ق طيخريطة التوزيع  على توضعاملربعات اليت 

ة منط ي  عن ماه   ةق  د  ر الكشف ب  ها تعذُ ثُ ن منها الشبكة. وهذه األمهية مبعتكو  اليت ت
وقد حاول . مما جيبأو أكثر عات الشبكة أقل ب  ر  كان عدد مُ   اإذ النُ ق طيالتوزيع 
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عات الشبكة من خالل تارب ب  م ملر  لة العدد املالئ  ض  ع  مُ  ل  املهتمون بتطبيق التحليل ح  
 ا:ن مهثنااني االقتاحات املطروحة هنا يبز فة ومن بكث  مُ 
ق متوسطا ق   عات الشبكة حبجم يُ ب  ر  يكون عدد مُ  أبن   "اكنتوشمو كريتس "قتاح ا. 1

 (.Curtiss, J. McIntosh, R., 1950) 2ها قدره يعللتوزيعات النقط 
ا لتوزيع متوسط ُيق  قعات الشبكة حبجم ب  ر  يكون عدد مُ  قتاح بيلي وجاترل أبن  ا. 2

 (.  Bailey, A. Gartell, A., 1995) 1.6من قيمة  ها قدره يكون قريباعلىالنقط 
م بل هي تسيم ظ  ت  ن   الوحدات املساحية اجلغرافية ال تكون ذات شكل هندسي مُ  وألن  

يكون ، ولذا "ماكنتوش -كريتس" قيمة من الصعب تبين   ن  إجة احمليط فتعر   ألبعاد مُ 
النقط يف املربع هو  كقيمة يتأرجح حوهلا متوسط عدد  "جاترل-بيلي" قيمة تبين  

 ة.لتطبيقات الدراسات اجلغرافي باألنس
ق احلسابية حلساب قيمة حتليل املربعات، ائأية حال، هناك عدد من الطر  يف

 هذه الطريقة تستندو . همتوسط تباين التوزيع التكراري إىل لعد  مُ  طريقة هنا سُتطب قو 
صيغتها العربية  ةبان كت( ميكRogerson, P. A. , 2001, pp 159-160)معادلة  على

 النحو:ا ذهب

 ب÷ ت = أ 

    1 –مج م ÷  2(`ن1-)ن × ^أ = مج )م
 مج م  ÷ مج ن(  × ^م) ب =   مج 

 وفيها:
 اليت تكون متساوية العدد فيما حتتويه من نقط(تلك عات للفئة )أي ب  عدد املر   = ^م
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 عدد النقط =ن  

 ط يف املربعقتوسط عدد النم = `ن 

 ربعات.عدد امل =م  
 ابألسس التالية: لالتحلي ةوتكون قراءة نتيج

شأن  وختالف ذاهذا يعين عدم وجود  ن  إف  1  > النتبجة . إذا كانت قيمة1
 تناثر.منط التوزيع مُ  أن   على لدل   يُ يف عدد النقط من مربع آلخر وهذا بدوره 

 لتوزيعمنط ا ذا معناه أن  هقريبة جدا منه ف أو  1إذا كانت القيمة هي  .2
 وائي.شعهو منط  النُ ق طي

قدر كبري من وجود يعين هو ف  1 <إذا كانت نتيجة التحليل بقيمة  .3
منط التوزيع  أن   ع آلخر وهو وضع يشري إىلب  ر  االختالف يف عدد النقط من مُ 

 حتت الدرس هو منط متجمع. النُ ق طي

ة نتيجة الفحص فحصها إحصائيا ومقارن يتعني   لالتحلينتيجة  من أجل تبين  و 
ة باتميكن كد. و د  حُم   ثقة ىل مبستو جة وهي قيمة االحنراف املعياري املعتد  ر  احل ابلقيمة

 هكذا: ( Rogerson, P. A. , 2001, pp 159-160)حص ربية هلذا الفعالصيغة ال
  0.5((1-مج م)×2([ ÷ )1-)مج م  –ت(  ×( -ف = ])مج م 

حتت  النُ ق طيزيع و تمنط الإن  "ليل القائلة م مسألة رفض أو قبول فرضية التحس  حُت  
ل ة نتيجة الفحص بقيمة االحنراف املعياري املعتد  نمبقار  "هو منط عشوائي لالتحلي
ستنباط ا(. و  1.96هي  0.05ى د )مثال القيمة احلرجة مبستو د  حُم   ثقة ىمبستو 

 صيغة احلسم يكون كما يلي:
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رفض فرضية  يتسى   جة الاحلر  قيمةالأقل من ا كانت قيمة الفحص إذ .1
حتت الدرس هو ابلفعل منط  النُ ق طيمنط التوزيع  أن  ُيستنتج حليل و تلا

 . ف النظر عن قيمة التحليلعشوائي بصر  
رفض فرضية التحليل تُ ة جإذا كانت قيمة الفحص أكب من القيمة احلر  .2

ذي حتت التحليل هو ابلفعل النمط ال ق طيالن ُ منط التوزيع  أن  ُيستخلص و 
 .ليشري إليه قيمة التحلتُ 

 وتتلخص خطوات تنفيذ التحليل فيما يلي:
اجلغرايف )الوحدة املساحية( الذي ينتشر  احلي  ز. تصميم شبكة مربعات تغطي 1

يكون العدد   ز هلا ترميزا نقطيا يف الريطة شريطة أن  م  ر  فيه توزيع الظاهرة اليت ي ُ 
 .1.6عات قريبا من قيمة ب  ر  امل على بتحقيق متوسط لتوزيع النقط كفيال

ي املساحة اجلغرافية للتوزيع، وليس عدد غط   عات اليت تُ ب  حصر عدد املر   .2
 عات الشبكة.ب  ر  مُ 

 حصر عدد النقط يف كل مربع. .3

 تطبيق معادلة التحليل ومعادلة فحص نتيجة التحليل. .4

كرمة من يف إمارة مكة امل ىتوزيع املدن والقر  علىاملعادالت السابقة سُتطب ق 
التحليل  من مث فحص فرضيةزها املكاين، و ي   ح عها يفيتوز  طمنطبيعة  أجل معرفة

   كما يلي:  للقيمة
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 أوال: حساب قيمة حتليل املربعات وذلك بتطبيق اخلطوات التالية:

خريطة  علىووضعها  اإلمارةعات تغطي كل مساحة ب  ر  تصميم شبكة مُ  .1
تبني   دقو . (8/7شكل ) واملدن ىالقر  نقط رامزة ملواقعفيها  مارة تظهرإلل

دقيقة  15دقيقة من خط العرض و 15قدار مبُمرب عات الشبكة تصميم أن  
املربعات قدره  علىق متوسطا مقبوال لتوزيع النقاط ق  درجة من خط الطول يُ 

1.425 . 
عات اليت ب  عدد املر   أن  ةهر ، و اإلمارةحصر عدد املربعات اليت تغطي مساحة  .2

 مريعا. 200هو  اإلمارةز ي   ي ح  غط   تُ 

 حصر عدد النقاط يف كل مربع. .3

فئات من  تتحق قها، حبيث طيف عدد نق ىحصر عدد املربعات اليت تتساو  .4
الفئة اليت هبا أكب عدد من  من الفئة اليت ليس هبا نقط إىل ا  عات بدءب  املر  

 النقط.
 املعادلة كما يلي: يف  (أ)ب قيم احس .5

تربيع طرح متوسط  جتكرارية يف انعات لكل فئة تضرب عدد املرب ▪
قسمة الناتج (، و ^( من عددها )ن( يف كل فئة )م`عدد النقط )ن

 . 4.56047وكانت النتيجة  1على عدد املربعات انقص 

م فئات املربعات يف عدد النقط يف  ي  ضرب ق  بيف املعادلة  (ب)ب قيمة احس .6
وكانت  موع عدد املربعاتقسمة الناتج على جمومجع النواتج، و كل منها 

 1.42553ة ذلك جيتن
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 .( نقط مواقع مدن وقرى إمارة مكة8/7شكل )

 وبذا تكون قيمة ت: 
 1.42553÷4.65047 =ت  

 3.2 =ت 
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 اثنيا: حساب قيمة فحص التحليل:
فة يف سحب د  لعامل الصُ  ا  ليست إفراز نتيجة التحليل  ق من أن  قُ ح  للت  

فحص التطبيق بتطيق املعادلة  قيمة بسحتُ ل وضعا حقيقا ث   متُ  نة وأهناردات العي   ف  مُ 
 :(ت)قيم مراحل حساب قيمة ابستخدام التالية 

  0.5((1-مج م)×2([ ÷ )1-)مج م  –ت(  ×( 1-ف = ])مج م  
 .23.8وكانت نتيجة تطبيق هذه املعادلة على املثال هنا هي  

 
 النتائج: اثلثا: قراءة

هي  مارة مكة املكرمةإ يف القرىاملدن و  مثال توزيع على التحليلتطبيق  نتيجة ▪
  . عشوائيمنط هو منط التوزيع  ستنتج أن  يُ  1  >ا وألهن   ،3.19914

 هيق من عدم صلة النتيجة ابلعشوائية فحص نتيجة التحليل للتحقُ نتيجة  ▪
(، 0.05الثقة  ى)مبستو   1.96أكب من القيمة احلرجة ا وألهن   23.79

   متجم  ع. و منط توزيع هلامنط  أبن  ئلة الفحص القارفض فرضية تُ 
 كن تنفيذ معادلة حساب قيمة حتليل املربعات وقيمة فحصهامي ،أية حال يف

الذي يطلب كتابة أرقام األعمدة اليت  QUADRAT% يتالذابانمج التطبيق ب
ُرب ع، عدد املرب عات يف كل فئرقم ا، خط العرض، طولبياانت خط الحتتوي 

 ة،مل
ابفتاض وضع البياانت قي  هكذا ENDكتابة كلمة   مثتكرار النقط ابلتوايل 

 .6-2األعمدة 
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DATA> 2 

DATA> 3 

DATA> 4 

DATA> 5 

DATA> 6 

DATA> END 

 النتائج: كانت هذه  أعاله ثالامل علىتطبيق لابو  
 

Data Display 
QUADRAT_INDEX    3.19913 

TEST_Z           23.7873 
 

 

 ية:ناالتفاعالت املك علىملسايف التأثري ا
 علىالتفاعالت املكانية مسألة حركة الظواهر  علىيتناول أتثري املسافة 

سطح األرض. وهذه الظواهر قد تكون بضائع، أو أانس، أو مياه سطحية كانت أو 
بني املسافة والتفاعل  ل بعالقة عكسيةهذا التأثري يتمث   ابطنية. ومن الثابت أن  

 . هحجم ل  ط التفاعل كلما ق  اقي كلما زادت املسافة بني ناملكاين، أ
نسياب الظواهر اليت قد متثل معلوماهتا ا إىل صطالح التفاعل املكاينيرمز ا

عة بني مناطق فرعية يف نطاق منطقة الدراسة. ومتثل فكرة التأثري م   ج  ت  دة أو مُ ر  ف  حركة مُ 
ات اسر دة يف التحليل اجلغرايف يف مل املسافة أسلواب يف غاية األمهينقاصي لعاإلا

 ”أولسون“برأي االستشهاد جغرافية املدن واجلغرافية االقتصادية. ولعله من املناسب 
نقاصي لعامل إل"حتت مظلة التفاعل املكاين والتأثري ا يف هذا املضمار وفحواه أن  
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والتوزيع ء النماذج لظواهر النقل، اهلجرة، املسافة أصبح من املمكن تميع جهود بنا
 (.   Olson, G.,1970ع" )رية املوقظنإثراء  إضافة إىل

ة وحجم د  أتثري املسافة يف إنقاص ح   علىف والوسائل املستخدمة للتعرُ 
الطية اليت  االعتماديةالتفاعالت املكانية تتمثل يف خليط من تطبيقات حتليل العالقة 

أمنوذج  لة أتخذ شكيف دال   تطبيقاتانتج هذه اليتبل و ر عات االقل. و التبي علىتستند 
نقاصي للمسافة يف إلي ميثل املعلومات األساسية. وقد تطورت داالت التأثري ارايض

 جمالني 
 :(Olson, G.,1970)منفصلني مها 

 .أحباث التفاعل املكاين يف العلوم االجتماعية .1

 ات. نتشار اجلينات يف علم اجليناأحباث  .2
مية ملكان العمل أو ملكان و يتنقلة مثل نطاق الرحلة الالنطاقات املكانية للحركة امل

عرف ابألقاليم العملية اليت ق أو نطاق الظهري للميناء البحري كلها أمثلة ملا يُ التسو  
بعامل املسافة بني نقاط احلركة إنقاصيا تتأثر أحجام االنسياابت فيها أتثريا فيها 

ورا نقاصي للمسافة يلعب دإلالتأثري ا أبن  جيدر التأكيد و  أرجاء االقليم. املتناثرة يف
مة لنتائج الدراسات اجلغرافية التطبيقية. مهما يف صباغة العديد من النماذج اجملس   

العالقة بني التفاعل املكاين واملسافة هي أحد الركائز  أن  القول ولعله ليس من املبالغة 
 .احلراك املكاين يف مسائل ا التنظري اجلغرايفيهعلاألساسية اليت يستند 

الدور الذي تلعبه املسافة يف العمليات اليت بنجم عنها أتثري  إىل اإلشارةمن املوائم 
عامل املسافة عادة يؤخذ  نقاصي يف حجم الظواهر اجلغرافية حتت الدرس ابلقول أبن  إ
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ا ديناميكيا"، تغري    املسافة "مُ تغري   يكون مُ  ال ن  أبم ت    مستقل، وهو وضع يُ تغب   ه مُ أن   على
 علىر هي اليت تعله يؤث   ة وي  ي  ن   ب ُ هذه الكينونة الفة بسيطة ألي إقليم وي  ي  ن   خاصية ب ُ  بل

الظاهرة اجلغرافية أاي   اتتغريُ نتشار و االعمليات الديناميكية املكانية الفاعلة يف وجود و 
 كانت.

 
 التفاعالت املكانية 

حاق نيوتن، ذبية الذي وضعه إسالصيغة العربية ألمنوذج اجلا ةباكت  ميكن
واملسافة بينهما، ابلنحو  االقوة اجلاذبة بني كتلتني هي نتاج حلجمهم والقائل أبن  

 التايل:
 (2 21م( ÷ 2ك× 1))ك ×ق = ج 

 وفيها:
 .2 للجرام ث 3سم 8– 10 × 6.675ج = اثبت مبقدار 

 ك = كتلة.
 م = مسافة.

غ لتجسيم ي  ع ص  ات اجلغرافية، بوضهذا األمنوذج، يف الدراسحماكاة  ابإلمكانو 
التفاعالت املكانية، ومن بني حماوالت صياغة هذه احملاكاة هي تلك اليت قدمها 

 :(Zipf, G. K., 1946) وصيغتها العربية هي ”فب  ز  “
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 م( ÷ 2س ×1)س

جغرايف  يف أي نطاق وقعنينسياب البضائع واألشخاص بني ماوذلك لتقدير حجم 
و م املسافة بينهما.  وقعنيسكان امل 2س و 1س كال من  مُتث  ل غةد. ويف هذه الصيد  حمُ 
 يف حجم ب  سكانيا يقابله ك   واقعحجم امل ب  ك    أبن   ن  الظ   على هذه الصيغةتستند و 

 يقابله اخنفاض يف حجم االنسياب بينها. واقع املسافة بني املب  ك    االنسياب بينها، وأن  
ا جلاذبية هي األمشل حيث أهن  ا حملاكاة أمنوذج "تستيوار "أية حال، تظل مسامهة  يف
ستبدال عنصر الكتلة الطبيعية يف اتم يرت بشكل قانون دميوغرايف للجاذبية فيه و  تبل  

شكل دميوغرايف لقانون اجلاذبية يتبلور قانون نيوتن بعنصر الكتلة الدميوغرافية حبيث 
(Stewart, J. Q., 1941 ) هبذا النحو: صيغته العربية  ةباميكن كت 

 (2 21م( ÷ 2س ×1))س × ث م  =
 وفيه:

 م  = دالة املسافة.

 التفاعل ملتغري    االعتماديةث = اثبت ميثله القيمة القاعدية )أ( يف معادلة العالقة 
  املسافة.تغري   مُ  علىالنسيب 

  

 األمنوذج اخلطي لتأثري املسافة:
ي اغة األمنوذج الطلصي االعتماديةحتليل العالقة  تطبيقتكون البداية 

 ,Stewartاليت تتناوهلا الدراسة ) اتتغري   املناسب لتأثري املسافة ابلتحوير اللوغارمثي للم

J. Q., 1941 الشكل التايل: لمعادلة العامة لهمنوذجل(. وأتخذ الصيغة العربية 
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  21م   × 3ب  2ظ   × 2ب  1ظ   × 1ب أ  ح  = 
 ها:وفي

 ت الدرس.حت ع حلركة الظاهرةح  = لوغارمث احلجم املتوق  
 س منه املسافة.اقتُ = لوغارمث حجم الظاهرة يف املوقع الذي  1ظ  
 س إليه املسافة.اقتُ = لوغارمث حجم الظاهرة يف املوقع الذي  2ظ  
 = لوغارمث املسافة بني املوقعني. 21م  

 .االعتماديةت العالقة ُمعام الأ ، ب = 
هذا  صيغته العربيةأتخذ يب ذ  ج   شكل أمنوذج إىل يةهذه املعادلة الط   كن حتويل ميو 

 : الشكل
 (3 21م( ÷ 2ب2ظ   × 1ب1ظ  ))  ×(  أ -10 ×)ث  -ح  = 
 وفيها:

  2.7183ث = الثابت األسي وقيمته 
ة الطاقة الدميوغرافي على لدل   تُ معادلة األمنوذج اجلذيب هذه ال  أن   ىلإ اإلشارةتدر و 

دة د  وتن للطاقة اجلذبية، بصيغة حُم  نيضا مبحاكاة قانون أيالتعبري عنها، واليت ميكن 
(Stewart, J. Q., 1941,p.9 )النحو:هبذا ها ابللغة العربية تباميكن كت 

  21م( ÷ 2س × 1غ = ث )س
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غرايف معادلة الشكل الدميو  ا عنهعب   القوة الدميوغرافية اليت تُ  على لدل   تُ ا ال هن  إكما 
 علىنسياابت التفاعل بني املواقع ابق طامتثل أفضل وصف لت لقانون اجلاذبية، ولكنها

 أساس عدد سكاهنا واملسافات الفاصلة بينها.
ية منفصلة س   أُ  اقيمتعيني من غري الضروري ، غالبايكون، أية حال،  يف

 عن حاصل ري  املععتبارمها متغريا واحدا ميثل احلجم اي السكان، ويكون األنسب ملتغري   
البسيط، أي  ىكاين. وهكذا أيخذ أمنوذج املستو مل نقطيت التفاعل اضرب السكان يف
 هكذا: ابللغة العربية صياغتها ( ميكن Stewart, J. Q., 1941دة )د  مبتغريين، صيغة حمُ 

  21م  ×  2ب ( 2س ×1لوغارمث )س × 1ب أ  ح  = 
 بية التالية:( الصيغة العر 2وأيخذ األمنوذج اجلذيب )

   2ب 21م( ÷ 1ب(2س × 1))س ×ح  = ث 
النسبية لتمثيل التفاعل بني  بأسلوب املناسي يف حالة األمنوذج البسيط إىليُركن و 

املسافة  على معتمد وحيد وذلك بقسمة حاصل ضرب أحجام املواقع املوقعني مبتغري   
(Stewart, J. Q., 1941حبيث تصبح الصيغة ) يب كما يلي:اجلذ  لعربية لهمنوذج ا 

 ب 21م÷  (2س×  1)س ×ح  = ث 

 تصبح: ا كم
 ب- 21م ×( = ث ب 21م÷  1) ×(( = ث 2س × 1)س÷ )ح 
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دالة خطية تتبل و ر حتت الدرس  اتتغري   قيم امل علىجراء التحوير اللوغارمثي وهكذا إب
 ابيغتها عر ا( ميكن صيStewart, J. Q., 1941, p.11واحدة لتمثيل التأثري املسايف )

 ابلشكل التايل:
   21م   ×ب  – (( = أ2ظ × 1)ظ÷  لوغارمث )ح

 مقدار احلركة من نقطة االنظالق إىل عتبار أن  ا على ،ةوخطوات تنفيذ هذه الدال  
 إىلها وإمجالي 2مجايل احلركة من نقطة االنطالق هي حإ وأن   1هي ح ىالنقطة األخر 
 كما يلي: 3هي ح ىالنقطة األخر 

 عادلة التالية:ابملبني املواقع كاين فاعل املحساب قيمة الت .1

   8 10 ×(( 3ح ×2)ح÷  1)ح = 1ت

البسيطة ابملعادلة  االعتماديةحتديد قيم املتغري املعتمد يف معادلة العالقة  .2
 التالية:

 ((.3ح × 2)ح÷  1م = لوغارمث )ح

م ي  يب بني املواقع وذلك بتحويل الق  س  عة للتفاعل الن   حساب القيمة املتوق   .3
عكس لوغارمثية مث ضرب الناتج  يمق منوذج الطي إىلعة اليت يسبها األاملتوق  

 يف عشرة أس مثانية.

املسافة ابستخدام  علىلقيمة التفاعل النسيب  االعتماديةرسم خط العالقة  .4
 األساس اللوغارمثي حملوري الرسم. 
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ق ذلك حلسابه ب  ط  يُ فاعل النسيب املقاس واملتوقع ستولتوضيح خطوات حساب قيم ال
 .الدمام ايض إىللر ين ابلطائرات من احلركة املسافر 

 وخطوات حساب قيم التفاعل النسيب هي: 
 املسافة بني الرايض قيم لوغارمثية، وألن   ل قيم املسافة الفاصلة إىليو حت .1

 .2.6444قيمتها اللوغارمثية تكون  ن  إف كم  441هي  )ابلطائرة(والدمام 

ليه إ املوقع الذي تتجه املكاين بقسمة حجم احلركة إىل م التفاعلي  ب ق  احس .2
مل احلركة من املوقع الذي تنطلق منه احلركة يف جممل انتج ضرب جمُ  على

 احلركة يف املوقع الذي تنطلق إليه احلركة.
يف سنة  داخلياالسفر على الطوط اجلوية السعودية حجم احلركة ، كمثالو 

نطلقة جمموع احلركة امل، راكبا 328456 هوالدمام  من الرايض إىل م2012
موع احلركة الواصلة ، وجم4566151مطارات اململكة هو  ىلإمن الرايض 

  :ن  إفوعليه تكون: قيمة  1262813هو املطارات الداخلية  الدمام من إىل
  . 5.6962=  1ت      

 هيلدمام ب قيم املتغري املعتمد للنموذج الطي، وستكون قيمته لاحس .3
 – 4447.2 .1 

 املعتمد قيم اللوغارمثية للمتغري   للالطية البسيطة  ةاالعتماديب العالقة احس .4
ا هتز أفر  القيم اللوغارمثية لقيم املسافة اليت علىلطوة السابقة جنمت من االيت 

ميين "الذي ينفذه برانمج  االعتماديةوبتنفيذ أمر العالقة  .الطوة األوىل
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ود شاغر يف للتفاعل النسيب وختزينها يف عمعة طلب القيم املتوق  يُ  "اتب
  ياانت.لبجدول ا

قيمها عكس اللوغارمثية. والقيمة اليت  عة للتفاعل النسيب إىلل القيم املتوق  يو حت .5
 5700.000000 ، ولذا ستكون قيمتها7.24441 - هيالدمام متثل 

 منوذج الطي وذلك يضرب القيمألاليت يسبها ا النسيب قيم التفاعلحساب  .6
لدمام التفاعل النسيب ل مة، وهكذا تكون قي10 8عكس اللوغارمثية يف الثابت 

 . 13.1923هي يف هذا التطبيق 
يُنتجها تطبيق الطوة الثانية وتلك اليت تُفرزها رسم قيم التفاعل النسيب اليت  .7

 .األمنوذج الطي عكس قيم املسافة

 تفاعلها مع موقع حُمد د قع لقياسقة على جمموعة من املوابالطوات الساجناز إل
ق طب  يُ ة اإلحصائي "ميين اتب"ابستخدام حزمة  ،9/7، شكل طار الرايضهو م

 الذي يتطل ب أن تكون البياانت يف اجلدول هبذا التتيب:  Ddecay%البانمج الذايت 
 إليها احلركة من موقع االنطالق. تنطلق يتقع الاسم املو ا 1العمود  .1

ة ركذي تنطلق إليه احلاملوقع ال إىلاالنطالق ن موقع ركة ماحلحجم  2لعمود ا .2
 .1ح

 .2حالنطالق ركة يف موقع ااحلجممل حجم  3العمود  .3

 جممل احلركة الواصلة يف كل موقع تنطلق إليه احلركة.    4العمود  .4

 . 21م انطالق احلركة وموقع وصوهلااملسافة بني موقع  5العمود  .5
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  اململكة ض يفطار الرايابلنسبة ملوقع مطارات املموافع  (9/7) شكل

 
حركة املسافرين جوا بني مطار الرايض، وهو هنا املوقع  على مجانوبتطبيق هذا الب 

 املستخرج التايل: على، وبقية املطارات يف اململكة العربية السعودية حصلنا عنٌي امل

 

Relative Interaction 

Data Display 

Row FROM RIYADH TO MInter RInter dij 
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1 Al Baha 118.923 14.8470 677.14 

2 Abha 10.250 15.0679 745.77 

3 Al jouf 15.793 15.3784 852.13 

4 Al Qaisumah 15.573 13.6740 395.39 

5 Bisha 11.496 14.6329 615.81 

6 Dammam 5.696 13.9046 441.06 

7 Najran 11.414 15.2547 808.31 

8 Al Wajh 188.431 15.7240 985.40 

9 Qaseem 7.060 13.3072 331.00 

10 Gizan 9.343 15.4699 885.85 

11 Hail 20.852 14.4170 558.77 

12 Hufuf 32.304 13.0646 293.49 

13 Jeddah 4.660 15.1987 789.12 

14 Al Madinah 8.653 14.8818 687.59 

15 Ar'ar 5.515 15.2775 816.25 

16 Rafhah 21.899 14.6134 610.47 

17 Al Taif 15.073 14.9774 716.98 

18 Traif 21.900 15.7901 1012.77 

19 Tabuk 8.607 15.8420 1034.75 

20 Al Qrayyat 21.900 15.3543 843.44 

21 W. Al Dawaser 15.741 14.0097 463.32 

22 sharurah 11.031 15.1406 769.60 

23 Yanbu 8.510 15.3195 831.03 
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ا

خط العالقة االعتمادية
التفاعل النسبي = 1337-0.0004384 × المسافة

 
طارات اململكة العربية م ر الرايض وبقيةمطاالتفاعل النسيب بني  (10/7شكل )

 السعودية
 

هو ، يف كثري من األحباثذج، هذا األمنو  بناءمن يكون اهلدف  يف أي حال،
ا هن  أبية لعامل املسافة اليت ميكن تفسريها بشكل مباشر س   القيمة األُ  علىف التعرُ 

، عيُ  ،املسافة. وهكذازدايد اص يف قيمة التفاعل املكاين مع التقلُ  لعد  مقياس مل معلم ب  
وبني املسافة عندما  عن العالقة بني أمناط التفاعل املقاسة نقاصي للمسافةإلالتأثري ا

هذه العالقة تعكس بشكل  للتفاعل اثبتة. ومن املعتقد أن   ىدات األخر تكون احملد   
نقاص إلعلم اللتفاعل. ولذا فعندما يتم تقدير ممة ج   أهنا حمُ  علىدقيق فكرة املسافة 
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 التفسري التقليدي هلذا التقدير هو أنه مقياسيكون من خالل األمنوذج اجلذيب  يفاملسا
نقاصي سالبة إلف للعالقة بني املسافة والتفاعل. وإذا كانت قيم التأثري ار  سلوكي ص  

املسافة هي حائل قوي دون التفاعل بينما إذا كانت القيم  أن   على لدل   يُ وكبرية فهذا 
حجم التفاعل  علىاملسافة تكون ذات أتثري هزيل  أن  إىل شري تُ  اهن  إبة منخفضة فسال

 (.Rea, T. , 1983املكاين )
وبرسم قيم التفاعل النسيب عكس قيم املسافة ابستخدام األساس اللوغارمثي حملوري 

نقاص إلدات تقدير معاط ابني التكيب املكاين والسلوك حملد   مُيي  ز رسم ور يتبلالرسم 
 املسايف.

 إتاه على لدل   ص أحباث دور املسافة يف التحليل املكاين يُ ة حال، تفحُ أييف 
نقاصي للمسافة هي مبثابة "دالة للتكيب املكاين إضافة إلمعاط التأثري ا أن   علىز ك   ر يُ 

 والبناء(. Fatheringham, A. S., Webber, M. J., 1980)كوهنا دالة للسلوك"   إىل
 البداايت والنهاايت يف النظام املكاين. ل هنا يعين حجم وشك املكاين
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 املكاين رتباطاالاألمناط املساحية و 
  قياس منطية توزيع الظواهر املساحية ثنائية الوضع 

دة يف حيازات مكانية د  ص التوزيع اجلغرايف لظاهرة حمُ تبز احلاجة أحياان لتفحُ 
 هنا:طرح  األسئلة اليت تُ نيبلواحدة، ومن ا ة من الوحدة السياسيةني  عمُ 

اهرة يف املكان هي عوامل ب يف وجود الظعتبار العوامل اليت تتسب  اكن ميهل  .1
 يازات املكانية حتت الدرس؟مستقلة إحصائيا يف احل  

ز جغرايف جيعل وجود تلك العوامل أكثر ي   ة يف حنعي  مُ هل وجود خصائص  .2
 إمكاان أو أقل إمكاان؟

يازات لة من زاوية ةهور أو عدم ةهور احلالة يف احل  أسهذه امل "رانمو "تناول 
(. ولتحديد ما إذا كانت احلاالت يف Moran, P. A. P., 1947ة )نعي  اجلغرافية امل

أخذ موران يف  . وقدة إحصائيا أو غري ذلكستقل   رة مُ النطاقات جغرافية متجاو  
ضا عددا ت  ف  ت الدرس مُ حت فيها احلالة هررة تظيازات جغرافية متجاو  االعتبار توزيع ح  

 ،2م، 1ما عددا من املفاصل يفصله عن . . .، ،3ن، 2ن ،1نمن النطاقات اجلغرافية 
عدد النطاقات اليت تظهر فيها احلالة )الظاهرة( هو عدد  أن   عتبا  ومُ   عم  . . .،،  3م
طاقات هذه الن    ضا أن  ت  ف  مُ و  طاقات املكانيةشبكة من الن    علىع عشوائيا د ويتوز  د  حُم  

تقل س  حلالة بشكل مُ ال تظهر فيه ا آخراملكانية هي بنوعني نوع تظهر فيه احلالة و 
 وابحتماالت وجود وعدم وجود.  
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يصف منط لتسلسلي الذي ا االرتباطبسط أشكال حتليل أ "موران"تناول  اوهكذ
، أو عدا  اب، متعا  تجم   مُ التتيب املكاين ملناطق ثنائية التصنيف قد أتخذ شكال 

 . عشوائيا  
 ىوزيع املساحي ثنائي املستو ة التي  ط  م  فحص موران لن  بات األساسية لتطبيق املتطل  

 هي:
 بياانت مساحات، وليس نقط أو خطوط. .1

 مناطق غري زراعية. /بياانت وصف ثنائية الاصية، مثل مناطق زراعية  .2

ية نية ذات الاص   اكطاقات املن   الحصر عدد نطاقات االتصال بني  أية حال،يف 
تسلسلي ال الرتباطاالواحدة هو أمر يف غاية البساطة. ولكن من أجل فحص أمهية 

طاقات هو حتمالية كون العدد املقاس هلذه الن   امعرفة  ني  يتعاملكاين هلذه النطاقات 
النطاقات ه ع هلذالعدد املتوق  يلزم معرفة فة. ولتقدير هذه االحتمالية د  وليد الصُ 

له وذلك يف حالة كون منط توزيعها هو منط عشوائي. وهنا تبز  راف املعياريحنواال
 يواجه وضعني: تطبيقال كلة بسيطة تتمثل يف أن  مش

 حالة أن   يف هذا، أي بتعويض، و ر  ب العشوائي احلُ ح  ن الس  منبثقة عشوائية مُ  .1
 لتوزيع، مثالا حتمالية املساحة اجلزئية تتبع شكال واحدا من شكليا
بقا، من البياانت املكانية س  حتمالية معروفة مُ اغري زراعي، وأهنا /راعيز 

 .لاألمش
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، أي بدون تعويض، ويف هذه دقي  ن السحب العشوائي املمقة ث  ب  ن   عشوائية مُ  .2
قيم  إىل اإلشارةالوضع يف منطقة التطبيق دون  علىاحلالة يتم االقتصار 

  األمشل.ايناملك ىاملستو  علىاالحتمالية 
هو دراسة التتيب املكاين يف منطقة ال ن  إ"هي: غة العامة لفرضية التطبيق يصال

 املناهضة هنا أتخذ شكلني مها: صيغة  يف حني أن  التيب عشوائي"تر 
ع أو ترتيب تجم   التتيب املكاين هو ترتيب مُ هل  ه لتحديدشكل موج   .أ

 .الواحد د  احل   ىو مستو ه الثقة املناسب يف هذه احلالة ىمستو و تباعد مُ 

ملناسب ا ةق  الث    ىستو مب التتيب ليس عشوائيا ن  فحواه إه وج  شكل غري مُ  .ب
  .د  ثنائي احل  

يف حالة الشك  دقي  ج السحب العشوائي امل هن   وكقاعدة عامة يكون من املناسب تبين  
يف دراسة. المنطقة  علىميكن تطبيقها  نطاق أمشل ال علىاالحتماليات احملسوبة  أبن  

فا من طرُ ل تقأ دقي  ب العيين املح   الس  ها تبين  يعلاالفتاضات اليت يقوم تكون حال،  ةأي
 .ر  ب العيين احلُ ح  ها هنج الس  يعلتلك اليت يقوم 

حلساب معاط فحص طبيعة  "موران"الصيغ العربية ملعادالت  ةباميكن كت 
 كما يلي  دقي  عشوائي امللاالسحب حلالة ة التوزيع املساحي للظواهر ثنائية احلالة ابلنسب

(Moran, P. A. P., 1947): 
 (1 – ع )ع( ÷ 2ن 1ن ^ص 2= ) ´ق
 املعادلة:ذه سب االحنراف املعياري يف هذه احلالة هبيُ و 



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

624 
 

 ^)ص ^))ص4( + ]1 –ع )ع ÷  2ن 1( ن1 –+ )مج ص )ص ´ي = )ق
 –ع ع )([ ÷ 1 – 1)ن 1ن ×( 1 – 2)ن 2ن ×(( 1–مج ص )ص –( 1 -
  0.5( 2´ق -( 3 –ع ) (2 –( )ع 1

 وفيهما:

 ساحية املتباينة.= إمجايل عدد حماور االتصال بني النطاقات امل ^ص
 مج = جمموع.

 ة وبقية املساحات املتصلة هبا.نعي  ص = عدد حماور االتصال بني املساحة امل
 = عدد املساحات من النوع األول. 1ن
 .= عدد املساحات من النوع الثاين 2ن

 د املساحات حتت الدرس.دعع = إمجايل 
 لشكل: أتخذ هذا ا والصيغة العربية حلساب قيمة فحص العشوائية

  ي÷  [´ق -( 2( ÷ 2+ ن 1))ن]مّ = 
ابلقيم احلرجة لالحنراف املعياري ته ويكون تفسري قيمة معلم الفحص مبقارنة قيم

لفحص أقل من ا سوبة ملعلماحملذا كانت القيمة إاليت يشملها اجلدول التايل. فل عتد  امل
وزيع النطاقات ت رفض فرضية الفحص أبن  تُ  القيمة احلرجة املقابلة له يف اجلدول

النطاق املساحي  علىل توزيعها ث   املساحية هو توزيع عشوائي ووليد الصدفة وال ميُ 
 ستنتج العكس.يُ األمشل. أما إذا كانت قيمة معلم الفحص أكب ف
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 املعياري للتوزيع املعتدل فرجة لالحنرااحل( القيم 2/7جدول )
 الفاصل
 احلسايب

  الثقةمستوي                                  احلد
0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 

 3.090 2.576 2.326 1.645 1.282 واحد 
 3.291 2.813 2.576 1.960 1.645 اثنني 

  
افة السكانية، ثكةاهرة ال علىق طب  تُ ضيح كيفية تطبيق هذه املعادالت سو ولت

املكرمة. والريطة  مارة مكةإأو غري ذلك، يف حمافظات  يف حالة كوهنا عالية نسبيا  
مارة مكة يف هذا الصوص، وفيهما إأوضاع حمافظات   يوضحاننييواجلدول التال

 :يت ضح
 .18عدد حماور االتصال بني احملافظات هو  ▪

 .36بعض هو لاافظات بعضها بني احمل إمجايل عدد حماور االتصال ▪

 5هو عدد احملافظات املوجبة )أي ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا(  ▪
              .6والسالبة )أي ذات الكثافة السكانية غري العالية نسبيا( هو 

 وهكذا تكون:
 (1 –ع )ع ( ÷ 2ن 1ن ^ص 2= ) ´ق
 (1 – 11) 11÷  (6 ×  5 × 18  × 2= ) ´ق
  110÷  1080=  ´ق
 9.8181 = ´ق
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 18) × 4)( + 1   – 11) 11÷  6  × 5 × 96+ ) 9.8181ي =]
(18- 1)) –  96 )×  6 (6 – 1  )× 5 (5 – 1 ÷ )11 (11 – 1 )
(11 – 2( )11 – 3 )–  9.8181 2] 0.5  

 – [x 20  ÷7920 30 × 840+  26.1818+  9.8181]ي =
96.395]0.5  

  0.5]39596. – [63.636+  26.1818+ 9.8181]ي = 
 0.5 ]96.395 –99.635 [=ي 

  0.5 3.24ي = 

 1.8ي = 
 1.8÷  [9.8181 –( 2( ÷ 6+  5))]=  مّ 
 1.8÷  4.3181 -=  مّ 
 2.39 -=  مّ 

عب  MoranBW% بتنفيذ البانمج الذايتهذه املعاط دفعة واحدة وميكن حساب 
 تجدول البياان يفأربعة أعمدة يف  البياانت ضعو  بيتطل  الذي  برانمج "ميين اتب"

 ا النحو: هبذ
وبقية الوحدات  كل وحدة مساحيةبني  عدد حماور االتصال عمود به  .1

 املساحية املتصلة هبا.
 دات املساحية.ح  ر االتصال بني الو  إمجايل عدد حماو  يتوي عمود  .2
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 )املوجبة(. دات املساحية من الفئة األوىلح  عدد الو  ضع فيه يو عمود  .3

 .)السالبة( لفئة الثانيةا من يةاملساح اتدد الوحدعيشمل عامود  .4

 املستخرج: أعاله كان هذااملثال معلومات  علىوبتطبيق البانمج 
 

MTB > %MORANBW 
 

Data Display 
Expected BW Joins    10.0000 

Std. Moran BW         1.87718 

Test (Z)                    -2.66357 
 

 

Data Display 
Conclusion: Accept the hypothesis that the distribution is random 
 

 ، 1.960وقدرها  ،0.05املعنوي  ىستو مب احلرجة ةابلقيم (z)ومبقارنة قيم الفحص 
توزيع  ن  أب وهذا معناه قبول فرضية الفحصأكب منها يف املستخرج القيمة  أن  يت ضح 

 عشوائي. يعهذه الوحدات املساحية ابلنسبة لبعضها البعض هو توز 
 

 ( حالة الكثافة السكانية وعدد احملاور احلدية بني حمافظات3/7)ل جدو 
 مةكر  ة املمك   مارةإ

 عدد املفاصل احلدية احلالة سم احملافظةا

 4 موجبة. ()مكة اإلمارةمركز 

 4 ةسالب جدة
 5 موجبة. الطائف
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 5 جبة.و م اجلموم

 4 سالبة خليص

 1 موجبة. القنفذة

 2 ةموجب رابغ

 2 بةموج الكامل

 3 موجبة الليث

 3 سالبة تربة

 3 موجبة الرمة

 2 موجبة رنية

ملفاصل احلدية بني كل حمافظة وبقية إمجايل عدد ا
 املتصلة هبا. احملافظات

38 

 18 افظات.عدد الفاصل احلدية بني احمل
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 إمارة مكة املكرمة يف الن مط الزوجي لكثافة السكان( 11/7شكل )
 
 ملكاينا لسليالتس رتباطالا

، املكان يد  ع  مناط تتشابه وختتلف عب ب ُ ع الظواهر اجلغرافية يف املكان أبتتوز  
م و  املكاين بني البياانت اليت ختص  االرتباطمقدار  هذا التشابه أو االختالفجُي س  
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كاين ملالتسلسلي ا االرتباطمسألة  ة. هذه النقطة تقود إىلنعي  دات املكانية املح  الو  
 شكلني: يف يكونالذي 
دات ح  ا مع الو  ال وتشاهبُ دة املساحية أكثر متاثُ ح  شكل موجب تكون فيه الو   .1

 دات املساحية البعيدة.ح  ة مقارنة مع الو  ر  اجملاو  
دات ح  ا مع الو  ال وتشاهبُ دة املساحية أكثر متاثُ ح  شكل سالب تكون فيه الو   .2

 بة.قرىالدات ح  قارنة مع الو  املساحية البعيدة مُ 

 علىز رك   التسلسلي املكاين تُ  االرتباط أحباثمعظم  أن   هنا إىل رةشااإلر تد
جب ألنه األكثر ةهورا يف البياانت املكانية سواء  كانت طبيعية، أمناط الشكل املو 

 االعتماديةتكون و  يف املدينة.دمات تساقط األمطار مثال، أو بشرية، توزيع ال
تعقيد  هذاينجم من ات و تاهاإلدة تعد   ة مُ كانيلسالسل املا ة بني قراءاتل  املتباد  

التسلسلي املكاين يف غاية الصعوبة.  االرتباطة مما جيعل حساب ل  عتمادية املتباد  الل
 زحتيُ ة بني قراءات السلسلة املكانية أمهية جليلة يف الكشف عن ل  عتمادية املتباد  الول
 أن  إىل بيل املثال، س ىعل، اإلشارة بت . ولتوضيح هذه النقطةاإلحصائيص ح  الف  

قياس كمية األمطار  ن  إيقة م يف حقالتسلسلي املكاين لتوزيع األمطار يتجس   االرتباط
مقاييس األمطار يف  كبري يف املواقع املتجاورة مما يعين أن    د  ح   إىل ا  يكون متشاهب  

ل ك  أن   مطار حبيثاألة تعكس الصائص األساس لتوزيع تساقط ر  املناطق املتجاو  
ة ر  تجاو  ييس املاتقاسم مع املقيصغريا وفريدا من كمية األمطار و  ا  ل جزءج   س  مقياس يُ 

مبثابة متثيل  ةر  املقاييس املتجاو  تكون  كمية األمطار املتساقطة. وهكذا  نعاما م ا  جزء
 لعينات متلفة تعكس خصائص حملية لنفس العملية ولكنها ليست مستقلة.  
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م املتوالية للفروق ي  ابلعالقة بني الق   بشكل عام، ،ليتسلسال الرتباطا يهتم
ه يكون قواي يف األحوال اليت تتفاوت مما يعين أن   ديةاالعتماطول خط العالقة  على

نتظامية ذلك انتظم، وضعيف حينما تقل م عن بعضها بشكل مُ ي  فيها تلك الق  
السطح اجلغرايف  لىعية عات املكانزيترتيب التو ، يتأت ى من ىالتفاوت. وبكلمة أخر 

ة يف ل  ق  ها و ع  نتظامية توزُ ات الذايت بني مفرداته إذا زاد االرتباطقوة زايدة يف  ثنائي البعد
 ع.  توز  القوته إذا زادت عشوائية 

الذايت املكاين يف الدراسات اجلغرافية  االرتباطأمهية البحث يف حال،  ةيف أي
واليت ميكن ( Gatrell, A. C., 1977)رل" جاتها " أشار إليليتمها االعتبارات اس   ُت  

 :أبن  اجلغرافيونتلخيصها 
شأن عن  وختالفا ذاالتوزيع اجلغرايف للظاهرة خيتلف  د من أن  كُ يلزمهم التأ .1

ه يف تحاشي خطأ وصف التوزيع أبنه غري عشوائي مع أن  لالتوزيع العشوائي 
التسلسلي  طتبااالر أمهية فحص د . هذه النقطة تؤكٌ و كذلكهاحلقيقة 

 ات الظاهرة حتت الدرس.ري   املكاين ملتغ

االستدالالت اليت  علىالتسلسلي املكاين  االرتباطيتاجون فحص أتثري   .2
 البياانت املكانية.  علىلون إليها نتيجة لتطبيق فحوص إحصائية يتوص  

 تركيبة يف التخ  التسلسلي املكاين كأحد املد   االرتباطستخدام ايعوزهم  .3
 ع املستقبلي. التوقُ  وابلذات تلك اليت هتدف إىل ذج،لنماا

من زاوية  املكاين التسلسلي االرتباطنقاش تالية السطور الناول تست ،أية حال يف
 لةدل   مُ كل قراءة   الريطة. هذا الوضع يعين أن   علىنعدام النمطية يف توزيع الظاهرة ا
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ة د  ح  أي و   ن  إوابلتايل ف ىخر ءة أبط أبي قرارتوجود الظاهرة يف املكان ال ت على
افتاض أبن ه  هذا االفتاضيُ ع ر ف مساحية قد تكون أو ال تكون مشاهبة جلارهتا. 

االستقاللية ذو التخصيص العشوائي الالص لقيم جمموعة الوحدات املساحية. 
 اين املقاسكالتسلسلي امل االرتباطوالسؤال الذي يبز يف مثل هذه احلاالت هو: هل 

 منط عشوائي؟ علىدات املكانية يرتكز بشكل أساس ح  وعة الو  جمميف 
 لظاهرة متوزعة مكانيا تكون مرتبطة ببعضها البعض املتغري   قياسات  من الثابت أن  

ب وقوة خصائص ذلك التجاور املكاين. ويشري "كلف" و "أورد" حسب درجة تقارُ 
مها  الذايت املكاين اطرتباال  عند قياسايفاجلغر  ان تواجهنيهناك مشكلت أن   إىل

(Cliff, A. D. Ord, J. K.,1975c, p.147:) 
هي  1ستخدامها؟ مثال إذا كانت قيمة صاملناسبة اليت جيب ة اماهي الدال   .1

أو هل  1تساوي ص 1عتب ستُ هل  س جزئية الظاهرة يف الوحدة املساحية
تساوي  1س عتبتُ ص. وهل  مةدة املساحية حسب قيح  عتب ممثلة ملرتبة الو  تُ 

ا  صفر إذ=  1 هي األغلبية يف الوحدة املساحية أو سإذا كانت قيم املتغري    1
 ية يف الوحدة املساحية؟كانت قيم املتغري هي األقل   

 ما هي كيفية قياس درجة التفاعل بني الوحدات املساحية؟ .2

 عض   وو سلي املكاينسلالت االرتباطيعتب "موران" هو الرائد يف تناول  يف أي حال،
وقد تبلورت جهوده تلك يف سلسلة من املقاالت ةهرت بني  ه.غ ملعادالت حسابي  ص  

(. كما قام Moran, P. A. P., 1947, 1948, 1950) 1950و  1947 سنيت
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(، وتظل Geary, R. C. 1954"جريي" بتجريب وحتسني صيغ تلك املعادالت )
 االرتباط أساليب سنير وحتد" يف تطويور اجملهودات املشتكة لكل من "كلف" و "أ

 ,.Cliff, A. D. Ord, J. Kاالطالق ) علىالتسلسلي املكاين هي األبرز 

1969,1971, 1972, 1975.)   
 

 ت موران لالرتباط التسلسلي املكاينُمعاِمال
    املساحي تسلسليالرتباط الموران ل ُمعاِمل: أوال

 ( Moran, P. A. P., 1948تركيبة )ي تسلسلال االرتباط ُمعام لمعادلة  أتخذ
 كما يلي:   تها عربياباكت  ميكن

  ن ×( `ع÷ ر = )ع 
 وفيها:

 الوحدات املكانية.ع = عدد 
 = عدد احملاور الفاصلة بني الوحدات املكانية. `ع

 تالية:لموران ويسب ابملعادلة ا ُمعام لن = 
  2(1م - 1مج )م÷  ]( ض 2م – 2( )م1م - 1جممج )م [ن =

 وفيها:
 ع اجملاميع.مو ج =جمجمم

 ل.ل للمحور الفاص  ف األو  ر  الط   على ة املساحية األوىلد  ح  قيمة املتغري يف الو  =  1م
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 لة.ل للمحاور الفاص  ف األو  ر  الط   علىدات املكانية ح  = متوسط قيم الو   1م
 ل.محور الفاص  للف الثاين ر  الط   على ة املساحية األوىلد  ح  = قيمة املتغري يف الو   2م
 ف الثاين للمحاور الفاصلة.ر  الط   علىدات املكانية ح  = متوسط قيم الو   2م

ة ر  تجاو  دات مكانية مٌ ح  و   علىبقيمة واحد صحيح يف حالة التطبيق  ض = اثبت
 ة.ر  تجاو  دات مكانية غري مُ ح  و   علىر يف حالة التطبيق ف  وص  

تطبيق هذه من نجم ياين الذي كاملتسلسلي ال االرتباط ُمعام لتتاح قيمة 
 علىاملوجبة القيم  لدل   تُ  اإلحصائي االرتباطوكما يف حالة  1 -و  1املعادلة بني +

 س.تعاك  رتباط مُ ا علىم السالبة ي  ب والق  تواك  رتباط مُ ا
الذايت املكاين  االرتباط ُمعام لة العشوائية لقيمة م  أية حال، لفحص الس    يف

 ية:ادلة التالعيقتح موران تطبيق امل
  0.5( ت`ن –)ن  ف =
 وفيها:

 ة ملؤشر موران.ع  = القيمة املتوق    `ن
 وران.ن مؤشر مت = تبايُ 

 املعادلة:ذه هب ة ملؤشر مورانع  حساب القيمة املتوق    يكونو 
 ((1 –)ع  )ع÷  `ع -=  `ن 

 ن مؤشر موران )ت( فتتم بتطبيق املعادلة التالية:أما حساب قيمة تبايُ 
 (2 `)ن – 2 `ت = ن
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 املعادلة:ذه يتم حساهبا هب 2 `و ن
 –( 1 - `)ع `ع 3( +  2ح 2ص ) ح +  2( +  2ح 2+  1) `ع[=  2 `ن
 (.1)ع+ 2ع÷  ]( 1-)ع 2ص ح2

 وفيها:
   1-(1 –)ع  -ح = 

 (1 - `)ع `ص = مج ع
الذايت املكاين لتوزيع  االرتباط ُمعام لحسب يُ ولتوضيح كيفية تطبيق هذه املعادلة س

أساس بياانت  علىرة مكة املكرمة بتنفيذ الطوات التالية و ماإظات ان يف حمافسكال
 .(11/7يف الشكل ) والريطةالتايل اجلدول 

مث طرح قيمة هذا  3+^247773, =هو و قب متوسط عدد السكان احس .1
كان ع الناتج مث مجع التبيعات و يبتر مارة و إاملتوسط من قيمة السكان يف كل 

 21+^132254.0 =حاصل ذلك 

ر العملية اكر تل، و أحد طريف املفاص   علىة املتوسط من قيمة السكان قيمح ر  ط   .2
ب النواتج يف بعضها البعض ومجع ر  ف اآلخر لكل مفصل مث ض  ر  ابلنسبة للط  

 11+^5.18239 -= كان نتيجة ذلك وقد  

موران  ُمعام لقيمة  ن  إف 20، وعدد املفاصل = 12عدد احملافظات =  ألن   .3
 ونتك

  3936973 × 20÷  1013411×  12=  ن
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 78739460÷  12160932ن = 

 0.1544 = ن     
ل اث  متالتوزيع املساحي للسكان يف حمافظات مكة املكرمة غري مُ  وهذه القيمة تعين أن   

دل  ل هذه تُ ة. ر  تجاو  ال بني تلك اليت هي غري مُ ه أكثر متاثُ ة وأن  ر  بني احملافظات املتجاو  
نتظامية تفاوت اعفا شديدا يف ضيف للغاية ويعكس ضع تباطر ا علىضا، أيالقيمة، 

 .   ىم من حمافظة ألخر ي  الق  
دات ح  على التكيب املكاين للو   ة ملؤشر مورانن  القيم املمك   ىمديعتمد  ،ية حالأ يف

قيمة مؤشر موران وحدها ال تكفي لوصف  ن  إاملساحية يف املنطقة حتت الدرس ولذا ف
 حتت الدرس بل البد من حساب قيم اين للمتغري   ملكالي تسلسباط الرتدرجة اال

 فحوص الثقة هلا.
  

 مةة املكر  ك  مارة مإدد السكان واملفاصل احلدية بني حمافظات ( ع7-4جدول )   
عدد  السكان احملافظة

 املفاصل
ات احملافظ
 ببعضها املتصلة

السكان  الرقم  
على الطرف 

 أ   

السكان على 
 بالطرف 

 2000000 60733 1 غ/جدةراب 2 60733 رابغ
 33448 60733 2 رابغ/ خليص 4 33448 خليص
 2000000 33448 3 خليص/جدة 2 191990 الكامل
 101073 33448 4 خليص/اجلموم 5 101073 اجلموم

 19990 33448 5 خليص الكامل 4 2000000 جدة
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 101073 19990 6 الكامل/اجلموم 4 1011444 مكة
 2000000 101073 7 ةجد/موماجل 3 91903 ثاللي

 1011444 101073 8 اجلموم/مكة 1 202603 القنفذة
 718264 101073 19 اجلموم/الطائف 5 718264 الطائف

 1011444 2000000 10 جدة/مكة 3 35683 الرمة
 96903 1011444 11 مكة/الليث 3 39659 تربة 
 718264 1011444 12 مكة/الطائف 2 40167 رنية
 202603 96903 13 ذةقنفث/الاللي   
 718264 96903 14 الليث/الطائف   
 39659 718264 15 الطائف/تربة   
 35683 718264 16 الطائف/الرمة   
 39659 35683 17 الرمة/تربة   
 40167 35685 18 الرمة/رنية   
 718264 39659 19 تربة/الطائف   
 40167 39659 20 تربة/رنية    
 

هلا  حساب االحنراف املعياري موران ُمعام للقيمة  الثقةص ح  ف   بيتطل  كما   
هذه  الثقةص ح  فرضية ف  تتمحور املعياري. و  احنرافهاو  ُمعام لللة ع  وق   القيمة املتوحساب 

التتيب املساحي لقيم املتغري حتت الدرس هو  حتمالية أن  احول التساؤل الرئيس عن 
 ة أم ال.دفترتيب وليد الص
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 مها: الثقة لفرضية فحص نيشكلناك ه
ة الفرضية هبذا يغص كونالتوزيع املساحي للظاهرة هو توزيع معتدل، وت ن  إ .1

با عشوائيا من جمتمع إحصائي ح  ثل س   حتت الدرس متُ قيم املتغري    ن  إ" النحو
 ل التوزيع".عتد  مُ 

غة فرضية صيالتوزيع املساحي للظاهرة هو توزيع عشوائي، وتكون  ن  إ .2
با عشوائيا من جمتمع إحصائي ح  ثل س   حتت الدرس متُ قيم املتغري    ن  إ" لفحصا

 يع".عشوائي التوز 
 ع  معادالت حساب القيمة املتوق   ميكن كتابة 

ُ
موران واالحنراف املعياري هلا  عام لة مل

 عربيا هكذا:( Moran, P. A. P., 1948)ل واالحنراف املعياري املعتد  
 

 : ةع  وق   لقيمة املتا عادلةم. 1
 (1 –)ع ÷  = - (1م

 وفيها:
 ع  = القيمة املتوق    م

ُ
 موران. عام لة مل

 دات املساحية.ح  الو  ع = عدد 
 

 عادلة االحنراف املعياري:. م2
  حتت الدرس  عتدال توزيع قراءات املتغري   افتاض اأ. يف ةل 
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  0.5](1 – 2)ع 2ل( ÷ 2فمج ×ع – 2ل3ل +  × 2ح = ])ع

 ة توزيع قراءات املتغري حتت الدرسائيعشو  فتاضاةل  يفب. 
 - ] 2مج ف ×ع  – 2ل × 3ع( +  × 3 – 3+  2)ع ×ل  [×ع  [ح =

 ×( 1 –)ع  2ل÷  ] 2مج ف ×ع 2 -  2ل 6ع( +  -  2)ع ×ل  [ ×ط 
  0.5]( 3 –)ع  ×( 2 –)ع 

 وفيها:
 ع = عدد الوحدات املساحية.

 .ل = عدد حماور االتصال
 .مج = جمموع
 كل وحدة مساحية.ل لصفااملف = عدد 

  .(تفلطحع القراءات )اليمعلم تركز توز ط = 
 

 لاملعياري املعتدِ ادلة االحنراف . مع3
 ح ( ÷  م - ن= ) ح

 وفيها:
 ل.= االحنراف املعياري املعتد   ح
   =- 0.09م 
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نج رلدا –فتاض العشوائية )قيمة فحص أندرسون اقيمة االحنراف املعياري يف ةل و 
 ( يف مثالنا هذا كما يلي:0.000تمالية أقل من ابحهي  للمتغري
 - ] 2مج ف ×ع  – 2ل3 )ع( +3 – 3+  2)ع ×ل  [×ع  ح = .أ

  ]2فمج ×ع2 – 2ف 6+ع(  -  2ل  )ع [×ط 
 

 (3-)ع × (2-)ع × (1-)ع 2ل  .ب

 
 0.5(ب÷  أ) ح =

×  12  – 2 20×  3(+)12×  3 - 3+  2 12)20 [12ح =  .أ
مج  ×ع 2 -  2ل 6 + (21 -  2 12)20 [ 5.56 - ](138

  ] 2ف
  ]( 3 –)ع  ×( 2 –)ع  ×( 1 –)ع  2ل  .ب

 ×( 1 – 21) 2 02÷  ](138 × 21×  2)  –(  2 02 × 21) .أ
(21– 2 )× (21– 3 )[ 
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 × 5.56 - ]5661 – 2001+  (63 – 3+  441)02[ ×21 [[ح =
]02 ×  132  +4800  - 3312 [  ÷004 ×  11 ×  10   ×9 
[0.5  

+  132  × 20 [ × 5.56 - ]1656 - 1200 + 2220)12[[=ح 
4800  - 3312 [  ÷396000 [0.5  

 396000 ( ÷3312 – 4800+  2640) 4.81 – 21186 [ح =
[0.5  

  0.5] 436590÷  85619  - 21186 [ح = 

  0.5] 436590÷  1331 [ح = 

 4660.1  ح = 

 

 االحنراف املعياري املعتدل أما حساب قيمة
  ( =0.1544 - (- 0.091) ÷ 0.1646ح
   =0.2525  ÷0.1646ح

  =  1.446ح

ابلقيمة  لاملعتد   ة قيمة االحنراف املعيارين  قار  مُ مرحلة  صلتعاط هذه امل علىابحلصول 
عتدالية التوزيع املساحي للظاهرة حتت الفحص د د احمل الثقة ىله حتت مستو  احلرجة

ليكون فحص ين، د  وحب   0.05 نويةمع ىمبستو  ةج  ر القيمة احلر  ياختا الحيف الدرس. و 
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القيمة يف  ن  إفة سالبة(، قيمر )تش  ز )قيمة موجبة( واملنيف كال اجلانبني املرك  وائية العش
، هلذا املثالل قيمة االحنراف املعياري املعتد   . وألن  1.960 ± جدول القيم احلرجة هي

من  صغري أ، أ1.446 هي ،ةرممارة مكة املكإحمافظات مثال توزيع السكان يف 
لتوزيع  التتيب املكاين فرضية الفحص اليت تقول أبن  قبول  ني  يتعالقيمة احلرجة 

 أفرز توزيعا عشوائيا.   ا املثال هذالسكان يف 
ل موران مع قيمة االحنراف املعتد   ُمعام لحساب  ميكن ,أية حاليف 

الذايت مج بانبتنفيذ ال لكلالحنراف املعياري ابستخدام برانمج ميين اتب وذ
%MORAN-A  يعيف حال افتاض انتظام توز  1لب يف املرة األوىل كتابة طيالذي 

وعند الطلب الثاين ُتكتب أرقام األعمدة اليت ئيته عند افتاض عشوا 2أو كتابة  املتغري   
 ، قيم املتغري   ساحةحتف بكل مفاصل اليت عدد امل :بياانتحتتوي 

ُ
 لام  ُمعحساب راد  امل

  يف املساحة األوىلر، قيمة املتغري   مساحيا، التسلسل العددي للمحاو  عه توزيموران ل
 مثال:(. xj) املالصقة للمحور ( وقيمة املتغري يف املساحة األوىلxiلمحور )املالصقة ل

DATA> 2 

DATA> END 

  rows read.2 

DATA> 2 

DATA> 3 

DATA> 4 

DATA> 6 

DATA> 7 

DATA> END 

 rows read.5 
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لتوضيح خطوات حساب ستخد م هنا ثال املاملبياانت  ىج علانملب ابتنفيذ 
 املستخرج التايل: كان هذاساحي  موران للتوزيع امل ُمعام ل

 

MORAN COEEFICIENT "I" OF AUTO CORRELATION ASSUMING 

RANDOMIZATION 

 

Data Display 
MORAN_I                         0.156530 

EXPECTED_I                     -0.0909091 

KURTOSIS                         5.56484 

STANDARD DEV. of EXPECTED_I      0.164767 

STANDARD NORMAL DEVIATE        1.50175 

Conclusion: Accept the hypothesis that no spatial autocorrelation exists 

 
 :يلي ما يف هذا املستخرجُيالحظ 
وهي قيمة ضعيفة تعكس  0.1565موران هي مبقدار  لعام  مُ ة قيم أن   .1

 ت املساحية املتشاهبة عن بعضها البعض.يتمثل يف تباعد الوحداوجود منط 

االنتشار املساحي للظاهرة يف الوحدات إن  أن قيمة فحص فرضية " .2
نتشار عشوائي أي ال ميثل منطا حمددا" هي ااملساحية حتت الدرس هو 

 >)ألهنا  ن من رفض هذه الفرضيةك   متُ  ال ة قيموهي  1.5017ار دقمب

 ± وهي 0.05عتدل مبستوى ثقة لالحنراف املعياري املاحلرجة  القيمة
 هذا النمط هو منط عشوائي.   ن  أج عليه يكون استنتا و  (1.645
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 :الن  ق طياملكاين  تسلسليرتباط الموران لال ُمعاِمل: نيااث
لة القة بني كل زوجني من النقاط، املمث   الع على ،احلالة هذهيف  يكون التكيز

ة اإلحصائيأساس املسافة  علىذلك الريطة قيما للظاهرة حتت الدرس، و  على
عدد النقاط  علىة النُ ق طي. ويعتمد مقدار العدد احملتمل من األزواج االفاصلة بينهم

 :يلي امكتب صيغتها العربية كتُ مبعادلة  هذا حتت الدرس ويسب
  2(( ÷ 1 –ع ) ×)ع  = ع

يعات املكاين للتوز تسلسلي موران لالرتباط ال عام لمُ ُيسب  ،حالأية يف 
 ةباميكن كتو  (Moran, P. A. P., 1948)وضعها موران  ة بتطبيق معادلةيالنقط

                        صيغتها العربية كما يلي:
  2(ق -ج ت )ق م (( ÷ ق – 2)ق ×( ق – 1مج )ت )ق ×م = ع 

 : يهاوف
 ع = عدد النقط )املواقع( حتت الدرس.

 املسافة بني النقط. علىصحيح ت = قيمة ترجيحية هي حاصل قسمة واحد 
 ة.نعي   حتت الدرس عند النقطة امل= قيمة املتغري    1ق
 .ى حتت الدرس عند النقطة األخر = قيمة املتغري    2ق
 س.ر د حتت ال= قيمة متوسط املتغري    ق

ساب املركز حل ترحبني النقط يتم بنفس الطريقة اليت شُ ات سافحساب امل
 ُمعام لقراءة قيمة كما تكون ة واملسافة املعيارية حوله.  طيالنُ ق  املتوسط للتوزيعات 

 موران ُمعام لإليه يف جزء حساب ري شبنفس النحو الذي أ   النُ ق طيموران للتوزيع 
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رتباط مكاين لتوزيع ا على لدل   تُ ا هن  إف بفاصل سالب تللتوزيع املساحي، أي إذا كان
ومرة ز. رك  رتباط مكاين لتوزيع مُ ا لىع لدل   تُ منط منتشر أما إذا كانت موجبة ف يذ

العينة حتت الدرس تتبع  ن  "إموران يف ةل فرضية  ُمعام ل ثقة فحص قيمة يتعني   أخرى
 على موران عام لمُ  قيمةيف تدليل  ببالسحب العشوائي هلا تس توزيعا معتدال إال أن  

يف  مورانيمة التوزيع الذي تكشف عنه ق ن  "إ، ويف ةل فرضية "عشوائية التوزيع
 ."حقيقته ال يبتعد عن العشوائية

عتدال التوزيع بتطبيق ايتم حساب قيمة االحنراف املعياري يف ةل فرضية  
 املعادلة التالية:

مج  ×(  1–2)ع÷ ب(  × ع – 2ت()مح × 3+  2مج ت × 2= ])ع 1ف
 0.5[  2ت()

 وفيها:
 ب = جمموع تربيع جماميع قالب قيم التجيح.

 هذه عشوائية التوزيع فيتم بتطبيقاالحنراف املعياري يف ةل فرضية  قيمة حسابأما 
 املعادلة:

 0.5د (÷ = ) ج  2ف

 وحتسب قيمة ج ابملعادلة التالية:
 ب[ ×ع  – 2(ت) جم × 3+  2مج ت ×ع( ×3 – 3+  2])ع ×ج = ع 

 ب[  ×ع  × 2 – 2ت()مج × 6+  2مج ت ×ع(  – 2])ع ط –
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 ة:ملعادلذه اسب هبحقيمة د فت اأم
  2ت()مج  ×( 3 –)ع  ×( 2 –)ع  ×( 1 –د = )ع 

 وفيهما:
 حتت الدرس. (تفلطح )ري   تركز توزيع املتغط = 

 لتد  عياري املعملن ابلقيمة احلرجة لالحنراف اار  قتُ الثقة قيم فحص  علىصول وبعد احل
 رفضتُ ة ج  ر  أكب من القيمة احل  تلك القيمة ذا كانت إللفحص فاحملد د الثقة  ىتو مبس

 ورتباطا مكانيا ذال ث   موران للتوزيع حتت الدرس متُ  ُمعام لقيمة  ستخلص أن  يُ الفرضية و 
قبل فرضية تُ حصائية. أما إذا كانت قيمة الفحص أقل من القيمة احلرجة إداللة 

 داللة إحصائية.      وتباط مكاين ذار د وجو  عدم ستنتجيُ ص و حفال

 44جمموعة من  علىط ابلتطبيق ح فيما يلي كيفية حساب هذه املعاوض  يُ س
(. 12/7شكل ختيارها كتوزيع نقطي يغطي أرجاء اململكة )امدينة سعودية مت 

حص ف طبيعة غري معتدلة )قيمة و سكان هذه املدن إتضح أنه ذوبفحص متغري   
حساب هي هنا  (. والطوة األوىل0.005 > وابحتمالية 10.214لنج دار -أندرسون

رج   قيم قالب القيم 
ُ
م ي  ق   علىة لنقاط التوزيع وميثلها حاصل قسمة واحد صحيح حامل

الت معادلة خ  د  هو أحد مُ  هذا القالب ل قيمم  جُم   ة بني النقط ألن  اإلحصائياملسافات 
  يحساب االحنراف املعيار 

ُ
مث قيمة االحنراف املعتدل له. وحساب  ومن ورانم عام لمل

اجلزء الاص يف ورد سافة املعيارية كما ة يتم بتطبيق معادلة املاإلحصائياملسافات 
 حبساب املسافات املعيارية حول املركز املتوسط للتوزيع. 

 



 
 

 اإلحصاء املكاين                                       لفصل السابع                  
 

647 
 

 
  انلتطبيق مؤشر مور متارة  دةلبمدبنة و  44قع موا (12/7شكل )

 
ثال امليف  نقطة ربعة وأربعنياألة بني إلحصائيافات ساز حساب املجن   د أُ قو 

رٌجحومن مث القيم 
ُ
 يلي:ا مك  MoranWij%ة بتنفيذ البانمج الذايت امل

 ، مثال:OKمث ضغط  يف جزء األوامر مج بكتابة مسارهاستحثاث البان ▪

C:\MACROS\MORANWIJ.MAC 

 .OKمث ضغط 
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املتغريات ابلتوايل ت بيااني و دة اليت حتتمعام األقسيطلب البانمج كتابة أر  ▪
العرضية للنقطة  اإلحداثيات( و Xi1العرضية للنقطة ) اإلحداثياتوهي: 
الطولية للنقطة  اإلحداثيات( و Yi1ة )الطولية للنقط اإلحداثيات (Xi2التالية )
( قيمة املتغري عند النقطة التالية Wi1( قيمة املتغري عند النقطة )Yi2التالية )

(Wi2) ،نحوذا الهب: 

DATA> 7 
DATA> 8 
DATA> 9 
DATA> 10 
DATA> END 

وقد  القيم التجيحية بني كل نقطة وغريها من النقط نتيجة ر هوستظ OK مث ضغط 
 :  كما يليقراءة(   945)هنا  كانت للمثال

 
Data Display 

 

Data 
Row    Points_ij     Weight 

   1           1            0.18479 

   2          2            0.08186  

   3          3            0.46908                     

   4          4            0.12257 

   5          5            0.08902 

   6          6            0.23240  

   7          7            0.08778  

   8          8            0.55372  

   9          9            0.09413 

   10         10          0.10012  
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…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

…….    ………..       …………. 

936     936            0.62230 

937     937            0.16503 

938     938            0.17220 

939     939            0.16656 

940     940            3.0504 

941      941            0.10554  

942     942            0.33156 

943     943            0.10225 

944     944            0.14147 

 

 كانف  صفوف ومن مث مجع جماميع الصفو الوجبمع هلا قالب بناء مت ومن هذه القيم 
 437.569ة بني النقط حتت الدرس مبقدار اإلحصائيل قيمة قالب قيم املسافات م  جُم  

موران،  ملعامل املعياري  حنرافاالحلساب معلم  تخالد  كأحد مُ الزمةوهي القيمة ال
   .النُ ق طيموران للتوزيع  ُمعام لقيم التجيح يف حساب تلزم، أيضا، كما 

، أخذا النُ ق طيموران للتوزيع  ُمعام لة حساب ع اآلن يف تطبيق معادلر  ش  يُ س
 أن :يف االعتبار 

 .44عدد النقاط حتت الدرس هو  ▪

 .175.742هو  تجيحالجمموع قيم  ▪
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 .71.7806هو  التجيح ت قيمربيعاع تجممو  ▪

جمموع حاصل ضرب قيم التجيح يف الفروق بني القيم الرامزة للموقع  ▪
 .1421507 ( وبني متوسطها هواإلحداثيات)

 11832474جمموع تربيع الفروق بني متغري السكان ومتوسطه هو  ▪

 كما يلي:  موران ُمعام لتكون قيمة  وبذلك

  11832474 × 175.1507÷  142507 × 44=  ن
 207243734÷   634546308  =ن 
 0.02995 = ن 

 ثال )سكان املدناملءات الظاهرة يف اقر  دارلنج أن   –فحص أندرسون أ ة ه ر 
الحنراف املعياري لقيمة ا سيكون حسابوعليه ( هو توزيع غري معتدل توالبلدا
القيم  بيعاتتر  جمموع أن   ثيحو فتاض عشوائية التوزيع. اأساس  على موران ُمعام ل

 تكون:قيمة االحنراف املعياري  ن  إف 71.7806التجيحية هو 
  0.5×د(÷ = )ج  2ف

× ع ) –( 2(ج تم) × 3) + 2مج ت ×ع( × 3 – 3+  2])ع ×ج = ع 
 ×ع  × 2) –( 2)مج ت( × 6) + 2مج ت ×ع(  – 2ط ])ع –[ (ب
 [ ((ب
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 × 3) +  6071.78 × ((44 × 3) – 3+  2 44]) × 44ج = 
45.717 2 ) –  (44 × .57437)  ]–  16.51 × ( [ 44 2 –  44  )
× 71.78 + (6 × 71.78 2  )– 2 × 44 × 437.57]   

 [ 19253.1 – 92653.64+ 71.7806 × 1807] × 44ج = 
–  16.51 × [ 1892 × 71.78 + 2584.1 –  38500[  

             99894.8 × 16.51 – 203106.9 × 44ج = 
   1649214.6 – 8936703.6 = ج

  7287489ج = 
  2)مج ت( ×( 3 –)ع  ×( 2 –)ع  ×( 1 –د = )ع 

 2 175.74 ×( 3 – 44) ×( 2 – 44) ×( 1 - 44د = )

  30884.5 × 41 × 42 × 43د = 
 2286873687د = 

 راف املعياري كما يلي:وبذا تكون قيمة االحن
  0.5( 2286873687÷  7287489= ) 2ف

  0.5 .31866000=  2ف

 0.0564=  2ف
 مثال كما يلي:للموران  ُمعام لثقة وتكون قيمة فحص 

   ( = 0.030078 – (-0.02325 ÷ )0.0564ح
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    =0.0533  ÷0.0564ح
   =0.815ح

ة لالحنراف املعياري املعتدل ج  ر  هي أقل من القيمة احل  الثقة هنا قيمة فحص  وحيث أن  
 النُ ق طيالتوزيع  ن  "إلقائلة فحص اال فرضيةقبول  يتعني  ( 1.96) 0.05 ثقةمبستوي 

 . "توزيع معتدل ية عشوائيا من جمتمع إحصائي ذل  ت   س  ل قيما مُ ث   ميُ  

وبقية املعاط  النُ ق طيموران للتوزيع  ُمعام لة ب قيماميكن حس ،أية حال يف
ام وزيع ابستخدلتعتدال التوزيع أو عشوائية اال فرضية ةة سواء  كان ذلك يف ب  املصاح  

ب الذي يتطل   Moran-P%ميين اتب وذلك بتنفيذ البانمج الذايت التايل  حزمة
 :بياانتيل هذه الالتو ابإدخال 
 .العدد التسلسلي للنقط ▪

 .بحث توزيعها يف النقط املكانيةيُ ظاهرة اليت قيم ال ▪

 .(Xi1العرضية للنقطة ) اإلحداثيات ▪

 .(Xi2العرضية للنقطة التالية ) اإلحداثيات ▪

 .(Yi1ولية للنقطة )الط تثيااإلحدا  ▪

 .(Yi2الطولية للنقطة التالية ) اإلحداثيات ▪

  ،(Wi1عند النقطة ) تغري   قيمة امل ▪

 .(Wi2ية )قيمة املتغري عند النقطة التال ▪

رج   قيمة جمموع صفوف قالب القيم  ▪
ُ
 . ةحامل
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رج خاملستا هذكان   ذا النحو:هبثال املبياانت  علىوبتطبيق هذا البانمج الذايت 
 ايل:الت

 
%C:\MACROS\MORAN-P.MAC 

Executing from file: C:\MACROS\MORAN-P.MAC 

DATA> 2 

DATA> END 

1 rows read. 

DATA> 1 

DATA> 2 

DATA> 3 

DATA> 4 

DATA> 5 

DATA> 6 

DATA> 7 

DATA> 8 

DATA> 9 

DATA> END 

9 rows read. 

 رج التايل:خكان هذا املست
 

MORAN COEFFICINT FOR POINT DISTRIBUTION 

... RANDOMIZATION 

 

Data Display 

Expected I                 -0.0232558 

Moran I                      0.0300591 

Std. of expected I       0.0653290 
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Standard Normal Deviate    0.816098 

 

Data Display 

Accept the hypothesis that the distribution is randomly 

distributed 

 االستنتاجات التالية: تفحص هذا املستخرجن عجنم 
  ضعيف وجب مرتباط ذايت ا على لدل   تُ موران  ُمعام لقيمة  أن   .1

رتباط تسلسلي مكاين بني ا( ميكن به القول بعدم وجود 0.030078)
 حتت الدرس. والبلدات أحجام سكان املدن

هو توزيع عشوائي" هي قيمة ال  ق طيلن ُ االتوزيع ن  إقيمة فحص فرضية " أن   .2
 وزيع عشوائي.التمنط  ستنتاج أن  ارفض هذه الفرضية ومن مث سمح بت
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 أوال: الفصول 
 الصفحة املوضوع
 5/12 املقد ِّمة

 13/50الفصل األو ل: العي ِّنات 
 15 ُمَقد ِّمة

 17/19 تصميم العي ِّنات
 أنواع العي ِّنات:

استحداث سلسلة من األرقام بعدد مفردات اجملتمع  ▪
 اإلحصائي اهلدف يف أحد األعمدة

العي ِّنة من اجملتمع خطوات إجناز سحب عشوائي ملفردات  ▪
 اإلحصائي

 خطوات ترتيب نفردات العي ِّنة ▪

21/34 
24/27 

 
27/30 

 
30/32 

 33/37 تقدير حجم العي ِّنات
 عي ِّنات التوزيعات املكانية

 العي ِّنة العشوائية املكانية البسيطة ▪

 العي ِّنة العشوائية املكانية املنتظمة ▪

 العينة العشوائية الطيقية املكانية ▪

 املنتظمة املكانية العي ِّنة العنقودية ▪

 املنتظمة غري املتوازنةالطبقية العينة املكانية  ▪

39/50  
40/41 
42/42 
42/43 
45/45 
45/47 



   

    
 

 احملتوايت
 

 

660 
 

 املراجع ▪
  

50 

 112 /51الفصل الثاين: اإلحصاء الوصفي وداال ت االحتمالية 

ات  53/63 وُمَضلَّع توزيع تكرارها طبيعة توزيع قراءات املتغري ِّ
 مقاييس الوصف اإلحصائي:

 املتوسط احلسايب ▪

 الوسيط ▪

 االخنراف املعياري ▪

 اخلطأ املعياري لتقدير املتوسط ▪

 ُمعامِّل االختالف ▪

 التواء توزيع القِّيم ▪

 تركُّز توزيع القِّيم ▪

 حساب معاِلِّ الوصف اإلحصائي حاسوبيا ▪

63/82  
63/65 
66/67 
68/69 
70/70  
70/71    
71/73 
73/75 
75/82 

 حتماليةالمنحىن التوزيع التكراري وداالت ا
 منحىن النوزيع التكراري

 دااَلت االحتمالية:
 دالَّة كثافة التوزيع املعتدِّل ▪
 دالَّة كثافة التوزيع غري املعتدل )بوسون(  ▪

83/109   
83/85  
86/209  
90/99 
99/109 

 110/111 املراجع
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  113/190 الفحوص اإلحصائية الفصل الثالث:
 115/124 ُمقد ِّمة

 125/186 تطبيق الغحوص اإلحصائية وأنواعها
 أنواع الفحوص

 علميةاملفحوص ال ▪

 فحص ستودنت •

 فحص فيشر •

 علميةاملفحوص غري ال ▪

 فحص كاي تربيع •

 مسري نوف-فحص كوملوجروف •

 فحص ُحْسن التطابق ✓

قارنة ✓
ُ
 فحص امل

 فحص مان/هويتين •

 كروسكال/والسفحص   •

 املراجع ▪

126/186  
126/151   
128/141  
141/151 
151/  
152/166 
167/   
167/171 
171/174  
174/180 
181/186 
187/189 

  191/338 العالقات اإلحصائية  الفصل الرابع: 
 ُمَقد َِّمة ▪

 االرتباط ▪

 الثنائياألمنوذج  •

193/195 
197/212  
199/214 
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 ُمعامِّل بريسون ✓

 ُمعامِّل سبريمان ✓

 املتَ َعد ِّد األمنوذج •

 االرتباط اجلزئي •

200/207  
207/212 
212/218 
218/224 

 العالقة االعتمادية ▪

 األمنوذج الثنائي •

 اخلطي املستقيماألمنوذج ا ✓

 اخلطي غري املستقيماألمنوذج  ✓

 األمنوذج املثَ َعد ِّد •

 األمنوذج املَتَدر ِّج •

 للوجستية انماذج ال •

 الثنائياألمنوذج  ✓

 ُمتَ َعد ِّد الطبقات )امسية ورُتَبِّيَّة(ألمنوذج ا ✓

o األمنوذج الرَُّتيب 

o األمنوذج االمسي 

 فحص الفروق ▪

 املراجع ▪

225/229 
230/261  
230/250 
251/261 
261/283 
283/288  
288/326  
301/312 
312/326  
313/321 
321/326  
327/334  
335/338 

ات    339/466الفصل اخلامس: التحليالت ُمتَ َعد ِّدة املتغري ِّ
  341/343 ُمَقد ِّمة ▪
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 حتليل املركَّبات األساسية ▪

ات وحساب مصفوفات االرتباط  • تعيري قيم املتغري ِّ
 أو التغاير

َنة •  حساب القَِّيم اجلَْذرِّيَّة الكامِّ

 جساب قَِّيم العالقة العامِّلِّيَّة •

 األساسيةتسمية وتركيبة املرَكَّبات  •

 ةبَّ دِّ دات العدَ حْ ة للوِّ يَّ لِّ م العامِّ يَ حساب القِّ  •

ات األصلية •  اختيار جمموعة ُُمَث ِّلة للُمتغري ِّ

 التحليل التجميعي ▪

 للتطبيق املرجلة األوىل ▪

 للنطبيق املرحلة الثانية ▪

 التحليل التمييزي  ▪

 املراجع ▪

345/375  
352/353 

 
353/357 
357/359 
359/359 
360/361 
361/375 
377/408  
391/398 
398/408 
409/359 
460/365 

  467/552الفصل السادس: حتليل السالسل الزمنية 
 املَقد َِّمة ▪

 ُمركَّبات سلوك السالسل الزَّمنِّيَّة ▪

 سليلاالرتباط التس •

 االرتباط التسلسلي اجلزئي •

 االعتمادية التسلسلية  •

469/474  
475/479   
475/476 
476/478 
478/478  
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 478/479 املتوسط املتحر ِّك •
 ميار مناذج أ ▪

 مرحلة التعرُّف على األمنوذج املبدئي •

 تقدير ُمعامِّالت األمنوذج املقرتح •

 تدقيق األمنوذج •

 فحص البالطو ✓

 فحص دْيربِّن/واتسزن ✓

 توقُّع السالسل غري املومسية •

 السالسل املومسية ▪

 توقُّع السالسل الزمنية املومسية •

 بناء مناذج أرميا ▪

 أمثبلة تطبيقية •

 املثال األول ✓

o حتويل السلسلة إىل رسم بياين 

o التحُقق من استقرارية السلسلة 

o  فحص استقاللية قيم االرتباط
 التسلسلي

o  حساب معاِلِّ وُمغامِّالت
 األمنوذج املالئم

481/507   
482/496 
496/498  
498/501   
499/500 
500/501 
501/502 
503/507   
506/507 
509/542   
515/542    
516/532      
517/518 
218/522 
522/523 

 
524/532 
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  532/542 املثال الثاين ✓
   543/548 ْتمياألمنوذج احلَ  ▪
 549/551 املراجع ▪

  553/656 اإلحصاء املكاين الفصل السابع:
 ُمَقد َِّمة ▪

 األمناط النقطية، النزعة املركزية يف األمناط النقطية ▪

 واملسافة املعيارية حولهاملركز املتوسط  •

 املركز املتوسط املرجَّح واملسافة املعيارية حوله •

 إهليج االحنراف املعياري للتوزيع النُّقطي  •

 حساب زاوية االنتشار األكثف ✓

حساب نصف قطر احملور العرضي  ✓
 لإلهليج

حساب نصف قطر احملور الطويل  ✓
 لإلهليج

ر الشكل املساحي ▪  مؤش ِّ

 متوسط اإلجتاه ▪

 التوزيعات املساحية ▪

 منحىن لونز •

ر جيين •  مؤش ِّ

555/556  
557/568    
557/559 
559/564 
564/568  
564/565 
566/566 

   
567/568 

 
568/572 
572/577 
579/     
579/587 
587/589 
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ر اجلار األقرب •  مؤش ِّ

ر اجلار األقرب ✓  فحص ثقة مؤش ِّ

 حتليل املربَّعات ▪

 حساب قيمة حتليل املربَّعات •

 حساب قيمة فخص التحليل •

 فراءة النتائج •

 التأثري املسايف على التفاعالت املكانية ▪

 التفاعالت املكانية •

 املسافةاألمنوذج اخلطي لتأثري  •

 واالرتباط املكايناألمناط املساحية  ▪

 قياس منطية توزيع الظواهر املساحية ثنائية الوضع  •

 االرتباط التسلسلي املكاين •

 ُمعامِّل موران لالرتباط التسلسلي املكاين •

 ٌمعامِّل موران لالرتباط التسلسلي املكاين النقطي •

 املراجع ▪

589/597  
592/597 
599/606    
603/604 
605/605 
605/606 
606/618  
608/609 
609/618 
619/   
619/627  
627/   
631/641 
642/652  
653/656 
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 اثنيا: األشكال
                                                                لشكلا

  

 الصفحة

  الفصل األول
 25 ( انفذة حساب البياانت                                                  1/1شكل )
 26 ( انفذة استتحداث أرقام عينة عشوائية                              2/1شكل )
 28 ( انفذة سحب العينات من أعمدة البياانت                         3/1شكل )
( انفذة حتديد عدد مفردات العينة اليت ُتسحب من أعمدة 4/1شكل )

 والعمود الذي توضع فيهالبياانت 
29 

 30 ( انفذة فرز البياانت                                                5/1شكل )
 31 ( انفذة الفرز                                                       6/1شكل )
 44                                  ( منط توزيع العينات العشوائية البسيطة7/1شكل )
 44 ( منط توزيع العينة العشوائية  املنتظمة البسيطة                      8/1شكل )
 49 املنتظمة غري شوائيةعال العينة مواقع توزيع منط( 9/1شكل )

 الفصل الثاين
 56 ( انفذة جمموعات العمليات اإلحصائية                             1/2شكل )
 57 ( انفذة إعداد فخص إعتدالية البياانت                              2/2شكل )
رسم  فحص اعتدالية عينة السيارات العايرة جلسر امللك   (3/2شكل )

 فهد     
58 
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 59 منحنيات التوزيع التكراري للبياانت                 خيارات ( انفذة 4/2شكل )
 60 ( انفذة إعدادات منحىن التوزيع التكراري                            5/2شكل )
 ( مضلع و منحىن تكرار قراءات املتوسط اليومي للرطوبة6/2شكل )

 جدة      يف 
61 

 67 ( انفذة إعداد فرز جدول البياانت                                  7/2شكل ) 
 76 ( انفذة جمموعة التحليالت اإلحصائية                               8/2شكل )
ات إلجراء عمليات الوصف 9/2شكل ) ( انفذة اختيار املتفري ِّ

 إلحصائي        ا
77 

 78 ( انفذة العمليات املتاحة للوصف اإلحصائي                     10/2شكل )
 80 ( انفذة اختيار رسوم الوصف اإلحصائي                          11/2شكل )
أ( معاِل الوصف اإلحصائي ألعدادا السيارات العابرة  12/2شكل )

 جلسر امللك فهد ملحوظة قيم أعداد السيارات ابأللف                                  
82 

ب( مضلعات ومنحنيات التوزيع التكراري إلمجاىل  12/2شكل )
                                   العابرة شهراي                                    السيارات

82 

 84 ل إىل أنواع توزيع االحتمالية                         و ( انفذة الوص13/2شكل )
 94 انفذة حساب التكرار الد ايل                                       (14/2شكل )
 ار يف (التوزيع غري املعتدل للمتوسط الشهري لتوزيع األمط15/2شكل )

 مدينة جدة                                                                     
 996 

 102 ( انفذة إعداد حساب متوسط التوزيع التكراري                  16/2شكل )
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 104 التكراري التوزيع متوسط حساب إعداد ( انفذة17/2شكل )
 105 ( انفذة إعداد دالة بوسون للتوزيعات عري املعتدلة                18/2شكل )
 107 املعتدلة عي للتوزيعات بوسون دالة إعداد انفذة( 19/2شكل )

 الفصل الثالث
 131                ( انفذة إعداد فحص ستودينت مبستوى عينة احدة1/3شكل )
 132              ستيودنت مبستوى عينة واحدة( انفذة َخيارات فحص 2/3شكل )
 138 ( انفذة إعداد فحص ستيودنت مبستوى عينتني                    3/3شكل )
 139 ( انفذة إعداد خيارات فحص ستيودنت لعينتني                                                     4/3شكل )
 140 ( انفذة اختيار الرسوم التوضيحية لعينات فحص ستيودنت     5/3شكل )
 146                                ( انفذة إعداد حتليل التباين وحيد االجتاه6/3شكل )
 150                           %95( رسم فواصل العينات مبستوى ثقة 7/3شكل )
 150                                          ( رسم مفرد لقيم العينات8/3شكل )
 151 ( رسوم فروق العينات                                              9/3شكل )
 158 ( انفذة إعداد فحس كاي نربيع للعالقة                          10/3شكل )
 عق( انفذة إعداد فحص كاي لتقدير احلصر املتو 11/3شكل )

 للحويصلة  
160 

 163 ( انفذة فحص كاي تربيع للجداول املتقاطعة                    12/3شكل )
 163            ( انفذة فحص كاي تربيع للجدولة املتقاطعة13/3شكل )
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( انفذة َخيارات عمليات إحصائية أخرى للبياانت 14/3شكل )
 تقاطعيااجملدولة 

164 

 165 ( انفذة َخيارات اجلدولة املتقاطعة                                15/3شكل )
 171 ( رسم تطابق توزيع التكرارات املقاسة واملتوقَّعة                   16/3شكل )
( النسب الرتاكمية لقراءات العينتني عكس عددها 17/3شكل )
   تصاعداي

174 

 178 انفذة إعدادات فحص مان/هويتين                             (18/3شكل )
( انفذة تنفيذ أمر وضع بياانت أكثر من عمود قي 19/3شكل )

 عمود واحد 
183 

 184 ( انفذة إعداد فحص كرسكال/والس                            20/3شكل )
 الفصل الرابع

 201 انفذة إعداد فحص إعتدالية البياانت                              (1/4شكل )
 202                                ( فحص اعتدالية قراءات عي ِّنة الغِّْرَين2/4شكل )
 203 ( فحص اعتدالية قراءات عي ِّنة الرَّْمل                               3/4شكل )
 205                             ساب ُمعامِّل االرتباط( انفذة إعداد ح4/4شكل )
ات                            5/4شكل )  211 ( انفذة إعداد ترتيب قراءات املتغري ِّ
 220 ( انفذة إعداد حساب العالقة االعتمادية                          6/4شكل )
 221 ( انقذة إعداد َخيارات ختزين معاِل العالقة االعتمادية               7/4شكل )
 222 انفذة إعداد اختيار متغريات االرتباط وطريقة حسابه              (8/4شكل )



   

    
 

 احملتوايت
 

 

671 
 

 229 أمنوذج العالقة االعتمادية                            مراحل بناء  (9/4شكل )
 234 ( انفذة إعداد الرسوم البسيطة                                   10/4شكل )
رسم املتوسط الشهري للحرارة عكس الضغط يف مدينة  (11/4شكل )

 جدة 
235 

 238 ( انفذة إعدادات حتليل العالقة االعتمادية                       12/4شكل )
رسوم الفروق بني القراءات اليت يقدرها األمنوذج  (13/4شكل )

 املقاسة والقراءات
242 

 247 انفذة إعداد خط العالقة االعتمادية                            (14/4شكل )
 رسم خط العالقة االعتمادية ومعادلة تقدير األمنوذج  (15/4شكل )

 للمتغري ِّ املعتمد                                                                
249 

 254 الرسم التكراري للفروق ومنحىن التوزيع املعتدل              (16/4شكل )
 رسم كمية ُمتغري ِّ األمطار عكس ُمتغري ِّ االرتفاع يف (17/4شكل )

                                                               ج/غ اململكة
268 

 انفذة إعداد اختيار أفضل جمموعة بياانت فرعية  (18/4شكل )
 للعالقة االعتمادية                                                               

269 

 ( انفذة إعداد َخيارات أقضل جمموعة بياانت فرعية 19/4شكل )

                                                               للعالقة االعتمادية
269 

رسم كمية األمطار السنوية عكس االرتفاع يف ج/غ  (20/4شكل )
 اململكة   

275 



   

    
 

 احملتوايت
 

 

672 
 

رسم كمية األمطار السنوية عكس خط العرض يف  (21/4شكل )
                                                                      اململكة  ج/غ

275 

 رسم كمية األمطار السنوية عكس املسافة إىل البحر( 22/4شكل )
 يف ج/غ اململكة                                                                
276 

 وجهة الرايح يف  رسم كمية األمطار السنوية عكس( 23/4شكل )
 ج/غ اململكة                                                                  

276 

ات إىل قيم 24/4شكل ) ( انفذة إعداد حتويل قيم قراءات املتغري ِّ
 لوغارمثية

277 

 285 انفذة إعداد حتليل العالقة االعتمادية املتدرجة                  (25/4شكل )
( انفذة إعداد العالقة االعتمادية االحتمالية ثنائية 26/4شكل )

 الرتكيبة      
302 

 308 ( رسوم فروق أمنوذج العالقة االعتمادية االحتمالية              27/4شكل )
 ( انفذة إعداد العالقة االعتمادية االحتمالية للبياانت28/4شكل )
 الرتتيبية 

315 

( رسوم أمنوذج تقدير كمية األمطار يف جنويب غرب 29/4شكل )
 اململكة    

331 

( خريطة تساوي قيم فروق قيم تقدير األمطار يف ج/غ 30/4شكل )
 اململكة  

333 

 الفصل اخلامس
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 363 انفذة إعداد التحليل العاملي                                     (1/5شكل )
 365 انفذة َخيارات التحليل العاملي                                  (2/5شكل )
 366 ( انفذة َخيارات ختزين نتائج التحليل العاملي                     3/5شكل )
 393 التحليل التجميعي                         ( انفذة حتليل متغريات 4/5شكل )
 397 رسم مستوى التشابه عكس خطوة التجميع                      (5/5شكل )
 407 ( رسم شجرة توزيع احملطات املناخية يف التجميعات              6/5شكل )
 422 انفذة إعداد التحليل التمييزي                                    (7/5شكل )
 424 انفذة َخيارات التحليل التمييزي                                  (8/5شكل )
 459 ( نتيجة التحليل التجميعي لدرجة احلرارة                          9/5شكل )
 459 يزي لدرجة احلرارة                          ( نتيجة التحليل التمي10/5شكل )

 الفصل السادس
 482                   مراحل بناء أمننوذج سلسلة زمنية                            (1/6شكل )
 484 ( انفذة إعداد رسم بسيط للسلسلة الزمنية2/6شكل )
 485 رسم توضيحي لسلسلة زمنية افرتاضية                             (3/6شكل )
 488 انفذة إعدادا دالَّة االرتباط التسلسلي                             (4/6شكل )
 489 ( رسم دالَّة االرتباط التسلسلي ملتغري ِّ افرتاضي                      5/6شكل )
 490 تباط التسلسلي اجلزئي                             رسم دالَّة االر  (6/6شكل )
( انفذة إعداد االختالف لبناء متغري ِّ ابلقيم الَفْرقِّيَّة 7/6شكل )
 الزمنية للسلسلة

492 
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 493 رسم دالَّة االرتباط التسلسلي للفروق                              (8/6شكل )
 495 انفذة إعداد حتليل أرميا لسلسلة زمنية                             (9/6شكل )
 507 ( رسم الفروق تراكميا هكس الفرتة تراكميا لسلسلة زمنية        10/6شكل )
 516 انفذة إعداد حتويل القيم يف صيغة لوغارمثية                      (11/6شكل )
 518 رسم سلسلة زمنية لعدد احلجاج من خارج اململكة              (12/6شكل )
لسلي لعدد احلجاج من خارج دالة االرتباط التس (13/6شكل )

 لكةاملم
519 

( دالَّة االرتباط التنسلسلي اجلزئي لعدد احلجاج من 14/5شكل )
 اململكة خارج

519 

رسم فروق السلسلة الزمنية لعدد احلجاج من خارج  (15/6شكل )
 اململكة   

521 

دالة االرتباط التسلسلي للقيم الفرقية لسلسلة عرب  (16/6شكل )
  الفرتات   

521 

 ( دالة االرتباط التسلسلي اجلزئي لعدد احلجاج من خارج17/6شكل )
 اململكة

522 

انفذة إعداد حتليل أرميا للعالقة االعتمادية يف سلسلة  (18/6شكل )
 زمنية    

523 

 رسم دالة االرتباط التسلسلي لفروق عدد احلجاج من (19/6شكل )
 خارج اململكة                                                                   

527 
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خارج  دالة االرتباط التسلسلي اجلزئي لعدد احلجاج من (20/6شكل )
 اململكة

528 

عكس لوغارمثية           ( انفذة إعداد حتويل قيم التوقُّع إىل قيم21/6شكل )
487  

530 

رسم ملتوسط، أقصى، أدىن العدد املتوقٌّع حلجاج اخلارج ( 22/6شكل )
 ه                                                             1443-1439يف الفرتة 

532 

( رسم سلسلة زمنية للمقاعد الكيلومرتية على اخلطوط 23/6شكل )
 السعودية 

533 

 ( دالَّة االرتباط التسلسلي ملتغري ِّ املقاعد الكيلومرتية على24/6الشكل )
  اخلطوط السعودية

534 

 ( دالَّة االرتباط التسلسلي اجلزئي ملتغري ِّ املقاعد 25/6الشكل )
  وديةاخلطوط السع لكيلومرتية علىا

534 

 ( رسم فروق سلسلة زمنية ملتغري ِّ املقاعد الكيلومرتية علىى26/6شكل )
 للخطوط السعودية                                                             

535 

( االرتباط التسلسلي لفروق سلسلة املقاعد الكيلومرتية 27/6شكل )
 اخلطوط السعودية على

535 

منوذج متوسط ُمتحر ِّك مبعاملني انفذة إعداد أرميا أل (28/6)شكل 
                                                        1فَ ْرقِّيَّة برتبة  وعملية

537 
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رسوم فروق سلسلة املقاعد الكيومرتية على اخلطوط  (29/6شكل )
  469السعودية  

539 

 رسم القَِّيم املتوقَّعة، واملتوقَّعة القصوى، و املتوقَّعة الدنيا (30/6شكل )
 لسلسلة املفاعد الكيلومرتية غلى اخلطوط السعودية                             
542 

 557 ( رسم السلسلة الزمنية ملتغري ِّ احلرارة يف مكة املكرمة             31/6شكل )
املتوسط الشهري لسلسلة احلرارة املقاسة واملتوثَّغة يف مكة  (32شكل )
      505املكرمة 

543 

( رسم املتوسط الشهري املتوقَّع للحرارة وحدوده القصوى 33شكل )
 يف مكة املكرمةوالدنيا 

547 

 548 املراجع
   الفصل السابع

رجَّح واملسافة املعيارية هلما           (1/7شكل )
ُ
 562 الوسط املعياري واملعياري امل

( إهليج االحنراف املعياري لتوزيع املدن والبلدات يف 2/7شكل )
 اململكة       

569 

( احملاور األطول ملساحات إمارات اململكة العربية 3/7شكل )
 السعودية        

572 

 587 وزيع السكان يف اململكة العربية السعودية        منحىن لورنز لت (74)/شكل 
 588 كثافة السكان يف إمارات اململكة العربية السعودية                (5/7شكل )
 595 ( توزيع املدن والبلدات يف اململكة العربية السعودية               6/7شكل )



   

    
 

 احملتوايت
 

 

677 
 

مواقع املدن والبلدات اليت ُحسب لتوزيعها مؤشر اجلار  (7/7شكل )
 األقرب  

597 

 604 ( نقط مواقع مدن وقرى إمارة مكة                                8/7شكل )
 615           لنسبة ملوقع مطار الرايض يف اململكة ( موافع املطارات اب9/7شكل )
التفاعل النسيب بني مطار الرايض وبقية مطارات  (10/7شكل )
 العربية السعوديةاململكة 

617 

 625            النَّمط الزوجي لكثافة السكان يف إمارة مكة املكرمة( 11/7شكل )
 645 مدبنة وبلدة خمتارة لتطبيق مؤشر موران              44( مواقع 12/7شكل )

 
 

 اثلثا : اجلداول
 الصفحة اجلدول

قاس لكمية األمطار الشهرية على مدينة 1/31جدول 
ُ
( توزيع التكرار امل

 م2016-1957جدة يف الفرتة 
169 

 التحديد لسلسلة( قيم اخلطأ املعياري للتقدير وُمعامِّل 1/4جدول )

ات املستقلة                                                 متزايدة من  ملتغري ِّ
260 

تعد ِّدة ملتغري ِّ الكمية2/4جدول )
ُ
 ( قيم ُمعامِّالت العالقة االعتمادية امل

ات مستقلة يف جنويب غرب اململكة             السنوية لألمطار على أربعة متغري ِّ

265 
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 ( مساحة وعدد سكان اإلمارات الرئيسة يف اململكة 1/7جدول )
 العربية السعودية

582 

 623                   ( القيم احلرجة لالحنراف املعياري للتوزيع املعتدل2/7جدول )

حالة الكثافة السكانية وعدد احملاور احلدية بني ( 3/7جدول )
 حمافظات

625 

( عدد السكان واملفاصل احلدية بني حمافظات إمارة مكَّة 4/7جدول )
 املكرَّمة

634 

 


