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ايئالبحوث المكية ركزية يف املهنج الإحص

عرض مقدم يف ورشة معل خاصة ابلبحوث النوعية والمكية

2022/10/5الأربعاء 



مقدمة
ن أأية ظاهرة  ذ مل يعد الإحصاء علامً قامئاً اإ . يُعرب عهنا رمقيًا، ميكن وصفها أأو حتليلها بوس يةل أأو أأكرث من الوسائل الإحصائية( أأو حدث)اإ

.  اء بل أأصبح حتليل البياانت جزًء أأساس ياً من وظائف عمل الإحص( كام اكن تأأرخيياً )عىل مجع وعرض البياانت 

دورة حياة البياانت

حتديد طبيعة البياانت• تشذيب البياانت• حتليل البياانت• الاس تنتاج •

البحث عهنا • ق هبا ختليصها مما يعل• منذجهتا •

مجعها • وصفها •

Data Information Indicators Conclusion 



Data Information Indicators

حتديد أأسلوب مجع البياانت 

ميداين-

مكتيب-

    univariate analysisاملتغريات أأحادي التحليل  Outliersمعاجلة القمي الشاذة 

حتديد جحم العينة Missing valuesمعاجلة القمي املفقودة  composite analysisالتحليل املركب 

Errorاخلطأأ املسموح به   - values Extremeاملتطرفةمعاجلة القمي   Multivariate analysisاملتغرياتالتحليل متعدد 

Confidence levelالثقة ابلبياانت   -

Level of representationمس توى المتثيل  -

 Central tendencyاملركزيةمقاييس الزنعة 

Dispersionمقاييس التشتت  







3 =                2 =              1

3 <               2 <                 1

n3 <               n2 <                 n1

ي بما يعرف باإلنحراف المعياري إن طبيعة إنتشار القيم حول المتوسط 
ي تحديد حجم العينة ألي مجتمع إحصائ 

 
هو األساس ف



بارش التفسري ، وتشخيص التقدم احملرز او الرتاجع ازاء البعد بشلك م بسهوةلتتسم : أأحادية البعداملقاييس 
أأهداف التمنية املس تدامةمؤرشات : أأمثةل 
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البعداملقاييس أأحادية 
مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة
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البعدأأحادية املقاييس 
مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة

المعدلاناثذكور  المرحلة الدراسية

9189.290.1االبتدائية

57.559.258.3المتوسطة

32.132.532.3اإلعدادية

(2019/2020)معدلت الالتحاق الصايف للمرحةل الابتدائية واملتوسطة والاعدادية حسب اجلنس للعام ادلرايس 

منويً ان مزية مؤرشات قياس اهداف التمنية املس تدامة اهنا مقاييس فردية ، ل تعطي صورة اجاملية لوضع البدل ت •



:  لترتبط ببعد واحد ويه الاكرث ش يوعا يف اجراء املقارانت الوطنية وادلولية، من تكل املقاييس :املقاييس متعددة الأبعاد
Multidimensional Poverty Indexدليل  الفقر متعدد الأبعاد . 1

.2010، وقد أأصبح هذا ادلليل مالزما دلليل التمنية البرشية العاملي منذ عام OPHIاملبين عىل مبادرة أأوكسفورد للتمنية البرشية والفقر 

لتبس يط معليات املقارنة تعمتد اوزان متساوية لالبعاد وللمؤرشات 

يتكون ادلليل  الوطين من ثالثة ابعاد ولك بعد يقاس بعدد من املؤرشات 



دليل الفقر متعدد الابعاد املعدل بدلةل وضع الاطفال يف العراق 

جرى تعديل دليل الفقر متعدد الابعاد بدلةل وضع الاطفال من خالل اضافة بُعد خاص ابلطفوةل



CMPIودليل فقر الأطفال متعدد الأبعاد  MPIمقارنة بني الفقر متعدد الأبعاد الوطين 
مرتبة من اعىل مس تويت الفقر اىل أأدانها
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دليل التمنية البرشية . 2
.  1990نذ عام ج الامم املتحدة الامنايئ م يعمتد يف ترتيب دول العامل حبسب مس توى الاجناز املتحقق يف ابعاد التمنية البرشية ويصدر س نوي من قبل برانمهو مقياس مركب يتكون من ثالث مؤرشات 

اقتضت الاحاطة مبا قد يزيد لن مظاهر عدم الاس تقرار يف عامل متغري( زمن بال يقني ، حياة بال اس تقرار ، صياغة مس تقبلنا يف عامل متغري ) محل عنواان لفتا 2021/2022التمنية البرشية العاملي تقرير 
س توى التعلميي ، املس توى الصحي ، امل ) الرئيسة الثمن حتديت ادلول يف حتقيق املزيد من املاكسب عىل طريق توس يع خيارات الناس وصول اىل حياة اكرث رفاها يف مفاصل التمنية البرشية الث

(  املس توى املعييش 

اوزان متساوية 
ات الثالث ة للمؤش 



19-وفيد ان التفاوت يف مس تويت التمنية البرشية انعكس بشلك واحض عىل نسب التلقيح ضد جاحئة ك

دول عالية 

التمنية 

البرشية 

دول منخفضة 

التمنية 

البرشية 



مس تويتدليل التمنية البرشية العاملي مصنف اىل أأربع 

2019

2022



الدليل مقارنة بمستوى الدخلتقدم 

ي المنطقة العربي
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 Multivariate Analysisالتحليل متعدد املتغريات 

ضافة اىل املقاييس الإحصائية املنفردة واملتعددة يُعد أأسلوب التحليل متعدد املتغريات  خطوة متقدمة يف التحليل الإحصايئ وماميزيه عن  Multivariate Analysisاإ
.التحليل املركب يف جوانب أأسلوب الإحندار بشلك خاص

ن املتغري املعمتد يف التحليل املركب هو متغري واحد، يف حني أأن هناك أأكرث من متغري واحد يف التحليل متعدد املتغريات اإ

𝑌𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑗 + 𝜖𝑖 حيث أأن ؛ 

Y (حمصول احلنطةانتاجية )متغري معمتد
X 's (اخل... درجة احلرارة، الرطوبة، مكيات املياه، السامد، )متغريات مس تقةل

:  أأما يف حاةل تعدد املتغريات املعمتدة 

𝑌𝑝∗1 = 𝐴𝑝∗𝑛𝑋𝑛∗1 + 𝜖𝑝∗1
حيث أأن ؛ 

Y (حمصول احلنطة، درجة نقاوة احملصول، القابلية عىل اخلزن، انتاجية )متجه املتغريات املعمتدة...
X (اخل... درجة احلرارة، الرطوبة، مكيات املياه، السامد، )متجه املتغريات املس تقةل



: هناك أأساليب عدة يف التحليل متعدد املتغريات أأمهها 
Factorالعاميلالتحليل1. Analysis:بنيالعالقةش بكةوراءالاكمنةالاساس يةالعوامللس تخالص

.املتغريات
Clusterالعنقوديالتحليل2. Analysis:تمس تويحبسب(القرىاواكحملافظات)املفرداتلتجميع

.غريهااوديالاقتصااوالاجامتعيوضعهاامناطيفتتشابهجتمعاتلتكوينبيهنافاميالتجانس
Discriminantالمتيزييالتحليل3. Analysis:س بةن منلحقاً متكننامعينةظاهرةسلوكمنمناذجلبناء

.خصائصهبنفستتصفاذلياجملمتعاىلمفردةاية



:  س نأأخذ مثال واحدا عن التحليل العاميل 
الارتباطمصفوفة 

معامل ارتباط ومع اخزتال 361متغرياً فان املصفوفة تضم 19يه مصفوفة أأبعادها مساوية لعدد املتغريات، فاذا اكن عدد املتغريات 
قات العالخيفي كام أأن حتليل هذا العدد .  ارتباط وهو عدد كبري معامل 171املعامالت املامتثةل واملعامالت الأحادية فأأنه ينبغي حتليل 

.الثنائيةاملتداخةل بني املتغريات وليس فقط العالقات 

ا يقل بشلك ويكون عددها حمدود. العالقات العوامل الاكمنة وراء ش بكة يوفر التحليل العاميل القدرة عىل اس تخالص 
.  كبري عن عدد املتغريات ويصبح من السهوةل تفسريها يف ضوء ما حتمهل من قمي داخل لك عامل 

𝑅 =

𝑟1,1 𝑟1,2 . . . 𝑟1,19
𝑟2,1 𝑟2,2 . . . 𝑟2,19

. . . . . .
𝑟19,1 𝑟19,2 . . . 𝑟19 ,19



مصفوفة التحليل العاميل لبعاد التخطيط احلرضي من وهجة نظر اخلرباء 



 Cluster Analysisمثال حول التحليل العنقودي 
التجانس احلرضي حبسب التعنقد بني احملافظات خمطط 



شكرا لصغائمك 


