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 دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على خصوبة المرأة في ليبيا
 باستخدام االنحدار المتعدد

 •اندير محمد جمالو             •المنفي فرج عبد الغفار

 Abstract  ملخص
بلثدًا  (177)مثن بثين  (53)ُتصنف ليبيا من البلدان التي حققت نموًا كبيرًا في العديد من الجوانب التنموية، حيث  تحتثل المرتبثة 

حيث  (، ولكنها ستواجه تحديًا كبيرًا جراء انخفاض النمو السكاني في المسثتقبل  HDI, 2010من حي  وضع التنمية البشرية )
، إلى االنخفاض الحثاد فثي الخصثوبة السثكانيةذلك  وينسب، (%57.1)سجل معدل النمو السنوي للسكان انخفاضًا حادًا بنسبة 

      طفثثثثل لكثثثثل امثثثثر   للفتثثثثر  (2.7) إلثثثثى ( 1985 –1980)طفثثثثل لكثثثثل امثثثثر   للفتثثثثر   (7.2)مثثثثن حثثثثادًا، شثثثثهدت انخفاضثثثثًا التثثثثي 
،  ي  نثثثثه يقثثثثل بنسثثثثبة ( 2030 –2025)فتثثثثر   (1.4)وُيتوقثثثثع  ن يسثثثثتمر فثثثثذا االنخفثثثثاض إلثثثثى  ن يصثثثثل ، ( 2007 –2003)
 ( 2.1) عن مستوى اإلحالل السكاني (33%)

مثن دخثول ليبيثا فثي مثكز  سثكاني حثثاد نثاجم عثن االنخفثاض الحثاد فثي معثثدل يتضث   ن فنثاك تخوفثًا يثراود البثثاح ين ممثا سثب  
الخصوبة السكانية، حي  ُتعد ليبيا من الدول النفطية ذات النمو االقتصادي المرتفع، والتي ال تعاني من الزيثادات السثكانية بثل 

ضثرور  إجثراء دراسثثة  الباح ثثان رىكمثا يث الدولثة الليبيثة بتشثثجيع اإلنجثاب لرفثع معثدالت الخصثثوبة  مثن المفتثرض قيثثامبثالعك،، 
 لدراسة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المؤ ر  في مستوياتها إحصائية 

متزوجثة  و سثب  لهثا الثزوا    امر   (11920) حجمها (، التي2008لصحة األسر  ) يالمس  الليب على عينة دراسةال تاعتمدو 
لتقدير نموذ  متعثدد المتغيثرات، ليوضث   (Regression Analysis Multiple) سلوب االنحدار المتعدد  ينواستخدام الباح 

  مستقلة وتك يرفا على المتغير التابعالمتغيرات الالعالقة بين مجموعة 

  االنحدار المتعدد ،ليبيا في الكلية الخصوبة معدالت ،معدالت النمو السكاني في ليبيا ،سكانيةالخصوبة ال الكلمات الدالة:

 

 قدمةم -1

تعتبثثثر رثثثافر  الخصثثثوبة فثثثي المجتمثثثع عمليثثثة معقثثثد  ومتشثثثابكة 
يثثرتبط بهثثا بقثثاء المجتمثثع البشثثري وقثثد شثثغلت فثثذ  الرثثافر  حيثثزًا 
كبيثثثثثرًا مثثثثثن الدراسثثثثثات السثثثثثكانية  وفثثثثثي إحثثثثثدى مكونثثثثثات النمثثثثثو 
السثثثثثكاني  و محثثثثثددات التغيثثثثثر الثثثثثديمو رافي، لثثثثثذا فهثثثثثي إحثثثثثدى 

كان، فالزيثثاد   و العمليثثات الديمو رافيثثة المرتبطثثة بديناميكيثثة السثث
النقص في عدد السكان في دولة معينة  و منطقة  و حي داخل 
مدينثثة يثثكتي نتيجثثة والد  شثثخص مثثا  و وفثثا  أخثثر  و فجثثر   حثثد 
األفراد منهثا  و إليهثا  وتحتثل الخصثوبة المقثام األول فثي التثك ير 
علثثثى النمثثثو السثثثكاني، فثثثي حثثثين تثثثكتي بعثثثدفا الوفيثثثات والهجثثثر   

ل الثثثثثرئي، فثثثثثي فتثثثثثو  المجتمعثثثثثات  و فرمهثثثثثا، ألنهثثثثثا ُتعثثثثثد العامثثثثث

فارتفاعهثثثثثا يجعثثثثثل المجتمثثثثثع فتيثثثثثًا وانخفاضثثثثثها ُيسثثثثثهم فثثثثثي فثثثثثرم 
وقثثد  صثثبحت العوامثثل المثثؤ ر  فثثي ارتفثثا   المجتمثثع وشثثيخوخته 

الخصثثثثوبة  و انخفاضثثثثها، وات ثثثثار المترتبثثثثة علثثثثى تغيراتهثثثثا مثثثثن 
االفتمامات الرئيسية في العالم، ومثن الموضثوعات المهمثة التثي 
تُثثنرم لهثثا النثثدوات، وتعقثثد بشثثكنها المثثؤتمرات الدوليثثة واإلقليميثثة  
فمعرم المجتمعات النامية تعاني من ارتفا  معدالت الخصثوبة، 
في حين تعيش بعض الدول المتقدمة حالة من الثذعر والتخثوف 

الخصثثوبة فيهثا، األمثثر   مثن النتثائا المحتملثثة النخفثاض معثدالت
م التي ينعدم فيها النمو السكاني  و الذي يؤدي إلى انقراض األم

يصثثثثب  سثثثثالبًا، وبالتثثثثالي بثثثثد ت بعثثثثض فثثثثذ  الثثثثدول األخيثثثثر  فثثثثي 
تشثثجيع اإلنجثثثاب مثثثن  جثثل تالفثثثي ات ثثثار السثثلبية والنتثثثائا  يثثثر 
المر وبثثة التثثثي قثثد تثثثنجم عثثثن تثثدني معثثثدالت الخصثثوبة إلثثثى مثثثا 

mailto:abdstat@yahoo.com
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طفثثثل لكثثثل امثثثر  ( لفتثثثر  طويلثثثة مثثثن  2.1دون مسثثثتوى اإلحثثثالل )
  ي القتصاد واألساسي تبر السكان المصدر الرئيسييع الزمن 

 واجتماعيثثثة، اقتصثثثادية متغيثثثرات مثثثن يشثثثكلونه لمثثثا نرثثثراً  دولثثثة،
 علثثثثثى تثثثثثك يراتهم خثثثثثالل مثثثثثن تكمثثثثثن التثثثثثي ألفميثثثثثتهم باإلضثثثثثافة

 علثثثى تثثثك ير مثثثن يم لونثثثه ولمثثثا المختلفثثثة، االقتصثثثادية المتغيثثثرات
والخثثثدمات المختلفثثثة و يرفثثثا  المعيشثثثة ومسثثثتويات العمثثثل عثثثرض

 ايثثبيل يفثث ناكسثثلا عضثثو ل عبثثتتملا لعثثلو   مثثن المتغيثثرات األخثثرى

 لالخث اً داحث اً ضثافخنا نمث يناعثي ناكسثلا ومثن لدعثم ن  رحالي
  دكثثؤ ت امثث اذفثثو  ،(%7 75) ةبسثثنب (م 2006 -م) 1973 ر تثثفلا
 Unitedم2008  دحثثثثثتملا ممألابثثثثث ناكسثثثثثلا ةبعشثثثثث تار يدقثثثثثت

Nations Population Division (UNPD)، يثثثح  
  ر دقملا ايبيل يف يناكسلا ومنلا تالدعم (1) مقر  لو دجلا  ضو ي
 هلثثثالخ نمثثث نيبثثثتي يذلثثثاو  ،(م2040) ىلثثثإ (م1950) نمثثث  دتثثثبا
  ايبيل يف يناكسلا ومنلا تالدعم يف داح ضافخنا دو جو 

 

 ( معدالت النمو السكاني في ليبيا1جدول )
 الفترة

(Period) 

 معدل النمو السكاني
(PGR) 

 الفترة

(Period) 

 معدل النمو السكاني
(PGR) 

1995-2000 2.0 1950-1955 1.8 

2000-2005 2.1 1955-1960 3.6 

2005-2010 2.0 1960-1965 3.7 

2010-2015 1.6 1965-1970 4.1 

2015-2020 1.2 1970-1975 4.3 

2020-2025 0.8 1975-1980 4.3 

2025-2030 0.6 1980-1985 4.6 

2030-2035 0.5 1985-1990 2.5 

2035-2040 0.4 1990-1995 2.0 

Source: United Nations Population Division (UNPD): World Population Prospects: The 2008 Revision. 

من خالل السلسة الزمنية لتقديرات شعبة السكان بثاألمم المتحثد  
والتثثي تشثثير إلثثى  ن االتجثثا  العثثام للنمثثو السثثكاني فثثي ليبيثثا ذات 

م 1950  كانثثثت معثثثدل النمثثثو السثثثكاني عثثثام اتجثثثا  سثثثلبي، حيثثث
(  ثثثثم ارتفثثثثع إلثثثثى  ن وصثثثثل إلثثثثى  علثثثثى مسثثثثتوياته عثثثثام 1.8%)

(  وبعد ذلثك بثد  المعثدل فثي االنخفثاض بشثكل %4.6م )1985
إلثثثثثى  ن وصثثثثثل إلثثثثثى  (2005 – 1985)حثثثثثاد خثثثثثالل السثثثثثنوات 

(  وبنثثاء علثثى بيانثثات فثثذ  السلسثثلة ُيتوقثثع  نثثه سيسثثتمر 2.0%)
فثثي االنخفثثاض المتبثثاطك والركثثود فثثي بعثثض األحيثثان، إلثثى  ن 

خثثثثثثثثالل السثثثثثثثثنوات  (%0.4)، (%0.5)، (%0.6)يصثثثثثثثثل إلثثثثثثثثى 
  على التوالي 2040، 2035، 2030

ويتض  االنخفاض في معدالت النمو السكاني فثي ليبيثا بالشثكل 
 (:1البياني رقم )

 

 

 

 
 

 

 
 

 (: معدالت النمو السكاني في ليبيا1شكل )
Source: United Nations Population Division (UNPD): World Population Prospects: The 2008 
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ويتثثك ر النمثثو السثثكاني بثث ال  محثثددات رئيسثثية وفثثي الخصثثوبة 
)الثثثثثثوالدات(، الوفيثثثثثثات والهجثثثثثثر ر فالوفيثثثثثثات قثثثثثثد اسثثثثثثتقرت عنثثثثثثد 
مسثثثتويات منخفضثثثة فثثثي   لثثثب البلثثثدان والهجثثثر  ال تكثثثون كبيثثثر  
وذات   ثثر واضثث  إال عنثثدما تكثثون جماعيثثة   مثثا العامثثل األفثثثم 

د   و النقصثثان والثثذي يعثثد سثثببًا للنمثثو السثثكاني مثثن ناحيثثة الزيثثا
فو الخصوبة )الثوالدات(، وسثُتركز فثذ  الدراسثة علثى الخصثوبة 

وذلك لكون الخصوبة المحدد الرئيسي لنمو وتركيثب  رومحدداتها
السثثثكان فثثثي رثثثل تراجثثثع معثثثدالت الوفيثثثات مثثثن ناحيثثثة، و بثثثات 
معدل الهجر  الخارجية لحد الصفر من ناحيثة  خثرى كمثا سثنقوم 
بتوضثثثثيحه الحقثثثثًا، لمثثثثا للخصثثثثوبة مثثثثن تبعثثثثات لثثثثي، فقثثثثط علثثثثى 

 بل على مستوى اقتصاد البلد   راألسر  فحسب

بثثل  رالخصثثوبة فقثثط فثثي نقثثص حجثثم السثثكان وال يثثؤ ر انخفثثاض
تعتبثثثر العامثثثل األفثثثم مثثثن بثثثين العوامثثثل الديمغرافيثثثة المثثثؤ ر  فثثثي 
التركيثثثثب العمثثثثري للسثثثثكان وك ثثثثافتهم وتثثثثوزيعهم الجغرافثثثثي  وتعثثثثد 
الخصثثوبة المحثثدد الثثرئي، للتركيثثب العمثثري فثثي  ي مجتمثثع مثثن 
المجتمعثثات، ففثثي البلثثدان ذات الخصثثوبة المرتفعثثة، ترتفثثع نسثثبة 

عامثًا إلثى  ك ثر مثن  (15)غار السن الذين تقل  عمثارفم عثن ص
عامثًا  (64-15)وتنخفض نسبة الذين تقع  عمارفم بين (40%)

فثثثي حثثثثين ترتفثثثع فثثثثذ   (%56))الفئثثثات المنتجثثثثة( إلثثثى مثثثثا دون 
النسثثثثبة األخيثثثثر  فثثثثي البلثثثثدان ذات الخصثثثثوبة المنخفضثثثثة بحثثثثدود 

حثثثثو عامثثثثًا إلثثثثى ن (15)وتثثثثنخفض نسثثثثبة األطفثثثثال دون  (63%)

  وينعك، تك ير التركيب العمري فثي مختلثف التركيبثات (28%)
 لزواجي وتوزيعات القو  العاملة االسكانية كالتعليم والتركيب 

ويمكننثثثثا االسثثثثتنتا  مثثثثن خثثثثالل تقثثثثديرات شثثثثعبة السثثثثكان بثثثثاألمم 
 United Nations Population(2008المتحثثثثد  )

Division - UNPD  لمعثثدالت الخصثثوبة فثثي ليبيثثا وتتبعنثثا
للسلسثثلة الزمنيثثة لتلثثك التقثثديرات، بثثكن الخصثثوبة فثثي ليبيثثا مثثرت 

 بعد  مراحل في:

   :م إلى 1950وتمتد فذ  الفتر  من عام  فترة الزيادة السريعة
 (%4.5)م، حيثثثث  ارتفثثثثع معثثثثدل الخصثثثثوبة بمقثثثثدار 1985عثثثثام 
 7.18م إلى 1955 –م 1950طفل لكل امر   للفتر   6.87)من 

 م( 1985 –م 1980طفل لكل امر   للفتر  

   :وفذ  الفتر  تمتد مثن  فترة تراجع حاد في معدالت الخصوبة
م، حيثثثثثث  شثثثثثثهدت فثثثثثثذ  الفتثثثثثثر  2005م إلثثثثثثى عثثثثثثام 1985عثثثثثثام 

طفثل لكثل امثر    7.18)مثن  %58انخفاضًا ملحورًا بمثا يعثادل 
طفثثثثثل لكثثثثثل امثثثثثر   للفتثثثثثر   3.03م إلثثثثثى 1985 –م 1980للفتثثثثثر  
 م( 2005 –م 2000

( تقثثثديرات شثثعبة السثثكان بثثاألمم المتحثثثد  2ويبثثين الجثثدول رقثثم )
 United Nations Population Division م2008

(UNPD)،  م إلثى 1950معدالت الخصثوبة فثي ليبيثا ابتثد  مثن
السلسلة الزمنية للخصوبة السثكانية فثي  كما يمكن توضي ، م 2040

  (2ليبيا الشكل رقم )
 

 (: معدالت الخصوبة الكلية في ليبيا2جدول )
 الفترة

(Period) 

 معدل الخصوبة الكلي
(TFR) 

 الفترة

(Period) 

 الخصوبة الكليمعدل 
(TFR) 

1995-2000 3.41 1950-1955 6.87 

2000-2005 3.03 1955-1960 6.97 

2005-2010 2.72 1960-1965 7.18 

2010-2015 2.22 1965-1970 7.48 

2015-2020 1.86 1970-1975 7.59 

2020-2025 1.59 1975-1980 7.38 

2025-2030 1.43 1980-1985 7.18 

2030-2035 1.35 1985-1990 5.65 

2035-2040 1.35 1990-1995 04.1 

Source: United Nations Population Division (UNPD): World Population Prospects: The 2008 Revision. 
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 (: معدالت الخصوبة الكلية في ليبيا2شكل )

Source: United Nations Population Division (UNPD): World Population Prospects: The 2008 Revision.
 

( السلسثثة الزمنيثثة لتقثثديرات شثثعبة السثثكان 2ويبثثين الشثثكل رقثثم )
بثثثثثاألمم المتحثثثثثد  والتثثثثثي تشثثثثثير إلثثثثثى  ن االتجثثثثثا  العثثثثثام السثثثثثلبي 
للخصثوبة فثي ليبيثا، حيث  كانثثت معثدالت الخصثوبة مرتفعثة فثثي 

طفثل لكثل امثر  (  ثم زادت فثي  6.87م )1955 –م 1950الفتر  
م 1970ا  إلى  ن وصلت إلى  على مسثتوياتها فثي الفتثر  االرتف

طفل لكل امر  (  وبعد ذلك ابتد  المعثدل فثي  7.59م )1975 –
م إلثثى 2005 –م 1985االنخفثثاض بشثثكل حثثاد خثثالل السثثنوات 

طفل لكل امثر  (  وبنثاء علثى بيانثات فثذ   3.03 ن وصل إلى )
اض السلسثثثثلة ُيتوقثثثثع  ن معثثثثدالت الخصثثثثوبة سثثثثتبد  فثثثثي االنخفثثثث

المتبثثثاطك والركثثثود فثثثي بعثثثض األحيثثثان، إلثثثى  ن يحصثثثل  بثثثات 
طفثثثل  1.35م وتصثثثل إلثثثى 2040م إلثثثى 2035خثثثالل السثثثنوات 

 لكل امر   

 :مشكلة الدراسة  -2

إن المشثثثكلة السثثثكانية تكتسثثثب معنافثثثا ومضثثثمونها حينمثثثا نضثثثع 
والرثروف  إطثار الحركثة االقتصثادية للمجتمثع النمو السكاني في

المحيطثثثثثة بثثثثثه  وعلثثثثثى فثثثثثذا األسثثثثثا،، فثثثثث ن المشثثثثثكلة السثثثثثكانية 
والمرثثافر التثثي تعبثثر بهثثا عثثن نفسثثها تتفثثاوت مثثن بلثثد تخثثر، بثثل 

 وداخل البلد الواحد باختالف مراحل تطور   

فنثثاك دول تعثثاني حقثثًا مثثن االخثثتالل القثثائم بثثين النمثثو السثثكاني 
ضع  وفي م ثل الكبير وبين النمو االقتصادي واالجتماعي المتوا

فذ  الدول ، تعبر المشكلة السكانية عن نفسها في تفاقم مشثاكل 
البطالثثة والغثثثذاء وانخفثثاض مسثثثتوى المعيشثثة والرعايثثثة الصثثثحية، 
و زمثثة المسثثاكن والمواصثثالت،     إلثثى أخثثر   وفنثثاك دول علثثى 
العكثثثث، مثثثثن ذلثثثثك، فهثثثثي تعثثثثاني اخثثثثتالاًل بثثثثين النمثثثثو السثثثثكاني 

ة الكبيثثر   وفثثي م ثثل فثثذ  الثثدول، المتواضثثع والطموحثثات التنمويثث
تعبثثثر المشثثثكلة السثثثكانية عثثثن نفسثثثها فثثثي صثثثور  نقثثثص األيثثثدي 
العاملة والحاجة إلى االعتماد على عنصر العمثل المسثتورد مثن 

 :م ثل ،الخار   وتلك في الحالة النموذجية للثدول المنتجثة للثنفط
 دول الخليا العربي وليبيا 

ُتصثثنف ليبيثثا مثثن البلثثدان التثثي حققثثت نمثثوًا كبيثثرًا فثثي العديثثد مثثن 
بلثثدًا  177مثثن بثثين  53الجوانثثب التنمويثثة، حيثث  تحتثثل المرتبثثة 

(، ولكنهثثثثا HDI, 2010مثثثثن حيثثثث  وضثثثثع التنميثثثثة البشثثثثرية )
ستواجه تحديًا كبيرًا جراء انخفاض النمو السكاني في المسثتقبل  

م، سثثجل معثثدل 2006لعثثام فطبقثثًا لنتثثائا التعثثداد العثثام للسثثكان 
)مثثثثثن  %57.1النمثثثثثو السثثثثثنوي للسثثثثثكان انخفاضثثثثثًا حثثثثثادًا بنسثثثثثبة 

م(، األمثثثثر الثثثثذي 2006عثثثثام  %1.8م إلثثثثى 1984عثثثام  4.2%
يهثثثثدد المجتمثثثثع الليبثثثثي بالشثثثثيخوخة وارتفثثثثا  معثثثثدل اإلعالثثثثة فثثثثي 

، وينسثثثثب نفسثثثثها الوتير بثثثثالمسثثثثتقبل إذا اسثثثثتمر فثثثثذا االنخفثثثثاض 
االنخفثثثثثاض الحثثثثثاد فثثثثثي  االنخفثثثثثاض فثثثثثي النمثثثثثو السثثثثثكاني إلثثثثثى

الخصثثوبة السثثكانية، فمثثن خثثثالل تقثثديرات شثثعبة السثثكان بثثثاألمم 
لمعثثثثدالت الخصثثثثوبة السثثثثكانية   (UNPD) م(2008متحثثثثد  )ال

فثثثي ليبيثثثا، سثثثجل معثثثدل الخصثثثوبة الكليثثثة انخفاضثثثًا حثثثادًا بنسثثثبة 
إلثى  م1985 –م 1980طفل لكثل امثر   فتثر   7.18)من  58%

نرثر الجثدول ا، )م(2005 -م 2000طفل لكل امر   فتثر   3.03
وُيتوقثثثثثثثثع  ن يسثثثثثثثثتمر فثثثثثثثثذا  ((2.1( والشثثثثثثثثكل رقثثثثثثثثم )2.1رقثثثثثثثثم )

م،  ي  نثه 2030 –م 2025فتثر   1.4االنخفاض إلى  ن يصثل 
عن مستوى اإلحالل السكاني المناسب، حيث   %33يقل بنسبة 

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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طفثثثل لكثثثل  2.1اإلحثثثالل السثثثكاني المناسثثثب يسثثثاوي  ن مسثثثتوى 
 امر   

مثن دخثول ليبيثا  يتض   ن فناك تخوفًا يثراود البثاح ين مما سب 
فثثثي مثثثكز  سثثثكاني حثثثاد نثثثاجم عثثثن االنخفثثثاض الحثثثاد فثثثي معثثثدل 
الخصثثثوبة السثثثثكانية، حيثثثث  ُتعثثثثد ليبيثثثا مثثثثن الثثثثدول النفطيثثثثة ذات 

ادات السكانية النمو االقتصادي المرتفع، والتي ال تعاني من الزي
بل بالعك،، تقثوم الدولثة الليبيثة بتشثجيع اإلنجثاب لرفثع معثدالت 

 الخصوبة 

والذي ير ثب اإلجابثة عليثه  - الباح ينوالسؤال الذي يدور بذفن 
 فو: - من خالل دراسته فذ 

مثثثثثثا فثثثثثثي األفميثثثثثثة النسثثثثثثبية للعوامثثثثثثل االجتماعيثثثثثثة واالقتصثثثثثثادية  -
د الثوالدات الحيثة فثي والديمو رافية في تحديد االختالفات فثي عثد

 ليبيا؟

وتتضثث   فميثثة فثثذ  الدراسثثة فثثي نثثدر  فثثذ  المواضثثيع فثثي ليبيثثا، 
ضرور  إجراء دراسة إحصائية معمقة لدراسة  ينلذلك ر ى الباح 

تراجثثع فثثذ  المعثثدالت ومعرفثثة العوامثثل االجتماعيثثة واالقتصثثادية 
المسثثببة لهثثذا التراجثثع، وحجثثم ات ثثار المترتبثثة عليثثه مسثثتقباًل، إذا 

  نفسها الوتير باستمر 

 فرضيات الدراسة:  -3

في رل ما يتوافر لدينا من بيانات عن الخصوبة في ليبيا يمكن 
 :ةيا ة الفرضيات التاليص

 الفرضية الرئيسية:

 ثثثثثر جثثثثثوفري ذو داللثثثثثة إحصثثثثثائية للعوامثثثثثل االقتصثثثثثادية  يوجثثثثثد 
واالجتماعيثثثة والديمو رافيثثثة فثثثي مسثثثتوى الخصثثثوبة السثثثكانية فثثثي 

  ليبيا

 وتتم ل في الفرضيات الفرعية التالية: 

سثثثثاء الليبيثثثثات بمسثثثثتويات تعلثثثثيمهن تثثثثك ر السثثثثلوك اإلنجثثثثابي للن  1
 تعليم  زواجهن بمستوى و 

تثثك ر خصثثوبة النسثثاء الليبيثثات بثثالعمر عنثثد الثثزوا  األول، لمثثثا   2
للعمثثر  فميثثة فثثي تحديثثد طثثول المثثد  التثثي تعيشثثها المثثر   داخثثل 

 حياتها الزوجية 

مثثدى تثثثك ير الخصثثثوبة بمشثثاركة المثثثر   فثثثي قثثو  العمثثثل، فتثثثؤدي   3
فثثثثذ  المشثثثثاركة  و االنشثثثثغال بمواصثثثثلة الدراسثثثثة إلثثثثى انخفثثثثاض 

 نجابهن ) ي عدد األطفال الذين تنجبهن( مستويات إ

تتك ر الخصوبة بمدى استعمال وسائل تنرثيم األسثر ، فتثنخفض   4
 نسبيًا عندما تلجك المر   إلى استخدام وسائل تنريم األسر  

تتثثثك ر الخصثثثثوبة بالمسثثثثتوى المعيشثثثثي لتسثثثثر ، إذ مثثثثن المتوقثثثثع   5
انخفثثثثثاض معثثثثثدل الخصثثثثثوبة كلمثثثثثا ارتفثثثثثع المسثثثثثتوى المعيشثثثثثي 

 لتسر  

 نوع الدراسة ومنهجها:  -4

ممثثا تجثثدر اإلشثثار  إليثثه إلثثى  ن فثثذ  الدراسثثة تعثثد مثثن الدراسثثات 
الوصثثثفية التحليليثثثثة، التثثثثي تهثثثثدف إلثثثى تصثثثثوير وتحليثثثثل وتقثثثثويم 
خصائص العينة،  و دراسة الخصائص الرافنة المتعلقثة بطبيعثة 
الرثثثافر   وقثثثد ُ جريثثثت فثثثذ  الدراسثثثة باألسثثثلوب التحليلثثثي لتحديثثثد 

ؤ ر  فثثي انخفثثاض معثثدالت الخصثثوبة، وتحليثثل دور العوامثثل المثث
 عيثثة واالقتصثثادية فثثي فثثذا االنخفثثاضوتثثك ير المحثثددات االجتما

في فذ  الدراسة علثى مثنها المسث  بالعينثة،  انوقد اعتمد الباح 
الثثثثذي يسثثثثم  باختبثثثثار الفرضثثثثية الرئيسثثثثية واسثثثثتخالص النتثثثثائا، 

 وتفسير العالقات بين متغيرات الدراسة 

 ت المنهجية الختيار العينة:اإلجراءا  -5

 تحديد مجتمع الدراسة: 

نرثثثثرًا ألن  البيثثثثة الدراسثثثثات المعنيثثثثة بدراسثثثثة تثثثثك ير المتغيثثثثرات 
االقتصادية واالجتماعية في رافر  الخصوبة تجمثع بياناتهثا مثن 
النسثثثثثاء الالتثثثثثي فثثثثثي فتثثثثثر  اإلنجثثثثثاب ومتزوجثثثثثات  و سثثثثثب  لهثثثثثن 

الليبيثثثثثات الثثثثثزوا ، لثثثثثذلك تثثثثثم تحديثثثثثد مجتمثثثثثع الدراسثثثثثة بالنسثثثثثاء 
المتزوجثثثات  و سثثثب  لهثثثن الثثثزوا  وتقثثثع  عمثثثارفن ضثثثمن الفتثثثر  

 ( سنة 49 – 15العمرية )

 :عينة الدراسة 

اعتمثثثثدت الدراسثثثثة علثثثثى بيانثثثثات عينثثثثة المسثثثث  الثثثثوطني الليبثثثثي 
م( والذي قام به المركز الوطني لتمراض 2007لصحة األسر  )

السثثثثارية والمتوطنثثثثة ومكافحتهثثثثا فثثثثي ليبيثثثثا بالتعثثثثاون مثثثثع الهيئثثثثة 
العامة للمعلومات في ليبيا والمشرو  العربي لصحة األسر  الذي 

ألمثثثثم المتحثثثثد  للسثثثثكان تنفثثثثذ  جامعثثثثة الثثثثدول العربيثثثثة وبرنثثثثاما ا
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(UNPD  ومنرمثثثات عالميثثثة  خثثثرى، وذلثثثك باسثثثتخدام منثثثاط )
م( على  نها وحثدات  وليثه 2006العد في التعداد العام للسكان )

للمعاينثثثثة  وقثثثثد اشثثثثتمل المسثثثث  علثثثثى جميثثثثع المنثثثثاط  اإلداريثثثثة 
(، وقثثثد تثثثم جمثثثع 3منطقثثثة )محافرثثثة( )الشثثثكل رقثثثم  22وعثثثددفا 

البيانثثثثات علثثثثى جميثثثثع  فثثثثراد األسثثثثر ، بخصائصثثثثهم الديمو رافيثثثثة 
 واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك عن المواليد والوفيات 

تثثم تحديثثد حجثثم العينثثة باسثثتخدام الحثثد األدنثثى مثثن األسثثر الثثذي 
يّمكثثثثن مثثثثن تقثثثثدير وفيثثثثثات األطفثثثثال دون الخامسثثثثة بدرجثثثثة  قثثثثثة 

، حيثثثثث  بلثثثثث  عثثثثثدد األسثثثثثر المختثثثثثار  التثثثثثي تمثثثثثت زيارتهثثثثثا 95%
 سثثثثر   18629 سثثثثر  معيشثثثثية واسثثثثتكملت المقابلثثثثة فثثثثي  19426

، ونستطيع القول بكن فذ  المسث  يتميثز %95.9بنسبة استجابة 
بشثثثثموليته لجميثثثثع المنثثثثاط  اإلداريثثثثة بليبيثثثثا، كمثثثثا ذكرنثثثثا سثثثثابقًا، 

مثثع البيانثثات وبكونثثه منفثثذًا مثثن قبثثل جهثثة ذات خبثثر  عاليثثة فثثي ج
وتبويبها وتحليلها  فالمركز الوطني لتمراض السثارية والمتوطنثة 
ومكافحتها من الجهات التابعة للدولة الليبيثة والنشثطة فثي مجثال 
إجثثثراء البحثثثو  الحيويثثثة والثثثذي  كسثثثبها خبثثثرات تراكميثثثة ممتثثثاز  

يضثثفي مزيثثدًا مثثن  –بثال شثثك  –خثالل السثثنوات الماضثثية، وفثثذا 
البيانثثات مقارنثثة بالمسثثود المحثثدود   و تلثثك  االطمئنثثان علثثى دقثثة

 المعتمد  على جهود فردية في تنفيذفا  

قتصثثثثر علثثثثى النسثثثثاء  تحقيقثثثثاد ألفثثثثداف الدراسثثثثة، فثثثث ن التحليثثثثل 
الليبيثثثثثات المثثثثثؤفالت ) ي امثثثثثر   متزوجثثثثثة  و سثثثثثب  لهثثثثثا الثثثثثزوا  

سثثنة(، وبنثثاء عليثثه، يصثثل عثثدد  49 – 15ويتثثراود عمرفثثا بثثين 
امر   ليبية، وفذا فثو العثدد  11920ة إلى النساء في فذ  الدراس

 الذي ستعتمد عليه الدراسة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 م(2006(: التقسيم اإلداري لليبيا )3الشكل )

 ليبيا –م"، طرابل، 2006المصدر: الهيئة الوطنية للمعلومات، "النتائا النهائية للتعداد العام للسكان لعام 
 

 :أساليب وأدوات تحليل بيانات الدراسة 

الطريقثثة الوصثثفية  انلتحقيثث   فثثداف فثثذ  الدراسثثة اعتمثثد الباح ثث
التحليليثثثة، والمنهجيثثثة اإلحصثثثائية التطبيقيثثثة مسثثثتخدمًا فثثثي ذلثثثك 
األسثثثثثثثاليب المعمقثثثثثثثة للتحليثثثثثثثل اإلحصثثثثثثثائي متعثثثثثثثدد المتغيثثثثثثثرات، 

نًا بثثالحزم باإلضثثافة إلثثى المقثثايي، اإلحصثثائية الوصثثفية، مسثثتعي
   ,SPSS 20.0, EXCEL 2007البرمجية الجافز  م ل

 

 

 

 :متغيرات الدراسة  -6

عثثثثددًا مثثثثن  انعتمثثثثد الباح ثثثثافثثثثي رثثثثل مثثثثا يتثثثثوافر مثثثثن بيانثثثثات، 
 المتغيرات التي استخدمها في التحليل وفي:

 المتغير التابع:

Y ولثدوا  حيثثاء  +: عثدد األطفثال الثذين  نجبثثتهم المثر   )األحيثاء
  م ماتوا(
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 :المتغيرات المستقلة
 

 رمز المتغير المتغير

 X01 عمر المرأة

 X02 الزواجعمر المرأة عند 

 X03 الحالة التعليمية للمرأة

 X04 الحالة التعليمية للزوج

 X05 مشاركة المرأة في العمل

 X06 االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة

 X07 الوضع االقتصادي لألسرة

 X08 عمر الزوج

 X09 مهنة الزوج

 X10 الفترة الزواجية

 X11 عدد األطفال المتوفين

 X12 والمجالت قراءة الصحف

 X13 االستماع للراديو

 X14 نوع الوحدة السكنية

 X15 عدد الغرف في المنزل

 X16 مدة الرضاعة الطبيعية

 X17 عدد األطفال الذين يعيشون معها
 

  :ماهية االنحدار الخطي المتعدد -7
 :نموذج االنحدار الخطي المتعدد  .1

Multiple Linear Regression Model 
الرثثوافر نجثثد  ن التبثثاين فثثي قثثيم متغيثثر التثثابع فثثي الك يثثر مثثن 

ينثتا عثثن تفثاوت تثثك ير  ك ثر مثثن متغيثر مسثثتقل واحثد، فثث ذا قمنثثا 
بوصف العالقة بين المتغيثر التثابع ومجموعثة المتغيثرات المثؤ ر  

ن العالقثثة تسثثمى نمثثثوذ   فيثثه بداللثثة عالقثثثة إحصثثائية خطيثثة فثثث
قثثثة بثثثين االنحثثثدار الخطثثثي المتعثثثدد، ويثثثدر، فثثثذا النمثثثوذ  العال

ومجموعثثثة المتغيثثثرات المسثثثتقلة المتسثثثببة فثثثي  Y المتغيثثثر التثثثابع
 حدو  التغير فيه  

وفثثثثي فثثثثثذا السثثثثثيا  نجثثثثثد  ن  سثثثثثلوب تحليثثثثثل االنحثثثثثدار المتعثثثثثدد 
 يستخدم ل ال ة  فداف رئيسة في:

: اشثثثثتقا  المعادلثثثثة التثثثثي تصثثثثف شثثثثكل العالقثثثثة بثثثثين الوصفففف  -
تلثثثثك المعادلثثثثة المتغيثثثرات المسثثثثتقلة والمتغيثثثثر التثثثثابع، وتسثثثثتخدم 

 لمعرفة المؤشرات فقط 

      : اشثثثثتقا  المعادلثثثة التثثثثي يمكثثثثن اسثثثثتخدامها للتنبثثثثؤ بقثثثثيمالتنبففففؤ -
  

 

مثثثثن خثثثثالل قثثثثيم فعليثثثثة  و متوقعثثثثثة  Yجديثثثثد  للمتغيثثثثر التثثثثابع  
لمجموعثثثة متعثثثدد  مثثثن المتغيثثثرات المسثثثتقلة، حيثثث  تحثثثدد فثثثذ  
المعادلثثثثة مثثثثا إذا كانثثثثت المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة تسثثثثهم فثثثثي تفسثثثثير 

  Yلتغير  و االختالف في قيم المتغير التابع ا

وفثثو تفسثثير التبثثاين  و التغيثثر فثثي قثثيم المتغيثثر التثثابع الففتحكم:  -
بداللثثثة التغيثثثر فثثثي قثثثيم المتغيثثثر  و المتغيثثثرات المسثثثتقلة، وعلثثثى 
اعتبار  ن المتغيرات المستقلة ضابطة ) ي نستطيع التحكم في 

 قيم المتغيرات المستقلة( 

نموذ  االنحدار الخطي المتعدد علثى النحثو ويمكن التعبير عن 
 التالي:

𝑌𝑖 =  𝛽0  +  𝛽1 𝑋𝑖1  +  𝛽2 𝑋𝑖2  + … +  𝛽𝑞 𝑋𝑖𝑞  + 𝑢𝑖 
𝑖 = 1,2, … , 𝑛,        𝑋𝑖𝑗 ∈ 𝑅 

 و  قيمثة المتغيثر التثابع Yiمفردات عينة الدراسة،  i : تم لحيث
، فتم ثثثثثثل الحثثثثثثد المطلثثثثثث  للمعادلثثثثثثة 0β،  مثثثثثثا  iالمشثثثثثثافد  رقثثثثثثم 

qβ,…,2β ,1β  تم ل معامالت االنحدار الجزئية، وفو عبثار  عثن
 ,Xi1 مثثا فثي قثثيم  ،X1, X2,…, Xq وزان المتغيثرات المسثثتقلة 

Xi2,…, Xiq  المتغيثراتX1, X2,…, Xq بالنسثبة للمفثرد  رقثم i ،
  i يم ل الخطك العشوائي للمفرد   و المشافد  رقم 𝑢𝑖و

تعبر عن التغير في  jβبالرجو  إلى معامالت االنحدار نجد  ن 
كلمثا ارتفعثت ) و انخفضثت( قيمثة المتغيثر  Yقيم المتغير التثابع 

المنثثثثارر  لهثثثثا بوحثثثثد  واحثثثثد ، مثثثثع افتثثثثراض  بثثثثات  Xjالمسثثثثتقل 
معثامالت   jβالمتغيرات المسثتقلة األخثرى، ولهثذا السثبب تسثمى 

، وذلثك Partial Regression Coefficientاالنحدار الجزئيثة
 ير الجزئي ألحد المتغيرات المسثتقلة فثي قثيم ألنها تشير إلى التك

المتغيثثر التثثابع، عنثثدما يفتثثثرض  بثثات بثثاقي المتغيثثرات المسثثثتقلة 
 الموجود  بالنموذ  

ولتقدير معامالت االنحدار الخطي الجزئية تلك، سثوف نسثتخدم 
من المشثافدات للمتغيثر التثابع والمتغيثرات  nبيانات عينة بحجم 

المسثثثثثثتقلة المترابطثثثثثثة معثثثثثثه، وللتبسثثثثثثيط سثثثثثثوف نسثثثثثثتخدم رمثثثثثثوز 
المصثثفوفات للتعبيثثر عثثن نمثثوذ  االنحثثدار الخطثثي المتعثثدد كمثثا 

 يلي:
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  و على النحو التالي:

Y(𝑛×1) = 𝑋(𝑛×(𝑞+1))𝛽((𝑞+1)×1) + 𝑈(𝑛×1)…..... (1)  
في تقدير معالم نموذج  OLSطريقة المربعات الصغرى   .2

 االنحدار الخطي المتعدد وفروضها:
Ordinary Least Squares Method to Estimate the 

Parameter of multiple regression  

ولكثثي يثثتم بلثثوا األفثثداف المرجثثو  مثثن  سثثلوب االنحثثدار الخطثثي 
)نمثثوذ  االنحثثدار المتعثثدد، يجثثب علينثثا توفيثث  نمثثوذ  إحصثثائي 

Y المتعدد = X𝛽 + 𝑈 نستطيع مثن خاللثه التنبثؤ بقثيم المتغيثر )
، وكثذلك لتحديثد Xبداللثة مجموعثة المتغيثرات المسثتقلة  Yالتابع 

تثثثك ير كثثثل متغيثثثر مثثثن المتغيثثثرات المسثثثتقلة فثثثي المتغيثثثر التثثثابع، 
، qβ,…,2β ,1βويتحقثثث  فثثثذا مثثثن خثثثالل تقثثثدير معثثثالم النمثثثوذ  

المربعثثثثات الصثثثثغرى االعتياديثثثثة، والتثثثثي تنثثثثتا باسثثثثتخدام طريقثثثثة 
وتكثثون المقثثدرات ، مقثثدرات تتميثثز بمواصثثفات جيثثد  وبدقثثة كبيثثر 

 على النحو التالي:

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌...................  (2)  

وتتميثثثز حلثثثول المربعثثثات الصثثثغرى بثثثبعض الخصثثثائص المهمثثثة 
 منها: 

 (Gauss Markov Theorm)وفقثًا لنرريثة جثاو، مثاركوف 
تحثثثثت فرضثثثثيات نمثثثثوذ  االنحثثثثدار  التثثثثي تثثثثنص علثثثثى مثثثثا يلثثثثي:

 كفثثثثك مقثثثثدرات  �̂�المتعثثثثدد، تكثثثثون مقثثثثدرات المربعثثثثات الصثثثثغرى 
 Best Linear Unbiased)خطيثثثثثة  يثثثثثر متحيثثثثثز  

Estimators)  ويرمز لها بالرمز(BLUE)  

يسثاوي  �̂�القيمة المتوقعة لإلحصثاء  مقدر  ير متحيز يعني  ن
  ي  ن: 𝛽المعلمة 

 

قثثثل تبثثثاين بثثثين كافثثثة المقثثثدرات  ن لهثثثا كوتتميثثثز فثثثذ  المقثثثدرات بثثث
 �̂�المتحيثثز  األخثثرى، حيثث  مصثثفوفة التبثثاين والتغثثاير المقثثدر  لثثث 

 من خالل العالقة اتتية:

𝑉𝑎𝑟(�̂�) = 𝜎𝑢
2 (𝑋′𝑋)−1................... (3)  

𝜎𝑢حيثثثثث 
تم ثثثثثل تبثثثثثاين األخطثثثثثاء العشثثثثثوائية والتثثثثثي تقثثثثثدر فثثثثثي   2

 :اتتياألخرى على النحو 

𝜎𝑢
2 =

𝑈′𝑈

𝑛−(𝑞+1)
  ...................  (4)  

وتكثثثون المقثثثدرات كفثثثؤ  إذا تحققثثثت خاصثثثيتا عثثثدم التحيثثثز واقثثثل 
 تباين 

 اختبار المعنوية في نموذج االنحدار المتعدد:  .3
Significance Test in Multiple Regression Model 

الختبثثثثار معنويثثثثثة نمثثثثثوذ  االنحثثثثدار، سثثثثثنقوم باختبثثثثثار الفرضثثثثثية 
 اإلحصائية اتتية:

H0 : عدم وجود عالقثة بثين المتغيثر التثابع ومجموعثة المتغيثرات
 المستقلة بالنموذ  

 وفذ  الفرضية يمكن التعبير عنها كما يلي:

0: 2

0 RH 
Rوفثثي تثثنص علثثى  ن معامثثل االرتبثثاط المتعثثدد 

بثثين المتغيثثر  2
 التابع ومجموعة المتغيرات المستقلة يساوي صفرًا 

 وفذ  تكافك الفرضية:

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 =. . = 𝛽𝑞 = 0 ...................  (5)  

إلى  ن نموذ  االنحثدار المقتثرد لثي،  -إن ُقبلت  –والتي تشير 
 معنويًا ) ير دال إحصائيا( 

نثثثه يوجثثثد معامثثثل  والفرضثثثية البديلثثثة لهثثثذ  الفرضثثثية تثثثنص علثثثى 
انحدار واحد على األقل من معامالت االنحدار للنموذ  الموف  

 ال تساوي الصفر 

حصائية االختبار المستخدمة الختبار فذ  الفرضية فو:  وا 

𝐹 =
𝑆𝑆𝑅 𝑞⁄

𝑆𝑆𝐸 𝑛−(𝑞+1)⁄
=

𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 ................... (6)     ˆE
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متوسثثط مربثثع  MSEمتوسثثط مربثثع االنحثثدار، و  MSRوتم ثثل
 الخطك 

لهمثا خصثائص توزيثع مربثع  SSEو SSRويالحر  ن كاًل مثن 
 بثثثثدرجتي حريثثثثة Fتتبثثثثع لتوزيثثثثع  Fكثثثثاي، وبالتثثثثالي اإلحصثثثثائية 

(1 − 𝜎, 𝑛 − 𝑞 − ويكثثثثون تحليثثثثل االنحثثثثدار المتعثثثثدد دال   (1
𝐹 إحصائية إذا كانت: < 𝐹(1−𝜎,𝑛−𝑞−1)  

جود عالقة انحدار معنويثة بثين المتغيثر وتجدر اإلشار  إلى  ن و 
، ال يعنثثي بالضثثرور  X، ومجموعثثة المتغيثثرات المسثثتقلة Yالتثابع 

، وتكثون Y ننا سوف نحصل علثى تنبثؤات مفيثد  للمتغيثر التثابع 
فذ  العالقة معنوية ) يضثًا( مؤشثرا علثى  ن المتغيثرات المسثتقلة 
 فثثثثي نمثثثثوذ  االنحثثثثدار مجتمعثثثثة ذات تثثثثك ير معنثثثثوي فثثثثي تفسثثثثير

،  ير  نها لن تكون مؤشرًا Yالتغير الحاصل في المتغير التابع 
جازمثثا علثثى  ن كثثل متغيثثر مسثثتقل علثثى حثثد  ذو تثثك ير معنثثوي 

  Yعلى المتغير التابع 

األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة في تحديد االختال    .4
 :Yالناتج بالمتغير التابع 

نستطيع تقويم األفمية النسبية اإلحصثائية للمتغيثر المسثتقلة كثال 
، مثن خثالل اختبثار Yعلى حد  في تفسير تبثاين المتغيثر التثابع 

معنويثثثثة معثثثثامالت االنحثثثثدار الجزئيثثثثة، حيثثثث  تصثثثثب  الفرضثثثثية 
 الصفرية  و فرض العدم المراد اختبارفا كما يلي:

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 ,        𝑗 = 1,2 … , 𝑞................ (7)  

لثثي، لثثه تثثك ير فثثي  jوالتثي تثثنص علثثى  ن المتغيثثر المسثثتقل رقثم 
  ويسثثثتخدم الختبثثثار Yتفسثثثير التغيثثثر الحاصثثثل بثثثالمتغير التثثثابع 

 ، والذي يعطى بالعالقة التالية:tفذ  الفرضية اختبار 

𝑇0 =
�̂�

𝑠.𝑒.(�̂�𝑗)
 ................... (8)  

𝑗حيثثثثثث   = 1,2 … , 𝑞 و ، 𝑠. 𝑒. (�̂�𝑗)  تم ثثثثثثل الخطثثثثثثك المعيثثثثثثاري
لتبثثاين  التربيعثثي، والثثذي يسثثاوي الجثثذر  jلمعامثثل االنحثثدار رقثثم 

  �̂�𝑗 معامل االنحدار

ذا تثثك ير  �̂�𝑗ويكثثون المتغيثثر المسثثتقل المقتثثرن بمعامثثل االنحثثدار 
، إذا كانثت القيمثة Yمعنوي في تفسير التغير في المتغيثر التثابع 

 كبثثثثر مثثثثن  و تسثثثثاوي القيمثثثثة  𝑇0المطلقثثثثة إلحصثثثثائية االختبثثثثار 
 ،  ي  ن:αالجدولية المنارر  عند مستوى المعنوية 

|𝑇0| ≥ 𝑡(1 − 𝛼 2⁄ , (𝑛 − 𝑞 − 1)) 
 

 مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة  5
Multicollinearity Problem 

تعثثثثد مشثثثثكلة التعثثثثدد الخطثثثثي مثثثثن  ك ثثثثر المشثثثثاكل التثثثثي تواجثثثثه 
بيانثثثثات مسثثثثتخدم تحليثثثثل االنحثثثثدار ككسثثثثلوب إحصثثثثائي لتحليثثثثل 

دراسثثته، وبخاصثثة فثثي مجثثاالت العلثثوم االقتصثثادية واالجتماعيثثة 
والديمو رافيثثثثثة، حيثثثثث  تميثثثثثل المتغيثثثثثرات المسثثثثثتقلة المثثثثثؤ ر  فثثثثثي 
الرثثافر  المثثراد دراسثثتها ألن تكثثون مرتبطثثة فيمثثا بينهثثا، لكثثن مثثن 
 فثثم الفثثثروض التثثثي ُيبنثثثى عليهثثا نمثثثوذ  االنحثثثدار المتعثثثدد عثثثدم 

المتغيثثرات المسثثتقلة،  ي ال  وجثثود عالقثثات خطيثثة مصثثاحبة بثثين
يوجثثد متغيثثر مسثثتقل يمكثثن التعبيثثر عنثثه بتركيبثثة )توليفثثه( خطيثثة 

 من المتغيرات المستقلة األخرى 

  :تشخيص مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة 

يوجد عد  طر  لتشخيص مشكلة التعثدد الخطثي بثين المتغيثرات 
 المستقلة،  فمها:

 Variance Inflationن طريقثثة معامثثل تضثثخم التبثثاي  1

Factor  (VIF)  

 Condition Index. (CI) طريقة دليل الحالة  2

 Variance Proportion.طريقة نسبة التباين   3

 Variance Inflationطريقففة معامففل تضففخم التبففاين   1

Factor   (VIF): 

يسثثثثثتخدم عامثثثثثل تضثثثثثخم التبثثثثثاين لقيثثثثثا، مثثثثثدى ابتعثثثثثاد مقثثثثثدرات 
المربعثثثات الصثثثغرى عثثثن قيمتهثثثا الحقيقيثثثة، ويعثثثد  يضثثثًا مقياسثثثًا 
لتثثثك ير االرتبثثثاط بثثثين المتغيثثثرات المسثثثتقلة )التعثثثدد الخطثثثي( فثثثي 
زيثثثاد   و تضثثثخم تبثثثاين معلمثثثة المتغيثثثر المسثثثتقل، وبالتثثثالي عثثثدم 

نحثثدار نتيجثثة رهثثور فثثذ  المعلمثثة بشثثكل معنثثوي فثثي نمثثوذ  اال
،  حيثث  يعتمثثد فثثذا المؤشثثر tانخفثثاض قيمثثة إحصثثاء  االختبثثار 

علثثى مربثثع معامثثل االرتبثثاط المتعثثدد بثثين كثثل مثثن متغيثثر مسثثتقل 
وبقية المتغيرات المستقلة األخرى في نموذ  االنحثدار، ويحسثب 

 :من خالل العالقة Xjمعامل تضخم التباين للمتغير المستقل 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

1−𝑅𝑗
2            𝑗 = 1,2, … , 𝑞 .................  (9 )  
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𝑅𝑗حي : 
 Xjتم ل مربع معامل االرتباط بثين المتغيثر المسثتقل  2

والمتغيثثثثرات المسثثثثثتقلة األخثثثثرى فثثثثثي النمثثثثوذ   ويسثثثثثمى المقثثثثثدار 
1 − 𝑅𝑗

 .(Tolerance) بالسماحية  و الخلوص 2

ويمكثثن مالحرثثة  ن عوامثثل تضثثخم التبثثاين للمتغيثثرات المسثثتقلة 
فثثي عبثثار  عثثن العناصثثر القطريثثة لمعكثثو، مصثثفوفة معثثامالت 
االرتبثثاط بثثين المتغيثثرات المسثثتقلة، فمثث ال نجثثد  ن عامثثل تضثثخم 

 فو:  Xjالمتغير المستقل 

𝑉𝐼𝐹𝑗 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑅𝑥𝑥
−1)𝑗𝑗 .................   (10)  

وللتعثثرف إلثثى وجثثود مشثثكلة التعثثدد الخطثثي باالعتمثثاد علثثى فثثذا 
المؤشر، فقد ذكر بعض الباح ين  ن الحصثول علثى قيمثة كبيثر  

𝑉𝐼𝐹𝑗لمعامثثثل تضثثثخم التبثثثاين ألي متغيثثثر مسثثثتقل  > ، يعثثثد 10
يثثرتبط بعالقثة  خطيثثة  Xjمؤشثرًا إلثى وجثثود  ن المتغيثر المسثتقل 

وعليثثه فثث ن المعلمثثة بثثبعض  و كثثل المتغيثثرات المسثثتقلة األخثثرى، 
المقدر  المنارر  لهذا المتغير ال يمكن االعتماد عليها في تفسير 
نتثثثائا تحليثثثل االنحثثثثدار، بسثثثبب وجثثثود مشثثثثكلة التعثثثدد الخطثثثثي  

 𝑉𝐼𝐹𝑗وتجثثثدر اإلشثثثار  إلثثثى  ن بعثثثض البثثثاح ين اعتبثثثر  ن قيمثثثة 
  5ألي متغير مستقل يجب  ال تتجاوز القيمة 

 :Condition Index (CI) طريقة دليل الحالة .2

يعتمثثثثثد مؤشثثثثثر دليثثثثثل الحالثثثثثة علثثثثثى الجثثثثثذور المميثثثثثز  لمصثثثثثفوفة 
معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة، ويعرف فثذا المؤشثر 

لحاصثل قسثمة  كبثر جثذر مميثز  التربيعثيبكنه عبار  عن الجذر 
لهثثثذ  المصثثثفوفة علثثثى كثثثل الجثثثذور المميثثثز  لمصثثثفوفة معثثثامالت 

 مستقلة، ويعطى بالعالقة التالية:االرتباط بين المتغيرات ال

𝐶𝐼𝑗 = √
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑗
  ................. (11 )  

في  كبر جذر مميز لمصفوفة معامالت االرتباط  𝜆𝑚𝑎𝑥حي : 
فتم ثثل الجثثذر المميثثز المنثثارر  𝜆𝑗بثثين المتغيثثرات المسثثتقلة،  مثثا 

   jللمكون الرئيسي رقم

 رقثثم الحالثثةويمكثثن حسثثاب مؤشثثر أخثثر باألسثثلوب نفسثثه ويسثثمى 
(Condition Number) التربيعثثثي، وفثثثو عبثثثار  عثثثن الجثثثذر 

علثى  صثغر جثذر مميثز  𝜆𝑚𝑎𝑥لحاصل قسمة  كبر جذر مميز 
𝜆𝑚𝑖𝑛  ،لمصثثثفوفة معثثثامالت االرتبثثثاط بثثثين المتغيثثثرات المسثثثتقلة

 ويعطى بالعالقة اتتية: 

𝐶𝑁𝑗 = √
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑖𝑛
  ................. (12)  

فثذين المؤشثثرين فمثا عبثار  عثثن نسثب االنحرافثثات والمالحثر  ن 
دل  𝐶𝐼(𝐶𝑁) المعياريثثثة للمكونثثثات الرئيسثثثة، فكلمثثثا كبثثثرت قيمثثثة

نثه إذا كانثثت  ذلثك علثى وجثود مشثثكلة التعثدد الخطثي، وقثثد ُذكثر 
𝐶𝐼(𝐶𝑁) قيمة فذا المؤشر  كبر من  و تساوي خمسة عشر ≥

كبثر  فهذا دليل على وجود مشكلة التعدد الخطي،  مثا قيمثة  15
𝐶𝐼(𝐶𝑁) نيمن  و تساوي  ال  ≥ ، فهذا دليثل علثى خطثور  30

 مشكلة التعدد الخطي 

كبثر مثن  نه عندما تكثون قيمثة دليثل الحالثة  وتجدر اإلشار  إلى 
𝐶𝐼(𝐶𝑁)ن ي و تسثثثثثاوي  ال ثثثثث ≥ ، فمثثثثثن المتوقثثثثثع  ن تكثثثثثون 30

 ن يكبر من  و تساوي  ال  لدليل الحالة  فناك حالتين  و  ك ر

خثثر يجثثب  خثثذ  بعثثين االعتبثثار وحسثثابه بثثالتزامن أوفنثثاك مؤشثثر 
 مع دليل الحالة للتعرف إلى مشكلة التعدد الخطي وفو:

 Variance Proportion:طريقة نسبة التباين  .3

يعثثرف مؤشثثر نسثثبة التبثثاين لكثثل متغيثثر مسثثتقل بكنثثه نسثثبة تبثثاين 
التقثثثثدير المفسثثثثر بواسثثثثطة المكثثثثون الرئيسثثثثي المرافثثثث  لكثثثثل جثثثثذر 
مميثثز، وتعتبثثر مشثثكلة التعثثدد ذات درجثثة عاليثثة ومثثؤ ر  إذا كثثان 

كبثثثر مثثثن خمسثثثة  المكثثثون الرئيسثثثي الثثثذي لثثثه مؤشثثثر دليثثثل حالثثثة 
تغيثثر مسثثتقل عشثثر يسثثافم بصثثور   ساسثثية فثثي تبثثاين  ك ثثر مثثن م

واحثثثثثد، بمعنثثثثثى وجثثثثثود نسثثثثثبتين  و  ك ثثثثثر مثثثثثن تبثثثثثاين المتغيثثثثثرات 
 (0.5) المستقلة المنارر  لهذا المكون قيمتهثا علثى األقثل تسثاوي

، فعندئذ يجب علينا استبعاد تلك المتغيرات من التحليل،  ما إذا 
كانثثت نسثثبة واحثثد  فقثثط مثثن تبثثاين المتغيثثرات المسثثتقلة المنثثارر  

عندئثثذ نسثثتطيع  (0.5) كبثثر مثثن  و يسثثاوي ا لهثثذا المكثثون قيمتهثث
تجافل فذ  المشكلة ونحصل على نتائا مقبولة  وتثزداد خطثور  
التعدد الخطي إذا زاد دليل الحالة المنارر للمكون الرئي، الثذي 
يسثثافم بصثثور   ساسثثية فثثي تبثثاين  ك ثثر مثثن متغيثثر مسثثتقل عثثن 

  (30) القيمة

 :معالجة مشكلة التعدد الخطي 

فثثي مشثثكلة التعثثدد الخطثثي علثثى تحديثثد  انالباح ثثينصثثب افتمثثام 
ن كانثت درجتثه  درجة التعدد الخطي بثين المتغيثرات المسثتقلة، فث

منخفضة فعندئذ يمكن قبول وجود  والتعامل معه،  مثا إن كانثت 
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درجتثثثثثه مرتفعثثثثثة، فعندئثثثثثذ يجثثثثثب معالجتثثثثثه لكثثثثثي ال يتسثثثثثبب فثثثثثي 
عالجة نفة الذكر، وفناك العديد من الطر  المقترحة لمأالمشاكل 

 فذ  المشكلة منها:

 استخدام  سلوب حذف بعض المتغيرات المستقلة   1

 استخدام بيانات إضافية   2

 استخدام  سلوب انحدار الحافة   3

 goodness of fit  تحديد جودة نموذج االنحدار المتعدد .6

فثثثي نمثثثاذ  االنحثثثدار المختلفثثثة لتحديثثثد قثثثدر  المتغيثثثرات المسثثثتقلة 
مثثثثة ءوكمقيثثثثا، لتحديثثثثد مثثثثدى مال، (Y) بثثثثالتنبؤ بثثثثالمتغير التثثثثابع

، R2 نموذ  االنحدار الموفث ، نسثتطيع اسثتخدام معامثل التحديثد
المفسثثر  (Y) والثثذي ُيعثثرف بكنثثه نسثثبة التبثثاين فثثي المتغيثثر التثثابع

و  ( X) من خالل التوليفة الخطية لمجموعة المتغيرات المسثتقلة
نثثثثه نسثثثثبة مسثثثثافمة المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة مجتمعثثثثة فثثثثي كيعثثثثرف ب

، وبالتثثثثالي فهثثثثو (Y) ن الحاصثثثثل فثثثثي قثثثثيم المتغيثثثثر التثثثثابعالتبثثثثاي
مؤشثثثر يزودنثثثا بمقيثثثا، عثثثام لكفايثثثة نمثثثوذ  االنحثثثدار فثثثي التنبثثثؤ 

مثثثثثثن المتغيثثثثثثرات  (q) بداللثثثثثثة عثثثثثثدد (Y) بقثثثثثثيم المتغيثثثثثثر التثثثثثثابع
 المستقلة، ويعطى بالعالقة التالية:

𝑅2 = 𝑅(𝑌 𝑋1⁄ ,𝑋2,…,𝑋𝑞)
2 =

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 ..........   (13)  

وعلثثثى الثثثر م مثثثن شثثثيو  اسثثثتخدام فثثثذا المؤشثثثر بثثثين مسثثثتخدمي 
نه يعثد مؤشثرًا   سلوب االنحدار في شتى المجاالت البح ية،  ال 

مضثثثلاًل فثثثي   لثثثب األحيثثثان، وذلثثثك لكونثثثه تقثثثديرا متحيثثثزا لتقثثثدير 
، كمثثثثثثا و ن إضثثثثثثافة بعثثثثثثض 2p معامثثثثثثل التحديثثثثثثد فثثثثثثي المجتمثثثثثثع

لثثثم تكثثثن ذات  يثثثر  نا  المتغيثثثرات إلثثثى نمثثثوذ  االنحثثثدار، حتثثثى و 
، وعليه قد يرثن R2مؤ ر  في المتغير التابع ف نها تزيد من قيمة 

 ن  فضل نموذ  انحدار موف  فو ذلثك النمثوذ  الثذي  ينالباح 
، وفثثثذا بالتككيثثثد يعثثثد قثثثرارًا R2 ينثثثتا  علثثثى قيمثثثة لمعامثثثل التحديثثثد

ألنه يحد  فقط في النموذ  المحتوي علثى جميثع  ر ير صائب
     المتغيثثثثثرات المسثثثثثتقلة، علثثثثثى الثثثثثر م مثثثثثن  ننثثثثثا قثثثثثد نجثثثثثد  فضثثثثثل 
       نمثثثثثثثاذ  االنحثثثثثثثدار فثثثثثثثي تلثثثثثثثك النمثثثثثثثاذ  التثثثثثثثي نقثثثثثثثوم باسثثثثثثثتبعاد
بعض متغيراتها والتي لثم تفسثر إال نسثبة ضثئيلة مثن التبثاين فثي 

  (Y) المتغير التابع

ود  نمثوذ  االنحثدار، ولهذ  األسباب عندما نقوم بالحكم علثى جث
 و مقارنة نماذ  االنحدار المختلفة، البد من اقتران قيمة معامل 

 Adjusted Rالتحديثثد مثثع قيمثثة معامثثل التحديثثد المصثثح  

Square  والثثثثثثذي يكخثثثثثثذ فثثثثثثي عثثثثثثين االعتبثثثثثثار عثثثثثثدد المتغيثثثثثثرات
المسثثثتقلة الداخلثثثثة فثثثي نمثثثثوذ  االنحثثثثدار، وبهثثثذا يعطثثثثى معامثثثثل 

 تية:التحديد المصح  بالعالقة ات

�̅�2 =
𝑆𝑆𝑅 𝑛 − 𝑞 − 1⁄

𝑆𝑆𝑇 𝑛 − 1⁄
= 1 −

𝑆𝑆𝐸 𝑛 − 𝑞 − 1⁄

𝑆𝑆𝑇 𝑛 − 1⁄
 

= 1 − [(1 − 𝑅2)
𝑛−1

𝑛−𝑞−1
] ................. (14)  

ونالحثثر عثثدم وجثثود اخثثتالف كبيثثر بثثين معامثثل التحديثثد ومعامثثل 
 التحديد المصح  في العينات ذات األحجام الكبير  

 اختيار أفضل نموذج انحدار متعدد .7
Selecting the Best Multiple Regression Model  

فثثثثي الدراسثثثثات اإلحصثثثثائية وشثثثثتى مجثثثثاالت الدراسثثثثات العلميثثثثة 
عدد  يناألخرى، وعند دراسة رافر  معينة، قد يتوافر لدى الباح 

كبيثثر مثثن المتغيثثرات المسثثتقلة التثثي تثثؤ ر فيهثثا بثثدرجات متفاوتثثة، 
فعند قيامه بتوفي  نموذ  انحدار يصف مثن خاللثه العالقثة بثين 
المتغيثثر التثثابع )الرثثافر ( ومجموعثثة المتغيثثرات المسثثتقلة المثثؤ ر  

 فيه، يجد نفسه  مام السؤال التالي:

  التثثثثي يمكثثثثن مثثثثا المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة المثثثثؤ ر  فثثثثي فثثثثذ  الرثثثثافر 
 إدخالها إلى نموذ  االنحدار المقترد، و ي منها يمكن إفمالها؟ 

  و بطريقة  خرى: 

 ي مجموعثثثة جزئيثثثة مثثثن المتغيثثثرات المسثثثتقلة المنثثثارر  ألفضثثثل 
 نموذ  انحدار موف  يمكن اختيارفا؟

ُيفضل  ن يكون عدد المتغيثرات فثي المجموعثة الجزئيثة المختثار  
فسثثير نتائجهثثا والتركيثثز علثثى  فثثم صثثغير حتثثى يسثثهل تحليلهثثا وت

فذ  المتغيرات التي تؤ ر في الرثافر  محثل الدراسثة، مثع الحثذر 
الشثثثثثثثديد عنثثثثثثثد حثثثثثثثذف بعثثثثثثثض المتغيثثثثثثثرات، ألن حثثثثثثثذف بعثثثثثثثض 
المتغيرات المهمة يضثعف مثن القثدر  الوصثفية للنمثوذ ، ويثؤدي 
إلثثى نتثثائا متحيثثز  لمعثثامالت االنحثثدار وتباينهثثا، بالمقابثثل يجثثب 

متغيثثرات فثثي المجموعثثة الجزئيثثة المختثثار  كبيثثر  ن يكثثون عثثدد ال
إلى الحد الذي يجعلها تصف الرثافر  بشثكل مناسثب، ومثن فنثا 
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الموازنثثة بثثين فثثذين األمثثرين حتثثى يتحصثثل  ينيجثثب علثثى البثثاح 
علثثى  فضثثل نمثثوذ  انحثثدار يصثثف العالقثثة بثثين المتغيثثر التثثابع 
ومجموعثة المتغيثثرات المسثثتقلة بشثثكل صثثحي ، وفثثي فثثذا السثثيا  

دو  ن  سثثثلوب االنحثثثدار وككنثثثه  سثثثلوب مثثثن  سثثثاليب اختثثثزال يبثثث
 البيانات 

لقثثد كثثان مثثن الصثثعب التوصثثل إلثثى  فضثثل نمثثوذ  انحثثدار قبثثل 
رهثثثثور الحثثثثزم اإلحصثثثثائية الجثثثثافز ،  مثثثثا اتن ومثثثثع وجثثثثود فثثثثذ  
البثثراما واالسثثتراتيجيات المختلفثثة التثثي بهثثا ك يثثر مثثن البثثاح ين، 

موذ  انحدار يصف فقد  صب  من السهل التوصل إلى  فضل ن
العالقثثثة بثثثين المتغيثثثرات المسثثثتقلة والمتغيثثثر التثثثابع، عثثثن طريثثث  
حذف بعض المتغيرات المستقلة قليلثة التثك ير فثي المتغيثر التثابع 
مثثثن النمثثثوذ  الكامثثثل المحثثثوي علثثثى جميثثثع المتغيثثثرات المسثثثتقلة 
المثثثؤ ر  فثثثي الرثثثافر  محثثثل الدراسثثثة، وفثثثذا بثثثالطبع يعتمثثثد علثثثى 

 شثثثثثكال االنتشثثثثثار لمتغيثثثثثرات الدراسثثثثثة التثثثثثي نتثثثثائا االرتباطثثثثثات و 
تساعد على صيا ة العالقة الصحيحة التي تثربط بثين مجموعثة 

 المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

ويعتمثثد عثثدد المتغيثثرات المسثثتقلة التثثي سثثوف يتضثثمنها النمثثوذ  
األفضل على الهدف الذي اسثتخدم مثن اجلثه  سثلوب االنحثدار، 

ام األسثلوب فثو التنبثؤ، عندئثذ يجثب ف ن كان الهدف مثن اسثتخد
إدخثثثال اكبثثثر عثثثدد ممكثثثن مثثثن المتغيثثثرات إلثثثى نمثثثوذ  االنحثثثدار 
الموفثث ، حتثثى يتسثثنى لنثثا الحصثثول علثثى نتثثائا مو ثثو  بهثثا   مثثا 
إذا كان فو تحديثد  فثم المتغيثرات المثؤ ر  فيتركثز االفتمثام علثى 
عثثثدد قليثثثثل مثثثن المتغيثثثثرات المسثثثتقلة  ولتسثثثثف ال يوجثثثد )حتثثثثى 

سثثلوب محثثدد يتفثث  عليثثه معرثثم البثثاح ين، لتحديثثد  فضثثل اتن(  
النماذ  االنحدارية التي تم ل البيانات تم ياًل صثادقًا،  ال انثه قثد 

علثثى تحديثثد  فثثم  ينتثثم تطثثوير  سثثاليب متنوعثثة لمسثثاعد  البثثاح 
المتغيثثثرات المسثثثتقلة التثثثي يحتويهثثثا نمثثثوذ  االنحثثثدار، ومثثثن  فثثثم 

الختيثثثثثار  فضثثثثثل نمثثثثثوذ  األسثثثثثاليب )االسثثثثثتراتيجيات( المقترحثثثثثة 
 انحدار في:

 All Possibleطريقثثثثة جميثثثثع االنحثثثثدارات الممكنثثثثة   1

Regression Method   
 Best Subsetطريقثثثة المجموعثثثات الجزئيثثثة المفضثثثلة   2

Method  

 Backward Selectionطريقثثثثة االختيثثثثار الخلفثثثثي   3

Method  

 Forward Selectionطريقثثثثثة الحثثثثثذف األمثثثثثامي   4

Method  

 Stepwise Regressionطريقثثة االنحثثدار التثثدريجي   5

Method  

مثثن خثثالل فثثذا الفصثثل إلثثى اسثثتخدام  سثثلوب  انويسثثعى الباح ثث
مناسثثثب لتوفيثثثث  نمثثثوذ  انحثثثثدار متعثثثدد لبيانثثثثات الدراسثثثة، بغيثثثثة 
اختبار الفرضية الرئيسية األولى للدراسة، وتحديد  فم المتغيثرات 

لمثثثثؤ ر  فثثثثي الخصثثثثوبة االقتصثثثثادية واالجتماعيثثثثة والديمو رافيثثثثة ا
 السكانية في ليبيا وبكل منطقة من مناطقها األربعة 

 :اإلطار التطبيقي لالنحدار المتعدد لبيانات الدراسة  -8

تحديثثثثثد المتغيثثثثثرات االجتماعيثثثثثة واالقتصثثثثثادية  انيحثثثثثاول الباح ثثثثث
والديمو رافية المؤ ر  في رثافر  الخصثوبة السثكانية بليبيثا وتقيثيم 

 ان  ثثر كثثل منهثثا علثثى فثثذ  الرثثافر  واتجافثثه، حيثث  قثثام الباح ثثث
( علثى المتغيثرات Yبتوفي  نموذ  انحدار متعثدد لتلثك الرثافر  )

ها، وبلث  عثثددفا تجميعهثا وقياسث انالمسثتقلة التثي اسثتطا  الباح ث
، تعبثر عثن الخصثائص االجتماعيثة q = 17 سبعة عشر متغيثراً 

واالقتصثادية والديمو رافيثة ألسثر عينثة الدراسثة )األسثر الليبيثثة(، 
والتثثثي  كثثثدت بعثثثض الدراسثثثات السثثثابقة )كمثثثا ذكثثثر سثثثابقًا(، فثثثي 
مجثثال الخصثثثوبة السثثثكانية  ن لبعضثثثها تثثثك ير ايجابيثثثًا مباشثثثرًا  و 

ا اتخر تك يرًا سلبيًا مباشرًا  و  ير مباشثر  ير مباشر، ولبعضه
 على فذ  الرافر  في كما يلي:

 

 رمز المتغير المتغير

 X01 عمر المرأة

 X02 عمر المرأة عند الزواج

 X03 الحالة التعليمية للمرأة

 X04 الحالة التعليمية للزوج

 X05 مشاركة المرأة في العمل

 X06 األسرةاالستخدام السابق لوسائل تنظيم 

 X07 الوضع االقتصادي لألسرة

 X08 عمر الزوج

 X09 مهنة الزوج

 X10 الفترة الزواجية

 X11 عدد األطفال المتوفين

 X12 قراءة الصحف والمجالت

 X13 االستماع للراديو
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 رمز المتغير المتغير

 X14 نوع الوحدة السكنية

 X15 عدد الغرف في المنزل

 X16 مدة الرضاعة الطبيعية

 X17 الذين يعيشون معهاعدد األطفال 
 

 Multiple سثثثلوب االنحثثثدار المتعثثثدد انوقثثثد اسثثثتخدم الباح ثثث

Regression   للوصول إلى الهدف المنشود من فثذا األسثلوب
 متبعًا في ذلك المراحل التالية:

المرحلفففة األولففففى: الكشففف  عففففن وجففففود مشفففاكل عنففففد توفيفففف  
 النموذج

  متغيففرات اختبففار عففدم وجففود مشففكلة التعففدد الخطففي فففي
 الدراسة:

بتوفي  نموذ  انحدار متعدد للمتغيثر التثابع  انعندما يقوم الباح 
علثثى المتغيثثرات المسثثتقلة، يجثثب الكشثثف عثثن المشثثاكل التثثي قثثد 

الخطثي  ذا األسلوب، و فمها مشكلة التعثددتواجهه عند تطبي  ف
بثثثين المتغيثثثرات المسثثثتقلة، التثثثي ال تخلثثثو المتغيثثثرات االجتماعيثثثة 

والديمو رافيثثة منهثثا، وتثثؤدي إلثثى نتثثائا  يثثر دقيقثثة  واالقتصثثادية
 لب الحاالت  وتتثوفر عثد  طثر  لتشثخيص مشثكلة التعثدد  في 

بثثثثثين المتغيثثثثثرات  Multicollinearity Problemالخطثثثثثي 
بتشخيصثثثثثثثها بثثثثثثثكك ر الطرائثثثثثثث   انالمسثثثثثثثتقلة، وقثثثثثثثد قثثثثثثثام الباح ثثثثثثث

 المستخدمة، كاتتي:

 Variance(VIF) طريقة معامل تضخم التباين  .1

Inflation Factor: 

يعتبثثثثثر فثثثثثذا المعامثثثثثل مقياسثثثثثًا لتثثثثثك ير االرتبثثثثثاط بثثثثثين المتغيثثثثثرات 
المسثثثثتقلة علثثثثى زيثثثثاد  تبثثثثاين معلمثثثثة المتغيثثثثر المسثثثثتقل  وتتميثثثثز 
مشكلة التعدد الخطي بارتفا  تباين معالم النموذ  وبالتالي عثدم 

بثثالر م  tرهثثور المعلمثثة معنثثوي نتيجثثة انخفثثاض قيمثثة إحصثثائية 
 قد يكون مهمًا في النموذ   من  ن المتغير

 Multicollinearity ولغرض تشخيص مشكلة التعدد الخطي

Problem   بهثثثثذ  الطريقثثثثة، يثثثتم فثثثثي البدايثثثثة حسثثثثاب معامثثثثل
Tolerance  لكثثثثل متغيثثثثر مسثثثثتقل   ثثثثم يحسثثثثب معامثثثثل تضثثثثخم

𝑉𝐼𝐹𝑗 ، حي  j التباين للمتغير المستقل =
1

𝑇𝑜𝑙𝑗
 ، كالتالي:

 :X01معامل تضخم المتغير المستقل 

𝑉𝐼𝐹𝑋01 =
1

𝑇𝑜𝑙𝑋01
=

1

0.141
= 7.111 

 :X02معامل تضخم المتغير المستقل 

𝑉𝐼𝐹𝑋02 =
1

𝑇𝑜𝑙𝑋02
=

1

0.256
= 3.912 

وفكثثثذا إلثثثى  ن يثثثتم حسثثثاب بثثثاقي معثثثامالت التضثثثخم للمتغيثثثرات 
تشير النتائا إلى وجود حي   ،(3)رقم جدول المستقلة المتبقية، 

 ن  بثين المتغيثرات المسثتقلة، حيث  وجثدمشكلة االرتباط الخطي 
                          X10 قيمة معامل التضخم للمتغير

 𝑉𝐼𝐹𝑋10 = 10.214 > والثثثثذي يم ثثثثل الفتثثثثر  الزواجيثثثثة،  10
  X01وكثثثثثثثثثذلك قيمثثثثثثثثثة معامثثثثثثثثثل التضثثثثثثثثثخم للمتغيثثثثثثثثثر المسثثثثثثثثثتقل 

𝑉𝐼𝐹𝑋01 = 7.111 >  ل عمر المر   والذي يم  5

ين، والتثثثثي تحسثثثثب وتفيثثثثد قيمثثثثة متوسثثثثط معثثثثامالت تضثثثثخم التبثثثثا
 :بالعالقة التالية

𝑉𝐼𝐹̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝑞
(∑ 𝑉𝐼𝐹𝑖

𝑞

𝑖=1

) 

في تحديد خطور  مشكلة التعدد الخطي، فان ابتعدت قيمتثه عثن 
الواحثثثثد الصثثثثحي  بك يثثثثر دل ذلثثثثك علثثثثى خطثثثثور  مشثثثثكلة التعثثثثدد 

التبثثثثاين الخطثثثثي، وقثثثثد سثثثثجلت قيمثثثثة متوسثثثثط معثثثثامالت تضثثثثخم 
𝑉𝐼𝐹̅̅ للمتغيثثثثثرات المسثثثثثتقلة ̅̅ ̅ = ممثثثثثا يثثثثثدل علثثثثثى خطثثثثثور   2.489

 مشكلة التعدد الخطي 
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 𝐕𝐈𝐅𝐢 (: معامالت تضخم التباين3جدول )

 Tolerance 𝑽𝑰𝑭𝒊 المتغيرات المستقلة رمز المتغير المستقل

X01 7.111 0.141 عمر المرأة 

X02  3.912 0.256 الزواجعمر المرأة عند 

X03 2.081 0.481 الحالة التعليمية للمرأة 

X04 1.412 0.708 الحالة التعليمية للزوج 

X05 1.431 0.699 مشاركة المرأة في العمل 

X06 1.104 0.906 االستخدام السابق لوسائل تنظيم األسرة 

X07 1.467 0.682 الوضع االقتصادي لألسرة 

X08 2.504 0.399 عمر الزوج 

X09 1.038 0.963 مهنة الزوج 

X10 10.214 0.098 الفترة الزواجية 

X11 1.064 0.940 عدد األطفال المتوفين 

X12 1.197 0.835 قراءة الصحف والمجالت 

X13 1.092 0.916 االستماع للراديو 

X14 1.245 0.803 نوع الوحدة السكنية 

X15 1.169 0.855 عدد الغرف في المنزل 

X16 1.156 0.865 مدة الرضاعة الطبيعية 

X17 3.121 0.320 عدد األطفال الذين يعيشون معها 

 متوسط معامالت تضخم التباين 
 

2.489 
 

 

 :Condition Index (CI) طريقة دليل الحالة  .2

 Condition(CI) اسثثثتخدام دليثثثل الحالثثثة -كثثثذلك  -يمكثثثن 

Index   ككحثثثثد الطرائثثثث  لتشثثثثخيص مشثثثثكلة التعثثثثدد الخطثثثثي
Multicollinearity Problem  ،بثثثثين المتغيثثثرات المسثثثثتقلة

، نحسثب دليثل (X'X)فبعد اسثتخرا  الجثذور المميثز  للمصثفوفة 
لحاصثثثل قسثثثمة  التربيعثثثي، وفثثثو عبثثثار  عثثثن الجثثثذر (CI) الحالثثثة

 كبثثر جثثذر مميثثز علثثى كثثل مثثن الجثثذور المميثثز  األخثثرى، حيثث  
 كبثثثثر جثثثثثذر مميثثثثز يسثثثثثاوي  ن  (2.4)الجثثثثثدول رقثثثثم يتبثثثثين مثثثثن 

𝜆𝑀𝑎𝑥 = بحسثثثاب دليثثثل الحالثثثة  انوبالتثثثالي قثثثام الباح ثثث  14.09
 كاتتي:

 دليل الحالة األول:

𝐶𝐼1 = √
𝜆𝑀𝑎𝑥

𝜆1
= √

14.091

14.091
= 1.00 

 دليل الحالة ال اني:

𝐶𝐼2 = √
𝜆𝑀𝑎𝑥

𝜆2
= √

14.990

0.990
= 3.772 

 دليل الحالة ال ال :

𝐶𝐼3 = √
𝜆𝑀𝑎𝑥

𝜆3
= √

14.091

0.712
= 4.448 

  (4)وفكذا لبقية المتغيرات، كما فو موض  في الجدول 

 و تسثثثاويها، فهثثثذا مؤشثثثر إلثثثى  15فثثث ذا زادت قيمثثثة الثثثدليل عثثثن 
فهثذا  30إمكانية وجود مشكلة التعدد الخطي   ما إذا زادت عن 

مؤشثثر علثثى خطثثور  المشثثكلة  نالحثثر مثثن بيانثثات الجثثدول رقثثم 
، وا نان 15لة  كبر من  و يساوي  ن خمسة قيم لدليل الحا 2.4

، ويعني ذلك وجود مشكلة التعدد الخطي بثين 30منها  كبر من 
باسثتخدام طريقثة  انمتغيرات الدراسة  وفي فذ  الحالة قام الباح 

 خرى وفي طريقة نسبة التباين لتشخيص مشكلة التعثدد الخطثي 
 بدقة للكشف عن مصدر فذ  المشكلة 
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، والجذور Condition Index (CI) الحالة(: دليل 4جدول )
 Eigenvalue (𝛌) المميزة

 دليل الحالة
Condition Index 

  الجذور المميزة

Eigenvalue 
Dimension 

1.000 14.091 1 

3.772 0.990 2 

4.448 0.712 3 

5.106 0.540 4 

6.382 0.346 5 

7.106 0.279 6 

8.066 0.217 7 

8.992 0.174 8 

10.164 0.136 9 

10.262 0.134 10 

12.269 0.094 11 

14.042 0.071 12 

14.802 0.064 13 

15.328 0.060 14 

17.793 0.045 15 

22.201 0.029 16 

35.788 0.011 17 
 

 :Variance Proportionطريقة نسبة التباين   .3

المقيثثثا، اتخثثثر  و الطريقثثثثة األخثثثرى لتشثثثثخيص مشثثثكلة التعثثثثدد 
 Variance Proportionالخطثثي وفثثي طريقثثة نسثثبة التبثثاين 

 والذي يم ل نسبة تبثاين التقثدير المفسثر بواسثطة المكثون الثرئي،
(Principle component)   المرافثث  لكثثثل جثثذر مميثثثز حيثثث

اسثثثي تعتبثثثر مشثثثكلة التعثثثدد الخطثثثي مثثثؤ ر  إذا كثثثان المكثثثون األس
مرتفع نسبيًا يسافم  (Condition index)المراف  لدليل الحالة 

بصور   ساسية في تباين ا نين  و  ك ر من المتغيرات المسثتقلة  
( المدون بالملح ، وجثد  ن 1.4فمن خالل بيانات الجدول رقم )

مشثثكلة التعثثدد الخطثثي مثثؤ ر  بشثثكل كبيثثر علثثى البيانثثات، وذلثثك 
بصثثثور   ساسثثثية فثثثي تبثثثاين  ال ثثثة سثثثافم  (18)ن المكثثثون رقثثثم أل

والتثثثي تم ثثثل علثثثى  X01 ،X02 ،X10متغيثثثرات مسثثثتقلة وفثثثي 
(، عمثثثثثر المثثثثثر   عنثثثثثد الثثثثثزوا  %92.0التثثثثثوالي، عمثثثثثر المثثثثثر   )

 ( %71.0(، الفتر  الزواجية )74.0%)

وفثثثثثثثثثثثثثثثثثي محاولثثثثثثثثثثثثثثثثثة لتفثثثثثثثثثثثثثثثثثادي مشثثثثثثثثثثثثثثثثثكلة التعثثثثثثثثثثثثثثثثثدد الخطثثثثثثثثثثثثثثثثثي 
Multicolinearity Problem فذ  المشكلة،  ان، عالا الباح

سثالفة الثذكر،  سلوب حذف بعض المتغيرات المستقلةدام  باستخ
والثذي يم ثل الفتثر   10Xحي  استبعد )حذف( المتغير المسثتقل 

الزواجية، وذلك لوجثود عالقثة عكسثية جوفريثة بينثه وبثين متغيثر 
، حيثثث  سثثثجل معامثثثل االرتبثثثاط X02عمثثثر المثثثر   عنثثثد الثثثزوا  

𝑟𝑋02,𝑋10 بينهمثا، =  P-Valueبداللثثة إحصثثائية  0.589−

   م قام بتشثخيص مشثكلة التعثدد الخطثي علثى السثتة 0.000 =
، فلثثم تعثثد فنثثاك مشثثكلة التعثثدد 16qعشثثر المتغيثثر المتبقيثثة 

 الخطي، وذلك لتسباب اتتية:

 قثثثثثيم معامثثثثثل التضثثثثثخم (VIF)  لجميثثثثثع المتغيثثثثثرات المسثثثثثتقلة
، وحثثثد  تحسثثثن فثثثي قيمثثثة متوسثثثط معثثثامالت 5 صثثثغر مثثثن 

𝑉𝐼𝐹̅̅ تضثخم التبثاين حيث  سثجلت ̅̅ ̅ = ممثا يثدل علثثى  1.62
 عدم خطور  مشكلة التعدد الخطي 

  عثدم وجثود  ي مكثون رئيسثي(Principle Component) 
 نثثين  و  ك ثثر متغيثثر مثثن ايسثثافم بصثثور   ساسثثية فثثي تبثثاين 

 (CI) قلة، بالر م من وجود قيم لدليل الحالثةالمتغيرات المست
 ( المدون بالملح  4الجدول رقم ) 15 كبر من 

اسثثتطا  تشثثخيص مشثثكلة  ينن البثثاح كوبالتثثالي نسثثتطيع القثثول بثث
التعثثثدد الخطثثثي، وقثثثام بمعالجثثثة فثثثذ  المشثثثكلة باسثثثتخدام  سثثثلوب 

 حذف بعض المتغيرات 

 المرحلة الثانية: توفي  نموذج االنحدار المتعدد

بتوفيثث  نمثثوذ  انحثثدار متعثثدد  انبنثثاء علثثى مثثا تقثثدم، قثثام الباح ثث
علثثى المتغيثثرات المسثثتقلة السثثتة عشثثر  Yلمتغيثثر عثثدد الثثوالدات 

المتبقية، حي   شارت النتائا التقويمية لنموذ  االنحدار الموف  
نثثه ذو جثثود  عاليثثة، حيثث  سثثجلت قيمثثة  إلثثى  3.4بالجثثدول رقثثم 

 معامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل التحديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
=

29,971,038

36,164,297
= ، ويتصثثثثثثثثثثثثثف معامثثثثثثثثثثثثثل 0.829

ن  التحديثثثد بكنثثثه لثثثو  ضثثثيف متغيثثثر مسثثثتقل لنمثثثوذ  االنحثثثدار فثثث
قيمتثثه سثثترتفع حتثثى ولثثو لثثم تكثثن فنثثاك  فميثثة للمتغيثثر المسثثتقل 
الُمضاف، حي   ن إضافة متغير مستقل إلى نمثوذ  االنحثدار، 

عائثثثثد  بسثثثثبب زيثثثثاد  مجمثثثثو  المربعثثثثات ال 𝑅2يثثثثؤدي إلثثثثى زيثثثثاد  
، SST، مثثثثع  بثثثثثات مجمثثثثو  المربعثثثثات الكليثثثثثة SSRلالنحثثثثدار 

 𝑅2  Adjusted ولهثذا يثتم حسثاب معامثل التحديثد المصثح 

(�̅�2) والثثثذي يكخثثثذ باالعتبثثثار النقصثثثان الحاصثثثل فثثثي درجثثثات ،
قثثثثثل مثثثثثن قيمثثثثثة معامثثثثثل التحديثثثثثد ) يثثثثثر  الحريثثثثثة وقيمتثثثثثه دائمثثثثثًا 

وجثثثثثد  ن قيمثثثثثة  (5)المصثثثثثح (، ومثثثثثن خثثثثثالل بيانثثثثثات الجثثثثثدول 
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        عاليثثثة، Adjusted R Squareعامثثثل التحديثثثد المصثثثح  م
�̅�2 = مثثثثثثثن التباينثثثثثثثات فثثثثثثثي  %82.8، وفثثثثثثثذا يعنثثثثثثثي  0.828

المتغيثثثثثر التثثثثثابع )عثثثثثدد الثثثثثوالدات الحيثثثثثة(، ُيفسثثثثثرفا التبثثثثثاين فثثثثثي 
المتغيثثرات االجتماعيثثة واالقتصثثادية والديمو رافيثثة المتجمعثثة فثثي 

ات ترجثثثع مثثثن التباينثثث (%17.6)نمثثثوذ  االنحثثثدار الموفثثث ، و ن 
إلثثى متغيثثرات مسثثتقلة  خثثرى، كثثكن تكثثون فنثثاك متغيثثرات  خثثرى 

 مهمة لم تتضمن في النموذ  

 

 لنموذج انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة (ANOVA) (: جدول تحليل التباين5جدول )
 معامل التحديد

  (�̅�𝟐) المصحح
 القيمة االحتمالية

P-Value 

إحصائية قيمة 
 F االختبار

 متوسط مجموع
  M. S  المربعات

 درجات الحرية
d.f 

 مجموع المربعات
S.S 

 مصدر االختال 
Source of Variance 

0.828 0.000 1,405.212 

 Regression  االنحدار 29,971.038 16 1,873.190

 Residual الخطأ 6,193.259 4,646 1.333

 Total اإلجمالي 36,164.297 4,662 

 

وكذلك من جدول تحليل التبثاين السثاب ، يمكثن اسثتنتا  متوسثط 
 Mean Squareمربعثات البثواقي  و مثا يسثمى بتبثاين البثواقي 

of Residual  لهثثثذا  التربيعثثثيوبكخثثثذ الجثثثذر  (1.333)وفثثثو
 Standardالمقثثثدار نحصثثثل علثثثى الخطثثثك المعيثثثاري للتقثثثدير 

Error of the Estimate  ،"و مثا يسثمى بثث " خطثك التقثدير  ،
 بهثثثثثثثثثثثثثثثا،  المتنبثثثثثثثثثثثثثثثكفثثثثثثثثثثثثثثثو مقيثثثثثثثثثثثثثثثا، لدرجثثثثثثثثثثثثثثثة دقثثثثثثثثثثثثثثثة القثثثثثثثثثثثثثثثيم 

𝑆𝑡. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √𝑀. 𝑆. 𝑅 = √1.333 = وفثثثثثثثثثثثثثثثثو  1.155
مقثثثدار صثثثغير، ممثثثثا يثثثدل علثثثثى جثثثود  النمثثثثوذ  المسثثثتخدم فثثثثي 

 التنبؤ 

 Yوالختبثار معنويثة نمثثوذ  انحثدار متعثدد لمتغيثثر عثدد الثثوالدات 
باختبثثثار  انمسثثثتقلة السثثثتة عشثثثر، قثثثام الباح ثثثعلثثثى المتغيثثثرات ال

 الفرضية اإلحصائية المنارر  لذلك، وفي:
𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽16 = 0 

𝐻1: At least one of them different 

، والختبثثثثثار الفرضثثثثثية اإلحصثثثثثائية Fاختبثثثثثار  اناسثثثثثتخدم الباح ثثثثث
،  3.4السثثثثابقة، وتحصثثثثل علثثثثى النتثثثثائا المدونثثثثة بالجثثثثدول رقثثثثم 

            ة االختبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثارئيإحصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاحيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثجلت قيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
𝐹(16,4662) =       والقيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة االحتماليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  1,405.212

𝑃(𝐹 ≥ 1,405.212) = ، ممثثثثا يشثثثثير إلثثثثى رفثثثثض 0.000
الفرضثثثية الصثثثفرية )فثثثرض العثثثثدم(، ويعنثثثي ذلثثثك  ن المتغيثثثثرات 

منهثثثثا علثثثثى األقثثثثل مثثثثن معثثثثالم  اً المسثثثثتقلة مجتمعثثثثة  و  ن واحثثثثد
ابع )عثثدد الثثثوالدات النمثثوذ  لهثثا تثثثك ير معنثثوي علثثثى المتغيثثر التثثث

الحيثثة(،  مثثا إذا كانثثت نتيجثثة تحليثثل التبثثاين  يثثر معنويثثة فيثثدل 
 ذلك على  ن جميع معامالت االنحدار  ير معنوية 

وبما  نه تم قبول الفثرض القائثل بمعنويثة تثك ير واحثد علثى األقثل 
من معالم النموذ ، معنى ذلك من الممكثن وجثود بعثض المعثالم 

معنوي داخلة ضثمن النمثوذ ، ولهثذا السثبب التي لي، لها تك ير 
باختبار معنوية كل معلمة من معثالم النمثوذ  علثى  انقام الباح 

 حد ،  ي اختبار كل فرضية من الفرضيات التالية:

16,...2,1,j
0β:H

0β:H

j1

j0











 

، الختبثار كثل فرضثية علثى حثد ،  ي tاختبثار  اناستخدم الباح 
المتغيثثثثر التثثثثابع معرفثثثة معنويثثثثة تثثثثك ير كثثثثل متغيثثثر مسثثثثتقل علثثثثى 
  6الجثدول رقثم بصور  انفرادية، فتحصثل علثى النتثائا المدونثة ب

متغيثر مسثتقل ذات تثك ير معنثوي ضثمن  12وجثود  تشير النتائا
النمثوذ  الموفثث  حيث  سثثجلت القيمثثة االحتماليثة لهثثذ  المتغيثثرات 

)عمثر المثر  ( والقيمثة االحتماليثة   X01،وفثي:0.05صغر من  
𝑃(𝑡لهثثثثثثثثثذا المتغيثثثثثثثثثر ≥ 26.199) = 0.000 X02  عمثثثثثثثثثر(

𝑝(𝑡        المثثثثثثثثثثثثثر   عنثثثثثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثثثثثزوا ( بقيمثثثثثثثثثثثثثة احتماليثثثثثثثثثثثثثة ≤

−28.208) = 0.000 ،X03  )  الحالثثثثثثثثثة التعليميثثثثثثثثثة للمثثثثثثثثثر(
𝑃(𝑡بقيمثثثثثثثثثثثثثثثثثة احتماليثثثثثثثثثثثثثثثثثة  ≤ −6.659) = 0.000 ،X04 

𝑃(𝑡         )الحالثثثثثثثة التعليميثثثثثثثة للثثثثثثثزو ( بقيمثثثثثثثة احتماليثثثثثثثة ≤

−4.071) = 0.000 ،X06  االسثثثثثثثتخدام السثثثثثثثاب  لوسثثثثثثثائل(
𝑃(𝑡 األسر ( بقيمة احتماليةتنريم  ≤ −6.615) = 0.000 ،
X07  الوضثثثثع االقتصثثثثادي لتسثثثثر ( بقيمثثثثة احتماليثثثثة(𝑃(𝑡 ≥
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9.019) = 0.000 ،X08 عمثثثثثثر الثثثثثثزو ( بقيمثثثثثثة احتماليثثثثثثة( 
 𝑃(𝑡 ≥ 2.404) = 0.028 ،X09  مهنثثثثثثثة الثثثثثثثزو ( بقيمثثثثثثثة(

𝑃(𝑡 احتمالية ≥ 5.000) = 0.000  ،X11  عدد األطفثال(
𝑃(𝑡   المتثثثثوفين( بقيمثثثثة احتماليثثثثثة ≥ 21.715) = 0.000 ،

X13 االسثثثثثثثثثثثثثثثثتما  للراديثثثثثثثثثثثثثثثثو( بقيمثثثثثثثثثثثثثثثثة احتماليثثثثثثثثثثثثثثثثة( 𝑃(𝑡 ≤

−4.705) = 0.016  ،X16    )مثثثثثد  الرضثثثثثاعة الطبيعيثثثثثة(
𝑃(𝑡  بقيمثثثثثثثثثثثثثة احتماليثثثثثثثثثثثثثة ≤ −2.463) = 0.019  ،X17 
                         الثثثثثثثذين يعيشثثثثثثثثون معهثثثثثثثا( بقيمثثثثثثثثة احتماليثثثثثثثثة   )عثثثثثثثدد األطفثثثثثثثثال

𝑃(𝑡 ≥ 47.688) =   فيمثثثثثا لثثثثثم يكثثثثثن فنثثثثثاك تثثثثثثك ير 0.000
 تغيرات مستقلة معنوي لعدد  ربع م

 

 

 نتائج تقدير معامالت انحدار عدد الوالدات على المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لألسرة (:6جدول )

 القيمة االحتمالية
P-Value 

 قيمة إحصاءة
 t االختبار

 الخطأ المعياري
Std. Error 

 معامالت االنحدار

�̂�𝒋 

 المتغيرات

Variables 

0.000 26.199 0.025 0.653 X01 

0.000 -28.208 0.025 -0.712 X02 

0.000 -6.659 0.021 -0.138 X03 

0.000 -4.071 0.020 -0.081 X04 

0.485 -0.699 0.021 -0.014 X05 

0.000 -6.615 0.038 -0.249 X06 

0.000 9.019 0.023 0.209 X07 

0.016 2.404 0.020 0.049 X08 

0.000 5.000 0.070 0.348 X09 

0.000 21.758 0.050 1.085 X11 

0.078 -1.760 0.020 -0.035 X12 

0.000 -4.705 0.015 -0.070 X13 

0.176 1.352 0.016 0.022 X14 

0.541 0.611 0.035 0.021 X15 

0.014 -2.463 0.018 -0.045 X16 

0.000 47.688 0.019 0.905 X17 
 

 المرحلة الثالثة: تحديد أفضل نموذج انحدار متعدد

باسثثثثتخرا  نمثثثثوذ  انحثثثثدار  انفثثثثي المرحلثثثثة السثثثثابقة قثثثثام الباح ثثثث
متعثثثثدد  ولكثثثثن فثثثثذا النمثثثثوذ  يتضثثثثمن مجموعثثثثة مثثثثن المتغيثثثثرات 

فثثثثثي  انالمسثثثثثتقلة ذات التثثثثثك ير  يثثثثثر المعنثثثثثوي، وير ثثثثثب الباح ثثثثث
استخرا  نموذ  انحدار متعدد بحي  تكون فيه جميع المتغيثرات 

 انالمسثثثتقلة ذات تثثثك ير معنثثثوي  ولهثثثذا الغثثثرض اسثثثتخدم الباح ثثث
لتحديثثد  Stepwise Regressionجي طريقثثة االنحثثدار التثثدري

 فضل نموذ  انحدار متعدد، وفي  فم الطثر  فثي إجثراء تحليثل 
االنحثثثثدار المتعثثثثدد، وتعطثثثثي فثثثثذ  الطريقثثثثة سلسثثثثلة مثثثثن تحليثثثثل 
االنحدار، حي  يثتم فيهثا إضثافة  و اسثتبعاد المتغيثرات المسثتقلة 
بطريقثثة منترمثثة مثثن المعادلثثة واحثثدًا بعثثد اتخثثر ويجثثري فثثي كثثل 

حتثثثثثى نصثثثثثل إلثثثثثى معيثثثثثار  خطثثثثثو  بنثثثثثاء معادلثثثثثة انحثثثثثدار جديثثثثثد 

إحصثثثثثائي محثثثثثدد، وفثثثثثو  ن تكثثثثثون جميثثثثثع المتغيثثثثثرات المسثثثثثتقلة 
 الداخلة في النموذ  معنوية 

وعند إجثراء تحليثل االنحثدار التثدريجي لتحديثد  فميثة كثل متغيثر 
مستقل على حد  في اإلسهام في النموذ  الرياضي، الذي يم ل 

جتماعيثثثثة   ثثثثر المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة )المتغيثثثثرات االقتصثثثثادية واال
والديمو رافية( في المتغير التابع )عدد الوالدات الحية(، تحصثل 

والثذي يوضث   (5.4)على النتائا المبينة بالجثدول رقثم  انالباح 
ترتيثثب دخثثول المتغيثثرات المسثثتقلة فثثي نمثثوذ  االنحثثدار المتعثثدد 

Multiple Regression وكثثثذلك قيمثثثة التغيثثثر فثثثي بعثثثض ،
قيمثة التغيثر فثي معامثل التحديثثد اإلحصثاءات المهمثة، فنجثد  وال 

الثذي يثثدل علثى مقثثدار مثا يسثثافم بثه المتغيثثر المسثتقل المضثثاف 
 خيثثثرًا فثثثي فثثثذا النمثثثوذ  مثثثن تفسثثثير لتبثثثاين المتغيثثثر التثثثابع،  ثثثم 

المسثثثتخدمة  Fترهثثر قيمثثة التغيثثثر فثثي قيمثثة إحصثثثاء  االختبثثار 
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الختبثثار معنويثثة قيمثثة التغيثثر فثثي معامثثل التحديثثد الخاصثثة بكثثل 
المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة،  ثثثثم ترهثثثثر القيمثثثثة االحتماليثثثثة  متغيثثثثر مثثثثن
 ن متغيثثر  7  يتضثث  مثثن الجثثدول رقثثم F (P-Value)الختبثثار 

ُيفسثثثثر مثثثثا مقثثثثدار   (X17)عثثثثدد األطفثثثثال الثثثثذين يعيشثثثثون معهثثثثا 
من التباين في المتغير التابع )عدد الثوالدات الحيثة(،  71.54%

والثثثثذي  (X11)ودخثثثثل  انيثثثثًا، المتغيثثثثر عثثثثدد األطفثثثثال المتثثثثوفين 
مثن التبثاين فثي المتغيثر التثابع، ودخثل  %3.36ُيفسر ما مقثدار  

% من التبثاين 2.15حي  فسر  (X01) ال ًا متغير عمر المر   
فثثثي المتغيثثثر التثثثابع، وفكثثثذا إلثثثى  ن نصثثثل إلثثثى دخثثثول المتغيثثثر 
ال ثثثاني عشثثثر فثثثي نمثثثوذ  االنحثثثدار المتعثثثدد والثثثذي يم ثثثل عمثثثر 

التبثاين فثي المتغيثر  حي  فسر نسبة ضثعيفة مثن (X08)الزو  
                        ( ولكثثثن فثثثذ  النسثثثبة معنويثثثة فثثثي تفسثثثير التغيثثثر%0.02التثثثابع )

𝑃(𝐹 ≥ 5.728) = ، وقد خر  مثن نمثوذ  االنحثدار 0.017
المتعثثدد المتغيثثرات المسثثتقلة األخثثرى علثثى اعتبثثار  نهثثا متغيثثرات 

 ينضعيفة في تك يرفا و ير مهمة إحصثائيا، وبثذلك يكثون البثاح 
علثثثى  Yبتوفيثثث  نمثثوذ  انحثثدار لمتغيثثثر عثثدد الثثوالدات  اد قامثثقثث
سثثثهام كثثثل  مسثثثتقالً  اً  نثثثى عشثثثر متغيثثثر ا مثثثن متغيثثثرات الدراسثثثة، وا 

مثثثثن فثثثثذ  المتغيثثثثرات معنثثثثوي فثثثثي تفسثثثثير تبثثثثاين المتغيثثثثر  متغيثثثثر
 التابع 

 

 إلجمالي عينة الدراسة Stepwise Regression(: نتائج تحليل االنحدار التدريجي 7جدول )
 R2  اختبار معنوية التغير في

 التحديد معامل

R2 

 التغير في قيم

R2 
 المتغيرات ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار

Variables  القيمة االحتمالية 

P-Value 

 قيمة إحصاءة
F 

0.000 11,713.966 0.715 0.7154 X17 1 

0.000 624.434 0.749 0.0336 X11, X17 2 

0.000 435.463 0.770 0.0215 X01, X11, X17 3 

0.000 1,117.153 0.815 0.0444 X02, X01, X11, X17 4 

0.000 141.300 0.820 0.0055 X03, X02, X01, X11, X17 5 

0.000 58.054 0.823 0.0022 X07, X03, X02, X01, X11, X17 6 

0.000 56.603 0.825 0.0021 X06,X07, X03, X02, X01, X11, X17 7 

0.000 37.786 0.826 0.0014 X07, X06, X04, X03, X02, X01, X11, X17 8 

0.000 28.799 0.827 0.0011 X09, X04, X06,X07, X03, X02, X01, X11, X17 9 

0.000 25.239 0.828 0.0009 X13, X09, X04, X06,X07, X03, X02, X01, X11, X17  10 

0.009 6.913 0.828 0.0003 X16, X13,X09, X04, X06X07, X03, X02, X01, X11, X17  11 

0.017 5.728 0.829 0.0002 X08, X16, X13, X09, X04, X06,X07, X03, X02, X01, X11, X17 12 
 

والختبثثثثار معنويثثثثة نمثثثثوذ  االنحثثثثدار الموفثثثث  بطريقثثثثة االنحثثثثدار 
اختبثار  ان، اسثتخدم الباح ثStepwise Regressionالتدريجي 

F (ANOVA ) 8وتحصثثثثل علثثثثى النتثثثثائا المدونثثثثة بالجثثثثدول ،
     تسثثثثثثثثثثثاوي Fومنهثثثثثثثثثثثا نجثثثثثثثثثثثد  ن القيمثثثثثثثثثثثة االحتماليثثثثثثثثثثثة الختبثثثثثثثثثثثار 

 𝑃(𝐹 ≥ 1,872.394) = وفثثذ  القيمثثة  صثثغر مثثن  0.000
يدل ذلك على معنوية نموذ  االنحدار الموف ، و ن قيمثة  0.05

مثثن التبثثاين  %82.8،  ي  ن 0.828مصثثح  معامثثل التحديثثد ال
فثثي معثثدل اإلنجثثاب بثثين النسثثاء اللثثواتي متزوجثثات  و سثثب  لهثثن 

عثثدد األطفثثال الثثذين ) X17الثثزوا  فثثي ليبيثثا يعثثزي للمتغيثثرات، 

)عمثر   X01)عثدد األطفثال المتثوفين(،  X11يعيشثون معهثا(،
)الحالثثثثثثة  X03)عمثثثثثثر المثثثثثثر   عنثثثثثثد الثثثثثثزوا (،  X02المثثثثثثر  (، 
 X06)الوضثثثع االقتصثثثثادي لتسثثثثر (،  X07لمثثثثر  (، التعليميثثثة ل

)الحالثثثثثثة  X04)االسثثثثثثتخدام السثثثثثثاب  لوسثثثثثثائل تنرثثثثثثيم األسثثثثثثر (، 
)االسثثثثتما    X13)مهنثثثثة الثثثثزو (، X09التعليميثثثثة للثثثثزو (، 

)عمر الزو (،  X08الطبيعية(،  )مد  الرضاعة X16للراديو(، 
مثثثن التبثثثاين يعثثثزى لمتغيثثثرات  خثثثرى  يثثثر التثثثي  %17.6وفنثثثاك 

 تضمنها النموذ  
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 لنموذج انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة (ANOVA) (: جدول تحليل التباين8جدول )

 معامل التحديد
 (�̅�𝟐) المصحح 

 القيمة االحتمالية
P-Value 

 قيمة إحصاءة
 Fاالختبار 

 مجموعمتوسط 
 M. S  المربعات

 درجات الحرية
d.f. 

 مجموع المربعات
S.S 

 مصدر االختال 
Source of Variance 

0.828 0.000 1,872.394 

 Regression  االنحدار 29,963.269 12 2,496.939

 Residual  الخطأ 6,201.028 4,650 1.334

 Total  اإلجمالي 36,164.297 4,662 

 

وللتككثثد مثثن معنويثثة معثثالم نمثثوذ  االنحثثدار الموفثث  بعثثد اسثثتبعاد 
بعثثثثثثثثثض المتغيثثثثثثثثثرات باسثثثثثثثثثتخدام طريقثثثثثثثثثة االنحثثثثثثثثثدار التثثثثثثثثثدريجي 

Stepwise Regressionاختبثثثار  ان، اسثثثتخدم الباح ثثثt  لهثثثذا
معنويثثة جميثثع  (9)الغثثرض، فثثكرهرت النتثثائا المدونثثة بالجثثدول 

معثثالم نمثثوذ  االنحثثدار الموفثث ، حيثث  سثثجلت القثثيم االحتماليثثة 
P-Value  5المنارر  لكل معلمة  صغر من%: 

𝑃 (𝑡 ≥ |𝑡𝐶𝑗
|) < 0.05 ,        ∀𝑗 = 1,2, … ,12 

ويعني ذلك، وجود   ر جوفري ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  لجميع المتغيثرات المسثتقلة الداخلثة فثي النمثوذ (%5)المعنوية 

على المتغير التابع )عدد الوالدات الحيثة(  مثع وجثود فثرو  فثي 
مسثثتوى التثثك ير فثثي عثثدد الثثوالدات الحيثثة عنثثد المثثر   مثثن متغيثثر 

 إلى أخر 
 

 ية(: نتائج تقدير معامالت انحدار عدد الوالدات على المتغيرات المستقلة بعد استبعاد المتغيرات غير المعنو 9جدول )

 االحتمالية القيمة

P-Value 

 إحصاءة قيمة

 t االختبار
Beta 

 المعياري الخطأ

Std. Error 

 االنحدار معامالت

�̂�𝒋 

 المتغيرات

Variables 

0.000 47.984 0.490 0.019 0.907 X17 

0.000 21.797 0.136 0.050 1.087 X11 

0.000 26.185 0.297 0.025 0.650 X01 

0.000 -28.504 -0.228 0.025 -0.714 X02 

0.000 -8.431 -0.064 0.018 -0.153 X03 

0.000 9.585 0.063 0.021 0.198 X07 

0.000 -6.694 -0.043 0.038 -0.252 X06 

0.000 -4.126 -0.030 0.020 -0.082 X04 

0.000 5.026 0.031 0.070 0.350 X09 

0.000 -5.081 -0.032 0.015 -0.074 X13 

0.012 -2.522 -0.016 0.018 -0.046 X16 

0.017 2.393 0.023 0.020 0.048 X08 
 

ونتيجثثثثثثة الخثثثثثثتالف وحثثثثثثدات قيثثثثثثا، المتغيثثثثثثرات المسثثثثثثتقلة، قثثثثثثام 
بتحويثثثثل معثثثثامالت االنحثثثثدار إلثثثثى معثثثثامالت انحثثثثدار  انالباح ثثثث
 ي تحويلها إلى معامالت انحدار تعتمد علثى  (،Beta) معيارية

الثثثدرجات المعياريثثثة للمتغيثثثرات حتثثثى يكثثثون تبثثثاين كثثثل منهثثثا فثثثو 
علثثثى حجثثثم إسثثثهام المتغيثثثر  Betaالوحثثثد   وكثثثذلك يثثثدل معامثثثل 

المسثثثثتقل فثثثثي التثثثثك ير علثثثثى المتغيثثثثر التثثثثابع مثثثثع بقثثثثاء   ثثثثر بقيثثثثة 
المتغيثثثثثثثرات  ابتثثثثثثثثًا، دون الخثثثثثثثوف مثثثثثثثثن اخثثثثثثثتالف التباينثثثثثثثثات  و 

 فات وحدات القيا، )بغض النرر عن إشار  المعامل( اختال

ولتحويثثثثل معثثثثامالت االنحثثثثثدار العاديثثثثة إلثثثثثى معثثثثامالت انحثثثثثدار 
 المعادلة التالية: اناستخدم الباح ( Beta) معيارية

𝐵𝑒𝑡𝑎(𝛽𝑗) = 𝐵𝑗 ×
𝑆𝑌

𝑆𝑋𝑗

 ,            𝑗 = 1,2, … . , 𝑞 

  ن: حي 

 𝐵𝑗ر : معامل االنحدار الجزئي المعياري للمتغي𝑗   

𝐵𝑗معامل االنحدار للمتغير :  𝑗   
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𝑆𝑌: االنحراف المعياري للمتغير التابع  𝑌  

𝑆𝑋𝑗
  𝑋𝑗 : االنحراف المعياري للمتغير المستقل

نالحثثر  ن: متغيثثر  9المدونثة بالجثثدول  (Beta)فمثن خثثالل قثثيم 
 ك ثثثر متغيثثثر  (X17) عثثثدد األطفثثثال الثثثذين يعيشثثثون مثثثع المثثثر  

مسثثافمة فثثي التثثك ير علثثى المتغيثثر التثثابع )عثثدد الثثوالدات الحيثثة( 
، و ن زيثثثثاد  قثثثثدرفا وحثثثثد  واحثثثثد  فثثثثي قثثثثيم فثثثثذا  0.490بدرجثثثثة 

المتغيثثثثر تثثثثؤدي إلثثثثى زيثثثثاد  فثثثثي المتغيثثثثر التثثثثابع )عثثثثدد الثثثثوالدات 
،  (X01) ، ويليثه فثي متغيثر عمثر المثر  0.907الحية( بمقدار 

فثثثثي التثثثثك ير علثثثثى المتغيثثثثر التثثثثابع سثثثثجلت إسثثثثهام فثثثثذا المتغيثثثثر 
، وبينثثت النتثثائا  ن زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد  فثثي 0.297بمقثثدار 

 ،0.650عمر المر   تثؤدي إلثى زيثاد  فثي عثدد الثوالدات بمقثدار 
فثثذا المتغيثثر بدرجثثة  وسثثافم (X02)  ثثم عمثثر المثثر   عنثثد الثثزوا 

، وجثثد  ن زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد  فثثي قثثيم فثثذا المتغيثثر 0.228
مسثثثتقل تثثثؤدي إلثثثى نقثثثص فثثثي المتغيثثثر التثثثابع )عثثثدد الثثثوالدات ال

، (X11) عثثثثدد األطفثثثثال المتثثثثوفين ،  ثثثثم0.714الحيثثثثة( بمقثثثثدار 
، و ن زيثاد  قثدرفا وحثد  0.136فثذا المتغيثر بدرجثة  حي  سثافم

واحثثثد  فثثثي عثثثدد األطفثثثال المتثثثوفين يثثثؤدي إلثثثى زيثثثاد  فثثثي عثثثدد 
 عليميثثة للمثثر  ، وبعثثدفا متغيثثر الحالثثة الت1.087الثثوالدات بمقثثدار 

(X03)  تشير النتائا إلى  ن زياد  قدرفا وحد  واحد  في الحالة
التعليميثثثثة للمثثثثر   تثثثثؤدي إلثثثثى نقثثثثص فثثثثي عثثثثدد الثثثثوالدات بمقثثثثدار 

        ،  م الوضع االقتصادي0.153

بينثثت النتثثائا إلثثى  ن زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد   (X07)لتسثثر   
فثثثثثي عثثثثثدد  فثثثثثي الوضثثثثثع االقتصثثثثثادي لتسثثثثثر  تثثثثثؤدي إلثثثثثى زيثثثثثاد 

،  ثثم االسثثتخدام السثثاب  لوسثثائل تنرثثيم 0.198الثثوالدات بمقثثدار 
تشثثير النتثثائا إلثثى  ن زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد   (X06)األسثثر  

في االستخدام الساب  لوسائل تنريم األسر  تثؤدي إلثى زيثاد  فثي 
حيث   (،X09) ، ويليه مهنة الزو 0.252عدد الوالدات بمقدار 

سثثجلت  ن زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد  فثثي مهنثثة الثثزو  تثثؤدي إلثثى 
،  ثثثم الحالثثثة التعليميثثثة 0.350زيثثثاد  فثثثي عثثثدد الثثثوالدات بمقثثثدار 

بينت النتائا إلى  ن زياد  قدرفا وحثد  واحثد  فثي  (X04) للزو 
الحالة التعليمية للزو  تؤدي إلى نقص في عدد الوالدات بمقدار 

بينثثثثت النتثثثثائا إلثثثثى  ن  (X13) يثثثثو،  ثثثثم االسثثثثتما  للراد0.082
زيثثاد  قثثدرفا وحثثد  واحثثد  فثثي االسثثتما  للراديثثو تثثؤدي إلثثى نقثثص 

 ، ويليثثثه متغيثثثر عمثثثر الثثثزو 0.074فثثثي عثثثدد الثثثوالدات بمقثثثدار 
(X08)  رهثثثرت  ن زيثثثاد  وحثثثد  واحثثثد  فثثثي عمثثثر الثثثزو  يثثثؤدي 

، و خيثرًا متغيثر مثد  0.048إلى زيثاد  فثي عثدد الثوالدات بمقثدار 
 رهثثرت  ن زيثثاد  وحثثد  واحثثد  فثثي  (X16) بيعيثثةالرضثثاعة الط

مثثثد  الرضثثثاعة الطبيعيثثثة يثثثؤدي إلثثثثى نقثثثص فثثثي عثثثدد الثثثثوالدات 
 0.046بمقدار 

وللتحقثثثث  مثثثثن صثثثثالحية نمثثثثوذ  االنحثثثثدار الموفثثثث ، يتبثثثثين مثثثثن 
اقتثثثثثثراب التوزيثثثثثثع االحتمثثثثثثالي ألخطثثثثثثاء نمثثثثثثوذ   5، 4الشثثثثثثكلين 

 االنحدار من التوزيع الطبيعي 
 

 
 (: المدرج التكراري ومنحنى التوزيع الطبيعي ألخطاء نموذج االنحدار المتعدد الموف 4شكل )
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y
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 (: انتشار األخطاء العشوائية الناتجة عن نموذج االنحدار المتعدد الموف 5شكل )

 

 النتائج:  -9

حاولثثثثت فثثثثذ  الدراسثثثثة تقصثثثثي العالقثثثثة بثثثثين مسثثثثتوى الخصثثثثوبة 
السثثثثثثثكانية فثثثثثثثي ليبيثثثثثثثا ومجموعثثثثثثثة مثثثثثثثن المتغيثثثثثثثرات االقتصثثثثثثثادية 
واالجتماعيثثثثة والديمو رافيثثثثة، وكشثثثثفت فثثثثذ  الدراسثثثثة  ن مسثثثثتوى 
الخصثثثثوبة السثثثثكانية فثثثثي ليبيثثثثا يتثثثثك ر بمجموعثثثثة مثثثثن المتغيثثثثرات 

المتغيثرات االقتصادية واالجتماعية والديمو رافيةر ومن  فثم فثذ  
في عدد األطفال الثذين يعيشثون مثع المثر  ، حيث  كشثفت نتثائا 

يجثابي ذي داللثة إحصثائية لمتغيثر عثدد إفذ  الدراسة وجود   ثر 
األطفال الذين يعيشون مع المر   في مستوى الخصثوبة السثكانية 
فثثي ليبيثثا، وقثثد  رهثثرت النتثثائا  ن مسثثتوى الخصثثوبة يرتفثثع كلمثثا 

 يعيشون مع المر   )األسر  الممتد (  ارتفع عدد األطفال الذين

وكثذلك بينثثت الدراسثة  ن متغيثثر عمثر المثثر   عنثد الثثزوا  لثه   ثثر 
جثثثثوفري فثثثثي الخصثثثثوبة السثثثثكانية فثثثثي ليبيثثثثا، حيثثثث   ن مسثثثثتوى 

داللثة  يالخصوبة ينخفض بارتفا  فذا المتغير بشكل واض  وذ
 إحصائية 

ا  له وعالو  على ذلك،  رهرت فذ  الدراسة  ن العمر عند الزو 
تك ير عكسي على مد  الحيا  الزوجية، وبالتالي تؤ ر تك يرًا كبيرًا 
فثثي مسثثتوى الخصثثوبةر فالحيثثا  الزوجيثثة الطويلثثة تّمكثثن الزوجثثة 
مثثثثن إنجثثثثاب عثثثثدد كبيثثثثر مثثثثن األطفثثثثال مقارنثثثثة بالحيثثثثا  الزوجيثثثثة 

 القصير   

كما كشفت فذ  الدراسة  فمية متغير الوضع االقتصادي لتسر  
ى مسثثثتوى الخصثثثوبة السثثثكانية فثثثي ليبيثثثا، حيثثث  فثثثي التثثثك ير علثثث

 اً بينثثت النتثثائا  نثثه كلمثثا كثثان الوضثثع االقتصثثادي لتسثثر  مرتفعثث
كلمثثثا ارتفثثثع مسثثثتوى الخصثثثوبة، وقثثثد يعثثثزى السثثثبب لقثثثدر  األسثثثر  
ذات الوضثثثثع االقتصثثثثادي المرتفثثثثع علثثثثى تحمثثثثل تكثثثثاليف تربيثثثثة 

 األبناء 

ت داللة و وضحت نتائا فذ  الدراسة  ن فناك فرو  جوفرية ذا
إحصثثثثائية فثثثثي مسثثثثتوى الخصثثثثوبة السثثثثكانية بثثثثاختالف اسثثثثتخدام 
وسثثثائل تنرثثثيم األسثثثر ، حيثثث  بينثثثت الدراسثثثة  ن االنخفثثثاض فثثثي 
مسثثثتويات الخصثثثوبة فثثثي ليبيثثثا، وكثثثذلك فثثثي جميثثثع منثثثاط  ليبيثثثا 
المختلفثثة، يعثثود جثثزء منثثه بسثثبب اسثثتخدام وسثثائل تنرثثيم األسثثر ، 

ائل تنرثثثيم األسثثثر  فقثثثد وجثثثد  ن النسثثثاء الالتثثثي ال يسثثثتعملن وسثثث
 مستوى خصوبتهن  قل من النساء الالتي يستعمل الوسائل 

وكشفت نتائا فذ  الدراسة  فمية متغيري الحالثة التعليميثة للمثر   
والحالثثة التعليميثثة للثثزو ، فقثثد تبثثين  ن اإلنجثثاب يثثرتبط بمسثثتوى 
تعليم المر   ، وكذلك مستوى تعليم زوجهار حي  يثزداد انخفثاض 

المتعلمثثة مثثع ارتفثثا  مسثثتوى تعليمهثثا، فثثالمر   التثثي  إنجثثاب المثثر  
لم تحر بنصيب وافر من التعليم تنجب في المتوسط عددًا  ك ثر 
ممثثا تنجبثثه المثثر   المتعلمثثة  وكثثذلك يثثنخفض مسثثتوى الخصثثوبة 

 للمر   بارتفا  المستوى التعليمي لزوجها 

 كما بينت نتائا فذ  الدراسة العالقة بين مد  الرضاعة الطبيعية
 ومستوى الخصوبة السكانية في ليبيا 
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وكشثثثثفت نتثثثثائا فثثثثذ  الدراسثثثثة كثثثثذلك عثثثثن وجثثثثود   ثثثثر ذي داللثثثثة 
إحصائية لمتغير مهنة الزو  في مستوى الخصوبة السثكانية فثي 
ليبيثثا، وقثثثد  رهثثثرت النتثثثائا  ارتفثثثا  مسثثثتوى الخصثثثوبة السثثثكانية 
للنسثثاء الالتثثي  زواجهثثن يمتهنثثون مهنثثة الزراعثثة مقارنثثة بالنسثثاء 

التي  زواجهن يمتهن مهن  خرى، ويعثزى ذلثك إلثى  ن إنجثاب ال
األطفال ووجودفم في األسر  عامثل إنتثا  ومصثدر دخثل جديثد، 
فكثثل طفثثل جديثثد يعنثثي سثثاعد جديثثد يضثثاف إلثثى قثثو  العمثثل فثثي 

 األسر  

وبينت نتائا فذ  الدراسة  ن متغير وفيات األطفال قد   ر تثك يرًا 
ية فثثثي ليبيثثثا، حيثثث  كلمثثثا طرديثثثًا علثثثى مسثثثتوى الخصثثثوبة السثثثكان

ارتفثع عثثدد األطفثال المتثثوفين ارتفثع مسثثتوى الخصثوبة السثثكانية، 
 ن ارتفا  وفيثات األطفثال يجعثل اتبثاء يك ثرون  انويعتقد الباح 

مثثثن األبنثثثاء وذلثثثك لتعثثثويض الفاقثثثد بسثثثبب الوفثثثا   كمثثثا  ن وفثثثا  
 الطفل قبل الفطام تتي  المجال للحمل التالي في وقت مبكر 

ائا فثثثثذ  الدراسثثثثة كثثثثذلك عثثثثن وجثثثثود   ثثثثر ذي داللثثثثة وكشثثثثفت نتثثثث
إحصائية لمتغير عمر المر   في مستوى الخصثوبة السثكانية فثي 

 ليبيا، وقد  رهرت النتائا   رًا طرديًا ذا داللة إحصائية  

و وضحت نتائا فذ  الدراسة  ن فناك فرو  جوفرية ذات داللة 
االسثثثتما  إحصثثثائية فثثثي مسثثثتوى الخصثثثوبة السثثثكانية بثثثاختالف 
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Abstract: 

Libya classified countries that have achieved significant growth in many aspects of development, 

where occupies 53rd place among 177 countries in terms of human development status (HDI, 2010), 

but they will face a huge challenge due to the low population growth in the future. Where the annual 

population growth rate record a sharp decline of 57.1%, and is attributed to the sharp decline in 

population fertility, which has seen a sharp decline, from 7.2 children per woman for the period 1980 

AD - 1985 to 2.7 children per woman for the period 2003 - 2007, and is expected that this decline will 

continue to be up 1.4 period of 2025 m - 2030, that is at least 33% of the population replacement level 

(2.1). From the above, entices researcher feared enter Libya in trouble population sharply caused by a 

sharp decline in population fertility rate, which is Libya's oil-producing countries with high economic 

growth, which does not suffer from population increases. On the contrary, it is supposed to do the 

Libyan state encouraging procreation to raise fertility rates. In this context, the researcher saw the 

need for a statistical study to examine the social and economic variables affecting the levels and 

adopted a researcher in the study on a sample of the Libyan Family Health Survey (2008), whose size 

11920 married woman or already married. The use of multiple regression analysis method for 

estimating a multivariate model, shows the relationship between a set of independent variables and 

their impact on the dependent variable. 

Key words: population fertility, multiple regression analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


