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  السيد خاطر.د
  الزاوية -كلية اقتصاد –قسم تحليل البيانات 

  ة ــــــــة الزاويـــــــجامع

  : مقدمة
تلعب الوفيات دوراً هاماً وكبيراً في التأثير علي حجم السكان وتركيبـه  

حيـث أن   ،فهي من أهم العوامل التي تعمل علي تناقص عدد السكان ،النوعي
الذي يؤثر في السكان فهم يزيـدون زيـادة    الوفيات هي العنصر الثاني الهام

وبناء عليه تشير ظاهرة الوفيـات   ،طبيعية بالمواليد وينقصون طبيعياً بالوفيات
إلي حاالت الوفاة كعنصر من عناصر التغير السكاني حيث أن الوفاة مصـير  
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مثل العوامل في أي مجتمع كل البشر غير أن معدل حدوثها يتأثر بعدة عوامل 
   .فية واالقتصادية واالجتماعيةراجالديمو

وقد شهدت معظم دول العالم انخفاضاً في مستوي الوفاة بـين سـكانها   
 ،خالل السنوات األخيرة وذلك علي مستوى الدول النامية والـدول المتقدمـة  

ويرجع ذلك بالدرجة األولي إلي التقدم الصحي والرعاية الصـحية المنتشـرة   
الوفيات فكان ذلـك مـن العوامـل     صاحب ذلك انخفاض في معدالت والذي

وقد قام عـدد كبيـر مـن البـاحثين      ،الرئيسية التي أدت إلي الزيادة السكانية
بعـض المتغيـرات   و الوفيـات بمحاوالت للتعرف على شكل العالقـة بـين   

 نحيـث أ  ،عليهـا  وقوة تأثير كل منهاالديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية 
صادية واالجتماعية هي مجموعـة الخصـائص   رافية واالقتجالمتغيرات الديمو

التي يتعرض لها السكان مثل مستوى المعيشـة والتعلـيم والحالـة الصـحية     
على  بأخر أوبعضها تؤثر بشكل  أووكل هذه المتغيرات ، وغيرها  والتحضر

   .الوفيات
  :مشكلة الدراسة
) 113(حيث تحتل المرتبـة   ،نمو ال متوسطةمن البلدان  مصرتصنف 

طبقـا لتقريـر التنميـة     التنمية البشرية مستويبلدا من حيث  )177( من بين
، وتواجه تحديات في كثير من الجوانب التنموية ،2011البشرية العالمي لعام 
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حد أهم التحديات التي تواجه جهود التنميـة  أمعدالت األمراض والوفيات عد تو
لهـا عالقـة    تالوفياوال شك أن ارتفاع معدالت  ،لتحسين نوعية حياة السكان
وتتـوخى هـذه    ،رافية واالقتصادية واالجتماعيـة جبجملة من العوامل الديمو

االقتصـادية  ورافيـة  جالدراسة كشف ومعرفة العالقة بين المتغيـرات الديمو 
  .معدل الوفيات في مصرواالجتماعية التي تؤثر في 

  :هدف الدراسة 
 افيـة رجالهدف األساسي لهذه الدراسة هـو تحليـل العوامـل الديمو   

  .مصرفي  بالوفياتاالقتصادية واالجتماعية المرتبطة و
  :المنهجية ومصادر البيانات

المنشورة في تقرير التنمية بيانات الاستندت الدراسة بشكل أساسي إلى 
التحليل العاملى هذه الدراسة أسلوب ت واستخدم ،2008البشرية المصري لعام 

رف علـى العوامـل المرتبطـة    وذلك للتع،  تحليل االنحدار المتعددوأسلوب 
 وذلك باستخدام برنـامج الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة     بالوفيات 

(SPSS).  
  : الوفياتالمؤثرة في  المتغيرات
معدل اإلعالـة  (متغيرات الديموجرافية في الوتتمثل  :الديموجرافية المتغيرات

  .)نسبة سكان الحضر –الديموجرافي 
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متوسط نصيب الفرد (االقتصادية في  المتغيراتثل تتمو: االقتصادية المتغيرات
  ).نسبة الفقراء من إجمالي السكان –من الناتج المحلي اإلجمالي 

معـدل القـراءة   (وتتمثل المتغيرات االجتماعية فـي  : المتغيرات االجتماعية
عدد األطباء لكل ألـف مـن    –نسبة القيد بجميع المراحل التعليمية  –والكتابة 
  ).الممرضات لكل ألف من السكانعدد  -السكان 

  الوفياتالتحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة في 
  التحليل العاملي

يعتبر التحليل العاملي أحد األساليب اإلحصائية التي تسـتخدم بغـرض   
-والتي لها توزيع طبيعـي متعـدد    -ربط مجموعة من المتغيرات المشاهدة 

ويكون هذا العامـل أو   ،متغيراتيفسر هذه ال ،عامل أو أكثر فيلظاهرة معينة 
 )معياريـا ( العوامل مستقلة عن بعضها البعض وموزعة توزيعا طبيعيا قياسيا

بمتوسط صفر وتباين مقداره واحد صحيح علـى أن يكـون عـدد العوامـل     
   .المشتركة أقل من أو تساوى عدد المتغيرات المشاهدة

بداللـة   x1، x2،...،...،...،....، xpلدراسة عدد من المتغيرات المشاهدة 
 ،Common Factors، F1مجموعة من العوامل المشتركة غيـر المشـاهدة   

F2،...،...،Fm.  
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تكون الصورة الرياضية لنموذج التحليل العاملى  تباستخدام المصفوفا
 X = LF + E        :كما يلي

  :حيث أن
X : قيمة المتغيرات األصلية المشاهدة والتي تتكون من األبعاد(PX1). 
L :معامالت االرتباط بين المتغيرات للمشاهدة والعوامـل  ) التحميل(صفوفة م

 .(PXM)غير المشاهدة باألبعاد 
F : قيمة العوامل المشتركة باألبعاد(Mx1).  
E : باألبعاد ) الخطأ(قيمة البواقي(PX1). 

نظراً لوجود عدد كبير نسبياً من المتغيرات التي قد يكون لها تأثير في 
والذي تم التعرف عليهم من قبل وباسـتخدام  متغيرات ) 8( عددهمو الوفيات

وبطريقة المكونـات الرئيسـية    Factor Analysisأسلوب التحليل العاملي 
Principal Component  متبوعاً بإدارة العوامل علي محاور متعامدة لكل

فقد وجد أن متغيـرات   ،ة عواملثالثحيث أبرز التحليل العاملي  ،المتغيرات
ومن خالل تقدير مصفوفة التحميل لكل متغير علـي   ،جموعة معنويةهذه الم
عن طريق تجميـع قـيم    Eigen Values يتم حساب الجذر الكامن ،العامل

الجذر الكامن لكل عامل يكون أكبـر  (مربعات التشبع لكل عامل من العوامل 
ـ نتيجة التحليـل العـاملي للعوامـل     وفيما يلي ،)من الواحد الصحيح ة الثالث

  .اتمتغير الثمانيةستخلصة من الم
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  :العوامل الديموجرافية 
متغيـر وقـد    )2(عـدد  الديموجرافية من المتغيرات تتكون مجموعة 

  ).1(موضحا ذلك الجدول رقم  ،املع )1(عدد التحليل العاملي في  لخصهم
  العوامل الديموجرافية )1(جدول 

  جميعيللتباين الت%   للتباين المفسر%   القيمة المميزة  العوامل
  84.664  84.664  1.693  العامل األول

  :العوامل االقتصادية 
متغير وقد لخصهم ) 2(تتكون مجموعة المتغيرات االقتصادية من عدد 

  ).2(موضحا ذلك الجدول رقم  ،عامل) 1(التحليل العاملي في عدد 
  العوامل االقتصادية )2(جدول 

  اين التجميعيللتب%   للتباين المفسر%   القيمة المميزة  العوامل
  58.907  58.907  1.178  العامل األول

  :العوامل االجتماعية 
متغيـرات وقـد   ) 4(تتكون مجموعة المتغيرات االجتماعية من عـدد  

  ).3(موضحا ذلك الجدول رقم  ،عامل) 1(لخصهم التحليل العاملي في عدد 
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  العوامل االجتماعية )3(جدول 
  للتباين التجميعي%   فسرللتباين الم%   القيمة المميزة  العوامل

  59.010  59.010  2.360  العامل األول

  :تحليل االنحدار
تـم   ،للعوامل السابقة Factor Scoresبعد االحتفاظ بالدرجات العاملية 

وذلك  (Multiple Regression Analysis)المتعدد إجراء تحليل االنحدار
العوامل الديموجرافية واالقتصادية  كمتغير تابع ومجموعة الوفيات بأخذ معدل

  .واالجتماعية الثالثة المستخلصة من التحليل العاملي كمتغيرات مستقلة
 Multiple Regression) المتعددالصيغة العامة لنموذج االنحدار و

Model) يمكن توضيحه كاألتي:  

ifffY  


3322110  

 : حيث أن

 :المتغير التابع
Y   .معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمةويمثل :  

  وهي ):Factor Scoresالدرجات العاملية (المتغيرات المستقلة 
f1  : العامل الديموجرافيويمثل.  
f2  : العامل االقتصاديويمثل.  
f3  : العامل االجتماعيويمثل.  
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0   .يمثل ثابت النموذج:  

1  : معدل الوفيات الخامعلى  لعامل الديموجرافيلمعامل االنحدار.  

2  : معدل الوفيات الخامعلى  لعامل االقتصاديلمعامل االنحدار.  

3  : معدل الوفيات الخامعلى  لعامل االجتماعيلمعامل االنحدار.  

i  :امل الخطأمع.  
حيث تم إجراء كل العمليات الحسابية الخاصة بتحليل االنحدار المتعـدد  

  .SPSS اإلحصائيباستخدام البرنامج 
  نتائج نموذج االنحدار المتعدد المفترض )4(جدول

نموذج  معلمات
  االنحدار

  قيمة اختبار  القيمة
t 

  معنوية
t  

  قيمة اختبار
F  

  معنوية
F  

R2  

0  5.870  30.408  0.000  

3.409  0.035  0.605  1  0.730  2.824  0.010  

2  0.615-  2.585-  0.034  

3  0.498-  1.938-  0.048  
حيث نالحـظ مـن    ،نتائج نموذج االنحدار المفترض) 4(ويبين جدول 
مـن  %  60.5 أنوهذا يعنـي   R2 = 0.605امل التحديد الجدول أن قيمة مع

يمكـن  ) معدل الوفيات الخام(التغيرات التي تحدث في قيم المتغير التابع وهو 
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ـ  ةالمسـتقل  اتتفسيرها عن طريق المتغيـر  العوامـل الديموجرافيـة    يوه
  ).Factor Scoresالدرجات العاملية ( واالقتصادية واالجتماعية

باستخدام  ضذج االنحدار القياسي المتعدد المفتروللتأكد من معنوية نمو
عند مستوى معنويـة  ) F= 3.409(نالحظ أن القيمة المحتسبة هي  ،Fاختبار 

وهذا يعني أن نموذج االنحدار القياسي معنوي  )0.05(وهي أقل من ) 0.035(
   .)α=  0.05(عند مستوي الداللة 

سي المقدر باسـتخدام  وللتأكد من معنوية متغيرات نموذج االنحدار القيا
  -:نالحظ أن ،tاختبار 

  وهي معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة     ) 0= 5.870(قيمة المعلمة  .1

)α = 0.01(،  وذلك ألن قيمة مستوى المعنوية المشاهدة)وهي  )0.000
 : 0 H0= 0وهذا يعني أن نرفض فرض العدم  ،)α = 0.01(أقل من 

أي أن ثابت نموذج االنحدار القياسي له  ،عند هذا المستوى من المعنوية
  .تأثير ايجابي على معدل الوفيات الخام

وهي معنوية عند مستوى ) 1=  0.730(كما نالحظ أن قيمة المعلمة  .2

وذلك ألن قيمـة مسـتوى المعنويـة المشـاهدة      ،)α = 0.05(الداللة 
وهذا يعني أن نـرفض فـرض    ،)α = 0.05(قل من وهي أ) 0.010(
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العامـل  أي أن  ،عند هذا المستوى مـن المعنويـة   : 1 H0= 0العدم 

   .بياً على معدل الوفيات الخامايجايؤثر  الديموجرافي
فهي معنوية عند مستوى الداللـة   )2=  -0.615(أما قيمة المعلمة  .3

)α = 0.05(،  وذلك ألن قيمة مستوى المعنوية المشاهدة)وهي  )0.034
 : 2 H0= 0وهذا يعني أن نرفض فرض العدم  ،)α = 0.05(أقل من 

يؤثر سـلبياً   العامل االقتصاديأي أن  ،عند هذا المستوى من المعنوية
 . على معدل الوفيات الخام

وهي معنوية عند مستوى  )3=  -0.498(ونالحظ أن قيمة المعلمة  .4

وذلك ألن قيمـة مسـتوى المعنويـة المشـاهدة      ،)α = 0.05(الداللة 
وهذا يعني أن نـرفض فـرض    ،)α = 0.05(وهي أقل من  )0.048(

العامـل  أي أن  ،عند هذا المستوى من المعنويـة  : 3 H0= 0العدم 

 . بياً على معدل الوفيات الخاملسيؤثر  االجتماعي

  : االستنتاجات
  :يمكن إيجاز أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في األتي

 وأهمهـا عوامل افرزها التحليل العـاملي   ثالثةهناك  أنبينت الدراسة  .1
 ،تقريبا من االختالف الكلي% 84.7العامل الديموجرافي والذي يفسر 

تقريبـا مـن   % 59تصادي والـذي يفسـر   إلي العامل االق باإلضافة
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أيضـا  تقريبا % 59االجتماعي فهو يفسر العامل  أما ،االختالف الكلي
  .من االختالف الكلي

من التغيرات فـي معـدل   % 60.5 نأنتائج تحليل االنحدار  أظهرت .2
الوفيات الخام يمكن تفسـيرها عـن طريـق العوامـل الديموجرافيـة      

الحصول عليهـا باسـتخدام أسـلوب    واالقتصادية واالجتماعية التي تم 
 .وجميعها معنوية ودالة إحصائيا ،التحليل العاملي

  : التوصيات
اغة أهـم توصـيات هـذه    ييمكن ص، بناءا على االستنتاجات السابقة 

في تحسين الخصائص الديموجرافية للسكان ورفع مستويات المعيشـة  الدراسة 
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