جامعـــــة األزىــــــــــــر

–

غـــــــــزة

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميــــــــــــــــــة االقتصاد والعمـوم اإلداريـة
برنــامج ماجستيـــــــــــــر اإلحصـــــــــــــاء


استخدام ثحليل املساز في دزاسة العوامل
املىاخية املؤثسة على كمية ألامطاز
في محافظة زام هللا
إعـــداد الطالب

إبساهيم سالم إبساهيم أبو عمـ ـ ــسة


إشـــــــــراف

د .شادي إسماعيل التلباوي
استاذ لاحصاء املساعد
ً
قدم هرا البحث استكماال ملتطلبات الحصول على دزجة املاجستير في لاحصاء .
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 إلى من زبياوي صغيرا  ،و كان دعاؤهم ِطس هجاحي  ،إلى أمي
الحىىهت زمص الحب والعطاء  ،وإلى والدي العصيص الري أحمل
اطمه بكل افخخاز .
 إلى السوح التي طكىت زوحي  ،وجحملت املخاعب من أجلي  ،إلى
شوجتي الغاليت أم أطامت .
 إلى عصوحي وطىدي بعد هللا  ،إلى إخىحي و أخىاحي .

ً
 إلى ابني أطامت  ،وابىتي ليان  ،جعلهم هللا ذخسا لإلطالم
واملظلمين .
 إلى من عشت معهم لحظاث جميلت  ،إلى أصدقائي ْلاعصاء .
ً
 إلى من هم أكسم مىا جميعا  ،إلى الشهداء العظماء .
 إلى زوح أخي الري لم جلده أمي الشهيد  -:محمىد أحمد أبى
طمسة .
 إلى ْلاطسي  ،فك هللا أطسهم وقيدهم .
ً
إليهم جميعا أهدي هرا العمل املخىاطع  ،و أطأل هللا أن ًىفعىا به
في الدهيا وآلاخسة .

ب

شكر وتقدير
شكش وتقذٌش

الحمدهللالذيخمقفسوى،والذيقدرفيدى،والذيأخرجالمرعى،الحمدهلل
الذيبنعمتوتتمالصالحات،والصالةوالسالمعمىخاتماالنبياءسيدنامحمدعميوأفضل
الصالةوالتسميم،أمابعد ...

ً
َّ ْ
ْ ْ
ْ
﴿ ز ِب أ ْو ِش ْع ِني أن أشكس ِو ْعمتك ال ِتي أوع ْمت عل َّي وعلى و ِالد َّي وأن أ ْعمل ص ِالحا
ث ْسضاه وأ ْدخ ْلني بس ْحمتك في عبادك َّ
(النمل :آية )19
الص ِال ِحين ﴾
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
إن اهلل أوجب عمينا شكر نعمو اعترافاً بحقو  ،فاهلل الحمد والشكر في السراء
يتم بجيد صاحبو وحده  ،لذا فإني أشكر من ليم اليد
والضراء  ،ثم إن ىذا العمل ال ُ
الطولىفيىذاالعملانطالقاًمنقولرسولاهللصمىاهللعميووسمم"ال يشكر اهلل من

ال يشكر الناس"،ليذاأتقدمبعظيمالشكرواالمتنانإلىمنتشرفتبالتتممذعمىيديو،
إلىالدكتور/شادياسماعيلالتمباني،لماقدمومننصحوتوجيوبعمموومعرفتوفجزاه
اهلل عني خير الجزاء  ،كما و أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة   ،الدكتور
 /مؤمن الحنجوري  و الدكتور  /حازم الشيخ أحمد  ،لقبوليم مناقشة رسالتي  واثرائيا
بآرائيمالنيرة،كماأقدمشكريوتقديريلييئةالتدريسفيقسماإلحصاءمتمثم ةًبالدكتور
/محمودعكاشةوالدكتور/عبداهللاليبيل .
والأنسىأنأتقدم بالشكروالتقديرإلىمدرسةذكورالزيتوناإلعداديةلالجئين،
متمثمةً بمديرىاالمربيعبدالرحيمراضي،وزمالئياألفاضلأعضاءىيئةالتدريس،
وطالبي األعزاء  ،عمىدعميم غير المحدود  في مشواري الدراسي  ،والشكر موصول
لزميمياألستاذ/كمال محيسن أبوعمرة ،و األستاذ/محمدسميمانأبوعمرة،عمى
مابذالهمنجيٍدأثناءمراجعةرسالتيلُغوياً،وفيالختامأشكركلمنساعدنيومديد
العونإلتمامىذاالعمل،واخراجوبيذهالصورة.
ج

املخلص
تناولتىذهالدراسةاستخدامأسموبتحميلالمسارلدراسةالعواملالمناخيةالمؤثرة
عمى كمية األمطار  في محافظة رام اهلل  ،حيث تم الحصول عمى بيانات الدراسة من
دائرةاألرصادالجويةالتابعةلو ازرةالنقلوالمواصالتفيالضفةالغربية،وكانتالبيانات
عبارةعن 60مشاىدةشيريةعمىمدار 5أعواممتتاليةمن 2011 -2007م ،حيث
تم تجزئة معامالت االرتباط إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة  باستخدام أسموب تحميل
المسار  ،وتم حساب معامالت المسار أيضاً باستخدام طريقة االنحدار ،وقد توصمت
الدراسةالىأنمعامالتالمسارالمحسوبةبالطريقتينمتطابقة،حيثاستخدمتالدراسة
برنامج Rاالحصائيوكذلكبرنامج،SPSS/AMOSوتوصمتالدراسةإلىأنأكثر
المتغيرات تأثي اًر مباش اًر  عمى كمية األمطار ىو معدل درجة الح اررة ثم معدل سطوع
الشمسثممعدلالرطوبةالنسبية  ،كماأنأكثرالمتغيراتتأثي اًر غيرمباشرعمىكمية
األمطار المتساقطةىومعدلسطوعالشمس ثممجموعالتبخرثممعدلالضغطالجوي
وتوصمتالدراسةإلىأنأكثرالمتغيراتتأثي اًركمياًعمىكميةاألمطارالمتساقطةىو
معدلسطوعالشمسثممعدلدرجةالح اررةثممعدلالرطوبةالنسبية .
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Abstract
The current study adopted the Path Analysis approach to examine
the climate factors that affect rainfall in Ramallah governorate . Study
data were obtained from National Weather (meteorological) Bureau in the
ministry of transportation in the West Bank.
Sixty monthly observation were conducted in five successive years
- 1 . Using the Path Analysis approach, to part the correlation
coefficients into direct and indirect effects. The path coefficients were
calculated through the use of Regression Analysis .
Statistical R and SPSS/AMOS program were used to calculate and
process the obtained data .
The findings showed that the Path coefficients calculated by the
two ways are identical .The findings also showed that the variables that
have direct effect on rainfall are temperature, brightness of the sun and
relative humidity average; respectively. In addition, the variables that
have indirect effect on rainfall are brightness of the sun, evaporation and
air pressure .
The study concluded that the variables that have the most total
effect on rainfall are brightness of the sun, temperature and relative
humidity average; respectively .
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انفصم األول  :مذخم انذساست







الفصل األول
مدخل الدراسة


( )1.1مقدمة :
تعتبر الدراسات المناخية من الدراسات ذات األىمية العظمى  ،حيث إن المناخ يؤثر
بصورةكبيرةعمىاإلنسانفيشتىمجاالتحياتوونشاطاتو،كماأنالتعرفعمىمقومات
المناخ يعتبر إحدى مقومات التنمية البشرية  ،ليذا فإن الباحثين عند دراستيم لممناخ فإنيم
يتناولون دراسة عناصر المناخ وذلك من أجل التعرف عمى التباينات في المعدالت الشيرية
والسنوية لمعناصر  ،كي يتمكنوا من الكشف عن أسباب ىذه التباينات  .ويستخدم الباحثون
أساليبإحصائيةمختمفةلمتوصللنتائجمفيدة .
فالتخمودراسةعمميةأوتربويةأواجتماعيةأوفمسفيةمناستخداماألساليباإلحصائية
المتنوعة،خصوصاً تمكاألساليبالتيتيدفلموصولإلىصيغةتصفالعالقاتبينمتغيرات
الدراسةمثلطرقتحميلاالنحداربأنواعوالمختمفة،حيثييدفتحميلاالنحدارلوصفشكل
العالقاتبينالمتغيراتالمفسرةوالمتغيرالتابع،ثمتقديرقيمةالمتغيرالتابعأوالتنبؤبياعند
مستوىمنمستوياتالمتغيراتالمفسرة،ثمفيالنيايةتفسيرالتغيرالناتجفيقيمالمتغيرالتابع
بداللةالتغيرفيقيمالمتغيرالمستقلبعدضبطبقيةالمتغيراتالمفسرة،كماأنتحميلاالنحدار
يحققأىدافالبحثإالأنويقتصرعمىإبرازالتأثيراتالمباشرةلممتغيراتالمستقمةعمىالمتغير
التابعدونالتطرقلمتأثيراتغيرالمباشرةفيالمتغيرالتابع .
لكن في الواقع  ىناك متغيرات ال يمكن فصميا عن بعضيا البعض لشدة ترابطيا  ،مثل
العالقة بين عناصر المناخ  حيث يوجد بينيا ارتباط واضح ال يمكن تجاىمو  ،واستناداً لعمماء
المناخفقدتبينأناإلشعاعالشمسييؤثرفيدرجةالح اررةتأثي اًرمباش اًر،وأندرجةالح اررةتؤثر
عمىمعدلالضغطالجويبصورةمباشرة،وبالتالييمكنالقولأناإلشعاعالشمسييؤثرعمى
التأثيرات

معدل الضغط الجوي بصورة غير مباشرة عن طريق درجة الح اررة   ،لذلك فإن دراسة
الكمية(المباشرةوغير المباشرة)  لممتغيراتالمستقمة عمى المتغير التابع  أمرميم ،حيث إن
أسموبتحميلاالنحدارغيرمالئملمثلىذهالمواقف،وبالتالييمجأالباحثونإلىأساليبإحصائية
تالئممثلىذهالحاالت،ومنىذهاألساليبتحميلالمسار .Path analysis

حيثيعتمدأسموبتحميلالمسارعمىوجودنماذجسببية،ويفترضوجودعالقةخطيةبين
السبب Causesوالنتيجة(.Effectرشاد:1177،ص )111
ييدف تحميلالمسارلتحميل معامالتاالرتباط بينمتغيرينإلى تأثيرات مباشرة و تأثيرات
ة،ويمكنأسموب تحميلالمسارالباحثمنإعطاءتفسيراتأكثروضوحاً وأىميةمن
غيرمباشر
ُ
خاللالنتائج،كمايفترضتحميلالمساروجودعالقاتبينالمتغيراتالمفسرة .

لذلكيمكناستخدامىذااألسموب فيدراستنا،حيثتتأثركميةاألمطار المتساقطةفي
محافظةراماهللبالعديدمنالعواملالمناخيةوالمكانيةالتييربطياعالقاتاليمكنالفصلبينيا،
وىذهالعواملقدتؤثرفيبعضياالبعض .

( )2.1مشكمة الدراسة :
ىاأل َْر ِ
زْرعاً تَْأ ُك ُل
وق اْل َماءإِلَ ْ
ض اْل ُج ُرِز فَُن ْخ ِرُج بِ ِو َ
ان ُس ُ
ي َرْواأََّن َ
يقولالمولىعزوجل} أ ََولَ ْم َ

ِم ْنو أ َْنعاميم وأَنفُسيم أَفَ َال ِ
ون {  ( السجدة  ، )27فالمياه ىي مصدر الحياة عمى سطح
ُ
ي ْبص ُر َ
ُ َ ُ ُْ َ ُ ُْ
األرض،حيثيستخدماإلنسانالمياهفي شتىمناحيحياتو ،كمايعتمداإلنتاجالزراعيعمى

المياه،وقدحذرالعمماءمنمشكمةنقصالمياهالعذبة،ىذهالمشكمةالتيتعتبرمشكمةالعصر،
حيث تيدد مشكمة نقص المياه العذبة سكان العالم في كل زمان ومكان  ،والسبب الرئيسي  في
نقصالمياهالعذبةالزيادةالسكانيةاليائمةوزيادة االستيالكوالتغيرالمناخيالذيأدىإلىجفاف
بعضالمناطق،وكذلكتموثالبيئة .
وتعتبر األمطار المصدر الرئيسي لممياه في فمسطين فيي التي تغذي الخزان الجوفي
والمجاري المائية وكذلك يمكن االستفادة منيا بشكل مباشر في الري في موسم سقوط األمطار  ،
وتأتي المياه السطحية من الجداول والوديانوالعيون في المرتبة الثانية  ،إال أن االعتماد األكبر في
محافظةراماهلل عمى المياه الجوفية،التيتتجدد منخاللاألمطار المتساقطة،ولكنإشكالية
محافظةراماهللالكبيرةىيفيتذبذبىطولاألمطار ،فنجدهغزي اًرفيسنةما،وقميالًفيسنة
أخرى،ممايؤديإلىتذبذبفياإلنتاجالزراعي،ومدةسقوطاألمطار فيراماهللتقدربحوالي
 90يوم من أصل  175يوم ( فصمي الشتاء والخريف )  ،ىذه الحالة من عدم انتظام ىطول
األمطار فرضتعمىسكانراماهللأنيسعواالىتخزينالمياه(نيروز: 2004،ص،)12مما

يدفعالباحثينلتفسيرسببتذبذباألمطار ،والعواملالمؤثرةفيىذاالتباينلكميةاألمطار من
سنةألخرى .
كمايالحظفيالدراساتواألبحاثأنمعظمالباحثينيتناولونموضوعتأثيرعناصرالمناخ
عمىبعضياالبعضمنخاللدراسةأمرين :
ال:دراسةوجودأوعدموجودعالقةبينالمتغيراتالمناخيةباستخدامتحميلاالرتباط .
أو ً
ثانياً:دراسةالتأثيرالمباشرفقطلممتغيراتالمناخيةفيكميةاألمطارباستخدامأسموبتحميل
االنحدار .
لكنالواقعيوضحوجودشبكةمنالعالقاتبينعناصرالمناخ المؤثرةفيكميةاألمطار
المتساقطة،حيثإنأسموب تحميلاالنحداروالذييعتبرأساساً ميماًأليتحميللمبياناتيفترض
عدموجودعالقاتبينالمتغيراتالمستقمة،ليذاتظيرالحاجةالستخدامأساليبإحصائية متقدمة
،التفترضعدموجودعالقاتبينالمتغي ارتالمستقمة،ومنىذهاألساليبأسموبتحميلالمسار
،حيثإنتحميلالمساريعطينموذجاً توفيقياً لبياناتالدراسةويفسرتأثيرالمتغيراتالمستقمة
فيالمتغيرالتابعكتأثيراتمباشرةوغيرمباشرة،واليقتصرعمىوجودوعدموجودتأثير،حيث
إنىناكمتغيراتوسطيةتسيمفيتفسيرتمكالعالقات .
بناءعمىماسبقتتركزمشكمةالدراسةفيالتساؤلالرئيسيالتالي :
ً
ما أىم العوامل المناخية التي ليا تأثير (مباشر وغير مباشر) عمى كمية األمطار المتساقطة
في محافظة رام اهلل ؟
ويتفرعمنواألسئمةالفرعيةالتالية 
 .1ىلمعدلالضغطالجويالشيرييؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟
 .2ىلكميةالتبخرالشيريتؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟
 .3ىلمعدلسرعةالرياحالشيرييؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟
 .4ىلمعدلعددساعاتسطوعالشمسالشيرييؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟
 .5ىلمعدلدرجةالح اررةالشيريةتؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟
 .6ىلمعدلالرطوبةالنسبيةالشيريةتؤثرعمىكميةاألمطارالمتساقطة؟ 

( )3.1أىداف الدراسة :
تتمثلأىدافالدراسةفيالنقاطالتالية :
 .1التعرفعمىأسموبتحميلالبياناتالمتمثلفيتحميلالمسار.Path Analysis
 .2دراسةالعالقةبينعناصرالمناخ(درجةالح اررة،الضغطالجوي،الرطوبةالنسبية،التبخر،
سطوعالشمس،الرياح)وكميةاألمطارالمتساقطةفيراماهلل.
 .3تحديداألثرالمباشروغيرالمباشرلممتغيراتالمستقمة(عناصرالمناخ)عمىالمتغيرالتابع
(كميةاألمطار).
 .4التوصلإلىشكل العالقاتالمباشرةوغير المباشرة  بينمتغيرات الدراسة ،وذلكمنخالل
نموذجيوضحأثرأىممتغيراتالدراسةتأثي اًرفيكميةاألمطارالمتساقطة.

( )4.1أىمية الدراسة :
 .1تكمنأىميةالدراسةفيمحاولةاستكشافأسموب إحصائيميموىوأسموب تحميلالمسار،
الذييندراستخداموفيالوطنالعربيعامةوفيفمسطينبصورةخاصة،حيثيعتمدعمى
العالقاتالقويةبينمتغيرات الدراسة(االزدواجالخطي) التييفترضتحميلاالنحدار عدم
وجودىا.
 .2كماوتكمنأىميةالدراسةفيالشقالتطبيقيوذلكمنخاللمعرفةأىمالعناصرالمناخية
تأثي اًر عمى كمية األمطار  المتساقطة في محافظة رام اهلل  من خالل حساب األثر المباشر
وغير المباشر ليا  ،وذلك ليتسنى لذوي االختصاص معالجة المشكالت البيئية المتعمقة
باألمطار.
ارفيمايتعمقبالمياهواألمطارواالستفادةمنيا .

 .3تقديمتوصياتألصحابالقر

( )5.1حدود الدراسة :
أوالً  :الحدود الموضوعية
تختصىذهالدراسةبدراسةتحميلالمسارمنخاللدراسةالعالقةالسببيةبينالمتغيراتفي
اتجاهواحددونالتطرقلمعالقةالتبادلية،حيثتعتبردراسةالعالقةالتبادلية(ثنائيةاالتجاه)أكثر
تعقيداًوصعوبة .

ثانياً  :الحدود المكانية
اختصتالدراسةبدراسةمناخمحافظةراماهللوذلكلتوافرالبياناتالخاصةبيذهالمحافظة .
ثالثاً  :الحدود الزمانية
تمالحصولعمىالبياناتلمفترةمنيناير2007مإلىديسمبر2011م .

( )6.1مصدر البيانات :
تمالحصولعمىالبياناتمنو ازرةالنقلوالمواصالت-دائرةاألرصادالجويةالفمسطينية–
الضفةالغربية .

( )7.1متغيرات الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من  60مشاىدة  ،وكانت البيانات شيرية لمدة  5سنوات من عام
،2011-2007حيثتمثمتفي7متغيراتكميةتماستخداميافيالدراسةوىي :
.1

كميةاألمطارالمتساقطةبوحدةممم .

.2

معدلالضغطالجويالشيريبوحدةمميبار.

 .3

كميةالتبخرالشيريبوحدةممم.

 .4

معدلسرعةالرياحالشيريةبوحدةكم/ساعة.

 .5

معدلساعاتسطوعالشمسالشيريبوحدةساعة/يوم.

 .6

معدلدرجةالح اررةالشيريبوحدةم.0

.7

معدلالرطوبةالنسبيةالشيريةبوحدة.%

( )8.1منيجية الدراسة :
تم استخدام المنيج التحميمي لدراسة مسار العالقة بين المتغيرات في نموذج  سببي
مقترحمنخاللتقديرمعامالتالمسارباستخدامتحميلاالرتباطوتحميلاالنحدار،واستخدمت
الدراسة برنامج  Rاالحصائيلدراسةاإلحصاءات الوصفية،وحساب معامالتاالرتباط بين
المتغيرات  ،وكذلك تحميل االنحدار  ،أما لتحميل المسار فقد استخدمت الدراسة برنامج

SPSS/AMOSلمالومنمزاياكثيرةفياستخداماتوخص وصاًفيالجانبالتمثيميلمنماذج،
حيث قامت الدراسة ببناء نموذج تحميل المسار من خالل بناء نموذج سببي يوضح نمط
لمعالقاتبينمتغيراتالدراسة،ومنثمرسمنموذجتخطيطيلمسارالعالقاتبينالمتغيرات،
ثمحسابمعامالتالمسار  ومنثماختبارحسنالتطابقمعالنموذجاألساسي،وفينياية
التحميلقامتالدراسةبتفسيرالنتائجوعرضالتوصيات .

( )9.1الدراسات السابقة :
وتنقسمالدراساتالسابقةالىقسمين :
 دراساتتناولتاألسموباإلحصائي(تحميلالمسار).
 دراساتتناولتعناصرالمناخوتأثيرىاعمىكميةاألمطار.

( )1.9.1الدراسات التي تناولت األسموب اإلحصائي ( تحميل المسار)
أوالً  :الدراسات العربية
استخدم (المالكي )2012 ،فيدراستوأسموب تحميلالمساربيدفدراسةالعالقةالمباشرة
وغير المباشرة لمداخل تعمم اإلحصاء عمى التحصيل الدراسي من خالل ميارات التفكير الناقد ،
حيثأظيرتالنتائجوجودتأثيرمباشرموجبلممدخلاالستراتيجيوالمدخلالعميقلتعمماإلحصاء
عمى التحصيل في مقررات اإلحصاء  ،وتأثير غير مباشر لممدخل االستراتيجي والمدخل العميق
لتعمماإلحصاءعمىالتحصيلفيمقرراتاإلحصاءمرو اًربمياراتالتفكيرالناقد .
دراسة (الشكرجي )2011 ،استخدمت أسموب تحميل المسارلدراسة المتغيراتالمؤثرة في
المستوى العممي لطمبة المعيد التقني "نينوى" حيث احتوت الدراسة عمى  8متغيرات تمثل المواد
الدراسية ومتغير تابع ىو معدل الطالب النيائي  ،واستخدمت طريقة االنحدار المتدرج
Regression Stepwiseلمحصولعمىنموذجمالئملمبيانات،فكانتنتائجالدراسةأنمتغير
مادة (العممياتالمصرفيةالداخمية)لوأىميةوتأثيرعمىالمتغيرالتابعيميوأىميةمادة(االقتصاد
المالي)ثممادة(القراءاتالمالية)وأخي اًرمادة(إدارةالخطر).

دراسة (ىدبة  )2011 ،تناولت موضوع تحميل المسار كأسموب إحصائي لتحديد مسار
العالقاتبينالمتغيراتومقارنتومعأسموب تحميلاالنحداروباستخدامثالثطرقولبياناتتخص
قياس ضغط الدم ومجموعة من المتغيرات األخرى لتحديد العالقة بينيا  ،وتوصمت الدراسة إلى
إمكانية إيجاد معامالت المسار وذلك من خالل إيجاد معامالت االنحدار من البيانات األصمية
وضربيافيحاصلقسمةاالنحرافالمعياريلكلمتغيرمستقلعمىاالنحرافالمعياريلممتغير
التابع،كماتوصمتإلىأنىناكتأثيراتمباشرةبينضغطالدمالعاليوضغطالدمالمنخفضمع
أيمنالمتغيراتالمستقمة،كماأوضحتالدراسةأنقيمةمعاملالتحديدمتساويةفيالطريقتين .
دراسة (النقاش و صالح  )2008 ،استخدمالباحثانأسموب تحميلالمسارلدراسةالتأثيرات
المباشرة  وغير المباشرة لمجموعة من العوامل المؤثرة (الجنس  ،العمر  ،منطقة السكن ) عمى
إصابةاالشخاصدونسن18سنةبمرضفقرالدم(سوءالتغذية،عوزالحديد،البحراألبيض
المتوسط)منخاللدراسةالنموذجالموجستي متعددالحدودالشرطي،فكانتنتائجالدراسةأن
اإلصابة بمرض فقر الدم لو عالقة قوية بعامل العمر يميو عامل الجنس حيث تتركز إصابات
الذكورفيالفئةالعمرية()13-10سنةبينماتتركزأكثرإصاباتاإلناثفيالفئةالعمريةأكبر
من13سنة .
دراسة (الجميمي ،وآخرون)2006 ،تناولتالدراسةتأثيرموعدال زراعةعمىحاصلالبذور
ومكوناتولثمانيةأصنافمنمحصولالسمجموذلكفيكميةالزراعة/جامعةبغداد،حيثاستخدم
ترتيب األلواح المنشقة بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة بثالث مك اررات  ،وقد مثمت مواعيد
الزراعةاأللواحالرئيسية،بينما مثمتأصنافالسمجماأللواح الثانوية ،واستخدمت الدراسة تحميل
المسارلتجزئةمعامالتاالرتباطالوراثيبينحاصلالبذوروالصفاتالمدروسةإلىتأثيراتمباشرة
وغيرمباشرة،وقدتوصمتالدراسةإلىوجودتأثيراتمباشرةوراثياً موجباً فيحاصلالبذورفي
مواعيد زراعية مختمفة  ،ووجود تأثيرات غير مباشرة ليذه الصفات في حاصل البذور  ،وأوصت
الدراسة األخذ في االعتبار موعد الزراعة والموسم عند اعتماد الصفات التي ليا تأثيرات مباشرة
وغيرمباشرةمنأجلتحسينوزيادةالمحصول .
استخدمت دراسة (بكتاش و برييي )2006 ،أسموب تحميل المسار بيدف دراسة معامل
المسار في بعض صفات حنطة الخبز و تضمنت التجربة عشرة أصناف من حنطة الخبز

كمعامالت رئيسة وأربع كميات بذار كمعامالت ثانوية باستخدام ترتيب األلواح المنشقة بتصميم
القطاعات الكاممة العشوائية وبثالثة مكررات   ،وأوضحت نتائج تحميل المسار أن دليل الحصاد
لجميعكمياتالبذاروالحاصلالبيولوجيعندكمياتالبذارالعالية،وعددالسنابلفيالمترالمربع
عندكمياتالبذارالمنخفضةحققواأعمىتأثيرمباشرفيالحاصل،وأعطىمتغيردليلالحصاد
يميوطولالسنبمةوعددالسنيبالتفي السنبمةأعمىمجموعكميلمتأثيراتالمباشرةوغيرالمباشرة
فيحاصلالحبوب .
بينت دراسة (الغنام )2005 ،أسموب تحميلالمسار وفوائده العممية واستخداموفي تحميل
العالقةبينالمتغيراتالىمباشرةوغيرمباشرة،وتناولتفيجانبياالنظريكيفيةكتابةالنموذج
الخاصبتحميلالمساربعدتحويلنموذجاالنحدارإلىالحالةالقياسية،التييتساوىفييامعامل
االرتباط مع معامل االنحدار  ،باستخدام أسموب المربعات الصغرى  ،  OLSثم الحصول عمى
معادلة لحساب معامالت المسار  ،وكيفية إنشاء مخططات المسار ،أما في الجانب العممي فتم
تحميلاالرتباطاتبينمتغيراتتجربةزراعيةأقيمتفيكميةالزراعةبجامعةبغدادلمموسمالزراعي
 2001-2000عمىمحصولالقمح،فكانتالنتائجأنىناكبعضاالختالفاتفيالتفسيراتبعد
استخدامتحميلالمسارمقارنةبالنتائجالمعتمدةعمىمعامالتاالرتباطالبسيطة .
دراسة (جواد ،وآخرون )2004 ،تناولتإجراءتحميلمعاملالمساربينالحاصل ومكوناتو
لتحديد الصفات األكثر تأثي اًر في حاصل الحبوب لوحدة المساحة وعدىا أدلة انتخابية لتحسين
الحاصل،حيثأظيرتالنتائجأنىناكفروقاتمعنويةبينالتراكيبالوراثيةالداخمةفيالدراسة
ولجميعالصفاتالمدروسة.
ثانياً  :الدراسات األجنبية
استخدمت دراسة

 ( Segadimo & Sakiaأسموب تحميل المسار لدراسة

العوامل المؤثرة عمى الوقت حتى وفاة المرضى المصابين بمرض نقص المناعة ( االيدز) في
جميوريةبوتسوانا ،وذلكمنخاللدراسةالتأثيراتالمباشرةوغيرالمباشرة،حيثأوضحتنتائج
التحميلأنجميعمعامالت المسارليستذاتداللةإحصائية ،وأوعزالباحثانسببىذهالنتيجة
إلىالفيمالتاريخيالمحدودعنالعالقاتبينالمتغيرات .

استخدمت دراسة

(Cyprien & Kumar,تحميلاالرتباطوتحميلالمسارلتحديد

طبيعة العالقة بين محصول الحبوب ومكوناتو من خالل تقسيم معامالت االرتباط بين محصول
الحبوبومكوناتوإلىآثارمباشرة وغير مباشرة ،حيثأظيرت نتائجتحميلمعاملالمسار أن
عددالسنبالت،ووزنيابالجرام،ووزن1000حبةبالجرام،وعددأيامالتزىيرعند%50جميعيا
تعتبرمن العوامل السببيةعمىمحصول الحبوب ،حيثإن تقديراألثر المباشر وغير المباشر
ليذهالعواملتمتحتثالثمحكماتتجريبية .
دراسة ) (Eom, 2010استخدمتىذهالدراسةتحميلالمسارلدراسةالعالقاتبين أنظمة
التعمماإللكترونيورضاالطالب،وذلكفيسياقدوراتجامعةجنوبشرقواليةميسوري،حيث
كانتالمتغيراتالمستقمةىي(نظامجودةالتعممااللكتروني،نوعيةالمعمومات،وكفاءةالحاسوب
الذاتية،سموكالتعممذاتيالتنظيم،استخدامنظامالكمبيوتر ) ،حيثبمغتعينةالدراسة674
استبانةصحيحةلطالبأنيوادورةواحدةعمىاألقلعبراإلنترنت،حيثأشارتنتائجالتحميل
إلىأننظامالجودة،ونوعيةالمعمومات،وسموكالتعممذاتيالتنظيمتؤثرتأثيراكبيراعمىرضا
الطالب واثنين من المتغيرات المفترضة (استخدام نظام الكمبيوتر والكفاءة الذاتية لمحاسوب) لم
تظيرأيآثارعمىرضاالطالب .
دراسة ) (Gamborg, et al., 2009يصف الباحث في دراستو أسوب تحميل المسار
عمىأنوطريقةلتقديرالعالقاتبينحجمالجسمفيأوقاتوأزمنةمختمفة،وعالقةحجمالجسم
(عمىمدىالحياة)معالنتائجالصحية،باإلضافةإلىأنىذااألسموبيجعلمنالممكنتصنيف
ىذه العالقات إلى أثر مباشر وغير مباشر  ،حيث تناولت الدراسة بيانات عن حجم الجسم في
مرحمةالطفولة وقياساتضغطالدماالنقباضيلعينةمن 1284رجلدنماركيولدبين-1936
 1970م،وقارنتالدراسةنتائجتحميلالمساربنتائجثالثطرقانحدارقياسيةحيثإنتحميل
المسارأعطىنتائجسيمةالتفسيرمقارنةبطرقاالنحدار،وكانتأثيرالتغيرالنسبيلحجمالجسم
عمىضغطالدم أكثروضوحاً بعدسن11عاماً مماكانعميوفيمرحمةالطفولة،فيذهالنتائج
تشيرإلىأنالزياداتفيحجمالجسمقبلسن 11عاماً ىيأقلضر اًرمنالزياداتالتيتحدث
بعدىذاالعمر .

دراسة ) ( Casey, 2007استخدمت أسموب تحميلالمسارلدراسة التأثير المباشر وغير
المباشربينممكيةالحيواناتاألليفةووزنالمالكحيثتشيرالدراساتاألخرىإلىأنالحيوانات
األليفةتحدمنالتوتروترتبطمعارتفاعاحترامالذات وصحةالقمبواألوعيةالدموية ،حيثفشل
أسموبتحميلالمسارفيتفسيراألثرالمباشروغيرالمباشرلممكيةالحيواناتاألليفةعمىمتغيرات
تؤثر في السمنة مثل اإلجياد ،واحترام الذات ،والنشاط البدني واألكل السموك  ،وذلك لعدم وجود
طريقواضحيربطبينممكيةالحيواناتاألليفةووزنالجسم.
دراسة ) (Nair, 2007بحثت تأثير كل من  ضغوط العمل والرضا الوظيفي واإلجياد
تصورات السالمة المينية المختارة من إدارة

الوظيفي عمى الدافع لمنقل ونقل التعمم القائم عمى
الصحة  ،حيث تم جمع البيانات من خالل توزيع استبانات عمى عينة من   418شخصاً ،
واستخدمتالعديدمناألساليباإلحصائية مثلتحميلاالرتباطواالنحداروالمسار،حيثأشارت
النتائج إلى وجود عالقة غير مباشرة بين ضغوط العمل واإلجياد والقمق  ونقل التعمم من خالل
الرضاالوظيفيوالدافعيةلمنقل،كماأظيرتنتائجتحميلالمسارلوجودعالقةبينضغوطالعمل
والنقلبوساطةالرضاالوظيفيوالدافعيةلمنقل،ووجودعالقةبيناإلجيادوالنقلبوساطةالرضا
الوظيفي والدافعية لمنقل  والقمق  ،كما توجد عالقة بين القمق والنقل تم بوساطة الرضا الوظيفي
والدافعيةلمنقل .
دراسة ) ( Sheble, 2006تناولت العالقات المتبادلة بين وزن المراىقين وغيرىا من
المتغيرات التي يعتقد أنيا تؤثر في الوزن و السمنة مثل  :النشاط البدني ،وأعراض االكتئاب،
وأعراض اإلفراط في األكل ،واتباع نظام غذائي ،والحالة االجتماعية واالقتصادية ،الحالة التعميمية
 ،و الجنس ،والعرق  ،حيث تألفت العينة من  251من طالب المدارس الثانوية في ريف والية
فموريدا الذين أكمموا إجراءات قياس  االكتئاب و اتباع نظام غذائي واإلفراط في األكل ،والنشاط
%يعانونمنزيادةالوزن

البدني،وبينتالدراسةأن%19منالمشاركينيعانونمنالسمنةو20
،واستخدمتالدراسةأسموب تحميلالمساروتصميممجموعةعالئقيةلتحديدماإذاكاننموذج
تحميل المسار مناسب لمبيانات  ،فكانت نتائج التحميل تدل عمى عدم وجود ارتباط كبير بين
االكتئابواإلفراطفيتناولالطعام ،وىذايدللعمىعدمكفاءةالنموذجلبياناتالدراسة،واقترح
الباحثأنتشملالدراساتالمستقبميةحجمعينةأكبر،وعمميةاختيارالعينةمعدلة .


تناولت دراسة )(L Streiner, 2005أسموبتحميلالمسارمنالجانبالنظريبشيءمن
التوسعحيثأوضحالباحثأنتحميلالمسارىوامتدادلالنحدارالمتعددويتجاوزاالنحدارمن
حيثإنويسمحلتحميلنماذجأكثرتعقيدا،ومنخاللويمكندراسةالحاالتالتييكونفيياالعديد
منالمتغيراتالتابعة،وتمكالتيتوجدفييا"السالسل"منالتأثيركأننقولأنالمتغيرAيؤثرفي
المتغيرBوالذيبدورهيؤثرفيالمتغير،Cوعمىالرغممناسمياالسابقمن"النمذجةالسببية"
فإنتحميلالمساراليمكنأنيستخدمفيتحديدالعالقةالسببيةأوحتىلتحديدماإذاكاننموذج
معينىوالصحيح ،بليمكنفقطتحديدماإذاكانتالبياناتمتسقةمعالنموذج ،ومعذلك فإنو
قويلمغايةلدراسةالنماذجالمعقدةولممقارنةبيننماذجمختمفةلتحديدأيواحديناسبالبيانات ،
كماىوالحالمعالعديدمنالتقنيات .
دراسة ) (Wang, et al., 2003طبقت أسموب تحميل المسار لدراسة العالقة المتبادلة
والعالقات السببية بين نوعين من ارتداد االستشعار عن بعد  ،أحدىما ىو استرداد لدرجة ح اررة
سطحاألرض،واآلخرلوصفنتائجمعدلالرطوبةلسطحاألرض،حيثتوصلالباحثونإلى
أنو يمكن استخدام تحميل المسار لدراسة التأثير المباشر وغير المباشر لممتغيرات في ارتداد
االستشعارعنبعد،وأعطىتفسي اًرأفضلمننتائجتحميلاالنحدارالخطيالمتعدد .
دراسة ) ( Rodriguez, et al., 2001تناولت الدراسة معامالت االرتباط لمخصائص
المظيرية لمطاط (غيولة الالتكس)  ،كما استخدمت تحميل المسار لدراسة األثر المباشر وغير
المباشر لمكونات إنتاج المطاط  ،حيث كانت متغيرات الدراسة ( ارتفاع النبات  ،قطر الساق
الرئيسي،الوزنالجاف،المطاطومحتوىالالتنج،الغمةوالعائد)،وكانتالنتائجاستناداًلتحميل
االرتباطوالمسارعمىأنالوزنالجافلمسيقانفيالسنةاألولىيعدمؤش اًرجيداً الختيارالنباتات
ذاتالعوائدالمطاطيةالعالية .
دراسة

 (Vasconcelos, et al.,استخدمتأسموب تحميلالمسارلمتوصلإلى

نموذجيصفالعالقةبينمعدلوفياتالرضعبمتغيراتأخرى،حيثاستعرضالباحثفيدراستو
األساس المفاىيمي لتحميل المسار وعالقتيا باألساليب اإلحصائية متعددة المتغيرات  ،ثم عرض
الجوانب الميمة لتحميل المسار مثل المعايير الخاصة بصياغة نموذج المسار  ،وطرق تقدير
معمماتالمسار،توضيحاألثارالمباشرةوغيرالمباشرة،تطرقالىمؤشراتمطابقةالنموذج،

حيث توصمت الدراسة إلى أن تحميل المسار يعتبر أسموباً قوياً لدراسة النماذج المعقدة  ،ودراسة
العالقاتالمتبادلةبينالمتغيراتالتيلميكنباالستطاعةدراستياسابقاً .

( )2.9.1الدراسات التي تناولت العالقة بين كمية األمطار وعناصر المناخ
دراسة (رشاد )2011 ،تناولتتحميلالعالقةبيناألمطار ودرجةالح اررةوالرطوبةالنسبية
فيمدينةالموصللمفترةمن1988إلى 2001ممنخاللاستخداماختباركرانجرلتحديدوقياس
اتجاهالعالقةالسببيةبينمتغيراتالبحث،كماتماستخداماختبارالتكاملالمشتركلتحديدوجود
عالقة طويمة األمد بين المتغيرات المدروسة من عدميا  ،حيث اتضح من خالل التحميل غياب
التكامل المشترك بين المتغيرات وكذلك عدماستقرار بواقي معادلةالتكاملالمشترك ،واستخدمت
الدراسةتحميلالمسارلبيانالعالقةالسببيةبينالمتغيراتالمدروسةوقدعززىذااألسموب النتائج
التيحصلعميياالباحثعنداستخداموالختباركرانجر .
دراسة (الموح )2011 ،درست اتجاه العناصر المناخية حول متوسطيا السنوي في الضفة
الغربية وقطاع غزة في الفترة من  2009-1996م   ،حيث اعتمدت الدراسة عمى العالقة بين
العناصرالمناخية،حيثتناولتالدراسةالعواملالمؤثرةفيمناخالضفةالغربيةوقطاعغزة،
وكذلكتحميلعناصرالمناخفيمنطقةالدراسة،وتوصمتالدراسةإلىوجودعالقةارتباطموجبة
ذاتداللةإحصائيةبينمناطقالدراسةالمختمفة .
دراسة(الموح)2004 ،حاولالباحثمنخاللىذهالدراسةاستكشافالعالقةبينبعض
المتغيراتالجويةوالطبيعيةمنجيةوكميةاألمطار السنويةفيالضفةالغربيةمنجيةأخرى،
حيثاستخدمت الدراسة أسموب تحميلاالرتباطلمبحثفي ىذه العالقات ،حيثأظيرت الدراسة
وجودعالقاتارتباطذاتمدلولإحصائيقويبينكميةاألمطار وبعضالمتغيرات المختمفة،
وسجمتعالقةارتباطإيجابيةقويةبينكلمنالرطوبةالنسبيةوعاملاالرتفاعمنجيةوبينكمية
األمطار  السنوية من جية أخرى  ،بينما سجمت الدراسة عالقة ارتباط عكسية قوية بين كمية
األمطار السنوية والمتغيراتالتالية:درجةالح اررةوالتبخروالبعدعنالبحر،وأوضحتالدراسة
وجود عالقة ارتباطجزئي بين المتغيراتالمستقمة ،ومايتبع ذلكمنتأثير مباشر وغير مباشر
عمىكميةاألمطارالسنويةفيمنطقةالدراسة .

بناءعمىماسبق-:
ً
تتميزىذهالدراسةعنغيرىامنالدراساتفينقاطمختمفةىي :
.1

تناولتىذهالدراسةأسموبتحميلالمساربشيءمنالتفصيلفيالجانبالنظري.

.2

طبقت الدراسة تحميل المسار عمى متغيرات مناخية  ،حيث لم نجد دراسة اعتمدت
أسموبتحميلالمسارلدراسةالعالقةالسببيةبينالمتغيراتالمناخية.

.3

المباشرة لممتغيرات المناخية عمى كمية

قامت الدراسة بدراسة التأثيرات المباشرة وغير
األمطار   ،بخالف دراسات سابقةاعتمدتفقط عمى العالقة بين المتغيرات المناخية
وكميةاألمطار .

( )10.1تقسيم الدراسة :
تنقسمالرسالةإلىأربعةفصول،حيثيحتويالفصلاألولعمىالمقدمة،ومشكمةالدراسة
،وأىدافالدراسة،وأ ىميةالدراسة،وحدودالدراسة،ومنثممصدرالبياناتوالدراساتالسابقة،
حيثكانتالدراساتالسابقةعمىجزئين،الجزءاألوليتعمقبالد ارساتالتيتناولتأواستخدمت
أسموب تحميلالمسار،والجزءالثانييتعمقبالدراساتالتيتناولتالعالقةبينالمتغيراتالمناخية
 ،و تطرقنافيالفصلالثانيإلىالمناخالعوامل المناخيةوالعالقةبينيمبشيءمنالتفصيل،ثم
فيالفصلالثالثتناولناأسموبتحميلالمسارمنجانبنظريبشيءمنالتفصيلواإلسياب،أما
الجانبالتطبيقيمنالدراسةفتمعرضوفيالفصلالرابع،وفينيايةالدراسةاستعرضناالنتائج
التيتوصمتإليياالدراسةوالتوصياتالمقترحة.
انفصم انثانً  :انعالقت ب ٍن انعىامم انمناخ ٍت








الفصل الثاوي :
الفصل الثاني  4العالقت بين العوامل المناخيت

العالقة

العالقة بين العوامل
املىاخية

( )1.2مقدمة
إن دراسة الظواىر المناخية أمر ال يختمف في أىميتو اثنان إذ أن المناخ يؤثر تأثي اًر
مباشر عمى اإلنسان ونشاطاتو اليومية  (موسى : 1112 ،ص ،  )71كما يؤثر عمى توزيع
اً
السكانوطرازالبناءونوعالمالبس،كمايؤثرالمناخبشكلمباشرفيسطحاألرضوالمياه
والتربة  والنبات الطبيعي  .ويؤثر المناخ بشكل غير مباشر في العديد من النشاطات البشرية
والطبيعية،ليذااليوجدفرعمنفروعالجغرافياالبشريةوالطبيعيةاليؤثرفيياالمناخبشكل
مباشرأوغيرمباشر (السامرائي: 1112،ص،)12حيثإنالمعرفةالمناخيةىيإحدى
مقوماتالتنميةإذىياألساسلتوفيرالماءالذيىوعصبالحياة(موسى:1112،ص .)71

( )2.2تعريف المناخ
كممةالمناخأصميايونانيوىيتعنيزاويةسقوطاألشعةالشمسية،وقدبدأاالىتمام
بالمناخمنذوجوداإلنسانعمىاألرض،فمحاولتواتقاءحرالشمسفيالصيفوبردالشتاءما
ىي إال أفكار أولى في المناخ  ،وقد أطمق العرب قديماً عمى المناخ لفظة أنواء ومفردىا نوء
(عيسى:1116،ص .)1
لقدتعددتتعاريفالمناخمنقبلالباحثين،ومنأىمىذهالتعاريف  ،أنالمناخىو:
معدل توزيع عناصر المناخ كاإلشعاع الشمسي والح اررة والضغط الجوي والرياح والتساقط
والرطوبة،والكتلاليوائية،بليضيفالبعضمظاىرمناخيةكالتغييموالعواصفالترابية،كما
أنالمناخيعتمدالمدىوالتباينإلظيارطبيعةالعنصرالمناخي،وتركزالبحوثالحديثةعمى
ذهالمعدالتولفترةزمنية

أنالمناخليسمجردمعدلالطقس،بليتعداهإلىتركيبوتحميلى
طويمة(السامرائي:1112،ص .)11
كما أن ىناكعواملرئيسيةلياأثرواضحفيالحالةالمناخيةأليمكانعمىسطح
الكرةاألرضيةوىيموقعالمكانبالنسبةلخطالعرض،ومظاىرسطحالمنطقة(التضاريس
)،وتوزيعاليابسوالماء،والكتلاليوائيةوالرياحوالتياراتالبحرية(السامرائي: 1112،
ص.)61-27

( )3.2عناصر المناخ ( متغيرات الدراسة)
يتكونالمناخمنعدةعناصرمختمفة،وىيتؤثرفيبعضياالبعض،حيثىناك
ياحواألمطار ،كما
عناصرممموسةلإلنسانوييتمبياكثي اًرفيحياتومثلدرجةالح اررةوالر 
أن ىناك عناصر ال تقل أىمية عن سابقتيا ولكنيا غير ممموسة  مثل الرطوبة والتبخر و
اإلشعاعالشمسوالضغطالجوي،وفيىذاالجزء سنتحدثعنىذهالعناصرك ٌل عمىحده
منخاللتناولماىيةالعنصرالمناخي،واالتجاهالعاملوفيمحافظةراماهللوعالقتوبباقي
العناصرالمناخيةاألخرى .

( )1.3.2اإلشعاع الشمسي

Solar radiation

اإلشعاعالشمسيبمعناهالعامىوالطاقةالتيتطمقياالشمسفيكلاالتجاىاتوالتي
تستمدجميع الكواكب السيارة التابعةلممجموعةالشمسية الطاقةمنيا ،وىي المصدرالرئيسي
لمطاقةالح ارريةوالضوئيةفيكوكباألرض(.شرف:1111،ص )36
ويعتبر اإلشعاع الشمسي العامل األساسي  في التغيرات المناخية  ،وذلك ألن جميع
العممياتالمناخيةالمؤثرةفيسطحاألرضمحصمةاالنتقالفيالطاقةالشمسيةمنالشمسإلى
األرض (أبو الميل : 1171 ،ص  ، )11ويقاس اإلشعاع الشمسي عمى أساس عدد ساعات
سطوعالشمسفياليوم،واالشعاعالشمسييتأثربعدةعواملىيكميةالغيومالتيتغطيقبة
السماء،وطولالنيارواختالفومنفصلالىآخر،ومقدارمايوجدفيالغالفالجويمن
شوائبوبخارماء(مشتيىوالموح .)1112،
( )1.1.3.2االتجاه العام لمسطوع الشمسي في محافظة رام اهلل -:
تتأثرعددساعاتسطوعالشمسفيمحافظةراماهللبالعواملالتيتمذكرىاسابقاً ،
حيثتبينمنخاللشكل()1.7أنأقلمعدللعددساعاتسطوعالشمسفيمحافظةرام
اهللكانفيشيرفبرايربمتوسط 2.2ساعة/يوميميوشيرديسمبربمعدل 6.7ساعة/يوم
ثمشيرينايربمعدل 6.3ساعة/يوم،كماوبمغأكبرمعدللعددساعاتسطوعالشمسفي

محافظة رام اهلل في شيري يونيو و يوليو بمعدل  71.7ساعة/يوم ثم شير أغسطس بمعدل
77.3ساعة/يوم .
2007 -2011شكل( 7 ) 1.7معدل ساعات سطوع الشمس الشيري( ساعة  /يوم ) في محاف ظة رام اهلل من عام

شكل ))2.1

معدل ساعات سطوع الشمس الشيري( ساعة  /يوم ) في محافظة رام اهلل من عام
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( )2.1.3.2العالقة بين معدل سطوع الشمس الشيري و العناصر المناخية األخرى :
لقدذكرناسابقاًأنكميةالتبخرالشيريفقطيؤثرفيمعدلسطوعالشمسالشيري،
حيثتبينمنخاللنتائجتحميلاالرتباطالبسيطبينالمتغيرينالموضحفيجدول()1.7
التالي  ،وجود عالقة ارتباط طردية قوية بمغ قيمة معامل ارتباطيا (  )1.37وذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية أقل من (  ،  )1.17وعند تثبيت باقي المتغيرات اتضح وجود
عالقةارتباطجزئيبينكميةالتبخرومعدلسطوعالشمسبمعاملارتباط()1.2وذاتداللة
إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )1.17وىذا دليل عمى أن كال المتغيرين مرتبطان
ومتأث ارنبمتغيراتأخرى .


جدول()2.1

1

العالقةبينمعدلسطوعالشمسوكميةالتبخر .
معدلسطوعالشمس 


االرتباطالبسيط 



االرتباطالجزئي 

P-Value

كميةالتبخر 

 **0.91

 0.00

P-Value
 **0.5

 0.00

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05

( )2.3.2درجة الحرارة

Temperatuer

الح اررة ىي شكل من أشكال الطاقة  ،وتعد أحد عناصر المناخ األكثر أىمية ،فيي
تؤثرتأثي اًرمباش اًرعمىنشاطاإلنسانولباسوومسكنووغذائو .
وتعرفالح اررةبأنياطاقةجزيئاتالجسممقاسةبالسعراتتستخدملوصفحالةشدتيا،
حيثتُعرفدرجةالح اررةعمىأنياحالةالجسمالتيتُعينمقدرتوعمىتبادلالح اررةبينووبين
األجسام األخرى عند اتصالو بيا  ،وتُقاس درجة الح اررة باستخدام األنظمة اآلتية  :المقياس
المئويوالمقياسالفيرنييتيونظامكمفن (ثابت: 1177،ص،)23كماوتؤثرعمىمعظم
العناصراألخرىلممناخمثلالضغطالجويوالرياحوالرطوبةالنسبيةوالتبخروالتكاثف(شحادة،
: 1113ص،)17وىناكعدةعواملتؤثرفيدرجةح اررةاليواءبشكلمنفرد ،ىذهالعوامل
قدتعمل منفردةأومجتمعةوىيالموقعالفمكي،والتضاريس،والقربوالبعدعنالمسطحات
المائية،والرياحوعواملمحميةأخرى(موسى:1112،ص .)711
( )1.2.3.2االتجاه العام لدرجة الحرارة في محافظة رام اهلل -:
تتميزمحافظةراماهللبالجوالمطيففيفصولالسنةحيثتتأثربممطفاتغوريةفي
فصل الشتاء وممطفات ساحمية في فصل الصيف  ،إضافة إلى موقعيا في منطقة اليضاب
الوسطى من فمسطين  ،حيث ترتفع  درجة ح اررة الجو في محافظة رام اهلل لتصل إلى أعمى

معدالتيا في شيري يوليو وأغسطس ليصل معدل درجة الح اررة إلى  16.6درجة مئوية ،
وتنخفضدرجاتالحرارةفيأشيرفصلالشتاءليصلمعدلدرجةالح اررةخاللشيرينايرإلى
أقلمعدل 3.7درجةمئوية،وتتراوحمعدالتدرجةالح اررةفيباقيالشيورمن 77إلى11
درجةمئويةيمكنتوضيحيامنالشكل()1.1التالي 
شكل  ) 2.2 ( 2معدل درجة الحرارة الشيري ( م  ) 5في محافظة رام اهلل من عام 2011 - 2007م

معدل درجة الحرارة الشيري في مح افظة رام اهلل من عام 2011 - 2007م

شكل ( ) 2.2

معدل درجة الحرارة الشيري ( م )5في محافظة رام اهلل من عام 2011-2007م
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( )2.2.3.2العالقة بين معدل درجة الحرارة الشيرية و العناصر المناخية األخرى :
بناء عمى ما سبق ذكره فقد تبين أن معدل الضغط الجوي و مجموع التبخر و معدل
ً

سرعةالرياحليمتأثيرعمىمعدلدرجةالح اررةليذاتمحسابمعاملاالرتباطالبسيطوالجزئي
لدراسةالعالقةبينىذهالمتغيراتفكانتالنتائجكماىوموضحفيالجدول(:)1.1

جدول(2)2.2العالقةبينمعدلدرجةال

حرارةالشيري ومتغيرات أخرى

العالقةبينمعدلدرجةالح اررةالشيريومتغيراتأخرى
معدلدرجةالح اررةالشيري 



االرتباطالبسيط 

االرتباطالجزئي 
P-Value

P-Value
معدلالضغطالجوي   *0.294-

 0.023

 **0.743-

 0.00

مجموعالتبخر 

 **0.863

 0.00

 0.157

 0.256

معدلسرعةالرياح 

 *0.288

 0.025

 *0.275

 0.044

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05




حيثيتضحمنخاللنتائجتحميلاالرتباطالبسيطبينمعدلدرجةالح اررةالشيريةو
معدل الضغط الجوي وجود عالقة عكسية ضعيفة بمعامل ارتباط ( )1.133-ذات داللة
إحصائية عندمستوىمعنويةأقلمن( ،)1.12وعندتثبيتالعواملاألخرىوجدناأنمعامل
االرتباطالجزئيبينيماوصلإلى()1.136-ذاتداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن(
)وىيعالقةعكسيةقوية ،كماتوجدعالقةارتباططرديةقويةبينمعدلدرجةالح اررة
 1.17
الشيريةومجموعالتبخرالشيريحيثبمغمعاملاالرتباط()1.266ذاتداللةإحصائيةعند
مستوىمعنويةأقلمن( ،)1.17ولكنعندتحميلاالرتباطالجزئيتبينعدممعنويةاالرتباط
بينالمتغيرينمعدلدرجةالح اررةومجموعالتبخر،ممايعنيوجودمتغيراتأخرىتؤثروترتبط

بالمتغيرين وتبين وجود عالقة ارتباط ضعيفة بين معدل درجة الح اررة الشيرية و معدل سرعة
الرياح الشيرية بمعامل ارتباط ( )1.122ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من
(.)1.12

( )3.3.2الضغط الجوي

Air Pressure

يعتبرالضغطالجويمنالعناصرالمناخيةالميمةحيثيؤثرفيكثيرمنالعناصر
األخرىويتأثربيا،ليذااىتمعمماألرصادالجويةبمتابعةالضغطالجويلممناطقالمختمفة .
ويقصدبالضغط الجوي فوقأينقطةمامنسطحاألرضعمىأنووزنعمودمن
اليواءالممثلفوقىذهالنقطةحتىنيايةاألطرافالعميالمغالفالجوي(أبوالعينين:1117،
ص  ، )661وزن ىذا العمود يعادل عند سطح البحر عموداً من الزئبق ارتفاعو 16سم أو
 7176مميبار (الجوىري: 7327،ص،)762ووحدةقياسوالمميبار ،كماوىناكعوامل
مؤثرةفيالضغطالجويىيالح اررةوكميةبخارالماء،وحركةاليواءالرأسية،واالرتفاععن
سطحالبحروتوزيعاليابسوالماء(غانم:1111،ص(،)31-23شرف:1111،ص .)32
( )1.3.3.2االتجاه العام لمعدل الضغط الجوي في محافظة رام اهلل -:
من خالل الشكل ( )1.6يتضح أن معدل الضغط الجوي يتفاوت خالل شيور العام
شكل   ) 2.3 (  3معدل الضغط الجوي الشيري (ممميبار) في محافظة رام اهلل من عام 2011 -2007م

بشكل بسيط  حيث يصل إلى أعمى معدالتو  في شير( أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) بمعدل
  373.2ممميبار  تقريباً   ،ويبمغ أدنى معدالتو في شير ( يونيو ويوليو وأغسطس ) بمعدل
372.2تقريباً .
شكل ( )2.3

معدل الضغط الجوي الشيري (ممميبار) في محافظة رام اهلل من عام 2011-2007م
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Feb Mar Apr May Jun

Jan

Month
معذل انضغظ اندىي انشهشي



( )2.3.3.2العالقة بين معدل الضغط الجوي ومتغيرات المناخ األخرى :
أوضحعمماءالمناخأنىناكعناصرمناخيةتؤثرفيمعدلالضغطالجوي،وقدتم
ذكرىاسابقاً ،وعندتحميلمعاملاالرتباطبينىذهالعناصرومعدلالضغطالجويتبينوجود
عالقةعكسيةمتوسطةبينمعدلالضغطالجويومجموعالتبخربمعاملارتباط()1.313-
ذاتداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.17وعندحسابمعاملاالرتباطالجزئي
بينالمتغيرينتبينوجودعالقةارتباطعكسيةبمعامل()1.631-وىوغيردالإحصائياً ،
كمااتضحوجودعالقةارتباطعكسيةمتوسطةبينمعدلالضغطالجويومعدلسرعةالرياح
بمعاملارتباط()1.2-ذاتداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.17وكانمعامل
تباطالجزئيبينيمابمقدار()1.636-وىوغيردالإحصائياً ،كماويوجدارتباطعكسي

االر
ضعيفلكنومعنويبينمعدلالضغطالجويومعدلدرجةالح اررةبمعاملارتباط()1.133-
عندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.12لكن عند حسابمعاملاالرتباطالجزئيبينيماتبينأنو
اليوجدارتباطجزئيبينمعدلالضغطالجويومعدلدرجةالح اررةويرجعالسببإلىاحتمال
تأثرالمتغيرينبمتغيراتأخرى،والجدول()1.6التالييوضحمعاملاالرتباطالبسيطوالجزئي
بين معدل الضغط الجوي ومتغيرات المناخ المؤثرة فيو  ،كما يرجع  االختالف بين معامل
االرتباطالبسيطوالجزئيإلىوجودمتغيراتمناخيةمرتبطةبالمتغيرين .
جدول()2.3

بينمعدل

جدول  () 2.3العالقةبين معدلالضغطالجويالشيري ومتغيرات أخرى

الضغطالجويالشيري ومتغيرات أخرى

العالقةبينمعدلالضغطالجويالشيريومتغيراتأخرى



معدلالضغطالجويالشيري 
االرتباطالبسيط 

االرتباطالجزئي 
P-Value

P-Value

كميةالتبخر 

 **0.479-

 0.00

 0.347-

 0.01

معدلسرعةالرياح 

 **0.5-

 0.00

 0.346-

 0.01

معدلدرجةالح اررة 

 *0.294-

 0.023

 0.09

 0.516

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05

( )4.3.2الرياح

The Winds

البدمنالتمييزبينحركةاليواءاألفقيةوحركةاليواءالرأسيةفالمقصود بالرياح ىو
حركةاليواءاألفقية،كماوتعتبرالرياحمنأىمعناصرالمناخلدورىاالميمفيتوزيعالطاقة
وتوزيع الرطوبة بين أجزاء الكرة األرضية (موسى : 1112 ،ص  ، )737كما وتحدد سرعة
الرياحبالمسافةالتيتقطعياخاللزمنمعينبوحدةعقدة/ساعة،ويستخدمجيازاألنيمومتر
)،وىناكعواملكثيرةتؤثر
ذو الفناجينلقياسسرعةالرياح(غانم: 1111،ص 711-712
في حركة الرياح ( اتجاىاً وسرعة ) وىي ( التباين في الضغط الجوي  ،التضاريس  ،قوة
كوريولس ) (شرف : 1111 ،ص  ، )771ووجود اختالف في توزيع الح اررة بين الدوائر
العرضيةالمختمفةيؤثرعمىحركةاليواءاألفقية(عيسى:1116،ص.)12
( )1.4.3.2االتجاه العام لمرياح في محافظة رام اهلل -:

الرياح
البيانات 2.4(4
ومن خالل شكل
الشهري فصل الصيف بمعدل
أسرع في
سرعةتكون
معدلالرياح
اتضح)أن
77.6كم/ساعةتتراوحبين 71.1، 77.6، 77.1لشيريونيوويوليووشيرأغسطسعمى
التوالي،يمييافصلالربيعبمعدل77.3كم/ساعةموزعةبمعدل77.3،71.2،71.7كم
/ساعةلشيرمارسوأبريلومايوعمىالتوالي،ثمفصلالشتاءبمعدل 3.1كم/ساعةثم
فصلالخريفبمعدل2.2كم/ساعةكماىوموضحفيالشكل()1.3التالي :
شكل ( ) 2.4

معدل سرعة الرياح الشيري (كم /ساعة) في محافظة رام اهلل من عام 2011-2007م
14
12
10
8
6
4
2
0
Oct Nov Dec

Aug Sep

Jul

Jan Feb Mar Apr May Jun

Month
معذل سشعت انشٌاذ انشهشي

( )2.4.3.2العالقة بين معدل سرعة الرياح ومتغيرات المناخ األخرى :
ذكرنا سابقاً أن درجة الح اررة  والضغط الجوي ليما تأثير عمى حركة الرياح  ،حيث
أكدت نتائج تحميل االرتباط البسيط  بين معدل سرعة الرياح الشيري  و معدل درجة الح اررة
الشيريةوجودعالقةطرديةضعيفةبمعاملارتباط( )1.122ذاتداللةإحصائية عندمستوى
معنويةأقلمن( ،)1.12وعندحسابمعاملاالرتباطالجزئيبينمعدلسرعةالرياحومعدل
ارتباطعكسية
درجةالح اررةاتضح عدم وجود عالقة ارتباطمعنويةبينيما  ،كماتوجد عالقة 
متوسطةبينسرعةالرياحومعدلالضغطالجويالشيريحيثبمغمعاملاالرتباط()1.2-
ذاتداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.17وعندحسابمعاملاالرتباطالجزئي
بين معدل سرعة الرياح ومعدل الضغط الجوي اتضح وجود عالقة ارتباط معنوية بينيما عند
مستوىمعنويةأقلمن(، )1.12ويمكنإرجاعالسببفيىذااالختالفلوجودعالقةارتباط
وتأثيرعمىالمتغيرينمنمتغيراتأخرىوجدول()1.3يوضحمعاملاالرتباطالجزئيوالبسيط
بينمعدلسرعةالرياحوالمتغيراتالمؤثرةفيونظرياً .

جدول( 4)2.4العالقة

بين معدلسرعةالرياحالشيري ومتغيرات أخرى

العالقةبينمعدلسرعةالرياحالشيريومتغيراتأخرى

المتغيرات 

معدلسرعةالرياحالشيري 
االرتباطالبسيط 

االرتباطالجزئي 
P-Value

P-Value

معدلدرجةالح اررة 

 *0.288

 0.025

 0.122-

 0.374

معدلالضغطالجوي 

 **0.5-

 0.00

 *0.346-

 0.01

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05


( )5.3.2الرطوبة النسبية Relative humidity
يحتويكلحيزمناليواءعمىسطحاألرضعمىمقدارمنبخارالماء،فيسمى
اليواءجافاً إذاقلمابومنبخارالماء،ورطباً إذاكانتكميةبخارالماءبوكبيرة،وتعبير
"الرطوبةالجوية"يعنيبخارالماءالعالقباليواء(جودة:1113،ص .)133
ويقصدبالرطوبة النسبية بأنياالنسبةالمئويةبينمقداربخارالماءالموجودفعالً في
اليواءفيوحدةحجممعينةمن اليواء،وبينمقدارمايمكنأنيتحمموىذاالحجمليصلالى
درجةالتشبعفينفسدرجةح اررتوونفسمقدارضغطو (أبوالعينين: 1117،ص،)636
وىناكعدةعواملتؤثرفيالرطوبةالنسبيةىي(درجةالح اررة،كميةالتبخر)(غانم1111،
:ص،)736باإلضافةالى(درجةالعرض،حركةالرياح)(عيسى:1116،ص .)713
( )1.5.3.2االتجاه العام لمرطوبة النسبية في محافظة رام اهلل -:
أظيرتالنتائجأنأعمىمعدللمرطوبةالنسبيةسجلفيشيرسبتمبروشيرفبرايرو
شكل (  5 ) 2.5معدل الرطوبة النسبية الشيري ( )%في محاف ظة رام اهلل من عام  2011- 2007م

ينايربمعدل%13.2%11.3،%12.1عمىالتوالي،وأنأقلمعدللمرطوبةالنسبيةسجل
فيشيرمايو،يونيو،أبريلبمعدل%63.3% 61.3،%67.3عمىالتواليوالشكل()1.2
التالييوضحذلك .
شكل ( ) 2.5

معدل الرطوبة النسبية الشيري ( )%في محافظة رام اهلل من عام 2011-2007م
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( )2.5.3.2العالقة بين معدل الرطوبة النسبية ومتغيرات المناخ األخرى :
ذكرنا سابقاً أن درجة الح اررة وكمية التبخر وحركة الرياح متغيرات تؤثر في الرطوبة
النسبية   ،حيث بينت نتائج تحميل االرتباط البسيط وجود عالقة عكسية ضعيفة بين معدل
الرطوبة النسبية الشيري  و كمية التبخر  الشيرية  بمعامل ارتباط ( )1.13-ذات داللة
إحصائية عندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.12كمااتضحمنخاللىذهالنتائجعدموجود
عالقةارتباطمعنويةبينمعدلالرطوبةالنسبيةالشيريومعدلدرجةالح اررةالشيرية،وبين
معدلالرطوبةالنسبيةومعدلسرعةالرياح،وعندحساباالرتباطالجزئيبينمعدلالرطوبة
النسبيةو(معدلسرعةالرياح،معدلدرجةالح اررةالشيرية،كميةالتبخر) اتضحعدموجود
عالقة ارتباط جزئي بين معدل الرطوبة النسبية وباقي المتغيرات كما ىو موضح في الجدول
(،)1.2حيثإ نىناكمعاملارتباطبسيطمعنويبينمعدلالرطوبةالنسبيةوكميةالتبخر
وعدموجودمعاملارتباطجزئيبينالمتغيرينىووجودمتغيراتمناخيةتؤثرفيالمتغيرين،
حيث يوجدعالقة ارتباط عكسيةضعيفةبينمعدل الرطوبةالنسبية الشيريومعدلسطوع
الشمسحيثبمغمعاملاالرتباط( )1.123-ذاتداللةإحصائية عندمستوىمعنويةأقلمن
)،وتبينوجودعالقةارتباططرديةضعيفةبينمعدلالرطوبةالنسبيةالشيريومعدل

(1.12
اليطولالمطريالشيريبمعاملارتباط()1.661ذاتداللةإحصائية عندمستوىمعنويةأقل
من(،)1.17ويمكنإرجاعاالختالفبيناالرتباطالبسيطوالجزئيلوجودمتغيراتأخرىليا
عالقةوتأثيرفيالمتغيرين .


جدول()2.5

  5العالقةبين معدلالرطوبةالنسبيةالشيري ومتغيرات أخرى

العالقةبينمعدلالرطوبةالنسبيةالشيريومتغيراتأخرى



معدلالرطوبةالنسبيةالشيري 
االرتباطالجزئي 

االرتباطالبسيط 

P-Value

P-Value

معدلدرجةالح اررة 

 0.237-

 0.069

 0.161

 0.239

كميةالتبخر 

 *0.29-

 0.025

 0.155-

 0.26

معدلسرعةالرياح 

 0.119-

 0.363

 0.064-

 0.642

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05




( )6.3.2التبخر

Evaporation

التبخر ىو:عمميةتحولالماءمنحالةالسيولةإلىالحالةالغازية(بخارماء)عندما
يكوناليواءغيرمشبعببخارالماء(غانم: 1111،ص،)767ويتبخرالماءبكمياتغير
بسيطة من جميع األجسام المبممة بو  ،كالصخور والتربة والنباتات والكائنات الحية  ،كما و
يتبخرالماءفيكلدرجاتالح اررةحتىأنالثمجنفسويتبخرببطءشديدإذاعرضلميواءمدة
كافية،وبالطبعيزدادالتبخركمماارتفعتدرجةالح اررة(جودة: 1113،ص،)136وتتأثر
عمميةالتبخربعدةعواملىي(اإلشعاعالشمسي،درجةالح اررة،الرطوبةالنسبية،حركة
الرياح،الضغطالجوي)(شرف:1111،ص .)713

( )1.6.3.2اال تجاه العام لمتبخر في محافظة رام اهلل -:
يتضح من خالل دراسة البيانات المتعمقة  ارتفاع كمية التبخر خالل أشير فصل
الصيف(يونيو،يوليو،أغسطس)بمعدالت131.1،112.2،123.6مممعمىالتوالي،
وكانتأشيرفصلالشتاءأقلمعدليسجللكميةالتبخربمعدالت 36، 21، 11.1ممم

اوحتكميةالتبخرفيباقيالشيوربين716
لشيرينايروفبرايروديسمبرعمىالتوالي،وتر

يباوالشكل()1.6يوضحىذهالمعدالت .
مممإلى162.1مممقر ً


م2007-2011معدل كم ية التب خر الشيري (ممم) في محافظة رام اهلل من عام 2.6) 6شكل (

شكل ()2.6

كمية التبخر الشيري (ممم) في محافظة رام اهلل من عام 2011-2007م
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( )2.6.3.2العالقة بين كمية التبخر ومتغيرات المناخ األخرى :
بناء عمىماتمذكرهفيالجانبالنظريفقدتبينأنكميةالتبخريتأثربعواملمختمفة
ً

منيااإلشعاعالشمسيودرجةالح اررةوالرطوبةالنسبيةوالرياحوالضغطالجوي،ليذاتمحساب
معامالت االرتباط البسيط والجزئي بين كمية التبخر والعوامل السابقة جدول (

)   ،حيث

أكدتنتائجتحميلاالرتباطالبسيط وجود عالقةارتباططرديةقويةبينكميةالتبخرومعدل
السطوعالشمسيالشيريحيثبمغمعاملاالرتباط()1.313ذاتداللةإحصائية عندمستوى
ينيمابمعاملارتباط()1.2ودالإحصائياً

معنويةأقلمن()1.17ووجودعالقةارتباطجزئيب
عندمستوىمعنوية(،)1.17كمااتضحوجودعالقةطرديةقويةبينكميةالتبخرالشيريو
معدلدرجةالح اررةالشيريةبمعاملارتباط()1.266ذاتداللةإحصائية عندمستوىمعنوية
أقلمن(،)1.17ويوجدعالقةارتباطجزئيمعنوي عندمستوى(  )1.12بينكميةالتبخر
ومعدلدرجةالح اررةبمعاملارتباط()1.633وىومعاملأقلمنمعاملاالرتباطالبسيطبينيما

  ،واتضحوجودعالقةعكسيةمعنويةبينكميةالتبخرومعدلالضغطالجويوكذلكعالقة
ارتباط جزئي معنوية  ،وتبين وجود عالقة ارتباط عكسية متوسطة بين كمية التبخر ومعدل
الرطوبة النسبية بمعامل ارتباط ( )1.13-ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من
(  ،)1.12و وجود عالقة ارتباططرديةمتوسطةبينكميةالتبخر الشيري ومعدلسرعة
الرياحالشيريبمعاملارتباط()1.316دالإحصائياًعندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.17أما
عند حساب معامل االرتباط الجزئي تبين عدم وجود عالقة ارتباط جزئي  بين كمية التبخر
ومعدلالرطوبةالنسبيةوعدموجودعالقةارتباطجزئيبينكميةالتبخرومعدلسرعةالرياح
،ويمكنإرجاعالسببلوجودمتغيراتأخرىلياعالقةوتأثيرفيالمتغيرين .
جدول()2.6

 6العالق 

العالقةبينكميةالتبخرالشيريومتغيراتأخرى 

 أخرى

كميةالتبخرالشيري 


االرتباطالبسيط 



االرتباطالجزئي 

P-Value

P-Value

معدلسطوعالشمس   **0.909

 0.00

 **0.5

 0.00

 **0.863

 0.00

 *0.339

 0.011

معدلالضغطالجوي   **0.48-

 0.00

 **0.35-

 0.00

معدلالرطوبةالنسبية 

 *0.29-

 0.025

 0.153-

 0.265

معدلسرعةالرياح 

 **0.403

 0.001

 0.024-

 0.862

معدلدرجةالح اررة 

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05
( )7.3.2األمطار

Rain

يعتبر المطر من أىم المظاىر التي يتحول إلييا بخار الماء من الحالة الغازية إلى
الحالةالسائمةفيطبقاتالجوالعميا .

تعتبر األمطار  أكثر عناصر المناخ تأثي اًر عمى الحياة البشرية  ،والنشاط اإلنساني
االقتصادي واالجتماعي  ،السيما أنيا مصدر المياه الجوفية والجارية والسطحية والتي يعتمد
عمييا قطاع الزراعة اعتماداً كبي اًر (مشتيى و الموح  : 1112 ،ص  . )762وتتأثر كمية
األمطار  الياطمة بعدة عوامل ىي ( درجة الح اررة  ،الرطوبة النسبية  ،البعد عن البحر ،
التضاريس)(غانم:1111،ص .)172-112
الجديربالذكرأنىناكبعضالمتغيراتاليامةوالتيلياتأثيركبيرعمىكميةاألمطار
المتساقطةمثل(التضاريس،والبعدعنسطحالبحر)،حيثأوضحتالكثيرمنالدراسات
العممية العالقة القوية بين عامل التضاريس وكمية األمطار  المتساقطة  ،ومن ىذه الدراسات
دراسة(الموح:1113،ص)112والتيتناولتالعالقةبيناألمطاروبعضالمتغيراتالجوية
والطبيعية،وتوصمتإلىأنويوجدعالقةارتباطقويةموجبةبينعاملاالرتفاعوكميةاألمطار
،كماوتوصمتإلىوجودعالقةارتباطعكسيةبينكميةاألمطاروالبعدعنالبحر،إالأن
ىذه العوامل في دراستنا أصبحت ثوابت وليست متغيرات وذلك ألن الحدود المكانية لمدراسة
درجياضمن
(محافظةراماهلل)صغيرةفتضاريسياوبعدىاعنالبحرقيمةثابتة،ليذالميتمإ ا
المتغيراتالمؤثرةفيكميةاألمطارالمتساقطةفيدراستنا .
( )1.7.3.2االتجاه العام لألمطار في محافظة رام اهلل -:
في فمسطين عامة  تبدأ األمطار  في التساقط عادة في نياية شير سبتمبر وحتى
منتصفشيرمايو،حيثتبمغاألمطار ذروتيافيشيرييناير وفبراير،ولتوضيحمعدالت
كميةاألمطار المتساقطةيمكنمالحظةالشكل(، )1.1حيثنالحظأنأعمىمعدللكمية
أمطار لألعوام من  1177-1111م   ،كانت في شير فبراير بمعدل  762.3ممم يميو شير
ينايربمعدل777.23مممثمشيرديسمبربمعدل22.11ممم .
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( )2.7.3.2العالقة بين معدل كمية األمطار المتساقطة ومتغيرات المناخ األخرى :
بناء عمىماسبقذكرهمنعواملمؤثرةفيكميةاألمطار المتساقطةتبينأندرجة
ً

الح اررة والرطوبة النسبية ليما تأثير مباشر عمى كمية األمطار   لذلك عند حساب معامل
االرتباطالبسيطبينمعدلكميةاألمطار و(درجةالح اررةوالرطوبةالنسبية)اتضحوجود
عالقة عكسية قوية بين درجة الح اررة وكمية األمطار  المتساقطة  ،حيث بمغت قيمة معامل
االرتباط( )1.122-ذاتداللةإحصائية عندمستوىمعنويةأقلمن( ،)1.17وتبينوجود
ارتباط جزئي ضعيف بين معدل كمية األمطار  ومعدل درجة الح اررة بمعامل ارتباط جزئي
يساوي ( ) 1.621-ذات داللة إحصائية عند مستوىمعنوية ( ، )1.17كما أن ىناك عالقة
طردية ضعيفة بين الرطوبة النسبية وكمية األمطار  المتساقطة  ،حيث بمغت قيمة معامل
االرتباط()1.661ذاتداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن(،)1.17ولكنعندحساب
معاملاالرتباطالجزئيبينمعدلكميةاألمطار الرطوبةالنسبية تبينوعدموج ودارتباط
جزئيكماىو موضحفيالجدول(،)1.1ويمكنإرجاعىذااالختالفإلىوجودمتغيرات
أخرىلميتمذكرىافيالجانبالنظريولياتأثيرعمىكميةاألمطار .

جدول(7)2.7

العالقةبين معدلكمية األمطار  الشيري ومتغيرات أخرى  العالقةبين معدلكمية األمطار  الشيري وم تغيرات أخرى

العالقةبينمعدلكميةاألمطارالشيريومتغيراتأخرى



معدلكميةاألمطارالشيري 
االرتباطالبسيط 

االرتباطالجزئي 
P-Value

P-Value

معدلدرجةالح اررة   **0.788-

 0.00

 **0.375-

 0.007

معدلالرطوبةالنسبية   **0.332

 0.01

 0.165

 0.228

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05

( )4.2العالقة بين جميع المتغيرات المناخية :
فيما سبق  ومن خالل اإلطار النظري لممتغيرات المناخية تم دراسة العالقة بين كل
عنصرمنالعناصرالمناخيةمعالعناصرالتينصعمييااإلطارالنظريفقطدونالتطرق
لعالقةىذاالعنصرمعباقيالعناصراألخرى،والتيقديكونلوعالقةبيابشكلغيرمباشر .
لذاسوفنستعرضفيىذاالجزءمصفوفةاالرتباطالبسيطوالجزئيلجميعالمتغيرات
مع بعضيا البعض  ،و من خالل جدول ( )1.2نرى أن ىناك تغيرات واضحةفي معامالت
االرتباطالبسيطوالجزئيوىذادليلعمىأنىناكعالقاتوتأثيراتأخرىبينالمتغيراتأدت
إلىىذهالتغيراتفيالمعاممين،وىذايوجينابشكلواضحإلىدارسةالتأثيراتالمباشرةوغير
المباشرةلممتغيرات.

جدول ( 8 )2.8معامالت االرتباط البسيط
المتغير

معدل درجة الحرارة

مجموع التبخر

معدل سرعة الرياح

سرعة

*0.29

0.122-

**0.5-

**0.35-

0.12-

0.061-

**0.40

0.024-

1

1

مجموع

**0.86

*0.34

**0.35- **0.48-

*0.29-

0.153-

1

1

النسبية

الرطوبة

0.24-

0.165

0.03-

0.163-

1

1

الجوي

*0.29-

0.09

1

1

األمطار

سطوع

**0.89

**0.39

**0.41-

0.059-

*0.29-

0.052-

**0.91

**0.5

**0.42

0.222

كمية

0.07

*0.29-

**0.33

0.165

**0.70-

0.024-

0.20-

0.002

الضغط

**0.36- **0.79-

معدل الضغط الجوي

واالرتباط الجزئي

معدل الرطوبة النسبية

بين متغيرات الدراسة

الشمس
الرياح
التبخر

** معنوي عند مستوى داللة  * ، 0.01معنوي عند مستوى داللة 0.05

معدل سطوع الشمس

0.203- **0.751

1

بناءعمىماسبق،منخاللاالستعانةبتحميلاالرتباطلدراسةالعالقاتبينالمتغيرات
ً

المناخيةالمتاحة،نجدأنالعالقةبينياالتكفيلدراسةتأثيرالمتغيراتالمناخيةعمىبعضيا
البعض ،حيثإن العالقة بينأي متغيرينالتعنيبالضبطأنويوجد تأثير مباشر ألحدىما

عمىاآل خر،وأنوجودعالقةأوعدموجودعالقةبينأيمتغيرينقديعودإلىعواملأخرى
(التعددالخطي) .
ونظ اًرألىميةالعالقةبينالمتغيراتالمستقمةوأثرىاعمىالمتغيرالتابعكانلزاماً عمينا
اختيار أسموب إحصائي يأخذ بعين االعتبار ىذه العالقات بمعنى قد يكون ىناك لكل متغير
مستقلتأثيرمباشرعمىالمتغيرالتابع،وقديكونلوتأثيرغيرمباشرمنخاللمتغيرات
أخرى .
ويعتبرأسموب تحميلاالنحدارمناألساليباإلحصائية اليامةالتيتتناولدراسةتأثير
المتغيراتالمستقمةعمىالمتغيرالتابع،لكنلوعدةشروطعنداستخداموأحدىذهالشروطو
أىميا  عدم وجود عالقة ارتباط بين المتغيرات المستقمة (مشكمة التعدد الخطي )  ،ويجب
التخمص من ىذه المشكمة  قبل البدء بدراسة تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع ،
بمعنىيعطيالتأثيرالمباشرلممتغيراتالمستقمةعمىالمتغيرالتابع فقط  .لذلكوجدناأنومن
المناسب اختيار أسموب إحصائي آخر يأخذ بعين االعتبار  التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
لممتغيراتالمستقمةعمىالمتغيرالتابع .

لذلك سوف يتم استخدام أسموب تحميل المسار والذي يستعين في تحميمو عمى تحميل
االرتباط واالنحدار السابقين في حساب معامالت المسار  لدراسة التأثيرات المباشرة وغير
المباشرة لممتغيرات المناخية المتاحة عمى كمية األمطار  في محافظة رام اهلل .

الخالصة :
تناولنا في ىذا الفصل عناصر المناخ من خالل التعريف بالعنصر  ،و العوامل المناخية
األخرىالتيلياتأثيرمباشرعميومنالناحيةالنظرية ،ومنثمتطرقناإلىتوضيحاالتجاهالعام
لكلعنصرمنالعناصرالمناخيةفيمحافظةراماهلل،وبعدذلكتناولناالعالقةبينكلعنصرمع
عناصرالمناخاألخرىالتيلياتأثيرعميومنخاللإيجادمعاملاالرتباطالبسيطوالجزئي،وذلك
منواقعبياناتالدراسة .
ووجدناأنواليكفيفقطدراسةاالرتباطبينىذهالمتغيراتبلنحتاجألسموب آخريوضح
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لممتغيرات المناخية عمى بعضيا البعض  ،ويتم ذلك من خالل
استخدامأسموبتحميلالمسار .



انفصم انثانث  :تحهٍم انمس اس Path analysis



الفصل الثالث

ثحليل املساز
Path Analysis

( )1.3مقدمة :
يستخدمالباحثونالعديدمناألساليباإلحصائيةفيدراساتيمالمختمفةحيثيتوقفاختيار
األسموب اإلحصائي المناسب عمى عدة أمور  ،أوليا  طبيعة البيانات حيث إن بعض األساليب
اإلحصائية تفترض فروضاً خاصة عمى البيانات  ،مثل االنحدار الخطي الذي يفترض أن تكون
البياناتتتبعالتوزيعالطبيعي،وثانيياىوىدفالدراسةفقديكونىدفالدراسة ىو التنبؤبقيم
متغيرتابعبمعموميةمتغيرمستقلأوأكثر،لذايمكناستخدامتحميلاالنحدارلمتوصلإلىمعادلة
انحدارتفيدفيىذاالتنبؤحيثيمكنالتعبيرعنىذهالعالقةعنداستخداماالنحدارالخطيالمتعدد
بالنموذج :
β
حيث
β

β

β

β

متغيراتمستقمة،

متغيرتابع 

β βمعمماتاالنحدار 

أماإذاكانىدفالدراسةىو تفسيرأسبابحدوثالظاىرةموضعاالىتمام فسيتمالمجوء
إلىطرقإحصائية أخرىمثلمعامالتاالرتباطالجزئيوشبوالجزئي،حيثاليمكناعتبار ىذه
المعامالتعمىأنيادليلعمىعالقاتسببيةأوعالقةأثرونتيجة،فالبحثفيالعالقةالسببية
أمرليسبالسيلإذيتطمبافتراضبعضالنماذجالتفسيريةExplanatory modelsالتيتوضح
تأثيرالمتغيراتالتيتشتملعميياالظاىرةموضعالبحثبعضيافيالبعضاآلخر(عالم:1111،
ص .)632-631
لكن في واقع الحياة العممية يواجو الباحثون دراسات أكثر تعقيداً حيث العالقات المتبادلة
والمعقدةبينالمتغيراتووجودتأثيراتمباشرةوغيرمباشرةلممتغيراتالمستقمةعمىالمتغيرالتابع
،فمثلىذهالشبكةمنالعالقاتاليمكنالتوصلإليياباستخدامأساليباالنحدارالتقميدية،لذلك
ىناكأساليبنمذجةتسمحوبسيولةاستكشافودراسةالعالقاتالمتبادلةوالمعقدةمثلأسموب نماذج
المعادالتالييكمية"(Jackson, et al.,  . Structural Equations Models" SEM

) 2005: p. 1

لكنفيالحقيقةيحتاجالباحثإلىأسموب يستخدمبصورةأكثرانتظاماً واتساقاً فيتحميل
البياناتواختبارصحةالنماذجالمختمفةالتييفترضيالتفسيرنظامالعالقاتبينالمتغيراتموضع
البحث  ،وىذا األسموب ىو أسموب تحميل المسار الذي ىو أحد أنواع  نماذج المعادالت الييكمية
"(."Structural Equations Models"SEMعالم:1111،ص )632-631
وبناء عمىماسبقسنتناولفيىذاالفصلالتعريفبالنماذجالييكمية "، "SEMوالتطرق
ً

إلىأنواعياوأنماطياثمعرضمفيومالنماذجالسببية ،وعرضأنواعيا،كماسيتناول ىذاالفصل
شرحأسموبتحميلالمساروالذيىوأحدأنماطالنماذجالييكميةواألسموبالمستخدمفيىذهالدراسة
  ،وسنتطرق إلى المصطمحات المستخدمة في ىذا األسموب  ،والتطور التاريخي لو  ،وافتراضاتو ،
وعناصره،ثمسنستعرض عالقةأسموب تحميلالمساربأسموب تحميلاالنحدارالمتعددواشتقاق
معاملالمسارمنمعاملاالنحدار،باإلضافة إلىتناول عالقةتحميلالمساربتحميلاالرتباطو
اشتقاقمعاملالمسارمنمعاملاالرتباط،وفيختامالفصلسنوضح أىممؤشراتمطابقةالنموذج
لمبيانات .
( )2.3نماذج المعادالت الييكمية و النماذج السببية .
يعرفالنموذجبصورةعامةعمىأنوإطارأونظاميستعارغالباً منمجالدراسيآخر،
ويستخدم في بناء النظريات  ،أو نمذجة العالقات  ،ويعرفو آخرون عمى أنو منيج مقترح لمبحث
وتمثيلدقيقلشيءمطموبدراستو(المالكي: 1171،ص.)77وسنتحدثفيالفقرةالقادمةعن
نموذجالمعادالتالييكميةوالنموذجالسببيبشيءمنالتفصيل .
( )1.2.3نماذج المعادالت الييكمية

Structural Equations Models

تسمى نماذج المعادالت الييكمية بنماذج المعادالت اآلنية  ،وىي تختمف عن نماذج االنحدار
متعدد المتغيرات  ،وتختمف عن النموذج الخطي المتعدد التقميدي  ،حيث قد يكون المتغير التابع في
الً في معادالت ىيكمية أخرى  ،بل وقد تؤثر المتغيرات في
معادلة ىيكمية )ىو نفسو) متغي اًر مستق 
المعادالت الييكمية عمى بعضيا البعض بشكل متبادل  ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل
متغيرات وسيطية  ،وتيدف المعادالت الييكمية لتمثيل العالقات السببية بين المتغيرات في النموذج .

) (Fox, 2002: p. 1

استخدمت نماذج المعادالت الييكمية في المنتصف األخير من عام 

في العموم

االجتماعيةكوسيمةمنوسائلالنمذجةلمعالقاتالمعقدة) .(Jackson, et al., 2005: p. 2
حيثتعتبرالمتغيراتالكامنة"الضمنية"أحدأىمالمفاىيمفينماذجالمعادالتالييكمية،
الحظإالمنخاللمتغيراتيتمقياسيامنخاللبعضالسموكياتالتييمكن
التياليمكنأنتُ َ

و
مالحظتياومناألمثمةعمىالمتغيراتالكامنة(الذكاء،العاطفة،).....،لذلكيستخدمنموذج

المعادالت الييكمية لمتنبؤ بالمعمماتالمجيولةفي المعادالت الخطية الييكمية حيث تكون المتغيرات
فيىذهالمعادالتغالباًمتغيراتكامنةأومتغيراتمالحظةبصورةمباشرة (Karadag, 2012: p.
 .
يستخدم نموذج المعادلة الييكمية ألىداف مشابية بأىداف االنحدار المتعدد  ،ولكن بطريقة
أكثرقوة،حيثإننماذجالمعادالتالييكميةيأخذفيعيناالعتبارالمتغيراتالمستقمةالكامنةوالتي
تقاسمنخاللمتغيراتأخرىمقاسةومالحظة) .(Garson, 2012: p. 13
ويتميزنموذجالمعادلةالييكميةعنغيرهمنالنماذج بعدةمزايانعرضيافيالنقاطالتالية:

) (Garson, 2012: p. 13

 .1مرونة نماذج المعادالت الييكمية في االفتراضات حيث يسمح نموذج المعادالت الييكمية
بتفسيرالنتائجحتىفيوجوداالرتباطالخطي(.)Multicollinearity
 .2استخدامالتحميلالعامميالتأكيدييحدمنخطأالقياسوذلكمنخاللوجودمتغيراتمفسرة
لكلمتغيركامن.
 .3الواجيةالرسوميةلنماذجالمعادالتالييكميةتميزىاعنغيرىامنالنماذج.
 .4نماذجالمعادالتالييكميةتختبرالنموذجبصورةشاممةخالفاً لتحميلاالنحدارالمتعددالذي
يختبرمعمماتالنموذجك ٌلعمىحدة.
 .5قدرةنماذجالمعادالتالييكميةعمىاختبارالنموذجفيحالتعددالمتغيراتالتابعة.
 .6القدرةعمىالتعاملمعالبياناتالصعبةمثلالبياناتغيرطبيعيةالتوزيعوحالوجودارتباط
خطيذاتيبيناألخطاءفيالسالسلالزمنية،وكذلكالبياناتالناقصةغيرالمكتممة .
كماوتتعاملمنيجيةالمعادالتالييكميةمعأنماطعديدةمنالنماذجمنأشيرىا(:المالكي،
:1171ص )76

 .1نماذجاالنحدارRegression Models
 .2نماذجالمسارPath Models
 .3النماذجالعامميةFactor Models
 .4النماذجمتعددةالمستوياتMultilevel Models
 .5النماذجالمختمطةMixture Models
 .6النماذجالتفاعميةInteraction Models
 .7النماذجالديناميكيةDynamic Models
 .8نماذجاألساليبالمتعددة–المؤشراتالمتعددة Multiple Causes –Indicators Models
 .9نماذجمنحنىالنموالكامنLatent Growth Curve Models
 .10نماذجالمجموعاتالمتعددة Multiple Group Models
( )2.2.3النماذج السببية ( ) Causal Models
ىيالنماذجالتيتستخدملتفسيروتحديدالعالقاتبينالمتغيراتومنثمترجمةتمكالعالقات
رياضياً حيثتعبرعنالمكوناتاألساسيةلمظاىرةقيدالدراسة،ويتمتحديدىذهالمعادالتمنقبل
الباحثوفقاًلمفرضيةيحددمنخاللياالمتغيراتالمسببة() Causesوالمتغيراتالمتأثرة() Effect
(النقاش و صالح  : 1112 ،ص  ، )711وتعرف النماذج السببية عمى أنيا تمثيل االفتراضات
الرياضيةلنظاممتعددالمتغيراتلتوضيحالعالقاتالسببيةبينالمتغيراتذاتالصمة(Jonnada, .

) & Fegely , 1974: p. 418

ينالتعنيوجودعالقةسببيةبينيما

 وتؤكدالدراساتأنمعنويةمعاملاالرتباطبينمتغير
(جونسونوشرن:7331،ص،)221فعمىسبيلالمثالوجودعالقةارتباطعكسيبينكمية
ىطولاألمطار ودرجةالح اررةفيذااالرتباطاليعنيأندرجةالح اررةتؤثرفيكميةاألمطارأو
العكس .

( )1.2.2.3أنواع النماذج السببية:
 نمارج آحادٌت االتداه () Undirectional
وىو مايعرفبالنموذجالسببيالتعاقبي  ) ) Recursive Causal Modelsحيثإنىذا
النوع من النماذج السببية ييتم بدراسة عالقة السبب والنتيجة في اتجاه واحد فقط وال ييتم بدراسة
االتجاهالعكسيمنخاللالنموذجنفسو،وبالتاليتحتمعمىالباحثتحديداتجاهالعالقةالسببية،
المتغيرات 

والشكل (  )6.7يوضح ىذا النوع من النماذج السببية  ،حيث تعتبر
خارجيةتؤثرفيالمتغيرين
داخميبالنسبةلممتغيرين

،ويعتبرالمتغير

 متغيرات

متغي اًر داخمياً ،اما 

ومتغي اًرخارجياًبالنسبةلممتغير

فيومتغير

.

شكل ( :)3.1مخطط لنموذج سببي أحادي االتجاه

1

𝑒

𝑒

𝑋

𝑋

𝑋

𝑋



 نمارج غٍش آحادٌت االتداه ()Non Recursive
أو ما يسمى بنماذج التغذية الراجعة ( )Feedback Modelsوييتم ىذا النوع من النماذج
بدراسةعالقةالتأثيرالتبادليمنخاللالنموذجذاتووالشكل ()6.1يوضحىذاالنوع،حيثتدل
األسيمثنائيةالطرفعمىعالقةسببيةتبادليةويوجدعالقةسببيةتبادليةبين
بين

و

أماالعالقاتبين(

)(،

)(،

)(،

و
)(،

وكذلك
)

فييعالقاتسببيةذاتاتجاهواحد(النقاش وصالح: 1112،ص( )712العباسي: 1177 ،
ص .( Davidson, 2012: p. 45))3

شكل ( :)3.2مخطط لنموذج سببي غير أحادي االتجاه

𝑋

2

𝑋

𝑋

𝑋

𝑋

المصدر(:العباسي:2011،ص)9

( )3.3تحميل المسار Path analysis
منخاللىذهالدراسةسيتمعرضالتطورالتاريخيلتحميلالمسارومفيومأسموب تحميل
المساروكذلكالمصطمحاتالمستخدمةفيىذااألسموب .

( )1.3.3التطور التاريخي ألسموب تحميل المسار -:
تحميل المسار ىو أسموب إحصائي يستخدم لفحص العالقات السببية بين متغيرين أو أكثر
وىويقومعمىنظاممنالمعادالتالخطية،وقدقدموعالمالوراثةسويلرايتSewall Wright
عام7317مخاللاستخداموفيدراسةدرجةالعالقةبيناألقاربوفيدراسةالسموكالوراثيلكثير
من الصفات الوراثية   ، (Olobatuyi, 2006: pp. 2-وانتشر ىذا األسموب في بحوث العموم
االجتماعية عمى يد العالم دانكان ،  (Vasconcelos, et al., 1998 : p. 263)  Duncan
وأوضح العالم دانكان  Duncanعام 

م العالقة بين المعادالت الييكمية وتحميل المسار ،

ووضع بعض األمثمة كأداة مساعدة إلجراء تحميل المسار في البحوث االجتماعية  ،وعام 

م

غطىدانكانجميعجوانبالمعادالتالييكميةفيتحميلالمسار،واستخدمأسموب تحميلالمسار
بصورةواسعةفيالعمومالبيئيةعام7311م،كماوقدمباللوكBlalockأسموبتحميلالمسارفي
مجالالزراعةعام7362فيكتاببعنوان"Causal Inferences in Non Experimental :
 .(Olobatuyi, 2006 : pp. 2- "Research

وحققأسموب تحميلالمسارتقدماً ممحوظاً فيمجالالصحةوذلكبعدتطوربرامجالنمذجة
الييكمية مثل برنامج العالقات الييكمية الخطية ( )LISRELحيث إن العالمين جولد سميث
 Goldsmithوبروكس Brooksىماأول منقدماىذااألسموب فيالعمومالصحية،وأكدجولد
سميث و برجالند  Berglundعمى المساىمة التي يمكن أن يقدميا ىذا األسموب في الدراسات
الوبائيةوالمتعمقةباألمراضالمزمنة)،(Vasconcelos, et al., 1998: p. 263وفيعام7363
م وضع العالم الند  Landالمبادئ المنيجية والمنطقية الستخدام تحميل المسار  ،وأشار ىايس
 Heiseعام 7363مالىاالفتراضاتوالشروطالواجبتوافرىاالستخدامتحميلالمسارواالستدالل
السببي،وفيالعقودالقميمةالماضيةظيرأسموب االستداللالسببيمنالبياناتغيرالتجريبيةفي
العموماالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسيةباسمآخرمثل(النماذجالسببية،تحميلالمسار،نمذجة
المعادالتالييكمية)  .(Olobatuyi, 2006: pp. 2-

( )2.3.3المصطمحات المستخدمة في تحميل المسار
 المتغيرات الخارجية Exogenous Variables
ىيمتغيراتالتييعزىالتغيرفيياإلىسببخارجالنموذجالسببي .
 المتغيرات الداخمية Endogenous Variables
ىيمتغيراتالتييعزىالتغيرفيياإلىسببداخلالنموذجالسببي ( Davidson, 2012:

) p. 45

 حيثيمكنالتمييزبينالنوعينمنالمتغيراتمنحيثالمصدر،فالمتغيرالداخميىو
متغيرييدف النموذج السببيلتحديداختالفاتو،بينما المتغير الخارجي ىومتغير تتحدداختالفاتو
بقوىخارجةعننطاقالنموذجالسببي(.المالكي:1171،ص )73
 متغيرات البواقي Residual Variables
ىي المتغيرات التي تعبر عن المتغيرات المؤثرة في المتغيرات الداخمية ولم يتم إدخاليا في
النموذجالسببي .
 المتغيرات الوسيطية Medieval Variable
وىيالمتغيراتالتييؤثرعنطريقياأومنخاللياالمتغيرالمستقلعمىالمتغيرالتابع .

 المتغيرات المعيارية Standardized Variables
المتغيراتالمعيارية  بالنسبةلممتغير تعبرعنالنسبةبينانحراف عنوسطيا
الحسابي ̅إلىاالنحرافالمعياري لممتغير ) (Jonnada & Fegely, 1974: p. 418
̅
 التأثير المباشر (العالقة السببية المباشرة ) Direct Effect
تكونالعالقةالسببيةبينالمتغيرالمستقل
كان أي تغير في المتغير 

والمتغير التابع

يحدث تغي اًر مباش اًر في المتغير 

عالقةسببيةمباشرةإذا

مع تثبيت أثر باقي المتغيرات

المدخمةفيالنموذج .
 التأثير غير المباشر (العالقة السببية غير المباشرة ) Indirect Effect
تكونالعالقةالسببيةبينالمتغيرالمستقل
عندمايكونالمتغير

والمتغيرالتابع

عالقةسببيةغيرمباشرة

مؤث اًرفي عبرمتغيراتوسيطيةأخرى(المالكي: 2012،ص، )20

هامتدادوتطبيقخاصمناالنحدارالخطيالمتعدد،
وكماذكرناأنأسموبتحميلالمسارفيجوىر
ٌ
لذلكفإناالفتراضاتالخاصةبتحميلاالنحدارالمتعددتناسبوتالئمأسموب تحميلالمسار،إالأنو
يتميزعنوبأنويأخذبعيناالعتباراالزدواجالخطيبينالمتغيرات .

( )3.3.3مفيوم تحميل المسار
ُيعرفأيضاًباسمالنمذجةالسببية) .(Jackson, et al., 2005: p. 2
يعتبرأسموب تحميلالمسارأسموب إحصائيارتباطييعتمدعمىتحميلاالنحدارواالرتباط
المتعدد ويستخدم لوضعاحتمال العالقة بين المتغيرات الكثيرة العدد وفحصيا فيمنظومة معادالت
خطيةسواء كانت المتغيراتمستمرةأومتقطعة" (ىدبة : 1177 ،ص  ،)723ويمكنالقول أن
أسموب تحميلالمسارامتدادلتحميلاالنحدارالمتعدد،وعادةمايستخدمفيدراسةالنماذجالسببية
عمى أساس أن يضع الباحث تصور لنمط العالقات بين المتغيرات ذات الصمة(Davidson,   .

)  12: p. 44

حيثيحتويأسموبتحميلالمسارعمىشبكةمنالعالقاتالخطيةذاتاالتجاهالواحدبحيث
تدلمتغيراتمقاسةعمىمتغيراتمقاسةأخرىفياتجاهواحد،حيثإنكلعالقةتأثيريرمزليا
بسيم وحيد االتجاه يدعى المسار (تيغزة : 1177 ،ص   ، )37ويعتبر أسموب تحميل المسار من
األساليب اإلحصائية المستخدمة في دراسة وتحميل معامالت االرتباط بين متغيرين إلى نوعين من
التأثيرات (مباشرة وغير مباشرة )  ،حيث يصبح تقييم األىمية النسبية لممتغيرات الخارجية
 Exogenous Variablesفي تحديد االختالفات الكمية لممتغير الداخمي  Endogenous
 Variablesأكثروضوحاً عندماتتمدراستوضمنإطارتحميلالمسار(الشكرجي: 1177،ص
،)131ويستخدمأسموب تحميلالمسارفياختبارصحةالنماذجالمختمفةالتييفترضياالباحث
لتفسيرنظامالعالقاتبينالمتغيراتموضعالبحث(عالم:1111،ص .)632
كماويعدأسموبتحميلالمسارمناألساليباإلحصائيةاليامةحيثتعطيالباحثمعمومات
ُ

أكثرمنالتييعطييامعاملاالرتباط،حيثإنتحميلالمساريعملعمىإيجادعالقاتسببيةبين
المتغيرالتابعوالمتغيرالمستقلمنخاللنظاممساراتويجزئمعاملاالرتباطالىتأثيراتمباشرة
وغير مباشرة (الجميمي ،وآخرون : 1116 ،ص  ، )22-21حيث إن إحدى أىداف األسموب ىو
محاولةفيمقوةالعالقةالمباشرةوغيرالمباشرةبينمتغيراتالدراسة(الغنام:1112،ص .)711
المتغيرين 

ومن البدييي أن عالقة االرتباط ال تثبت عالقة السببية  ،فمثالً لو أن
مرتبطانفإنويحتملأنيؤثرالمتغير
بمتغير ثالث 

فيالمتغير



أوالعكسأوأنيتأثركالالمتغيرينمعاً



 ،و في أسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد إذا كانت المتغيرات مرتبطة مع

بعضياالبعضبعالقةارتباطقويةفإنومنالصعبفصلتأثيرأحدالمتغيراتعناآلخر ،فأسموب
تحميلالمساريميزبيناالرتباطوالسببية) .(Wang, et al., 2003: p. 3863
ويستخدمالباحثونأسموب تحميلالمسارفيمعظماألحيانلتحميلالبياناتالمتعمقةبنماذج
سببية  ،واستخدام تحميل المسار يمزم الباحثين بإجراء سمسمة من االنحدارات لتحميل التأثيرات عمى
المتغيراتالتابعةفيالنموذج،وفيكثيرمناألحيانتكونالمتغيراتالتابعةبمثابةمتغيراتمستقمة
فينموذجآخريتعمقبالدراسةوفينيايةالمطافييتمالباحثبمتغيرتابعواحد(Davidson, .

) 2012: p. 44

وعمى الرغم من استخدام أسموب تحميل المسار لدراسة النماذج السببية إال أن األسموب ال
يستخدمالكتشافالعالقةالسببيةأوإنشائيا) .( Cramer & Bryman, 2005: p. 313
حيث  يقولرايت(  Wrightإنناالنيدفمنتحميلالمسارإلىاستنباطعالقاتسببية
بينمجموعةمنالمتغيراتباستخدامقيممعامالتاالرتباط،وانمانيدفإلىتطبيقىذااألسموب
منأساليبتحميلالبياناتعمىنموذجسببي Causal modelنفترضوعمىأساسنظريمعين)
(عالم:1111،ص .(Olobatuyi, 2006: pp. 2- )633

( )4.3.3فروض أسموب تحميل المسار
يمكناستخدامأسموبتحميلالمسارإذاتحققتالفرضياتالتالية ) (Nair, 2007: p. 90
 .1أنتكونالعالقةبينالمتغيراتعالقةخطية(.)Linear
 .2أنتكونالعالقةبينالمتغيراتعالقةجمعية() Additiveبمعنىآخراليوجدتفاعلبين
المتغيرات.
 .3أنتكونالعالقةبينالمتغيراتعالقةسببية(.)Causal
 .4أاليكونىناكارتباطبينمتغيراتالبواقيبعضياالبعض.
 .5أاليكونىناكارتباطبينمتغيراتالبواقيوالمتغيراتاألخرى(المستقمةوالتابعة).
 .6أنتكونالعالقةالسببيةبينالمتغيراتذاتاتجاهواحد،وعدموجودعالقةسببيةعكسيةفي
النموذج.
 .7يفترضأنتكونالمتغيراتالمستقمةالمقاسةأوالمالحظةخاليةمنأيخطأقياس(.تيغزة،
:2011ص)42
 .8ويفترضأنالنموذجيخمومنأخطاءالتعيين،ويقصدبذلكأنالنموذجاحتوىعمىالمتغيرات
الممكنةنظرياًلتفسيركلتباينالمتغيراتالتابعة(تيغزة:2011،ص .)42


( )5.3.3خطوات بناء نماذج المسار
تتكونعمميةبناءنموذجتحميلالمسارمنعدةخطواتأوردىا(المالكي:2012،ص)20
وىي :
 .1بناءالنموذجالسببي
 .2إنشاءنمطلمعالقاتبينالمتغيراتبالترتيب.
 .3رسمنموذجتخطيطيلمسارالعالقاتبينالمتغيرات.
 .4حسابمعامالتالمسار.
 .5اختبارحسنالتطابقمعالنموذجاألساسي.
 .6تحميلوتفسيرالنتائج .
حيثيبدأالباحثعنداستخدامأسموب تحميلالمسارببناءنموذجسببيCausal Model
لمظاىرةموضعالدراسة،ليذايتطمبمراجعةالبحوثوالدراساتالسابقةوالنظرياتالتيتناولتىذه
الظاىرةلمتعرفعمىالمتغيراتاليامةوالمؤثرةوترتيبيامنالوجيةالسببيةبمايتفقونتائجالبحوث،
وربمايكونلمباحثوجيةنظرخاصةبولبناءالنموذجالسببي(عالم:1111،ص،)622فإذاتم
تحديدالنموذجبشكلصحيحفإنالتقديراتلمختمفالتأثيراتالسببيةستكوندقيقةوغيرمنحازة،
وفيالمقابلفإنأيخطأفيتحديدالنموذجسيؤديإلىتقديراتمتحيزةإلىحدما .
حيثيعتمدصدقنتائجتحميلالمسارعمىمدىالثقةفيالنموذجالذيتموضعو،فالترتيب
السببيالخاطئلممتغيراتيؤديإلىمعامالتارتباطزائفةووىميةممايؤديفيطبيعةالحالإلى
معامالتمسار خاطئة ،كماأنإغفال بعض المتغيراتالميمةالمرتبطة بالظاىرةموضع الدراسة
يؤديإلىنوعمنالتحيزعندحسابمعامالتالمسار،وتعتمددرجةالتحيزعمىمقدارالتداخلأو
االرتباطبينىذاالمتغيروالمتغيراتاألخرىالتييشتملعميياالنموذج(عالم:1111،ص .)626
وبمعنىآخريمكناعتباربناءالنموذجالسببيمنأىمخطوات أسموب تحميلالمسارإذاتم
تحديدهبصورةصحيحةفسيتماستنتاجمعامالتمسارصحيحةويكونمقدارتأثيرالمتغيراتعمى
بعضياالبعضدقيقإلىحدكبير .

( )6.3.3عناصر أسموب تحميل المسار:
يتضمنأسموبتحميلالمسارعنصرينأساسيينىما(:العباسي:2011،ص )19
 مخططالمسار
 معامالتالمسار
وسيتمتوضيحىذينالعنصرينكمايمي :
( )1.6.3.3مخطط المسار :
يعرفمخططالمسار Path Diagramعمىأنورسمتخطيطييبينالعالقاتالسببيةبين
المتغيراتفينموذجافتراضيلنظاممتعدد) .(Jonnada & Fegely, 1974: p. 418
ويتميزأسموب تحميلالمساروالذييعتبرحالةخاصةمنحاالتنمذجةالمعادالتالييكمية
بخاصية تمثيل العالقات بين متغيرات الدراسة بصورة رسوم بيانية تسمى مخطط المسار  "Path
"Diagramحيثليابعضاألشكالالخاصةوالتييعبركلشكلفيياعنمدلولمعين(المالكي،
:1171ص)71نوضحيافيجدول()6.7التالي :
جدول(

 :األشكال المستخدمة في النمذجة الييكمية ومدلوالتيا

الشكل 

المدلول 



متغيراتكامنة 



متغيراتمشاىدة"مقاسة" 



عالقة سببية"المتغيرالخارجمنوالسيميؤثرفيالمتغيرالذييصموالسيم 



عالقةسببيةمتبادلة 



خطأالبناءلممتغيراتالكامنة 



خطأالقياسلممتغيراتالمشاىدة 



عالقةارتباطيةليسفيياسبب 
المصدر) (Pugesek, et al., 2003: p. 5

ويبدأتحميلالمساربافتراضبنيةمحددة،منخاللياترتبطالمتغيراتالمستقمةوالتابعة،
ويمثل ىذا الييكل من العالقات عن طريق مخطط المسار  ،ويمكن توضيح ذلك  بصورة أكثر
وضوحاًمنخاللالمخططالمساريالموضحبالشكل( :)3.3
 :مخطط األشكال المستخدمة في النمذجة الييكمية

شكل(

𝑋
ei
𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝑋




حيث أقصى اليسار تكتب المتغيرات الخارجية  " Exogenous Variablesالمتغيرات
المستقمة " وىي 

,

,

 وفي أقصى اليمين المتغيرات الداخمية  Endogenous

 " Variablesالمتغيرات التابعة " وىي ىنا 
لممتغيرات 

,

,

فيعتبر متغي اًر داخمياً بالنسبة

 ،أما المتغير 

ويعتبر متغي اًر خارجياً بالنسبة لممتغير 

متغي اًرداخمياًبالنسبةلممتغير

ويعتبرمتغي اًرخارجياًبالنسبةلممتغير
,

حيث يمكن تمثيل العالقة التي تربط بين المتغيرات 
اتجاىينوىويعبرعنعالقةارتباطوتمثلقيمةاالرتباطبالرمز

وكذلك المتغير 

فيعتبر

 .
,

 بخط منحني ذو

،ولمتعبيرعنتأثيرالمتغيرات

المستقمةفيالمتغيرالتابعنرسمسيممستقيمذواتجاهواحدليعبرعنعالقة"أثر–نتيجة"ويسمى
المسار ،ولكلمسارقيمةمعينةيرمزليابالرمز
السيم من المتغير المؤثر 
المتغيرات

,

المتغيران

,

,

(تأثيرالمتغير عمىالمتغير )حيثيبدأ

 متجياً نحو المتغير المتأثر 
تؤثرفيالمتغير

يؤثرانفيالمتغير

   ،وفي مخططنا السابق نجد أن

وكذلكالمتغير

يؤثرفيالمتغير

وكذلك

،أما فيومتغيرالخطأResidualوالذييعبر 

عنالمتغيراتالتيتؤثرعمىالمتغيرالتابعولميتمإدخاليافيالنموذج(Vasconcelos, et .
) al., 1998: p. 265
ومن خالل مخطط المسار يمكن استنتاج مجموعة من المعادالت الخطية التي تعبر عن
العالقاتبينالمتغيراتذاتالصمة ويمكنالحصولعمىقيمةمعاملالمسارPath coefficients
منخاللحلالمعادالتآنياً ومنثميمكنتحديداألثرالمباشربينالمتغيراتالخارجيةوالمتغيرات
الداخميةفيضوءقيمةمعاملالمسار(العباسي:2011،ص .)5
( )2.6.3.3معامالت المسار "-: " Path coefficients
إنمفيوممعاملالمسارموضعاختالفوجدلبينالعمماءوالفالسفة،فقدذىبالبعضإلى
اعتبار معامل المسار عمى أنو مقياس لالنحراف المعياري لممتغير التابع الذي يفسره مجموعة من
المتغيراتالمستقمة،فيحينرأىآخرونأنمعاملالمسارىونسبةالتباينفيالمتغيرالتابع الذي
فسرتوالمتغيراتالمستقمة

 .(Olobatuyi, 2006: pp. 8-

ونجملىذااالختالففيالتعريفينالتاليين :
تعريف ( : )1معامل المسار ىو التغير المتوقع في المتغير التابع نسبة إلى التغير وحدة
واحدة في االنحراف المعياري لمتغير مستقل بعد ضبط وتثبيت باقي المتغي ارت المستقمة
) .(Vasconcelos, et al., 1998: p. 265
تعريف ( : )2معامل المسار يقيساألثرالمباشرلمتغيرعمىمتغيرآخربجزءاالنحراف
المعياريلممتغيرالثانيالذييرجعإلىالمتغيراألولإذاكانتباينالمتغيراألولىونفسالتباين
المالحظ في العينة موضع البحث بعد تثبيت العوامل األخرى  ،ومن ىنا  يتبين أن مربع معامل
المساريقيسالجزءمنتباينالمتغيرالتابعالذييرجعإلىالمتغيرالذييؤثرفيوتأثي اًرمباش اًرشأنو
شأنمعاملالتحديدفيتحميلاالنحدار(عالم:2000،ص .)653
كمايمكنتعريفمعاملالمسارعمىأنونسبةالتغيرفيالمتغيرالتابعبالنسبةلمتغيرفي
المتغيراتالمستقمة) .(Wang, et al., 2003 :p. 3863




حيث إن معامالت المسار تعبر عن العالقات الخطية بين متغيرين ويرمز لو بالرمز 

ويكتب عمى السيم الخارج من المتغير المؤثر( المستقل)    إلى المتغير المتأثر( التابع )  
(عالم:2000،ص،)653ويمكنتوضيحمفيوممعاملالمسارمنخاللالشكل( :)3.4
شكل( : (3.4مخطط مساري لتوضيح مفيوم معامل المسار
𝑗𝜀
P4j
𝑋

𝑖𝜀

P6i

P37

P67
𝑋

P63

𝑋

P31

P61

𝑋
𝑘𝜀

P27

P62

P36

P5k
𝑋

P26

𝑋





منخاللالشكل()6.3السابقيمكناستنتاجمعادالتالنموذجالتالية :

حيثيعبرالرمز
،

،

،

،

عنمعاملالمسارلممتغير

عمىالمتغير

،والمتغيرات

،

ىيالمتغيراتالتيتمإدراجياضمندراسةما،وتحميلالمساريأخذ

فياالعتبارالمتغيراتغيرالمدرجةفيالدراسة"متغيراتالبواقي"والتيقدتؤثربصورةماعمى
المتغيرالتابع،وفيالمخططالسابقرِمزليابالرمز ،
ُ
 ،

،

والتيت ؤثرعمىالمتغير

عمى التواليوقيمةمعاملالمسارلمتغيرات البواقي يرمزليا بالرمزj

،

،

،


وعدمإغفالمتغيراتالبواقييعتبرإسياماً جديداً ألسموب تحميلالمساردونالحاجةإلىتثبيتأو
عزلأوضبطلبعضالمتغيراتعنسياقياالطبيعي(العباسي:2011،ص .)6
وقيمة معامل المسار تساوي قيمة معامل االنحدار الجزئي بالوحدات المعيارية  .حيث إن
السببفيتسميةمعاملاالنحدارالجزئيباسممعاملالمساريعودالىامكانيةتحميلمعاملاالرتباط
البسيط بين متغيرين في النموذج السببي إلى آثار مباشرة وغير مباشرة تتصل بين المتغيرين عبر
المساراتفيالنموذجالسببي(المالكي:2012،ص;21محمد،وآخرون:2010،ص .)404
( )1.2.6.3.3أنواع معامالت المسار
.1

معامالت المسار غير المعيارية :Unstandaradized Coefficients
وىي المعامالت التي تنتج عن استخدام الدرجات الخام  Raw Dataوبالتالي تصبح

معامالتالمسارغيرالمعياريةتشبومعامالتاالنحدارالعادية bوتسمىمعامالتالمسارفي
ىذهالحالةبمعامالتمساراالنحدار  ( Path Regression Coefficientsعالم : 2000،ص
 .)653
.2

معامالت المسار المعيارية :Standaradized Coefficients
وىي ناتجة عن استخدام الدرجات المعيارية بدالً من الدرجات الخام  ،وبالتالي تصبح

معامالتالمسارالمعياريةتشبومعامالتاالنحدارالمعيارية(βعالم:1111،ص.)626
كماأنمعامالتالمسارغيرالمعياريةتتأثربطريقةقياسالمتغير،ليذااليمكناالعتماد
عمييافيإبرازاألىميةالنسبيةلممتغيرداخلالنموذج،أمامعامالتالمسارالمعياريةفييمعامالت
خاصةبالعينةوبالتاليالتسمحبإجراءمقارناتبينالدراساتأوالمجتمعات،لكنياتسمحلمقارنة
األىميةالنسبيةلممتغيراتالمستخدمةفيالدراسة) .( Davidson, 2012: p. 46
وعموما يجب تسجيل نوع من المعامالت المستخدمة حتى يتمكن الميتمون بالبيانات من
استنتاجالمعاملاآلخر .
حيث يمكن تحويل معامالت المسار العادية الى معامالت مسار معيارية  بصيغة تشبو
الصيغة المستخدمة في تحويل معامالت االنحدار العادية   bالى معامالت االنحدار المعيارية  β
باستخدامالصيغةالتالية :

االنحرافالمعياريلممتغيرالخارجي


معاملالمسارالعادي=معاملالمسارالمعياري×

االنحرافالمعياريلممتغيرالداخمي



لذلكفإنمعامالتاالنحدارتعدحالةخاصةمنمعامالتالمسار،وتحميلاالنحداريعد
حالةخاصةمنتحميلالمساروكالاألسموبينينتميلعائمةالنماذجالخطيةالعامة(عالم:2000،
ص .)654

( )7.3.3قواعد رايت  Wrightفي تحميل المسار :
وضع عالم الوراثة رايت  Wrightثالث قواعد أساسية الستخدام تحميل المسار بصورة
صحيحة .
( )3.3.1.1القاعدة األولى  :ال تكرار لممتغير ( ال حمقات في تتبع المسار ) No Loops
ويقصدبيذهالقاعدةأنالمسارالمركب عبرمتغيروسيطييجبأاليمرمرتينعبرنفس
المتغير،ولتوضحذلكأكثرالحظالشكل( :)3.5
حيث إن المسار 

يعتبر مسا اًر منطقياً ومشروعاً بين المتغير 

فيومسارغيرمنطقيألنومربالمتغير
شكل (

مرتين) .(Loehlin, 2004: p. 8

 :مخطط مساري لتوضيح قاعدة رايت األولى

𝑋

𝑖𝜀

𝑘𝜀

 ،أما المسار

𝑋

𝑋

𝑋

𝑋

المصدر (Loehlin, 2004: p. 8):


𝑗𝜀



( )3.3.1.1القاعدة الثانية  :ال تسير لألمام ثم تسير لمخمف في تتبع حركة المسار No going
forward then backward
)التالي(:المالكي:2012،ص )26

ولتوضيحىذهالقاعدةنعرضالشكل(

الشكل( : (3.6مخطط مساري لتوضيح قاعدة رايت الثانية

𝑋
𝑋
𝑘𝜀

𝑋

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋
𝑋
المصدر(:المالكي:2012،ص )26

من خالل الشكل( )3.6السابق يمكن مالحظة المسار المركب من 
والذييعبرعنوبالرمز

إلى
خمفية من 
المتغيرين

إلى
،

المتغيرين

 ثم بحركة أمامية من 

إلى

مسا اًر منطقياً  ويكون معامل االرتباط بين

ىو

حيث بدأ بحركة أمامية من 
،


فيومسارغيرمنطقيواليمكنتتبعوألنوخالفالقاعدةالثانية،
 ثم بحركة خمفية من 

إلى

مساويالمصفر

وكذلك األمربالنسبةلممسارالمركب
يكون

وبالتالي يكون معامل االرتباط بين

ىو 

أماالمسارالمركب
االرتباطبين

 ثم من

فيذاالمساريعتبرمسا اًرصحيحاًمنطقياًألنويبدأبحركة

وبالمثل يعتبر المسار المركب 
،

إلى





إلى

 ليذا يكون معامل

 .
و

فيمامسارانغيرصحيحينوبالتالي

( )1.3.1.1القاعدة الثالثة  :ال يسمح باستخدام سيمين منحنيين في نفس المسار (يسمح بسيم
ٍ
منحن واحد كحد أقصى) A maximum of one curved arrow per path
ويمكنتوضيحىذهالقاعدةمنخاللالشكل( :)3.7
شكل( : )3.7مخطط مساري لتوضيح قاعدة رايت الثالثة 7



𝑖𝜀

𝑋

𝑋

𝑗𝜀

𝑋

𝑋

𝑘𝜀

𝑋

𝑋

المصدر (Loehlin, 2004: p. 8):

حيثمنخاللالشكل()3.7لوأردناالوصوللممتغير



بدءاًمنالمتغير

فإنويمكن

المروربأحدالمسارينوىما) :(Loehlin, 2004: p. 8


وىذاالمسارىومسارمنطقيألنواستخدمسيممنحنواحدطبقاًلمقاعدةالثالثة.
 وىذا المسار ال يمكن استخدامو ألنو خالف  القاعدة الثالثة باستخدامو لسيمين



منحنيين.



وىناك نقطتان ذات أىمية في تحميل المسار البد من ذكرىما  :
أوالً  :إنمعاملاالرتباطبينمتغيرينعبارةعنمجموعقيمجميعالمساراتالتيتربطبين
المتغيرين  (الراوي : 1987 ،ص  ، )525و يمكنتوضيح ىذااألمرمن خالل المثال الموضح
بالشكل(

) :

شكل(

 :مخطط مساري بين المتغيرين

𝛆

𝜺𝟎𝑷

و المتغير

𝑋

𝟏𝟎𝑷

𝟐𝟏𝒓

𝑋
𝑋
𝟐𝟎𝑷



المصدر(:الراوي:1987،ص )524


)أن ىناكمتغيرينخارجيين"مستقمين"ىما
حيثيتضحمنالشكل(ّ 3.8

ارتباطموضحبالسيمالمنحنيوقيمةمعاملاالرتباطىي
يؤثرانفيالمتغيرالتابع

وبينيما

،وكالالمتغيرينالخارجيين
،

عبرالمسارينالمذينقيمتيما



عمىالتوالي ،وكذلكيوجد

متغيرالخطأ( εالمتغيراتالكامنةغيرالمقاسة)والذييؤثرعمى

عبرالمسارالذيقيمتو

،حيثاليوجدارتباطبينالمتغيراتالخارجيةومتغيرالخطأ .
ولحسابمعاملاالرتباط
األولىفإنمعاملاالرتباط

والمتغيرالتابع

بينالمتغيرالمستقل

حسبالقاعدة

يساويمجموعقيمالمساراتالتيتربطبينالمتغيرين
يرتبطبالمتغير

حيثنالحظمنالمخططأنالمتغير

،



عبرطريقينىما( :المالكي2012،

:ص )24
 طريقمباشرعبرالمسارمن

إلى

 طريقغيرمباشرمنخاللالمتغير

وقيمتو

أي(من

.

الى

إلى

)ويمكنحساب

معاملىذاالمسارغيرالمباشرمنخاللضربمعاملاالرتباطالبسيطبين
معاملالمسارالمباشرمن

إلى

،

،فيصبحمعاملالمسارغيرالمباشريساوي

في

ومن خالل السابق نالحظ أن معامل االرتباط 
مباشرلممتغير

إلىالمتغير

وتأثيرغيرمباشرلممتغير

)وبالتالييمكنكتابةمعاملاالرتباط

إلىالمتغير

   ،معامل االرتباط بين المتغير المستقل 





ثانياً  :إنمعاملالتحديدCoefficient of determinationلممتغير
المسببين 

عبرالمتغير

بالصورةالتالية :

وبالمثل يمكن كتابة معامل االرتباط  
والمتغيرالتابع

 قد تم تجزئتو إلى جزأين ىما ( تأثير

  ،

منقبلالمتغيرين

 في المخطط السابق ىو عبارة عن مجموع حاصل ضرب 

لمعاملالتحديدبالرمز

ويرمز

(.الراوي:1987،ص )526

أيأن

وبالتعويضعنقيمة



∑

منمعادلة()3.9(،)3.8فيمعادلة()3.11لتتكونلدينا

المعادلةالتالية 

حيث

قيمةالتباينالتييحددىاالمتغير

التييحددىاالمتغير
منتباين

منتباين

،و

منتباين

ىوقيمةالتباين

،و

يمثلالتحديدالمشتركبين

و

 .

وبالنسبةلدرجةالتحديدلممتغير

منقبلمتغيرالخطأεفيحسبمنالمعادلةالتالية 
ε
ε



( )8.3.3أنواع المسارات :
يجدراإلشارةإلىأنىناكنوعينمنأنواعالمساراتىما (Jonnada & Fegely, 1974:
) :p. 419
 .1مسار أساسي مباشر  4Directوىو المسار الذي يربط المتغير المسبب بالمتغير النتيجة
بدونمتغيروسيطي،والذييعبرعنالتأثيرالمباشرلممتغيرالخارجيفيالمتغيرالداخمي،
وسنرمزلوخاللالدراسةبالرمز).(D
 .2مسار مركب "معقد"  :وىوالمسار الذي يربط المتغيرالمسبب بالمتغير النتيجةفيوجود
متغيروسيطي،حيثيحسبقيمةىذاالمسارمنخاللقاعدةضربالمسارات.
حيثإنقيمةالمسارالمركبتساويحاصلضربجميعمعامالتالمساراتاألساسيةالتي
يتكونمنياالمسارالمركب) ، (Garson, 2012: p. 9ويصنفالمسارالمركبالىثالث
أنواعىي :
 مسارغيرمباشر: InDirectوىوالمسارالذييربطالمتغيرالخارجيبالمتغير
الداخمي من خالل متغير ثالث يسمى متغير وسيطي والذي يعبر عن التأثير غير
المباشرلممتغيرالخارجيفيالمتغيرالداخميوسنرمزلوخاللالدراسةبالرمز). )I
 مسار غير محمل  : Unanalyzedوىي المسارات التي تمر بمسار منحي ذي
اتجاىين(يمربمعاملارتباط)،ويرمزلوبالرمز)(U
 مسار وىمي  4 spuriousوىي المسارات الناتجة عن سموك مسار معاكس التجاه
السببية،ويرمزلوفيدراستنابالرمز). (S
كما يجب التنويو الى أن معامل االرتباط  بين متغيرين يساوي مجموع المسارات المباشرة
  ،أما التأثيرات الكمية ()T.E

وغير المباشرة و غير المحممة  والوىمية 

 

فتساويمجموعالتأثيراتالمباشرةوغيرالمباشر



 ( Lee, 2012 : pp. 207-

ولتوضيحمخطط المساربصورةشاممةوأكثرتعقيداً نعرضالمثالالتاليالموضحبالشكل
( :)3.9
 :مخطط مساري معقد بين سبعة متغيرات

شكل (
𝜀
𝜀

𝜀

𝑋

𝑋

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋
𝑋
𝜀
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حيثنالحظمنخاللالشكل()3.9السابق :


أنواليوجدمساريصلبين

وبالتالييكون



أنالمتغير

يرتبطبالمتغير

منخاللمسارواحدوبالتالييكون



أنالمتغير

يرتبطبالمتغير

منخاللمسارين:

المسار األول مباشرويسمى مسا اًر أساسياً وقيمتو
خالل المتغير الوسيطي 
األساسيينبين

ويسمى مسا اًر مركباً (معقداً)  وقيمتو تساوي حاصل ضرب المسارين

أي

.

ويصبحمعاملاالرتباطبينالمتغيرين
أي 

 ،والمسار الثاني غير مباشرمن


مساوياًلمجموعقيمتيالمسارالمباشروغيرالمباشر

أن المسار (
الوسيطي

يعتبر مسا اًر مركباً (معقداً ) يمر عبر المتغير

) بين المتغيرين 

لذلكتكونقيمةالمسار 

وبالمثلتكونالمعادالتالتالية 

وبالتعويضعنقيمة

منالمعادلة(

حيثيمكنمالحظةأن

)نحصلعمى 

)فيمعادلة(



وبصورةعامة فإنقيمةالمسارالمركبفيحالةوجودعدةمتغيراتوسيطيةيساويحاصل
ضربجميعالمساراتاألساسيةبينالمتغيراتالوسيطيةأيأن :

كمايمكنمالحظة أنالمسار(
حيثيمرعبرالمتغيرالوسيطي

)بينالمتغيرين

يعتبرمسا اًر مركباً (معقداً )

منجيةوكذلكيمرعبرالمتغير

منجيةأخرىوبالتالي

تكونقيمةالمسار 
وبالتعويضعنقيمة
معادلة

منالمعادلة()3.18وقيمة

()3.25
كمانالحظأنالمتغير

إلى

إلى


والمتغير

منمعادلة()3.19في
لتصبح

:

مرتبطانعبرمسارينمركبين،المساراألول(من

)وحسبقاعدةضربقيمالمساراتفإنقيمةىذاالمساريساوي



،والمسارالثانييكون(من
فإنقيمةىذاالمساريساوي

إلى

إلى

إلى

)وحسبقاعدةضربقيمالمسارات

.

أيأنمعاملاالرتباطبينالمتغير

والمتغير

يساوي 

وبالمثليمكنحسابمعامالتاالرتباطاتالتالية 

( )9.3.3العالقة بين تحميل المسار و تحميل االنحدار
يعدأسموب تحميل االنحدارحالةخاصةمنأسموب تحميلالمساركماذكرناسابقاً ،ألن
كالاألسموب ينمنعائمةالنماذجالخطيةالعامة،ليذايوجدالعديدمنأوجوالتشابوالتييمكنأن
نمخصيافيالخطواتالتالية :
( )1.9.3.3أوجو الشبو بين أسموب تحميل المسار و أسموب تحميل االنحدار:
 .1معامالتالمسارىيأوزانمشابيةألوزاناالنحدار(المالكي:2012،ص.)15
 .2قيمةمربعمعاملاالرتباطالمتعدد

لنموذجتحميلاالنحدارالمتعددتساوينظيرتيا



لممعادلةالبنائيةفيتحميلالمسار(المالكي:2012،ص.)15
 .3يعتبر أسموب تحميل المسار مشابو لتحميل االنحدار المتعدد حيث يفترض أن يكون الباقي
يساوي صف ار  وأن تتحقق فرضية التباين المشترك واستقاللية أخطاء المتغيرات عن بعضيا
البعض،واستقالليةاألخطاءعنالمتغيرات(الشكرجي:2011،ص.)291
 .4يعتمد أسموب تحميل المسار عمى فكرة المربعات الصغرى المستخدمة في تحميل االنحدار
المتعدد(ىدبة:2011،ص.)2

 .5أسموبتحميلاالنحداريفترضطبيعيةالتوزيعوأيضاًأسموبتحميلالمساريفترضالتوزيع
الطبيعيالمتعدد .Multivariate Normality
( )2.9.3.3أوجو االختالف بين تحميل المسار و تحميل االنحدار:
ىناك اختالفات وفروق بين األسموبين يمكن توضيحيا في الفقرة التالية :
 .1أسموب تحميلالمساريقدمكميةكبيرةمنالمعموماتالتييمكناالستفادةمنياأكثرمنتمك
التييقدمياأسموب تحميلاالنحدارحيثإنويساعدفيتفسيرالعممياتالسببيةوتجزئةىذه
اآلثارإلىآثارمباشرةوأخرىغيرمباشرةلكلمتغيرعمىاآلخر(.عالم: 2000،ص
)654
 .2فيأسموبتحميلالمسارالمتغيراتالتابعةتظيرأيضاًفيالجانباأليسرلمعالقات(المتغير
قد يكون مستقال بالنسبة لمتغير ما وتابع لمتغير آخر في نفس النموذج ) بخالف أسموب
تحميلاالنحدار(الشكرجي:2011،ص.)292
 .3كما ويتميز أسموب تحميل المسار بقمة العمميات الحسابية بخالف أسموب تحميل االنحدار
(الشكرجي:2011،ص.)292
 .4تحميل المسار يحدد األثر المباشر وغير المباشر لمتغير عمى آخر  ،أما تحميل االنحدار
فيحدداألثرالمباشرفقطدونالتطرقلألثرغيرالمباشر.
ليذهاألسبابيعتبرأسموبتحميلالمسارأكثرمرونةوشموالًمنأسموبتحميلاالنحدار.
( )3.9.3.3تقدير معامالت المسار باستخدام معادالت االنحدار :
من المعتاد استخدام متغيرات معيارية متوسطيا الصفر وتباينيا الواحد الصحيح وذلك عند
إنشاءمخططالمسار،ومنثمباستخداماالنحدارالمتعددنحصلعمىمعمماتاالنحدارالمعيارية
والتيتمثلىنامعامالتالمسارالمعيارية(.العباسي:2011،ص )5
ويعتبرمعاملالمسار

ماىوإالمعامل االنحدارالجزئيالقياسي(.الراوي1987،

:ص . )529ولتوضيحذلكبشكلرياضيسوفيتماالستعانةبالشكل()3.10التاليحيثيعتبر
المتغير

متغي اًر تابعاً ويتأثربمجموعةمنالمتغيراتالمستقمةوىي



باإلضافةلمتغيرالخطأ  والذييعبرعنالمتغيراتغيرالمقاسةوالتيتؤثرعمىالمتغيرالتابع.
)(Jonnada & Fegely, 1974: p. 419
شكل ( : (3.10مخطط مساري بين متغيرات خارجية متعددة ومتغير داخمي واحد لدراسة
العالقة بين معامل المسار ومعامل االنحدار
𝑋
𝑋
𝑋
.
.
.

𝑋

𝑛𝜀

𝑛𝑋




المصدر (Jonnada & Fegely, 1974: p. 419):


بفرضأن :


̅
̅

عمى

̅ ̅ ̅ الوسطالحسابيلممتغيرات

التوالي.
 أنالعالقاتالسببيةبينالمتغيراتعالقاتخطية .
حيثأنالشكلالعاملممعادلةالتيتربطبينالمتغيرالتابعوالمتغيراتالمستقمةىي :
وبالتالييمكنكتابةالمعادلةالتالية 
̅

̅

̅

̅

̅
حيثi= , , ,……,n
بفرضأن

,

ىومعاملانحدار 

ىمااالنحرافالمعياريلممتغيرين

عمىالتواليوأن 



ىي االنحرافات المعيارية لممتغيرات 

عمىالتواليوبتعريفالمتغيراتالمعيارية

̅

،

̅


 ،

̅
فإنمعادلة()6.66تصبحبالصورةالتالية 
وبقسمةالمعادلة()6.63عمى

ينتج 

وبالتعويضعن  
و

 وعن

حيثتسمىالرموز

بمعامالتالمسارالمعيارية .
فتصبحمعادلة(

)بالصورةالنيائيةالتالية :

( )10.3.3العالقة بين تحميل المسار و تحميل االرتباط
يستخدم تحميل االرتباط في تقدير درجة االرتباط الخطي (مدى وجود عالقة خطية ) بين
متغيرينأوأكثرواتجاهىذهالعالقة،وتتراوحقيمةمعاملاالرتباطبين 7+الى 7-واالشارةالموجبة
تعنيأنالعالقةطردية،أمااالشارةالسالبةفتعنيأنالعالقةعكسيةبينالمتغيرين(أمين:1112،
ومؤثر عمى متغير آخرأو كال المتغيرين
ص    . )27حيث يمكنأن يكون أحد المتغيرين سبباً  اً
يؤثرانعمىبعضيماالبعض) .(Karadag, 2012: p. 201
وكماذكرناسابقاًفإنعالقةاالرتباطالتعرفعمىأنياعالقةسببيةحيثيؤكدالباحثونأن
معنويةمعاملاالرتباطبينمتغيرينالتعنيوجودعالقةسببيةبينيما(جونسونوشرن:7331،
ص،)221حيثإنتحميلاالرتباطيحدددرجةالتأثيرالمباشرلمتغيرعمىآخردونالتطرقلألثر
غيرالمباشر،وىذااألمريميزأسموب تحميلالمسارحيثيعملعمىتحديداألثرالمباشروغير
المباشرلمتغيرعمىآخر .

( )1.10.3.3تقدير معامالت المسار باستخدام معامالت االرتباط 
)(Jonnada & Fegely , 1974: p. 420
يمكنالحصولعمىمعامالتالمسارالمعياريةمنمعامالتاالرتباط،كماويمكنكتابة
صيغةرياضيةتعبرعنعالقةمعاملاالرتباطبينأيمتغيرمستقلوالمتغيرالتابع .
ولمحصول عمى ىذه الصيغة يمكن التوصل إلييا من خالل الشكل ( )3.10السابق  ،بفرض أن
المتغير مرتبطبالمتغيراتالداخميةكمياوكذلكمرتبطبجزءالخطأ وبفرضأن

 ̅ ،ىما

االنحرافالمعياريوالوسطالحسابيلممتغير ،وبالتالييمكنكتابةالمتغيرالمعياري 
̅
)ينتج 

وبضربمعادلة فيمعادلة(

وعندماتكونالمتغيراتمعياريةفإنويمكنتقديرمعاملاالرتباط بالصورةالتالية :
∑
فتكتبمعادلة()6.61بالصورةالتالية :

حيث تعبرعنالمتغيراتالخارجية(المستقمة)وتأخذالقيم، , , ,… ,nأما فتعبر
عنالمتغيراتالداخمية(التابعة) 
ويمكنكتابةالمعادلة()6.62بصورةمصفوفةكالتالي :

]

[

] ،

[

،

]

[

ىيمصفوفةمعامالتاالرتباطبينالمتغيراتالمستقمة(الخارجية)،وتشير 

حيث

الىمصفوفةمعامالتاالرتباطبينالمتغيراتالمستقمة(الخارجية)والمتغيراتالتابعة(الداخمية)بينما
تشير إلىمصفوفةمعامالتالمسار .
وبالتاليفيحالةأن

والمتغيرالتابع

(معاملاالرتباطبينالمتغيرالداخل

)فإنمعادلة()6.62تصبح 
 

حيثإن

(معاملاالرتباطبينالمتغيرالداخل

وفيحالةأن

والمتغيرالتابع

)

فإنمعادلة()6.62تصبح 


كما ويمكن كتابة  المعادالت (   )3.40( ، )3.39بداللة معامالت المسار المعيارية ،
ولتوضيح ىذا اإلجراء نعرض ذلك من خالل شكل مبسط وىو الشكل (  )3.11والذي يوضح 3
متغيرات،متغيرانداخميانىما

حيثيرتبطالمتغيرالتابعبالمتغيرين

ومتغيرتابعىو

الخارجيين ارتباطاً مباش اًر بمسارات أساسية  كما نالحظ من خالل المخطط  وجود ارتباط بين
المتغيرين

 .
شكل ( : (3.11مخطط مساري بين المتغيرين

𝛆

𝜺𝟎𝑷

𝟏𝟎𝑷

و المتغير

𝑋
𝟐𝟏𝒓

𝑋
𝑋
𝟐𝟎𝑷
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والمتغيرالتابع

وبالتالييمكنكتابةوصياغةاالرتباطبين

منخاللمعادلة()6.62

بالصورةالتالية :
 

حيثإن:
ومنمعادلة()6.37فإن



وكذلكاألمربالنسبةلالرتباطبين
حيثإن:

والمتغيرالتابع



 

ومنمعادلة()3.43فإن 

وبتعويضمعادلة(

)فيمعادلة(

)نحصلعمىالتالي 

وبتعويضمعادلة()6.31فيمعادلة()6.33ينتج :

ويجبمالحظةأنوفيالنموذجالمساريالموضحشكل(،)6.77معاملالمسار
تقديرلمتأثيرالمباشرلممتغير

بمثابة

عمىالمتغير ،أماتقديرالتأثير الكمي غيرالمباشرلممتغير

عمىالمتغير فيمكنالتعبيرعنوبالعالقةالتالية :
األثر الكمي غير المباشر لممتغير
المباشر لممتغير

عمى المتغير

عمى المتغير
.

= معامل االرتباط بين المتغيرين – األثر

حيث معامل االرتباط بين المتغيرين 
لممتغير

ىو بمثابة األثر الكمي  المباشر وغير المباشر

عمىالمتغير في(عالم:1993،ص .)738
أمافيحالةوجود متغيروسيطيبينالمتغيراتالخارجيةوالمتغيرالداخميفيصبحاشتقاق

معاملالمسارمنمعامالتاالرتباطأكثرصعوبةمقارنةبالمثالالسابق،ويمكنتوضيحىذااألمر
منخاللالشكل(،)3.12والذييحتويعمىمتغيرينخارجيينىما
ومتغيرداخميىو
المتغير

،حيثيؤثرالمتغيران

فيؤثرعمىالمتغير

ومتغيروسيطيىو

عمىالمتغيرين

،أما

،

(المالكي:2012،ص .)28



شكل( : )3.12مخطط مساري يتكون من أربعة متغيرات أحدىما متغير وسيطي
𝟏𝟒𝑷

X1
𝟏𝟑𝑷

X4

𝟑𝟒𝑷

𝟐𝟏𝒓

X3
𝟐𝟑𝑷

𝟐𝟒𝑷

X2
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وبناءعمىماسبقومنخاللتطبيقمعادلة(
ً

حيثنحصلمنمعادلة(
ومنمعادلة(

)عمى 

)نحصلعمى 

)السابقةيمكناستنتاجالتالي :

وبحلالمعادلتين(

)و(

وبحلالمعادالت(

)(،

)نحصلعمىالتالي :

)(،

)معاًنحصلعمىالتالي :




ولمتأكدمنمالءمةالنموذجالمقترحلمبيانات،يجباستخداممقاييسومؤش ارتلتحديدمدى
مالءمة النموذج لمبيانات ومقارنتو بنماذج أخرى إن أمكن  ،حيث يمكن  من خالل ىذه المؤشرات
اختبار التوافق بين مصفوفة التباين/التغاير التي يقترحيا النموذج والمصفوفة المالحظة  (المالكي،
:2012ص .)34

( )4.3مؤشرات مطابقة النموذج لمبياناتModel-Data fit Indicators
يعدأسموب تحميلالمسارحالةخاصةمننماذجالمعادالتالييكمية  SEMوبالتاليفإن
تقييم النموذج والتأكد من مدى مالءمتو لمبيانات ليس باألمر البسيط حيث ال يوجد اختبار داللة
إحصائيةلوحدهيحددىلالنموذجمالئملمبياناتأمال ؟ ،ليذايجبعمىالباحثيناستخداممعايير
متعددةلتقييمالنموذج).( Shah, 2012: p. 77

ىناكالعديدمنالمؤشراتالتيتناسبنماذجتحميلالمساروىي :

:

( )1.4.3مؤشر مربع كاي

يعتبر مؤشر مربع كاي المقياس اإلحصائي التقميدي لتقييم المطابقة اإلجمالية لمنموذج
المفترض،والذييقيممدىالتفاوت بينمصفوفةالبيانات(مصفوفةالتباينوالتغاير)المستمدةمن
النموذجالمقترحوبينمصفوفةبياناتالعينة(مصفوفةالتباينوالتغاير)لمعرفةىلىذاالتباينبين
المصفوفتي ن ناجم عن اختالف حقيقي بين بيانات النموذج المقترح وبيانات العينة  ،أم أن ىذا
االختالفيعزىألسبابأخرى(تيغزة:2011،ص .)235

(

ويعدالنموذجأكثرمالءمةلمبياناتكمماكانتالنسبة

(المحسوبة)إلى

الجدولية)صغيرةقدراإلمكان،أياذاكانتالنسبةأكبرمن2فيذايدلعمىعدممالءمة

النموذجلمبيانات)،( Shah, 2012: p. 78حيثإنالقيمةالمرتفعةليذاالمؤشربالنسبةلدرجات
الحريةتشيرإلىأنالمصفوفةالداخمةفيالتحميلوالمتولدة منالعينةتختمفعنالمصفوفةالناتجة
من التحميل  ،والقيمة المنخفضة المصحوبة بعدم الداللة اإلحصائية تشير إلى عدم وجود فروق
جوىريةبينالمصفوفتين،والبدمناستعمالمؤشراتمطابقةأخرىبجانبمؤشر
اشكالياتفياستخداممؤشر

وذلكلوجود

لوحدهومنأىمىذهاالشكاليات(:تيغزة:2011،ص )235

 .1يتحيزمؤشر فينتائجولمنماذجاألكثرتعقيداًوذلكألنوكمماازدادالنموذجتعقيداًازدادت
المعالمالتيتحتاجلتقدير.
 .2تتأثرداللةمؤشر بحجمالعينةحيثفيحالةالعيناتالكبيرةوالواسعةيميلمؤشر 
إلىرفضالنماذجالمفترضةحتىالجيدةمنيا.
 .3يعتمد مؤشر 

عمى فرضية التوزيع الطبيعي المتعدد لمبيانات  ،ومخالفة البيانات ليذه

الفرضيةيؤديإلىخطأفيالنتائجعنداستعمالمؤشر  .

( )2.4.3مؤشر المطابقة المطمقة Absolute Fit Indexes
مؤشرالمطابقةالمطمقةيعملعمىتقديرجودةمطابقةالنموذجالمفترضمععزومالعينة،
وذلك بتقدير مدى الفروق بين مصفوفة البيانات (مصفوفة التباين والتغاير) المستمدة من النموذج

المقترح  وبينمصفوفةبيانات العينة(مصفوفة التباين والتغاير) ،معالتسميم بأن النموذج المقترح
صغير فإن ىذا يدل عمىأن النموذج المفترضمناسب
صحيح،فإذا كان الفرق بين المصفوفتين
اً
ذاكانالفرقكبيرفإنودليلعمىأنالنموذجالمفترضغيرمناسبلمعينة(تيغزة،
لبياناتالعينةوا
اً
:2011ص .)240
ومؤشراتالمطابقةالتيتندرجتحتمؤشرالمطابقةالمطمقةىي:
أ -مؤشر حسن المطابقة (Goodness Of Fit Index )GFI
وىونسبةالتغايراتالمالحظةالتييفسرىاالنموذجحيثيأخذىذاالمؤشرقيماً تتراوحبين
الصفروالواحد)، ( Shah, 2012: p. 78وبالتاليفيويشبومربع معامل االرتباط المتعدد في
تحليل االنحدار المتعدد أو معامل التحديد 

،حيثكممازادتقيمةالنسبةدلذلكعمىمالءمة

النموذجلمبيانات،وكلما كانت قيمت  GFIأكبر من  9.0دل ذلك على جودة النموذج ،واذاساوى
الواحدفإنىذادليلعمىأنالنموذجالمقترحىوالنموذجالمفترض(اسماعيل:2012،ص .)14
ب -مؤشر حسن المطابقة المعدل )Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
قامبتطويرىذاالمؤشركالً منسورسكوج  و سوربوم Joreskog & Sorbomليصححا
مؤشر GFIمنتعقيد النموذجويكونالنموذجأكثرمطابقة إذازادتقيمةالمؤشرعن 0.9ويمكن
أنيستخدملمقارنةنماذجمختمفةلنفسالبيانات،أونموذجواحدلعيناتمختمفة(.المالكي:2012،
ص )35
ج -مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقاربي )(RMSER
 Root Mean Square Error of Approximation
ىذاالمؤشريصححمايقومبومؤشر

منرفضالنموذجفيحالةالعيناتالكبيرة،

حيث إن مؤشر   RMSERمؤشر استداللي  ،ليس وصفي ( ،المالكي : 2012 ،ص )36
و يعتبر ىذا المؤشر من أىم مؤشرات جودة المطابقة  ،فيو يبين مقدار الخطأ في النموذج  ،
ونسبانحرافوعنالمعاييرالمثمى،فإذاكانتقيمتومساويةأوأقلمن0.05فيذايدلعمىنجاح
النموذجومطابقتولبياناتالعينة،أماإذاكانتقيمةالمؤشرمابين 0.05و 0.08دلذلكعمى
نجاحالنموذجبشكلمحدود،واذاكانتقيمةالمؤشرأكبرمن0.08دلذلكعمىوجودالكثيرمن
الخمل،ويتمرفضالنموذج(.عيد،وآخرون:2009،ص )132

وكماىومعمومأنىدفالباحثينمناقتراحالنماذجىوالتوصلإلىالحقيقةقدراإلمكان،
حيثاليوجدنموذجمامطابقتماماً لمحقيقة،ليذافإنمؤشر RMSERيقدرقيمةالخطأفي
توصيفالنموذجعنطريققياسمدىالتناقضبينمصفوفةالتباينالتييمكنتكوينيامنالبيانات
المالحظةوالمصفوفةالمستخمصةمنالنموذجالمقترح،والمعادلةالمستخدمةفيحسابىذاالمؤشر
ىي

√ ⁄

حيثتشير

إلىأقلقيمةلدالةالتناقض،و

إلىدرجات

الحرية(المالكي:2012،ص .)36

د -خزس متىسظ مشبعاث انبىاقى (Root mean Square residual )RMSR
وىو مقياس لمتوسط البواقي بين المصفوفة المقاسة والمصفوفة الييكمية من قبل النموذج
(المالكي: 2012،ص، )35وتتراوح قيمة ىذا المؤشر بين صفر و   0.1حيث تشير القيم
المنخفضة بين ىذا المدى إلىتطابق أفضل لمنموذج(.السيد:2005،ص )178

( )3.4.3مؤشر المطابقة المتزايدة (Incremental Fit Index )IFI
حيثتعتمدفكرةالمؤشرفيتقديرىاعمىمقارنةالنموذجالمقترحمعالنموذجالصفريالذي
يفترضوجودعاملواحدتتشبععميوكلالمتغيراتالمقاسة(العباسي: 2011،ص، )8والمعادلة
المستخدمةفيحسابقيمةالمؤشرىي:

⁄

⁄

،حيثتشيرB

إلى النموذج الصفري القاعدي وتشير  Tإلى النموذج المقترح (المالكي : 2012 ،ص ،  )36
واليدفمنىذهالمقارنةمعرفةإلىأيحديبديالنموذجالمقترحتحسناً مقارنةبأسوأنموذجممكن
وىوالنموذجالصفري(تيغزة:2011،ص،)243ومنأىممؤشراتالمطابقةالمتزايدة :
أ -مؤشر المطابقة المعياري ()NFI

Normed Fit Index

ابتكرىذاالمؤشربنتمروبونت ، Bentler & Bonettويعطيىذاالمؤشرمعموماتعن
حسنالمطابقةفيحالةتطورالنموذجفيمكوناتووعوامموإلىنموذجأكثرتعقيداً(المالكي2012،
:ص،)37وتتراوح قيمة ىذا المؤشر بين الصفروالواحد وتشير القيمة المرتفعة بين ىذا المدى
إلى تطابق أفضللمنموذج مع بيانات العينة(اسماعيل:2012،ص.)14
ب -مؤشر المطابقة غير المعياري ()NNFI

Non-Normed Fit Index

يعتمدىذاالنموذجعمىمقارنةالنموذجالمقترحبالنموذجالصفري(العدمي)ويأخذقيماً بين
الصفروالواحدوالقيمةالمرغوبفييالكييكونالنموذجالمقترحمالئماًلبياناتالعينةىي0.95أو
أكبر(العباسي:2011،ص،)39وتستخدمالمعادلةاآلتيةفيحسابقيمةالمؤشر :
⁄

⁄

⁄

حيث تشير  Bالى النموذج الصفري القاعدي وتشير  Tإلى النموذج المقترح   df ،تمثل درجات
الحريةالخاصةبالنموذجالصفريأوالنموذجالمقترح (المالكي:2012،ص.)37

ج -مؤشر المطابقة المقارن (Comparative Fit Index )CFI
تتراوح قيمة ىذا المؤشر بين الصفروالواحد وتشير القيمة 0.95وأكثر إلى تطابق أفضل
لمنموذج مع بيانات العينة  (عيد،وآخرون: 2009،ص، )131وتستخدمالمعادلة التاليةفي
حسابقيمةمؤشرالمطابقةالمقارن(CFIالمالكي:2012،ص .)37
⁄

⁄

⁄

الخالصة :
تناول الفصل الثالث أسموب تحميل المسار  ،حيث تطرقنا في بداية الفصل الى نماذج
المعادالت الييكمية  SEMوالنماذج السببية  ،ثم عرضنا التطور التاريخي لتحميل المسار
والمصطمحاتالمستخدمةفيو ،كماوبينالفصلالفروضالخاصةبتحميلالمسار،حيثمنأىم
الفرضيات وجود ارتباط خطي بين المتغيراتالمستقمة ،ثم عرضنا خطوات بناء  نماذجالمسار،
وتحدثناعنعنصريأسموب تحميلالمساروىما(مخططالمسار،ومعامالتالمسار)،ثمتحدثنا
عنقواعدرايتفيتحميلالمسار،كماوتطرقنافيىذاالفصلإلىأنواعالمساراتوىما(مسار
أساسي،ومسارمركب)ووضحناالمسارينبأمثمةوأشكالسيمية،ثمعرضناالعالقةبينأسموب
تحميلالمساروأسموب تحميلاالنحداروأوجوالشبوواالختالفبينيما،حيثقدرنامعاملالمسار

باستخداممعاملاالنحدار،كماوعرضناالعالقةبينتحميلالمساروتحميلاالرتباطوذلكمنخالل
توضيح أوجو الشبو و االختالف بين األسموبين  ،ومن ثم قدرنا معامل المسار باستخدام معامل
االرتباط،وفيختامالفصلتحدثناعنمؤشراتمطابقةالنموذجالمختمفة .


انفصم انشابع  :تحهٍم انبٍان اث ومن اقشت ان نتائح

الفصل السابع
ثحليل البياهات
ومىاقشة الىتائج

( )1.4مقدمة
يتناول الفصل الرابع بصورة أساسية الجانب الوصفي التحميمي  ،حيث يتضمن التحميل
الوصفيلمبيانات،باستخداممقاييسالنزعةالمركزيةوالتشتت .
اعتمدتالدراسةعمىاإلطارالنظريلمدراسةمنأجلتكوينواقتراحمخططمسارييربطمتغيرات
الدراسة مع بعضيا البعض وىو النموذج المقترح لمباحث  ،وذلك من أجل دراسة العالقة السببية بين
المتغيرات،حيثاستخدمتالدراسةأسموبتحميلالمسار()Path Analysisلبيانىذهالعالقةالسببية
بينالمتغيراتالمدروسة(عناصرالمناخ)،وتأثيراتياالكمية(مباشرةوغيرمباشرة)عمىالمتغيرالتابع
(كميةاألمطارالمتساقطة)،وذلكمنخاللحسابمعامالتالمساربطريقتينىما :
 .1حسابمعامالتالمسارمنخاللمصفوفةاالرتباط.
 .2حسابمعامالتالمسارمنخاللمعادالتاالنحدار.
كماواعتمدتالدراسةعمىبعضالمؤشراتلفحصمدىمالئمةالنموذجالمقترحلمبيانات،وكذلك
منخاللتقديرمعامالتاالرتباطباستخداممعامالتالمسارالمحسوبةمناالنحدار .

( )2.4وصف البيانات
اعتمدت ىذه الدراسةعمىبياناتحقيقيةتمالحصولعمييامنو ازرة النقلوالمواصالت– دائرة
األرصادالجوية–راماهلل،حيثتتكونعينةالدراسةمن60مشاىدةشيرية،منيناير2007إلى
ديسمبر  ،  2011وتبين من خالل االطار النظري أن المتغيرين ( معدل درجة الح اررة  ،معدل
الرطوبةالنسبية)ليماتأثيرمباشرعمىكميةاألمطارلذاسوفيتماعتبارىمامتغيرينوسيطيين،
ليذايمكنتصنيفمتغيراتالدراسةحسبالنموذجالسببيالمقترحشكل()4.1كالتالي :
المتغيرالداخمي :
:Xكميةاألمطارالمتساقطةالشيري(ممم) 
المتغيراتالوسيطية :
:Xمعدلدرجاتالح اررةالشيرية(م)
:Xمعدلالرطوبةالنسبيةالشيرية( )%

المتغيراتالخارجية :
:Xالمعدلالشيريلمضغطالجوي(ممميبار).
:Xمجموعالتبخرالشيري(ممم).
:Xالمعدلالشيريلسرعةالرياح(كم/ساعة) .
:Xمعدلسطوعالشمس(ساعة/يوم) .


شكل ()4.1



شكل ) : (8مخ طط ل نموذج سببي (مق ترح ) ير بط متغ يرات الدرا سة

مخطط لنموذج سببي (مقترح) يربطمتغيرات الدراسة

كماويتضحمنالشكل()4.1السابقأن :
 المتغيرات ،X
،

، X

X

،

 Xتعتبرمتغيراتخارجية(مستقمة)بالنسبةلممتغيرات X

. X

 المتغيران X ،Xيعتبرانمتغيرانخارجيانبالنسبةلممتغير .X

X ،

 األسيمالمنحنيةذاتاالتجاىينبينالمتغيراتالخارجيةتعبرعنقيمةمعاملاالرتباطبين
كلزوجمنالمتغيرات.
 األسيمذاتاالتجاهالواحدبينالمتغيراتالخارجيةوالمتغيراتالداخميةتعبرمعاملالمسار .
و يمكننا وصف البيانات من خالل الجدول ( )4.1التالي الذي يوضح  المتوسط الحسابي و
االنحرافالمعياري،وأكبرقيمةوأقلقيمةلكلمتغير .
جدول ()4.1

جدول )  ( 9المتوسط الحسابي  ،االنحراف المعيار ي  ،أكبر ق يمة  ،أق ل قيم ة لمتغيرات الدراس ة

مقاييس التشتت والنزعة المركزية لمتغيرات الدراسة

المتغير 

الوسط

االنحراف

الحسابي 

المعياري 

أقلقيمة 

أكبر
قيمة 

كميةاألمطارالمتساقطة(ممم)
معدلالضغطالجوي(مميبار) 
مجموعالتبخر(ممم) 
معدلسرعةالرياح(كم/ساعة) 
معدلسطوعالشمس(ساعة/يوم) 
معدلدرجاتالح اررة(م) 
معدلالرطوبةالنسبية( )%


حيث كان الوسط الحسابي لممتغير مجموع كمية األمطار   44.2ممم وانحرافو المعياري
، 62.9أماالمتغيرمعدلالضغطالجوي فكانوسطوالحسابيوانحرافوالمعياري 917.2ممميبار
و1.9عمىالتوالي،كماأنالوسطالحسابيلممتغيركميةالتبخرىو 171ممموبانحرافمعياري
، 79.2اماالوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلمعدلسرعةالرياح كانت 10كم/ساعة2.3،
عمىالتوالي،ولمتغيرمعدلسطوعالشمسكانالوسطالحسابي 9ساعة/يومواالنحرافالمعياري
،2.3اماالمتغيرمعدلدرجةالح اررةالشيريفكانالوسطالحسابيلو17موانح ارفوالمعياري5.3
،والوسطالحسابيلمعدلالرطوبةالنسبية%69.5وانحرافمعياري.9.1

( )3.4تقدير معامالت المسار (التأثيرات المباشرة )
تقترحالدراسةالنموذجالسببيالموضحفيالشكل(،)4.1لدراسةالتأثيراتالمباشرةوغير
المباشرةلمتغيراتالدراسةعمىالمتغيرالتابعكميةاألمطارالمتساقطة .
لذلكسيتمدراسةوتحميل شبكةالعالقاتالسابقةبينجميعمتغيراتالدراسةلمحصولعمى
قيممعامالتالمسارات(التأثيرالمباشر)وذلكباستخدامطريقتين -:
 .1استخدامتحميلاالرتباطلمحصولعمىمعامالتالمسار.
 .2استخدامتحميلاالنحدارلمحصولعمىمعامالتالمسار.

( )1.3.4تقدير معامالت المسار (التأثيرات المباشرة ) باستخدام معامالت االرتباط
بداية نحسب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة حيث إن الجدول ( )4.2يوضح معامالت
االرتباطبينمتغيراتالدراسةالسبعة .

جدول ( )4.2يوضح معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة

جدول  : 11يو ضح معامالت ا الرتب اط بين متغ يرات ال دراسة

المتغير

1
0.24-

1

*0.29-

**0.89

1

0.12-

*0.29

**0.42

1

*0.29-

**0.86

**0.91

**0.40

1

0.03-

*0.29-

**0.41-

**0.5-

**0.48-

1

**0.33

**0.79-

**0.75-

0.20-

**0.70-

0.07

**معنويعندمستوىداللة*،0.01معنويعندمستوىداللة 0.05

1

نذكر بأن معامالت المسار بين المتغيرات الخارجية قيمتيا تساوي قيمة معامل
يجب أن ُ
االرتباطبينالمتغيرينأيأنو 

أما بالنسبة لباقي معامالت المسار فيمكن حسابيا  من خالل معامالت االرتباط باستخدام
المعادلةالتاليةالتيتمذكرىافيالفصلالثالثمعادلة( )3.38

حيث تعبرعنالمتغيراتالخارجية(المستقمة)وتأخذالقيم ، , , , , ,أما فتعبر
عنالمتغيراتالداخمية(التابعة)وتأخذالقيم  . , ,
ليذا سيتم حساب معامالت المسار(التأثيرات المباشرة ) عمى ثالث مجموعات حسب المتغير التابع
(الداخمي ) .
المجموعة األولى  :عندما يكون المتغير الداخمي ىو

أي أن



حيثيمكنتكوينالمعادالتاالربعةالتاليةباستخدامالمعادلة( )4.1

ويمكنالتعبيرعنالمعادالتاالربعةالسابقةباستخدامالمصفوفاتليسيلحميا ،
r12 r13 r14   p51   r51 
r22 r23 r24   p52  r52 

r32 r33 r34   p53  r53 
   
r42 r43 r44   p54  r54 

 r11
r
  21
r31

r41

 p51   r11
 p  r
  52    21
 p53  r31
  
 p54  r41

1

r12 r13 r14   r51 
r22 r23 r24  r52 
r32 r33 r34  r53 
  
r42 r43 r44  r54 

 p51   0.1054 
 p   0.4046 
 52   

 p53   0.0725
  

 p54   0.5920 



أي أن

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو: المجموعة الثانية

 )4.1(حيثيمكنتكوينالمعادالتاالربعةالتاليةباستخدامالمعادلة

 .ويمكنالتعبيرعنالمعادالتاألربعةالسابقةباستخدامالمصفوفاتليسيلحميا
 r11
r
  21
r31

r51

r12 r13 r15   P61   r61 
r22 r23 r25   P62  r62 

r32 r33 r35   P63  r63 
   
r52 r53 r55   P65  r65 

 P61   r11 r12
 P  r
r
  62    21 22
 P63  r31 r32
  
 P65  r51 r52

 P61   0.274
 P   0.520
 62   

 P63    0.093
  

 P65   0.159 

r13
r23
r33
r53

r15 
r25 
r35 

r55 

1

 r61 
r 
 62 
 r63 
 
r65 



أي أن

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو: المجموعة الثالثة

 )4.1(حيثيمكنتكوينالمعادالتالستةالتاليةباستخدامالمعادلة

 .ويمكنالتعبيرعنالمعادالتالستةالسابقةباستخدامالمصفوفاتليسيلحميا
 r11
r
 21
r31
 r
 41
r51

r61

r12
r22
r32
r42
r52
r62

r13
r23
r33
r43
r53
r63

 p01   r11
 p  r
 02   21
 p03  r31
  p   r
 04   41
 p05  r51
  
 p06  r61

r14
r24
r34
r44
r54
r64

r12
r22
r32
r42
r52
r62

 p01   0.2232
 p    0.0371
 02  

 p03   0.00147 
 

 p04    0.327 
 p05   0.5090
  

 p06   0.10077 

r15
r25
r35
r45
r55
r65

r13
r23
r33
r43
r53
r63

r16   p01   r01 
r26   p02  r02 
r36   p03  r03 
    
r46   p04  r04 
r56   p05  r05 
   
r66   p06  r06 

r14
r24
r34
r44
r54
r64

r15
r25
r35
r45
r55
r65

r16 
r26 
r36 

r46 
r56 

r66 

1

 r01 
r 
 02 
r03 
 
r04 
r05 
 
r06 

( )1.1.3.4حساب معامالت التحديد
 يمكنحسابمعاملالتحديدلممتغير

و معامالت المسار لبواقي المتغيرات الداخمية
)

منقبلالمتغيراتالخارجيةالمسببة(

منخاللالمعادلةالتاليةوالتيوردذكرىافيالفصلالثالثمعادلة( )3.10
∑
مما يعني أن المتغيرات 
تباين

فسرت  %82من تباين 

لمتغيرالخطأ،ويحسبمعاملالمسار

  ،ويعود  %18من تفسير

منخاللالمعادلةاتيوردذكرىافيالفصل

الثالثمعادلة( )3.15

ε

√

√






 بالمثل يمكن حساب معامل التحديد لممتغير 
(

من قبل المتغيرات الخارجية المسببة

)منخاللمعادلة( )3.10
∑

مما يعني أن المتغيرات 
تفسيرتباين

 فسرت  %13من تباين 

لمتغيرالخطأ،يحسبمعاملالمسار

  ،ويعود  %87من

منخاللالمعادلة( )3.15
ε

√

√

 بالمثل يمكن حساب معامل التحديد لممتغير 
)منخاللمعادلة(

(

من قبل المتغيرات الخارجية المسببة
)
∑

ممايعنيأنالمتغيرات
تفسيرتباين

فسرت%69منتباين

لمتغيرالخطأ،يحسبمعاملالمسار

،ويعود%31من

منخاللالمعادلة( )3.15
ε

√

√



ويمكنتوضيحمعامالتالمسارعمىالنموذجالمقترحشكل(،)4.1كماىومبينفيالشكل()4.2
شكل (: )4.2

شكل  9مخط ط للنموذج السبب ي المبدئي يو ضح معامالت المس ار الم حسوبة من معامال ت االر تبا ط



مخطط لمنموذج السببي المقترح يوضح معامالت المسار المحسوبة من معامالت االرتباط

1.321.21.37-

1.3
1.37

1.31

( )2.3.4تقدير معامالت المسار ( التأثيرات المباشرة ) باستخدام معامالت االنحدار
يمكنحسابمعامالتالمسارمنخاللحسابمعامالتاالنحدارحيثتمتوضيحالعالقة
بين معامالت المسار ومعامالت االنحدار نظرياً في الفصل الثالث  ،حيث يمكن حساب معامالت
المساربإجراءاالنحدارلممتغيراتالخامواخذمعالماالنحدارالمعياريةتحتعمود، βحيثيتضح
منالشكل()4.1أنىناكثالثمعادالتانحدارمقترحةيمكنتكوينياوىي :
 .1المعادلة األولى  :المتغير الداخمي ىو 

و المتغيرات الخارجية ىي  



لتصبحالمعادلةبالصورةالتالية



 .2المعادلة الثانية   :المتغير الداخمي ىو 

 و المتغيرات الخارجية ىي  

لتصبحالمعادلةبالصورةالتالية

 .3المعادلة الثالثة  :المتغير الداخمي ىو 

 و المتغيرات الخارجية ىي 

لتصبحالمعادلةبالصورةالتالية

مع العمم أن معامالت االنحدار المعيارية ىي معامالت المسار

𝜷

و
ولتقديرمعامالتالمسارىناكبعضالفرضياتالتييجبالتحققمنياوالتيتشبوالىحد
كبير فرضيات تحميل االنحدار  مع األخذ بعين االعتبار أن أسموب تحميل المسار يأخذ االزدواج
الخطيبينالمتغيراتالمستقمةبعيناالعتبار .


( )1.2.3.4التحقق من فرضيات تحميل المسار.
 .1أن تكون العالقة بين المتغيرات جمعية وسببية ( وىذا االفتراض متحقق ) .
 .2أن تكون العالقة السببية بين المتغيرات في اتجاه واحد ( وىذا االفتراض متحقق ) .
والمتغيرات المستقمة

 .3وجود عالقة خطية بين المتغير التابع

حيث يمكننا المالحظة من الشكل (  )4.3وجود عالقة خطية بين المتغيرات الخارجية
فيي

 بينما العالقة بين المتغيرات الخارجية والمتغير الداخمي
عالقةخطيةضعيفةولكناليمكنالقولانياغيرخطية.




شكل (: )4.3يوضح العالقة الخطية بين المتغيرات 𝟎𝑿 𝟔𝑿 𝟓𝑿 𝟒𝑿 𝟑𝑿 𝟐𝑿 𝟏𝑿
Matrix Plot of x0; x1; x2; x3; x4; x5; x6
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 اختبار معنوية نموذج االنحدار الخطي
حيث اتضح من خالل تحميل االنحدار أن نموذج االنحدار الخطي بين المتغير التابع والمتغيرات

المستقمةمالئملتمثيلمتغيراتالدراسة ،حيثكانقيمةاختبار= F
من

عندمستوىمعنويةأقل

،وىذادليلعمىأنىناكواحدعمىاألقلمنمعامالتاالنحدارمعنويةأيتختمفعن

الصفر .

 .4اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي
ىذااالفتراضاليعتبرضرورياًفيحالةالعيناتالكبيرةأيحجمالعينةأكبرمن،30وذلك
ألن التوزيعات االحتمالية تؤول الى التوزيع الطبيعي في حالة العينات الكبيرة حسب نظرية النياية
المركزية،حيثإنحجمعينةالدراسة 60ليذاالنمجأالختبارىذااالفتراض (أمين: 2008 ،ص
.)106
 .5االستقالل الذاتي لمبواقي
الفرضالعدمي :Hاليوجدارتباطذاتيبينالبواقي(يوجداستقاللبينالبواقي) .
الفرضالبديل :Hيوجدارتباطذاتيبينالبواقي(اليوجداستقاللبينالبواقي) .
وقداستخدمنافيدراستناىذهاختبار)(Durbin-watsonلمحكمعمىالفرضيةالسابقةعند
مستوىمعنوية،%5حيثيمكنالحكمعمىالفرضياتمنخاللالمخططالتالي(أمين:2008،
ص .)161-160
رفض Hيوجد
ارتباطذاتي
عكسي 

منطقةعدم

قبولالفرضالعدمي 

القرار 

(اليوجدارتباطذاتي) 



3







3 - dl

منطقةعدم

3 - du

ارتباطذاتي

القرار 



1

رفض Hيوجد
طردي 



du



dl

فكانتالنتائجكماىيموضحةفيالجدول()4.3التالي :
جدول ( )4.3نتائج اختبار Durbin-watson
:

االختبار

Durbin-watson
حيثنالحظمنالجدولالسابقأن
أنواليوجدارتباطبينالبواقي .


القيمة اإلحصائية

القيمة الجدولية القيمة الجدولية

لالختبار

العميا du

السفمى dl

2.33

1.814

1.334

وبالتالينقبلالفرضالعدمي،أي

1

 .6ثبات تباين البواقي
يمكنناالحكمعمىمدىثباتتباينالبواقيمنخاللشكلانتشارالبواقيالمعياريةمعالقيم
االتجاىيةلممتغيرالتابع،وكماىوواضحمنخاللالشكل()4.4التاليفإنانتشارالنقاطيأخذ
شكالًعشوائياًغيرمنتظم،ممايعنيأنىناكثباتلتباينالبواقي .
شكل ( : )4.4انتشار قيم البواقي المعيارية مع قيم المتغير التابع االتجاىية
Versus Fits

)(response is x0
4
3

1
0
-1

Standardized Residual

2

-2
150

100

50
Fitted Value

0

-50



وبعدالتحققمنفرضياتاستخدامتحميلالمساريمكننااآلنتقديرمعامالتالمسارباستخدامتحميل
االنحدار .
( )2.2.3.4تقدير معامالت المسار  :المتغير التابع ىو
تمتقدير معادلةاالنحدارلممتغيرالتابع

معالمتغيراتالمستقمة

،

فكانتمعادلةاالنحدارالنيائيةبالصورةالتالية :

حيثيمكنتحديدمعامالت المسارالمباشرةبينالمتغيراتالخارجية
والمتغيرالداخمي

،كالتالي :



كماوكانتقيمةمعاملالتحديد
فسرت

%منتباين

،ويعود

،بمعنىأنالمتغيراتالمستقمة
%منتفسيرتباين

لمتغيرالخطأ،وىذهالنتائج

تتفق مع ما توصمنا لو خالل حسابنا لمعامالت المسار باستخدام معامالت االرتباط حيث يمكن
حسابقيمةمعاملمسارمتغيرالبواقي

بالصورةالتالية 



√
( )3.2.3.4تقدير معامالت المسار  :المتغير التابع
تمتقدير معادلةاالنحدارلممتغيرالتابع

معالمتغيراتالمستقمة

،

فكانتمعادلةاالنحدارالنيائيةبالصورةالتالية :

حيثيمكنتحديدمعامالتالمسارالمباشرةبينالمتغيراتالخارجية
والمتغيرالداخمي

،ونوضحيافيالفقرةالتالية :

وكانتقيمةمعاملالتحديد
%منتباين



،ويعود

،بمعنىأنالمتغيراتالمستقمةفسرت
%منتفسيرتباين

لمتغيرالخطأ،وىذهالنتائجتتفقمع

النتائجالتيظيرتخاللحسابنامعامالتالمسارمنخاللمعامالتاالرتباط،حيثيمكنحساب
قيمةمعاملمسارمتغيرالبواقي

بالصورةالتالية 



√
( )4.2.3.4تقدير معامالت المسار  :المتغير التابع
مع المتغيرات المستقمة

تم تقدير معادلة االنحدار لممتغير التابع 

،فكانتمعادلةاالنحدارالنيائيةبالصورةالتالية :

حيث يمكن تحديد معامالت المسار المباشرة بين المتغيرات الخارجية
والمتغيرالداخمي

،ونوضحيافيالفقرةالتالية :

و كانت قيمة معامل التحديد 
فسرت

%منتباين

،ويعود

 ،بمعنى  أن المتغيرات المستقمة
%منتفسيرتباين

لمتغيرالخطأ،وىذهالنتائج

متوافقةمعالنتائجالتيتوصمنالياخاللحسابنا لمعامالتالمسارباستخداماالرتباط،حيثيمكن
حسابقيمةمعاملمسارمتغيرالبواقي

بالصورةالتالية 

√
وبناء عمىالنتائجالسابقةلمعامالتالمسارالمحسوبةمنمعامالتاالنحدار،يمكنرسم
ً

المخططالمساريشكل(
مبينفيالشكل(

)معتوضيحقيمالمسارات المحسوبةمنمعامالتاالنحداركماىو

)التالي،حيثيمكننامالحظةالتطابقالواضحلمعامالتالمسارالمحسوبة

بالطريقتين(االرتباطواالنحدار) .

شكل (: )4.5

مخطط لمنموذج السببي المقترح يوضح 
معامالت المسار المحسوبة من معامالت االنحدار

1.321.21.3






1.37
1.31

1.37-

( )4.4حساب التأثيرات غير المباشرة
الجدير ذكره أنو باستخدام معامالت االرتباط و استخدام معامالت االنحدار حصمنا عمى
معامالتالمسارالمباشرةفقطبينالمتغيراتالخارجيةوالمتغيرالداخميوالتيتعبرعنالتأثيرات
اتمباشرة(أساسية)

المباشرة،أماالتأثيراتغيرالمباشرةفيعبرعنيابمساراتمركبةمنعدةمسار
،وتكونقيمةىذهالمساراتالمركبةعبارةعنحاصلضربجميعقيمالمساراتالمباشرة(األساسية)
التييتكونمنياالمسارالمركبكماتمذكرهفياإلطارالنظري،حيثإنوسيتماستخدامالرموز
التالية( )D , I , U , Sوالتيتشيرإلىالتأثيرالمباشر ، Dوالتأثيرغيرالمباشر ، Iو
التأثيرغيرالمحمل،Uوالتأثيرالوىمي  . S
ويمكننا تمخيص قيم معامالت المسارات بين المتغيرات وتوضيح نوع المسار خالل الفقرات
التالية 

( )1.4.4التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية عمى المتغير الداخمي
 )1تأثير

في

:

منالمالحظمنالشكل(

)أنواليوجدتأثيرغيرمباشرلممتغير

فيالمتغير

،

بينمايوجدمسارات غير محممة( (Unanalyzedعنطريق عدة متغيرات خارجية ،والتعد ىذه
المساراتمساراتغيرمباشرة،حيثيمكنتوضيحالمساراتالتيتربط
(

في

فيالجدول

) ،كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي 0.294-والذييساويمعاملاالرتباط

البسيطبينالمتغيرين(

) .


جدول (

المسار 

)  :تأثير
X5

في

نوعالمسار

قيمةالمسار 

تأثير

في



I

0

تأثير

في



D

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

مجموعقيمالمسارات ∑ 
 )2تأثير

في

-

:
)أنواليوجدتأثيرغيرمباشرلممتغير

منالمالحظمنالشكل(

فيالمتغير

،

بينمايوجدمسارات غير محممة( (Unanalyzedعنطريق عدة متغيرات خارجية ،والتعد ىذه
المسارات كمسارات غير مباشرة    ،حيث يمكن توضيح المسارات التي تربط 
الجدول(

في  

 في

)،كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي 0.866والذييساوي معامل
) .

االرتباطالبسيطبينالمتغيرين(
جدول(
المسار 
تأثير

في

تأثير

في



) :تأثير

في

نوعالمسار

قيمةالمسار 

I

1

D

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

مجموعقيمالمسارات ∑ 

 0.866

 )3تأثير

:

في

)أنواليوجدتأثيرغيرمباشرلممتغير

منالمالحظمنالشكل(

،

فيالمتغير

بينمايوجدمسارات غير محممة( (Unanalyzedعنطريق عدة متغيرات خارجية ،والتعد ىذه
المساراتكمساراتغيرمباشرة،حيثيمكنتوضيحالمساراتالتيتربط
(

)،كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي

البسيطبينالمتغيرين(

):تأثيرالمتغير

المسار 
تأثير

في

تأثير

في

نوعالمسار 
I

1



D

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U
 0.287

:

حيث يمكننا مالحظة من الشكل (
المتغير

في



قيمةالمسار 

مجموعقيمالمسارات ∑ 

 )4تأثير

والذييساويمعاملاالرتباط

) 

جدول(

في

بـ

فيالجدول

) أنو ال يوجد تأثير غير مباشر لممتغير 

في

،بينمايوجدمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجية ،

والتعدىذهالمساراتكمساراتغيرمباشرة،حيثيمكنتوضيحالمساراتالتيتربط
في الجدول (

)  ،كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي 

معاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

).


بـ



 والذي يساوي

جدول ( : )4.7تأثير المتغير
المسار 
تأثير

في

تأثير

في

في

نوعالمسار 

قيمةالمسار 

I

1



D

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U

تأثير

منخالل



U


مجموعقيمالمسارات ∑ 
( )2.4.4التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخمي
 )1تأثير

في

:

منخاللالشكل(

)يمكنمالحظةأنويوجدتأثيرغيرمباشرلممتغير

وذلكعبرالمتغيرالوسيطي ومقدارىذاالتأثير

فيالمتغير

،كمايوجدمساراتغيرمحممة(

(Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجية،والتعدىذهالمساراتكمساراتغيرمباشرة،و
يمكنتوضيحالمساراتالتيتربط
قيمالمساراتيساوي

بـ

فيالجدول(

)،كماونالحظأنمجموعجميع

 -والذييساويتقريباً معاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

) .


):تأثيرالمتغير

جدول(
المسار 
تأثير

منخالل

تأثير
تأثير
تأثير



D

منخالل



مرو اًربـ

U


منخالل

U
U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ



U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ



U

مجموعقيمالمسارات ∑ 

 )2تأثير

في

قيمةالمسار 

I

في

منخالل
تأثير

نوعالمسار

في

-

:

منخاللالشكل(

)يمكنمالحظةأنويوجدتأثيرغيرمباشرلممتغير

وذلكعبرالمتغيرالوسيطي ومقدارىذاالتأثير

فيالمتغير

،كمايوجدمساراتغيرمحممة(

(Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجية  ،والتيالتعدكمساراتغيرمباشرة،ويمكن
توضيحالمساراتالتيتربط
المسارات يساوي 

بـ

فيالجدول(

)،كماونالحظأنمجموعجميعقيم

  -والذي يساوي تقريباً معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (

) .


)  :تأثير المتغير

جدول (
المسار 
تأثير
تأثير
تأثير

في



D


مرو اًربـ

منخالل

قيمةالمسار 

I



منخالل

منخالل
تأثير

نوعالمسار

منخالل

تأثير

في

U


U



U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ



U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ



U

مجموعقيمالمسارات ∑ 

في

 )3تأثير

:

حيث يمكننا من خالل شكل (
الداخمي

-

مالحظة أن  المتغير الخارجي 

بطريقةغيرمباشرةعبرالمتغير

بقيمة

يؤثر في المتغير

،-كماويؤثرفيالمتغير

من

خاللعدةمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيح
قيميافيالجدول(

)التالي،كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي0.12-حيث

يساويمعاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

) .




) تأثير المتغير

جدول (
المسار 
تأثير
تأثير
تأثير

في



D


مرو اًربـ

منخالل

قيمةالمسار 

I



منخالل

منخالل
تأثير

نوعالمسار 

منخالل

تأثير

في

U


U



U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ

U

تأثير

منخالل

مرو اًربـ



U

مجموعقيمالمسارات ∑ 

في

 )4تأثير

:

حيث يمكننا من خالل شكل (
الداخمي

-

مالحظة أن  المتغير الخارجي 

بطريقةغيرمباشرةعبرالمتغير

بقيمة

يؤثر في المتغير

،كماويؤثرفيالمتغير

من

خاللعدةمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيح
قيميافيالجدول(

)التالي،كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي-0.26حيث

يساويمعاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

) .


)  :تأثير المتغير

جدول (
المسار 
تأثير

منخالل

I

في

D

تأثير
تأثير
تأثير

منخالل

منخالل
تأثير

تأثير
تأثير



مرو اًربـ



U
U

مرو اًربـ



منخالل

منخالل

قيمةالمسار 

U

منخالل

منخالل
تأثير

نوعالمسار

في

U
U

مرو اًربـ



U

مجموعقيمالمسارات ∑

في

 )5تأثير

-

:
مالحظةأنالمتغيرالخارجي

حيثيمكننامنخاللشكل(
الداخمي 

 بطريقة غير مباشرة   ،بينما يؤثر في المتغير 

اليؤثرفيالمتغير

من خالل عدة مسارات وىمية

( (Spuriousعنطريقعدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيحقيميافيالجدول(

)التالي،

كماونالحظأنمجموعجميعقيمالمساراتيساوي -0.31والذييختمفقميالً عنمعاملاالرتباط
البسيطبينالمتغيرين(

).


جدول (

)  :تأثير المتغير
نوع

المسار 
تأثير

في

تأثير

في

D


S

مرو اًربـ

S



S

مرو اًربـ

S



S

تأثير

منخالل

مرو اًربـ

S

تأثير

منخالل

مرو اًربـ

S

تأثير

تأثير
تأثير

منخالل

منخالل

منخالل

منخالل

تأثير

قيمةالمسار 

المسار
I

تأثير

في

منخالل

1

مجموعقيمالمسارات ∑ 
()3.4.4
 )1تأثير

التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخمي
في

:

يمكننامنالشكل(

)مالحظةأنالمتغيرالخارجي

تأثي اًرغيرمباشرعبرالمتغير

بمقدار

ويؤثرتأثي اًرغيرمباشرفيالمتغير
المتغير

-

فيالمتغير

يؤثرفيالمتغيرالداخمي

 -وعبرالمتغير

مرو اًربالمتغير

ثم

بمقدار

بمقدار



 ،كما،كماويؤثر

منخاللعدةمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريقعدة

متغيرات خارجيةيمكنتوضيحقيميافيالجدول(

)التالي،كماونالحظأنمجموعجميع
) .

قيمالمساراتيساوي0.08وىيتساويتقريباًمعاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

)  :تأثير المتغير

جدول (

نوع

المسار 
تأثير
تأثير

منخالل

منخالل
تأثير

تأثير
تأثير

منخالل

تأثير
تأثير
تأثير

منخالل

تأثير

تأثير
تأثير
تأثير



U


ثمبـ

مرو اًربـ

U




U


ثمبـ

مرو اًربـ

U




منخالل

U

مرو اًربـ

مرو اًربـ

U
U

منخالل

منخالل

U
U



مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل

D

مرو اًربـ

منخالل

منخالل

I



مرو اًربـ

منخالل



I



منخالل

منخالل

تأثير

مرو اًربـ

في

قيمةالمسار 

I

منخالل

تأثير
تأثير

المسار

في



ثمبـ

مجموعقيمالمسارات ∑ 

U


U


 )2تأثير

:

في

)يمكنمالحظةأنالمتغيرالخارجي

منخاللالشكل(

تأثي اًرغيرمباشرعبرالمتغير

بمقدار

كماويؤثرتأثي اًرغيرمباشرفي المتغير
ويؤثرالمتغير

فيالمتغير

يؤثرفيالمتغيرالداخمي

 -وعبرالمتغير

مرو اًربالمتغير

ثم

بمقدار
بمقدار

 ،،كما

منخاللعدةمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريق

عدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيحقيميافيالجدول(

)،كماونالحظأنمجموعجميعقيم

المساراتيساوي-0.72وىيتساويتقريباًمعاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(
 )3تأثير

في

:

يمكننامالحظةمنخاللالشكل(
تأثي اًرغيرمباشرعبرالمتغير
فيالمتغير

)أنالمتغيرالخارجي

بمقدار

كما ويؤثر تأثي اًر  غير مباشر في المتغير 
ويؤثرالمتغير

) .

يؤثرفيالمتغيرالداخمي

وعبرالمتغير

 مرو اًر بالمتغير 

 ثم  

بمقدار
بمقدار 

 ،، -

منخاللعدةمساراتغيرمحممة( (Unanalyzedعنطريق

عدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيحقيميافيالجدول(

)،حيثنالحظأنمجموعجميعقيم

المسارات يساوي  -0.199وىي تساوي تقريباً معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين(
) .
 )4تأثير

في

:
)يمكنمالحظةأنالمتغيرالخارجي

منخاللالشكل(

تأثي اًر غير مباشرعبر المتغير
المتغير

مرو ًاربالمتغير

ثم

 بمقدار 
بمقدار

يؤثرفيالمتغيرالداخمي

   ،كماويؤثر تأثي اًر  غيرمباشر في،ىذاويؤثرالمتغير

فيالمتغير



منخاللعدةمساراتغيرمحممة((Unanalyzedعنطريقعدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيح
قيميا  في الجدول (

)  ،كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  -0.754وىي

تساويمعاملاالرتباطالبسيط(

).

)  :تأثير المتغير

جدول (
المسار 
تأثير
تأثير

منخالل

منخالل
تأثير

تأثير
تأثير

تأثير
تأثير

منخالل

تأثير
تأثير



ثمبـ

مرو اًربـ

U




U



ثمبـ

U


مرو اًربـ

منخالل

U

مرو اًربـ

مرو اًربـ

U
U

منخالل

منخالل

U

U

مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل
تأثير

U

منخالل

منخالل

تأثير



مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل
تأثير



I
D

منخالل

منخالل

تأثير



I

في

منخالل

قيمةالمسار 

I

مرو اًربـ

منخالل

تأثير
تأثير

نوعالمسار

في



ثمبـ

مجموعقيمالمسارات ∑ 

U


U



)  :تأثير المتغير

جدول (
المسار 
تأثير
تأثير

تأثير

تأثير
تأثير

تأثير
تأثير

منخالل

تأثير

تأثير
تأثير
تأثير

منخالل

ثمبـ



U



U

مرو اًربـ



ثمبـ

U


U

مرو اًربـ

U



U

منخالل

منخالل



U

مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل

U

U

منخالل

منخالل



مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل
تأثير



I
D

منخالل

منخالل

تأثير



I

في

منخالل

قيمةالمسار 

I

مرو اًربـ

منخالل

تأثير
تأثير

نوعالمسار 

منخالل

منخالل

في

مرو اًربـ

مرو اًربـ



ثمبـ

U


U
 0.199-

مجموعقيمالمسارات ∑ 



جدول (

)  :تأثير المتغير

المسار 
تأثير
تأثير

تأثير
تأثير
تأثير
تأثير

تأثير

منخالل
تأثير

تأثير

منخالل

تأثير

تأثير





U
U




ثمبـ

U


U

مرو اًربـ

U



U

مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل

U

U

مرو اًربـ

منخالل

منخالل



ثمبـ

مرو اًربـ

مرو اًربـ

منخالل



U

مرو اًربـ

منخالل

منخالل

تأثير



I
D

مرو اًربـ

منخالل

تأثير

مرو اًربـ

منخالل

منخالل
تأثير





ثمبـ

U


مرو اًربـ

U
U

مجموعقيمالمسارات ∑ 
 )5تأثير

في

قيمةالمسار 

I

في

منخالل

تأثير

نوعالمسار

منخالل

منخالل

في

 0.754-

:

منخاللالشكل(

)يمكنمالحظةأنالمتغيرالخارجي

تأثي اًرغيرمباشرعبرالمتغير

بمقدار

يؤثرفيالمتغيرالداخمي

،ىذاويؤثرالمتغير

فيالمتغير



منخاللعدةمساراتوىمية( (Spuriousعنطريقعدةمتغيراتخارجيةيمكنتوضيحقيميا
في الجدول (

)  ،كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  -0.777وىي تساوي

تقريباًمعاملاالرتباطالبسيطبينالمتغيرين(

).

جدول (
المسار 
تأثير

)  :تأثير المتغير

نوعالمسار

في

تأثير

منخالل



تأثير

منخالل



S

تأثير

منخالل



S

تأثير

منخالل



S

تأثير

منخالل



S

تأثير

منخالل



S

مجموعقيمالمسارات ∑ 
 )6تأثير

-

:

من خالل الشكل (
الداخمي 

قيمةالمسار 

D
I

في

في

) يمكن مالحظة أن  المتغير الخارجي 

تأثي اًر غير مباشر  ،بينما يؤثر في المتغير 

 ال يؤثر في المتغير

من خالل عدة مسارات وىمية (

 (Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية  يمكن توضيح قيميا  في الجدول (

)  ،كما

ونالحظأنمجموعجميع قيمالمساراتيساوي 0.365وىيتساويتقريباً معاملاالرتباطالبسيط
بينالمتغيرين(

).

جدول(
نوع

المسار 
تأثير

في

المسار


تأثير

منخالل

تأثير

منخالل



مرو اًربــ
تأثير

منخالل



تأثير

منخالل



مرو اًربــ
تأثير

منخالل



تأثير

منخالل



مرو اًربــ
تأثير

قيمةالمسار 

D


منخالل

) :تأثير المتغير

في



S

S

S

S

S

S
S

مجموعقيمالمسارات ∑ 

( )5.4تفسير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة عمى كمية األمطار المتساقطة
يمكننا تمخيص التأثير المباشر   D.E.والتأثير غير المباشر  I.E.و التأثير الكمي  T.E.
لممتغيراتالخارجيةفيالمتغيرالداخميكميةاألمطارالمتساقطةفيالجدول(


)التالي :



جدول(

) 

التأثيراتالمباشرةوغيرالمباشرةوالكميةعمىكميةالمطارالمتساقطة 
المتغيراتالخارجية 
معدلالضغطالجوي 

مجموعالتبخر 

معدلسرعةالرياح 

معدلسطوعالشمس 

معدلدرجاتالح اررة 

معدلالرطوبةالنسبية 

التأثير 

مقدارالتأثير 

D.E.

1.116-

I.E.
T.E.

1.1121.617-

D.E.

1.161-

I.E.
T.E.

1.1221.131-

D.E.

1.117

I.E.
T.E.

1.112
1.113

D.E.

1.66-

I.E.
T.E.

1.1311.611-

D.E.

1.27-

I.E.
T.E.

1.176
1.333-

D.E.

1.717

I.E.
T.E.

1
1.717

أوالً  :التأثيرات المباشرة
منخاللالجدول(

)يمكنمالحظةأنمعدلالضغطالجوي يؤثرتأثي اًرمباش اًرعمى

كميةاألمطارالمتساقطةبمعاملمسار، 0.223-ممايعنيأنوبزيادةمعدلالضغطالجوي وحدة
واحدةيؤديذلكالىنقصانكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.22وحدة،ويؤثرمجموعالتبخر
تأثي اًرمباش اًرعمىكميةاألمطار المتساقطةبمعاملمسار، 0.037-ممايعنيأنوبزيادةمجموع
التبخروحدةواحدةيؤديذلكإلىنقصانكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.037وحدة،ويؤثر
معدلسرعةالرياحتأثي اًرمباش اًرعمىكميةاألمطار المتساقطةبمعاملمسار، 0.001ممايعني
أنوبزيادةمعدلسرعةالرياحوحدةواحدةيؤديذلكإلى زيادةكميةاألمطار المتساقطةبمعدل
مباشر عمى كمية األمطار  المتساقطة بمعامل
 0.001وحدة  ،ويؤثر معدل سطوع الشمس تأثي اًر
اً
مسار،0.33-ممايعنيأنوبزيادةمعدلسطوعالشمسوحدةواحدةيؤديذلكإلىنقصانكمية
األمطار المتساقطةبمعدل 0.33وحدة،كماويؤثرمعدلدرجةالح اررةتأثي اًرمباش اًرعمىكمية
األمطار المتساقطةبمعاملمسار، 051-ممايعنيأنوبزيادةمعدلدرجةالح اررةوحدةواحدة
يؤديذلكإلى نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.51وحدةوأخي اًر يؤثرمعدلالرطوبة
النسبية تأثي اًر مباش اًر عمى  كمية األمطار المتساقطة بمعامل مسار   0.101مما يعني أنو بزيادة
معدلالرطوبةالنسبيةوحدةواحدةيؤديذلكإلىزيادةكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.1وحدة.
ثانياً  :التأثيرات غير المباشرة
من خالل جدول ( )4.19يمكن مالحظة التأثيرات غير المباشرة لممتغيرات الخارجية عمى
كميةاألمطار المتساقطةحيثإنمعدلالضغطالجوييؤثرتأثي اًرغيرمباشرعمىكميةاألمطار
المتساقطةبمعاملمسار، 0.078-ممايعنيأنوبزيادةمعدل الضغطالجوي وحدةواحدةيؤدي
ذلك إلى  نقصانكمية األمطار  المتساقطةبمعدل 0.078وحدة ،كما أنمجموعالتبخريؤثر
تأثي اًر غيرمباشرعمىكميةاألمطار المتساقطةبمعاملمسار، 0.255-ممايعنيأنوبزيادة
مجموعالتبخروحدةواحدةيؤديذلكإلىنقصانكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.255وحدة
 ،ويالحظ أن معدل سرعة الرياح يؤثر تأثي اًر غير مباشر عمى كمية األمطار  المتساقطة بمعامل
مسار، 0.028ممايعنيأنوبزيادةمعدلسرعةالرياحوحدةواحدةيؤديذلكإلى زيادةكمية
األمطارالمتساقطةبمعدل0.028وحدة،كماأنمعدلسطوعالشمسيؤثرتأثي اًرغيرمباشرعمى

كميةاألمطارالمتساقطةبمعاملمسار

،-ممايعنيأنوبزيادةمعدلسطوعالشمسوحدة

واحدةيؤديذلكإلى نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.292وحدة،ويؤثرمعدلدرجة
الح اررة تأثي اًر غير مباشر عمى كمية األمطار  المتساقطة بمعامل مسار 

  ،مما يعني أنو

بزيادة معدل درجة الح اررة  وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى  زيادة كمية األمطار  المتساقطة بمعدل
 0.016وحدة،ولوحظأنمعدلالرطوبةالنسبيةاليؤثرتأثي اًر غيرمباشرعمىكميةاألمطار
المتساقطة .
ثالثاً  :التأثيرات الكمية
يمكننامنخاللجدول(
األمطارالمتساقطةبقيمة

)مالحظةأنالتأثيرالكميلمعدلالضغطالجويعمىكمية
،-أيأنوبزيادةمعدلالضغطالجويوحدةواحدةيؤديذلكإلى

نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.301-وحدة،وقيمةالتأثيرالكميلمجموعالتبخرعمى
كميةاألمطار المتساقطةىي

، -أيأنوبزيادةمجموعالتبخر وحدةواحدةيؤديذلكإلى

نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.292-وحدة،وقيمةالتأثيرالكميلمعدلسرعةالرياح
عمىكميةاألمطار المتساقطةىي

 -أيأنوبزيادةمعدلسرعةالرياحوحدةواحدةيؤدي

ذلكإلىزيادةكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.029وحدة،كمايؤثرمعدلسطوعالشمسعمى
كميةاألمطارالمتساقطةبقيمة

-أيأنوبزيادةمعدلسطوعالشمسوحدةواحدةيؤديذلك

إلى نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.622وحدة،كمايؤثرمعدلدرجةالح اررةعمى
كميةاألمطار المتساقطةبقيمة

 -أيأنوبزيادةمعدلدرجةالح اررةوحدةواحدةيؤديذلك

إلى نقصانكميةاألمطار المتساقطةبمعدل 0.494وحدة،كمايؤثرمعدلالرطوبةالنسبية
عمىكميةاألمطار المتساقطةبقيمة

أيبزيادةمعدلالرطوبةالنسبيةوحدةواحدةيؤدي

ذلكإلىزيادةكميةاألمطارالمتساقطةبمعدل0.101وحدة .

ويمكننا تفسير التأثير المباشر وغير المباشر لمتغيرات الدراسة عمى المتغير كمية األمطار
المتساقطة باستخدام معامل التحديد



يمكننامنخاللمعامالتالمسارالمباشروغيرالمباشرالكشفعننسبةتفسيرك ٌلمن
المتغيراتالخارجيةفي المتغيرالداخمي،وذلكباستخدامالتعريف()2لمعاملالمسارصفحة،51
والذيبينأنمربعمعاملالمساريقيسالجزءمنتباينالمتغيرالتابعالذييرجعإلىالمتغيرالذي
يؤثرفيوتأثي اًرمباش اًرشأنوشأنمعاملالتحديدفيتحميلاالنحدار .
وبالتالييمكنالتعبيرعنمربعالتأثيراتغيرالمباشرةبـ
(

،ليذايمكنصياغةالجدول

)والذييوضحمربعاتمعامالتالمساراتالمباشرةوغيرالمباشرةوالكميةلممتغيراتالخارجية

فيالمتغيرالداخمي

 .

جدول()4.20قيممربعاتمعامالتالمساراتالمباشرةوغيرالمباشرةوالكمية 
لممتغيراتالخارجيةعمىالمتغير

المتغيرالخارجي 

التأثير المباشر



التأثير غير المباشر

التأثير الكمي

معدلالضغطالجوي  0.223-

0.078-  0.049

0.006

0.3-

 0.09

مجموعالتبخر 

0.037-

0.001

0.225-

0.051

0.29-

0.084

معدلسرعةالرياح 

0.001

0

0.028

0.0008

0.029

0.0008

معدلسطوعالشمس  0.33-

0.109

0.292-

0.085

0.62-

0.384

0.51-

0.260

0.016

0.0003

0.49-

0.240

معدلالرطوبةالنسبية  0.101

0.102

0

0

0.101

0.102

 0.56

 0.312

0

0

 0.56

 0.312



 0.833



 0.143





معدلدرجةالح اررة 

متغير الخطأ
مجموع 

منخاللالجدول(

)يمكنمالحظةأنأكثرالمتغيراتتفسي اًرلتباينالمتغيرالداخمي

كميةاألمطار المتساقطةبصورةمباشرةىومعدلدرجةالح اررةوالذيفسر% 26منتباينو،
يميو المتغير معدل سطوع الشمس  حيث فسر  %11من تباين كمية األمطار  المتساقطة   ،ثم
المتغير  معدل الرطوبة النسبية  والذي فسر  %10من تباين كمية األمطار  المتساقطة   ،ويميو
المتغير  معدل الضغط الجوي حيث فسر  % 5من تباين كمية األمطار  المتساقطة   ،ولم يكن
لممتغيرينمجموعالتبخرومعدلسرعةالرياحأيتفسيرممموسلتباينكميةاألمطارالمتساقطة .
كمايمكنمالحظةأنأكثرالمتغيراتتفسي اًر لتباينكميةاألمطار المتساقطةبصورة
غيرمباشرةىوالمتغيرمعدلسطوعالشمسوالذيفسر%9منتباينكميةاألمطارالمتساقطة
 ،يميو مجموع التبخروالذي فسر   % 5من تباينكمية األمطار  المتساقطة   ،وباقي المتغيرات
تفسيرىالتباينكميةاألمطارالمتساقطةغيرممموس .
أما تفسير المتغيرات الكمي لتباين كمية األمطار  المتساقطة   ،فقد فسر المتغير  معدل
سطوعالشمس%38منتباينكميةاألمطار المتساقطة ،وفسرالمتغير معدلدرجةالح اررة
 %24من تباين كمية األمطار  المتساقطة   ،أما باقي المتغيرات فكانت تفسيراتيا لتباين كمية
األمطارالمتساقطةضعيفة .
المباشرة ومربع

ولمعمم  فإن مجموع  مربعات التأثيرات المباشرة  و مربعات التأثيرات غير
تأثير متغير الخطأ   eيجب أن يساوي الواحد الصحيح ومن خالل ما سبق وجدنا أن (التأثيرات
المباشرة)(+2التأثيراتغيرالمباشرة)(+2تأثيرمتغيرالخطأ)=0.312+0.143+0.521=2
 0.98وىذهالقيمةتساويتقريباً الواحدالصحيحمعاألخذبعيناالعتبارأنالعممياتالحسابيةفي
ىذاالفصلتمتبعدتقريبالقيمإلىجزءمنمئةأوجزءمنألف .
ومن ىنا يمكننا ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا  في تفسير تباين متغير كمية
األمطار  المتساقطة   ،والجداول (

)   )4.23( ، )4.22( ،التالية توضح ترتيب المتغيرات

الخارجيةحسبأىميتياوتأثيرىاعمىالمتغيرالداخميكميةاألمطارالمتساقطة .


) 

جدول(

ترتيبالمتغيراتالخارجيةحسبمقدارتفسيرىاالمباشرمنتباين

كميةاألمطارالمتساقطة 
مسمسل 

المتغيراتالخارجية 

مقدارالتفسيرالمباشر 

1

معدلدرجةالح اررة 

 %26

2

معدلسطوعالشمس 

 %11

3

معدلالرطوبةالنسبية 

 %10

4

معدلالضغطالجوي 

 %5

5

مجموعكميةالتبخر 

 %0

6

معدلسرعةالرياح 

 %0



جدول( )4.22
ترتيبالمتغيراتالخارجيةحسبمقدارتفسيرىاغيرالمباشرمن

تباينكميةاألمطارالمتساقطة
م

المتغيراتالخارجية 

مقدارالتفسيرغيرالمباشر 

1

معدلسطوعالشمس 

 %9

2

مجموعكميةالتبخر 

 %5

  3معدلالضغطالجوي 

 %1

4

معدلسرعةالرياح 

 %0.08

5

معدلدرجةالح اررة 

 %0.03
0

  6معدلالرطوبةالنسبية 




)

جدول(

ترتيبالمتغيراتالخارجيةحسبمقدارتفسيرىاالكميمنتباينكمية

األمطارالمتساقطة 
مسمسل  المتغيراتالخارجية 

مقدارالتفسيرالكمي 

1

معدلسطوعالشمس 

 %38

2

معدلدرجةالح اررة 

 %24

3

معدلالرطوبةالنسبية 

 %10

4

معدلالضغطالجوي 

 %9

5

مجموعكميةالتبخر 

 %8

6

معدلسرعةالرياح 

0

( )6.4تقييم النموذج السببي المقترح
يمكنناالتحققمنمالئمةالنموذجلبياناتالدراسةباستخدامبعضالمؤشراتالخاصةبنماذج
المعادالتالييكمية، SEMوالتيتمذكرىافيالفصلالثالث،ىذاوقداستخدمتالدراسةبرنامج
 SPSS/AMOSحيث يعد ىذا البرنامج أحد البرامج اإلحصائية المستخدمة في تحميل المسار ،
حيثيعطينتائجبصورةمبسطةوسيمةالفيم،كماويعطيمؤشراتلمطابقةالنموذجالسببيالمقترح
ببياناتالدراسة،والجدول(
جدول(

)التالييوضحبعضاًمنمؤشراتالمطابقة .
):مؤشراتمطابقةالنموذجالسببيالمقترحلبياناتالدراسة 

CMIN/df RMSER

IFI

CFI

 0.461

1

1

 0.00

NFI

AGFI

GFI

 0.998  0.938  0.999

يتضحمنخاللالجداولالسابقأن 
 .1نسبة   chi-squareإلى  درجات الحرية تقل عن  2مما يدل عمى أن النموذج المقترح
مطابقتماماًلمنموذجالمفترضلبياناتالعينة.

 .1قيمةالمؤشر RMSERتقلعن0.05ممايدلعمىأنالنموذجمالئملبياناتالدراسة.
 .3قيمةالمؤشرات IFI، CFI، NFI، AGFI، GFIأكبرمن 0.9ممايدلعمىأن
النموذجالمقترحمالئمتماماًلبياناتالدراسة.
كمايمكنناتقييمالنموذجالمقترحمنخاللمقارنةمصفوفةاالرتباطاألصميةبينمتغيرات
الدراسة ومصفوفة االرتباط المقدرة باستخدام معامالت المسار المحسوبة من معامالت االنحدار ،
والجدول(

)التالييوضحىذهالمقارنة.

جدول (
المتغير

)  :مقارنة مصفوفة االرتباط األصمية بمصفوفة االرتباط المقدرة من معامالت المسار

معامل االرتباط

̂

̂

̂

̂

̂

̂

0.24-

1

0.31-

1

0.29-

0.89

1

0.26-

0.889

1

0.12-

0.29

0.42

1

0.12-

0.287

0.42

1

0.29-

0.86

0.91

0.40

1

0.223-

0.866

0.91

0.4

1

0.03-

0.29-

0.41-

0.5-

0.48-

1

0.025-

0.294-

0.41-

0.5-

0.48-

1

0.33

0.79-

0.75-

0.20-

0.70-

0.07

0.365

0.777-

0.754-

0.199-

0.72-

0.08


حيثيمكنمالحظةتساويمعامالتاالرتباطالمقدرة ̂ ومعامالت االرتباطاألصمية 
بينالمتغيرات،باستثناءبعضمعامالتاالرتباطالتيبينيااختالف بسيطيمكنتجاىمو،ويمكن
وبناء عمى ما سبق
إرجاع ىذا االختالف لعمميات تقريب األعداد عند حسابنا لمعامالت المسار ً  .
نستدلعمىمالءمةالنموذجلبياناتالدراسة.

الخالصة :
تناولنا في ىذا الفصل معامالت المسار بين متغيرات مناخية سبعة وىي  معدل الضغط
الجوي ،ومجموعالتبخر  ،ومعدلسرعةالرياح ،ومعدلسطوعالشمس،ومعدل درجةالح اررة ،
ومعدلالنسبةالمئوية"وىيمتغيراتخارجية"،وكميةاألمطارالمتساقطة"متغيرداخمي"،حيث
تمحسابمعامالتالمسار(التأثيراتالمباشرة)بطريقتين،األولىوىياستخداممعامالتاالرتباط
لمتوصل لمعامالت المسار  ،والثانية ىي استخدام معامالت االنحدار لمتوصل لمعامالت المسار ،
حيثإ نالطريقتينأعطتانفسالنتائج،ومنثمتمحسابالتأثيراتغيرالمباشرةوالتأثيرالكمي
لممتغيراتالخارجيةفيالمتغيرالداخمي،وذلكاستناداًلماتمعرضوفيالفصلالثالثمنخوارزمية
لحسابىذهالتأثيرات،حيثتبينمنخاللىذهالدراسةأنمتغيرمعدلدرجةالحرارةكانلوأكبر
تأثير مباشر في كمية األمطار  المتساقطة  ،حيث فسر  %26من تباين المتغير كمية األمطار
المتساقطة،يميومتغيرمعدلسطوعالشمسحيثفسر%11منتباينكميةاألمطارالمتساقطة،
ثممعدلالرطوبةالنسبيةوالذيفسر%10منتباينكميةاألمطارالمتساقطة .
أمابالنسبةلممتغيراتالتيأثرتفيالمتغيركميةاألمطار المتساقطةبصورةغيرمباشرة،
فقدفسرالمتغيرمعدلسطوعالشمس%9منتباينكميةاألمطار المتساقطةيميومتغيرمجموع
التبخر فسر  %5من تباين كمية األمطار  المتساقطة وباقي المتغيرات لم تفسر من تباين كمية
األمطار المتساقطةبصورةممحوظة.وتبينخاللالدراسةأنالمتغيرمعدلسطوعالشمسفسر
%38منتباينكميةاألمطار المتساقطةبصورةكمية،يميومتغيرمعدلدرجةالح اررةوالذيفسر
% 24منتباينكميةاألمطار المتساقطة،ثمالرطوبةالنسبيةثممعدلالضغطالجويثم مجموع
التبخروقدفسرت%8% 9،%10منتباينكميةاألمطار المتساقطةعمىالتوالي،كما
بينت الدراسة  مدى مالئمة النموذج لبيانات الدراسة حيث أوضحت جميع المؤشرات عمى مالئمة
النموذجلمبيانات .

النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج
توصمتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجوىي 
 .1معامالتالمسارالمحسوبةباستخداممعامالتاالرتباطمتطابقةمعمعامالتالمسارالمحسوبةمن
االنحدار.
 .2أكثرالمتغيراتتأثي اًر مباش اًر عمىكميةاألمطار المتساقطةىومعدلدرجةالح اررةوالذييؤثر
بمقدار  ،  0.51-يميو معدل سطوع الشمس بمقدار  ، 0.33-ثم معدل الضغط الجوي بمقدار
،0.223ومنثمالمتغيراتالمناخيةاألخرى. .3أكثرالمتغيراتتأثي اًرغيرمباشرعمىكميةاألمطار المتساقطةىومعدلسطوعالشمسبمقدار
 ، 0.292يميو مجموع التبخر الشيري بمقدار ،  0.225-ثم معدل الضغط الجوي  بمقدار،0.078ومنثمالمتغيراتالمناخيةاألخرى. .4أكثرالمتغيراتتأثي اًركمياًعمىكميةاألمطارالمتساقطةىومعدلسطوعالشمسبمقدار0.62-
،يميومعدلدرجةالح اررةالشيريبمقدار،0.49-ثممعدلالضغطالجويومجموعالتبخربمقدار
0.3تقريباً،ومنثمالمتغيراتالمناخيةاألخرى. .5قيمةمعاملالتحديدالكميلممتغيرالتابعمتساويةباستخدامالطريقتين(االرتباط،واالنحدار)،حيث
إنقيمةمعاملالتحديدتساويمربعمعاملالمسار .

ثانياً  :التوصيات
 .1استخدامأسموب تحميلالمسارفيمجاالتعديدةلمالومناىميةكبيرة،فيتفسيرتباين
المتغيرالتابع.
 .2البحثعنأساليبتعملعمىتفسيرتباينالمتغيرالتابعفيحالةوجودنموذجسببيغير
أحادياالتجاه(نماذجالتغذيةالراجعة).
 .3تقترحالدراسةإجراءدراساتمشابيةفيمحافظاتالضفةالغربيةوقطاعغزةمنأجلإضافة
متغيراتأخرىمثلالتضاريسوالتيلياتأثيرفيكميةاألمطار.
 .4تقترحالدراسةاستخدامأسموب تحميلالمسارفيمجالالزراعة،والتربيةوالصحة،لمالو
منقدرهعمىتفسيرتأثيرالمتغيراتالمستقمةفيالمتغيرالتابع.
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