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 مقدمة:

دراسة  ريقصى تقددى أو كأحدراسة كل متغري على تبعا ملبادئ اإلحصاء الوصفي أحادي أو ثنائي البعد يتم   

 ماعيةاإلجت وتصادية وم اإلقالعل متغريين يف ان واحد. غري أننا و يف أغلب الدراسات و الظواهر اليت تواجهنا يف

حول هذا الت ياانت.ليل البل حتحنتاج إىل دراسة عدد من املتغريات معا و هذا ما أصبح ممكننا من خال بصفة عامة

 ال يهدف لعرض لبياانتحتليل ا املعقدة و إظهارها. إذااحلقائق التحليل متعدد األبعاد أعطى فرصة لتبسيط إىل 

 يضا.  أإلثبات د و االبياانت و متثيلها فقط بل جمال للتحليل، االستكشاف، و يف بعض األحيان التأك

لتسعينيات من ال يف اإرف توسعا مل يع استعماله غري أن رغم األمهية الكربى اليت يكتسيها حتليل البياانتف     

 ملتغريات     ابري من كعدد   ، كون حتليل البياانت يعتمد علىالقرن املاضي مع ظهور جهاز و برجميات احلاسوب

ال زه ابستعمو اجت متاألمر الذي  و إجراء احلساابت الرايضية عليها، مما جيعل العملية تتطلب جهد و وقت كبريين،

من  الونة األخريةاريا يف اما كبإذ عرف هذا الفرع من الرايضيات اهتم .احلاسوب و الربجميات اخلاصة بذلكأجهزة 

 .و الباحثني بصفة عامة طرف األساتذة و الطلبة

من  ل هذه العمليةت لتسهيجمياو انطالقا من هذه األمهية اليت يكتسيها حتليل البياانت من جهة و استخدام الرب 

لقيام لات  التقنيات دو ه األنة هبذاحلاجة امللحة لإلستعاد طالب العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري جهة أخرى، جي

      جتماعية علوم اإلت كالأبعمال التخرج و إجناز خمتلف الدراسات، و كذا احلال ابلنسبة لعدد من التخصصا

رت فكرة لو و من هنا تب لظواهر.سة اغريات يف دراو البيولوجية و غريها من العلوم اليت تتعامل مع عدد كبري من املت

ف إىل توضيح يقي يهدب تطباملطبوعة يف جانبني جانب نظري دوره إبراز أمهية التقنية و مىت تستعمل، و جان

بصفته األكثر شيوعا يف هذا  SPSSمراحل إجناز التقنية ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للدراسات اإلجتماعية 

 . يسية للدراسةية الرئإلشكاللإلجابة على ا يفية قراءة النتائج املتوصل إليها و التعليق عليهاو كاجملال، 
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أنه      رب اخلطي، إالة و اجلرايضيو رغم أن حتليل البياانت عبارة عن أساليب رايضية حبتة تعتمد على احلساابت ال

ط،      ا هبدف التبسيو هذ مجلرباناليت يقدمها ا و يف هذه املطبوعة مت جتاوز هذه احلساابت و اإلكتفاء ابلنتائج

 غري معين بدرجة أوىل ابحلساابت الرايضية.   يف هذا املستوى و ألن الطالب
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 الفصل األول:

 عموميات حول حتليل البياانت

 تعريف حتليل البياانت: -

اد ول أببعختزال جداتقليص و  حتليل البياانت عبارة عن جمموعة من التقنيات اإلحصائية هتدف إىل    

 .تانتصنيف البيا ىل وصف، تقليص،إ. هذه التقنيات هتدف )متغريات( متعددة إىل جدول ذو هيكل بسيط

 تنظيمها مثاستخدام للوسائل احلسابية و الرايضية يف جتميع البياانت و املعلومات املختلفة و من عبارة عن و هي  

فهم العالقات املختلفة فيما بينها بشكل يساعد يف الوصول إىل عدد من  و تبويبها بغرض وصفها و تفسريها و

 1.ستنتاجات اليت توصل إىل حقيقة األهداف املنشودةاإل

اخر  أنه يوجد جزء ع العلممايف، جدير ابلذكر أنه من خالل هذه املطبوعة مت اإلكتفاء بتحليل البياانت اإلستكش 

 التوكيدي. لتحليل البياانت و هو حتليل البياانت

   .ينةملتغريات، العا اانت،البي عند احلديث عن حتليل البياانت البد من التطرق إىل ثالثة عناصر مهمة تتمثل يف 

عبارة عن جمموع القيم أو القياسات للمتغري الذي يرافق املفردات أو عناصر اجملتمع، قد تكون البياانت:  -1

 .2يف شكل أرقام أو رموز أو صفات

 البياانت عموما إىل بياانت أولية و بياانت اثنوية:و تنقسم 

                                                           
، 2009-0082حسان حسني شاولي، عمليات التخطيط، قسم التخطيط الحضري و اإلقليمي، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، السعودية،  1

 . 7ص
، جامعة محمد بوضياف المسيلة، SPSSسعودي نجوى، محاضرات مقياس تحليل المعطيات التسويقية مع أمثلة باستخدام   2

 .7، ص2015/2016الجزائر،
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حتتاج  انت خامون بياهي بياانت مت مجعها هبدف حل املشكل األساسي، حيث تك البياانت األولية: -أ

بلة املباشرة، و املقاحظة أإىل حتليل، تبويب، و تعليق. يتم احلصول على هذه البياانت من خالل املال

 .تنرتنمن خالل اإلابهلاتف أو 

ياانت ضافة هلذه البقيمة امل، العبارة عن بياانت مت مجعها ألغراض أخرى غري الدراسة البياانت الثانوية: -ب

كن أن ميضة. و منخف ونها تكيف الدراسة حمدودة، و تعد من البياانت املتوفرة و لذا تكلفة احلصول علي

ى العمال، ومات لد، معلتكون داخلية ) داخل املؤسسة( موجودة يف قواعد بياانت املؤسسة احملاسبية

  شبكة الداخلية.... أو خارجية يتم احلصول عليها من حميط املؤسسة. 

 املتغريات: -2

 قابلة للتغري. قيمهي  و، دراسةهي اخلاصية أو الصفة يف عدة جمموعة أو عينة أو الظاهرة اخلاضعة لل: تعريف -

 : ميكن تقسيم املتغريات إىل عدة أنواع:أنواع املتغريات -

  3و املتغري القابل للقياس بواسطة أعداد معزولة: املتغري اإلحصائي املتقطع همتغري متصل/ متغري منفصل -

كعالمات الطلبة، عدد األطفال يف األسرة، عدد براءات اإلخرتاع املمنوحة يف الدولة، عدد املؤسسات 

كما هو ااحلال يف دراسة قليم... أما املتغري املتصل فهو املتغري الذي يتم قياسه بقيم غري منتهية  اإلالناشطة يف 

 لفئات العمرية، شرائح الدخل، األطوال... ا

، ات على متغرين املتغري وعة ميف كثري من احلاالت حنتاج إىل معرفة أتثري جمم :غري اتبعمتغري مستقل/ مت -

ي املتغريات ة أو الشارحة هاملؤثر  رياتفيكون املتغري املتأثر مبتغريات أخرى هو متغري اتبع أو مشروح، بينما املتغ

 املستقلة و حتدد خارج النموذج.  

                                                           
  بوسماحة حورية، اإلحصاء و االحتماالت، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم، الجزائر، 2008، ص33.16 
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لفعلية متثل القيم ا ام عدديةام أرقالكمي هو متغري ميكن التعبري عنه ابستخداملتغري : متغري كمي/ متغري نوعي -

ون لة كلون الشعر، ري رقميات غللظاهرةكدرجة احلرارة، األسعار، املداخيل... أما املتغري النوعي فهي متغري 

لذي هو املتغري ا ي اإلمسملتغريمسي أو ترتييب, فاإكما أن املتغري النوعي ميكن أن يكون العيون، اجلنسية...

نس تغري اجلملافعند ترميز  ثال،مأيخذ قيم جمموعات خمتلفة ال ميكن املفاضلة بينها كمتغري اجلنس أو اجلنسية 

 ل و ميكننا عكسبألنثى، لى اعإبعطاء الرقم واحد للذكر و اثنني لألنثى ال يعين أبي حال أننا نفضل الذكر 

ملتغري ااملتغري. أما  يز هباة مندور ملصق ائج، فالرتميز ال يلعب سوىالرتميز و ال حيدث ذلك أي تغيري يف النت

ج معني، ت الزبون ملنتو تفضيالأيمي الرتتييب فهو متغري نوعي ميكن املفاضلة بني قيمه و ترتيبها كاملستوى التعل

 3ام تعين أن فاألرق 3معي ب و اجلا 2و الثانوي ب  1يف هذه احلالة إذا رمزان للمستوى اإلبتدائي ابلرمز 

نه ال نة إال أعناصر العيلغري أن هذا النوع من املتغريات و رغم ترتيبه  و هكذا.1وأفضل من  2أفضل من 

ميكن  )السلمي( الذي  الكميتغرييقدم أي فكرة عن املسافة بني الفئات املرتبة األمر الذي ميكن جتاوزه مع امل

من خالل  SPSSج بيعة املتغري من خالل برانمأن يكون يف شكل جمال أو نسب. و لذا جيب تعريف ط

 صفحة الربانمج التالية: توضح و من بينها حتديد طبيعة القياس كما عدة عناصر

 

 عينة و جمتمع الدراسة: -3

جمتمع الدراسة يقصد به القياسات أو القيم و ليس األفراد أو األشياء اليت يتم قياسها ) جمتمع االوزان، جمتمع     

املداخيل، جمتمع اراء العمال(، و هو متكون من العناصر أو األشياء اليت جتمع املعلومات املطلوبة. و قد يكون 
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  و تكون حمدودة  4منه ئيةجز جمموعة ، أما العينة فهي عبارة عن Nاجملتمع حمددا أو غري حمدود و نرمز له ابلرمز 

 .. إذا يتحدد جمتمع البحث وفقا لألهداف اليت يسعى الباحث إىل حتقيقهاnو نرمز هلا ابلرمز 

ف توقف على أهدايريقتني  الطو تتم الدراسة عادة إما عن طريق احلصر الشامل أو العينة، حيث أن االختيار بني

 طبيعة اجملتمع.البحث و 

ى عتماد علإليفضل ا جملتمع، وأي يتم أخذ مجيع البياانت من مجيع أفراد ا   احلصر ) املسح( الشامل:  -أ

ئج املطلوب ن النتاا تكو بحث صغريا و مركزا يف مكان حمدد، أو عندماحلصر الشامل إذا كان جمتمع ال

 الوصول إليها على درجة كبرية من األمهية.

الوقت و اجلهد  ع و انتشاره جغرافيا أو التكاليفيتم اللجوء إىل العينة بسبب كرب حجم اجملتم العينة: -3

. و العينة تعين اختيار عدد من مفردات 5املرتفعة للوصول إىل اجملتمع ككل أو خوف فساد عناصر اجملتمع

 طان أساسيان:عا يف اخلصائص ذات العالقة مبوضوع البحث. و للعينة شر و ن و اجملتمع متثله كما

كن تعميم حىت مي ككل  ن العينة ممثلة للمجتمع األصلي: أي تتشابه خصائصها مع خصائص اجملتمعو أن تك -

 على كل اجملتمع.النتائج املتحصل عليها 

ار ختياإل ريقطتحقق ذلك عن أن تكون فرصة ) احتمال( ظهور أي مفردة من اجملتمع متساوية، و ي -

 العشوائي و عدم التحيز.

 هناك جمموعتني رئيسيتني من طرق اختيار العينات: العينة:  أنواع 

 

 

                                                           
  بوسماحة حورية، مرجع سبق ذكره، ص4.15 

 . 15، ص2008أحمد عبد السميع طبية، مبادئ اإلحصاء، دار البداية، الطبعة األولى،عمان، األردن،   5
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 و تضمأوال: العينات العشوائية: 

تتم عن طريق خلط األوراق أو البطاقات و سحب عدد منها، كما ميكن العينات العشوائية البسيطة:  -أ

 .6استخدام احلاسوب أو اجلداول العشوائية املوجودة يف اخر كتب اإلحصاء

 سافة االنتظام(متمع )ات اجملد فرق حمدد بني مفردو تقوم على أساس حتدي العشوائية املنتظمة:العينة  -ب

ملثال العينة سبيل ا نت علىعدد أفراد اجملتمع على عدد أفراد العينة املطلوبة فإذا كاعن طريق قسمة 

نقوم ابختيار املفردة عد ذلك ، ب10مفردة، إذا مسافة االنتظام تساوي  700و اجملتمع ميثل  70املطلوبة 

ة ، فتكون أرقام العين 3رتان ، و لنفرتض أننا اخ10إىل  1األوىل من العينة بصورة عشوائية لألرقام من 

 .693... إىل غاية  43، 33، 23، 13، 3املختارة هي: 

ث( يتم تقسيم اجملتمع األصلي إىل طبقات أو فئات على أساس خاصية معينة )ذكور، إان العينة الطبقية: -ت

أو )منتجات االالت القدمية، منتجات االالت احلديثة(، مث يتم اختيار عدد من األفراد من كل طبقة 

عشوائية. وفقا هلذه الطريقة يتم تقسيم اجملتمع إىل طبقات متجانسة خبصائص أو صفات معينة مث يتم 

مة. و يف هذه احلالة ميكن اختيار عينة من هذه الفئات ابلطريقة العشوائية البسيطة أو ابلطريقة املنتظ

 .7وزيع التناسيبتقسيم اجملتمع على اساس التوزيع املتساوي أو الت

يقسم اجملتمع إىل عدة أقسام أو مناطق جغرافية، مث تقسم كل منطقة جغرافية إىل  العينة العنقدية: -ث

 .8حدات أصغر كاملدن، مث املدن إىل أحياء و األحياء إىل مباينو 

حتمال لظهور هذه اجملموعة من الطرق تتصف بكوهنا ال متنح نفس الفرصة أو اإلاثنيا: العينة غري العشوائية: 

 املفردة يف العينة، و تشمل:

                                                           
 أحمد عبد السميع طيبة، مبادئ اإلحصاء، دار البداية، عمان، األردن، 2008، ص 6.15 

 .16أمحد عبد السميع طبية، مرجع سبق ذكره، ص   7
 .81أمحد عبد السميع طبية، مرجع سبق ذكره، ص   8
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يف هذا النوع يتم اختيار أفراد العينة وفقا للخربة الشخصية و املعارف (: ةالعينة العمدية )القصدي -أ

 . 9السابقة

قة قا هلذه الطرياما. وفلية استخدحتمااإل  غري العينات ينة احلصصية أكثر أنواعتعترب العالعينة احلصصية:  -ب

حبيث  تجانسة،ميمية يتم تقسيم اجملتمع إىل جمموعات جتمعها خصائص اجتماعية و اقتصادية و تعل

  اجملتمع. ويفمعات ذه اجملهيكون متثيل لكافة جمموعات اجملتمع يف العينة بشكل يتناسب مع عدد أفراد 

داخل  نتقائيةاطريقة ختيار يف العينة احلصصية يتم باحلصصية عن القصدية كون اإل ختتلف العينة

 اجملموعات املتجانسة.

هم بحوثني كتواجداجد املان تو تكون عملية االختيار يف هذه احلالة ميسرة على أساس مك العينة امليسرة: -ت

     تكاليف.قلة ال رعة وقة ابلسهولة و الس. تتميز هذه الطرييف احملالت الكبرية على سبيل املثال

  :نها: نذكر م عينة ويوجد العديد من الطرق اإلحصائية لتحديد حجم الحتديد حجم العينة 

 تعتمد هذه الطريقة على املعادلة التالية:الطريقة األوىل:  -أ

E%= √𝑯×𝑳

𝒏
 

 حيث:

n.حجم العينة املطلوب تقديره: 

E% ريها العية جياستط حتديده من الدراسات السابقة أو من دراسة: اخلطأ املعياري و الذي يتم

 ا.الباحث، أو من خالل حتديد معامل الثقة اليت يرغب الباحث يف احلصول عليه

Hحسب موضوع  دراستها طلوب: هي نسبة املفردات يف اجملتمع اليت تتوافر فيها اخلاصية الرئيسية امل

 البحث.

                                                           
 .20، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد السميع طيبة،   9
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L متممة ( هي نسبة مفردات اجملتمع اليت ال تتوافر فيهم اخلاصية :Hو ي ،) تم احلصول على القيمتني

 من الدراسات السابقة أو الدراسات االستطالعية.

 لية:ملعادلة التااب، حتدد جملتمعاتشبه الطريقة السابقة إال أهنا أتخذ يف احلسبان حجم الطريقة الثانية:  -ب

E%= √𝑯×𝑳

𝒏
×

𝑵−𝒏

𝒏−𝟏
 

 حيث:

 N.حجم اجملتمع : 

مية االحنراف ردة و مبعلو مف 10000يتم استخدامها إذا كان حجم اجملتمع يف حدود الطريقة الثالثة:  -ت

 مع: ة من هذا اجملتة مأخوذلعين حنراف املعياريئيسية حمل الدراسة أو معلومية اإلاملعياري للمتغريات الر 

n= (𝝈²𝒛²)𝑵

𝝈²𝒁²+𝜶²𝑵
 

 حيث:

n العينة.:حجم 

N.حجم اجملتمع : 

Z (.0.05توى عند مس 1.96: الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى املعنوية ) و هي مثال 

σاالحنراف املعياري :. 

α( 5: مستوى املعنوية الذي اعتمد الباحث عليه% .)مثال 

 :SPSSتعريف الربانمج املستعمل  -

         يف جمال البحوث اإلجتماعية، الرتبوية، الفنية، الزراعيةيعد من الربامج اإلحصائية األكثر استعماال         

  Statistical »  و هو خمتصر للكلمة اإلجنليزية و ابألخص يف علوم التسري و العلوم اإلقتصادية بصفة عامة. 
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Package for Social Sciences »   و الذي ترجم إىل اللغة العربية مبسمى احلزم اإلحصائية للدراسات

 windowsمث مت تطويره ليتالئم مع برانمج  MS-DOSحيث بدأ يشتغل يف البداية حتت نظام االجتماعية. 

    ، و ظهرت بعده عدة إصدارات. يوفر هذا الربانمج جماال واسعا للتحليالت اإلحصائية1993ألول مرة سنة 

د املخططات البيانية لتلبية حاجات املختصني و املهتمني يف جمال اإلحصاء كما يوفر إمكانية تناقل و إعدا

 .10و غريها من الربامج Excel البياانت مع برامج أخرى مثل 

ليت رى اربامج األخد من اللعديالربامج ا و جدير ابلذكر أنه و يف جمال حتليل البياانت يوجد ابإلضافة إىل هذا

 و غريها.  Excel statistica  ،sas ،matlab :أن تؤدي نفس الغرض مثلميكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2003المعهد العربي للتدريب و البحوث اإلحصائية، بغداد، العراق، ،  SPSS سعد زغلول بشير، دليلك إلى البرنامج اإلحصائي  10 
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 الفصل الثاين:

 التحليل يف مركبات أساسية

L’analyse en composantes principales (ACP) 

 –( variance totale expliquée) التباين املشروح –( composant) مكونمصطلحات الطريقة:    -

 .rotation)التدوير ) -(valeurs propres) القيم الذاتيةاجلذور الكامنة أو 

 :تعريف التحليل يف مركبات أساسية -

، و أول من ضمها إىل اإلحصاء 1901سنة  11karl pearsonاستعملت هذه الطريقة ألول مرة من طرف      

، غري أهنا مل تصبح واسعة اإلستعمال إال يف التسعينات و  193312سنة  Harold Hotellingالرايضي هو 

  ذلك لظهور احلاسوب و الربامج اإلحصائية اليت سهلت العمل هبذه التقنية.

ختتص يف  يتت و أحد طرق التحليل العاملي اليعد التحليل يف مركبات أساسية أحد تقنيات حتليل البياان كما      

أي اختزال عدد كبري من املتغريات اخلام إىل عدد أقل من املتغريات اجلديدة  ،اختزال اجلداول ذات األبعاد الكبرية

على خالف حتليل  ، و الذي يكون عادة عددها أقل بكثري من املتغريات اخلام ) األصلية(.ملركباتو املعروف اب

ري واحد اتبع و البقية مستقلة فإن التحليل يف مكوانت أساسية كل متغري اإلحندار أو حتليل التباين اليت يعترب متغ

 .13يقارن ببقية املتغريات

لى إجياد اجلذور املميزة و املتجهات املميزة ملصفوفة التباين و التباين عد التحليل يف مركبات أساسية متعي    

املشرتك للمتغريات التوضيحية، أو إجياد اجلذور املميزة ملصفوفة االرتباط، و هذا يعتمد على طبيعة البياانت فإذا  

                                                           
 . ²Xأب اختبار    11
 .17 ص تحليل المعطيات، دار هومة، الجزائر،صواليلي صدر الدين،   12

.analyse des données avec SPSS, Pearson ducation, Paris, France, p 54’L 13,Manu carricano, Fanny Poujol  
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ات التوضيحية، أما إذا  كانت وحدات القياس متشاهبة نستخدم مصفوفة التباينات أو مصفوفة االرتباط بني املتغري 

 .14كانت وحدات القياس خمتلفة فيمكننا استخدام مصفوفة االرتباطات

بات أساسية يف مرك لتحليلايكمن اهلدف الرئيسي من استخدام تقنية أهداف التحليل يف مركبات أساسية:  -

 :يف

 .املركباتاختزال العدد الكبري من املتغريات يف عدد أقل من  -1

كثرية قراءة    أحيانيفصعب اظهار هيكل البياانت: نتيجة لتشعب العالقات بني املتغريات و تعددها فإنه ي -2

لوم االقتصاية و ع العلوم عية ونتائج من خالهلا خاصة إذا حتدثنا عن الدراسات االجتماالاجلداول و استنباط 

تم اللجوء إىل ن هنا يم، و غري أو اثننيالتسيري بوجه اخلصوص اليت يندر فيها تفسري الظواهر من خالل مت

 هذه التقنية لتحديد العالقة بني املتغريات و هيكلة البياانت.

 تسهيل قراءة اجلداول ذات األبعاد الكبرية. -3

 البياانت املستعملة: -

 –ط متغريات ل من منجلداو و استخدام ا من خالل التحليل يف مركبات أساسية يتم استخدام املتغريات الكمية 

 حصائية ابلصيغة املوالية:إمفردات 

.......             2املتغرية  املتغرية   nاملتغرية     

1املفردة      

2املفردة   

..... 

   

    mاملفردة 

                                                           
  

 دجلة إبراهيم العزاوي، زينة ياوز عبد القادر، مقارنة األساليب المستخدمة في تحديد عدد المركبات الرئيسية، مجلة العلوم االقتصادية          14 

.  2،ص2007، 45، العدد 13و اإلدارية، المجلد   
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 100يستحسن أخذ عينة مكونة من  عموما و، و ينصح أبخذ عينة مقدرة خبمس مشاهدات لكل بند

 .15مشاهدة

 ة:ملراحل التالين خالل اماسية يتم تطبيق التحليل يف مركبات أس مركبات أساسية:مراحل تطبيق التحليل يف  -

 و الناقصة تطرفةإلغاء البياانت امل املرحلة األوىل:

و تنقيحها إبلغاء القيم  قبل البدأ يف تطبيق التحليل يف مركبات أساسية البد من القيام بفحص البياانت    

هي قيم تتجاوز بكثري قية القيم أو تقل عنهم بكثري و يتم حذفها حىت ال  تطرفة. فالقيم امل16و الناقصة تطرفةامل

ذلك أن املتغريات اليت حتتوي على قيم كبرية مثال سيكون تباينها أكرب و ابلتايل ميكن أن  املركباتتؤثر يف تباين 

 تكون مبفردها مكون أو حمور و هذا ال يعكس ابلضرورة أمهية املتغري.

 البياانت ممركزة و خمتزلة جعل انية:املرحلة الث

للتحليل يف مركبات أساسية  ) مرحلة متهيدية كسابقتها للقيام ابلتحليل يف مكوانت أساسية( املرحلة الثانية    

فمعىن  .17تتمثل يف جعل البياانت ممركزة و خمتزة و ذلك حبذف قيمة املتوسط و القسمة على االحنراف املعياري

تكمن أمهية هذه  ممركزة أهنا منسوبة إىل مركزها و املتمثل يف املتوسط أما خمتزلة فتدل على اختزال وحدة القياس.

  يكون تباين كل متغري يساوي الواحد ، و يف هناية هذه املرحلة 18املرحلة يف إلغاء أتثري وحدات القياس املستعملة

  ) اجلذور الكامنة(. ابلقيم الذاتيةو الذي يتم التعبري عنه 

 التحقق من توافر شروط تطبيق التحليل يف مركبات أساسية املرحلة الثالثة:  

                                                           
15  Manu carricano, Fanny Poujol, L’analyse des données avec SPSS, Pearson ducation, Paris, France, p 54.  
 
16 André Bouchier, l’analyse en composantes principales ACP, INRA Montpellier, France, juillier 2005, P6. 
17 Christophe Giraud, Analyse en composantes principales, université Paris sud et école polytechnique, Paris, 
France, p 5. 
18 Maud joubaud, l’analyse en composantes principales ACP,polytech Montpellier, France, 2016,  p 16 
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ملؤشرات اني أهم من ب ككل النماذج و التقنيات املستخدمة جيب التأكد من صالحية البياانت لتطبيقها و

 املستعملة لذلك جند:

و اليت حتتوي على معامالت 19يعتمد التحليل يف مركبات أساسية على مصفوفة االرتباط  معامالت االرتباط: -أ

𝑐𝑛االرتباط الثنائية بني املتغريات، حيث ميكن حتديد عددهم ابلصيغة التالية : 
الذي جيب أن يكون قواي   2

دد مهم من ابملوجب أو السالب و ابلتايل جيب أن حتتوي مصفوفة االرتباط على ع 0.5أي أكرب من 

 معامالت االرتباط القوية.

، فإذا كانت 0.00001و الذي جيب أن ال تقل قيمته عن يقيس مشكلة اإلرتباط الذايت، دد: احمل -ب

    .20( و نقوم حبذفها0.8قيمته أقل من ذلك ننظر إىل املتغريات ذات اإلرتباط القوي ) أكثر من 

ع يف هذا ب املراجأغل بشري هذا املؤشر  إىل كفاية عناصر العينة إلجراء الدراسة و تنص KMOمؤشر  -ت

 .0.5الشأن على أن تكون قيمته أكرب من

 : يتم من خالله اختبار الفرضية التالية: bartteletداللة اختبار  -ث

 𝐻0: : كل معامالت االرتباط معدومة 

 𝐻1: يوجد معامالت ارتباط غري معدومة.

 الدالة اإلحصائية لالختبار21: 

 

B= X²(𝑝(𝑝−1)

2
) 

                                                           
19 Samuel Ambapour, introduction à l’analyse des données, bureau d’application des méthodes statistiques et 
informatiques, 2003, p 24. 

 أحمد أبو فايد، التحليل العاميلي، جامعة األزهر، غزة، فلسطين، 2016، ص 12. 20 
21 Ricco Racotomalala, analyse en composantes principales (ACP), université lumière,lyon 2 ( 
Tutoriels Tanagra -http://tutoriels-data-mining.blogspot.fr/) consulté le 06-08-2017) 
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إننا فيف الدراسات االجتماعية(  ) نسبة اخلطأ املسموح به 0.05و ابلتايل إذا كانت داللة هذا االختبار أقل من 

م ر استخداو هذا ما يرب  دومة.نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي توجد معامالت ارتباط غري مع

احد و لن يتم حمور و  ها يفالتحليل يف مركبات أساسية الذي يهدف إىل اختزال جمموعة من املتغريات و جتميع

 ذلك إال إذا كان هنا ارتباط بينها.

 .يف مركبات أساسية يكفي توفر شرطنيو لتطبيق تقنية التحليل 

 حتديد نوعية متثيل املتغرياتاملرحلة الرابعة: 

رحلة ن خالل هذه املاسة، فمالدر  من خالل هذه املرحلة يتم اختبار نوعية أو جودة متثيل املتغريات املستعملة يف

كرب أعلى أن تكون  نص عادةليت ييتم التأكد من أن املتغريات املستعملة يف الدراسة ذات جودة متثيل مقبولة و ا

 لغاء املتغرياتث يتم إ. حياسةيساهم املتغري هبا يف الدر . و يقصد جبودة التمثيل حجم املعلومات اليت 0,4من 

 ملتغرياتابقاء على هذه يف حال اإل تساهم يف الدراسة بشكل جيد. و ألهنا ال 0.4ذات جودة متثيل أقل من 

ت ريات ذاشارة أن املتغدر اإل. و جتفإهنا تتموقع قريبة من مبدأ املنحىن أي ال يكون هلا أي أثر يف تسمية احملاور

 جودة متثيل عالية تتموقع يف حميط الدائرة اليت نصف قطرها الواحد. 

 : حتديد عدد احملاور املستخرجةامسةاملرحلة اخل

 هذا الصدد جها؟  يفستخراالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه املرحلة هو كم عدد املركبات األساسية الواجب ا

 لسؤال:جتدر اإلشارة على وجود ثالثة سبل لإلجابة عن هذا ا
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مت   .1أكرب أو تساويتفاظ ابملركبات ذات قيم ذاتية حو اليت تشرتط اإل Kaiser قاعدة القاعدة األوىل: -أ

ابعتبار أن البياانت ممركزة و خمتزلة و ابلتايل كل . 195422سنة   Guttmanجومتان  من طرف حهااقرت 

ي يعد اهلدف ذأكرب من الواحد و الط قيم ذاتية ابستخدام شر حمور جيب أن يضم على األقل متغرية واحدة، 

حيث أننا يف هذه التقنية بصدد احلصول على مكون حيتوي على األقل على متغري واحد ) متغري فأكثر(،  منه

غرية تإذ أن احملور الذي حيتوي على قيم ذاتية أقل من الواحد يعين أن امل ،ختزال و ليس زايدة عدد املتغرياتاإل

مرجعية تساوي الواحد  ثر و هذا عكس االختزال. و يتم االعتماد على قيمة ذاتيةانقسمت بني حمورين أو أك

ألننا ذكران سابقا أن املتغريات بعد جعلها ممركزة و خمتزلة يصبح تباينها يساوي الواحد، و منه قيمة القيم 

 الذاتية يف املكون تعرب عن عدد املتغريات املختزلة يف هذا املكون.

" أو منحىن القيم الذاتية، و تعتمد على التمثيل البياين للقيم Scree-testتعرف بـ " :القاعدة الثانية   -ب

( و حنتفظ بتلك رفق)املن القيم املوجودة ميني نقطة االنعطاف ( حيث نتخلص م1نظر الشكل رقماالذاتية )

حىن القيم الذاتية الذي ) احملاور( جند من املركباتمن الطرق املستعملة يف استخراج عدد  هيو  املوجودة يسارًا.

ثل أكرب قيمة للقيم الذاتية و تبدأ يف ميأيخذ شكل قطع زائد متناقص، إذ أن القاعدة أن املكون األول 

          التناقص، من خالل هذا املنحىن ميكن استخراج احملاور ابالعتماد على نقطة املرفق فنأخذ هذه النقطة

لقيم األدىن ذلك ألن املنحىن أدىن من هذه القيمة يصبح شديد األعلى منها و نستغين عن ا املركباتو 

 .23االحندار و يؤول إىل احملور األفقي أي قيم ذاتية معدومة

                                                           
 .5أحمد أبو فايد، مرع سبق ذكره، ص   22

23 Jean- Marc Labatte, Biostatistiques, université angers, année 2011- 2012, ( jean-marc.labatte@univ-
angers.fr), consulté le 07-08-2017, P7 

mailto:jean-marc.labatte@univ-angers.fr
mailto:jean-marc.labatte@univ-angers.fr
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 ACPمنحىن اجلذور الكامنة لـ  :(1)رقمالشكل 

 

 SPSS22: خمرجات املصدر

خنتار عدد احملاور أو املركبات وفقا للقيمة الدنيا للمعلومات املسرتجعة اليت نرغب فيها،  القاعدة الثالثة: -ت

 .24% ) القيمة املنصوح هبا من طرف الباحثني(60على سبيل املثال 

 .حشرو ابلنسبة للقاعدتني األخريتني يتم األمر ابلرجوع اىل جدول التباين الكلي امل

 تسمية احملاور املستخرجة :سادسةاملرحلة ال

     ه،ات املنتمية لاملتغري  عدد حتديد عدد احملاور يتم مباشرة حتديد حجم املعلومات املختزة لكل حمور و بعد

تقال هبا، يتم االن املضحى اانتو ابلتايل يتم حتديد حجم البياانت احملتفظ هبا من خالل الدراسة و حجم البي

 ية:الطرق التالاملنتمية هلا و ذلك إبحدى  ملتغرياتإىل تسمية احملاور من خالل ا

ملتجمعة حول اتغريات ة املالوصف وهو استخدام مفاهيم خمتصرة و متعارف عليها لإلحياء على مجل األوىل: -

 حمور معني.

حمور معني  ات حولملتغري السببية وهي طريقة تتجاوز الوصف إىل البحث عن السبب وراء جتمع ا الثانية: -

 معني متغريات معينة؟. (عامل)ضمن مكونيعن السؤال ملاذا  ابإلجابة

                                                           
24 jean-marc labatte, op cit, p7 
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 التدوير: -

 تزال املتغرياتقوم ابخنأن  عة بشكل جيد على احملاور و بدال منضيف بعض األحيان تكون املتغريات غري متو 

  ورحم على أكثر من د يتوضعلواحاجند أن للمتغري احداثيات متقاربة و متوسطة على احملاور و ابلتايل املتغري 

لعديد ايام هبذا يوجد و للق .اورو هنا نلجأ إىل تدوير احملاور للحصول على التوضع األمثل للمتغريات على احمل

 من الطرق نذكر منها:

لقائمة ما ابلزاوية افاظ دائاإلحت يف هذا النوع من التدوير تدار احملاور معا حبيث يتم: التدوير املتعامد -أ

  بينهما.

دار احملاور دون االحتفاظ ابلزاوية القائمة بينها و ترتك تأما يف هذا النوع من التدوير  التدوير املائل: -ب

 .25لتأخذ امليل املناسب هلا

 

 :SPSSالتحليل يف مركبات أساسية ابستخدام  -

 :لتوضيح ما مت ذكره سابقا ميكن االستعانة ابملثال التايل

انية النشطة، فة السككانية، الكثادولة يتم دراستها انطالقا من سبعة متغريات هي الكثافة الس 22يف املثال يوجد 

ليل وضعية ميكن حتثال الاملساحة، عدد املؤسسات، عدد البنوك، معدل البطالة و عدد خطوط اهلاتف. من امل

ت ليل إىل مركباية التحىل تقنإبسيط، و لذا نلجأ  األمر غريفالدول وفقا للمتغريات السبع و مقارنتها مع بعض 

 أساسية

                                                           
 .6مرجع سبق ذكره، ص أحمد أبو فايد،  25
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إلغاء البياانت املتطرفة و الناقصة إذ نالحظ من اجلدول أن للدولة و كمرحلة أوىل و كما ذكران سابقا البد من 

 12رقم  كما نالحظ أن الدولةالتاسعة أربع قيم مفقودة من أصل سبعة و ابلتايل يتم إلغاء هذه املفردة االحصائية.

  .26هبا قيم متطرفة أي تفوق بكثري بقية القيم يف كل متغرية ) أكرب برقم( و أيضا يتم حذفها

 

                                                           
26 André Bouchier,op cit, P6. 



 مطبوعة: تحليل البيانات للتسيير

 

 
26 

 

تالية:و بعد تنقيح البياانت نقوم بتطبيق التحليل يف مركبات أساسية وفقا للمراحل ال  

 

 بعد ظهور صندوق احلوار التايل يتم إدخال مجيع املتغريات 

 

 : يظهر صندوق احلوار التايل Descriptivesابلتأشري على 
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خيص صندوق احلوار هذا مؤشرات حتليل البياانت أحادية البعد املتمثلة أساسا يف االحنراف املعياري و املتوسط 

تطبيق التحليل يف مكوانت أساسية حيث خنتار األكثر  احلسايب لوصف املتغريات. كما حيتوي على شروط

كرها.استعماال و اليت سبق ذ   

ا لدراسة كمااملستخرجة من  املركباتفتظهر االختيارات الثالث لتحديد عدد )االستخراج(  Extractionغط على ضأما ابل

 .ذكران سابقا

 

يتم اختيار طريقة التدوير املستعملة و جيدر ابلذكر أن التدوير املتعامد )التدوير(  Rotationمث انطالقا من 

البطاقة العاملية اليت هي التمثيل البياين يسمح على خالف بقية الطرق ابستخراج حماور مستقلة. ابإلضافة إىل 

 للمحاور املستخرجة.
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ا يف لية الستعماهلت األصبياان قاعدة الأما يف هذه املرحلة فإننا نقوم حبفظ احداثيات املركبات املستخرجة يف

 التمثيل البياين كما سنأيت على شرحه الحقا.

 

توي حيري الذي فقودة إما حبذف املتغفيتم من خالهلا معاجلة املتغريات امل Optionأما املرحلة املوالية ابلضغط على 

ية و خاصية اختيار  ما يعرضة. ك للمتغري قيم مفقودة أو حبذف القيمة املفقودة فقط أو تعويضها ابملتوسط احلسايب

لمحور و لنتمية ات املهي حذف االحداثيات الضعيفة للمتغريات من كل حمور و ذلك لتسهيل حتديد املتغري 

 ابلتايل تسهيل التسمية.
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إلطالق إذ احلة األهم على ها املر حتليل بعد تطبيق هذه املراحل تظهر النتائج التالية و يعترب حتليل نتائج الدراسة:

لنظري و جلانب اام ابشكالية إىل أخرى و هذا يتطلب اإلملإأن التحليل خيتلف من دراسة إىل أخرى و من 

 م كااليت:هذا يت و .قةيالتطبيقي يف ان واحد حىت يتمكن الباحث من الوصول إىل النتائج الصحيحة و الدق

لة يف املتوسط املتمث وفي حصاء الوصاجلدول املوايل يقدم وصف للمتغريات املستعملة من خالل مؤشرات اإل  -

اسة يقدر ب نة الدر  عيو االحنراف املعياري. و على سبيل املثال ميكن القول أن متوسط عدد السكان يف

ن أما يعين  ،عا ماسط تقريبا( أي بتشتت كبري نو )نصف املتو  1163نسمة ابحنرف معياري قدره  2282

 العينة.  مفرداتهناك تفاوت يف عدد السكان يف 

 Statistiques descriptivesاإلحصاء الوصفي   : (01اجلدول رقم )

 Moyenne Ecart-type n analyse 

 20 1163,15336 2282,2000 السكان

 20 2.18274 36.8850 النشطين

 20 11188,45095 26413,5500 المساحة

 20 35580,05089 59638,4000 المؤسسات

 20 303,50796 280,3500 البنوك

 20 1.84037 9.2800 البطالة

 20 569,18686 1035,0000 الهاتف

 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

عدد القيم املدرجة كن معرفة و اليت مي 1فوفة االرتباط اليت هي مصفوفة قطرية متناظرة قطرها و من خالل مص -

 فيها مسبقا ابلتوفيقة اخلطية التالية:

𝑐7
2= 7!

5!×2!
= 21 
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ل نالحظ أن و دمن خالل اجل أي يتم احتساب عدد املعامالت إما يف املثلث األعلى أو األسفل ألهنا متناظرة.

و منه ي جتاوز النصف أ 21من بني  11ابملوجب أو السالب( يقدرب  0.5عدد املعامالت املهمة ) أكرب من 

 .حتقق الشرط األول

 مصفوفة اإلرتباط       Matrice de corrélation: ( 02اجلدول رقم )
 

 الهاتف البطالة البنوك المؤسسات المساحة النشطين السكان 

Corrélation 

 984, 246, 827, 951, 513, 178,- 1,000 السكان

 145,- 747,- 192, 077,- 193, 1,000 178,- النشطين

 551, 003,- 541, 649, 1,000 193, 513, المساحة

 978, 190, 863, 1,000 649, 077,- 951, المؤسسات

 836, 137,- 1,000 863, 541, 192, 827, البنوك

 237, 1,000 137,- 190, 003,- 747,- 246, البطالة

 1,000 237, 836, 978, 551, 145,- 984, الهاتف

 SPSS22: خمرجات املصدر

و ابلتايل كفاية  .2750و قد جتاوزت  0.706كانت   KMOمن خالل اجلدول املوايل نالحذ أن قيمة مؤشر 

فيظهر اجلدول أهنا  Bartlettجراء الدراسة و حتقق الشرط الثاين. و ابلنسبة لداللة اختبار عناصر العينة إل

و منه رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة أي أنه يوجد معامالت ارتباط  0.05معدومة أي أقل من 

  ميكن تطبيق التحليل يف مركبات أساسية. تحتقق الشرط الثالث. و عليه و مبا أن الشروط حتقق غري معدومة. و

 Bartlett اختبار و  KMO مؤشر Indice KMO et test de Bartlett: (03)رقم الجدول

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 
,706 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 168,507 

Ddl 21 

Signification de Bartlett ,000 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

                                                           
 .188أسامة ربيع أمين، مرجع سبق ذكره، ص   27
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و ابلتايل كل املتغريات  0.4أما من خالل جدول نوعية التمثيل فنالحظ أن متثيل كل املتغريات أكرب من  -

فمن  0.4تدخل يف الدراسة و ال يتم استبعاد أي متغرية. أما يف حال وجود متغرية بنوعية متثيل أقل من 

تغريات ذات متثيل عايل أي أن كما نالحظ أن كل املاملستحسن حذف املتغرية و إعادة التحليل من جديد.  

على عكس املتغرية املمثلة للمساحة اليت سيؤول توضعها إىل املبدأ  28هذه املتغريات ستتوضع يف حميط الدائرة

 داللة على مسامهتها املتوسطة يف الدراسة.

 جودة التمثيل Qualité de représentation: (04اجلدول رقم ) 

 Initial Extraction 

 944, 1,000 السكان

 880, 1,000 النشطين

 530, 1,000 المساحة

 979, 1,000 المؤسسات

 878, 1,000 البنوك

 854, 1,000 البطالة

 966, 1,000 الهاتف

 SPSS22: خمرجات املصدر

 ز. إذ من خالل ابمتيا اسيةو يعد اجلدول التايل الذي ميثل التباين املشروح جدول التحليل يف مركبات أس -

خطوة ك. مث  ستعملة يف الدراسة و يف هذا املثال سبع متغرياتاملتغريات امليتم كخطوة أوىل حتديد القيم الذاتية لكل 

فإنه يتم اقصاء  29اثنية و إن قمنا ابختيار طريقة استخراج احملاور اليت تعتمد على قيمة ذاتية أعلى من الواحد

وكل حمور ميكن التعبري عنه حبجم البياانت املختزلة من   حد،املركبات اليت حتتوي على قيم ذاتية أقل من الوا

ومن هذا اجلدول نالحظ أنه مت اختزال اجلدول يف حمورين يضم احملور األول أربع متغريات حبجم بياانت  30خالله

ا . إمجاال احملورين اختزال معا م% 27.22، و يضم الثاين متغريتني تقريبا حبجم معلومات قدره % 58.92قدره 

   .%13.85من حجم املعلومات و مت التضحية مبا يعادل  % 86.15قيمته 
                                                           
28 Christophe Giraud, op cit , p 20. 

 .5ع سبق ذكره، ص جأحمد أبو فايد، مر 29 
30 jean-marc labatte, op cit, p7. 
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 التباين الكلي المشروح Variance totale expliquée: ( 06اجلدول رقم )
 

 

 SPSS22: خمرجات املصدر

  املتغريات قبل و بعد التدوير:حداثيات إأما اجلدولني املواليني فيمثالن 

 مصفوفة اإلحداثيات: ( 07اجلدول رقم )

Matrice des composantesa 

 Composante 

1 2 

  965, السكان

 935,  النشطين

  679, المساحة

  990, المؤسسات

  887, البنوك

 905,-  البطالة

  979, الهاتف

Méthode d’extraction : Analyse en 

composantes principales. 

a. 2 composantes extraites. 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des 

carrés des facteurs retenus 

Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total % de la 

variance 

% cumulés Total % de la 

variance 

% 

cumulés 

Total % de la 

variance 

% 

cumulés 

1 4,155 59,354 59,354 4,155 59,354 59,354 4,125 58,928 58,928 

2 1,876 26,801 86,155 1,876 26,801 86,155 1,906 27,227 86,155 

3 ,594 8,485 94,640 
      

4 ,225 3,221 97,861 
      

5 ,111 1,585 99,446 
      

6 ,032 ,463 99,909 
      

7 ,006 ,091 100,000 
      

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 مصفوفة اإلحداثيات بعد التدوير: (08اجلدول رقم )

Matrice des composantes après 

rotationa 

 Composante 

1 2 

  945, السكان

 937,-  النشطين

  704, المساحة

  982, المؤسسات

  916, البنوك

 920,  البطالة

  962, الهاتف

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax 

avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 3 

itérations. 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

قعة يف حميط الدائرة ذات نصف قطر امع مراعاة أن املتغريات الو لتسمية احملاور  املوايل يتم االستعانة ابملنحىن و

 :31يساوي الواحد تعترب ذات متثيل جيد بعكس املتغريات القريبة من مركز الدائرة

 د خطوط اهلاتف،عد سات،ملؤسايضم املتغريات التالية الكثافة السكانية، عدد البنوك، عدد  احملور األول: -

عوامل ة هذا احملور "كن تسمينا ميهيف النظرية االقتصادية عوامل االنتاج و من  هذه املتغريات متثل ساحة و امل

 اإلنتاج"

دد مطروحا منه ع إلمجايلالسكان ااحملور الثاين يضم ايلتعارض نسبة الكثافة السكانية النشطة )تعرب عن عدد أما 

 ري".صر البشالعن ميكن تسمية احملور الثاين " واقع األطفال و الشيوخ( و معدل البطالة و من هنا

                                                           
31 jean-marc labatte, op cit, p 9. 
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 منحىن املكوانت بعد التدوير(: 02الشكل رقم )

 
 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 سقاط املفرداتات( يتم ركبااستخراج املغريات الدراسة و تكوين احملاور )و خطوة أخرية و بعد التعامل مع مت

 تالية:احل اللدراستها و اليت هي صلب البحث من خالل املر حصائية )الدول يف هذه احلالة( اإل

 :ما يلي ح يفضو كما هو مو بعد حفظ احداثيات املركبات األساسية كما سبق و ذكران 
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 يتم االستعانة ابلتمثيل البياين ابخلطوات التالية:

 

 البسيط:ان حمورين فإننا خنتار االنتشار و من صندوق احلوار التايل و مبا أنه عند
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 حيث يتم نسب احملاور كااليت:

 
 و يظهر املنحىن كااليت:

 منحىن املفردات اإلحصائية: (03الشكل رقم )

 
 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 نصر البشري.اقع العا و و من خالل هذا املنحىن ميكن دراسة الدول حسب مستوى عوامل االنتاج املتوفرة فيه
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 الفصل الثالث:

 للمشاهدات التحليلالعاملي 

L’analyse factorielle des correspondances 

 .(tableau croisé) جدول متقاطع – (inertie) عطالة – (facteur) عاملمصطلحات الطريقة:  -

 تعريف: -

التحليل يف حتقيق نفس هدف  يعد التحليل العاملي للمشاهدات من جمموعة التحليل العاملي يهدف إىل    

للمشاهدات يف تغريات، إذ خيتص التحليل العاملي أساسية، غري أن االختالف اجلوهري يكمن يف نوع املمركبات 

 196533و مت تطويره  من قبل جورج بول بن زكري سنة  .32البياانت األمسية أو الرتتيبية

 اهلدف: -

ىل حتقيقه ساسية إأركبات ميهدف التحليل العاملي للمشاهدات إىل حتقيق نفس الغرض الذي يسعى التحليل يف  

 و املتمثل يف اختزال البياانت و تبسيط جدول أببعاد كبرية.

 البياانت املستعملة: -

، و الذي خيتلف عن اجلدول 34يل العاملي للمشاهدات يعتمد على اجلدول املتقاطعاستعمال تقنية التحل    

نوعيتني أو واحدة املستعمل يف التحليل يف مركبات أساسية، حيث ميثل كما يدل عليه امسه من تقاطع متغريين 

                                                           
32 Maud joubaud, op cit, p3. 
33 Bertrand looss, Véronique Verrier, introduction à l’analyse des correspondances et à la classification, cours 
IUP SID Toulouse, France, 2011, P6  
34 Jean stafford, Paul Bodson,L’analyse multivariée, presses de l’université du Québec, Canada, 2007, P 101. 
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و       سطر مبجموعة من القيم و متغري اخر يف األعمدة مبجموعة من القيممتغري يف األ. 35نوعية و األخرى كمية

 يكون شكله كااليت:

 2املتغرية    
 nالقيمة  ....... 2القيمة  1القيمة  

 
 1املتغرية 

 f11 f12 ........ f1n   1القيمة
 f21 f22  f2n 2القيمة 
..... ..... ...... ...... ..... 
 m fm1 fm2  fmnالقيمة 

 

 مراحل التحليل العاملي للمشاهدات: -

 املرحلة األوىل: حتليل اجلدول املتقاطع

دة و نسبة األعم لمجموع(سبة لمتغريين جيب اإلعتماد على نسبة األسطر) تكرار السطر ابلن لتحليل العالقة بني

 غريين.يم املتقبني  ) نسبة العمود ابلنسبة للمجموع(. تسمح هذه اخلطوة بتحديد الروابط و العالقات

 املرحلة الثانية: التمثيل البياين

 )    ة من العطالة ت و نسبعلومازل كل منها حجم معني من امليقرتح التحليل العاملي البسيط عدد من احملاور خيت

 ، و ذلك وفقا للقاعدة التالية:(اليت تعرب عن جمموعة التباين للمحور

361 -Min [l,c]  

 حيث: 

                                                           
35  Samuel Ambapour, op cit, P11 
36  Dominique Desbois, l’analyses des correspondances multiples «  à la Hollandaise »M : introduction à 
l’analyse d’homogeneite,revue modulad,numéro 38, Paris, France, 2008,P 199. 
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L.عدد األسطر : 

C.عدد األعمدة : 

ليها مت اإلشارة إ مة اليتملعلو او يعتمد عدد احملاور املستخرجة على حجم املعلومة املرغوب احلصول عليها، حجم 

تم اإلستعانة يمسية و ات إيف التحليل يف مركبات أساسية ابلتباين و الذي ال ميكن استخدامه مع وجود متغري 

 .بدال عنه (inertie)مبصطلع العطالة 

 لتعليق على احملاور ) األبعاد(املرحلة الثالثة: ا

 جد ثالث مؤشرات من شأهنا املساعدة يف ذلك و املتمثلة يف:و للقيام بذلك ي

ور، و  ة( يف عطالة احملو اليت متثل حصة كل نقطة ) قيم املتغري  :(contributions)املسامهات       -أ

 .وراحمل كلما كانت هذه احلصة مهمة كلما كانت مسامهة هذه القيمة كبرية يف ظهور

سبة ناخلام، أي أن  ملتغريةة يف او يقصد هبا قدرة املنحىن على عكس املعلومة املوجودجودة متثيل النقاط:  -ب

 مرتفعة تعين أن حجم املعلومات املفقودة منخفض.

 محورين قوية. واكمة للاملرت  هذا املؤشر ال يكون له معىن إال إذا كانت العطالةتقارب قيم متغريتني:  -ت

 بني قيمتني ال جيب أن يقاس إال ابلنسبة إىل احملاور.عد بابل

ات إىل دى عدد املتغري إذا تع  أنهو جتدر اإلشارة إىل أننا قمنا مبعاجلة التحليل العاملي للمشاهدات البسيط، غري

  أكثر من اثنني فإننا نكون بصدد التحليل العاملي للمشاهدات املتعدد.
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 :spssالتحليل العاملي للمشاهدات ابستخدام  -

 لتايل:اثال من خالل هذا اجلزء حناول توضيح خطوات التحليل العاملي للمشاهدات ابستخدام امل

ذلك  " وءقة " الشفاال لبطاستعماالنفرض أن وزارة الصحة اجلزائرية قررت إجراء دراسة حول الفئة العمرية األكثر 

    عينة مكونة منلستبيان يف ا وبغية أضافة تعديالت و تقدمي تسهيالت للفئة األكثر استعماال هلا و لذا فإهنا 

 طرحت عليهم السؤالني التاليني: حامل لبطاقة " الشفاء" فرد  3380

 ما هي الفئة العمرية اليت متنتمي هلا؟ -1

 سنة   19إىل  15من 
 سنة  24إىل  20 
 سنة   34 إىل 25 

 سنة   44إىل  35
 سنة  59إىل  45 

 سنة. 60أكثر من 
 " بطريقة:ءشفاالتقوم ابستعمال بطاقة "  -2

 نظامية            

 يف أغلب األحيان            

 يف املناسبات            

 مل تستعملها هنائيا           

 أوىل يتعني تكوين اجلدول كما يلي:كمرحلة 
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يف شريط املختصرات أو من خالل اخلطوات    أوال يتعني حتديد التكرار و ذلك إما ابلضغط على امليزان 
 التالية:
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 للحصول على اجلدول املتقاطع نتبع اخلطوات التالية:
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 فيظهر أمامنا صندوق احلوار التايل:

 
 ملتغريتني؟اقة بني د عالة هو : هل يوجومن بني األسئلة اليت يعد من املهم اإلجابة عنها يف هذه املرحل

و مبا أن املتغريات املستعملة يف هذ اجلدول نوعية فإن معامل االرتباط لبريسن ال يفي ابلغرض و لذا نلجأ إىل 

 وات التالية:طابتباع اخل statistiquesالذي حنصل على قيمته ابلضغط على  37اختبار التوافق

                                                           
37 Jean stafford, Paul Bodson, op cit, p 102. 
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 حلوار التايل:و ظهور صندوق ا )اخلاانت( cellulesكما ميكن استخراج النسب من خالل الضغط على 

 
 و ابلتايل تظهر النتائج التالية:

 اختبار التوافقMesures symétriques: (08اجلدول رقم ) 

 Valeur Signification 

approximée 

Nominal par Nominal Coefficient de contingence ,337 ,000 

Nombre d'observations valides 3880  

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle. 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 من خالل هذا اجلدول ميكن اجراء اختبار التوافق ابلفرضيات التالية:

ال يوجد ارتباط بني الفئة العمرية و استعمال بطاقة الشفاء.:  𝐻0 

 𝐻1: يوجد ارتباط بني الفئة العمرية و استعمال بطاقة الشفاء.
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إذا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل  0.05أي أقل من  0.000و مبا أن مستوى الداللة وفقا للجدول يساوي 

، كما ميكن اللجوء إىل الطريقة استعمال بطاقة " الشفاء"الفرضية البديلة أي يوجد ارتباط بني العمر و 

 38الكالسيكية مبقارنة القيمة اجملدولة ابلقيمة احملسوبة

مع العلم أن معامل  0.337ت ومن اجلدول يتضح أيضا أن العالقة بني العمر و منط الشراء ضعيفة ذلك أهنا بلغ

 . 1و  0التوافق يكون حمصور بني 

نسبة لألسطر، سبة ابلسب : نفيوضح النسب املتعلقة ابجلدول املتقاطع و اليت هي ثالث نأما اجلدول املوايل 

 ابلنسبة لألعمدة، و ابلنسبة جملموع العينة.

 النمط * العمر Tableau croiséالجدول المتقاطع: (09اجلدول رقم ) 
 

 Total النمط 

 يستعملون ال المناسبات في أغلب في نظامي

 العمر

15-19 

Effectif 60 60 240 90 450 

% compris dans 100,0 %20,0 %53,3 %13,3 %13,3 العمر% 

% compris dans 11,6 %20,9 %14,5 %4,3 %15,4 النمط% 

% du total 1,5% 1,5% 6,2% 2,3% 11,6% 

20-24 

Effectif 20 250 370 60 700 

% compris dans 100,0 %8,6 %52,9 %35,7 %2,9 العمر% 

% compris dans 18,0 %14,0 %22,4 %17,7 %5,1 النمط% 

% du total 0,5% 6,4% 9,5% 1,5% 18,0% 

25-34 

Effectif 50 170 250 90 560 

% compris dans 100,0 %16,1 %44,6 %30,4 %8,9 العمر% 

% compris dans 14,4 %20,9 %15,2 %12,1 %12,8 النمط% 

% du total 1,3% 4,4% 6,4% 2,3% 14,4% 

35-44 

Effectif 120 290 350 30 790 

% compris dans 100,0 %3,8 %44,3 %36,7 %15,2 العمر% 

% compris dans 20,4 %7,0 %21,2 %20,6 %30,8 النمط% 

% du total 3,1% 7,5% 9,0% 0,8% 20,4% 

44-59 Effectif 30 450 350 120 950 

                                                           
38 Bertrand looss, Véronique Verrier, op cit, p37. 
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% compris dans 100,0 %12,6 %36,8 %47,4 %3,2 العمر% 

% compris dans 24,5 %27,9 %21,2 %31,9 %7,7 النمط% 

% du total 0,8% 11,6% 9,0% 3,1% 24,5% 

+60 

Effectif 110 190 90 40 430 

% compris dans 100,0 %9,3 %20,9 %44,2 %25,6 العمر% 

% compris dans 11,1 %9,3 %5,5 %13,5 %28,2 النمط% 

% du total 2,8% 4,9% 2,3% 1,0% 11,1% 

Total 

Effectif 390 1410 1650 430 3880 

% compris dans 100,0 %11,1 %42,5 %36,3 %10,1 العمر% 

% compris dans 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 النمط% 

% du total 10,1% 36,3% 42,5% 11,1% 100,0% 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 فمثال تقرأ اخلانة األوىل كمايلي:

طر سأما نسبة األ سنة يستعملون بطاقة " الشفاء" بصفة نظامية. 19و  15شخص أعمارهم ما بني  60 -

ن بطاقة " الشفاء" بصفة سنة يستعملو  19إىل  15فتعين أنه من بني الفئة العمرية من  %13.3املقدرة ب 

أعمارهم  %15.4شفاء"  ة "الفتعرب أنه من جمموع األفراد الذين يستعملون بطاقنظامية. أما نسبة األعمدة 

اد الذين هم األفر ف %1.5فمن جمموع العينة الكلي سنة. و النسبة األخرية  19إىل  15ترتاوح بني 

 سنة. 19إىل  15يستعملون البطاقة بشكل نظامي و أعمارهم بني 

 لية:و كمرحلة موالية يتم تطبيق مراحل التحليل العاملي للمشاهدات ابخلطوات التا
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 فيظهر صندوق احلوار التايل:

 
 :لتايلو لتحديد عدد احملاور نستعمل الصيغة السابقة و حندد العدد يف صندوق احلوار ا

 
 

 فنحصل على النتائج التالية:
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Min ( L,C)- 1 = Min ( 6, 4) – 1 = 3 

 أي يتم اختزال الدراسة يف ثالث حماور كما يوضح اجلدول التايل:

 جدول العوامل المستخرجة Récapitulatif: (10اجلدول رقم ) 

Dimension Valeur 

singulière 

Inertie Khi-

deux 

Sig. Proportion d’inertie Valeur singulière de 

confiance 

Expliqué Cumulé Ecart-type Corrélation 

2 

1 ,252 ,064 
  

,498 ,498 ,017 -,123 

2 ,212 ,045 
  

,352 ,850 ,014 
 

3 ,139 ,019 
  

,150 1,000 
  

Total 
 

,128 496,10 ,00a 1,000 1,000 
  

a. 15 degrés de liberté 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 %49.8، احملور األول خيتزل ما قيمته 39من خالل اجلدول السابق نالحظ أنه مت اختزال الدراسة يف ثالث حماور

 .%100أي مبجموع  %15، و احملور الثالث خيتزل %35.2، و احملور الثاين خيتزل من حجم املعلومات الكلي

 كما أن اجلدول يوضح قيميت معامل و داللة التوافق.

 األسطر:نقاط  -

 

 

 

 

                                                           
39 Dominique Desbois, op cit, p6. 
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   Caractéristiques des points lignesخصائص نقاط األسطر: (11) رقم الجدول

 Masse Score dans la العمر

dimension 

Inertie Contribution 

1 2 De point à inertie 

de dimension 

De dimension à inertie 

de point 

1 2 1 2 Total 

15-19 ,116 ,192 -1,067 ,030 ,017 ,622 ,036 ,944 ,980 

20-24 ,180 ,493 ,123 ,015 ,174 ,013 ,744 ,039 ,784 

25-34 ,144 ,185 -,283 ,005 ,020 ,055 ,249 ,491 ,740 

35-44 ,204 -,357 ,034 ,015 ,103 ,001 ,430 ,003 ,433 

44-59 ,245 ,270 ,514 ,022 ,071 ,305 ,203 ,620 ,823 

+60 ,111 -1,184 ,085 ,041 ,616 ,004 ,958 ,004 ,962 

Total actif 1,000   ,128 1,000 1,000    

a. Normalisation principale symétrique 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 من اجلدول السابقة نستنتج:

نة و يف احملور س 60+  لنقطةلهي نالحظ أن أكرب مسامهة يف احملور األول  مسامهة النقاط يف عطالة األبعاد -

 .سنة 19 – 15الثاين  تربز النقطة األوىل من 

 ر الثاين نالحظ مسامهة النقطةسنة و يف احملو  60أما مسامهة احملاور يف عطالة النقاط نالحظ بروز النقطة + -

 19-15 ة األوىلروزا النقطسنة. إمجاال يف هذين احملورين نالحظ أن أكثر النقطتني ب 19 – 15األوىل من 

 . 44 -35، و األقل بروزا هي النقطة 60و + 

 :نقاط األعمدة
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 aCaractéristiques des points colonnesخصائص نقاط األعمدة: (12اجلدول رقم )

 Masse Score dans la النمط

dimension 

Inertie Contribution 

1 2 De point à inertie de 

dimension 

De dimension à inertie de point 

1 2 1 2 Total 

 998, 126, 873, 152, 744, 054, 566,- 1,366- 101, نظامي

 985, 942, 043, 595, 019, 028, 589, 115,- 363, أغلب في

 754, 222, 532, 109, 184, 022, 233,- 330, 425, المناسبات في

 426, 280, 146, 144, 053, 023, 526,- 348, 111, يستعملون ال

Total actif 1,000 
  

,128 1,000 1,000 
   

a. Normalisation principale symétrique 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 و من خالل هذا اجلدول نالحظ:

أغلب  "لنقطة الثانية لثاين اور اوىل " نظامي" و يف احملاأل النقطة األكثر يروزا يف احملور األول هي النقطة -

 .األحيان"

 .أغلب األحيان" "لثانية اقطة و مسامهة احملور يف عطالة النقطة نالحظ بروز النقطة األوىل " نظامي" و الن -

 األحيان"غلب " يف أ ي" وامجاال أكثر النقاط بروزا يف هذا التمثيل البياين هي النقطة األوىل " نظام -

 و تظهر هذه النتائج يف التمثيل البياين التايل:

 متوقع نقاط األعمدة  األسطر( 04الشكل رقم )

 
 SPSS22: خمرجات املصدر
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 نالحظ: من خالل املنحىن

 .تتوضع يف نفس اجتاء النقطة " يف أغلب االحيان" 59إىل  44الفئة العمرية من  -

 سنة. 19-15العمرية " يف أغلب األحيان" تتعارض مع الفئة  -

 تتوضع يف نفس اجتاه النقطة " نظامي". 60الفئة العمرية +  -

 ."يف املناسباتسنة تتوافق مع النقطة "  35-24الفئة  -

طة رتبط بنقالنقطة مل ت مل يتضح سلوكهم من خالل هذا التمثيل البياين ألن هذه 44 -35الفئة العمرية  -

 استعمال البطاقة و هي تؤول إىل املركز.أخرى من املتغريية املعربة عن منط 

سنة  60كرب من أة الفئة خاص يف العمراالهتمام ابلفئات العمرية املتقدمة  من املهم و منه ميكن القول انه -

 ألهنم األكثر اهتماما ببطاقة " الشفاء".
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 الفصل الرابع:

 التحليل التصنيفي ) العنقودي(
L’analyse typologique 

 
صنيف غري ت -(classification hiérarchique) تصنيف هيكلي - distance)) بعد مصطلحات الطريقة: -

 . (groupe ou classe) جمموعة أو فئة – (classification non hiérarchique) هيكلي

 تعريف التحليل التصنيفي: -

يعترب من األساليب املهمة يف حتليل البياانت، إذ يستخدم لغرض تصنيف و دراسة جتمعات البياانت أو       

ابالعتماد  40، يستخدم هذا التحليل لتجميع املفردات بشكل عناقيداملشاهدات بغية الوصول إىل وصف دقيق

          ة( أو األسلوب غري املتسلسلعلى مقدار التشابه بينها، و تتم العنقدة بشكل متسلسل ) الطريقة العنقدي

 . 41الطريقة غري العنقدية()

 اهلدف: -

 تلفة عن بعضهاوعات خمو جمم جمموعات مفرداهتا متقاربة أكثر ما ميكناهلدف من التحليل التصنيفي هو تكوين  

  .أكثر ما ميكن

 ية:التاليتم اجناز التحليل التصنيفي بتتبع املراحل  مراحل التحليل التصنيفي: -

 

 

                                                           
 العنقدة عبارة عن مجموعة من الحاالت أو المالحظات المتجانسة نسبيا. 40
 .2، ص2007نزار مصطفى، استخدام التحليل العنقودي في التصنيف مع تطبيق عملي،  مجلة التقني، العدد الثاني، العراق،  41
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 املرحلة األوىل: اختيار معايري التصنيف

  هتمام بتحديد املتغريات اليت ميكن استعماهلا للفصل بني املفردات االحصائية حمل الدراسة يف هذه املرحلة يتم اإل

أما و من الضروري اختيار املتغريات األكثر أمهية يف الدراسة لتبسيطها، . 42و تكوين جمموعات خمتلفة عن بعضها

يف حالة وجود عدد كبري من املتغريات و عدم القدرة على االستغناء عن بعضها فإنه من األفضل تطبيق تقنية 

فمثال جتزئة   التحليل يف مكوانت أساسية أوال و استعمال املتغريات اجملمعة كمتغريات للفصل بني عناصر العينة.

 ة: الكمية املشرتاة، اجلودة، مكان الشراء، طريقة الشراء... إخل.يكون انطالقا من املعايري التالي يف جمموعات الزابئن

 املرحلة الثانية: حساب البعد

يف لتصنيفي تحليل اوم اليقعلى خالف التحليل العاميلي الذي يستعمل مصفوفة االرتباط لتجميع املتغريات، 

لتكوين  ن بعضهادات عبتحديد مدى تقارب أو تباعد املفر  ه، الذي نقوم من خاللاألساس على حساب البعد

ىل إكبرية لبعد الايمة ق. حيث تشري جمموعات متجانسة. و خيتلف حساب البعد حسب نوع املتغريات املستعملة

 ىل التقارب بينهما.إالتباعد بني املفردات، يف حني تشري القيمة الصغرية 

 املتغريات الكمية:   -أ

، الذي 43املتغريات يوجد الكثري من الطرق حلساب البعد و لعل أكثرها استعماال البعد اإلقليديوجود هذه  عند

 يقوم على حساب اجلذر الرتبيعي جملموع مربعات للفوارق بني قيم لكل املتغريات.

 

 
                                                           
42 Mélanie Vachon, Dominic Beaulieu – prévost, Amélie Ouellette, Marie Achile, l’analyse de classification 
hiérarchique et qualité de vie, tutorials in quantitative methods for psychology, vol 1, 2005,P 26. 
43 Mélanie Vachon et al, op cit, p 27/ 
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 Y 

    (x2, y2) 2املشاهدة 

 y2- y1 

    x2- x1                1املشاهدة (x1, y1)     

 X 

D = √∑ (𝑥𝑖𝑘 −  𝑥𝑗𝑘)2𝑝
𝑘=1 

 : البعد اإلقليدي  D حيث: 

  مثال:

 طول و وزن الطالبني التاليني:ليكن لدينا 

 الوزن الطول 
 86 192 1الطالب 
 76 187 2الطالب 

 :مبا أن املتغرييني كميني إذا ميكن استعمال البعد اإلقليدي ذو الصيغة التالية

 ومنه: 

D1,2 = √(192 −  187)2 + (86 −  76)2 

D1,2 =11, 18 

 كما ميكن استعمال معامالت أخرى حلساب البعد مثل:
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يف إجتاه  إلجتاه و نفس اإذا كانت املتغريات تتغري يفالبعد يستعمل حلساب  معامل اإلرتباط لبريسون: -

 متعاكس.

 نيف.حيسب القيمة املطلقة األعظمية لقيم املتغريات املعنية ابلتص بعد تشيبيشب: -

  لقوة النونية.ابحصائية ردات اإلبني القيم للمفوهو اجلذر النوين جملموع الفوارق املطلقة  نينكاوسكي:بعد  -

 االمسية: تاملتغريا -ب

 مثال:  jaccardختالف( كمؤشر مسية نستعمل مصطلح مؤشر التماثل ) اإلابلنسبة للمتغريات اإل

Sij = 𝑎

𝑎+𝑐
 

 حيث: 

Sij التماثل بني الوحدة :i  وj. 

a44:عدد األزواج التشاهبة. 

c.عدد األزواج املختلفة: 

 مثال:

 لتكن لدينا البياانت اليت مت مجعها عن ثالثة أشخاص كااليت:

 : مثال بياانت امسية (13اجلدول رقم )

  املستوى التعليمي اجلنس العمر
 ابتدائي اثنوي جامعي ذكر أنثى 35-15 55-35 75-55

 1الشخص 1 0 0 1 0 1 0 0
 2الشخص 0 1 0 0 1 1 0 0
 3الشخص 0 0 1 1 0 0 1 0

                                                           
 (0،0ال نأخذ بعين االعتبار األزواج المتشابه ) 44
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 للوحدات: Jaccardو ابلتايل ميكن حساب مؤشر 

S1,2= 1:      2و  1 -أ

1+4
=  

1

5
 

       S2,3= 0:                 3و  2 -ب

S1,3= 1:   3و  1 -ت

1+4
=

1

5
 

 و ميكن استعمال املؤشرات التالية:

 لقيم.لي لميثل النسبة بني املفردات املتقاربة و اجملموع الك بعد سوكال و ميشنر: -ت

 بقة.املتطا غري هذا املؤشر يستعمل مؤشر مضاعف األمهية للمفردات مؤشر روجرس و تنيموتو: -ث

 ابإلضافة إىل بعد سوكال و سنيث. -ج

 انطالقا من حساب األبعاد بني كل زوج من مفردات العينة يتم تكوين مصفوفة البعد كااليت:

 1 2 3   n       ...........  
 n،1البعد        
 n،2البعد        
 n،3البعد        

 3،1البعد 2،1البعد 0 1
 3،2البعد 0 1،2البعد 2
 0 2،3البعد 1،3البعد 3

       .....                     .....                       .....                    ....                  0                   ...... 
n                                  البعدn،1             البعدn،2                 البعدn،3             .....              0          

 

  اختيار خوارزمية التحليل التصنيفي املرحلة الثالثة:

. الطرق بني طريقتني للتصنيف: الطريقة اهليكلية و الطريقة غري اهليكليةيف هذه املرحلة ميكن االختيار من 

انطالقا من جمموعة كلية تضم كل املفردات   اهليكلية تقوم على تكوين جمموعات يف شكل شجرة إما تنازليا

 على أو تصاعداياالحصائية وصوال إىل تكوين جمموعات حتتوي كل واحدة على املفردة إحصائية مبفردها، 
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انطالقا من كل مفرة احصائية تكون جمموعة مبفردها وصوال إىل تكوين جمموعة   عكس الطريقة السابقة

  .مكونة من كل املفردات اإلحصائية

 و ميكن توضيح هذه الطرق كااليت:

 (: خوارزميات التصنيف05الشكل رقم ) 

 

 الطرق اهليكلية: -أ

فها يف ول تصنيول حناداستعمال مثال عبارة عن مخسة سنحاول توضيح الطريقة هيكلية التصاعدية من خالل 

 جمموعات وفقا لعدد سكاهنا و مساحتها كما يوضح اجلدول:

 : مثال بياانت كمية(14اجلدول رقم ) 

ساحةامل الكثافة السكانية  الدول 
1624 8280 1 
2795 41308 2 
1320 26013 3 
1600 31582 4 
2795 27208 5 

كل زوج من الدول سيكون عدد األبعاد ابلصيغة التالية:  و بعد حساب البعد بني  

طرق التحليل 
التصنيفي

الطرق 
الهيكلية

التصاعدية

التنازلية

الطرق غير 
الهيكلية

األنوية 
الديناميكية

المتوسطات 
المتحركة
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𝐶5
2= 5!

2!×3!
= 10 

 كما هو موضح يف اجلدول:

 جدول األبعاد: (15اجلدول رقم ) 

Matrice de proximité 

Observation  Distance euclidienne 

1 2 3 4 5 

1 ,000 33048,752 17735,606 23302,012 18964,188 

2 33048,752 ,000 15365,958 9799,138 14100,000 

3 17735,606 15365,958 ,000 5576,035 1898,328 

4 23302,012 9799,138 5576,035 ,000 4534,303 

5 18964,188 14100,000 1898,328 4534,303 ,000 

Ceci est une matrice de dissimilarité 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

) بعد العنصر عن نفسه من خصائص هذه املصفوفة و كما يوضح اجلدول أهنا متناظرة، قيم قطرها كلها معدومة 

أبعاد. 10 ابلتايل معدوم( و ابلتايل نستعمل القيم دون تكرارها أي املثلث األعلى أو األدىن   

ل التالية:راحبعد هذه املرحلة أتيت مرحلة جتميع املفردات اإلحصائية يف جمموعات وفقا للم  

. [ 5 ]،  [ 4 ]،  [ 3 ]،  [ 2 ]، [ 1 ]: 0م  

كل مفرة إحصائية جمموعة لوحدها، و بعدها أتيت عملية جتميع   اليت تكون فيها ابملرحلةتبدأ هذه الطريقة  

املفردات يف جمموعات من خالل الرجوع إىل مصفوفة البعد و دمج املتغربات ذات البعد األقل فاألقل يف 

مع بعضها كما يلي: جمموعات  

  [ 4 ]،  [ 2 ]،  [ 1 ]،  [ 5، 3 ]: 1م

[ 2 ]،  [ 1 ]،  [4، 5، 3 ]: 2م  
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  [ 1 ]،  [ 2، 4، 5، 3 ]: 3م

[1، 2، 4، 5، 3 ]: 4م  

من خالل هذا التجميع نالحظ أننا بدأان من جمموعات مكونة كل واحدة منها من مفردة إحصائية إىل جمموعة 

فيحدث واحدة مكونة من كل املفردات اإلحصائية ابلنسبة للطريقة اهليكلية التصاعدية أما ابلنسبة للطريقة التنازلية 

صل بني عناصرها انطالقا من بدأ مبجموعة واحدة مث نريقة أي نالعكس نقطة البداية هي نقطة النهاية هلذه الط

 قيمة البعد األكرب لننتهي عند النقطة اليت تكون كل مفردة إحصائية جمموعة لوحدها.

 الطرق غري اهليكلية: -ب

تعتري هذه الطرق من التقنيات واسعة اإلنتشار ألهنا و خالفا للطرق اهليكلية متكننا من معاجلة عدد كبري من 

تلف عن الطرق السابقة يف كون الباحث خيتار منذ البداية عدد اجملموعات املرغوب ، كما خت45اإلحصائيةاملفردات 

غري أن هذا األمر ميكن أن يطرح إشكالية للباحث و من هنا  يف تكوينها انطالقا من معيار حيدده يف دراسته.

ار الذي يتم من خالله حتديد عدد عيملصغرية إىل غاية التحديد الدقيق لعينة بيستحسن احملاولة مبدئيا 

 .اجملموعات

يف هذه اجملموعة يتم استخدام طريقتني، طريقة املتوسطات املتحركة و طريقة األنوية الديناميكية و اليت يشار عادة 

 . 46إىل أهنما مستويني لنفس النظرية

، و موعة خمتارةجم nية يف حصائتقوم هذه الطريقة على فصل عدد من املفردات اإل :تحركةطريقة املربعات امل -

 أ من خالهلاليت يبدا، و يتم اختيار بصفة عشوائية أو من اختيار الباحث عنصر من هذه اجملموعة ميثلها

                                                           
 مفردة إحصائية. 100ينصح بها عادة عندما يتجاوز حجم العينة   45

46 Manu Carricano, Fanny Poujoul, op cit, p 88. 
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موعات  اجملناصر إىلالع ، و مبجرد نسب كلجتمع املفردات اإلحصائية حوهلا انطالقا من العناصر األقرب

 يتعني حساب متوسط اجملموعات النهائي.

 طريقة األنوية الديناميكية:  -

نواة ئة أو جمموعة بفعن كل  نعرب تعترب طريقة األنوية الديناميكية أعم من طريقة املربعات املتحركة ذلك ألننا 

إىل جمموعة  نصر جديدلعسب نجملموعة من العناصر و ليس عنصر واحد كما يف الطريقة السابقة، و يف كل إعادة 

صول على مكن احلن املممعينة يعاد حساب مركز اجملموعات من جديد، كما أن عملية التجميع تكون أبسط و 

 100تجاوز تهلا على عينة استعما ابليةر استعماال نظرا لقثو تعترب هذه الطريقة أك احلل االمثل من احملاولة األوىل.

ي املفردة هموعة و ن اجملعطريقة وجود مفردة إحصائية تعرب تعبريا جيدا هذه المفردة إحصائية. كما تفرتض 

 قرب إىل مركز اجملموعة.األ

 وصف اجملموعات: -

حدات املكونة لمح الو معلى  يتم وصف اجملموعات انطالقا من املتغريات املستعملة للتصنيف، حيث ميكن التعرف

 موعة.لكل جم املعياري. أي اعطاء تسميةللمجموعات انطالقا من املتوسط، التباين و االحنراف 

 التأكد من النتيجةاملرحلة اخلامسة:

عض الطرق بوء إىل اللج اختبار النتيجة من خالل االختبارات االحصائية يعد أمر صعب نوعا ما و لذا يتم

 األخرى:

 مقارنة التصنيف املتوصل إليه ابلتصنيف الطبيعي ) احلقيقي( إذا وجد. -أ



 مطبوعة: تحليل البيانات للتسيير

 

 
61 

 

ض  حالة التعار يفجتني و النتي و تطبيق نفس اخلوارزمية على اجلزئني و مقارنةتقسيم العينة إىل اثنني  -ب

 يتم رفض النتيجة.

 نالحظ توزيعات اجملموعات إذا كانت متطابقة يلغى التصنيف. -ت

 

 :SPSSالتحليل التصنيفي ابستخدام  -

 :اهليكليالتحليل  -أ

ملثال السابق وفقا انستعمل  SPSSيكلي ابستخدام التصنيفي اهلللتمكن من فهم إجراءات تطبيق التحليل 

 للمراحلة املبينة يف الشكل التايل:

 
 فيظهر صندوق احلوار التايل:
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لى مصفوفة عللحصول   STATISTIQUESنضغط على رب أساسا للتصنيف تعد إدخال املتغريات اليت تعب

 األبعاد و كذا خوارزمية جتميع الفئات ) اجملموعات( كااليت:

 
ت ع املفردايميكن احلصول عى الشكل اهليكلي ) الشجرة( لتجمDIAGRAMMES   و من خالل

 مودي كما يظهرعفقي أو أمثيل ختيار هنا بني أن يكون التاملدروسة يف جمموعات، و ميكن اإل اإلحصائية للعينة

 يف هذا الصندوق:

 
 ملوايل:ندوق احلوار اصميكن االختيار بني طرق التجميع املوضحة يف   Méthodeبينما من خالل الضغط على 

 



 مطبوعة: تحليل البيانات للتسيير

 

 
63 

 

غريات:و كذا ميكن اختيار أسلوب قياس البعد بني املتغريات و هذا حسب طبيعة هذه املت  

 

 
 

 
منه حنصل على النتائج التالية:و   
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 مصفوفة البعد: -أ

نة كما يوضح ات العيمفرد مصفوفة األبعاد و اليت ذكران سابقا أهنا متناظرة و تقيس البعد بني كل زوج من

 ية، تكرارات( ية، إمس) كم ، و كما ذكران سابقا هذه القيم ختتلف ابختالف نوع املتغريات املستعملةاجلدول

  و طريقة قياس البعد املستعمل: 

 مصفوفة البعد  Matrice de proximité : ( 16الجدول رقم )

Observation  Distance euclidienne 

1 2 3 4 5 

1 ,000 33048,752 17735,606 23302,012 18964,188 

2 33048,752 ,000 15365,958 9799,138 14100,000 

3 17735,606 15365,958 ,000 5576,035 1898,328 

4 23302,012 9799,138 5576,035 ,000 4534,303 

5 18964,188 14100,000 1898,328 4534,303 ,000 

Ceci est une matrice de dissimilarité 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

ليه ي البعد الذي ألقل إىلالبعد انطالقا من او ابستعمال هذا اجلدول يتم جتميع املفردات االحصائية يف جمموعات 

 ليه.يالذي  تنازلية فمن البعد األكرب إىل البعدقة تصاعدية، أما إذا كانت يإذا كانت الطر 

يف  5و  3ع العنصر قوم بوضنمثال و اجلدول التايل يوضح املراحل املتبعة للتجميع حيث يتم قراءة اجلدول أفقيا ف

نضم  و هذا املثال لثاين يفالسطر نفس اجملموعة بعدها نذهب للمرحلة  املوالية املشار إليها يف اخر خانة و هي ا

 إىل اجملموعة السابقة. و نواصل العملية حىت تكوين مجيع اجملموعات. 4
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 سلسلة التجميعChaîne des agrégations: (17اجلدول رقم )

Etape Regroupement de classes Coefficients Etape d’apparition de la classe Etape suivante 

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

1 3 5 1898,328 0 0 2 

2 3 4 5055,169 1 0 3 

3 2 3 13088,365 0 2 4 

4 1 2 23262,640 0 3 0 

 SPSS22: خمرجات املصدر

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف الطريقتني إذا كنا نبدأ أو ننتهي مبجموعات مكونة كل واحدة منها مبفردة 

أمهية التحليل التصنيفي و أين هي اجملموعات؟إحصائية لوحدها و ننتهي مبجموعة واحدة، فأين تكمن   

 إىل تضاعف ليت تشريزة و اأمهها ما يعرف ابلقف حيث يستعني الباحث يف حتديد اجملموعات بعدة معايري و من

 أن عدد القفزات يعرب عن عدد اجملموعات. ثالبعد بني اجملموعات حي

  لشجرة الهيكلية للمجمعاتا(07الشكل رقم  )
 

 تنازلية 

 

 تصاعدية

 

 
 

 SPSS22: خمرجات املصدر
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األوىل تضم  جملموعةاعتني من خالل هذا الشكل نالحظ أن العينة املكونة من مخس دول انقسمت أوال إىل جممو 

موعة األوىل بدورها إىل . و بعدها انقسمت اجمل1. أما اجملموعة الثانية فتضم الدولة 5، 4، 3، 2الدول: 

انقسمت أيضا هذه اجملموعة إىل  و 3، 5، 4، أما اجملموعة الثانية تضم 2تضم الدولة جمموعتني اجملموعة األوىل 

 .5و  3م ضو الثانية ت 4جمموعتني تضم األول الدولة 

، 4]، [2]، [1]يت: ي كاالو منه إذا مت اختيار ثالث جمموعات مثال كااليت ) نتيجة وجود ثالث قفزات( و ه

 متوسطات اجملموعات املوضحة يف اجلدول التايل:و ميكن تسميتها من خالل   [ 5،3

 وصف اجملموعات: (18اجلدول رقم ) 

 اجملموعة الثالثة اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل اجملموعات
[4 ،5،3 ] [2] [1] 

�̅� �̅� �̅� 
 1624 2795 1905 الكثافة السكانية

 8280 41308 28267.66 املساحة
نية متوسطة(. افة سكاة و كثاألوىل هي جمموعة الدول متوسطة احلجم ) مساحة متوسطفيمكن القول أن اجملموعة 

لدول لثالثة فهي اا ةأما اجملموع اجملموعة الثانية متثل الدول الكبرية ) كثافة سكانية مرتفعة و مساحة واسعة(.

 الصغرية ) كثافة سكانية ضعيفة و مساحة صغرية(.

 الطريقة التجريبيةعات مربر و من بني العديد من الطرق الرايضية املعقدة تعد ن وجود اجملمو أالتأكيد جيب  كماو 

 .47طريقة سهلة و شائعة االستعمال

 

                                                           
47 Mélanie Vachon et al, op cit, p 27. 
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 التحليل التصنيفي غري اهليكلي: -ب

 يتم إما من خالل األنوية الديناميكية أو املتوسطات املتحركة كما يلي: 

 

 
 كمايلي:  بعد إدخال املتغريات اليت مت اختيارها كأساس للتجميع

 
 

 ئية، و بعد كلدة إحصال مفر كيظهر صندوق احلوار التايل الذي يتم من خالله حفظ اجملموعات اليت نسبت إليها  

 مفردة إحصائية عن مركز الفئة ) اجملموعة( املنتمية إليها.
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شرح أما من خالل صندوق احلوار التايل فيمكن احلصول على جدول التباين األحادي الذي سنأيت على 

استعماله يف التحليل التصنيفي عند حتليل النتائج، و ميكننا ايضا من احلصول على مراكز الفئات اإلبتدائية قبل 

 بداية نسب املفردات اإلحصائية إليها.

 
 و منه حنصل على النتائج التالية:

 Centres de classes initiaux مراكز الفئات اإلبتدائية: (19اجلدول رقم )

 

 

 SPSS22: خمرجات املصدر

رف الباحث أو يتم اختيارها جزافا.طاجلدول السابق ميثل مراكز الفئات االبتدائية اليت أشران سابقا أهنا تعني من   

أما اجلدول املوايل فهو ميثل سريورة عملية التغيري اليت حتدث للمجموعات نتيجة نسب متغريات جديدة هلا، 

 فنالحظ مثال أن اجملموعة األوىل و الثانية مل حيدث فيها اي تغيري و ابلتايل فهي أتخذ قيمة الصفر. 

 Classe 

1 2 3 

popul 1624,00 2795,00 1320,00 

superficie 8280,00 41308,00 26013,00 
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 aHistorique des itérationsالمحاوالت : (20اجلدول رقم )

Itération Changements dans les centres de classes 

1 2 3 

1 ,000 ,000 2329,323 

2 ,000 ,000 ,000 

 

 SPSS22: خمرجات املصدر

ىل مجموعتني األو هائي للالن بتدائي وو هذا ما أيكده اجلدول املوايل حيث نالحظ تطابق بني متوسط الفئات اإل

هنا ضمت ألغيريات تفيها   أن اجملموعة الثالثة حدثنيفقط. يف حو الثانية ذلك أهنما ضمتا نفس العنصرين 

 عناصر جديدة.

 Centres de classes finauxمراكز الفئات النهائية : (21اجلدول رقم )

 Classe 

1 2 3 

popul 1624,00 2795,00 1905,00 

superficie 8280,00 41308,00 28267,67 

 SPSS22: خمرجات املصدر

ن يف ريات ) متغرييي املتغأديد حت البعد فإنه يتمحادي أأما من خالل اجلدول املوايل و الذي ميثل حتليل التباين 
 هذه احلالة( األكثر قدرة على الفصل بني اجملموعات.

 ANOVAتحليل التباين أحادي البعد : (22اجلدول رقم )
 Classe Erreur F Signification 

Moyenne des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

ddl 

 606, 649, 2 613675,000 2 398442,400 الكثافة السكانية

 030, 32,569 2 8595610,333 2 279952012,067 المساحة
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   0.05أعلى من  0.606املقدر ب  من خالل هذا اجلدول يتضح أن مستوى داللة متغري الكثافة السكانية

للفصل بني اجملموعات، عكس  ااملسموح به( و منه ميكن القول أن هذا املتغري ليس أساس أمستوى اخلط) 

و الذي يعترب أساس للفصل بني اجملموعات، و مبعىن  0.03املتغري الثاين املتعلق ابملساحة ذو داللة قدرت ب 

  ة متقارب بني الدول.اخر املساحة هي املتغري الذي خيتلف من دولة إىل أخرى يف حني أن الكثافة السكاني

ة تتكون  وىل و الثانيعتني االجملمو أما اجلدول التايل فيمثل عدد املفردات اإلحصائية يف كل جمموعة إذ نالحظ أن ا

أي  إحصائية. مفردات ثالث حصائية الثالثة فتتكون منكل منهما من مفردة إحصائية واحدة، أما اجملموعة اإل

 مبجموع مخسة مفردات إحصائية.

 عدد المشاهدات في كل فئة: (23اجلدول رقم )
Nombre d'observations dans 

chaque classe 

Classe 

1 1,000 

2 1,000 

3 3,000 

Valides 5,000 

Manquantes ,000 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 

اجملموعة اليت نسبت إليها املفردة اإلحصائية، أما  د إضافة خانتني حتدد األوىلجن تو ابلرجوع إىل صفحة البياان

تتطابق مع مركز الفئة اليت تنتمي إليها، فعلى سبيل املثال املفردة األوىل  الثانية فتتعلق بعد كل مفردة إحصائية عن

العنصر، أما  و لذا البعد بينهما معدوم و هذا ما يعزز التفسريات السابقة املتعلقة هبذا ي تنتمي إليهذمركز الفئة ال

هي األكثر متثيال هلذه اجملموعة ألن البعد بينها و بني مركز هذه الفئة هو  5اجملموعة الثالثة فنالحظ أن املفردة رقم 

 األقل.
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 الفصل اخلامس:

 التحليل التمييزي

L’analyse discriminante 

 

 score)  اإلحداثية التمييزية -(fonction discriminante)الدالة التمييزية  املصطلحات املستعملة: -

disriminant )– اجملموعة .(groupe) 

 تعريف التحليل التمييزي: -

غري أنه خالفا لطرق التصنيف يف تقنيات التصنمن  ، ومن األساليب متعددة املتغريات يعد التحليل التمييزي     

بشكل أصح تقنية إلعادة تصنيف املفردات األخرى يفرتض وجود تصنيفي أصلي، إذ تعد هذه الطريقة 

و تستعمل للفصل بني جمموعتني أو أكثر ابستخدام دالة متييزية و اليت هي عبارة عن توفيقة خطية  اإلحصائية.

يف العشرينيات من القرن  Pearsonترجع فكرة التحليل التمييزي إىل العامل االجنليزي  .48للمتغريات املستقلة

يف الثالثينات من نفس القرن بتطوير الفكرة من خالل ترمجة املسافة بني اجملموعات إىل  Fisherاملاضي، كما قام 

 صورة خطية مركبة يستفاد منها يف عملية التمييز، و لذا يطلق عليه يف بعض األدبيات بتحليل فيشر. 

 اهلدف من التحليل التمييزي: -

طريق أحسن ناء و ببعادة تغريات مستقلة هتدف إىل إاهلدف من التحليل التمييزي هو تعريف توفيقة خطية مل

 اجملموعات.

                                                           
يزي، فؤاد عبده أسماعيل المخالفي، تصنيف و تمييز المحافظات اليمنية بحسب الدخل الفردي باستخدام أسلوبي التحليل العنقدي و التحليل التمي  48

 .12، ص2006جامعة الناصر، صنعاء، اليمن، 
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 موعات.يف اجمل ائيةابإلضافة إىل أهنا حتدد املتغريات املستقلة اليت تشرح ظهور املفردات اإلحص -

 حسن.قة أالقادرة على نسب املتغريات إىل جمموعات بطري ىثلحتديد التوفيقة اخلطية امل -

 أهم استعماالته: -

ة ملعطيات اخلاصتخدام ام ابسالبنوك و شركات التأمني تستعمل التحليل التمييزي لتقدير خطر زبون جديد، فتقو 

 ن عاجز و زبونخرى زبو أعبارة القرض لتوجيه الزبون إىل فئة الزبون خبطر أو فئة الزبون بدون خطر، أو ببطلب 

 ابإلضافة إىل العديد من جماالت أخرى. .سليم

 تخدمة:البياانت املس -

يوجد الكيثري من التشابه بني التحليل التمييزي و حتليل اإلحندار، غري أن املتغرية التابعة يف التحليل التمييزي تكون 

. حيث يكون املتغري التابع ذو طبيعة ثناية أو طبيعة متعددة، أي التحليل التمييزي 49متغرية نوعية )جمموعات(

 50أكثر من املشاهداتيهتم بكيفية التمييز بني جمموعتني أو 

 شروط التحليل التمييزي: -

 شرط التجانس. -

 التوزيع الطبيعي للمتغريات الكمية. -

 ي للعينة.ئاالختيار العشوا -

 التأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط العايل بني املتغريات املستقلة. -

 

                                                           
لمحاكاة لمقارنة أسلوب فيدلر مع أسلوب التحليل التمييزي في تحديد نوع القيادة، مجلة زكي جواد الصراف، عوني إبراهيم الهلسا، استخدام ا 

 العلوم اإلحصائية ، جامعة العلوم المالية و المصرفية، العدد الثالث، العراق، ص 05. 49 

، 1، العدد23جلة التربية و العلم، المجلد ذنون يونس ذنون الشكرجي، استخدام استدالل بايز في التصنيف مع استخدام أسلوب التحليل التمييزي،م 

 ،نينوى، العراق، 2010، ص50.175 
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 مراحل تطبيق التحليل التمييزي: -

 املرحلة التمهيدية :

 تتبع التوزيع الطبيعي.التأكد من أن البياانت  -

 .51M BOXمن خالل اختبار  اختبار جتانس البياانت -

    تقدير معامالت الدالة التمييزية املرحلة األوىل:

 تكتب الدالة التمييزية من الشكل:

D = a+ b1x1 + b2x2+ ....+ bkxk 

 حيث:

D .اإلحداثية التمييزية : 

bi :.املعامالت التمييزية املقدرة 

Xi :املستقلة. املتغريات 

    حيث أن هذه الدالة متكن من حساب اإلحداثيات اليت تسمح بتوجيه املفردات اإلحصائية جملموعات خمتلفة. 

 .52و حتسب و ختتار املعامالت بطريقة تسمح أبحسن فصل بني املفردات اإلحصائية

 

                                                           
حمزة إسماعيل شاهين،  أزهار كاظم جبارة، مقارنة بين التحليل التمييزي الخطي و احتمال االستجابةفي تصنيف البيانات، مجلة اإلدارة و   51

 .14، الجامعة المستنصرية، العراق، صالمجلد الثالث، العدد الثاني عشراإلقتصاد، المحور اإلحصائي، 
52 Marie Chavent, analyse factorielle discriminante, université de Bordeaux, France, 2015-2016 , P 7 
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 املرحلة الثانية: حساب اإلحداثيات التمييزية

القيم   يتم مجع هذهمث ص هبا.ل اخلااملتغرية املستقلة لكل مفردة إحصائية ابملعاميف هذه املرحلة حيسب جداء قيمة 

 إلعادة توجيه تمييزيةية الكل مفردة إحصائية على حدى. إذ تستعمل اإلحداثتعلقة بكل متغرية مستقلة و لامل

 لدينا صبحيرحلة ملهذه ا يف جمموعات، مث إعادة تكوين اجملموعات من جديد. يف هنايةاملفردات اإلحصائية 

موعات حتدد هذه اجمل ة بنيجمموعات أصلية و جمموعات مكونة من جديد من خالل الدالة التمييزية، و املقارن

 نوعية التحليل )جودة الدالة التمييزية(.

ملتوسطة ية احداثية التميز ة و اإلحصائيتوجيه املفردات اإلحصائية إىل اجملموعات يتم بعد مقارنة إحداثية املفردة اإل

ريات توسطات املتغفردية مبيم الالقلكل جمموعة، اليت يتم حساهبا انطالقا من الدالة التمييزية و ذلك ابستبدال 

رب وفق سبها إىل األقطة مث نتوسملاو يتم مقارنة كل إحداثية فردية ابإلحداثيات التمييزية  املستقلة لكل جمموعة.

 قاعدة اإلحداثية التمييزية الفاصلة: 

𝐷𝑓̅̅ ̅̅= 𝑛2𝐷1̅̅ ̅̅ +𝑛1𝐷2̅̅ ̅̅

𝑛1+𝑛2
    

 حيث:

 𝐷1̅̅ 𝐷2̅̅و̅̅ للمجموعتني  األوىل و الثانية ) ابفرتاض أننا بصدد التمييز بني  املتوسطتني اإلحداثيتني التمييزيتني  ̅̅

 جمموعتني(.

n1وn2ة(.: حجم اجملموعتني ) عدد عناصر العينة املكونة للمجموعة األوىل و الثاني 

 فإذا كان:  

  𝐷𝑖̅̅ 𝐷𝑓̅̅أصغر من  ̅ ̅̅  نقوم بنسب املفردة اإلحصائية  إىل اجملموعة الثانية و ليس اجملموعة األوىل.   
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 الدالة التمييزية شرحاملرحلة الثالثة: 

ثر من حالة وجود أك ة، و يفدروسنقوم ابختبار داللة الدالة التمييزية و قدرهتا على الشرح و تفسري الظاهرة امل

ث ذا الغرض ثالستعمل هلية و نهذا اإلختبار ابختيار الدالة األكثر فعالمح دالة) وجود أكثر من جمموعتني( يس

 مؤشرات:

 نسبة التباين: -أ

من دالة يتم ترتيب هذه  كثر. أما يف حالة وجود أ% 100إذا كان هناك دالة واحدة فإن نسبة التباين تكون 

 لة.تنازليا. و تشري نسبة التباين إىل حجم املعلومات املمثلة من خالل الدا النسب

 اإلرتباط الكلي: -ب

املتغريات  اجملموعات( و )لتابعة رية اكلما كانت قيمة االرتباط الكلي قريبة من الواحد كلما كان اإلرتباط بني املتغ

 جملموعات.ايل هذه  تشكيفريات املستعملة أي كان التالئم بني اجملموعات املشكلة و املتغ املستقلة قواي

الل لتابع املشروح من خاو الذي يعرب عن نسبة تباين املتغري  R²و عند تربيعه حنصل على معامل التحديد 

 النموذج.

 ملبدا ويلكس: -ت

مربعات متثل نسبة التباين داخل اجملموعات ابلنسبة للتباين الكلي. حيث أن التباين داخل اجملموعة هو جمموع 

الفروق بني اإلحداثيات التمييزية الفردية و مركز اجملموعة، أما التباين الكلي فهو جمموع مربعات الفروق بني 

حداثيات التمييزية الفردية و اإلحداثية التمييزية املتوسطة الكلية. حيث أن ملبدا ويلكس جيب أن تكون أقل ما اإل
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 1أن تؤول إىل الصفر. ألن قيمة ملبدا ويلكس عندما تساوي أي جيب  53(1و  0ميكن ) قيمتها حمصورة بني 

   عبارة عن جمموعة واحدة يعين أن مراكز اجملموعات متساوية و ال يوجد أمهية للدالة التمييزية مبعىن اخر أن العينة

 .54و املتغريات املستقلة ال متثل أساسا للفصل بينها

  ة    املرحلة الرابعة: اختبار جودة الدالة التمييزي

هلذا  ئية، و نستعملاإلحصا فرداتة يف إعادة الرتتيب بشكل صحيح للميف هذه املرحلة هنتم بقدرة الدالة التمييزي

تصنيف سطر الثل األو اليت هي عبارة عن جدول متقاطع حيث مت التصنيف و إعادة التصنيفالغرض مصفوفة 

 ييزية(.ة التماملقرتح ) من خالل الدالعمدة التصنيف موعات احلقيقية( و يف األاألصلي ) اجمل

تحليل تنتمي ت قبل الكاني  أو النتيجة النهائية تكون يف شكل نسبة مئوية للحاالت املصنفة تصنيفا صحيحا ) 

لنتيجة اة كلما كانت سبة كبري ه النمعينة و قامت الدالة التمييزية بنسبها لنفس اجملموعة(، كلما كانت هذ جملموعة

 جيدة.

الل التصنيف ها من خصل عليابلنتيجة احمل ذه النتيجة مباشرة بل جيب مقارنتهاال ميكن اإلعتداد هبغري انه 

يت يتم إعادة تصنيفها الختبار أن نسبة الوحدات ال Q PRESSو نستعمل يف هذه احلالة اختبار  العشوائي.

 ذو داللة أكرب من التصنيف العشوائي:تصنيفا صحيحا 

 الفرضيات:

H0 ي.عشوائالدالة التمييزية ليس له داللة إحصائية مهمة مقارنة ابلتصنيف ال: تصنيف 

H1 :.تصنيف الدالة التميزية له داللة احصائية أهم من التصنيف العشوائي 

                                                           
53 Marie Chavent, op cit, p12 

 .15مرجع سبق ذكره، ص  فؤاد عبده أسماعيل المخالفي،  54



 مطبوعة: تحليل البيانات للتسيير

 

 
78 

 

 ختبار:دالة اإل

X² (1) ~ Qpress = [𝑛 − (𝑛𝑐𝑝)]²

𝑛(𝑝−1)
 

 حيث:

n.حجم العينة : 

nc.عدد الوحدات املصنفة بشكل جيد : 

P اجملموعات.: عدد 

ذات كفاءة أعلى و ابلتايل الدالة التمييزية   H0(.رفض X²احملسوب ) جدول  Q >اجملدول  Qإذا كان: 

   من التصنيف العشوائي.

 

 : SPSSتطبيق التحليل التمييزي ابستخدام  -

و هلذا الغرض نفرتض أننا  SPSSيف هذا اجلزء حناول توضيح مراحل و نتائج التحليل التمييزي ابستخدام     

ايت . إذ منيز بني ثالث مستو سرجنري دراسة حول مستوايت اإلنفاق على الرحالت السياحية من طرف األ

لإلنفاق هي اإلنفاق الكبري، املتوسط و الضعيف و اليت تتبع جمموعة من املتغريات املستقلة املتمثلة يف دخل 

و من خالل هذا التحليل نسعى إىل تكوين جمموعات ملنفق على الرحلة.األسرة، عدد األفراد، مدة الرحلة و عمر ا

 حيث حنصل على التحليل التمييزي من خالل اتباع املراحل التالية: .55متقاربة فيما بينها و متباعدة عن بعضها

                                                           
ليل التمييزي في تصنيف العمالء المصرفيين اإلعتباريين ) الشركات( دراسة ميدانية على عز الدين حيدر، حسين يسف، استخدام التح  55

، 4عدد ، ال35مجلد رية، الالمصرف السوري، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية، الالذقية، سو

 .250، ص2013
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 و بعد ظهور صندوق احلوار التايل:

 
 

   و بعد حتديد املتغري التابع الذي ميثل اجملموعات الثالث للدراسة ) إنفاق كبري، إنفاق متوسط، إنفاق ضعيف( 

و حتديد املتغريات املستقلة اليت مت اختيارها للفصل بني اجملموعات يتعني كخطوة موالية حتديد الرتميز املستعمل 

من خالل صندوق احلوار التايل: 1و القيمة الدنيا  3عظمية للمجموعات و الذي أيخذ يف هذا املثال القيمة األ  
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ي ابإلضافة األحاد لتبايناحصاءات اجملموعات املتمثلة يف املتوسطات، و حتليل إبعد ذلك ميكن احلصول على 

 كمايلي:  statistiquesإىل معامالت الدالة التميزية املعيارية و غري املعيارية من خالل الضغط على 

 
 

  

 
 

حداثيتها إصندوق احلوار املوايل ميكن احلصول على اجملموعة اليت نسبت إليها كل مفردة إحصائية و أما من خالل 

.التمييزية من خالل حفظها يف خانتني جديدتني يف قاعدة البياانت األصلية  
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أمهية القيام بتحليل النتائج بعد تتبع هذه املراحل تظهر نتائج الدراسة كمايلي و يتعني على الباحث كمرحلة أكثر 

 و الذي يتم وفقا للمراحل التالية:

 حصائيات اجملموعات ) وصف اجملموعات(:إ -أ

من خالل اجلدول املوايل و الذي ميثل اإلحصائيات املتعلقة ابجملموعات املستعملة يف الدراسة املتمثلة يف املتوسط 

للمتغريات املستعملة يف العينة و لكل جمموعة على حدى: احلسايب و اإلحنراف املعياري  

 إحصائيات خاصة ابجملموعات Statistiques de groupe: ( 24اجلدول رقم )
 

 Moyenne Ecart-type N valide (liste) االنفاق

Non pondérées Pondérées 

1 

 10,000 10 5,29718 38,5700 الدخل

 10,000 10 1,71594 4,5000 العدد

 10,000 10 12,17876 12,9000 حجم

 10,000 10 8,09732 50,3000 العمر

2 

 10,000 10 6,00231 50,1100 الدخل

 10,000 10 2,35702 4,0000 العدد

 10,000 10 11,55710 15,3000 حجم

 10,000 10 9,25263 49,5000 العمر

3 

 10,000 10 8,61434 64,9700 الدخل

 10,000 10 1,19722 6,1000 العدد

 10,000 10 5,96378 8,3000 حجم

 10,000 10 7,60117 56,0000 العمر

Total 

 30,000 30 12,79523 51,2167 الدخل

 30,000 30 1,97804 4,8667 العدد

 30,000 30 10,35602 12,1667 حجم

 30,000 30 8,57395 51,9333 العمر

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

فمثال من خالل اجلدول نالحظ أن األسر ذات اإلنفاق العايل ) أي اجملموعة األوىل( متوسط عدد األفراد فيها 

وحدة نقدية. 64.97الدخل ب  يوم بينهما يقدر متوسط 12يقدر أبربعة أشخاص، و أن متوسط مدة الرحلة   
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 متغريات الدراسة: -ب

ر هل عات. مبعىن اخاجملمو  ل بنيمتثل أساسا للفص املستعملة يتم يف هذه املرحلة إختبار ما إذا كانت املتغريات

 يوجد اختالف بني اجملموعات يرجع إىل هذه املتغريات

 : إختبار تساوي متوسطات اجملموعات ( 25اجلدول رقم )

Tests d’égalité des moyennes des groupes 
 Lambda de 

Wilks 

F ddl1 ddl2 Signification 

 000, 27 2 37,997 262, الدخل

 040, 27 2 3,634 788, العدد

 318, 27 2 1,196 919, حجم

 184, 27 2 1,804 882, العمر

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

ر التايل و فق الفرضيات التالية:من خالل اجلدول ميكن إجراء اإلختبا  

H0 بني متوسطات اجملموعات ترجع إىل متغري الدخل. يوجد فروق: ال 

 H1 :.توجد فروق بني متوسطات اجملموعات ترجع إىل متغري الدخل 

    0.05أقل من  0.000ي همن خالل اختبار فيشر املمثل يف اجلدول نالحظ أن مستوى الداللة هلذا املتغري 

ثل تغري الدخل ميمأي أن  بديلةمستوى اخلطأ املسموح به( و ابلتايل نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية ال)

اليت تؤول إىل  (Lambda de Wilks) سا للفصل بني اجملموعات، و هذا ما أتكده قيمة ملبدا ويلكسأسا

يف  بة و املوجودةاحملسو  فيشر الصفر. كما ميكن استعمال الطريقة الكالسيكية يف اإلختبار و ذلك مبقارنة قيمة

 صول على نفس احلكم.للح 0.05( و نسبة خطأ 2، 27اجلدول أعاله مع القيمة اجملدولة عند درجة حرية ) 
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 اختيار الدالة التمييزية: -ج

حال وجود جمموعتني يكون لدينا  مبا أنه يوجد ثالث جمموعات فإن التحليل التمييزي يقرتح دالتني متييزيتني ) يف

 ال بد من اختيار إحداها و هذا ابالعتماد على جمموعة من املؤشرات املتمثلة يف: 56دالة متييزية واحدة(

a- :در %، بينما تق93.3ر ب ىل تقدمن خالل اجلدول التايل نالحظ أن نسبة التباين للدالة األو  نسبة التباين

 بيقدر  األوىل الدالة %، معىن ذلك أن حجم البياانت الذي تفسره6.7نسبة التباين للدالة الثانية ب 

 % و هو أعلى من الدالة الثانية. 93.7

b-  :ملتمثلة يف عة املشروحة اة التابملتغري اول يتبني أن نسبة اإلرتباط القانوين بني من نفس اجلداالرتباط القانوين

وي ) موجب أكرب من و هو ارتباط ق 0.888هذه احلالة يف اجملموعات و املتغريات املستقلة يقدر ب 

  .و هو ارتباط ضعيف 0.458(، بينما قدر ابلنسبة للدالة الثانية ب 0.5

 القيم الذاتية Valeurs propres: (26)  رقم اجلدول
Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation canonique 

1 3,712a 93,3 93,3 ,888 

2 ,266a 6,7 100,0 ,458 

a. Les 2 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l’analyse. 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

إىل الصفر، بينما قيمتها  و هي تؤول 0.168و من خالل اجلدول املوايل نالحظ أن قيمة ملبدا ويلكس تقدر ب 

ي وجود أىل يف الدراسة. و منه ميكن االعتماد على الدالة التمييزية األو  0.79للدالة الثانية فقدرت ب 

 يات التالية:و هو ابلفرض 2اجملموعات مربر و هذا ما يؤكده اختبار كاي 

H0 اختالف بني مراكز الفئات.: ال يوجد 

H1.يوجد اختالف بني مراكز الفئات : 

                                                           
  عز الدين حيدر، حسين يسف، مرجع سبق ذكره، ص 250. 56 
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      رفض الفرضية الصفرية نإذا  0.05أي أقل من  0.000و مبا أن مستوى الداللة للدالة األوىل و املقدر ب 

 زي.  لتميياو نقبل الفرضية البديلة. و منه وجود اجملموعات مربر. أي يوجد أمهية للتحليل 

 Lambda de Wilks ملبدا ويلكس ( 27اجلدول رقم )
Test de la ou des fonctions Lambda de 

Wilks 

Khi-deux ddl Signification 

de 1 à 2 ,168 45,542 8 ,000 

2 ,790 6,016 3 ,111 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 ابقا:سقصاؤها إيت مت الدالة التمييزية مع مراعاة املتغريات الومن خالل اجلدول التايل ميكن كتابة 

 معامالت الدالة التمييزية (28اجلدول رقم )
Coefficients des fonctions 
discriminantes canoniques 

 Fonction 

1 2 

 062,- 138, الدخل

 420, 199, العدد

 060,- 014,- حجم

 080, 064, العمر

(Constante) -11,192 -2,254 

Coefficients non standardisés 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

Z= - 11,192 + 0 ,138 X1 + 0,199 X2  

توسط أو صغري و يليه الدخل.أو م نفاق كبريإأي أن عدد أفراد األسرة هو املؤثر األكرب يف تغري اإلنفاق من   
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 معامالت الدالة التميزية لفئات التصنيف (29اجلدول رقم )
Coefficients des fonctions de classement 

 االنفاق 

1 2 3 

 1,697 1,343 1,078 الدخل

 3,705 2,737 2,935 العدد

 101,- 006,- 055,- حجم

 1,407 1,145 1,145 العمر

(Constante) -56,941 -68,503 -106,521 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 اختبار التصنيف: -

ة، دالة التمييزيعمال الابست من خالل اجلدول املوايل نقوم مبقارنة التصنيف األصلي مع التصنيف احملصل عليه

 8صحيح ل  إحصائية أصابت الدالة يف إعادة التصنيف بشكلمفردات  10حيث نالحظ أنه من أصل 

%، أما 90نسبة ب 10مفردات من اصل  9%، و ابلنسبة للمجموعة الثانية أصابت يف 80مفردات بنسبة 

ة يف إعادة التصنيف بشكل %. إمجاال أصابت الدال80و بنسبة  10من أصل  8اجملموعة الثالثة فقد أصابت يف 

 .نسبة جيدة % و هي83.3جيد بنسبة

 نتيجة التصنيف (30جلدول رقم )ا
Résultats du classementa 

 Classe(s) d'affectation prévue(s) Total االنفاق  

  1 2 3 

Original 

Effectif 

1 8 2 0 10 

2 1 9 0 10 

3 0 2 8 10 

% 

1 80,0 20,0 ,0 100,0 

2 10,0 90,0 ,0 100,0 

3 ,0 20,0 80,0 100,0 

a. 83,3% des observations originales classées correctement. 

 SPSS22: خمرجات املصدر
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 الفصل السادس:

 التحليل المشترك

L’analyse conjointe 

 les)المستويات  – (les attributs)السمات أو الخصائص المصطلحات المستعملة:  -

niveaux)-  السيناريوهات أو التوفيقات((les scénarios ou les combinaisons 

  عريف التحليل المشترك:ت -

، املنجزة من 1960عمال التابعة للرايضيات و علم النفس يف سنوات األيف  هوجد التحليل املشرتك جذور      

ومن انحية أخر فإن أهم حبوث التسويق اليت اهتمت ابلتحليل املشرتك هي دراسة  Tukey  Luce etقبل

Paul Green  العديد من املقاالت حول هذه الطريقة برفقة ابحثني اخرين مهامؤلف Wind E. Rao, V. 

Srinivasan, Y. .و منذ ذلك احلني أصبحت هذه التقنية موضوع العديد من تطبيقات التسويق بشكل خاص 

 .1971سنة   Raoو  Greenو أصبح تقنية شائعة اإلنتشار منذ أول مقال ل 

املشرتك من زمرة حتليل التباين املخصص لقياس تفضيالت األفراد املتعلقة بسمات شيء إذ يعترب التحليل      

حمدد، و الغرض منه حتديد امليوالت العامة و قياس التأثري املشرتك للخصائص فمثال معرفة أهم حمددات إقتناء 

هذه التقنية بشرح جهاز حاسوب ) القدرة، العالمة التجارية، التصميم، حجم الشاشة، اللون...(، وتسمح 

تفضيالت األشخاص. يستخدم التحليل املشرتك خاصة يف جمال السلع و اخلدمات املوجهة لإلستهالك، إذ 

 .   57يساعد على حتسينها و حتديد الرتكيبة األكثر طلبا من طرف الزابئن

                                                           
57 Manu Carricano, Fanny Poujol, analyse des données avec SPSS, pearson education, Paris , France, 2009, p 
155 
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موعة من البدائل كما يعرف أيضا على أنه طريقة للتحليل تقدر تفضيال املستهلك من خالل تقييمه العام جمل

 .58احملددة يف شكل مسات

 :ةأي أن التحليل املشرتك جييب على التساؤالت التالي

 إخل(؟ن...الشكل، اللو  ( أو تلك ابلنسبة للمستهلك )كالسعر، السعة،attributما هي أمهية هذه السمة ) -

 ملطروح؟ا نتجما هي الشرحية السوقية اليت جيب على املؤسسة استهدافها و اليت يالئمها امل -

 يستعمل التحليل املشرتك ل:استعماالت التحليل املشرتك:  -

 تعريف منتج جديد.     -أ

 دراسة املنافسة. -ب

 حتديد الشرحية السوقية ) جتزئة السوق(. -ت

 حتديد السمات املهمة يف اختيار الزبون ملنتج معني. -ث

 شروط تطبيق التحليل املشرتك: -

 جيب أن تكون املتغريات مستقلة. -

 .يكون عدد املستوايت متوازنيفضل أن  -

  ال جيب إمهال عامل مهم يف تقييم الشيء ) املنتج أو اخلدمة...(. -

 

 

                                                           
58Guillot-Soulez, Chloé et Sébastien Soulez, l’analyse conjointe présentation de la méthode et potentiel 
d’application pour la recherche en GRH, revue de gestion des ressources humaines, p2. 
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 مراحل التحليل املشرتك: -

 املرحلة األوىل: اختيار السمات و مستوايهتا 

اختيار يعترب اختيار العوامل و املستوايت مسألة حامسة، حيث جيب أن تتوافق مع جمموعة من املعايري املتدخلة يف 

األفراد للسلعة أو اخلدمة. فمن املهم أن تكون هذه الصفات مهمة و مستقلة عن بعضها البعض، و أن تصف 

الشيء موضوع الدراسة ) السلعة، اخلدمة، املتجر، الفكرة...( بشكل اتم و أن حتتوي هذه الصفات و اليت يطلق 

        وايت و هي قيم أتخذها هذه السمات.عليها عادة مصطلح مسات جمموعة من البدائل و اليت تدعى مست

و عموما ينصح ابستخدام عدد متقارب من املستوايت لكل مسة فاستخدام مستويني أو ثالث يسمح بتقدمي 

كما جيب أن تكون هذه السمات مهمة و متقاربة يف عددها و أن تصف يف   . 59خيارات واضحة للمستجوب

 الدراسة.جمملها املنتج أو اخلدمة أو الشيء حمل 

   أو احملاكاة املرحلة الثانية: بناء السيناريوهات

ن ليت هي عبارة عهات و ااريو بعد اختيار السمات الضرورية للدراسة و حتديد مستوايهتا، يتم استخراج السين

تم يالبياانت حيث  داة مجعها أتوفيقات ) تركيبات( ممكنة للخدمة أو السلعة حمل الدراسة و اليت تعترب بدور 

 ة تفضيله.ستبيان و يطلب منه ترتيبها حسب درجإتوجيهها للمستجوب يف شكل 

 اختبار صحة النموذج:  املرحلة الثالثة: 

. إذ جيب أن كيندال  سون ومن أجل أن تكون الدراسة صحيحة جيب توفر شروط لذلك و املتمثلة يف اختباري بري 

 (.0.05يكون االختباري ذو داللة احصائية ) أقل من 

                                                           
 فؤاد بوبطيمة،تفضيالت المستهلكين لصفات متجر التجزئة الغذائية دراسة ميدانية، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، غرداية، الجزائر، 59

 .65، ص 2012، 17العدد



 مطبوعة: تحليل البيانات للتسيير

 

 
89 

 

 لكل مستجوب: تقدير منفعة و أمهية كل مسة املرحلة الرابعة:

لتقدير ا هذا ايضدم ألكل مستجوب و يق ل جداول و منحنيات منفعة كل مسةالتحليل املشرتك يف شكيقرتح 

توى جوب هلذا املسل املستن تفضيإذ تعرب املنفعة املوجبة عتظهر منفعة موجبة و منفعة سالبة  ثللعينة ككل، حبي

الهلا خككل ميكن من   للعينة نة ويف العي ألمهية كل مسة لكل فرد او على العكس املنفعة السالبة. كما يقدم تقدير 

 حتديد السمة األكثر أمهية.

        صاد اجلزئي، اإلقتيفليها عو جتدر اإلشارة إىل أن التحليل املشرتك يستخدم نفس مفهوم املنفعة املتعارف  

ة الكلية هي قاعدة املنفع تة(، حتجلزئياو يعمل على مبدأ جتزئة التفضيالت و ابلتايل جتزئة املنفعة الكلية ) املنفعة 

أي ميكن  (le modèle compensatoire)كما أنه يعمل مببدأ النموذج التعويضي  جمموع املنفعات اجلزئية.

قابل أن مملدينة ركز امببيت بعيد عن  امة األخرى مثال ميكن لشخص أن يرضلسمة أن تعوض تدين مستوى الس

 يكون متسعا أو منخفض الثمن. 

 

 :SPSSالتحليل املشرتك ابستخدام  -

ت و لديه عدد ة بسكوين علبرغب يف تسويق منتج و ليكمقاول ي للقيام بتطبيق هذه التقنية ميكن أن نفرتض أن

ديد يار بينها و حت اإلختيفتار حممن اخلصائص املتعلقة ابلتعليب اليت من املمكن أن يقدمها هلذا املستهلك و هو 

 ح. ألراباب هبا أكرب عدد من الزابئن و ابلتايل اليت حتقق أكرب خصائص التعليب اليت يرغ

 حةايت موضملستو حيث أن خصائص التعليب تتمثل يف اللون، احلجم و الشكل و لكل منها حمموعة من ا

 ابلشكل التايل:
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تلف من ن منط خمنها عمن خالل هذه املستوايت ميكن تكوين جمموعة من التوفيقات اليت تعرب كل واحدة م

 ة:وفق املراحل التالي SPSSالتعليب، و ميكن احلصول على هذه التوفيقات ابستخدام 

 
املتغريات كااليت: تم إدراجيو من خالل صندوق احلوار التايل   

أزرق•

أخضر•

أحمر•
اللون

كبير•

متوسط•

صغير•
الحجم

دائري•

مربع•

مستطيل•
الشكل
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 كمايلي:و املستوايت املتعلقة هبا  

 
 : صحيح و بعد ظهور املخرجات التالية يف صفحة املخرجات نتأكد من أن العملية متت بشكل

 
اليت مت إجنازها نتبع اخلطوات التالية:و إلظهار السيناريوهات   
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، حسب درجة التفضيل يتم ترتيبها من طرفهمو متثل هذه السيناريوهات اإلستبيان الذي يقدم للمستجوبني حيث 

ابقرتاح صيغة خاصة لإلستبيان أويل و يقوم املستوجب ابقرتاح تقنيات السابقة تتميز هذه التقنية فخالفا لل

، ليتم بعدها تكوين السناريوهات اليت هي عبارة توفيقات مستوايت املتغريات املقرتحة، و اليت متثل يف املتغريات

    مثالنا السيناريوهات التالية:
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ها فراغإرميزها و تو بعد  تلفةخمتعليب و ترتيب السيناريوهات اليت متثل كل واحدة منها صيغة  بعد مأل االستبيان

 تتكون قاعدة البياانت التالية: SPSSيف برانمج 

 
ر، كبري، لث )أمحا الثفمثال ميكن القول أن الشخص األول يفضل السيناريو األول )أمحر، صغري، مربع( مث

 مستطيل(... إخل.

خالفا للتقنيات األخرى يتم الربجمة للتحليل املشرتك ألن هذه التقنية لست جاهزة و ذلك من  بعدها و أيضا و 

 خالل الكتابة الدقيقة للربانمج ابملراحل التالية:

 
 كما يف الصندوق املوايل
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حو نتائج على النال تظهرعلى لليل على الربجمة مث الضغط على املثلث األخضر يف األضو كمرحلة موالية يتم الت

 التايل:

 حتليل النتائج:مرحلة 

اجلدول التايل يوضح املتغريات و عدد املستوايت لكل متغري، إذ نالحظ أن هناك ثالث متغريات لكل منها ثالث 

املستوايت بني املتغريات املستعملة يف الدراسة. مستوايت كما سبق الذكر. و جتدر اإلشارة لضرورة تقارب عدد   

 وصف النموذج (31رقم ) اجلدول
Description du modèle 

 N de niveaux Relation aux rangs ou aux scores 

 Valeur discrète 3 اللون

 Valeur discrète 3 الحجم

 Valeur discrète 3 الشكل

Tous les facteurs sont orthogonaux. 

 SPSS22: خمرجات املصدر

نسبة لكل لالتحليل الفردي أي املنفعة املتعلقة بكل فرد و كذا درجة أمهية املتغريات ابيظهر التحليل املشرتك أوال 

أن املنفعة األكرب و املوجب للون األمحر، أما  لو ابلنسبة للفرد األول ميكن القو أفراد العينة. فعلى سبيل املثال 

 املوجبة الشكل املستطيل و املربع هيصغري، يف حني أن منفعة لسمة ابلنسبة للحجم فلديه منفعة أكرب و موجبة 
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ان يكون التعليب القول أن هذا الشخص يفضل  ناألكرب كما أهنا متساوية ابلنسبة هلذين املستويني، و عليه ميك

  أمحر صغري مربع أو أمحر صغري مستطيل و هذا ما يوضحه اجلدول التايل:

 املنفعة  (32اجلدول رقم )
Utilités 

 Estimation 

d’utilité 

Std. Erreur 

 اللون

 2,160 667,- األخضر

 2,160 667,- األزرق

 2,160 1,333 األحمر

 الحجم

 2,160 667,- كبير

 2,160 667,- متوسط

 2,160 1,333 صغير

 الشكل

 2,160 333, مربع

 2,160 667,- دائري

 2,160 333, مستطيل

(Constante) 5,000 1,528 

 SPSS22: خمرجات املصدر

ية ول يويل األمهلشخص األثال اأما اجلدول املوايل فيظهر درجة أمهية كل متغري ابلنسبة للشخص، فعلى سبيل امل

 األوىل للون و احلجم مث الشكل.

 قيم األمهية (33اجلدول رقم )
Valeurs d'importance 

 

 40,000 اللون

 40,000 الحجم

 20,000 الشكل

 SPSS22: خمرجات املصدر

 

 لكل أفراد العينة. التالية النتائج كما تقرتح هذه التقنية

لعينة و من خالل اجلدول منفعة موجبة للون لحيث أن  التقنية حتليال كليا لكل العينة.يف األخري تقدم  بعدها و

ومنه األزرق، أما احلجم فاملنفعة األكرب كانت للحجم الصغري، يف حني أن الشكل املستطيل كان له أكرب منفعة، 
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ذا إعلى املؤسسة فإنه عينة الدراسة تفضل التعليب ابخلصائص ) السمات( التالية: "أزرق صغري مستطيل" و عليه 

   أرادت تلبية رغبات أغلب زابئنها أن تقدم منتجها معلب هبذه اخلصائص.

 Utilités املنفعة (34اجلدول رقم ) 
 Estimation d’utilité Std. Erreur 

 اللون

 262, 500,- األخضر

 262, 633, األزرق

 262, 133,- األحمر

 الحجم

 262, 733,- كبير

 262, 067,- متوسط

 262, 800, صغير

 الشكل

 262, 400,- مربع

 262, 233,- دائري

 262, 633, مستطيل

(Constante) 4,967 ,186 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 الشكل مثألول ب احلجم اتمامها يل إهفاجلدول املوايل يوضح أن العينة تو  أما درجة أمهية املتغريات ابلنسبة للعينة

 مث اللون.

  قيم األمهية (35اجلدول رقم )
Valeurs d'importance 

 29,407 اللون

 37,467 الحجم

 33,125 الشكل

Score d'importance moyen 

 SPSS22: خمرجات املصدر

 الشرطني التاليني: إستيفاءكما أن صحة التحليل تتوقف على 
 اإلرتباط (36اجلدول رقم )

Corrélationsa 

 Valeur Sig. 

r de Pearson ,961 ,000 

Tau de Kendall ,800 ,002 

a. Corrélations entre les préférences 

observées et estimées 

 SPSS22: خمرجات املصدر
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 0.05من  دال أقلو كان من معامل اإلرتباط لبريسونمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة لكل 

 ومنه النموذج مقبول.

 و املنحنيات التالية تبسط كلما سبق:

 ( : منفعة متغري اللون لكل فرد06الشكل رقم )

 
 

 SPSS22: خمرجات املصدر

( : منفعة متغير الحجم لكل فرد07الشكل رقم )  

 
 SPSS22: خمرجات املصدر

منفعة متغير الحجم لكل فرد( : 08الشكل رقم )  

 
 

 SPSS22: خمرجات املصدر
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 (: درجة أمهية متغريات الدراسة لكل فرد09الشكل رقم ) 

 
 SPSS22: خمرجات املصدر

كال األش كل مستوى الخاص بكل متغيرة فتوضحه الكلية ) اإلجمالية(  أما بالنسبة لمنفعة

 التالية:  

( : منفعة متغير اللون 01الشكل رقم )  

 
 

 SPSS22: خمرجات املصدر

( : منفعة متغير الحجم11الشكل رقم )  

 
 SPSS22: خمرجات املصدر
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( : منفعة متغير الشكل21الشكل رقم )  

 
 SPSS22: خمرجات املصدر

 

(: أهمية المتغيرات 31الشكل رقم )  

 

 
 SPSS22: خمرجات املصدر
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 الفصل السابع

 حتليل التشابه

L’ analyse de similarité 

 (similarité).التشابه  – stimulus املصطلحات املستعملة: -

 :تعريف -

ألفراد عن ذهنية لرات اليعترب من تقنيات التحليل متعدد األبعاد لتكوين خمطط مرئي يسمح بتحديد التصو  

ل هذه فراد و تستعملدى األ لسائدو معامل هذا املخطط تكون التوجه ا ،جمموعة من املنتجات املتنافسة فيما بينها

يار يل السعر، اختلدة، حتت جديالتقنية بصفة خاصة يف التسويق لتحديد صورة املنتج، جتزئة السوق، تطوير منتجا

  .قنوات التوزيع

 البياانت املستخدمة: -

اعي رت السبقياس ليكم)التفضيالت( وذلك ابستخدام ملعرفة توجهات الزابئن  ابإلستبيان يتم اإلسعانة 

ليت تتمثل ا املباشرة و ريقة غريو الطأزوجني من املنتجات أو اخلدمات  ابستخدام إما الطريقة املباشرة ابملقارنة بني

 (.attributs) يف مقارنة كل زوج من املنتجات حسب اخلصائص أو السمات املتعلقة هبا

 مراحل التحليل: -

 االوىل: بناء مصفوفة التشابهاملرحلة 

  يف هذه املرحلة يتم التحليل إما عن طريق مقارنة فرد بفرد أو عن طريق التجميع و ذلك حبساب الصف املتوسط 

 ) الرتتيب( أو اإلحداثية املتوسطة ) التقييم( لكل زوج.
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ة من بطريقة خمتلف وج مرتبالز  كو يف كلتا احلالتني إذا كان الفارق بني الصفوف أو اإلحداثيات مرتفع، معىن ذل

 طرف األفراد.

  املرحلة الثانية: التعليق على احملاور

ليها األشياء عتتوضع  ية. ون من بعدين يعرف ابخلريطة اإلدراكو اهلدف من حتليل التشابه هو إنشاء منحىن مك

 مفردات مقابل األخرى ابإلعتماد على البعد بينها.املدروسة ) منتجات مثال( 

 املرحلة الثالثة: تقييم جودة التمثيل

يتم التأكد من صالحية نتائج حتليل التشابه من خالل تقييم جودة التمثيل للبياانت وبتوفر شرطني أساسني 

 :60مها

تيب فقا للرت و ت املتنافسة و الذي يفسر قدرة احللول على تشكيل أبعاد بني املنتجا  Stressمعدل احلساسية -

 األصلي.

-R Carrée   . معامل التحديد الذي جيب أن يقرتب من الواحد 

 

 :SPSSحتليل التشابه ابستخدام 

من خالل هذا املثال نفرتض أننا سنقارن بني متعاملي اإلتصاالت يف اجلزائر ) جيزي، موبيليس، أوريدو( و ذلك 

املقدمة. حيث نطبق تقنية و اخلدمة  ودة ، التموقع يف السوقاجلوفقا لعدد من املتغريات املتمثل يف: التسعري، 

 حتليل التشابه وفقا للخطوات املوالية:

                                                           
60Dominique Desbois,op cit, p 18  
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 بعد إدخال املتغريات حمل الدراسة من خالل صندوق احلوار التايل: 

 
 

ة مفردات/ ل مصفوف شكيف ومن خالل صندوق احلوار أعاله يتبني أنه ميكن استخدام شكل مصفوفة بعد مربعة أ

و ابه األقصى( أ) التش ملقارنةاالستبيان. أي أن االستبيان ميكن أن يكون بصيغة امستخرجة مباشرة من متغريات 

 ئلة.فس األسو بن أن يكون لكل عنصر يف الدراسة )متعاملي اهلاتف النقال يف هذا املثال( على حدى

 يظهر صندوق احلوار التايل: Modèleو ابلضغط على 
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 دراسة:املنحىن البياين جلميع متغريات الميكننا صندوق احلوار التايل من احلصول على 

 
 نتائج:حتليل ال

ورات الذهنية يد التصبتحد من تقنيات التحليل متعدد األبعاد لتكوين خمطط مرئي يسمح حتليل التشابه يعترب

و     راد سائد لدى األفتوجه الون الو معامل هذا املخطط تك ،لألفراد عن جمموعة من املنتجات املتنافسة فيما بينها

ديدة، حتليل نتجات جمطوير تتستعمل هذه التقنية بصفة خاصة يف التسويق لتحديد صورة املنتج، جتزئة السوق، 

 . السعر، اختيار قنوات التوزيع

س ليكرت خدام مقيات( وذلك ابستملعرفة توجهات الزابئن )التفضيالإلسعانة ابإلستبيان يتم ا وفقا للمثال السابق

من املنتجات  كل زوج  قارنةمة احلالية استخدمت الطريقة غري املباشرة و اليت تتمثل يف السباعي ويف الدراس

 (. ....)متعاملي اإلتصاالت( حسب اخلصائص أو السمات )سعر املكاملة ،التغطية اخلدمات
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تشابه من التأكد من صالحية نتائج حتليل ال من خالهلا يتم و اليت الطرق اإلحصائية املتعلقة هبذه التقنيةمن  و

 .61خالل تقييم جودة التمثيل للبياانت بتوفر شرطني أساسني مها

رتتيب وفقا لل ات املتنافسةو الذي يفسر قدرة احللول على تشكيل أبعاد بني املنتج  Stress معدل احلساسية- 

 .األصلي

 - R Carrée  معامل التحديد الذي جيب أن يقرتب من الواحد .  

وسط سعر مت  إىليشريعري الذي جتمع املتغريات ميكن تسمية احملور األول و الذي ميثل التس من خالل املنحىن و

موبيليس مع  ا حملورل هذاملكاملة، العالوات،طريقة الدفع، التخفيضات و سعر الرسائل. حيث تتنافس من خال

 .جيزي

مي إلستقبال، تقدامتوسط  ورتنت اإلنأما  احملور الثاين و الذي ميثل النوعية و الذي ميثل متوسط التغطية، سعر 

 .اخلدمات و اإلشهار

إذ   Spss به بواسطة برانمجللقيام بتحليل التشا  Alscal حيث مت التوصل هلذه النتائج ابستعمال خوارزمية  

 : كانت النتائج عبارة عن خريطة إدراكية ذات بعدين موضحة يف الشكل التايل

 

 

 

                                                           
61Dominique Desbois, op cit, p 73 
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اإلدراكية: منحنى الخريطة (14)الشكل  

   

 SPSS22: خمرجات املصدر

 :و ذلك بعد التأكد من شروط تطبيق التقنية املتمثلة يف

    Stress  =   ,04715      RSQ =  ,98921 

عامل االرتباط مربع  قريب الشرط الثاين ألن م حتققو  0.05حتقق الشرط االول ألن معامل احلساسية أقل من 
 .التفسري للمتغريات قوية من الواحد والذي يعين أن نسبة

 :ستعملةسة املداثيات مؤسسات االتصال الثالثة وفقا ملتغريات الدراحهر إظو اجلدول املوايل ي

 اخلريطة اإلدراكية إحداثيات املتغريات يف منحىن ثنائي البعد: (37اجلدول رقم )
Configuration derived in 2dimensions 

Stimulus Coordinates  Dimension 
2 1 Stimulus 

Name 
Stimulus 

Number  
0.4211- 0.0640 taxationoredoo   1 
0.0643- 1.3836 taxationmobilis     2 
0.5182- 1.9255- taxationdjezzy   3 
0.0433 1.9016 qualitemobils     4 
0.2260 1.2775 servicemobils       5 
0.6726- 0.2443- qualiteoredoo     6 
0.3928- 0.1906 Serviceeoredoo 7 
1.4864 1.0910- Qualitedjezzy 8 
0.3133 1.5564- Qualitedjezzy 9 

 

 SPSS22: خمرجات املصدر
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ات  حداثيإيزي، إذ يس مع جموبيل وريدوا مع جيزي  وحمور التسعري يتنافس فيهأيتضح أن حمور النوعية يتنافس فيه 

خيص حمور النوعية  . أما فيما1,3836وقوية ابلنسبة موبيليس  1,9255-جازي ضعيفة يف حمور التسعري 

، من خالل هذا ميكن 1,3836وبيليس ملو ضعيفة ابلنسبة   1,4864 اثيات جازي قوية يف حمور التسعريفإحد

ازي جا النوعية، أم ولتسعري وري االقول أن موبيلس تعترب أفضل املتعاملني متوقعا يف سوق اإلتصاالت ابلنسبة حمل

متوسط  يدوا املتعاملترب أور ني تعحتعترب أفضل املتعاملني متوقعا يف حمور النوعية  وأضعف يف حمور التسعري . يف 

 . التموقع يف حمور التسعري وأضعف يف حمور النوعية
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