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 الخالصة :

تعد ظاهرة الوفٌات احدى اهم الظواهر التً تؤثر بشكل سلبً و مباشر على مراحل النمو 

الوفٌات ــ  –السكانً فهً تشكل عنصرا رئٌسٌا من عناصر التغٌٌر السكانً ) الخصوبة 

الهجرة ( . فهً تمثل العنصر السالب فً معادلة النمو السكانً كونها تؤدي الى التناقص فً 

 اعداد السكان .

ان نمو ظاهرة وفٌات األطفال له اسباب كثٌرة منها غٌاب التوعٌة الصحٌة وبرامج الرعاٌة 

نقص االدوٌة و تراجع الخدمات الصحٌة المقدمة من قبل والصحٌة الخاصة باألسرة و الطفل 

م هذه لهو من اهم االسباب الرئٌسٌة فً تفاقالدولة بسبب الحروب و عدم االستقرار السٌاسً 

لذا ونظرا لخطورة هذه الظاهرة و خوفا من  الظاهرة التً باتت تهدد حاضر البلد ومستقبله .

اعداد الوفٌات جاءت اهمٌة بحثنا فً وضع دراسة تحلٌلٌة وفق اسس علمٌة  تفاقم و ازدٌاد 

 بذلكواحصائٌة بحته فً احصاء الوفٌات لألطفال من خالل جمع وتحلٌل البٌانات الخاصة 

حلٌلٌة وفق اسس علمٌة رصٌنة تمكن هذه الدراسة االجهزة تدراسة احصائٌة كبها وتبوٌ

الوفٌات و تعمل حد من ظاهرة للالحكومٌة و مالكات وزارة الصحة من وضع خطط مستقبلٌة 

مواجهة خالل رفع مستوى الخدمات الصحٌة وعلى خفض معدالتها الى اقصى حد ممكن من 

الطبٌة من اجهزة ومعدات طبٌة متطورة فضال عن رفد المالكات االمراض وتوفٌر المستلزمات 

 الطبٌة بأطباء وكوادر طبٌة مهنٌة و متدربة .

ٌتضمن البحث أربعة فصول , حٌث احتوى  الفصل االول على المقدمة وهدف البحث  وكذلك   

تحدٌد مشكلة ومنهجٌة البحث , اما الفصل الثانً فتناول الجانب النظري وعرض نماذج 

االنحدار الخطً البسٌط والمتعدد وركز على كٌفٌة بناء النماذج ومنها النموذج التربٌعً 

الجانب التطبٌقً  فتناولوالنموذج التكعٌبً مع وسائل المقارنة فٌما بٌنها ., أما الفصل الثالث 

لبناء نماذج احصائٌة وبٌانات عن محافظة بابل وتناول جانبٌن االول اهتم بتحلٌل بٌانات 

الثانً بناء الجانب والدات والوفٌات االجمالً للمحافظة مع التفصٌل على الفئات العمرٌة وال

 ٌننماذج لبعض االمراض مثل التسمم الدم الجرثومً وعجز التنفس مستخدما البرنامج

( أما الفصل الرابع فقد  SPSS Version 24, MINITAB Version 17) ٌن االحصائٌ

 . توصٌاتوال االستنتاجات تناول اهم



  

 
 

 شكر وتقدير
 

لمساعدتي في إكمال هذا اوال واخرا  الشكر هلل رب العالمين 
 البحث.
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2

المقدمة  1-1

االطفال فً كل زمان ومكان ٌعدون الثروة الحمٌمٌة فً أي مجتمع من المجتمعات ألنهم لادته فً 

وتوفٌر المستمبل , ولذلن تبذل الحكومات الوطنٌة كل ما فً وسعها من اجل إعدادهم اإلعداد الصحٌح 

وتولٌهم اهتماماتها وخططها وتخصٌصاتها المالٌة بل إن ممٌاس نجاح أٌة الرعاٌة الصحٌة الضرورٌة 

 حكومة أصبح مرتبطا بمدى اهتمامها باألطفال .

ً فً حٌاة الطفل فهً أول بٌئة أجتماعٌة تتولى كما ان ل حماٌة الطفل وتوفٌر كافة السرة دوراً هاما

وهً التً تتوافر فٌها أشباع الحاجات االجتماعٌة واالخاللٌة والروحٌة لمعنوٌة ممومات الحٌاة المادٌة وا

له , وفً ظلها ٌشعر الطفل باالنتماء واالمـان ,  أما دور الدولة فانه مكمال لدور االسرة أذ تعمل الدول 

 المختلفة . على توفٌر الخدمات وتشرٌع الموانٌن واالنظمة للحد من أستغالل الطفولة فً نواحً الحٌاة 

حموق اإلنسان األساسٌة التً ٌجب أن ٌتمتع بها األطفال فً أي مكان  ودون تمٌٌز ، وهذه  ومن ضمن 

الحموق هً : حك الطفل فً البماء ، والتطور والنمو إلى ألصى حد ، والحماٌة من التأثٌرات المضرة ، 

، .الحٌاة الثمافٌة واالجتماعٌة  وسوء المعاملة واالستغالل ، والمشاركة الكاملة فً األسرة ، وفً

والٌخفى عن الجمٌع فالطفل العرالً ٌعتبر أحد الذٌن عانوا من ألسى الظروف االجتماعٌة وااللتصادٌة 

والسٌاسٌة والتهجٌر والخطف , ونزاعات مختلفة فأصبح من الطبٌعً أن نجد أطفاال ٌهٌمون فً الشوارع 

ف الشدٌد أو برد الشتاء المارس تاركٌن مماعد الدراسة لٌمارسوا مرتدٌن المالبس الرثة فً حر الصٌ

مختلف أنواع األعمال التً التتناسب مع أعمارهم . لذلن ٌجدر بنا االهتمام بالطفولة باعتبارهم حملة 

المستمبل ونواته وأنتشال االطفال الذٌن حرموا من حمولهم والعمل على تلبٌة كافة المتطلبات التً تساعد 

شأتهم بطرٌمة صحٌحة سواء كانت من الناحٌة البدنٌة أو العملٌة أو النفسٌة أو المعرفٌة ونبدا على ن

بافضل األستثمارات وهو األستثمار األمثل باطفالنا الن عدم حرمانهم والعمل على رفاهتهم  ٌحدد الى 

 مدى كبٌر رفاهه الدولة بالمستمبل .

ا والجهل وعدم المتابعة من لبل األسرة العرالٌة بما األم الحامل وطفله الوعً الصحً لدى غٌابأن 

ٌخص فحص الوالدٌن لبل وأثناء فترة الحمل وانتشار األمراض المختلفة  كأمراض التخلف العملً 

والتشوهات الخلمٌة فً تكوٌن الجهاز العصبً والمخ واضطراب النمو والجهاز التناسلً والجهاز 

كل هذه  راض الملب الوراثٌة وأورام المخ لدى األطفالالعصبً وأمراض العضالت الوراثٌة وأم

بشكل ملحوظ فً جمٌع أنحاء العراق  تالوفٌا و أدت إلى ارتفاع أعداد الوالدات االسباب و غٌرها 

ومنها محافظة بابل.
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و لبحث العوامل  تبابل ذات عاللة بالموالٌد والوفٌامحافظة وألجل توفٌر معلومات مهمة للمخطط فً 

مراض من عاللتها بالفئات نتمكن من تحدٌد أهم األولكً حسب الفئات العمرٌة  توفٌالالمؤثرة على ا

ووضع توصٌات للحد من هذه الظاهرة فمد تم استعمال طرٌمة صحة الطفل وأكثرها تأثٌراً على العمرٌة 

 افظة بابل ودراستها .البٌانات من محتم حصر بعد ان االنحدار الخطً البسٌط والمتعدد 

وكذلن تحدٌد  على الممدمة وهدف البحث الفصل االول  احتوى ٌتضمن البحث أربعة فصول , حٌث   

نماذج االنحدار الخطً البحث , اما الفصل الثانً فتناول الجانب النظري وعرض منهجٌة مشكلة و

ٌعً والنموذج التكعٌبً مع وسائل البسٌط والمتعدد وركز على كٌفٌة بناء النماذج ومنها النموذج الترب

احتوى الجانب التطبٌمً لبناء نماذج احصائٌة وبٌانات , أما الفصل الثالث فتركز الى الممارنة فٌما بٌنها .

االجمالً للمحافظة مع  تعن محافظة بابل وتناول جانبٌن االول اهتم بتحلٌل بٌانات الوالدات والوفٌا

نً بناء نماذج لبعض االمراض مثل التسمم الدم الجرثومً وعجز التفصٌل على الفئات العمرٌة والثا

أما الفصل (  SPSS Version 24, MINITAB Version 17)ٌن االحصائٌ ٌنمستخدما البرنامجالتنفس 

 .تناول اهم االستنتاجات والتوصٌات الرابع فمد 

 

 مشكلة البحث  1-2

بشاء نساذج االنحجار الخظية الجراسة في استعخاض االساس الشغخي ل ىحه في البحث مذكمة تتسثل
والتكعيبية  لبعض االمخاض والستغيخات الرحية الفاعمة في محافغة بابل مرشفة حدب الفئات  بيعيةوالتخ 

سمؾك  كحلػ دراسة العسخية واالمخاض مثل مخض تدسؼ الجم الجخثؾمي  ومخض عجد التشفذ وغيخىا و 
. ي كل مخضف والسؤثخة الفاعمة الستغيخات تحجيجسشؾات  مع  8الؾالدات والؾفيات لمفئة العسخية اقل مؽ 

الستغيخات التي باالمكان االعتساد عمييا  حؾل تداؤالت وجؾد أساس عمى تقؾم الجراسة ىحه فإن وبالتحجيج
خظيط احرائية تداعج في التبشاء نساذج وصف الؾاقع الرحي في محافغة بابل وىل باالمكان في 

 . والتظؾيخ لمؾاقع الرحي في محافغة بابل 

 

  هدف البحث  1-3

ٌهدف هذا البحث الى حساب وبناء افضل نموذج من بٌن نماذج االنحدار ) الخطً البسٌط ، النموذج 

اوال ، الوفٌات  التربٌعً ، النموذج التكعٌبً ( لكل من المتغٌرات الصحٌة التالٌة المتمثلة باعداد الوالدات
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حسب  تسنوات ( ثانٌا وكذلن الوفٌا 6-3سنوات ، من  3-1، من ‘ العمرٌة ) الل من سنة ت حسب الفئا

تصنٌف االمراض لبعض الفئات العمرٌة مثل ) مرض التسمم الجرثومً ، ومرض عجز التنفس وذات 

من وضع االتحادٌة  الدولة الرئة ( ثالثا فً  محافظة بابل حتى تمكن السلطات الصحٌة فً المحافظة و

ورفع المستوى الخدمً والصحً ، مع العمل  تة االمراض والتملٌل من الوفٌاهالخطط المستمبلٌة لمواج

على توفٌر كافة مستلزمات العملٌة الصحٌة فً المحافظة من االطباء والمساعدٌن واالدوٌة واالجهزة 

 وغٌرها .

 بيانات البحث   1-4

 وصفت بٌانات البحث بعد جمعها وتصنٌفها وتبوٌبها باالتً من البٌانات  

 (  0212  -0212اجمالً اعداد الوالدات فً محافظة بابل للفترة من )  -

 – 0212الوفٌات لالطفال دون السنة السادسة فً محافظة بابل للسنوات من اعداد بٌانات  -

بعمر ت سنوات ، وفٌا 3-1بعمر  توفٌا ) وفٌات بعمر دون السنة ،بعد تصنٌفها الى   0212

 . سنوات ( 3-6

ومنها ) وفٌات بسبب حسب كل فئة عمرٌة وعاللتها ببعض االمراض  تبٌانات اعداد الوفٌا -

تسمم الدم الجرثومً ، وفٌات بسبب مرض ذات الرئة وعجز التنفس ، وفٌات بسبب عجز الكبد 

 .، وفٌات بسبب التهاب الدماغ ، وتصنٌفات اخرى ( 

 

  االستعراض المرجعي  1-5

، استسارة االستبيان لتحميل الؾالدات السيتة ووفيات   [42]  استخجم الغشام ، دمحم طو (5:;3)في عام 
االطفال حجيثي الؾالدة بعج تؾزيعيا عمى عيشة مؽ الشداء الخاقجات في السدتذفيات واستشتج ان ىشاك تاثيخ 

 ؾفيات وىحا التاثيخ اقؾى مؽ تاثيخ االب .ال ثعكدي لمسدتؾى التعميسي لالم عمى حجو 

الظخق االحرائية في تقجيخ وفيات االطفال  [ 7] أستخجم الجوري , فيرل ناجي  (::;3)في عام 
واالطفال الخضع تؾصل فييا الى أن وفيات الخضع مختفعة حدب السؾاسؼ فقج بمغت أعمى ندبة ليا حدب 

فرل الذتاء ويمية فرل الخخيف ثؼ الخبيع والريف عازيا البيانات الستؾفخة لجى السؤسدات الرحية في 
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الدبب في ذلػ الى عجم تحسل ىؾالء االطفال أختالفات الظقذ وأنتذار االمخاض التي تريب الجياز 
 التشفدي .

 

، شادي اسساعيل بجراسة "استعسال نسؾذجي االنحجار  [ 4]  ( قام الباحث د. التمباني4227في عام )
المؾجيدتي وانحجار كؾكذ لجراسة العؾامل السؤثخة عمى وفيات االطفال الخضع في فمدظيؽ" اذ تؾصل 

تذيخ إلى انو عمى الخغؼ مؽ اختالف مقجار ندبة خظخ وفاة الظفل نؾعا ما في نتائج الباحث الى 
كؾكذ إال أنيسا تؾصال إلى نفذ الستغيخات التي ليا تأثيخ عمى  نسؾذجي االنحجار المؾجيدتي وانحجار

الغاىخة. وىحا ما أكجتو بعض الجراسات الدابقة في حالة ما إذا كانت الفتخة الدمشية لمستابعة قريخة اقل 
 مؽ خسذ سشؾات ".

ائية عجي عمي بجراسة تظبيقية " دراسة إحرس، سسا  [ 34]  ( قجمت الباحثة الياشسي4227في عام )
( " اذ تؾصمت الباحثة الى عجة نتائج مشيا 4226-9:;3لؾفيات االطفال الخضع لسحافغة نيشؾى لمفتخة )

، وقج سجمت اقل 4225" معجالت وفيات الخضع سجمت تحبحب بالشتائج حيث سجمت اعمى قيسة ليا في 
 ". ;:;3قيسة ليا في الدشة 

خيج بجراسة تظبيقية مؽ واقع بيانات تقخيخ التشسية ، ف  [ 8] ( قجم الباحث د. الجاعؾني 4228في عام )
بعشؾان )اسمؾب تحميل االنحجار الخظي الستعجد في دراسة اىؼ الستغيخات االقترادية  4228البذخية لعام  

والجيسؾغخافية السؤثخة في معجل الؾالدات الكمية( وكان اليجف مشيا ىؾ دراسة اىؼ العؾامل االقترادية 
( سشة وذلػ عمى ;6-37خة في معجل الؾالدات الكمية لمسخأة طؾال مجة االخراب بعسخ) واالجتساعية السؤث

مدتؾى العالؼ وقج تؼ تظبيق اسمؾب االنحجار الخظي الستعجد في اختيار اىؼ العؾامل السؤثخة )الستغيخات 
 السدتقمة( عمى الستغيخ التابع .

بحث بعشؾان )تحميل البيانات الثشائية لجراسة   [ ;3] ساىخة حديؽ قجمت، زيؽ،  (;422)في عام 
العؾامل السؤثخة في حجوث التذؾىات الؾالدية في مدتذفى البرخة لمشدائية واألطفال( استخجمت أنسؾذج 
المؾجدتيػ في دراسة العؾامل السؤثخة في حجوث الؾالدات السذؾىة. وبيشت نتائج الجراسة أن لعامل السؾقع 

تأثيخًا كبيخًا ويكؾن أحج أسباب التذؾه الؾالدي. كسا اتزح أن الدكؽ في السشاطق الجغخافي لدكؽ األبؾيؽ 
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الخيفية أحج العؾامل السؤثخة في حجوث تمػ التذؾىات. وكسا أعيخت الشتائج أن لعامل درجة القخابة 
 ة التذؾىات )الؾراثة( تأثيخًا كبيخا وبارزا في تشاقل الرفات واألمخاض مؽ األبؾيؽ إلى األبشاء ومشيا عاىخ 

 

( ولعامل الؾالدات السذؾىة الدابقة لجى األم أو العائمة تأثيخا معشؾيًا RHالؾالدية. فزاًل عؽ أن لعامل )
 في حجوث التذؾىات الخمقية.

، صباح حدؽ عمي بجراسة "التحميل السكاني لؾفيات   [ 38]  ( قام الباحث بقخ الذام4233في عام )
م" ولقج تؾصل الباحث الى عجة  (4232- 8;;3محافغة السثشى لمسجة )االطفال الخضع السدجمة في 

نتائج مشيا "كذفت الجراسة السيجانية أن معجل وفيات األطفال الخضع يتبايؽ مابيؽ حزخ وريف مشظقة 
( لكل إلف مؾلؾد حي فيسا بمغ 9;م إذ ارتفع السعجل في ريف مشظقة الجراسة إلى )4232الجراسة  لعام 
( لكل إلف مؾلؾد حي وىحا الفارق مابيؽ الحزخ 98ألطفال الخضع لحزخ مشظقة الجراسة )معجل وفيات ا

 والخيف يشبغي معالجتو".

اٌزح١ًٍ االحصبئٟ ألُ٘ ) لذَ ثحثب ثؼٕٛاْ    [ ;] اٌشِضبْ ، ػّش ِحٟ ِحغٓ  ( 4102) فٟ ػبَ 

ًُ اٌّؤثشحِ ػٍٝ اٌٛالداد اٌّشٛ٘خ ٌؼبَ  أطٍك اٌجحث ِٓ االعزّبسح فٟ اٌؼشاق ( ٚلذ  4104اٌؼٛاِ

اٌّؼزّذح ِٓ لجً دٚائش اٌصحخ فٟ اٌؼشاق ػذا إل١ٍُ وشدعزبْ ٚلذ رُ خّغ لبػذح اٌج١بٔبد اٌّؤٌفخ ِٓ 

رُ رطج١ك اٌزح١ًٍ أٌؼبٍِٟ ٚاٌزح١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ ٟٚ٘ رٌغزخذَ  ،  .4104( حبٌخ ٚالدح ِشٛ٘خ ٌؼبَ 3953)

اٌطجٟ أٚعغ حبٌخ رظٙش ف١ٙب ٘زٖ اٌّزغ١شاد ِٚٓ رٍه  ثشىً ٚاعغ فٟ اٌّدبالد اٌطج١خ إر ٠ؼزجش اٌزشخ١ص

األِشاض اٌزشٛ٘بد اٌٛالد٠خ ح١ث رُ اعزؼّبي اٌزح١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ ػٍٝ اٌج١بٔبد )اٌى١ّخ ٚاٌٛصف١خ( ٚا٠ضبً 

رُ اعزؼّبي اٌج١بٔبد اٌى١ّخ )ٔغت اٌزشٛ٘بد اٌٛالد٠خ ٌىً اٌف ٚالدح ح١خ( فٟ اٌزح١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ ٚوبٔذ 

ٚلذ رُ اٌزٛصً ،  spss version 20اٌج١بٔبد ِٓ خالي اعزؼّبي اٌجشٔبِح اٌدب٘ض  طش٠مخ ِؼبٌدخ رٍه

اٌٝ عزخ ِشوجبد سئ١غ١خ ٟٚ٘ وً ِٓ اٌّشوجخ االٌٚٝ ح١ث رىٛٔذ ِٓ )ػّش االَ ,ػّش 

االة, ػذد اٌٛالداد اٌح١خ( اِب اٌّشوجخ اٌثب١ٔخ ٚرزىْٛ ِٓ )االِشاض اٌّضِٕخ ٌذٜ االَ , 

اٌحًّ( ٚاٌّشوجخ اٌثبٌثخ رضّٕذ وً ِٓ اٌّزغ١شاد )ِٕٙخ االَ ,  رؼشض االَ اٌٝ حّٝ اثٕبء

ِٕٙخ االة( ٚوزٌه اٌّشوجخ اٌشاثؼخ رأٌفذ ِٓ )رؼشض اٌّحبفظخ اٌٝ االشؼبع, دسخخ اٌمشاثخ 

ث١ٓ االث٠ٛٓ , ٚخٛد ٚالداد ِؼٛلخ عبثمبً( اِب اٌّشوجخ اٌخبِغخ فمذ شٍّذ وً ِٓ اٌّزغ١ش٠ٓ 



 ـــــــــــــــــــــ الــمـقدمــة  الفصل االول     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

7 

 

د١ٕٓ ,رؼشض االَ اٌٝ اشؼبع( ٚاخ١شاً اٌّشوجخ اٌغبدعخ شٍّذ )رؼبطٟ االَ دٚاء ٠ؤثش ػٍٝ اٌ

 اٌّزغ١ش٠ٓ )ٚصْ اٌطفً,خٕظ اٌٌّٛٛد(.

 

 

ً ثؼٕٛاْ )ِمبسٔخ إحصبئ١خ    [36] ، حغ١ٓ ػ١غٝ لذَ اٌجبحث اٌمش٠شٟ 4102فٟ ػبَ  ثحثب

(، 4100ٚ 4112ٌٍحبٌخ اٌصح١خ ألطفبي اٌّحبفظبد اٌدٕٛث١خ دْٚ اٌخّظ عٕٛاد ث١ٓ ػبَ 

 4112( ٌٍؼب١ِٓ MICS-3-4ٚاػــزّذ ػٍٝ اٌّــغح اٌؼـٕـمــٛدٞ اٌّزــؼـذد اٌّـؤشــشاد )

ِزغ١شاد ٚاعزٕزح اٌجبحث اٌٝ اْ اُ٘ اٌّزغ١شاد ربث١شاً ثبٌدبٔت اٌصحٟ ٟ٘  4100ٚ

اٌٍمبحبد وّب اْ الٜٛ اٌّزغ١شاد ٚثبٌّشرجخ اٌثب١ٔخ ٘ٛ اٌّىْٛ اٌثبٟٔ إر رضّٓ ٌّزغ١شاد 

)ِشض االعٙبي، ِشض اٌغؼبي، ٔٛػ١خ اسض اٌّغىٓ، طٛي اٌطفً، ٚصْ اٌطفً، 

 اٌشضبػخ اٌطج١ؼ١خ، ػّش اٌطفً، ػذد االطفبي دْٚ اٌخّظ عٕٛاد فٟ االعشح(.

 

اٌزح١ًٍ االحصبئٟ ) فٟ ثحثٙب ثؼٕٛاْ ،  [35]سٔذٖ وبظُ ، اٌصفبس(  رٕبٌٚذ  4102فٟ ػبَ )

(    4102ٌّغججبد االصبثخ ثّشض االعٙبي ٌألطفبي دْٚ اٌخّظ عٕٛاد فٟ اٌؼشاق ٌغٕخ 

ا٘زُ ٘زا اٌجحث ثّؼشفخ ٚدساعخ ِذٜ رأث١ش اٌؼٛاًِ اٌزـٟ رغجت أزشبس ِشض االعٙبي 

، ٚاٌجحث ٠ج١ٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ٌألعشح 4102ٌألطفبي دْٚ اٌخّظ عٕٛاد فٟ اٌؼشاق ٌؼبَ 

اٌؼشال١خ ِٓ خالي اعزؼّبي ِغح اٌزح١ًٍ اٌشبًِ ٌألِٓ اٌغزائٟ ٚاٌفئبد اٌٙشخ فٟ اٌؼشاق 

 (اعشح . 02249ٕخ ثحدُ  )إر وبٔذ اٌؼ١ 4102

 اٌزغٍغٍٟ  اعٍٛة رح١ًٍ االٔحذاس اٌخطٟ اٌّزؼذد ذ اٌصفبساعزؼٍّفٟ ٘زٖ اٌذساعخ 

(Stepwise ، ّٝ( ٌزحذ٠ذ اُ٘ اٌّزغ١ـشاد اٌّزّثٍخ ثـ )ِبء اٌششة ِٓ االعبٌخ ، االصبثخ ثبٌح

اٌطؼبَ غ١ش اٌغىٓ فٟ ث١ٛد اٌط١ٓ ، سئ١ظ االعشح اِشأح ، اٌزصش٠ف غ١ش اٌصحٟ ، ٍِح 

ِذػُ ثب١ٌٛد ، ِزٛعظ اٌذخً اٌّغزٍُ ٌألعشح ، سئ١ظ االعشح ػبطً ػٓ اٌؼًّ ، سئ١ظ 

االعشح اِٟ ، سئ١ظ االعشح ٠ؼبٟٔ ِٓ صؼٛثبد خغّب١ٔخ ، االصبثخ ثبٌغؼبي( اٌزٟ رؤثش فٟ 

ِؼذي االصبثخ ثّشض االعٙبي ٌذٜ االطفبي دْٚ اٌغٓ اٌخبِغخ ٚثبٌزبٌٟ ثٕبء إّٔٛرج 

 اٌّزغ١ـشاد ِغ ِؼذي االصبثخ ثبٌّشض. احصبئٟ ٌغٍٛن
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رج١ٓ ٌٕب ِٓ خالي إٌزبئح اْ ِزغ١ـش  )االصبثخ ثبٌحّٝ( ٘ٛ االوثـش ا١ّ٘خ فٟ رى٠ٛٓ اٌّزغ١ـش 

االٚي اِب اٌّزغ١ـش اٌثبٟٔ فىبْ ٌّزغ١ـش )االصبثخ ثّشض اٌغؼبي( فٟ رى٠ٕٛٗ اِب ثبٌٕغجخ 

 ٟ رى٠ٛٓ اٌّزغ١ـش اٌثبٌث، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ٌٍّزغ١ـش )ٍِح اٌطؼبَ غ١ـش ِذػُ ثب١ٌٛد( فمذ عبُ٘ ف

 

 اْ اٌّزغ١ـشاد اٌثالثخ ٟ٘ االوثـش ضشساً ٚاٌزـٟ رغجت االصبثخ ثبإلعٙبي. 

ً ٘ٛ اٌزح١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ ِٓ خالي رد١ّغ  اِب االعٍٛة اٌثبٟٔ اٌّغزؼًّ فٟ ٘زا اٌجحث ا٠ضب

ب ث١ٕٙب ٌىً ِحبفظخ اٌّحبفظبد اٌؼشال١خ ػٍٝ أعبط اٌزدبٔظ ٚاٌزشبثٗ ٚاٌزمبسة اٌّٛخٛد ف١ّ

ٚوزٌه ٌؼًّ ِمبسٔٗ ث١ٓ اٌؼٕمذح فٟ حبٌخ ادخبي وً اٌؼٛاًِ اٌغبثمخ ٚفٟ حبٌخ ػٕمذح اٌؼٛاًِ 

االوثش  رأث١شاً، ار رج١ٓ ٌٕب اْ طٛي اٌّغبفخ االفم١خ فٟ اٌحبٌخ االٌٚٝ وبٔذ ث١ٓ ِحبفظزٟ 

ٚ٘زا ٠ؼىظ أٙب  )د٘ٛن ٚثبثً( اِب فٟ اٌحبٌخ اٌثب١ٔخ وبٔذ ث١ٓ ِحبفظزٟ )د٘ٛن ٚثغذاد(

 رخزٍف فٟ خصبئصٙب ِٓ ح١ث االصبثخ ثّشض االعٙبي ٌذٜ االطفبي دْٚ اٌخبِغخ.
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 تمهيذ    

 
او دساسح الؼالقح نا تٗى الهرغٗرشاخ ذثرذا نرى ذدذٖرذ الهرغٗرشاخ الررٕ ذرذلع قرٕ الؼالقرح  ِػًرذ ِخرّد ػالقرح 

ٖسثة ِقّع الهرغٗش االلش ِّٖثش ػلٗح ِنًٍ ٖهكى او ذّصر   الهرغٗشٖىتسٗطح تٗى نرغٗشٖى تدٗث او احذ 

 ج داللٕ ذدذد قٗهرٍ نى دالع الًهّرالهرغٗشاخ تذاللح نرغٗش نسرقع لاسخٕ ِنرغٗش نؼرهذ 

            

الرالٗح ذدذٖذ شكع الؼالقح نا تٗى الهرغٗشاخ سّاء كايد لطٗرح اِ يٗرش لطٗرح َِرٕ نرى ال رؼّتح  جخطّلِا

ذدذٖرذ الؼالقرح تشركع اِلرٕ ِػًرذ  ألخرعاال ايٍ ٖهكى االػرهاد ػلٓ الًظشٖرح االح راةٗح ذدذٖذَا تشكع دقٗق 

طرٕ الثسرٗظ انرا ػًرذ ِخّد نرغٗشٖى احذَها نؼرهذ ِااللش نسرقع ٖطلق ػلرٓ الًهرّرج يهرّرج االيدرذاس الخ

 ِخّد اكثش نى نرغٗش نسرقع ٖطلق ػلٍٗ يهّرج ايدذاس لطٕ نرؼذد .

 

 [6][7] االنحذار الخطي نمارج فرضيات   2-1
 

ٖسرررخذل لّصرر  الؼذٖررذ نررى الؼالقرراخ تررٗى  االيدررذاسٖؼرثررش االيدررذاس الخطررٕ الثسررٗظ اتسررظ ايررّاع يهررارج 

الًهرّرج ِ،  أ نرغٗش الرش نغ الضنى اِ نغ  قٕ نداقظح تاتع  الّقٗاخالّالداخ اِ الهرغٗشاخ ، نثال ػالقح 

ِااللش نرغٗرش نسررقع  ػالقح تٗى نرغٗشٖى احذَها الهرغٗش الراتغ ِالزٔ ذردذد قٗهرٍ نى دالع الًهّرج ٖهثع 

الًهرّرج الرٓ ندهّػرح نرى الاش رٗاخ  األساسرٗح حرّ  الخطر  غ . ِٖخضرِذدذد قٗهررٍ نرى لراسج الًهرّرج 

 َِٕ ػلٓ الرّصٖغ الطثٗؼٕ  تاألساطثًٗح الؼشّاةٕ ِاله

 

ِذؼًرٕ او الرثراٖى الهشررش     نسررقع ػرى الهرغٗرش الهسررقع    الهرغٗش الؼشّاةٕ الهشذثظ تالًهّرج  -

 تٗى الهرغٗش الهسرقع ِالخطا ذسأِ صاش .

  nixCov ii  ..., ,1,0),(  

 

ٖرّصٖغ ذّصٖغ  طثٗؼٕ ، ِالخطا الؼشّاةٕ ٖهثع الطاء القٗراط     الؼشّاةٕ   نرغٗش الخطاو ذّصٖغ  -

 ، الطاء يٗش يظانٗح ياذدح ػى سلّ  الثٗاياخ ِيٗشَا نى االلطاء  .

 ٖسأِ ال اش .     ٖارشض او الهرّسظ الٓ الهرغٗش الؼشّاةٕ  -

  niE i .....1,0)(     
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 العشوائً من اي مشاهدة ٌكون مستقل عن المشاهدات االخرى . الخطأان  -

 . 2له تباٌن ثابت     المتغٌر العشوائً  -

 

niEVar ii .....1,)()( 22   

 

 OLS  [22][3]طريقة المربعات الصغري العادية )  2-2

 ((Ordinary List Square (OLS)ر طرٌقننا المربعننات الصننغرى العادٌننا ٌومننن طننرت التقنند

  والتً تهدف الى الحصول على صٌغ التقدٌر لمعالم النموذج وطرٌقا االمكان االعظم 

 على الشكل :     و        ٌنٌمكن وصف العالقا االحصائٌا  المتغٌر

 
                                               ……(1) 

              
 ان  حٌث  

 . المستقلبالمتغٌر        التابع و بالمتغٌر ٌسمى          

 0  1و وٌمثل بٌانٌا باالتً .ا النموذجتهما معلم ، 

   انتشار معادلا االنحدار ( 1-2شكل رقم )                               

 

، وهو ٌعكس قٌما المتغٌر التابع فً حالا  صادي من المحور التطع الجزء المق  0 وٌمثل 

 .   0xانعدام قٌما المتغٌر المستقل ، أي فً حالا  
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)(مٌل الخط المستقٌم  تمثل 1اما   10 x  ًوٌعكس مقدار التغٌر ف ،y  إذا تغٌرت x    بوحدة

والتغٌر قد ٌكون فً الزٌادة اذا كانت اشارة المٌل موجبا او باالنخفاض اذا كانت اشارة المٌل سالبا   واحدة

. 

  كتابته انطالقا من العالقا: ومنه ٌمكن     فٌمثل الخطأ فً تفسٌر  iأما 

 

                                   
 

 

وٌرجع وجود حد الخطأ إلى إهمال بعض المتغٌرات المستقلا التً ٌمكن أن تؤثر على المتغٌر التابع فً 

 من المشاهدات المستقلا عن بعضها والتً توصف كازواج مترافقا     بوجود ،  النموذج

                                

 حول خط االتجاه العام ٌوضحه الشكل التالً وان شكل االنتشار للبٌانات 

 ( انتشار البٌانات حول خط االتجاه العام 2-2شكل رقم )                              

 

 
الطرٌقا تحاول إٌجاد إن هذه حٌث  طرٌقا المربعات الصغرىباستخدام  تقدٌر معالم النموذجتتم عملٌا 

اي (  موع مربعات االنحراف )بٌن المشاهدات الفعلٌا والمقدرةجغٌر مصوذج خطً من خالل تمأفضل  ن

 تصغٌر المقدار التالً 

   ∑   
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iiiحٌث: YY ˆˆ . 

 وهذا ما ٌمكن كتابته رٌاضٌا بـ :
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),(ٌمكن تقدٌر معامالت االنحدار و 01    الصغرى، وهذا   فً النموذج باستخدام طرٌقا المربعات

 التقدٌر هو الذي ٌجعل مجموع مربعات األخطاء العشوائٌا

  ∑   
 

   
 ∑                         

 
 

   
 

والجل تقدٌر معلمات النموذج ٌتم تصغٌر مجموع مربعات االخطاء وذلك من خالل االشتقات 

 الجزئً لمعالم النموذج الخطً ومساواتها بالصفر وكما ٌلً 

  

   
          

   
  ∑                         

     

 

 
          

   
  ∑                                           

 

   
 

 ومن خالل اجراء بعض العملٌات الحسابٌا نحصل على المعادالت الطبٌعٌا 

 

    (∑  

 

   

)    ∑  

 

   

 

(∑  

 

   

)   ( ∑  
 

 

   

  )      ∑   
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      وتزودنا بانه توجد على االقل قٌمتان من      و   معادالت خطٌا بالمعلمات غٌر المعروفا 

مختلفتان ، وان مقدرات المربعات الصغرى تمثل الحل الوحٌد الى نظام المعادالت الخطٌا ، وبحل هذه 

 المعادالت نحصل على المعالم المقدرة للمٌل والحد الثابت التالٌا 

       ̂  
∑      ̅        ̅   

   

∑      ̅    
   

 
   
   

        

 حٌث ان 

     ∑     
 

∑   ∑  
 

 
     

   

 
   

 

   
     ∑   

  
 ∑     

 
   

 

 
   

 

   
 

 وبذلك ٌصبح المٌل مساوي الى

  

       ̂  
  ∑      ∑   ∑   

 
     

      
   

 ∑   
   ∑     

 
   

 
   

   

        

 

 والحد الثابت الذي ٌحسب من عالقته بالمٌل بالعالقا 

     
∑   

 
      ̂ 

∑   
 
   

 
     

  ̂    ̅    ̂   ̅         

 

 هً كذلك تعتبر مقدرات االمكان االعظم    ̂  و  ̂  وبسبب فرضٌا التوزٌع الطبٌعً ، فان 

هو الوسط الحسابً لقٌم المتغٌر  x ،yهو الوسط الحسابً لقٌم المتغٌر المستقل  xحٌث أن 

xy  ، وتكون القٌما المقدرة للمتغٌر التابع هو:yالتابع  10
ˆˆˆ     وٌطلق على هذا التقدٌر ،

 .  xعلى yتقدٌر معادلا انحدار
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و 0 ،1إن المقدرات المتحصل علٌها لكل من 
2  ًسواء بطرٌقا المربعات الصنغرى أو غٌرهنا هن

تقدٌرات نقطٌا ، ولكن من المهم أن ٌكون لدى المحلل االحصائً أكثنر منن اختٌنار، ولنذلك ٌجنب أن نبننً 

 لهذه المقدرات وذلك بقبول مستوى ثقا معٌن وهو ما نسمٌه بتقدٌر الفترة للمعالم. مجاال

 

 
 [11][7] خصائص مقدرات الطربعات الصغرى  2-3
 
ووسط توزيعها،  إااذا نا،ذ هالا الفارق  ختلا   لسعلسة مقدرة قيسة التحيز هو ذلك الفرق بين  عدم التحيز: -أ

 عن الرفر نقول عن ذلك السقدر بأنه متحيز. 
 وإذا عدن، إلى مقدرتي السربع،ت الرغرى إانش، نجد 

      0011
ˆ,ˆ   EE  

 
ومشه نقول أذ 

0̂1و̂ 0هس، مقدرتين غير متحيزتين  لا 1و.على التوالي 
 
 : BLUEأفضل مقدر خطي غير متحيز  -ب
 
والتااي تقااول  ماان بااين السقاادرات الخطيااة وغياار الستحياازة   Gauss-Markovتشطلااه هاالف الفماارة ماان ن ريااة  

تمااوذ مقاادرت، السربعاا،ت الرااغرى الع،  ااة 
0̂ 1و̂  ،أإزاام مقاادرتين يطيتااين وغياار متحياازتين   ياا  أذ لهاا

 أصغر تب،ين مسكن مق،رنة مع بقية السقدرات الخطية وغير الستحيزة األيرى .
 
إذا واجهش، مذكلة تحيز مقدرة م،  إانش، نش ر إلى الخ،صية التق،ربية لللك السقدر  ويحدث ذلك   االتساق-ج

بأنااه مقاادر  1̂عباا،رة عاان متغياار تاا،بع ومبطااأ بفتاارة زمشيااة ماا،  ونقااول عاان  iXلساا،  كااوذ الستغياار السدااتقم 
 قتار  مان القيساة  1̂إااذ توزياع السع،يشاة لاا  n  إذا نا،ذ   نلسا، (Consistent Estimator)متداه 
ونمتب      1هي 1̂  ونقول أذ الشه، ة اال تس،لية للسقدر 1الحقيقية 

11)ˆ(lim  
n

p 
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لمن هلا الذرط غير ن،ف للحرول على مقدر متده  بم  جاب أذ تماوذ قيستا، التحياز والتبا،ين تقتربا،ذ 
 من م، ال نه، ة أي  nأو تد،وي،ذ الرفر نلس، اقتر  

 

                                      
0)ˆvar(lim)ˆvar(lim.2

)ˆ(lim)ˆ(lim.1

11

111













nn

nn

p

pE

 

 
وبتحقه هلين الذرطين  نقول عن السقدر 

1̂  بأناه مقادر متداه للسعلساة الحقيقياة. إذ السقادرات
سواء بطريقة السربع،ت الرغرى أو غيره، هاي تقاديرات  2و0  1الستحرم عليه، لمم من 

نقطياااة  ولمااان مااان السهاااى أذ  كاااوذ لااادى االقترااا، ي أيجااار مااان ايتيااا،ر  ولاااللك  جاااب أذ نبشاااي 
 لهلف السقدرات وذلك بقبول مدتوى ثقة معين وهو م، ندسيه ب،لتقدير السج،لي للسع،لى. مج،ال

 
 [21][22]  بعض اختبارات نموذج االنحدار  -:2-4
 

22معامل التحدٌد من خالل مقٌاس  ختبار القوة التفسٌرٌا للنموذج ٌتم ا rR   وفق العالقا التالٌا : 
 

        

)10".......(1" 22

TSS

RSS

TSS

ESS
rR  

 حٌث ان 

 (      عبارة عن مجموع مربعات االخطاء من جدول تحلٌل التباٌن )     

 المفسر من خالل نموذج االنحدار الخطً .تمثل مجموع مربعات      
TSS  الكلً المربعات مجموع تمثل 

ٌقٌس نسبا االنحرافات الكلٌا أو التغٌرات التً تحدث فً المتغٌر  2Rمعامل التحدٌد ان  

وهً بذلك تمثل نسبا تأثٌر المتغٌر  iX، والمفسرة بواسطا تغٌرات المتغٌر المستقلiYالتابع 

مقٌاس للقدرة التفسٌرٌا للنموذج أي ٌختبر جودة  نالمستقل على المتغٌر التابع ، فهو إذ

 التوفٌق و االرتباط.

Rوٌمكن حساب 
2

   : بصٌغ متعددة منها الصٌغا التالٌا  
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من أهم المعامالت التً تقٌس عالقا االرتباط بٌن متغٌرٌن ووجنود مثنل هنذه العالقنا ٌعننً  R2وٌعتبر 

 ضمنٌا أن أحد هذٌن المتغٌرٌن ٌعتمد فً تغٌره على المتغٌر اآلخر.

  وٌنتمً إلى المجال التالً: عبارة عن قٌما معرفا معامل التحدٌد  ان 
 

10 2  R 
 

اي ان قٌمتننه معامننل التحدٌنند تتننراو  مننا بننٌن الصننفر والواحنند  ، كمننا ان الفننرت الجننوهري بننٌن معامننل 

التحدٌد و معامل االرتباط ٌكمن فً السببٌا حٌث ٌقٌس معامل االرتباط العالقا بٌن متغٌنرٌن بغنض النظنر 

ٌأخذ بعٌن االعتبار السببٌا عن الدور الذي ٌلعبه كل متغٌر، أما معامل التحدٌد فٌقٌس أٌضا االرتباط ولكن 

 .iYهو الذي ٌشر  الظاهرة iXحٌث أن المتغٌر 

 
بعنند وضننع علننى التننوالً. 1و 0ٌمكننن إجننراء اختبننار الفرضننٌات الموضننوعا حننول معننالم النمننوذج 

، وتقتر  على العموم بأنه ال ٌوجد أثر علنى النمنوذج منن قبنل  H0فرضٌا العدم  فرضٌات االختبار وهً 

 وٌتم ذلك بواسطا فرض معلما من معالم النمنوذج تسناوي الصنفر أو أي عندد  خنر، ومناالمتغٌر المستقل  

قائما على أساس النموذج الخطً، فإن انعدام هذه العالقا ٌعنً بأن خنط انحندار  Xو  Yدامت العالقا بٌن 

المجتمنننع هنننو عبنننارة عنننن خنننط أفقنننً، أي  0: 10 H ،بننندٌلالفنننرض تقابلنننه فرضنننٌا اخنننرى وهنننً ال 

0: 11 H: وإذا طلب منا اختبار الفرضٌا . 

                                                            
      
  

 

  

  االح اةٕ ِقق ال ٗغح الرالٗح       االلرثاس ذسرًذ ػلٓ ذّصٖغ ح اءٌإ   قاو 
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 )فرضية  العدم(             

 )الفرضية البديلة(    : مقابل  



 ـــــــــــــــــــــــلجانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االفصل الثاني  

07 

 

  0H  نقبللحٌنث  . من بٌانات المشكلا تحت البحث والتً تقارن مع القٌما الجدولٌنا  وهً القٌما المحسوبا

بمستوى معنوٌا  % إذا كانت 
2

,2
ˆ

1

1

ˆ

ˆ











n
t 1 ا، المعلم ففً هذه الحالامعنوٌنا إحصنائٌا  هنا ل تلٌسن

حٌث ساوي معنوٌا الصفر  تأي 
2

,2


n
t   مأخوذة من جدول التوزٌعt اٌن)ستودنت( وتسمى بالقٌما الجدول ،

بمستوى معنوٌا  0Hونرفض  %  إذا كانت
2

,2
ˆ

1

1

ˆ

ˆ











n
t 1 اأي المعلم ختلنف تمعنوٌا إحصنائٌا  لها

 . 0معنوٌا عن الصفر. نقوم بنفس االختبار مع الثابتا 

 
:Xi  (0المتغٌنر المسننتقل  تننأثٌراو الكلٌننا لنمنوذج االنحنندار الخطنً البسنٌط معنوٌنا الإن اختبنار  10 H )

 : وفق الصٌغا االحصائٌا التالٌا من خالل جدول تحلٌل التباٌن  ٌمكن أن ٌكون 
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 وصف االختبار من خالل عالقته بمعامل التحدٌد وفق العالقا التالٌا  وباإلمكان
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فنً  ن مسناوٌا للصنفر النمنوذج فٌمنا اذا كاننت  نختبر  كنل معنالم  فإننا،  Fتوزٌع  ومن خالل العالقا مع 

درجتً بن    اإلحصنائا ٌنالقٌمنا الجدولوٌتم مقارنا القٌمنا المحسنوبا منع واحد ضد فرضٌا معنوٌا المٌل. 

سوف نتناول هذه االسالٌب الكمٌا بالتفصٌل ومن خالل تحلٌنل . )فً المقام( 2n)فً البسط( و  1حرٌا 

 . البٌانات الصحٌا فً محافظا بابل 

نؼثش ػى الضنى ) اشُش ، سًّاخ ،   ....( ػًذَا ٖطلق ػلٓ    او ٖكّو الهرغٗش الهسرقع  ِتاإلنكاو

 .الًهّرج يهّرج االذداٌ الؼال الخطٕ 
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  [4][21]  نمارج وصيغ اخري للعالقة الخطية   2-5

 ِنى خُح الشْ ذّخذ صٗغ الشْ للًهّرج الخطٕ نًُا ال ٗغ الرالٗح  

 

  
                         

 اِ 

                 
 

  
         

قُّ يهّرج ايدذاس لطٕ ت ّسج ػانح َِّ لطٕ قٕ الهؼالم ِيٗش لطٕ تالًسثح  اللّياسٖرهٕانا  الًهّرج 

     للهرغٗش 

                                 

ِالرقذٖش ٖكّو نى لال  طشٖقح الهشتؼاخ ال غشْ االػرٗادٖح تؼذ ذدّٖع الًهّرج الٓ ال ٗغح الخطٗح نى 

 لال  اخشاء تؼض الؼهلٗاخ الدساتٗح ِاٖداد نرغٗشاخ ندّلح خذٖذج ٖرم الرؼانع نؼُا .

 [11][4]   نمىرج االنحذار المتعذد  -:2-6

ِٖرم ػلٓ الهرغٗش الهؼرهذ  الهسرقلحندهّػح نى الهرغٗشاخ  ذ ثٗشٖذسط   يهّرج االيدذاس الخطٕ الهرؼذدو ا

( لغشض ذّقٗق اقضع نؼادلح OLS)ذقذٖش ايهّرج  االيدذاس الخطٕ الهرؼذد  تطشٖقح الهشتؼاخ ال غشْ 

ٖضهى ذ غٗش لُا ، ِاو لظ االيدذاس  نغ االلرثاساخ االح اةٗح الهشاققح نرؼذدج الهرغٗشاخ ايدذاس لطٗح 

ِقٕ تدثًا َزا  ، ندهّػاخ نشتؼاخ االيدشاقاخ للًقاط )الشاسٗح( ػى الخظ الهسرقٗم الٓ اديٓ حذ نهكى 

الهرؼذد قٕ ذدلٗع الثٗاياخ اللرٗاس الًهّرج الهًاسة الثسٗظ ِسّف ٖرم اسرخذال يهّرج االيدذاس الخطٕ 

  للًهّرج ػلٓ ِقق ال ٗغح  االح اةٗح االذٗح 
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الهرغٗشاخ 
ikiji XXX ,...,,...,1

شذسهٓ الهرغٗشاخ   ِنا ٖدة نالحظرٍ iYج اِ الهسرقلح للهرغٗش الراتغ الُهاَّسِ

شال اخهرغٗشال  نى kنى طشف  ناَسش iYاو  تشكع ذال، أليٍ ال   Yاو ذاسش ال ٖهكى لُزٌ األلٗشجِ  جُهاَّسِ

الزٔ ٖرضهى كع  i، لزلك ُٖذسج حذ الخط   yٖهكًًا قٕ يالة األحٗاو ح ش خهٗغ الظّاَش الهؤثشج ػلٓ 

خ تؼٗى زالهؼلّناخ الرٕ ال ذقذنُا الهرغٗشاخ الهاسشج ِ يارشض ػادج ت و الهرغٗشاخ الهسرقلح كلها ال

kاالػرثاس كلها كايد الهؼلّناخ الرٕ ٖقذنُا الخط  الؼشّاةٕ نُهلح. يشٗش ققظ إلٓ او  ,....,, 10  َٕ

  ( نؼلم قٕ الًهّرج.1kنؼالم الًهّرج، لذًٖا ًَا )

      

 ميكن كتابة هذا النظام على الشكل التايل: 
)15.........(  XY 

 وبصيغة املصفوفات 
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 ِنًٍ ٖهكى او يد ع ػلٓ الًهّرج الرشتٗؼٕ نى الذسخح الثايٗح تال ٗغح الرالٗح 

                                 
          

 والنموذج التكعٌبً من الدرجا الثالثا بالصٌغا التالٌا 

                                    
           

        

منتج منه متغٌنرات اخنرى      ومن المالحظ على النماذج االخٌرة انها تتعامل مع متغٌر توضٌحً واحد 

 .من خالل اجراء بعض التحوٌالت 

 ووفق العالقا التالٌا وتعتمد عملٌا تقدٌر النموذج على اسلوب المصفوفات 

 

  ̂                               

 حٌث ان 
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 .     متجه لمعالم النموذج المقدر بابعاد       ̂ 

 .       مصفوفا المتغٌرات المستقلا عمودها االول مساوي للواحد  وتكون بابعاد        

 .      مصفوفا المتغٌرالمعتمد  وتكون بابعاد        

 

 SPSS   [10][17]النظام االحصائي  -:2-7

 Statistical)للكلهاخ االيكلٗضٖح ِالدشِف َٕ الر اساخ  SPSS سنضٌ تشيانح للردلٗع االح اةٕ 

Package for the Social Sciences)  نؼًاَا الدضنح اإلح اةٗح للؼلّل االخرهاػٗح. اِ  يسخح نى ِ

ٖؼرثش الثشيانح نى اكثش الثشانح اسرخذانا لردلٗع الهؼلّناخ اإلح اةٗح قٕ  8691الثشيانح ظُشخ ػال 

ِٖسرخذل اٖضا لردلٗع  رخذل الّٗل تكثشج نى قثع الثاحثٗى قٕ ندا  الرسّٖق ِالها  ػلم االخرهاع. ٖس

َّ احذ الرطثٗقاخ اإلح اةٗح الرٕ ذؼهع ذدد نظلح  ِ االسرثٗاياخ ِقٕ إداسج الهؼلّناخ ِذّثٗق الهؼلّناخ

الرٕ ٖد ع  ًِٖذِص، َِّ ػثاسج ػى ندهّػح نى القّاةم ِاألدِاخ الرٕ ٖهكى ػى طشٖقُا إدلا  الثٗاياخ

الردلٗع )ػلُٗا الثاحث الؼلهٕ ػى طشٖق االسرثٗاياخ اِ الُهقاتالخ اِ الُهالحظاخ ، ِنى ثم القٗال تردلٗلُا 

الثشيانح تقذسذٍ الكثٗشج  ِٖرهٗض  ػلٓ الهؼلّناخ الشقهٗح، SPSS الًظال اإلح اةٕ  ، ِٖؼرهذ(  االح اةٕ

ؼًذ القٗال ق ُا، ِٖهكى اسرخذانٍ قٕ خهٗغ نًاَح الثدث الؼلهٕ.الرؼانع نؼػلٓ ُنؼالدح الثٗاياخ الرٕ ٖرم 

الثدث الؼلهٕ قئو األنش ٖرطلَّة تؼض األدِاخ الرٕ ذساَم قٕ تدهغ الهؼلّناخ ِالثٗاياخ الهرؼلقح تهًاَح 

ػهلٗح الر ًٗ ، ِنى ثم الردلٗع، ِالّصّ  إلٓ الًراةح الراسٗشٖح القرشا اخ الثدث الهقذنح نى الثاحث 

نى اتشص األدِاخ الرٕ ذسرخذل قٕ رلك، حٗث ٖقّل الثشيانح   PSSS  الؼلهٕ، ُِٖؼذ الًظال اإلح اةٕ

خ، ِتالرالٕ ذؼهٗم نا ٖرم الرّصع إلٍٗ نى يراةح ػلٓ ندرهغ الذساسح، ِنى الهرؼاسف ػلٍٗ تّص  الهرغٗشا

او الد ّ  ػلٓ الهؼلّناخ نى خهٗغ ناشداخ الهدرهغ انش ياٖح قٕ ال ؼّتح، ِٖرطلة نثالغ نالٗح كثٗشج، 

لّب الؼًِّٗح َّ تاإل اقح إلٓ  شِسج  م ػذد كثٗش نى الهشاسكٗى قٕ الثدث الؼلهٕ، لزا قئو اسرخذال اس

 .الدع األقضع للد ّ  ػلٓ الًراةح قٕ اق ش قرشج صنًٗح ِت قع ندُّد

  

 

https://www.mobt3ath.com/serv_det.php?page=35&title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.mobt3ath.com/serv_det.php?page=35&title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 الفصل الثالث

 الجانب التطبيقي
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المقدمة   3-1

رٌ  اخشاء اىزحيٞو االحصبئٜ ٍِ خاله ثْبء َّبرج االّحذاس اىخطٜ اىجغٞػ ٗاىَزؼذد اىَزَثو 

اىزشثٞؼٜ ٗاىزنؼٞجٜ ٍغ اخشاء اىَقبسّخ ثِٞ اىَْبرج ٗاعزخالص افعو اىَْبرج ٗفقب ثبىَْ٘رج 

، حٞث رعَِ اىدبّت االٗه رحيٞو اىَزغٞشاد اىزبىٞخ ٞظ االحصبئٞخ ٝىيَقب

 ػذد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو  -

عْ٘اد  6ػذد اى٘فٞبد دُٗ ػَش  -

 ػذد اى٘فٞبد دُٗ اىغْخ  -

 عْ٘اد  3-1ػذد اى٘فٞبد ٍِ  -

 عْ٘اد  6-3ػذد اى٘فٞبد ثؼَش  -

حٞث رٌ خَغ اىجٞبّبد ٍِ ٗصاسح اىصحخ ٍحبفظخ ثبثو ٗثؼذ رصْٞف ٗرج٘ٝت اىجٞبّبد ٍِ قجو 

 ( اىزبىٜ 1-3اىجبحث رَثيذ اىجٞبّبد فٜ خذٗه ) 

  اىؼَشٝخ ( فٜ  ٍحبفظخ ثبثود ( ٝجِٞ اى٘الداد ٗاى٘فٞبد )حغت اىفئب 1 -3ٗه ) خذ

ٍزغٞشارٖب ثبالرٜ َثيذ رٍٗصْفخ حغت اىفئبد اىؼَشٝخ ّٗ٘ع اىَشض د اى٘فٞب رحيٞو ثٞبّبدٗثبّٞب 

-  ٜ ػذد اى٘فٞبد اقو ٍِ عْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍ٘

عْخ ىَشض راد اىشئخ ٗػدض اىزْفظ  3-1ػذد اى٘فٞبد  -

عْخ ىَشض راد اىشئخ ٗػدض اىزْفظ 6-3ػذد اى٘فٞبد  -

 ٜ (  2-3خذٗه  ) ٗقذ رٌ خَغ ٗرصْٞف ٗرج٘ٝت اىجٞبّبد ف

عدد الوفيات 3-6 سنواتعدد الوفيات 1-3سنةعدد الوفيات دون السنةعدد الوفيات دون 6سنوات عدد الوالدات  السنة 

20106051727382327311100

20116174127192287311121

20126188717121083441188

20136253218111139470202

20146654417541198383173

20156211916361203318115

20165777416171213298106

20175344916391208274157
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( ٝجِٞ رصْٞف اى٘فٞبد حغت االٍشاض ٗاىفئبد اىؼَشٝخ  2-3خذٗه ) 

 النحدار الخطي لعدد الوالدات الكلياذج انم  3-2

نموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث والبسيط الخطي  نماذج االنحدار ءتم بنا

(   2202- 2202 )لسنوات بابل لفي محافظة بعدد الوالدات الكلي وصف المتغير المعتمد 

لكي تتالئم ات سنوية تم تجميعها من بيانات وزارة الصحة بعد اعادة ترتيبها مشاهد 2وبواقع 

من عالقتها بالزمن كمتغير و(  0-3 وكما موضحة في جدول )اسلوب تحليل االنحدار مع 

 . الدراسة  خالل فترةونمو ظاهرة الوالدات في المحافظة مستقل يعبرعن اتجاه 

في عدد الوالدات الكلي بين  ) االتجاه العام (نموذج االنحدار الخطي البسيط تم بناء   -: 1

عدد توضيحي مستقل يوثر في كمتغير          والزمن       كمتغير معتمد  محافظة بابل 
االحصائية ان االخطاء لمنموذج مستقمة وال تتبع اي نموذج  افتراض وحسب النظريةالوالدات ب
كما ان توزيع االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون  يربط االخطاء بعضها ببعض احصائي

، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة اساسا عمميا االساس في عممية التقدير وبناء النماذج 
المربعات الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقاييس الكفاءة 

 -كما يمي:لمنموذج وكانت النتائج 

The regression equation is 

bar = 64281 - 769.1 y 

S = 3610.82   R-Sq = 24.1%   R-Sq(adj) = 11.5% 

         من 3-6 سنة        من 1-3 سنة     اقل من سنة

 ذات الرئة و عجز التنفس ذات الرئة وعجز التنفسالتسمم الجرثومي السنة

20103761921

20113833627

20123372221

201328613929

20142483619

20152013928

20161833338

20172913639
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ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source  DF  SS  MS  F  P 

Regression  1  24842545  24842545  1.91  0.217 

Error  6  78228271  13038045 

Total  7  103070816 

 ٚ ِ اىَزغٞش اىزبثغ ظؼٞف خذا ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اى ػذد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍب ثٞ

ِ ٍغ اىَزغ ٜ  اىضٍ ر٘دٛ صٝبدح اىضٍِ ٕٗزا ٝؼْٜ اُ  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىٍغ ٗخ٘د ٞش اىز٘ظٞح

زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   ،ػذد اى٘الداد فٜ اىَحبفظخ ّخفبض اىٚ ا

قذ اىضٍِ ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو %  2442ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  حٞث ثيغذ ْخفعخ ىيَْ٘رج ٍ

 رقشٝجٞخ ٍقذاسٕب ثْغجخ  اػذاد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو اىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش فغش 

  Fخزجبس إ ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ غٞش منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس  مَب ، % 24

ٜ ثيغذ  ٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.217 ٗاحزَبىٖب ،    1.91 اىز  0.05 ٍِمجش أٗاىز

اٍنبّٞخ ػذً منو ، ٗٝفغش رىل اىجغٞػ  االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ػذً ٍَب ٝؤمذ ثنثٞش 

، ىضٍِ القزٖب ثبػ ػذد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِاىؼالقخ ثِٞ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ رفغٞش 

     ٍؼْ٘ٝخ  ٗرجيغ قَٞزٖب غٞش ٗ عبىجخ ( اىضٍِ ثبالظبفخ اىٚ اُ  ٍؼيَخ اىَزغٞش اىَغزقو ) 

ػذد اى٘الداد  فٜ  اّخفبضر٘دٛ اىٚ ( حٗاحذ عْخ ) ٗاحذح ىضٍِ ثَقذاس ٗحذح ٗرؼْٜ اُ صٝبدح ا

(  3-3 ، ٗاىشنو )          ثَقذاس ٍغبٗٙ اىٚ ٍؼيَخ  اىَْ٘رج اىَقذسح ٕٜٗ  اىَحبفظخ 

، ٍْٗٔ ّالحع اثزؼبد اىَْ٘رج اىَقذس ػِ ٗصف اىجٞبّبد اىحقٞقٞخ ىزا ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس

ٝؼزجش َّ٘رج غٞش خٞذ 4
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘الداد 3-3شنو )  

ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ مَب رٌ حغبة 

 االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ 

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  -الىموذج التربيعي : -2

اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح  اىَزَثو ثؼذد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو اىَزغٞش اىَؼزَذ 

اىَْ٘رج مبالرٜ  

Polynomial Regression Analysis: bar versus y 

The regression equation is 

bar  = 55342  +  4595  y -  596.0  y^2 

S = 1926.67   R-Sq = 82.0%   R-Sq(adj) = 74.8% 
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ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source       DF         SS         MS           F      P 
Regression   2   84510490  42255245  11.38  0.014 
Error  5   18560326  3712065 
Total  7  1030708

ٍغ اىَزغٞش عدد الوالدات في محافظة بابل ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ ٗخ٘د اسرجبغ ٗرذه اىْزبئح اىٚ 

ٜ  اىضٍِ ٍغ ٗخ٘د  ثَقذاس ٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ٍغ اىضٍِ  طشدٝخ ػالقخ اىزبثٞش اىاىز٘ظٞح

ثَقذاس اىَؼيَخ اىَقذسح  ػذد اى٘الداد فٜ اىَحبفظخ  ر٘دٛ اىٚ اسرفبعٗحذح صٍْٞخ ٗاحذح 

ثص٘سح مجٞشح اسرفؼذ ىيَْ٘رج زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   ،  4595

ٗرذه اُ   %82.0ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  ثيغذ اىجغٞػ حٞث  ثبىَقبسّخ ثبىَْ٘رج اىخطٜ 

مَب ،  % 82 ثَقذاس اػذاد اى٘الداد اىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش 

اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس 

ٍَب ٝؤمذ  0.05 أقو ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.014 ٗاحزَبىٖب ،  11.38

، ٗٝفغش رىل اٍنبّٞخ ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ منو اىزشثٞؼٜ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج 

، اٍب اىَزغٞش االخش ٗاىزٛ َٝثو ٍشثغ ػذد اى٘الداد ثبىضٍِ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ رفغٞش 

ٜ ػيٚ  ٓ ػنغ ِ فبُ ربثٞش ٔ عبىجخ حٞث ثيغذ اىَؼيَخ اىَقذسح ػذد اى٘الداد اىضٍ  596الُ اشبسر

ثنثٞش ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو ػذد اى٘الداد الّخفبض ٝ٘دٙ اُ ٕزا اىزبثٞش ٗ  

، ػذد اى٘الداد ٍزغٞش  اال أّ الٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٍِٜ اىَْ٘رج اىخطٜ اىجغٞػ 

ٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد ( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس 4-3 ٗاىشنو ) 

4بفظخ ثبثو الػذاد اى٘الداد فٜ ٍحاالصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ 
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘الداد 4-3شنو )  

ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٝاىجغٞػ  ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ ثنثٞش ٕٜٗ اقو 

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF        SS      F      P 

Linear  1  24842545  1.91  0.217 

Quadratic  1  59667944  16.07  0.010 

 مجشثبُ قَٖٞب ا  p، حٞث ثْٞذ قٌٞ ىيَْ٘رج اىَقذساىخطٞخ  خ ٍؼْ٘ٝخ ربثٞشاىَشمجػذً ٍْٖٗب ّدذ 
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ٗالخو اىزبمذ ٍِ مفبءح اىَْ٘رج رٌ اىزؼبٍو  خ اىزشثٞؼٞخ اىَشمجٍغ ٗخ٘د ٍؼْ٘ٝخ اىٚ   0.05ٍِ 

ّدذ اخطبء 4( Normal probability plotٍغ اخطبء اىَْ٘رج ٗسعَٖب ثؼذح صٞغ فَِ خاله )

خ٘دح ح٘ه خػ االردبٓ ٍَب ٝذه ػيٚ مثٞشا  جخ قشٝ(  رنُ٘ اىَقذس  اىَْ٘رج ) ث٘اقٜ اىَْ٘رج

 خ٘دح اىَْ٘رجفبُ ٍِٗ ثٌ قٌٞ ٍزطشفخ ع٘اء فٜ ثذاٝخ اىجٞبّبد اٗ ّٖبٝزٖب اىَْ٘رج ٗػذً ٗخ٘د 

ٍزجبػذ ػِ شنو غٞش ( ٝنُ٘  Histogramمَب اُ ر٘صٝغ االخطبء ٍِ خاله )ٍشرفؼخ اىَقذس 

ٍقبثو اىقٌٞ اىَقذسح رنُ٘ قشٝجخ ٍِ اىصفش اىدشعٜ ، مَب اُ اخطبء اىَْ٘رج اىز٘صٝغ اىطجٞؼٜ 

ٗح٘ىٖب 4

( عي٘ك اخطبء اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘الداد 5-3شنو )  

رحغِٞ اىَْ٘رج  ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚثص٘سح خٞذح  ٍفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ 

ٜ االخطبء حٞث  رٌ ثْبءَّ٘رج رنؼٞجٜ ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد ٍزجقٞخ ف

4ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 

ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  -الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة ( : -3 

اىَزَثو ثؼذد اى٘الداد فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ ٗاىٖذف االعبط رحغِٞ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍِ 
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The regression equation is 

bar = 60755 - 1037 y + 880.2 y^2 - 109.3 y^3 

S = 1692.49   R-Sq = 88.9%   R-Sq(adj) = 80.5% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source  DF  SS  MS  F  P 

Regression  3  91612674  30537558  10.66  0.022 

Error  4  11458142  2864536 

Total  7  103070816 

 10.66اىزٜ ثيغذ F  ٗحغت اخزجبس  خٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞ

حغِ اىْزبئح  قذأّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج اىَقذس  اال 0.022ٗثبحزَبه   

ٌ ٍؼبٍو اىزحذٝذ  ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ     %88.9قَٞزٔ  ٍِ اى٘احذ حٞث ثيغذمثٞشا القزشاة قٞ

ٍشمجبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF        SS      F      P 

Linear  1  24842545  1.91  0.217 

Quadratic  1  59667944  16.07  0.010 

Cubic  1  7102184  2.48  0.190

، ٗحغت  نؼٞجٞخ اىزاىخطٞخ ٗ ٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىزشثٞؼٞخ ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ 

، ٗقذ رٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ اػذاد اى٘الداد  ٍغ ٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ F 4 4قَٞخ اخزجبس 

خػ االّحذاس اىَ٘فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ 
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىزنؼٞجٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘الداد6-3شنو ) 

       دون السادسة تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا   3-3

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

( وكما   2202- 2202في محافظة بابل للسنوات ) الكلي  تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن اتجاه ونمو ظاهرة  0-3موضحة في جدول ) 

 .في المحافظة خالل فترة الدراسة   تالوفيا

االطفال دون ت عدد وفيابين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

كمتغير توضيحي مستقل         والزمن       كمتغير معتمد في محافظة بابل   سن السادسة 
بافتراض ان توزيع االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون االساس في  تيوثر في عدد الوفيا

عممية التقدير وبناء النماذج اساسا عمميا ، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات 
الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقايس الكفاءة لمنموذج وكانت 

 -كما يمي:النتائج 
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The regression equation is 

d6 = 2676 - 160.6 y 

S = 302.741   R-Sq = 66.3%   R-Sq(adj) = 60.7% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS      F      P 

Regression  1  1082894  1082894  11.82  0.014 

Error  6  549914  91652 

Total  7  1632808

ٍغ  فٜ ٍحبفظخ ثبثو د ػذد اى٘فٞبٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ  ق٘ٛ ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اىٚ 

ِ ٍغ ٗخ٘د  ٜ  اىضٍ ٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ر٘دٛ اىٚ  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىاىَزغٞش اىز٘ظٞح

ىيَْ٘رج زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   فٜ اىَحبفظخ ، داّخفبض ػذد اى٘فٞب

ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش %  6643ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  ٍز٘عطخ حٞث ثيغذ 

مَب % ، 66فٜ ٍحبفظخ ثبثو  ثْغجخ رقشٝجٞخ ٍقذاسٕب   داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش 

 اىزٜ ثيغذ   Fخزجبس إ ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  منو قذس  اُ اىَْ٘رج اىَ

ٍَب ثنثٞش  0.05 ٍِقو  أٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.014 ٗاحزَبىٖب ،    11.82

اىجغٞػ منو ، ٗٝفغش رىل  اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج  ٝؤمذ 

فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ، ثبالظبفخ اىٚ اُ دفٜ رفغٞش اىؼالقخ ثِٞ ػذد اى٘فٞب

ٗرؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ         ٍؼيَخ اىَزغٞش اىَغزقو ) اىضٍِ ( عبىجخ  ٍٗؼْ٘ٝخ  ٗرجيغ قَٞزٖب 

دعخ  فٜ بدُٗ عِ اىغ دٗاحذح( ر٘دٛ اىٚ اّخفبض ػذد اى٘فٞب ثَقذاس ٗحذح ٗاحذح ) عْخ

(  7-3، ٗاىشنو )         اىٚ ٍؼيَخ  اىَْ٘رج اىَقذسح ٕٜٗ  ٛاىَحبفظخ ثَقذاس ٍغبٗ

ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس4 
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فٞبد  ( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘ 7-3شنو ) 

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

 االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ 

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء    الىموذج التربيعي: -2

ٗاىضٍِدُٗ اىغبدعخ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو   داى٘فٞباىَزَثو ثؼذد اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ 

The regression equation is 

d6 = 3310 - 541.3 y + 42.30 y^2 

S = 223.315   R-Sq = 84.7%   R-Sq(adj) = 78.6% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ
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Analysis of Variance 

Source      DF       SS      MS      F      P 

Regression  2  1383461  691730  13.87  0.009 

Error  5  249347  49869 

Total  7  1632808 

ٍغ اىضٍِ ٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ثَقذاس ٗحذح  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىاىٚ ٗخ٘د ٗرذه اىْزبئح 

ٚ اّخفبض ػذد اى٘فٞب صٍْٞخ   ،  541.3فٜ اىَحبفظخ  ثَقذاس اىَؼيَخ اىَقذسح   دٗاحذح ر٘دٛ اى

ىيَْ٘رج اسرفؼذ ثبىَقبسّخ ثبىَْ٘رج اىخطٜ زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ 

ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش   %84.7ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  اىجغٞػ حٞث ثيغذ 

ٍقج٘ه منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس مَب % ،  55ثَقذاس   داػذاد اى٘فٞبٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش اىزغ

   p =0.009 ٗاحزَبىٖب ،  13.87اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ 

اىزشثٞؼٜ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ  0.05 أقو ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس 

  دٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ رفغٞش ػذد اى٘فٞبمنو 

الُ   دثبىضٍِ ، اٍب اىَزغٞش االخش ٗاىزٛ َٝثو ٍشثغ اىضٍِ فبُ ربثٞشٓ غشدٛ ػيٚ ػذد اى٘فٞب

ٔ ٍ٘خجخ  حٞث ثيغذ اىَؼيَخ اىَقذسح  ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو     42.30اشبسر

ٔ الٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞبثنثٞ ٜ اىجغٞػ اال اّ ،  دش ٍِ اىَْ٘رج اىخط

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد  5-3ٗاىشنو ) 

دُٗ اىغبدعخ فٜ ٍحبفظخ ثبثو 4 داالصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد اى٘فٞب
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد  5-3شنو )  

ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٕٜٝٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ 

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS      F      P 

Linear  1  1082894  11.82  0.014 

Quadratic  1  300567  6.03  0.058 

ثبُ قَٖٞب اقو  ٍِ  pٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ ربثٞشاىَشمجخ اىخطٞخ  ىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ 

ٍغ ػذً ٍؼْ٘ٝخ اىٚ اىَشمجخ اىزشثٞؼٞخ  ٗالخو اىزبمذ ٍِ مفبءح اىَْ٘رج رٌ اىزؼبٍو ٍغ   0.05
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( 4ّدذ اخطبء Normal probability plotاخطبء اىَْ٘رج ٗسعَٖب ثؼذح صٞغ فَِ خاله )

يٚ خ٘دح ه ػاىَْ٘رج ) ث٘اقٜ اىَْ٘رج اىَقذس (  رنُ٘ قشٝجخ  مثٞشا ح٘ه خػ االردبٓ ٍَب ٝذ

اىَْ٘رج ٗػذً ٗخ٘د قٌٞ ٍزطشفخ ع٘اء فٜ ثذاٝخ اىجٞبّبد اٗ ّٖبٝزٖب ٍِٗ ثٌ فبُ خ٘دح اىَْ٘رج 

( ٝنُ٘ غٞش ٍزجبػذ ػِ شنو  Histogramاىَقذس ٍشرفؼخ مَب اُ ر٘صٝغ االخطبء ٍِ خاله )

اىصفش  اىز٘صٝغ اىطجٞؼٜ اىدشعٜ ، مَب اُ اخطبء اىَْ٘رج ٍقبثو اىقٌٞ اىَقذسح رنُ٘ قشٝجخ ٍِ

ٗح٘ىٖب 4

( عي٘ك اخطبء اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد  9-3شنو )  

ثص٘سح خٞذح ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج  ٍفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ 

َّ٘رج  ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد ٍزجقٞخ فٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبء

ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4رنؼٞجٜ 

ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىثْبء  رٌ -:الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة (  -3 

فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو د اىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍِ 
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The regression equation is 

d6 = 3495 - 733.7 y + 92.8 y^2 - 3.74 y^3 

S = 245.484   R-Sq = 85.2%   R-Sq(adj) = 74.2% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS      MS     F      P 

Regression  3  1391758  463919  7.70  0.039 

Error  4  241050  60262 

Total  7  1632808 

ٗثبحزَبه  7.70اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت اخزجبس 

ٔ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج ٍقج٘ه ٗىنْٔ ىٌ ٝحغِ اىْزبئح مثٞشا اال اّ  0.039

ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ ٍشمجبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح     %85.2حٞث ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS      F      P 

Linear  1  1082894  11.82  0.014 

Quadratic  1  300567  6.03  0.058 

Cubic  1  8297  0.14  0.729 

ٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىخطٞخ  ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىزشثٞؼٞخ  ٗ اىزنؼٞجٞخ  ، ٗحغت 

ٍغ   ٘فٞبدىغيغخ اػذاد اى4 ٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ 4، ٗقذ رٌ سعٌ اىجٞبّبد  Fقَٞخ اخزجبس 

خػ االّحذاس اىَ٘فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ 
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اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد نؼٞجٜ َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىز( 11-3شنو )  

دون السنة االولى         تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا -:  3-4

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

- 2202في محافظة بابل للسنوات )   دون السنة االولى تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن اتجاه 0-3( وكما موضحة في جدول )  2202

 .في المحافظة خالل فترة الدراسة   تونمو ظاهرة الوفيا

االطفال دون تعدد وفيابين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

كمتغير توضيحي مستقل         والزمن       كمتغير معتمد في محافظة بابل   السنة االولى 
بافتراض ان توزيع االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون االساس في  تيوثر في عدد الوفيا

عممية التقدير وبناء النماذج اساسا عمميا ، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات 
الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقايس الكفاءة لمنموذج وكانت 

 -كما يمي:النتائج 
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The regression equation is 

d1 = 2142 - 152.2 y 

S = 401.483   R-Sq = 50.1%   R-Sq(adj) = 41.8% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS      MS     F      P 

Regression  1  972802  972802  6.04  0.049 

Error  6  967132  161189 

Total  7  1939933

دُٗ اىغْخ  فٜ  دػذد اى٘فٞبٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ ظؼٞف ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اىٚ 

ٕٗزا ٝؼْٜ اُ  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىٍغ اىَزغٞش اىز٘ظٞحٜ  اىضٍِ ٍغ ٗخ٘د  ٍحبفظخ ثبثو 

ٍؼبٍو قٌٞ مَب اُ   دُٗ اىغْخ فٜ اىَحبفظخ ، داى٘فٞبصٝبدح اىضٍِ ر٘دٛ اىٚ اّخفبض ػذد 

ُ اىزحذٝذ  ٔ  ىيَْ٘رج ٍقج٘ىخ حٞث ثيغذ زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثب ٗرذه     %50.1ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞ

فٜ ٍحبفظخ ثبثو  داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش 

غٞشٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ  منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس  مَب % ، 51ثْغجخ رقشٝجٞخ ٍقذاسٕب 

ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.049 ٗاحزَبىٖب ،    6.04 اىزٜ ثيغذ   Fخزجبس إ ٗحغت قَٞخ 

اىجغٞػ منو ،  االّحذاس اىخطٜ ػذً ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ قشٝجخ  

دُٗ اىغْخ فٜ   دٗٝفغش رىل  ػذً اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ رفغٞش اىؼالقخ ثِٞ ػذد اى٘فٞب

ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ، ثبالظبفخ اىٚ اُ  ٍؼيَخ اىَزغٞش اىَغزقو ) اىضٍِ ( عبىجخ 

حذح ٗاحذح ) عْخ ٗاحذح( ر٘دٛ ٗرؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ثَقذاس ٗ         ٍٗؼْ٘ٝخ  ٗرجيغ قَٞزٖب 

دُٗ اىغْخ  فٜ اىَحبفظخ ثَقذاس ٍغبٗٙ اىٚ ٍؼيَخ  اىَْ٘رج اىَقذسح  داىٚ اّخفبض ػذد اى٘فٞب

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس4  11-3، ٗاىشنو )            ٕٜٗ  
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد دُٗ اىغْخ 11-3شنو ) 

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

 االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ 

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىَْ٘رج اىثْبء  رٌ -: وموذج االوحدار التربيعي ) مه الدرجة الثبوية ( -2

دُٗ اىغْخ فٜ ٍحبفظخ ثبثو  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞباىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗاىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ ٗاىَزغٞش اىَغزقو  
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 The regression equation is 

d1 = 3008 - 671.9 y + 57.75 y^2 

S = 285.251   R-Sq = 79.0%   R-Sq(adj) = 70.6% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS      MS     F      P 

Regression  2  1533092  766546  9.42  0.020 

Error  5  406841  81368 

Total  7  1939933 

ٍغ اىضٍِ ٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ثَقذاس ٗحذح  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىاىٚ ٗخ٘د ٗرذه اىْزبئح 

دُٗ اىغْخ فٜ اىَحبفظخ  ثَقذاس اىَؼيَخ اىَقذسح  دصٍْٞخ ٗاحذح ر٘دٛ اىٚ اّخفبض ػذد اى٘فٞب

ىيَْ٘رج اسرفؼذ ثبىَقبسّخ زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   ،  671.9

ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو   %79.0ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  ثبىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ حٞث ثيغذ 

اُ مَب % ،  79ثَقذاس  دُٗ اىغْخ  داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش اىضٍِ قذ فغش 

 9.42اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو اىَْ٘رج اىَقذس 

ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ  0.05 أقو ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.020 ٗاحزَبىٖب ، 

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔاالّحذاس اىخطٜ 

ثبىضٍِ ، اٍب اىَزغٞش االخش ٗاىزٛ َٝثو ٍشثغ اىضٍِ فبُ ربثٞشٓ غشدٛ   دفٜ رفغٞش ػذد اى٘فٞب

ٗاُ اىَْ٘رج     57.75الُ اشبسرٔ ٍ٘خجخ  حٞث ثيغذ اىَؼيَخ اىَقذسح   دػيٚ ػذد اى٘فٞب

اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو ثنثٞش ٍِ اىَْ٘رج اىخطٜ اىجغٞػ اال أّ الٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ 

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذسٍِ 12-3، ٗاىشنو )  اىغْخ دُٗ  داىزغٞشاد فٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞب

دُٗ اىغْخ  فٜ  د٘فٞبخاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد االصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد اى

ٍحبفظخ ثبثو 4
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( َّ٘رج االردبٓ اىؼبً اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد دُٗ اىغْخ  12-3شنو )  

ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٕٜٝٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ اىجغٞػ 

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF      SS     F      P 

Linear  1  972802  6.04  0.049 

Quadratic  1  560290  6.89  0.047

ٚ ٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ    pىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ  ٗاىزشثٞؼٞخ اىَشمجخ اىخطٞخ ٍشن٘ك ثٖب اى
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ٗالخو اىزبمذ ٍِ مفبءح اىَْ٘رج رٌ اىزؼبٍو ٍغ اخطبء اىَْ٘رج   0.05ٍِ زشثذ ُ قَٖٞب اقأث

( 4ّدذ اخطبء اىَْ٘رج ) ث٘اقٜ Normal probability plotٗسعَٖب ثؼذح صٞغ فَِ خاله )

يٚ خ٘دح اىَْ٘رج ٗػذً ٗخ٘د ح٘ه خػ االردبٓ ٍَب ٝذه ػ اىَْ٘رج اىَقذس (  رنُ٘ قشٝجخ  مثٞشا

ُ خ٘دح اىَْ٘رج اىَقذس رؼزجش ٍقج٘ىخ  مَب  قٌٞ ٍزطشفخ ع٘اء فٜ ثذاٝخ اىجٞبّبد اٗ ّٖبٝزٖب ٍِٗ ثٌ فب

( ٝنُ٘ غٞش ٍزجبػذ ػِ شنو اىز٘صٝغ اىطجٞؼٜ  Histogramاُ ر٘صٝغ االخطبء ٍِ خاله )

 و اىقٌٞ اىَقذسح رنُ٘ قشٝجخ ٍِ اىصفش ٗح٘ىٖب 4اىدشعٜ ، مَب اُ اخطبء اىَْ٘رج ٍقبث

دُٗ اىغْخ ( عي٘ك اخطبء اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد  13-3شنو )  

ثص٘سح ٍقج٘ىخ  ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج  ٍفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ 

ٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبءَّ٘رج رنؼٞجٜ  ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد ٍزجقٞخ ف

ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4

ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  -:الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة (  -3 

ِ اىَزغٞش اىَؼزَذ  دُٗ اىغْخ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثٞ

ِ اىَغزقو  ِ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغٞ

The regression equation is 
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d1 = 3443 - 1125 y + 176.4 y^2 - 8.79 y^3 

S = 300.403   R-Sq = 81.4%   R-Sq(adj) = 67.4% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS      MS     F      P 

Regression  3  1578965  526322  5.83  0.061 

Error  4  360969  90242 

Total  7  1939933 

 5.83اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت اخزجبس 

اال أّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج ٍقج٘ه ٗىنْٔ ىٌ ٝحغِ   0.061ٗثبحزَبه   

شمجبد اىَْ٘رج ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ ٍ    %85.2اىْزبئح مثٞشا حٞث ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

مبّذ اىْزبئح مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF      SS     F      P 

Linear  1  972802  6.04  0.049 

Quadratic  1  560290  6.89  0.047 

Cubic  1  45873  0.51  0.515 

ٞخ  ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ ؼاىخطٞخ ٗاىزشثٞٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ ٍشن٘ك ثٖب اىٚ اىَشمجخ 

ٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ رٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ   Fاىزنؼٞجٞخ  ، ٗحغت قَٞخ اخزجبس 

دُٗ اىغْخ  ٍغ خػ االّحذاس اىَ٘فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ د اػذاد اى٘فٞب
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دُٗ اىغْخ  اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبدنؼٞجٜ اىزاىَْ٘رج (  14-3شنو ) 

 3-1من السنة  تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا   3-5

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

- 2202في محافظة بابل للسنوات )   سنوات  3-1للفئة  تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن اتجاه  0-3( وكما موضحة في جدول )   2202

 .في المحافظة خالل فترة الدراسة   تونمو ظاهرة الوفيا

االطفال بعمر اتعدد وفيبين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

كمتغير توضيحي مستقل         والزمن        كمتغير معتمد في محافظة بابل   سنوات   0-3
بافتراض ان توزيع االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون االساس في  تيوثر في عدد الوفيا

عممية التقدير وبناء النماذج اساسا عمميا ، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات 
الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقايس الكفاءة لمنموذج وكانت 

 -كما يمي:النتائج 

The regression equation is 

d13 = 392.5 - 9.29 y 

S = 73.8129   R-Sq = 10.0%   R-Sq(adj) = 0.0% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ
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Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  1  3621.4  3621.43  0.66  0.446 

Error  6  32690.1  5448.35 

Total  7  36311.5

ُ اىَْ٘رج اىَقذس    ِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  منو ا ٜ ثيغذ   Fخزجبس إ غٞشٍقج٘ه ٍ  اىز

ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ امجش  ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.446 ٗاحزَبىٖب ،    0.66

ٜ ػذً ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج  ٚ ّزبئدٔ االّحذاس اىخط اىجغٞػ منو ، ٗٝفغش رىل  ػذً اٍنبّٞخ االػزَبد ػي

ِ ػذد اى٘فٞب مَب اُ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ،   3-1ٍِ اىغْخ  دفٜ رفغٞش اىؼالقخ ثٞ

ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  حٞث ثيغذ  ظؼٞفخ خذا ىيَْ٘رج زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ 

  داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ الٝفغش    10.0%

 فٜ ٍحبفظخ ثبثو  4

( عْ٘اد 3-1( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ )15-3شنو )  

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

 االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗاثجزذ ػذً مفبءح اىَْ٘رج 
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ٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ اىَْ٘رج اىثْبء  رٌ لتربيعي ) مه الدرجة الثبوية (  وموذج االوحدار ا -2 زشثٞؼ

عْ٘اد فٜ ٍحبفظخ ثبثو  3-1ىيفئخ  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ ى٘صف اىؼال

اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜٗاىَزغٞش اىَغزقو  

The regression equation is 

d13 = 228.4 + 89.18 y - 10.94 y^2 

S = 50.1627   R-Sq = 65.4%   R-Sq(adj) = 51.5% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاسٗثدذٗه رحيٞو  اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  2  23730.0  11865.0  4.72  0.071 

Error  5  12581.5  2516.3 

Total  7  36311.5 

اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس 

ػذً ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِمجش أٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.071 ٗاحزَبىٖب ،  4.72

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل ػذً اٍنبّٞخ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج 

ٔ فٜ  ٚ ّزبئد ِ ، ثبىشغٌ ٍِ اسرفبع اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ىيَْ٘رج   درفغٞش ػذد اى٘فٞباالػزَبد ػي ثبىضٍ

ٜ ثيغذ  ٜ ٗاىز ُ ربثٞش اىضٍِ غشدٛ ٍٗشثغ اىضٍِ ػنغٜ  %65.4ٍقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىخط مَب ا

،   ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو ثنثٞش ٍِ اىَْ٘رج اىخطٜ اىجغٞػ اال أّ الٝضاه ال 

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج   16-3، ٗاىشنو )  بدٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞ

فٜ  داالصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد اى٘فٞب اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد

ٍحبفظخ ثبثو 
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 16-3شنو )  

 ( عْ٘اد3-1ىيفئخ اىؼَشٝخ )

ٗاُ ٍقبٝظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٝمزىل رٌ اخشاء ٕٜٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ 

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS     F      P 

Linear  1  3621.4  0.66  0.446 

Quadratic  1  20108.6  7.99  0.037 

ٗػذً   0.05ٍِ و  ثبُ قَٖٞب اق  pىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ  اىزشثٞؼٞخ ٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ 

ثص٘سح ٍقج٘ىخ د اى٘فٞب ىٌ ٝفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىخطٞخ 

احصبئٞب ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد 

ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4ٍزجقٞخ فٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبءَّ٘رج رنؼٞجٜ 
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ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  :الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة (  -3 

ِ اىَزغٞش اىَؼزَذ  فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش  3-1ىيفئخ  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثٞ

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍِ اىَغزقو  

مبالرٜ 

The regression equation is 

d13 = 112.4 + 209.9 y - 42.58 y^2 + 2.343 y^3 

S = 48.2686   R-Sq = 74.3%   R-Sq(adj) = 55.1% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  3  26992.1  8997.36  3.86  0.112 

Error  4  9319.4  2329.85 

Total  7  36311.5 

اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ اٝعب ٗحغت اخزجبس 

اال أّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج قذ  حغِ اىْزبئح   0.112ٗثبحزَبه    3.86

جبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ ٍشم    %74.3مثٞشا  ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS     F      P 

Linear  1  3621.4  0.66  0.446 

Quadratic  1  20108.6  7.99  0.037 

Cubic  1  3262.1  1.40  0.302 

ٞخ  ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىخطٞخ ٗ اىزنؼٞجٞخ  ، ٗحغت ؼٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىزشثٞ

ٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ اػذاد اى٘فٞب  Fقَٞخ اخزجبس  -1ىيفئخ د ٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ ر

فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ اٍغ خػ االّحذاس اىَ٘   3
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزنؼٞجٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 17-3شنو )

 ( عْ٘اد3-1ىيفئخ اىؼَشٝخ )

         6-3من السنة  تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا -:  3-6

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

- 2202في محافظة بابل للسنوات )   سنوات  6-3للفئة  تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن اتجاه  0-3( وكما موضحة في جدول )   2202

 .في المحافظة خالل فترة الدراسة   تونمو ظاهرة الوفيا

االطفال بعمر تعدد وفيابين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  - 1

كمتغير توضيحي مستقل         والزمن        كمتغير معتمد في محافظة بابل   سنوات   3-6
بافتراض ان توزيع االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون االساس في  تيوثر في عدد الوفيا

عممية التقدير وبناء النماذج اساسا عمميا ، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات 
الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقايس الكفاءة لمنموذج وكانت 

 -كما يمي:النتائج 
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The regression equation is 

d36 = 141.2 + 0.905 y 

S = 42.8430   R-Sq = 0.3%   R-Sq(adj) = 0.0%

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  1  34.4  34.38  0.02  0.896 

Error  6  11013.1  1835.52 

Total  7  11047.5 

ُ اىَْ٘رج اىَقذس    ِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  منو ا ٜ ثيغذ   Fخزجبس إ غٞشٍقج٘ه ٍ  اىز

ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ امجش  ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.896 ٗاحزَبىٖب ،    0.02

ٜ ػذً ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج  ٚ ّزبئدٔ  االّحذاس اىخط اىجغٞػ منو ، ٗٝفغش رىل  ػذً اٍنبّٞخ االػزَبد ػي

ِ ػذد اى٘فٞب ِ اىفئخ اىؼَشٝخ   دفٜ رفغٞش اىؼالقخ ثٞ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ،   3-6ٍ

ٍؼبٍو قَٞٔ  حٞث ثيغذ  ظؼٞفخ خذا ىيَْ٘رج زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ 

اػذاد اىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ الٝفغش     %0.3حذٝذ اىز

 فٜ ٍحبفظخ ثبثو  4ىٖزح اىفئخ اىؼَشٝخ ثص٘سح خٞذح   داى٘فٞب
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 15 -3شنو ) 

 ( عْ٘اد6-3ىيفئخ اىؼَشٝخ )

ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ مَب رٌ حغبة 

االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗاثجزذ ػذً مفبءح اىَْ٘رج 4

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ اىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  وموذج االوحدار التربيعي ) مه الدرجة الثبوية (  -2

عْ٘اد فٜ ٍحبفظخ ثبثو  6-3ىيفئخ  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜٗاىَزغٞش اىَغزقو  

The regression equation is 

d36 = 73.50 + 41.51 y - 4.512 y^2 

S = 38.9695   R-Sq = 31.3%   R-Sq(adj) = 3.8% 
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ِ ىَْ٘رج االّحذاس ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  2  3454.4  1727.20  1.14  0.392 

Error  5  7593.1  1518.62 

Total  7  11047.5 

اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس 

ػذً ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِمجش أٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.392 ٗاحزَبىٖب ،  1.14

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل ػذً اٍنبّٞخ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج 

ٚ ّزبئدٔ فٜ ر ثبىضٍِ ، ثبىشغٌ ٍِ اسرفبع اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ىيَْ٘رج  دفغٞش ػذد اى٘فٞباالػزَبد ػي

ٜ ثيغذ  ٜ ٗاىز ُ ربثٞش اىضٍِ غشدٛ ٍٗشثغ اىضٍِ ػنغٜ  %31.3ٍقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىخط مَب ا

،   ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو ثنثٞش ٍِ اىَْ٘رج اىخطٜ اىجغٞػ اال أّ الٝضاه ال 

( ٝ٘ظح  19 -3ىٖزٓ اىفئخ اىؼَشٝخ  ، ٗاىشنو )  دٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞب

ج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد االصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘ر

فٜ ٍحبفظخ ثبثو 4 بداى٘فٞ
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 19 -3شنو ) 

 ( عْ٘اد6-3ىيفئخ اىؼَشٝخ )

ٗاُ ٍقبٝظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

ٜ اقو  ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ   مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٝ اىَْ٘رجٕٗ

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS     F      P 

Linear  1  34.38  0.02  0.896 

Quadratic  1  3420.02  2.25  0.194 

مجش ثبُ قَٖٞب ا  pىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ  اىَشمجخ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  ٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ 

ثص٘سح ٍقج٘ىخ  احصبئٞب ٗقذ  داى٘فٞب ىٌ ٝفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ   0.05ٍِ 

رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد ٍزجقٞخ فٜ 

 ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4االخطبء حٞث رٌ ثْبءَّ٘رج رنؼٞجٜ 
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ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء    الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة ( -3 

ِ اىَزغٞش اىَؼزَذ  فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش  6-3ىيفئخ د اىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثٞ

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍِ اىَغزقو  

مبالرٜ 

The regression equation is 

d36 = - 60.50 + 180.9 y - 41.06 y^2 + 2.707 y^3 

S = 28.4611   R-Sq = 70.7%   R-Sq(adj) = 48.7% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  3  7807.4  2602.46  3.21  0.145 

Error  4  3240.1  810.03 

Total  7  11047.5 

اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ثشنو ػبً غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ اٝعب ٗحغت اخزجبس 

اال أّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج قذ  حغِ اىْزبئح   0.145ٗثبحزَبه    3.21

ٝخ ٍشمجبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘    %70.7مثٞشا  ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS     F      P 

Linear  1  34.38  0.02  0.896 

Quadratic  1  3420.02  2.25  0.194 

Cubic  1  4352.97  5.37  0.081 

  Fٗاىزٜ رشٞش اىٚ ػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ ٗاىزنؼٞجٞخ  ، ٗحغت قَٞخ اخزجبس 

ٍغ خػ    3-1ىيفئخ  دخ اػذاد اى٘فٞبيٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ رٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغ

 فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜااالّحذاس اىَ٘
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ٞجٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبدؼ( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزن 21 -3شنو ) 

 ( عْ٘اد6-3ىيفئخ اىؼَشٝخ )

دون السنة االولى بمرض التسمم  ت: نماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا 7 -3

الجرثومي  

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

في   دون السنة االولى ولمرض التسمم الجرثومي تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها  2-3( وكما موضحة في جدول )   2202- 2202محافظة بابل للسنوات ) 

 .في المحافظة خالل فترة الدراسة  ت اتجاه ونمو ظاهرة الوفيا بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن

االطفال دونت عدد وفيابين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

    والزمن        كمتغير معتمد السنة االولى ولمرض التسمم الجرثومي في محافظة بابل  
بافتراض تحقق فرضيات النموذج الخطي ،  تكمتغير توضيحي مستقل يوثر في عدد الوفيا

حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية 
 -كما يمي:لممعالم والنموذج مع مقايس الكفاءة وكانت النتائج 
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The regression equation is 

ds1 = 397.5 - 24.30 year 

S = 49.2970   R-Sq = 63.0%   R-Sq(adj) = 56.8% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS      F      P 

Regression  1  24795.7  24795.7  10.20  0.019 

Error  6  14581.2  2430.2 

Total  7  39376.9

دون السىة لمرض  تعدد الوفيبٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ ق٘ٛ  ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اىٚ 

ػالقخ اىزبثٞش ٍغ اىَزغٞش اىز٘ظٞحٜ  اىضٍِ ٍغ ٗخ٘د  فٜ ٍحبفظخ ثبثو  التسمم الجرثومي

دُٗ اىغْخ ىَشض اىزغٌَ  دٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ر٘دٛ اىٚ اّخفبض ػذد اى٘فٞب ؼنغٞخ اى

ىيَْ٘رج ٍقج٘ىخ زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   اىدشثٍٜ٘ فٜ اىَحبفظخ ،

اىزغٞشاد ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش     %63.0ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  حٞث ثيغذ 

خ ثبثو  ثْغجخ رقشٝجٞخ فٜ ٍحبفظ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ د اػذاد اى٘فٞباىحبصيخ فٜ ٍزغٞش 

ُ اىَْ٘رج اىَقذس  مَب % ، 63ٍقذاسٕب  خزجبس إ ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  منو ا

F   ثيغذ ٜ ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ اقو    ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.019 ٗاحزَبىٖب ،    10.20 اىز

اىجغٞػ منو ، ٗٝفغش رىل  اٍنبّٞخ االػزَبد  االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج  ٍَب ٝؤمذ  0.05

ِ ػذد اى٘فٞب ٔ فٜ رفغٞش اىؼالقخ ثٞ ٚ ّزبئد دُٗ اىغْخ  ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ فٜ ٍحبفظخ  دػي

ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ، ثبالظبفخ اىٚ اُ  ٍؼيَخ اىَزغٞش اىَغزقو ) اىضٍِ ( عبىجخ  ٍٗؼْ٘ٝخ 

ٍِ ثَقذاس ٗحذح ٗاحذح ) عْخ ٗاحذح( ر٘دٛ اىٚ ٗرؼْٜ اُ صٝبدح اىض  24.30ٗرجيغ قَٞزٖب 

دُٗ اىغْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘  فٜ اىَحبفظخ ثَقذاس ٍغبٗٙ اىٚ  داّخفبض ػذد اى٘فٞب

، ٕٗزا ٝشٞش اىٚ رحغِ اىَغز٘ٙ اىصحٜ ٗاىخذٍبد             ٍؼيَخ  اىَْ٘رج اىَقذسح ٕٜٗ  

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس4  21 -3اىَقذٍخ ثخص٘ص ٍشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘  ٗاىشنو )
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 21 -3شنو )

اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘  ضىيفئخ اىؼَشٝخ اقو ٍِ عْخ ىَش

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

 ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ

ٌ ثْبء   وموذج االوحدار التربيعي ) مه الدرجة الثبوية ( لمرض التسمم الجرثومي : -2 َْ٘رج اىر

دُٗ  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبزشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ اى

اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج اىغْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو  

 مبالرٜ 
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 The regression equation is 

ds1 = 482.4 - 75.24 year + 5.661 year^2 

S = 42.8901   R-Sq = 76.6%   R-Sq(adj) = 67.3% 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

Analysis of Variance 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression  2  30179.1  15089.5  8.20  0.026 

Error  5  9197.8  1839.6 

Total  7  39376.9 

ُ اىَْ٘رج اىَقذس  ِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو ا  8.20اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ ٍقج٘ه ٍ

ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ  0.05 أقو ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.026 ٗاحزَبىٖب ، 

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ االّحذاس اىخطٜ 

دُٗ اىغْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ ٍغ ٍزغٞش اىضٍِ ، ٗاُ اىَْ٘رج  دفٜ رفغٞش ػذد اى٘فٞب

ٜ اىجغٞػ  ٜ ٝشنو ػبً افعو ثنثٞش ٍِ اىَْ٘رج اىخط ٜ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍ٘ قٌٞ مَب اُ اىزشثٞؼ

ُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ  ىيَْ٘رج اسرفؼذ ثبىَقبسّخ ثبىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ حٞث زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثب

ٔ  ثيغذ  اىزغٞشاد اىحبصيخ ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش   %76.6زحذٝذ ٍؼبٍو اىقَٞ

اال أّ الٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٜ %   76ثَقذاس  دُٗ اىغْخ  داػذاد اى٘فٞبفٜ ٍزغٞش 

( ٝ٘ظح ّزبئح 22-3َشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘  ، ٗاىشنو )دُٗ اىغْخ ىد ٍزغٞش ػذد اى٘فٞب

اىَْ٘رج اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد االصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد 

دُٗ اىغْخ  ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ فٜ ٍحبفظخ ثبثو 4 داى٘فٞب
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( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 22 -3شنو ) 

عْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ ىيفئخ اىؼَشٝخ اقو ٍِ

ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٕٜٝٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ 

ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

Sequential Analysis of Variance 

Source     DF       SS      F      P 

Linear  1  24795.7  10.20  0.019 

Quadratic  1  5383.3  2.93  0.148 

ٗحغت ىيَْ٘رج اىَقذس،  ٗٗػذً ٍؼْ٘ٝخ ىيَشمجخ اىزشثٞؼٞخ اىَشمجخ اىخطٞخ اىٚ ٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ 

سعَٖب ثؼذح  اىَْ٘رج رٌ اىزؼبٍو ٍغ اخطبء اىَْ٘رج ٗٗالخو اىزبمذ ٍِ مفبءح اىَغزخشخخ   pقٌٞ 
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ّدذ اخطبء اىَْ٘رج ) ث٘اقٜ اىَْ٘رج اىَقذس  ( Normal probability plot4صٞغ فَِ خاله )

يٚ خ٘دح اىَْ٘رج ٗػذً ٗخ٘د قٌٞ ٍزطشفخ (  رنُ٘ قشٝجخ  مثٞشا ح٘ه خػ االردبٓ ٍَب ٝذه ػ

ُ خ٘دح اىَْ٘رج اىَقذس رؼزجش ٍقج٘ىخ  مَب اُ ر٘صٝغ ع٘اء فٜ ثذاٝخ اىجٞبّبد اٗ ّٖبٝزٖب ٍِٗ ثٌ فب

( ٝنُ٘ غٞش ٍزجبػذ ػِ شنو اىز٘صٝغ اىطجٞؼٜ اىدشعٜ ، مَب  Histogramاالخطبء ٍِ خاله )

اُ اخطبء اىَْ٘رج ٍقبثو اىقٌٞ اىَقذسح رنُ٘ قشٝجخ ٍِ اىصفش ٗح٘ىٖب 4

اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ اقو ٍِ عْخ ىَشض عي٘ك اخطبء اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد  (23-3شنو ) 

اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘

ثص٘سح ٍقج٘ىخ  الػذاد ٗفٞبد ٍشض اىزغٌَ  ٍفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ 

ٚ رحغِٞ اىَْ٘رج ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد  ٜ ٗقذ رٌ اىؼَو ػي اىدشثٍ٘

ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4ؼٞجٜ ٍزجقٞخ فٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبءَّ٘رج رن

ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  : ىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة (ال -3 

ِ اىَزغٞش اىَؼزَذ  دُٗ اىغْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘ د اىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثٞ

ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ اىضٍِ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو  

ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ 
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The regression equation is 

 

ds1 = 298.5 + 116.1 year - 44.49 year^2 + 3.715 year^3 

 

S = 15.8228   R-Sq = 97.5%   R-Sq(adj) = 95.5% 
 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس    ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

 
Analysis of Variance 

 

Source      DF       SS       MS      F      P 

Regression   3  38375.4  12791.8  51.09  0.001 

Error        4   1001.4    250.4 

Total        7  39376.9 

 

 51.09اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً  ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت اخزجبس 

ُ اىَْ٘رج خٞذ خذا ٍٗقج٘ه   0.001ٗثبحزَبه    ٜ ٗاىخطٜ فب ٔ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼ اال اّ

ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ     %97.5ٗأّ حغِ اىْزبئح مثٞشا حٞث ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

 ٍشمجبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

 

Source     DF       SS      F      P 

Linear      1  24795.7  10.20  0.019 

Quadratic   1   5383.3   2.93  0.148 

Cubic       1   8196.4  32.74  0.005 

 

ٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ  اىٚ اىَشمجخ اىخطٞخ ٗاىزشمؼٞجٞخ   ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ  اىزشثٞؼٞخ   ، 

ٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ اػذاد اى٘فٞب  Fٗحغت قَٞخ اخزجبس   دٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ ر

بّذ اىْزبئح دُٗ اىغْخ  ىَشض اىغٌَ اىدشثٍٜ٘ ٍغ خػ االّحذاس اىَ٘فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗم

 مبالرٜ 
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 ( َّ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزنؼٞجٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد 24 -3شنو ) 

 ىيفئخ اىؼَشٝخ اقو ٍِ عْخ ىَشض اىزغٌَ اىدشثٍٜ٘

 

 

ولمرض ذات الرئة  3-1للفئة العمرية  تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا  3-8

 وعجز التنفس         

 

رٌ ثْبء َّبرج االّحذاس اىخطٜ اىجغٞػ َّٗ٘رج االّحذاس اىخطٜ ٍِ اىذسخخ اىثبّٞخ ٗاىثبىثخ حٞث 

ٜ فولمرض ذات الرئة وعجز التىفس   3-1للفئة العمرية  دثؼذد اى٘فٞبٗصف اىَزغٞش اىَؼزَذ 

( ٍِٗ ػالقزٖب  2 -3( ٗمَب ٍ٘ظحخ فٜ خذٗه )  2117- 2111ٍحبفظخ ثبثو ىيغْ٘اد ) 

  4فٜ اىَحبفظخ خاله فزشح اىذساعخ  د ثبىضٍِ مَزغٞش ٍغزقو ٝؼجشػِ اردبٓ َّٗ٘ ظبٕشح اى٘فٞب

االطفال  تعدد وفيابين  :تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

كمتغير معتمد في محافظة بابل  ولمرض ذات الرئة وعجز التىفس  3-1للفئة العمرية 
بافتراض ان توزيع  تكمتغير توضيحي مستقل يوثر في عدد الوفيا        والزمن         

االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي لكي يكون االساس في عممية التقدير وبناء النماذج اساسا عمميا ، 
حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات الصغرى مع استخراج االختبارات االحصائية 

 -كما يمي:يس الكفاءة لمنموذج وكانت النتائج يلممعالم والنموذج مع مقا
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The regression equation is 

 

ds13 = 42.21 + 0.619 year 

 

S = 41.7291   R-Sq = 0.2%   R-Sq(adj) = 0.0% 

 
 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس    ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

 
Analysis of Variance 

 
Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   1     16.1    16.10  0.01  0.927 

Error        6  10447.9  1741.32 

Total        7  10464.0 

 

 ٚ -1للفئة العمرية  دػذد اى٘فٞبٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ ظؼٞف خذا ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اى

ٍغ اىَزغٞش اىز٘ظٞحٜ  اىضٍِ ٍغ ٗخ٘د  فٜ ٍحبفظخ ثبثو ولمرض ذات الرئة وعجز التىفس   3

ىٖزٓ اىفئخ فٜ  دٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ر٘دٛ اىٚ اسرفبع ػذد اى٘فٞب طشدٝخ ػالقخ اىزبثٞش اى

 ىيَْ٘رج ظؼٞفخ خذا  حٞث ثيغذ زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   اىَحبفظخ ،

اىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ ىٌ ٝفغش     %0.20ٍؼبٍو اىزحذٝذقَٞٔ 

فٜ ٍحبفظخ ثبثو  ،  ولمرض ذات الرئة وعجز التىفس 3-1للفئة العمرية د  اػذاد اى٘فٞبٍزغٞش 

اىزٜ   Fخزجبس إ غٞشٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس  مَب 

 0.05 ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ امجش    ىيَْ٘رج اىَقذس    p = 0.927 ٗاحزَبىٖب ،    0.01 ثيغذ 

اىجغٞػ منو ، ٗٝفغش رىل  ػذً اٍنبّٞخ االػزَبد  االّحذاس اىخطٜ ػذً ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ 

ِ ػذد اى٘فٞب ٔ فٜ رفغٞش اىؼالقخ ثٞ ٚ ّزبئد ُ اىغْخ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ،   دػي دٗ

ٚ ػذً دقخ اىجٞبّبد ٗخبصخ فٜ عْخ  (  25 -3، ٗاىشنو ) 2113ٗاىغجت فٜ ساٛ اىجبحث ٝؼ٘د اى

 ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس4 ٝ٘ظح 
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( عْ٘اد  ىَشض ػدض 3-1ىيفئخ اىؼَشٝخ )  ( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد25 -3شنو )

 اىزْفظ ٗراد اىشئخ 

 

  

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ ٗاشبسد اخَؼٖب اىٚ ػذً مفبءح االّحشافبد اىَطيقخ 

 ىٖزٓ اىفئخ 4 داىَْ٘رج ىؼذً دقخ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبى٘فٞب

 

 

 

 

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىَْ٘رج اىثْبء  رٌ لتربيعي ) مه الدرجة الثبوية ( : وموذج االوحدار ا -2

ولمرض  3-1للفئة العمرية  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞباىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

 اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو   ذات الرئة وعجز التىفس
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The regression equation is 

 

ds13 = - 11.71 + 32.98 year - 3.595 year^2 

 

S = 40.6851   R-Sq = 20.9%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 

 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ
 

 Analysis of Variance 
 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   2   2187.6  1093.81  0.66  0.556 

Error        5   8276.4  1655.28 

Total        7  10464.0 

 

  

اىزٜ ثيغذ    Fخزجبس إ غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس 

ػذً ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِمجش أٗاىزٛ قَٞزٔ  ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.556 ٗاحزَبىٖب ،  0.66

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل ػذً اٍنبّٞخ االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج 

ولمرض ذات الرئة وعجز  3-1للفئة العمرية  درفغٞش ػذد اى٘فٞباالػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ 

الُ   د، اٍب اىَزغٞش االخش ٗاىزٛ َٝثو ٍشثغ اىضٍِ فبُ ربثٞشٓ غشدٛ ػيٚ ػذد اى٘فٞب التىفس

ٔ ٍ٘خجخ  حٞث ثيغذ اىَؼيَخ اىَقذسح  ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو     3.595اشبسر

ٔ الٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد فٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞب ٜ اىجغٞػ اال اّ   ،دثنثٞش ٍِ اىَْ٘رج اىخط

ىيَْ٘رج اسرفؼذ ثبىَقبسّخ ثبىَْ٘رج اىخطٜ  زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ 

ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش   %20.0ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  اىجغٞػ حٞث ثيغذ 

(  26 -3ٗاىشنو ) % ،  21ثَقذاس  دُٗ اىغْخ  داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش 

ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج اىَقذس ٍغ اىجٞبّبد االصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ 

 فٜ ٍحبفظخ ثبثو 4  دالػذاد اى٘فٞب
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( عْ٘اد  3-1( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ )  26 -3شنو ) 

 ىَشض ػدض اىزْفظ ٗراد اىشئخ 

 

 ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

 

 

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٝ ٕٜٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ 

  ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

 

Sequential Analysis of Variance 

 

Source     DF       SS     F      P 

Linear      1    16.10  0.01  0.927 

Quadratic   1  2171.52  1.31  0.304 

 

ثبُ   pىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ  ٗاىزشثٞؼٞخ اىَشمجخ اىخطٞخ اىٚ ٍؼْ٘ٝخ ػذً ٍْٖٗب ّدذ 

ٍِٗ ٍِ رىل فبُ مفبءح اىَْ٘رج ال صاىذ غٞش ٍقج٘ىخ ىعؼف اىجٞبّبد ، ٗ  0.05ٍِ مجش قَٖٞب ا

ثص٘سح ٍقج٘ىخ  ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج  غٞش ٍفغش َْ٘رج اُ اى مو رىل ّغزذه ػيٚ 
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َّ٘رج  يٍ٘بد ٍزجقٞخ فٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبءىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼ

 4فٜ حبىخ ٗخ٘دٓ ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج رنؼٞجٜ 

 

 ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء  :الىموذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثة (  -3  

ولمرض ذات  3-1للفئة العمرية  داىَزَثو ثؼذد اى٘فٞبى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىضٍِ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو   الرئة وعجز التىفس

 ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ  اىَْ٘رج 

The regression equation is 

 

ds13 = - 52.2 + 75.11 year - 14.64 year^2 + 0.818 year^3 

 

S = 44.3811   R-Sq = 24.7%   R-Sq(adj) = 0.0% 

 
ِ ىَْ٘رج االّحذاس    ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

 
Analysis of Variance 

 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   3   2585.3   861.75  0.44  0.739 

Error        4   7878.7  1969.69 

Total        7  10464.0 

 

 0.44اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت اخزجبس 

اال أّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج  ىٌ ٝحغِ اىْزبئح مثٞشا   0.739ٗثبحزَبه   

ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ ٍشمجبد اىَْ٘رج مبّذ اىْزبئح     %24.7حٞث ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

 مبالرٜ

Source     DF       SS     F      P 

Linear      1    16.10  0.01  0.927 

Quadratic   1  2171.52  1.31  0.304 

Cubic       1   397.64  0.20  0.676 

 

ٚ اىَشمجخ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼ ٚ ػذً ٍؼْ٘ٝخ  اى ٜ رشٞش اى  Fٞخ ٗاىزنؼٞجٞخ   ، ٗحغت قَٞخ اخزجبس ٗاىز

ٍغ خػ االّحذاس  دٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ رٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ اػذاد اى٘فٞب 

 اىَ٘فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ 
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( عْ٘اد  3-1اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ ) اىزنؼٞجٜ ( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ 27 -3شنو )

 ىَشض ػدض اىزْفظ ٗراد اىشئخ 

 

 

ولمرض ذات الرئة وعجز  6-3للفئة  تنماذج االنحدار الخطي لعدد الوفيا -:3-9

          التنفس

 

الخطي البسيط ونموذج االنحدار الخطي من الدرجة الثانية والثالثة حيث  نماذج االنحدار ءتم بنا

في  ولمرض ذات الرئة وعجز التنفس 6 -3للفئة العمرية  تبعدد الوفياوصف المتغير المعتمد 

( ومن عالقتها  2 -3( وكما موضحة في جدول )  2202- 2202محافظة بابل للسنوات ) 

  .في المحافظة خالل فترة الدراسة   تاتجاه ونمو ظاهرة الوفيا بالزمن كمتغير مستقل يعبرعن

ة ئاالطفال للف تعدد وفيابين  تم بناء نموذج االنحدار الخطي البسيط ) االتجاه العام (  -: 1

كمتغير معتمد في محافظة بابل    لمرض ذات الرئة وعجز التنفس 6-3العمرية 
بافتراض ان توزيع  تكمتغير توضيحي مستقل يوثر في عدد الوفيا        والزمن        

االخطاء يتبع التوزيع الطبيعي ، حيث تم تقدير النموذج من خالل طريقة المربعات الصغرى مع 
كما س الكفاءة لمنموذج وكانت النتائج ياستخراج االختبارات االحصائية لممعالم والنموذج مع مقاي
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The regression equation is 

 

ds36 = 17.46 + 2.286 year 

 

S = 5.50865   R-Sq = 54.7%   R-Sq(adj) = 47.1% 
 

ِ ىَْ٘رج االّحذاس    ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

 
Analysis of Variance 

 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   1  219.429  219.429  7.23  0.036 

Error        6  182.071   30.345 

Total        7  401.500 

 

 6-3للفئة العمرية  تالوفيبػذد ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىزبثغ ظؼٞف ٗخ٘د اسرجبغ ٗرشٞش اىْزبئح اىٚ 

ٍغ اىَزغٞش اىز٘ظٞحٜ  اىضٍِ ٍغ ٗخ٘د  فٜ ٍحبفظخ ثبثو   لمرض ذات الرئة وعجز التىفس

ىَشض راد  داىضٍِ ر٘دٛ اىٚ صٝبدح ػذد اى٘فٞب، ٗمزىل رؼْٜ اُ صٝبدح  طشدٝخ ػالقخ اىزبثٞش اى

ىيَْ٘رج زفغٞشٝخ اىق٘ح اىرفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   فٜ اىَحبفظخ ،اىشئخ ٗػدض اىزْفظ  

ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش     %54.7ٍؼبٍو اىزحذٝذ قَٞٔ  ٍقج٘ىخ حٞث ثيغذ 

 ىَشض راد اىشئخ ٗػدض اىزْفظ 6-3ىيفئخ اىؼَشٝخ   داػذاد اى٘فٞباىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش 

ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ  منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس  مَب % ، 55فٜ ٍحبفظخ ثبثو  ثْغجخ رقشٝجٞخ ٍقذاسٕب 

ٜ ثيغذ   Fخزجبس إ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ  ىيَْ٘رج    p = 0.036 ٗاحزَبىٖب ،    7.23 اىز

اىجغٞػ منو ،  االّحذاس اىخطٜ ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج  ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِٗاىزٛ قَٞزٔ اقو    اىَقذس 

 3-1ىيفئخ اىؼَشٝخ  دٗٝفغش رىل  اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئدٔ فٜ رفغٞش اىؼالقخ ثِٞ ػذد اى٘فٞب

ٗىَشض راد اىشئخ ٗػدض اىزْفظ  فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٍِ ػالقزٖب ثبىضٍِ ، ثبالظبفخ اىٚ اُ  

ٗرؼْٜ اُ صٝبدح           ٍ٘خجخ   ٍٗؼْ٘ٝخ  ٗرجيغ قَٞزٖب ٍؼيَخ اىَزغٞش اىَغزقو ) اىضٍِ ( 

ىَشض راد  6-3ىيفئخ  داىضٍِ ثَقذاس ٗحذح ٗاحذح ) عْخ ٗاحذح( ر٘دٛ اىٚ صٝبدح ػذد اى٘فٞب

           اىشئخ ٗػدض اىزْفظ فٜ اىَحبفظخ ثَقذاس ٍغبٗٙ اىٚ ٍؼيَخ  اىَْ٘رج اىَقذسح ٕٜٗ  

ثٖزا اىَشض اٗ د ػْبٝخ صحٞخ خٞذح الخو رخفٞط اػذاد اى٘فٞبٍِٗ رىل ّغزْزح ػذً ٗخ٘د 

 ( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذس4  25-3حزٚ اىَحبفظخ ػيٚ ثجبرٔ  ، ٗاىشنو )
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( عْ٘اد  ىَشض ػدض 6-3( اىَْ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ ) 25 -3شنو ) 

 اىزْفظ ٗراد اىشئخ

  

 

مَب رٌ حغبة ٍقبٝٞظ مفبءح اىَْ٘رج ٗاىَزَثيخ  ثَز٘عػ اىْغجخ اىَطيقخ ىالخطبء ٍٗز٘عػ 

 االّحشافبد اىَطيقخ ٍٗز٘عػ ٍشثؼبد االخطبء ٗفق االرٜ 

 

 

زشثٞؼٜ ٍِ اىذسخخ اىَْ٘رج اىرٌ ثْبء   :وموذج االوحدار التربيعي ) مه الدرجة الثبوية (  -2

لمرض  6-3للفئة العمرية  تالوفيباىَزَثو ثؼذد اىثبّٞخ ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

اىضٍِ ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو    ذات الرئة وعجز التىفس

 مبالرٜ 

  

The regression equation is 

 

ds36 = 26.21 - 2.964 year + 0.5833 year^2 

 

S = 4.99809   R-Sq = 68.9%   R-Sq(adj) = 56.4% 
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ِ ىَْ٘رج االّحذاس  ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ
 

 Analysis of Variance 
 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   2  276.595  138.298  5.54  0.054 

Error        5  124.905   24.981 

Total        7  401.500 

 

ٍغ اىضٍِ ٕٗزا ٝؼْٜ اُ صٝبدح اىضٍِ ثَقذاس ٗحذح  ؼنغٞخ ػالقخ اىزبثٞش اىاىٚ ٗخ٘د ٗرذه اىْزبئح 

لمرض ذات الرئة وعجز  6-3للفئة العمرية  تالوفيبصٍْٞخ ٗاحذح ر٘دٛ اىٚ اّخفبض ػذد  

رفٞذ ثبُ ٍؼبٍو اىزحذٝذ قٌٞ مَب اُ   ،   2.964فٜ اىَحبفظخ  ثَقذاس اىَؼيَخ اىَقذسح   التىفس

ٍؼبٍو قَٞٔ  ىيَْ٘رج اسرفؼذ ثبىَقبسّخ ثبىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ حٞث ثيغذ زفغٞشٝخ اىق٘ح اى

اػذاد اىزغٞشاد اىحبصيخ فٜ ٍزغٞش ٗرذه اُ اىَزغٞشاىَغزقو اىضٍِ قذ فغش   %68.9اىزحذٝذ 

غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ منو اُ اىَْ٘رج اىَقذس مَب % ،  69ثَقذاس   6-3ىيفئخ اىؼَشٝخ  د اى٘فٞب

ٜ ثيغذ    Fخزجبس إ االحصبئٞخ ٗحغت قَٞخ   ىيَْ٘رج اىَقذس    p =0.054 ٗاحزَبىٖب ،  5.54اىز

اىزشثٞؼٜ منو ٍِ االّحذاس اىخطٜ ػذً ٍؼْ٘ٝخ َّ٘رج ٍَب ٝؤمذ  0.05 ٍِمجش أٗاىزٛ قَٞزٔ 

 ٔ ثبىضٍِ   دفٜ رفغٞش ػذد اى٘فٞباىْبحٞخ االحصبئٞخ ، ٗٝفغش رىل ػذً اٍنبّٞخ االػزَبد ػيٚ ّزبئد

الُ اشبسرٔ  بد، اٍب اىَزغٞش االخش ٗاىزٛ َٝثو ٍشثغ اىضٍِ فبُ ربثٞشٓ غشدٛ ػيٚ ػذد اى٘فٞ

ٗاُ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ ثشنو ػبً افعو ثنثٞش     0.5833ٍ٘خجخ  حٞث ثيغذ اىَؼيَخ اىَقذسح 

ٜ اىجغٞػ ٍِ ٗخٖخ ّظش ٍؼبٍو اىزحذٝذ اال أّ ال ٝضاه ال ٝفغش غبىجٞخ اىزغٞشاد ٍِ اىَْ٘رج اىخط

( ٝ٘ظح ّزبئح اىَْ٘رج اىَقذسٍِ خاله ٍقبسّخ اىَْ٘رج  29 -3، ٗاىشنو )دفٜ ٍزغٞش ػذد اى٘فٞب

 فٜ ٍحبفظخ ثبثو 4  عْ٘اد 6-3ىيفئخ  داىَقذس ٍغ اىجٞبّبد االصيٞخ ىيغيغيخ اىضٍْٞخ الػذاد اى٘فٞب
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( عْ٘اد  ىَشض 6-3اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ ) ( َّ٘رج االردبٓ اىخطٜ 29 -3شنو ) 

 ػدض اىزْفظ ٗراد اىشئخ

 

 

 ٗاُ ٍقبٝٞظ اىنفبءح مبّذ مبالرٜ

 

 

مزىل رٌ اخشاء رحيٞو ٍززبثغ ىزجبِٝ ٕٜٗ اقو ثنثٞش ٍِ ّظٞشارٖب فٜ اىَْ٘رج اىخطٜ  اىجغٞػ 

  ٗمبّذ اىْزبئح ٗفق االرٜ ٗفقب اىٚ ٍشمجبرٔ اىخطٞخ ٗاىزشثٞؼٞخ  اىزشثٞؼٜ اىَْ٘رج

 

Sequential Analysis of Variance 

 
Source     DF       SS     F      P 

Linear      1  219.429  7.23  0.036 

Quadratic   1   57.167  2.29  0.191 

 

  0.05ٍِ و ثبُ قَٖٞب اق  pىيَْ٘رج اىَقذس، حٞث ثْٞذ قٌٞ   اىَشمجخ اىخطٞخ  ٍْٖٗب ّدذ ٍؼْ٘ٝخ 

الخو اىزبمذ ٍِ مفبءح اىَْ٘رج رٌ اىزؼبٍو ٍغ اخطبء اىَْ٘رج ػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىزشثٞؼٞخ ،  ٗٗ
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( 4ّدذ اخطبء اىَْ٘رج ) ث٘اقٜ Normal probability plotٗسعَٖب ثؼذح صٞغ فَِ خاله )

يٚ خ٘دح اىَْ٘رج ٗػذً ٗخ٘د ثٞشا ح٘ه خػ االردبٓ ٍَب ٝذه ػاىَْ٘رج اىَقذس (  رنُ٘ قشٝجخ  م

ُ خ٘دح اىَْ٘رج اىَقذس رؼزجش ٍقج٘ىخ  مَب  قٌٞ ٍزطشفخ ع٘اء فٜ ثذاٝخ اىجٞبّبد اٗ ّٖبٝزٖب ٍِٗ ثٌ فب

( ٝنُ٘ غٞش ٍزجبػذ ػِ شنو اىز٘صٝغ اىطجٞؼٜ  Histogramاُ ر٘صٝغ االخطبء ٍِ خاله )

 ٍقبثو اىقٌٞ اىَقذسح رنُ٘ قشٝجخ ٍِ اىصفش ٗح٘ىٖب 4اىدشعٜ ، مَب اُ اخطبء اىَْ٘رج 

 

ىيفئخ  دعي٘ك اخطبء اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ ثؼذد اى٘فٞب (31-3شنو)

 ىَشض راد اىشئخ ٗػدض اىزْفظ   6-3اىؼَشٝخ 

 

  

ثص٘سح ٍقج٘ىخ  ٗقذ رٌ اىؼَو ػيٚ رحغِٞ اىَْ٘رج  ٍفغش َْ٘رج اُ اى ٍِٗ مو رىل ّغزذه ػيٚ 

ٜ االخطبء حٞث رٌ ثْبءَّ٘رج رنؼٞجٜ  ىشفغ اىق٘ح اىزفغٞشٝخ ٗعحت ٍب اٍنِ ٍِ ٍؼيٍ٘بد ٍزجقٞخ ف

 ٍِ اىذسخخ اىثبىثخ ىغشض صٝبدح دقخ اىَْ٘رج 4

  

 ىثخ ٍِ اىذسخخ اىثب نؼٞجٜ زاىَْ٘رج اىرٌ ثْبء   :( ذج التكعيبي ) مه الدرجة الثبلثةالىمو -3 

لمرض ذات  6-3للفئة العمرية  تالوفيباىَزَثو ثؼذد  ى٘صف اىؼالقخ ٍب ثِٞ اىَزغٞش اىَؼزَذ 

ٗاىٖذف االعبط ٕ٘ رحغِٞ اىضٍِ فٜ ٍحبفظخ ثبثو ٗاىَزغٞش اىَغزقو   الرئة وعجز التىفس

 ٗمبّذ ّزبئح اىَْ٘رج مبالرٜ  اىَْ٘رج ٗص٘ال ىالٍثيٞخ 
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The regression equation is 

 

ds36 = 19.71 + 3.80 year - 1.189 year^2 + 0.1313 year^3 

 

S = 5.35403   R-Sq = 71.4%   R-Sq(adj) = 50.0% 

 
ِ ىَْ٘رج االّحذاس    ٗثدذٗه رحيٞو اىزجبٝ

 
Analysis of Variance 

 

Source      DF       SS       MS     F      P 

Regression   3  286.838  95.6126  3.34  0.137 

Error        4  114.662  28.6656 

Total        7  401.500 

 

 

 3.34اىزٜ ثيغذ F  ٗاىَْ٘رج ٝشنو ػبً غٞش ٍقج٘ه ٍِ اىْبحٞخ االحصبئٞخ ٗحغت اخزجبس 

اال أّ ثبىَقبسّخ ٍغ اىَْ٘رج اىزشثٞؼٜ فبُ اىَْ٘رج ٍقج٘ه ٗىنْٔ ىٌ ٝحغِ   0.137ٗثبحزَبه   

ٗالخو اخزجبس ٍؼْ٘ٝخ ٍشمجبد اىَْ٘رج     %71.4اىْزبئح مثٞشا حٞث ثيغذ قَٞخ ٍؼبٍو اىزحذٝذ 

 مبّذ اىْزبئح مبالرٜ

Sequential Analysis of Variance 

 

Source     DF       SS     F      P 

Linear      1  219.429  7.23  0.036 

Quadratic   1   57.167  2.29  0.191 

Cubic       1   10.242  0.36  0.582 
 

  

ٗاىزٜ رشٞش اىٚ ٍؼْ٘ٝخ  اىَشمجخ اىخطٞخ  ٗػذً ٍؼْ٘ٝخ اىَشمجخ اىزشثٞؼٞخ ٗ اىزنؼٞجٞخ  ، ٗحغت 

ٌ سعٌ اىجٞبّبد ىغيغخ اػذاد اى٘فٞب  Fقَٞخ اخزجبس  ٍغ خػ  دٗاىقَٞخ االحزَبىٞخ اىَشافقخ ىٔ ، ٗقذ ر

 فق ىيَْ٘رج اىزنؼٞجٜ ٗمبّذ اىْزبئح مبالرٜ ااالّحذاس اىَ٘
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( عْ٘اد  6-3( َّ٘رج االردبٓ اىخطٜ اىزنؼٞجٜ اىَقذس ىَزغٞش ػذد اى٘فٞبد ىيفئخ اىؼَشٝخ )  31 -3شنو ) 

 ىَشض ػدض اىزْفظ ٗراد اىشئخ
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 الفصل الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات 
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  االستنتاجات  4-1

 التً تم  ت والوفٌا   الوالداتتمثل ب -تناولت مجالٌن اوال :التطبٌمٌة على بٌانات ثم بعد الدراسة النظرٌة و

دراسة   -:ثانٌا  وسنوات ( 6 – 3سنوات ، من  3 – 1تصنٌفها حسب العمر ) الل من سنة ، من 

بسبب  التسمم الجرثومً ووفٌات بسبب ذات  تالوفٌا ) ومنهااالمراض تصنٌف بعض حسب  ت الوفٌا

الى االتً من  تم التوصل من لبل الباحث( من خالل بناء النماذج المتعددة ، عجز التنفس  والرئة 

 االستنتاجات

هو النموذج  دون السنة تمرض التسمم الجرثومي ولعدد الوفياالنموذج االفضل الممدر الى  -1

التكعٌبً ) انحدار من الدرجة الثالثة ( وبمركبة خطٌة وتربٌعٌة معنوٌة وذات داللة احصائٌة ، 

%  ومن تفاعل مركباته وتاثٌراتها الطردٌة والعكسٌة فان عدد 9775وبمعامل تحدٌد عالً  بلغ 

اض مطرد وهذا دلٌل على وللفئة العمرٌة دون السنة فً انخفلمرض التسمم الجرثومً  تالوفٌا

 مرض التسمم الجرثومً .  تجة وفٌالتحسن الوضع الصحً بخصوص معا

مرض ذات   تالٌوجد نموذج جٌد وممبول من الناحٌة االحصائٌة لوصف البٌانات الخاصة بوفٌا -2

وذلن لشذوذ البٌانات وطرٌمة التسجٌل وخاصة فً سنة  3-1الرئة وعجز التنفس للفئة العمرية 

بهذا المرض بشكل كبٌر جدا ، اال ان مع ذلن ٌبمى النموذج  تابعة حٌث ارتفعت الوفٌاالسنة الر

-1مرض ذات الرئة وعجز التنفس للفئة العمرية  تالتكعٌبً هو االفضل فً دراسة بٌاتات وفٌا

% وبمركبات للنموذج غٌر معنوٌة ،وهذا 25ولكن بمعامل تحدٌد وتفسٌر منخفض بلغ  سنة 3

 ٌل البٌانات واالهتمام بها .موشر على ضعف تسج

مرض ذات الرئة وعجز التنفس للفئة العمرية   اتالبٌانات الخاصة بوفٌافضل نموذج لوصف  -3

% وبمركبة 71كان النموذج التكعٌبً ) انحدار من الدرجة الثالثة ( بمعامل تحدٌد سنة  3-6

ان النموذج ككل غٌر  خطٌة معنوٌة وعدم معنوٌة للمركبة التربٌعٌة والتكعٌبٌة باالضافة الى

مرض لت معنوي وباالعتماد على المركبة الخطٌة للنموذج فانه توجد زٌادة سنوٌة فً عدد الوفٌا

وعدم ت مما ٌعكس ارتفاع الوفٌا 378وتمدر   سنة 6-3ذات الرئة وعجز التنفس للفئة العمرية 

سات الصحٌة فً سؤتوفر الوسائل الصحٌة للحد من المرض او تخفٌضه مما ٌلزم الدولة والم

 محافظة بابل اخذ ذلن بنظر االعتبار للمحافظة على حٌاة الجٌل والمجتمع .

ربٌعً والتكعٌبً حٌث تماربا هذان النموذجان من تالنموذج الممدر الى الوالدات كان النموذج ال -4

%  حٌث ان الوالدات 88 -% 82ناحٌة تفسٌر الوالدات بمٌم معامل التحدٌد وتراوحا ما بٌن 

، وٌفضل استخدام  2115وبدا باالنخفاض السرٌع بعام  2114ت باالرتفاع حتى عام اخذ
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لعدم تعمٌد صٌغته االحصائٌة ، واالنخفاض ٌعكس صعوبات الحٌاة االلتصادٌة النموذج التربٌعً 

 والعزوف عن  الزواج واالنجاب مما ٌوثر على الوالدات .

شكل عام اشار الى االنخفاض مما ٌعكس تحسن الوالع الصحً فً المحافظة بت نموذج الوفٌا -5

% مما ٌعكس لوة 85وان النموذج الممدر االفضل هو النموذج التربٌعً بمعامل تحدٌد بلغ 

تفسٌر جٌدة للنموذج الممدر وبمركبة خطٌة معنوٌة وعدم معنوٌة للتاثٌر التربٌعً للسنٌن فً 

وٌودى الى انخفاض  54173كان عكسٌا الن اشارته سالبة وبلغ  ، ان التاثٌر الخطًالنموذج 

ومن تفاعل هذه المٌم ٌنتج االنخفاض الكلً فً  4273الوالدات والتربٌعً طردي وبممدار 

 الوالدات . 

دون السنة  تالعمرٌة ، فان النموذج االمثل العداد الوفٌا تحسب الفئا ت اما عند تصنٌف الوفٌا -6

% 81 -% 79ٌعً والتكعٌبً حٌث التربا تراوح معامل التحدٌد من هو النموذج التربكان 

ومعنوٌة المركبة  Fوبذلن نفضل النموذج التربٌعً لسهولته ولمعنوٌة النموذج ككل حسب اختبار 

الخطٌة والتربٌعٌة مما ٌعكس االنخفاض الحاد فً الوفٌات  دون السنة وٌعكس بذلن تحسن 

نتٌجة برامج الرعاٌة الصحٌة الممدمة من الدولة لهذه الفئة .، رٌة مالوالع الصحً لهذه الفئة الع

 . 671.9لفئة دون السنة كان بممدار  تحٌث ان التاثٌر الخطً ٌودي الى انخفاض الوفٌا

من الفئة  تالعمرٌة ، فان النموذج االمثل العداد الوفٌا تحسب الفئا تاما عند تصنٌف الوفٌا -7

ثل للدراسة هو النموذج التربٌعً والتكعٌبً حٌث  تراوح كان النموذج االم سنة 3-1العمرٌة 

% وبذلن نفضل النموذج التربٌعً لسهولته ولمعنوٌة النموذج 75 -% 65معامل التحدٌد من 

ت ارتفاع الوفٌاالتربٌعٌة مما ٌعكس عدم معنوٌة المركبة معنوٌة المركبة الخطٌة ووكذلن ككل 

حتى السنة الرابع وانخفاضه بعدها اشارة الى تحسن الخدمات الصحٌة الممدمة لهذه الفئة العمرٌة 

رٌة نتٌجة برامج الرعاٌة الصحٌة الممدمة من موٌعكس بذلن تحسن الوالع الصحً لهذه الفئة الع

 الدولة لهذه الفئة  .

 سنة 6-3الفئة العمرٌة  من  تفشل النموذج الخطً والنموذج التربٌعً فً وصف اعداد الوفٌا -8

وذلن الن لٌم معامل التحدٌد منخفضة والربت من الصفر للنموذج الخطً وبممدار تفسٌري 

% ، وهذا ٌعود الى تذبذب البٌانات ما بٌن االرتفاع واالنخفاض وٌعود فً 31منخفض بلغ  

هو االفضل من ة ( ) االنحدار من الدرجة الثالثالغالب الى خطا التسجٌل ، وان النموذج التكعٌبً 

حتى السنة الرابعة ثم  ت، وبصورة عامة ٌشٌر الى ارتفاع الوفٌاٌس االحصائٌة ٌناحٌة المما

 .   2117انخفض بعدها وعاود الصعود فً السنة االخٌرة 
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 التوصيات  -: 4-2

ان الصعوبة فً الحصول على البٌانات التً تعتبر االساس فً التحلٌل االحصائً تمثل العائك  -1

ساسً والتً تحتوي على عدم التصنٌف المالئم  او اخطاء التسجٌل اوعدم انتظامها وغٌرها اال

من المعولات والتً غالبا ما تموض البحوث المٌدانٌة ، لذا فان التوصٌة االساسٌة تكون من 

خالل التاكٌد على الدوائر الصحٌة فً المحافظات والوزارة ) وزارة الصحة ( العمل على تدوٌن 

نات بصورة علمٌة لكل العراق لما لها من اهمٌة تمكن الدولة من التخطٌط السلٌم ٌب البٌاوتبو

 الى مجمل الوالع الصحً فً العراق والعمل على تطوٌره . 

( صحٌة تحفظ المعلومات على DATABASEالعمل على بناء نظام محوسب لماعدة بٌانات ) -2

ككل واالهتمام بتسجٌل البٌانات الصحٌة  مستوى الفرد والعائلة وصوال الى الدولة العرالٌة

المختلفة وادامتها وفك اجراءات محددة ومعروفة وتسهٌل وصولها الى المعنٌٌن بالشان الصحً 

 والباحثٌن واالبتعاد عن االسلوب الورلً .

ضرورة االعتماد على النماذج التً تم بنائها فً البحث الجل وضع الخطط والسٌاسات العلمٌة  -3

 . توالتركٌز على االمراض التً تسبب اعلى الوفٌا تلٌل الوفٌاالصحٌة لتم

واستخدام وسائل واسالٌب رٌاضٌة البد من العمل على تحدٌث البحوث فً المجال الصحً  -4

 واحصائٌة تتابع االمراض بانواعها وتالحظ مدى التطور الصحً فً العراق .
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Abstract :                                                                                                           

     The phenomenon of deaths is one of the most important phenomena 

that affects negatively and directly on the stages of population growth. It 

is a major component of population change(Fertility, immigration and 

deaths).The mentioned phenomenon represents the negative 

component in the equation of population growth because it leads to the 

decrease of  the number of population. 

      The growth of the phenomenon of children deaths has many reasons 

including the absence of health education and health care programs for 

the family and children and the lack of medicines and health services 

provided by the state because of wars and political instability is one of 

the most important primary causes exacerbating this phenomenon 

which threatens recent time and future of the country.  

     Therefore, due to the seriousness of this phenomenon and the fear of 

aggravation and increase in the number of deaths, the importance of the 

present research in the development of an analytical study according to 

scientific and statistical basis in the pure statistics of children mortality 

through the collection and analysis of data on children deaths and 

tabulation in order to develop the study of statistical analysis based on 

verified scientific basis at which the present study enables government 

agencies and the ministry of health plans to develop future plans to 

reduce the phenomenon of deaths and work to reduce  their rates to the 

maximum extent by raising  the level of health services and to cope with 

diseases and provide medical supplies of advanced medical equipment , 

as well as to provide medical staff with doctors and professional and 

trainee medical cadres. 

      The research consists of four chapters , the first one contains the 

introduction and the research aim as well as the identification of the 

problem and the methodology of the research, chapter two deals with 

theoretical background , display of simple and frequent linear regression 

models, focuses on how to build models including the square and cubic 

models with the comparison among them. The third chapter, deals with 

practical part to construct statistical models and data about Babylon 



addressing two aspects (total births and deaths data analysis of the 

province with details on the age group and the second part deals with 

constructing models for certain diseases such as bacterial blood 

poisoning and respiratory failure using the statistical program(SPSS 

version 24, MINITAB version 17). The fourth chapter deals with 

conclusions and recommendations.  
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