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استعمال طريقة المحور الرئيسي  في دراسة األحوال المعيشية للنازحين في 

العراق
 

أ. م. د.اسماء غالب جابر
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براء عباس عودة   ،
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[1],[2]
 جامعة بغداد ،كلية اإلدارة واإلقتصاد ، قسم اإلحصاء ،العراق 

 ستخلصالم

اد يواجهاااون عقباااات عديااادة فاااي التمتاااع فاااي الساااحوات اوايااارة والتاااي جعلااا  اوفااارإن عملياااات الحاااتو  التاااي حاااد   

س بتعطيااا  اناااب  العااايأل وانتهاااا  حقاااوقهم اونساااانية مشااااك  التاااي تتايااادت فاااي بهااام التعاااد مااا  . بحقاااوقهم وتسااابب  بيعاااا

( ولغايااااة اان ،اد يعااااد 2014لتعااااود وبحجاااام بكباااار وباطاااار تاااا  يراس فااااي باااادايات   (2006-2007للألعااااوام  مجتمعحااااا 

عتماااااد علاااا  بيانااااات الجهااااا  المركاااات  اإلحصااااائية التحليليااااة لهاااا   المشاااا لة بإلاااااة ابحثحااااا الحااااالي اوور فااااي الدرا

التحليااا  العااااملي لمعرفاااة البحياااة  مااا  ااااور ااااالو  (2014لإلحصااااء المسااان الاااوححي للحاااا حي  فاااي العاااراق لساااحة  

التوصااا  الااا   متااا.العاملياااة لمؤتااارات مساااتويات المعيشاااة  والتحمياااة البشااارية  للحاااا حي  بطريقاااة المحااااور الرئيساااية 

فقاااد  ماااا تركيباااة العامااا  الثاااانييقتااارن العامااا  اوور بالعمااا  والسااا   والتعلااايم ،ب نتيجاااة محاااوري  معحاااويي  رئيسااايي 

 اقترن  بالصحة والعم  والس   والتعليم.

  االتتراكيات . المحاور الرئيسية ،التباي  المشتر ، :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

A recent displacement have made individuals face numerous obstacles to the enjoyment of their rights 

and have also disrupted livelihoods and violated their human rights, is the most important problems 

that have increased in our society for the years (2007-2006) to come back and in a larger and more 

serious impact in the beginning of 2014 and until now. This is our first research in the analytical 

statistical study of this problem, based on the data of the Central Statistical Organization (NSO), the 

National Survey of the Displaced in Iraq (2014) using the global analysis of the global structure of the 

indicators of living standards and human development of the displaced in the Principal Axis Factoring 

Method by using the statistical programs bag (SPSS Version 23). The result has been reached with 

two main axes: the first factor is related to work, and education, the second factor was linked to 

health, and housing.  

Keywords: Principal Axis Factoring  Co-Variance, Communalities, Eigen value  Rotation. 
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 المقدمة -1

يعااارل الحاااتو  لألتاااخام او المجموعاااات السااا انية بانااار الهجااارة رلماااا عااا  ارادة االنساااان الااا   يعاااطر الااا  تااار  

محااا  اقامتااار المعتااااد بساااب  ماااؤ ر ااااارجي مهااادد للحيااااة كالمجاعاااة والحااارو  او نتيجاااة لتجحااا  ا اااار الحاااتا  المسااالن 

دفعااار الااا  الحاااتو  دون عباااور  للحااادود الدولياااة حساااان او ا  كاااوار  ااااار  تإللنتهاااا  حقاااوق اإوحااااالت العحااا  و

، تعااد مشاا لة الحاااتو   حااد  الاادور .وقااد حعااي  الهجاارة بشااات  انواعهااا باهتمااام العلماااء والداراااي إلالمعتاارل بهااا 

( 2014لتعاااود وبحجااام بكبااار وباطااار تااا  يراس فاااي بااادايات  و (2006-2007  فاااي اوعاااوامالتاااي تتايااادت فاااي مجتمعحاااا 

اد يعاااد بحثحاااا .مشااااك  التاااي تواجااار مجتمعحاااا وبحاجاااة الااا  كااام هائااا  مااا  الدراااااات واوبحاااا  ولغاياااة اان مااا  اهااام ال

حصاااائية التحليلياااة لهااا   المشااا لة حيااام يهااادل الااا  اااااتعمار حريقاااة المحااااور الرئيساااية إلالحاااالي اوور فاااي الدراااااة ا

لتاااي نتحاااوا محهاااا وإليهاااا لتحليااا  العوقاااة باااي  المتغيااارات وحسااا  المحاف اااات ا يوهاااي احاااد  حرائااا  التحليااا  العاااامل

 والتي تعمح  الس   والم و  ، والحالة التعليمية ، وحالة العم  ، واإلعاقة التي تسب  لها الحتو  .

( تااام التوصااا  2014و باالااااتعانة ببياناااات الجهاااا  المركااات  لإلحصااااء المسااان الاااوححي للحاااا حي  فاااي العاااراق لساااحة  

ماااا تركيباااة العامااا  الثااااني  بلعامااا  اوور بالعمااا  والسااا   والتعلااايم ،الااا  نتيجاااة محاااوري   معحاااويي  رئيسااايي   يقتااارن ا

 فقد اقترن  بالصحة والعم  والس   والتعليم.

 الجانب النظري -2

  أزمة النزوح في العراق 1-2

ينعاارل الحااا حي  باا نهم اوتااخام بو المجموعااات ماا  اوتااخام الاا ي  بجبااروا علاا  هجاار ديااارهم بو بماااك  إقااامتهم    

ة فج ة بو علا  ليار انت اار بساب  صاراح مسالن بو ناتاح داالاي بو انتهاكاات محت ماة لحقاوق اإلنساان بو كاوار  المعتاد

س. فاحوحو ان الحاتو  اليحادر  تحا  م هاوم  حبيعية بو م  صحع اإلنسان وهام لام يعباروا حادود ب  دولاة معتارل بهاا دولياا

  اار  عل  الرلم م  تشابهما في عدم العبور لحدود دولاة الهجرة االاتيارية للموح  داا  وححر او وفود  م  محطقة ال

اار  ، فالحتو  يختل  ع  الهجرة ونر يتم قسرا بو رلبة وااتيار م  ال رد او الجماعاة ، كماا انار قاد يحاد  فجا ة دون 

ااااب  تخطاايت اوت  ياار. وان
[6]
التغيياار  ا:محهااصااادية المترتبااة علاا  الحااتو  وقتإلجتماعيااة واإلهحالااا العديااد ماا  او ااار ا 

جتماعي.اضاافة إلجتماعي وضاع  التواصا  اإلالديمغرافي بي  المحاف ات ومش لة الس   وظهور العشوائيات و الت  ا ا

الاا  انتشااار ظااواهر اجتماعيااة ااالبية اااار  كعاااهرة الجريمااة والساارقة وال ساااد اواوقااي وانتشااار ظاااهرة التساار  ماا  

ر الصاحي للحاا حي  ماحهم اومهاات واوح اار والمساحي .كما ان دلاا يترتا  المدارس والتسور وااصاة اوح اار و التادهو

البطالاة وارت ااح اوااعار وتادهور اوراضاي التراعياة والهادر باالثروة الحيوانياة ويتا  ر علير ايعا ظهور وت ااقم مشا لة 

الحشاح
[7]
حوا بعاد الحاتو  عااحلي  عا  االقتصاد  بعملياة الحاتو  بتا  ر العااملي  الا ي  كاانوا يعملاون قبا  الحاتو  وبصاب 

 العم .

معاناة األسر ما بعد النزوح 2-2 
 
 

حددت لجحة حقوق االنسان التابعة للمجلس االقتصاد  واالجتماعي في اومم المتحدة جملة مبادئ للتعام  مع ظاهرة    

وتت ل  تلا المبادئ (1998) ــتت عامالحتو  تح  عحوان  مــبـــــادئ تـــــوجيهية بش ن الحتو  الدااـــلــــــي( بنـــجــــ

مبدب تؤكد الحقوق اإلنسانية لهؤالء العحايا بما في دلا توفير مستلتمات اوم  والغ اء والصحة والم و   ((30 م 

واالحت اظ بح  العودة وإصدار و ائ  جديدة بو تعويعية ع  الو ائ  الم قودة فعوس ع  توفير الحماية لممتل اتهم وتوفير 

 لتمات التعليمية والتدريبية وال ايما لصغار الس  والحساءالمست
[9] 
 :اوار الحا حة هي كما ي تي ة، وم  بهم معانا 

ب. اـلـ و  : كان م  المؤم  بن يؤم  لهم مخيمات محاابة عل  وفا  تاروح صاحية وبي ياة إال بن ماا انجات ال يلباي الحاجاات 

 ال علية ل لا.

عتماد علا  الماواد التاي توفرهاا البطاقاة التمويحياة إال بن تهجيارهم إلار الحا حة فرض عليهم ا . اوم  الغ ائي : بن فقر او

يعقد الحصور عل  تلا المواد عل  الرلم بن الحاجة إليها تت اقم بعد الحتو  بسب  فقدان ما يمل ونر ما  ماار ومسا   وحتا  

 مصدر ر قهم ووظائ هم.
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ن تارتبت ببي اة اا   جديادة  مخيماات ، بحاياات مهجاورة مادارس وليرهاا( ال  . اوم  الصحي : اضطرت اوار الحا حة ب
يتوفر فيها الحد اودن  م  الشروح الصحية م   ميا  م مونة ، صرل صحي ، تراكم الح اياات( فعاوس عا  تارد  الخادمات 

ع اواار تساديد ن قاتهاا الصحية ونقص اودوية ونقص ال  ااءات الطبياة والعوجاات التاي يحتاجهاا المرضا  والتاي ال تساتطي
بسب  ارت اح اواعار

[10]
. 

د. التعليم : ال ثير م  بحات وببحاء ه   اوار وجدوا بن سهم معطري  إل  التسار  ما  المدرااة بساب  باارهم ، اد ال تار  
الو اائ  في ال ها  إل  المدراة بولوية في ظ  بوضاعهم الحالية والعتقادهم بان نتوحهم مؤق  ، وبن عادم الحصاور علا  

قااموا فاي المخيماات التاي بعادت بالمطلوبة وعجتهم ع  توفيرهاا كا لا عادم قادرتهم الوصاور إلا  المادارس ااصاة للا ي  
س عشوائية عل  برض تابعة للدولة.  للحا حي  بو ال ي  بحوا بيوتا

واااتثحائية وماحهم وتجااو  هـ. انتها  حقوق اوح ار والحساء : إن معاناة بح ار الحا حي  ت صن ع  حااالت انتهاا  قاااية 
 عل  حقوقهم كما بنها تمث  مؤترات البية عل  مستقبلهم. 

  (Factor Analysisالتحليل العاملي ) 3-2

يعد م  الطرائ  اإلحصائية المهمة التي تهدل إل  درااة ال واهر المختل ة وج  ااتخوم بهم العوام  التي ب رت فيهاا    
باحات التي  لهاا داللاة إحصاائية باي  مختلا  المتغيارات ب  تبسايت االرتباحاات باي  مختلا  م  اور تحلي  معاموت االرت

إل  العوام  المشتركة التي تص  العوقة بي  متغيرات ال اهرة المدروااة وت سايرها  المتغيرات الداالة في التحلي  وصوالس 
[11]
ت الداالة في التحلي  إل  مجموعة جديدة ما  الم وناات إن آلية بالو  التحلي  العاملي تتمث  بتحوي  مجموعة المتغيرا، 

س ويجر  وضاع توافيا  اطياة للمتغيارات علا  باااس التاي تحات  عا   س عاليا الرئيسية التي ال ترتبت ك  محها باوار  ارتباحا
، كماا يحادد حسا  التباي  فاي مجموعاة البياناات ك ا  ، ويشا   التوفيا  اوفعا  للم وناات اوااااية اوولا  العاما  اوور 

التوفي  اوفع  للم ونات اواااية الثانياة لتغيار التبااي  ليار المحساو  فاي العاما  اوور يحادد العاما  الثااني ، ويم ا  بن 
ت ون هحاا  عاما   الام وراباع وه ا ا تساتمر العملياة حتا  تصابن جمياع التبايحاات محساوبة وعحادها ياتم إيقاال العملياة بعاد 

  ، بن العواما  الحاتجاة عا  عملياة التحليا  العااملي هاي عباارة عا  متغيارات مثا  المتغيارات ااتخرا  عدد قلي  م  العوام
اوااار  مااع وجااود فاارق بساايت وهااو بن جاا  المتغياارات يم اا  قيااااها مباتاارة ، بمااا العواماا  فهااي متغياارات افتراضااية بو 

س مباتراس. مستقلة م  مجموعة م  المتغيرات التي تم قياا (latent factorsمتغيرات كامحة    ها قيااا

 ( Conditions Factor Analysisشروط التحليل العاملي ) 2-3-1

س      س مادققا إن بالو  التحلي  العاملي يستحد إل  صيغ رياضية مجردة فاالااتعمار المحااا  لها ا    اواالو  يتطلا  فحصاا
س ول س تديداس نحو جهاة اليماي  بو ما  للبيانات المراد تحليلها ويج  بن ت ون المتغيرات تتو ح تو يع حبيعيا س ملتويا يس تو يعا

س والعيحااة التااي اااتطب  عليهااا  جهاة اليسااار، ب  عحاادما ي ااون كا  ماا  معاماا  الاات لطن ومعاما  االلتااواء لياار دالااي  إحصاائيا
اء االاتبارات بو المقاييس يج  بن ال ت ون صغيرة الحجم بو ليار ممثلاة للمجتماع المساتهدل ، بو متحياتة بو ت ونا  جار

ضم مجموعتي  متميتتي  مختل تي  في البي ة العاملية فتيادة حجم العيحة بإم انار بن ياوفر تمثايوس بعلا  لخصاائص المجتماع 
والعوام  الحاتجة م  التحلي  العاملي يج  بن تعبر ع  متغيرات واقعية فيستطيع الباحم ت سيرها فاي ضاوء إحاار ن ار  

وام  في الواقع و يج  بن ال تق  عدد المتغيرات في المركبة بو العام  عل   و اة بو ن رية معيحة تؤكد وجود مث  ه   الع
متغيرات ليتم عملية ت سير المركبات والعوام 

[6]
. 

 

  (Liner Factor Analysis Model) نموذج التحليل العاملي الخطيأ 2-3-2

ما  المتغيارات اواار  وها ا بادور  يعتبار  بداللة عدد ((Xjيعد اونمود  الخطي ببست بنمود  رياضي لوص  متغير    
( م  المتغيرات المشاهدة لعيحة حجمهاا (n( عل  بااس دالة اطية لـ (mهدل بالو  التحلي  العاملي ، العوام  ال رضية 

N) حيم )n > m)و )n)   م  العوام  الخاصة ب   متغير والتاي تت اون ما  جاتئيي  هماا الجاتء الخاام باالمتغير الا )
جتء م  تباي  دلا المتغير واط  القياس ب  إن يشتم  عل 

[4]
 : 

)           …                     (1)S+ E + ( F+ Aµ= X  
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 إد إن 

X متجر عشوائي لـ :n م  المتغيرات . 

µ.متجر اووااح : 

A.مص وفة اونمود   تشبعات العوام  م  المتغيرات( وهي  ابتة : 

Uيرات.: المتجر العشوائي لتباي  المتغ 

Fالمتجر العشوائي م  العوام  ال رضية :. 

E.المتجر العشوائي لتباي  الصدفة العشوائية : 

     Sالمتجر العشوائي للتباي  الخام للمتغيرات : 

 في ون اونمود  العاملي بالصيغة ااتية :

…              (2)                       U+  F= A X 

 حليل العاملي الفرضيات األساسية للت3-3-2 

(The Basic Assumption of Factor Analysis)
 
 

 تت   جميع حرائ  التحلي  العاملي عل  ال روض اواااية ااتية :    

رتـــــبـــاحااااـات بااااي  المتغياااارات ناتجااااة عاااا  وجااااود عواماااا  مشااااتركة تااااؤ ر فيهااااا   إلال رضااااية اوولاااا :  إن ا اوالس :

رتباحاااات باااي  المتغيااارات بعوامااا  ت اااون بقااا  مااا  المتغيااارات المساااتعملة إلويساااع  التحليااا  العااااملي إلااا  ت ساااير ا

وب ق  عدد مم   م  العوام  ، وتح  ه   ال رضية يقسم التباي  للمتغيرات إل  
[1]
: 

 : (Common Variance. التباي  المشتر   1

 .وهو مقدار  نسبة( التباي  التي تشتر  فير المتغيرات المقااة في التحلي          

 

 ( :Unique Variance.التباي  اوحاد   2

وهو التباي  ال   ال يشتر  فير المتغير مع المتغيرات اوار  ، ب  بواقي التباي  بعد ح ل التباي  المشتر  م  التباي      

 ((Specific Varianceال لي للمتغير المقاس الا   يسااو  الواحاد الصاحين ويحقسام بادور  الا  ناوعي  التبااي  الخاام 

( وهاو مساتق  (Error Varianceتبااي  الخطا  و وهو ال   يح رد بر المتغير ويش   هويتها ويميتها ع  بااقي المتغيارات
[11]

س للت با   وعادم االنت ااام كماا وبن التباااي  الحقيقاي للمتغيار يم اا  بن ينمثا  بالتباااي   عا  التبااي  الخااام وي اون معرضااا

 م  العوام  كااتي :m) بافتراض وجود   (Zi  كتابة التباي  ال لي للمتغيرالمشتر  والتباي  الخام لر ل لا يم   

 

 
 
 

VTi  =  VCi1 + VCi2 +…+ VCim    +    VSi      +    VEi            (3) 

      

 رالتباي  ال لي للمتغي    تباي  الخط           تباي  الخام          التباي  المشتر                                       
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نحصاااا   (VTi)( علاااا  3وبقساااامة حرفااااي المعادلااااة رقاااام   (Xi) يمثاااا  الصاااايغة القيااااااية للمتغياااار (Ziإد إن المتغياااار  

 :  عل 

1= a
2
i1 + a

2
i2 +…+ a

2
im  +      S

2
i      +      E

2
i                                (4) 

                           المشتر تباي           تباي  الخام تباي  الخط                                             

 (Zi بالحسبة للمتغير  Fi): و ن العام   ( aij إد إن 

س : ال رضية الثانية :   انيا

 إن معاموت االرتباح بي  المتغيرات ترجع إل  تشبع المتغيرات بالعوام  المشتركة ب  إن :

R=A´A                      …            (5)                              
  هي مص وفة االرتباح R : إد إن            

                  A  :  هي مص وفة اونمود 

rij = ai1 aj1 + ai2 aj2 + … + aim ajm     (i,j = 1,…, n)   …     (6) 

  بعض المفاهيم العامة في التحليل العاملي 2-3-4

 (Some General Concepts In The Factor Analysis )  

  (EigenValues)ال ام   الج ربوالس : 

ال ام  حجم التباي  في ك  المتغيرات التي تحس  عل  عام  واحد فقيمة الجا ر ال اام  ليسا  نسابة لت ساير  يقيس الج ر     

س  ( ياتم قباور العاما  الا   ت اون فيار Kaiserلمعياار كياتر   التباي  ول حها قياس لحجم التباي  يستخدم وهدال المقارنة ووفقاا

( بق  م  واحد صحين فيتم رفض العاما  وتتحااقص قيماة (Eigen( بكبر م  واحد صحين ، بما إدا كان  قيمة (Eigenقيمة 

الج ر ال ام  م  عام  وار حس  الترتي  ، فالعوام  اوول  ت ون دات قيم بكبر مما يليها
[3]

                                                                                               

 

س : االتتراكيات    انيا
[4]

  (Communalities)  
س ب نها مجموح مربع ااهامات بو تشبعات المتغير      ( وتمث  نسبة التباي  ال   ت سر  العوام  المشتركة (Ziتعرل رياضيا

h بـ ( ب  بنها تعطي مد  التداا  بي  المتغيرات ويرمت لها بالرمت  (Rمص وفة االرتباح الحاتجة م  تحلي 
2
i  والمتمثلاة )

 :بالعوقة 

(7)             …                           



m

p
i ah

ip
1

22
    

 كما ي تي : zi)  ويم   كتابة االتتراكية للمتغير

Vh uii
1

2
                      …         (8) 

 ب  إن : 

VVV eiSiui
                          …          (9) 

V:  إد إن ui
   Ziيمث  التباي  لير الم سر  الوحيد( للمتغير 

  V Si  :         
  Zi يمث  التباي  الخام للمتغير

       :V ei
 Zi  يمث  تباي  الخط  للمتغير 

hاصائص االتتراكية  وم 
2

i : هي بنها موجبة وتقع بي  الص ر والواحد ب  إن 

 

0≤ h
2
i ≤ 1                               
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 : مع موح ة ما يلي

h إدا كان  قيمة1.
2
i   س مع العوا وتقتر  م  المستخلصة.م  الواحد يعحي دلا بن المتغير يتداا  كليا

 

. إدا كان  قيمة2
 

h
2

i  مساوية للص ر يعحي دلا بن العوام  المستخلصة لم تستطع ت سير ب  جتء م  تباي  دلا المتغير 

س :     (Extracting Factors)ااتخوم العوام  الثا
[2]
 

ما  التبااي  ال لاي ، وها ا ماا تتعل  عملية ااتخوم العوام  بااتيار مجموعة المتغيرات التي ت سار بكبار قادر مم ا       
يشاا   العاماا  االور  اام يقااوم البرنااام  بااتيااار مجموعااة المتغياارات التااي ت ساار بكباار قاادر مم اا  ماا  التباااي  المتبقااي بعااد 
ااتخوم العام  االور وه ا ما يش   العام  الثاني وه  ا ، فالعام  االور ي سر بكبار قادر ما  التبااي  ال لاي للبياناات  ام 

 ثاني  م العام  الثالم فالرابع.العام  ال
س : التدوير  ( (Rotationرابعا

[2]
  : 

التاادوير هااو إعااادة تو يااع التشاابعات للمتغياارات علاا  العواماا  حتاا  ال يااؤ ر تشاابع العاماا  اوور مااثوس علاا  باااقي هاادل    
 العوام  

 وت م  بهمية التدوير فيما ي تي :
 العشوائية..  يتم في عملية تحديد العوام  االبتعاد ع  1
 .  يسمن في إعادة تو يع التباي  بي  العوام .2
 .  المساعدة في الت سير المحطقي للعوام .3
 رتباحاتها مو عة بطريقة يسه  ت سيرها مع المتغيرات االصلية.إ. يم   الحصور عل  عوام  جديدة التي 4
بو الع س بو تتغير بعض التشبعات  . تغير وضع المتغيرات كخرو  تشبعاتها م  عام  وداولها في عام  آار5

 للمتغيرات السالبة للموجبة بو الع س.
س : تشبع العوام    ( Loading Factorsاامسا

[12]
   

س جداس إد إن كثير ما  الحساابات ياتم معالجتهاا ما      هي ارتباح ك  متغير مع عام  معي  ، ويعتبر م هوم تشبع العام  مهما

( فان المتغير ال   لر عوقة بر يساعد فاي وصا ر جياداس ، (0.3تشبع عام  معي  بكبر م  جدور تشبعات العوام  وإدا كان 

 ( فيم   إهمالها وعدم اوا  بها. (0.3بما تشبعات العوام  التي ت ون بق  م  

س : ت سير العوام    ( Interpretation of  The Factorsااداا
[3]
   

بع و  مجموعة م  المتغيرات التي ت ون بكبر م  بقية العوام  وبالتالي يتم إن ت سير العوام  يتطل  موح ة بكبر تش    

معرفة الص ة العامة المشتركة له   المتغيرات وبدور  يساعد ع  بتخااد القارار بالتسامية المحااابة وماا يمثلار ها ا العاما  ، 

( بماا 0.35شبع الدار هو ما يتيد عل   بن الت (Overall & Klett)وهحا  عدة حرائ  لتحديد قيمة ه   التشبعات إد ير  

(Gorsuch)    ويساتخدم آاارون لتحدياد داللاة كا  تشابع بمقارنتار ( 0.5فير  بن القيماة الشاائعة فاي مع ام البحاو  هاي

 بالخط  المعيار  لر ول   يت  ر بش   كبير بحجم العيحة. 

  Principal Axis Factoring Methodطريقة المحور الرئيسي  -2-4

ستعم  ه   الطريقة التباي  المشتر  في التحلي  ، ب  تص ي المتغيرات م  تباي  الخط  والتبااي  الخاام وتشاترح بن ت    

العوام  اوولية المستخرجة ت ون مستقلة لير مرتبطة فيما بيحهاا  وتشات  العواما  ما  توظيا  التبااي  المشاتر  مساتبعدة 

س ما  التبااي  الخاام التباي  ال ريد ، ب  تخلص العوام  التي تستخر   م  تباي  اط  القيااس بو اواطااء العشاوائية وبيعاا

ب   متغير مقاس لير بن المش لة التي واجه  ها   الطريقاة تتمثا  فاي آلياة تحدياد التبااي  المشاتر  بو قيماة االتاتراكيات 

 Communalities)  اتخرا  العوام إالتي تحطل  محها عملية
[8]
. 

Rرتباااح  إل( بوضااع قايم مربعااات اGuttman,1956اقتاار   وقاد    
2

 )Multiple Correlation  فااي الخويااا القطريااة

رتباااح ، وتقااوم حريقااة المحااور الرئيسااي علاا  التقاادير اوولااي لوتااتراكيات فااي الخويااا القطريااة لمصاا وفة إللمصاا وفة ا

تاتراكيات اوولياة فاي الخوياا إلم ارتبااح  وآلياة اااتخرا  العواما  تعاع قايإلرتباحات القائمة عل  مربعات معاموت اإلا
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تتراكيات السابقة اوولياة وتساتمر عملياة التقادير قايم إلالقطرية للمص وفة  م تقوم بتقدير قيم اتتراكيات جديدة لتح  مح  ا

  تاتراكيات الجديادة القايم القديماة بحيام ال يتعادإلتتراكيات الجديدة إل  بن يص  البرنام  إل  بقص  تقار  باي  قايم اإلا

( ويعتبر ه ا ال ارق نقطة التقار  في عملية ااتخرا  العواما  ، وعحدئا  يتوقا  البرناام  0.0010ه ا ال رق عحد مقدار  

جدياادة.  وحريقااة ااااتخرا  العواماا  تااتم بالتاادري  وت ااون مسااتقلة عاا  بععااها الاابعض وعلياار  عاا  تقاادير قاايم اتااتراكيات

اي  مم ا   ام يحتقا  البرناام  إلا  العاما  الثااني تارح بن ي سار ها ا يستخر  العام  اوور الا   يجا  بن ي سار اقصا  تبا

العام  بقص  تباي  مم   م  باواقي التبااي  الا   يبقا  فاي مصا وفة االرتباحاات 
[12]

بعاد اااتخرا  العاما  اوور ، ولها ا 

س ع  العام  اوور ونهما ال ي سران ن س التبااي  با  احادهما  العاما  الثااني( ي سار  السب  ي ون العام  الثاني مستقوس تماما

التباي  ال   لم ي سر  العام  اوور  ب  ي سر بواقي التباي ( ول لا فالعامون ال يشتركان في ن س المعلومات التاي يقوماان 

 تاتراكيات الحالياة بقايم الشايوحإلبتمثيلها وم   م فهما عامون مستقون ، وعحد ك  عملية اااتخرا  ياتم المقارناة باي  قايم ا

س ما   السابقة ويحتهي البرنام  م  عملية ااتخرا  العام  الوح  م  بواقي العاما  السااب  معتباراس بنار اااتخر  عادداس كافياا

(. وتجادر اإلتاارة 0.0010تتراكيات الحالية والسابقة مباترة بمقادار ال يقا  عا   إلالعوام  عحد تحقي  التقار  بي  قيم ا

س بن  عل  العوام  ت ون اجماالس بصغر م  تشبعات المتغيرات المقااة إل  بن تشبعات المتغيرات المقااة عل  العام  وايعا

رتباحاات إلرتباحات التي انطل  محها التحلي  يم   ت ويحها بحاء علا  نتاائ  ها   الطريقاة قريباة ما  مصا وفة اإلمص وفة ا

دلااا علاا  ارت اااح مسااتو  تمثياا  العواماا  اوصاالية وكلمااا كاناا  ال روقااات  البااواقي( ضاا يلة بااي  المصاا وفتي  كلمااا در 

 المستخرجة للبيانات االصلية.

والسب  فاي عجات ها   وجمياع الطرائا  اواار  القائماة علا  التبااي  المشاتر  بن حريقاة المحاور الرئيساي تساتخر      

حا ل التبااي  ال رياد العوام  بااتعمار التباي  المشاتر  فقات ولايس كافاة التبااي  الموجاود فاي المتغيارات المقاااة ب  بعاد 

جمالي التباي  ال   يت ل  محر المتغير المقاس بحيم ال يبق  إال التباي  المشتر  ولا لا إ التباي  الخام وتباي  الخط ( م  

فااتخرا  العوام  وم   م حسا  التشبعات التي تقوم عل  ه   اوناواح ما  التبااي   المشاتر  والخاام والخطا ( وت اون 

  التشبعات التي يتم تقديرها بااتعمار الطرائ  القائمة عل  التباي  المشتر  ليار بنار يحبغاي عادم الخلات بالغال  مرت عة ع

بي  مستو  التشبعات وترتيبها عل  العام  فإدا كان مستو  التشبعات محخ عة إجماالس فإن ترتي  ه   التشبعات ما  حيام 

مستواها عل  العام  الواحد ال يختل  ب  يبق  متما وس 
[5]
. 

تتراكيات في ه   الطريقة ت ون في الغال  بق  م  الواحد الصحين ونها تستعم  فقت التباي  إلوفي الحتائ  نجد بن قيم ا    

 ال   يت ون محر المتغير ال   هو مشتر  مع تباي  المتغيرات المقااة ويستبعد التباي  الخام وتباي  الخط .

 

    Zj1F 1 aj2F2 ... ajpFp ... + ajmFm     …              (10) 

 :إد إن

F1,F2,……Fm  هي العوام:  (Factors)  

) : aj1 ,aj2 ....,ajmمعاموت العوام  هي) 

 

 لحجع  مجموح ااهامات دلا العاما  لوتاتراكيات ن بور مرحلة في ه   الطريقة تتعم  ااتيار معاموت بور عام إ    

 يمث  بالش   ااتي :ال لي بكبر ما يم   وبن ه ا المجموح 

 

V1 a 
2

11 a
2
21 ...a

2
 n1             …            (11) 

 نستخر  االور ااتخرا  معاموت العام   وبعد ، يم   ما بع م (V1) تجع  ل ي تختار بن يج  (aj1)ت المعاامو وان

 ااتثحاء بعد المتبقية حاتاالرتبا م  علير  صنح  وال  المتبقي حالشيو م  قيمة ب كبر مهيس ال   الثاني العامار تمعاامو

 : [11] ي تي وكما 1rjk بالرمت لها ويرمت اوور العام 

 

1rjk   rjk  aj1ak1  aj2ak2 .....  ajmakm      …    (12) 
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 وه  ا لبقية العوام  المستخرجة.

 

 تطبيقيالجانب ال -3

االعتماد عل  عدد اوار الحا حة المسجلة لد  و ارة الهجرة  ن راس لعدم توفر إحار ع  بعداد الحا حي  فقد جر    

، باإلضافة إل  ما هو متوفر م  اجوت ب عداد اوار الحا حة لد  مجالس  والمهجري  للموجة اوول  م  الحا حي 

( %93ار الحا حة  وبلغ  نسبة التغطية ال لية لألللمحاف ات نسبة التغطية ( يبي  1الش   رقم  البلدية ومختار المحطقة ، 

وبعل  نسبة تغطية لألار الحا حة كان  في محاف ة المثح  وبدن  نسبة تغطية في محاف ة واات إد بلغ  ، بحس  

( بارة نا حة وبلغ عدد 162461( والبالغ عددها  (1/12/2014االعداد المسجلة في و ارة الهجرة والمهجري  لغاية 

( مما يعحي وصور ال رق الميدانية في الجها  2( بارة كما في الجدور رقم  150296اوار الحا حة المشمولة بالمسن  

 المركت  لإلحصاء وتمولها عل  الرلم م  تباعدها وانتشارها الوااع بي  المحاف ات المشمولة بالمسن.

 

 
 

 التغطية لألار الحا حة بحس  المحاف ة التي نتحوا إليها ةنسب( يمث  1-3ت   رقم  

 

والمهجري  وعدد اوار الحا حة المشمولة في  حا حة بحس  تقديرات و ارة الهجرةعدد اوار ال( يبي  2-3ت   رقم  

 المسن الوححي.

; نسبة التغطية     
107; كركوك ; نسبة التغطية      

96; ديالى  
; نسبة التغطية     

76; بغداد  

; نسبة التغطية     
98; بابل ; نسبة التغطية      

89; كربالء  
; نسبة التغطية     

68; واسط  

; نسبة التغطية     
84; النجف  

; نسبة التغطية     
95; القادسية  

100 

; نسبة التغطية     
86; ذي قار  

100 

; نسبة التغطية     
89; البصرة  

0100002000030000400005000060000

 كركوك

 ديالى

 بغداد

 بابل

 كربالء

 واسط

 النجف

 القادسية

 المثنى

 ذي قار

 ميسان

 البصرة

 تقديرات وزارة الهجرة والمهجرين  المشمولة بالمسح الوطني
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 نتائج التحليل العاملي  3-1

بهدل تحديد اوحوار المعيشية وفراد الحا حي  بعدد م  المركبات ومعرفة المتغيرات التي تدا  في ت وي  ه       

بطريقة المحور الرئيسي لعوقات بي  ه   المتغيرات داا  العام  الواحد فقد تم ااتعمار التحلي  العاملي العوام  وت سير ا

وبيعاٌ البد م  اإلتارة إل  بنر جر  ااتعمار بيانات اوفراد الحا حي  وم  ه   المتغيرات هي  الم و  والس   ، التعليم 

 -:موضحة في الجدور ادنا    تعمحها التحلي  العاملي ، حالة العم  ، الصحة( ، وان اهم المؤترات التي

 
 مؤترات المستعملة في التحلي  العاملي( يبي  ال1-3جدور رقم  

 
 النتائج: 3-2

 
1 .Test KMO’s : 

  قيمتر بي  الص ر والواحد الصحين م  اور ه ا االاتبار يتم الح م عل  مد  ك اية حجم العيحة وبص ة عامة تتراو    

( للعوام  التي نحص  عليها م  Reliabilityوكلما اقترب  قيمتر م  الواحد الصحين در دلا عل   يادة االعتمادية  

( إد يم ححا بن نح م ب  اية حجم العيحة في 0.825( تساو    (KMOالتحلي  وم  الحتائ  الموضحة ادنا  نجد بن قيمة 

 التحلي .

 

 ( ومستو  معحوية االرتباحKMOقيمة ااتبار  ( 2-3ور رقم  جد

 مؤشرات التحليل العاملي

 حالة السكن  

 والمأوى

 مخيمات / كرفان / ا   مؤجر / مع عائلة معي ة  بقار ( / مع عائلة معي ة

 لير بقار  / مباني مهجورة / مستوححات عشوائية 

س / لم يلتح  حالة التعليم  التح  في الساب  / ملتح  وتر  بسب  الحتو  / ملتح  حاليا

 يعم  ب جر / صاح  عم  / يعم  لحسابر / يعم  لد  اوارة بدون بجر حالة العمل

يسب  لر  حال  العم  / حال  مت رغ / لر  متعط  يبحم ع  عم   اب  لر العم  (/ متعط  يبحم ع  عم   لم

 ايراد وال يعم  / متقاعد.

 إعاقة بالح ر / إعاقة بالسمع / إعاقة بالحركة / إعاقة باالضطرابات الح سية حالة الصحة

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .825 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8172.085 

d.f 276 

Sig. .000 
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2 .Bartlett’s Test : ر هو تحديد إدا كان  الهدل م  ه ا االاتباCorrelation Matrixرتباح هي إل( مص وفة ا

 ( بمعح  بن نختبر ال رضية التالية :Identity Matrixمص وفة الوحدة  

 :H0 رتباح هي مص وفة الوحدةإلمص وفة ا 

 : H1 رتباح هي ليس  مص وفة الوحدةإلمص وفة ا 

( H0( اداس نرفض  %5لص ر ب  بق  م  مستو  المعحوية  ( تساو  اP-valueم  اور الجدور بدنا  نجد بن قيمة  

 ( وم   م مص وفة االرتباح ليس  مص وفة الوحدة.H1ونقب   

 

 (: Communalities  تتراكيات للمتغيراتإل.معاموت ا3

تتراكية إلهي قيم تباي  المتغيرات التي ت سر  العوام  المستخلصة ب  مجموح مربعات تشبعات دلا المتغير وبن قيمة ا  

تتراكية متغير  التح  في إلتتراو  ما بي  الص ر والواحد وم  اور الجدور ادنا  نوحو بن بعل  قيمة مستخلصة 

( وبصورة عامة نوحو بن العوام  المشتركة ت سر نسبة عالية م  تباي  المتغيرات حيم بن بق  نسبة 0.999الساب (  

مع عائلة معي ة  لير بقار ( ، وم  اور الجدور بدنا  نوحو بن ( للمتغير اوفراد ال ي  يس حون 0.661هي  

تتراكيات اوولية إد تحطل  ه   الطريقة م  وضع قيم التشبعات اوولية التي هي معاموت االرتباح المتعدد في الخويا إلا

ت السابقة اوولية وتستمر عملية تتراكياإلرتباح  م تقوم بتقدير قيم اتتراكيات جديدة تح  مح   قيم اإلالقطرية لمص وفة ا

تتراكيات الجديدة والقديمة بحيم ال يتعد  إلتتراكيات الجديدة إل  بن يص  البرنام  إل  بقص  تقار  بي  قيم اإلتقدير ا

( في عملية ااتخرا  العوام  ، وت ون Convergence( ويعتبر ه ا ال ارق نقطة التوقي بو التقار   0.001ه ا ال رق  

س  تتراكيات االولية بق  م  الواحد الصحين ل ون ه   الطريقة تستعم  فقت قسم التباي  ال   يت ون محر المتغير إلقيم ا لالبا

 ال   هو مشتر  مع تباي  المتغيرات المقااة اوار  ويستبعد التباي  الخام وتباي  الخط  وبعض المتغيرات. 
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 التشعبات( يمث  قيم 3-3جدور رقم  

 رتباح إل.الج ور ال امحة لمص وفة ا4

ة المبدئية ونسبة التباي  ال لي الم سر للعوام  قب  التدوير والجدور رقم ( يوضن نتائ  الج ور ال امح4-3في جدور رقم  

 نسبة التباي  ال لي الم سر للعوام  بعد التدوير والج ور ال امحة المبدئية( ال   يب  نتائ  3-5 

Communalities 

 Initial Extraction 

 862. 996. مخيمات

 805. 964. كرفان

 954. 1.000 سكن مؤجر

 884. 997. مع عائلة مضيفة اقارب

 661. 975. مع عائلة مضيفة غير اقارب

 886. 998. مباني مهجورة

 746. 992. مستوطنات عشوائية

 999. 1.000 التحق في السابق

ترك بسبب النزوحالتحق و  .999 .907 

 995. 1.000 ملتحق حاليا

 988. 999. لم يلتحق

 980. 1.000 يعمل بأجر

 937. 997. صاحب عمل

 910. 998. يعمل لحسابه

 900. 995. يعمل لدى االسرة

 994. 1.000 متعطل يبحث عن عمل سبق له العمل

 982. 999. متعطل يبحث عن عمل لم يسبق له العمل

متفرغ طالب  1.000 .969 

 998. 999. له ايراد وال يعمل

 947. 999. متقاعد

 942. 1.000 اعاقة بالنظر

 942. 1.000 اعاقة بالسمع

 954. 1.000 اعاقة بالحركة

 979. 996. اعاقة باالضطرابات النفسية
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 التباي  ال لي الم سر للعوام  قب  التدوير والج ور ال امحة المبدئية( يبي  نسبة 3-4جدور رقم  

 

 ( يبي  نسبة التباي  ال لي الم سر للعوام  بعد التدوير والج ور ال امحة المبدئية5-3جدور رقم  

 

 

 

 :الش   البياني -5

  الج ور ال امحة ل   عام  تم ااتخوصر ، ويوضن حقيقة بن كمية التباي  التي يعت  إليها التغير بالج ور ال امحة بدنا   

 في ك  م  ه   العوام  تتوت  بحدة للعام  الثاني ال   يقاب  الج ر ال   قيمتر الواحد الصحين.

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigen Values Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative  

% 

1 20.84 86.840 86.840 20.774 86.558 86.558 

2 1.475 6.147 92.987 1.347 5.614 92.172 

Total Variance Explained 

Factor Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 13.855 57.730 57.730 

2 8.266 34.442 92.172 
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 ال امحة( يمث  الرام البياني للعوام  بحس  قيم الج ور 3-3ت   رقم  

 :                                                                                  . مص وفة العوام  6

ايتم االعتماد عل  مص وفة العوام  بعد التدوير ون الهدل م  التدوير هو محاولة تو يع التبايحات بش   بكثر بي      

س إل  العام   ( والعام  الثاني % 86.558اوور قب  التدوير احجد بنر كان يستحود عل  تباي  قدر   العوام  فمثوس لو ن رنا

( % 57.730( بما بعد التدوير نجد بن التباي  ال   ي سر  العام  اوور بصبن  % 5.614ااتحود عل  تباي  قدر   

   عام  تم تو يعها عل  بقية ( وال رق بي  الحس  ل3-11( كما في الجدور رقم  % 34.442والعام  الثاني بصبن  

 العوام  وه  ا م  الجدور بعو  نوحو العوام  المستخلصة كما ي تي :

(  م  بجمالي التباي  بي  متغيرات الدرااة وقيمة ج ر  ال ام  تساو  % 57.730: ي سر لوحد  حوالي   العام  اوور

س ما ت هر ك  المتغير13.855  (  0.35ات فير بتشبعات معحوية   تتيد لالبا عل  (  ويسم  بالعام  الرئيسي لالبا

ولتجتئة العام  وتسمية ك  جتء حس  بجتاء المهمة فير مع قيمة ج ر  ال ام  ونسبة التباي  الم سرة التي احتسب  كما 

  في الخطوات ااتية :

  100÷عدد متغيرات دلا الجتء( × الج ر ال ام  ل   جتء =  نسبة التباي  الم سرة للعام  

      5.1957  = 100( ÷ 9×  57.730=   الج ر ال ام  لجتء العم  

 4.0411=   100( ÷ 7×  57.730والم و  =   الج ر ال ام  لجتء الس  

               2.3092=   100( ÷ 4×  57.730=   الج ر ال ام  لجتء التعليم 

 2.3092=  100( ÷ 4×  57.730=   الج رال ام  لجتء الصحة

 ال ام  ال لي للعام  = مجموح الج ور ال امحة ل   جتء الج ر

                        13.855 =5.1957  +4.0411   +2.3092  +2.3092                                                                         

 تباي  الم سرة للعام = نسبة ال 100× عدد متغيرات دلا الجتء( ÷ ب   الج ر ال ام  و  جتء 

5.1957)   ÷9 )  ×100   =75.73% 

                          100× عدد متغيرات ال لي ( ÷ نسبة التباي  الم سرة  ل   جتء =  الج ر ال ام  ل   جتء 

                        %21.6475= 100( × 24 ÷  ( 5.1954نسبة التباي  لجتء العم  = 

 %16.8379=  100(   × 24 ÷   (4.0411ء الس   والم و  =نسبة التباي  لجت

 %9.62166=   100( × 24 ÷  ( 2.3092نسبة التباي  لجتء التعليم = 

 %9.62166=  100( × 24 ÷  ( 2.3092نسبة التباي  لجتء الصحة = 
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 مجموح نس  التباي  الم سرة ل   جتء = نسبة التباي  الم سرة ال لية للعام   

  21.6475%+16.8379%  + 9.62166 % +….= )57.730% 

( ونسبة التباي  5.1957وهو الجتء ال   احت  بكبر ج ر كام  م  قيم الج ر ال ام  للعام  حيم بلغ  اوالس : جتء العم  : 

 ( م  نسبة التباي  الم سرة للعام  ك   ويحتو  عل  ك  م  المتغيرات ااتية :%21.6475ال   ي سر  يبلغ  

 (.0.931يبحم ع  عم   لم يسب  لر العم ( بمقدار تشبع  . متعط  1

 (.0.904. صاح  عم  بمقدار تشبع  2

 (.0.860. حال  مت رغ بمقدار تشبع  3

 (0.856. متعط  يبحم ع  عم   اب  لر العم ( بمقدار تشبع  4

 (.0.849. يعم  لد  اوارة بمقدار تشبع  5

 (.0.837. يعم  ب جر بمقدار تشبع  6

 (.0.750  لحسابر بمقدار تشبع  . يعم7

 (.0.743. متقاعد بمقدار تشبع  8

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي : (.0.641. لر يراد وال يعم  بمقدار تشبع  9

F(1,1)=0.931(X17)+0.904(X13)+0.860(X18)+0.856(X16)+0.849(X15)+                                  

0.837(X12)+0.750(X14)+0.743(X20)+0.641(X19) 

س : جاااتء السااا   والمااا و  : ( ونسااابة التبااااي  4.0411وهاااو الجاااتء الثااااني الااا   احتااا  علااا  جااا ر كاااام  مقااادار     انياااا

( مااا  نسااابة التبااااي  الم سااارة لهااا ا العامااا  ك ااا  ويحتاااو  علااا  كااا  مااا  %16.837الااا   ي سااار  هااا ا الجاااتء بلاااغ  

 المتغيرات ااتية :

 (0.876ع  . ا   مؤجر بمقدار تشب1

 (.0.807. مستوححات عشوائية بمقدار تشبع  2

 (.0.595. مع عائلة معي ة  لير بقار ( بمقدار تشبع  3

 (.0.590. مباني مهجورة بمقدار تشبع  4

 (.0.555. مخيمات بمقدار تشبع  5

 (. 0.418. مع عائلة معي ة  بقار ( بمقدار تشبع  6

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي:

 F(1,2)=0.876(X3)+0.807(X7)+0.595(X5)+0.590(X6)+0.555(X1)+ 0.418(X4)              

س : جااتء التعلاايم : ( ونساابة التبااااي  الاا   ي ساار  هااا ا 2.3092وهاااو الجااتء الاا   احتااا  علاا  جاا ر كاااام  مقاادار     الثااا

 م  المتغيرات ااتية : ( م  نسبة التباي  الم سرة له ا العام  ك   ويحتو  عل  ك %9.62166الجتء بلغ  

 (.0.923. التح  وتر  بسب  الحتو  بمقدار تشبع  1

 (.0.912. لم يلتح  بمقدار تشبع  2

 (.0.836. التح  في الساب  بمقدار تشبع  3

س بمقدار تشبع  4  (.0.914. ملتح  حاليا

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي :

        F(1,3)=0.923(X9)+0.912(X11)+0.836(X8)+0.914(X10)                            
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س : جتء الصحة :  ( ونسبة التباي  ال   ي سر  ه ا الجتء بلغ 2.3092وهو الجتء ال   احت  عل  ج ر كام  مقدار   رابعا

 ( م  نسبة التباي  الم سرة له ا العام  ك   ويحتو  عل  ك  م  المتغيرات ااتية :9.62166% 

 (.0.745ضطرابات الح سية بمقدار تشبع  . إعاقة باال1

 (.0.731. إعاقة بالحركة بمقدار تشبع  2

 (.0.711. إعاقة بالح ر بمقدار تشبع  3

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي :  (.0.695. إعاقة بالسمع بمقدار تشبع  4

        F(1,4)=0.745(X9)+0.731(X11)+0.711(X8)+0.695(X10)                            

(  ماااا  بجمااااالي التباااااي  بااااي  متغياااارات الدرااااااة وقيمااااة جاااا ر  %34.442ي ساااار لوحااااد  حااااوالي   العاماااا  الثاااااني :

( ولغااارض تسااامية العوامااا  التاااي تخاااص اوحاااوار المعيشاااية فلهااا ا تااام تقسااايم العامااا  الثااااني 8.266ال اااام  تسااااو   

  الثاااني ونساابة التباااي  التااي ت ساار  ماا  التباااي  الم ساار إلاا  عاادة اجااتاء ولمعرفااة الجاا ر ال ااام  ل اا  جااتء ماا  العاماا

 للعام  ن سر ايتم اجراء ن س الخطوات السابقة وكااتي :

 100÷عدد متغيرات دلا الجتء( × الج ر ال ام  ل   جتء =  نسبة التباي  الم سرة للعام  

   3.09978=     100( ÷ 9×  34.442=   الج ر ال ام  لجتء العم  

 2.41094=   100( ÷ 7×  34.442=    ام  لجتء الس   والم و  الج ر ال

   1.37768= 100( ÷ 4×  34.442=   الج ر ال ام  لجتء التعليم 

   1.37768=   100( ÷ 4×  34.442=   الج ر ال ام  لجتء الصحة 

 الج ر ال ام  ال لي للعام  = مجموح الج ور ال امحة ل   جتء

                       8.266  =3.09978  +2.41094   +1.37768  +1.37768                                                                         

 100× عدد متغيرات ال لي ( ÷ نسبة التباي  ل   جتء =  الج ر ال ام  ل   جتء 

 %12.91575=   100( × 24 ÷  ( 3.09978نسبة التباي  لجتء العم  = 

 %10.0455=     100( × 24 ÷   (2.41094ة التباي  لجتء الس   والم و  =نسب

 %5.74033=   100( × 24 ÷   1.37768 (نسبة التباي  لجتء التعليم =

 %5.74033=   100( × 24 ÷  ( 1.37768نسبة التباي  لجتء الصحة = 

 لعام  مجموح نس  التباي  الم سرة ل   جتء = نسبة التباي  الم سرة ال لية ل

  12.91575%+10.0455%  + 5.74033 % +….= )34.442% 

اان نساااتطيع تجتئاااة العامااا  وتسااامية كااا  جاااتء حسااا  بجاااتاء المهماااة فيااار ماااع قيماااة جااا ر  ال اااام  ونسااابة التبااااي   

 الم سرة التي احتسب  بعو  وه   االجتاء هي وكااتي :

كااااام  ماااا  قاااايم الجاااا ر ال ااااام  للعاماااا  إد بلااااغ اوالس : جااااتء العماااا  : وهااااو الجااااتء الاااا   احتاااا  بعلاااا  اكباااار جاااا ر 

( مااا  نسااابة التبااااي  الم سااارة للعامااا  ك ااا  ويحتاااو  %12.91575( ونسااابة التبااااي  الااا   ي سااار  بلاااغ  3.09978 

 عل  ك  م  المتغيرات ااتية :

 (. 0.766. لر ايراد وال يعم  بمقدار تشبع  1

 (.0.628. متقاعد بمقدار تشبع  2

 (.0.589تشبع   . يعم  لحسابر بمقدار3

 (.0.529. يعم  ب جر بمقدار تشبع  4

 (.0.511. متعط  يبحم ع  عم   اب  لر العم ( بمقدار تشبع  5

 (.0.479. حال  مت رغ بمقدار تشبع  6

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي :  (.0.424. يعم  لد  اوارة بمقدار تشبع  7
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F(2,1)=0.766(X19)+0.628(X20)+0.589(X14)+0.529(X12)+0.511(X16)+ 0.479(X18) )+ 0.424(X15) 

( %10.0455( ونسبة التباي  ال   ي سر  ه ا الجتء بلغ   2.41094 انياس : جتء الس   والم و  : بلغ الج ر ال ام  لر  

 م  نسبة التباي  الم سرة له ا العام  ك   ويحتو  عل  ك  م  المتغيرات ااتية : 

 (.0.894تشبع  . كرفان بمقدار 1

 (.0.842. مع عائلة معي ة  بقار ( بمقدار تشبع  2

 (. 0.744. مخيمات بمقدار تشبع  3

 (0.734. مباني مهجورة بمقدار تشبع  4

 (.0.553. مع عائلة معي ة  لير بقار ( بمقدار تشبع  5

 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي :  (.0.432. ا   مؤجر بمقدار تشبع  6

F(2,2)=0.894(X2)+ 0.842(X4) +0.744(X1)+0.734(X6) +0.553(X5) 

س : جتء الصحة : ( م  نسبة التباي  %5.74033ونسبة التباي  الم سرة له ا الجتء   1.37768) بلغ الج ر ال ام  لر    الثا

 الم سرة له ا العام  ك   ويحتو  عل  ك  م  المتغيرات ااتية:

 (.0.678. إعاقة بالسمع بمقدار تشبع  1

 (.0.661. إعاقة بالح ر بمقدار تشبع  2

 (.0.650. إعاقة باالضطرابات بمقدار تشبع  3

                 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي : (. 0.648. إعاقة بالحركة بمقدار تشبع  4

 

          F(2,3)=0.678(X22)+0.661(X21)+0.650(X24)+0.648(X23)            

س : جااتء التعلاايم : بلااغ الجاا ر ال ااام  لاار  راب ( ماا  اجمااالي نساابة التباااي  %5.74033( بحساابة التباااي  الم ساار 1.37768عااا

 الم سرة االجمالية للعام  ويحتو  عل  ك  م  المتغيرات ااتية :

س بمقدار تشبع  1  (.0.558. ملتح  حاليا

 (.0.547. التح  في الساب  بمقدار تشبع  2

                 ويم   كتابة معادلة ه ا الجتء كااتي :  (.0.396قدار تشبع  . لم يلتح  بم3

 

F(2,4)= 0.376(X10) + 0.372(X8)  + 0.372(X11) 

كون التحلي  العاملي للمتغيرات الس   الم و  والتعليم والعم  والصحة عاملي  بج ور كامحة قيمتها واحد بو بكثر بقدرة   

م  التباي  ال لي للبيانات ، وردت تركيبة العام  اوور مقترنة ب جتاء العم  والس   والتعليم ( %92.172ت سيرية بلغ   

( م  بجمالي التباي  ال لي وه   المتغيرات بغض الح ر ع  اوجتاء هي   متعط  يبحم %57.730وال   ي سر حوالي  

( 0.912( ، لم يلتح  بمقدار تشبع  0.923 ( ، التح  وتر  بسب  الحتو  بمقدار تشبع 0.931ع  عم  بمقدار تشبع  

( ، متعط  0.860( ، حال  مت رغ بمقدار تشبع  0.876( ، ا   مؤجر بمقدار تشبع  0.904صاح  عم  بمقدار تشبع  

( ، 0.837( ، يعم  ب جر بمقدار تشبع  0.849( ، يعم  لد  اوارة بمقدار تشبع  0.856 اب  لر العم ( بمقدار تشبع  

س بمقدار تشبع  0.836الساب  بمقدار تشبع  التح  في  ( 0.807( ، مستوححات عشوائية بمقدار تشبع  0.827( ملتح  حاليا

، متقاعد بمقدار تشبع  0.745)( ، إعاقة باالضطرابات الح سية بمقدار تشبع  0.750، يعم  لحسابر بمقدار تشبع  

( إعاقة بالسمع بمقدار تشبع 0.711لح ر بمقدار تشبع  ( ، إعاقة با0.731( ، إعاقة بالحركة بمقدار تشبع  0.743 
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( ، مباني 0.595( ، مع عائلة معي ة  لير بقار ( بمقدار تشبع  0.641( ، لر ايراد وال يعم  بمقدار تشبع  0.695 

  (.0.418( ، مع عائلة معي ة  بقار ( بمقدار تشبع  0.555( ، مخيمات بمقدار تشبع  0.590مهجورة بمقدار تشبع  

(  م  بجمالي التباي  بي  متغيرات الدرااة فقد ظهر كا  ما  السا   % 34.442بما العام  الثاني ي سر لوحد  حوالي      

والعم  والصحة والتعليم فاي ت اوي  ها ا العاما  وقاد ظهارت بعاض التشابعات ليار المعحوياة ضام  كا  ما  جاتء السا   

س ظهرت بعض المتغيرات بتشبع ات عالية جداس مقارنة مع بقية المتغيرات فاي اوجاتاء اوربعاة وها   والعم  والتعليم وايعا

( ، مااع عائلااة معااي ة  بقااار ( بمقاادار تشاابع 0.894المتغياارات بغااض الح اار عاا  اوجااتاء هااي   كرفااان بمقاادار تشاابع  

دار تشاابع (، مباااني مهجااورة بمقاا0.744( ، مخيمااات بمقاادار تشاابع  0.766( ، لاار ايااراد وال يعماا  بمقاادار تشاابع  0.842 

( ، إعاقاة باالضااطرابات الح سااية 0.661( ، إعاقاة بااالح ر بمقادار تشاابع  0.678( ، إعاقاة بالساامع بمقادار تشاابع  0.734 

( ، يعما  لحساابر بمقادار 0.628( ، متقاعاد بمقادار تشابع  0.648( ، إعاقاة بالحركاة بمقادار تشابع  0.650بمقدار تشابع  

س بمقدار تش0.589تشبع   ( التحا  فاي 0.553( ، مع عائلة معي ة  ليار بقاار ( بـاـمقدار تشابع  0.558بع  ( ملتح  حاليا

( متعطا  يبحام عا  عما   ااب  لار العما ( بـمـقاـدار 0.529( ، يعما  با جر بمقادار تشابع  0.547الساب  بمقادار تشابع  

( ، يعما  لاد  اواارة 0.432( اا   ماؤجر بمقادار تشابع  0.479( ، حـالـ  مـتـ ـرغ بمـقدار تشبع  0.511تـشـبــــــع  

 (.0.3965( لم يلتح  بمقدار تشبع  0.424بمقدار تشبع  

اعتمدت حريقة المحور الرئيسي في نتائجها عل  عاملي  اد كان  قيمة الج ر ال ام  ل وهما اكبر م  الواحد الصحين 

( والعام  (92.172تهم الت سيرية ( ، وبلغ  قدر8.266( والعام  الثاني  13.855حيم قيمة الج ر العام  اوور بلغ  

( م  بجمالي التباي  بي  متغيرات الدرااة وقد كان ل   م  جتء العم  والتعليم والس   (%57.730اوور لوحد  ي سر 

الثق  اوكبر في ت وي  ه ا العام  وظهرت ك  المتغيرات في ه   اوجتاء بتشبعات كبيرة مما يدر عل  معحوية ه   

( وه ا تشبع 0.077الحالة المعيشية للحا حي  ماعدا المتغير م  جتء الس    كرفان( بمقدار تشبع   اوجتاء في بيان

( م  بجمالي التباي  %34.442محخ ض مما يدر عل  عدم معحويتر في ت وي  ه ا العام  ، بما العام  الثاني ي سر لوحد   

يم او ر المعحو  في ت وي  ه ا العام  وبالرلم م  وقد كان ك  م  جتء الس   وجتء العم  وجتء الصحة وجتء التعل

دلا إال بن بعض المتغيرات في ه   اوجتاء ظهرت بتشبعات لير معحوية وه   المتغيرات هي  التح  وتر  بسب  

( ، متعط  يبحم ع  عم  بمقدار تشبع 0.308( ، مستوححات عشوائية بمقدار تشبع  0.235الحتو  بمقدار تشبع  

 (. 0.396م يلتح  بمقدار تشبع  ( ، ل0.341 

 

( يبي  اوصة نتائ  التحلي  العاملي واتخوم العوام  ب اتعمار حريقة المحور الرئيسي ال امحة وراء 5-3جدور رقم  

 عل  مستو  المحاف ة التي نتحوا محها واليها 24ترابطات المتغيرات الـ 

 

 المتغيرات

 التباين التشبع

 الخاص بالمتغير المفسر ثانيالعامل ال العامل األول

 1300. 8620. 0.744 0.555 مخيمات

 01600. 8050. 0.894 0.770 كرفان

 0500. 9540. 0.432 0.876 سكن مؤجر

 1100. 8840. 0.842 0.418 مع عائلة )أقارب(

 3100. 6610. 0.553 0.595 مع عائلة غير )أقارب(

 1100. 8860. 0.734 0.590 مباني مهجورة

 2500. 7460. 0.308 0.807 طنات عشوائيةمستو

 0 9990. 0.547 0.836 التحق في السابق

 0900. 9070. 0.235 0.923 التحق وترك

 0100. 9950. 0.558 0.827 ملتحق حاليا  

 0100. 9880. 0.396 0.912 لم يلتحق



 براء عباس عودة أ. م. د.اسماء غالب جابر؛ المحور الرئيسي  في دراسة األحوال المعيشية للنازحين في العراق استعمال طريقة

   ISSN (1681- 6870) 

 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200. 9800. 0.529 0.837 يعمل بأجر

 0600. 9370. 0.348 0.904 صاحب عمل

 0900. 9100. 0.589 0.750 لحسابه يعمل

 0900. 9000. 0.424 0.849 يعمل لدى االسرة

 0100. 9940. 0.511 0.856 متعطل )سبق(

 0200. 9820. 0.341 0.931 متعطل )لم يسبق(

 0300. 9690. 0.479 0.860 طالب متفرغ

 0 9980. 0.766 0.641 له ايراد وال يعمل

 0500. 9470. 0.628 0.743 متقاعد

 0600. 9420. 0.661 0.711 إعاقة بالنظر

 0600. 9420. 0.678 0.695 إعاقة بالسمع

 0500. 9540. 0.648 0.731 إعاقة بالحركة

 0200. 9790. 0.650 0.745 إعاقة باالضطرابات

   %34.442 %57.730 القدرة التفسيرية للعامل
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 االستنتاجات والتوصيات -4

 جات االستنتا 4-1

( م  التباي  ال لاي وبن %92.172المحور الرئيسي معحوية عاملي  بقدرة ت سيرية عالية بلغ   . بيح  الحتائ  في حريقة 1

 ( تعود إل  عوام  بار .7.828الحسبة المتبقية البالغة  

بما تركيبة العام  الثاني فقد .  تركيبة العام  اوور في حريقة المحور الرئيسي مقترنة ب جتاء العم  والس   والتعليم ،   2

اقترن  ب جتاء الصحة والعم  والسا   والتعلايم وقاد ظهارت بعاض التشابعات ليار المعحوياة ضام  كا  ما  جاتء السا   

س ظهرت بعض المتغيرات بتشبعات عالية جداس مقارنة مع بقية المتغيرات في اوجتاء اوربعة   .والعم  والتعليم وايعا

 التوصيات: 4-2

ار حرائااا  احصاااائية ااااار   التحليااا  العحقاااود  او المميااات وتحليااا  اورتبااااح القاااويم ...الااا  ( فاااي تحليااا  . اااااتعم1

 .ودرااة اوحوار المعيشية للحا حي  

. اعتبااااار قعااااية تااااوفير فاااارم التعلاااايم للحااااا حي  فااااي مختلاااا  المراحاااا  الدرااااااية ضاااام  االحتياجااااات الطارئااااة 2

داااااة ماااا  مور الحااااا حي  بعمليااااة التسااااجي  لألح ااااار الاااا ي  بلغااااوا الساوالمتحاميااااة وضاااارورة قيااااام و ارة التربيااااة بشاااا

 .العمر

. تاااوفير بي اااة محااااابة مااا  قبااا  الجهاااات دات العوقاااة المختصاااة ، وتاااوفير مسااااك  الئقاااة للحاااا حي  للتخ يااا  عااا  3

س لتغطية ن قات االيجار الشهر  لألار  س نقديا  المعاناة ، وضرورة محن اوار الحا حة مبلغا
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