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الى اعداد  باإلضافة واالجتماعية،اداة متعددة الوجوه، حيث تساهم في رصد التغيرات االقتصادية  األلفيةتعتبر مؤشرات التنمية 
اما على مستوى العالم  ،دولةالالتي تعاني من قصور في االداء على مستوى  األنشطةالخطط التنموية الالزمة لتحسين وضع 

توفير مؤشرات قابلة للمقارنات الدولية مما يساعد في اتخاذ القرارات على االصعدة االقتصـادية والتجاريـة   فيتم من خاللها 
وتتيح للدول المانحة اتخاذ القرارات بشأن اوجه تقديم المساعدات وخاصة المسـاعدات  ..الخ، الخارجية. نوالتعامل مع الديو

د التغيرات التي تطرأ على المجتمع. وان االهداف هي نتائج اكثر منهـا  الطارئة وتوجيه شكل المساعدة مع الزمن وفقاً لرص
مدخالت، حيث ان تناول االهداف االنمائية يركز غالبا على الثمانية اهداف العامة واالهداف الرقمية واالطار الزمني لتحقيقها 

  يم ورصد وضع االهداف في الدول المختلفة.. ولتكون مرجعية لتق
  

للوصول الى اعتماد   SPSSهذا البحث وباالستعانة بمنظومة البرامج االحصائية الجاهزة  ت الباحثةرااخت ومن هذا المنطلق
 دولـة منهجية تحليلية باستخدام اسلوبي التحليل العنقودي والتحليل العاملي في تحليل هذه المؤشرات على صعيد محافظات ال

راق اهمية خاصة بسبب التراجـع الـوطني فـي مؤشـرات التنميـة      حيث يكتسب البحث في اهداف االنمائية لاللفية في الع
  .االجتماعية واالقتصادية والسعي لتبني سياسات تصب في تحقيق تلك االهداف

 
 

  

ـ   )(The Millennium Development Goalsيم منجـزات االهـداف االنمائيـة لاللفيـة     ويهدف البحث الى رصد وتق
)MDGS( االقتصادية واالجتماعيـة والـذي    الوضاعتسهم في التعرف على ا اإلحصائيةت المؤشرقياس عدد من ا من خالل

بدوره يتيح متابعة هذه االهداف واعداد الخطط التنموية الالزمة لتحسين وضع االنشطة التي تعاني مـن قصـور فـي االداء    
  منها. السلبية وتعزيز االيجابية هوتالفي اثار

   
 

 

 ائية الميدانية للجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلوماتالمسوح االحص.  
 .تقارير االمم المتحدة وللمنظمات االقليمية والدولية االخرى 

 
 

 

حيث في تحليل البيانات واستخراج النتائج،    SPSSاإلحصائيةبعد وصف المتغيرات ومراجعة البيانات، تم استخدام الحزمة 
تحويل بيانات المتغيرات الـى  و تعتمد في التحليللتعرف على المتغيرات والصفات التي بعد التحليل العنقودي اعتمد اسلوب ا

وذلك للتخلص من اختالف وحدات قياس المتغيرات وبالتالي ضمان صحة تنفيذ المرحلة المتعلقـة بعمليـة    الصيغة المعيارية
حيث التشابه او االختالف باالستناد على المقاييس الخاصة بذلك وليتم تصنيف البيانات وتحديد مدى العالقة بين العناصر من 

في المرحلة االخيرة الدخول في اساليب التعنقد وتحليلها كما استخدم التحليل العاملي، لتحليل العالقة وتبسيط تفسيرها بـين  
   .المتغيرات
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1.1    

 48) وTargetsغايـة (  18) و Goalsاهـداف (  8لاللفية هي عبارة عن مجموعة من االهداف عـددها   اإلنمائية األهداف
  ) على مستوى العالم.2015-1990() ليتم العمل على تحقيقها خالل الفترة Indicatorsمؤشراً (

  
تمدة من مصادر وطنية مستندة الى مفاهيم وتعريفات واساليب رصد ويجري رصد االهداف االنمائية لاللفية بتقارير دورية مس

وقد استرشد اختيار المؤشرات بخمسة معايير رئيسية ينبغي للمؤشرات  موحدة تسهل عقد مقارنات بين البلدان بصورة ايسر.
  ان :

  
 توفر قياسات وجيهة وسليمة للتقدم في سبيل غايات االهداف االنمائية لاللفية 
 وصريحة وان تصلح اساساً لعقد مقارنات على الصعيد الدولي تكون واضحة 
  العالمية االخرىتتسق بوجه عام مع قوائم االهداف 
 تقوم اساساً والى اقصى حد ممكن على مقاييس دولية موحدة 
  مـرور  تستند في بنائها الى مصادر بيانات معرفة وموثوقة وان تكون قابلة للتعبير الكمي ومنطقية التاحة القياس مع

  .الزمن
 

2.1 
ولضمان  ،واحد في اليوم مع تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع رلتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوال

 ز، ولتعزي2015م تمكن االطفال في كل مكان (الذكور واالناث) منهم على حد سواء من اتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عا
مع تحسين صحة االمهـات وكـذلك مكافحـة     ،وتخفيض معدل وفيات االطفال الرضع ودون الخامسة ،نسينجالمساواة بين ال

فيروس نقص المناعة البشرية / االيدز والمالريا وغيرهما وضمان توفر اسباب بقاء البيئة اي تخفيض نسبة االشخاص الذين 
وكذلك التعاون مع البلدان النامية لوضـع   2015رب المأمونة والصرف الصحي بحلول عام اليمكنهم الحصول على مياه الش

وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً ومنتجاً وايضا التعاون مع القطاع الخاص التاحة فوائـد التكنولوجيـا الجديـدة    
البلدان االعضاء في االمم المتحـدة لتحقيـق هـذه    وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها كلها امور حثت جميع 

لتحقيق السـالم واالمـن وحقـوق     ،2000رئيس حكومة ودولة على اعالن االلفية سنة  180من  االهداف حيث صادق اكثر
  .االلفية بمقر االمم المتحدة في نيويوركاالنسان والتنمية المستدامة خالل مؤتمر 
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3.1  
 

1 
 

  ).2015-1990( من المدة: تخفیض نسبة السكان الذین یقل دخلھم عن دوالر واحد في الیوم نسبة النصف في 1الغایة 
  .)2015- 1990( المدة: تخفیض نسبة السكان الذین یعانون من الجوع في 2الغایة 
  

2 
  

ول     واإلناثفي كل مكان ، الذكور  األطفالضمان تمكن : 3الغایة  دائي بحل یم االبت منھم على حد سواء من اتمام مرحلة التعل
  .2015عام 

  

3 
  

ام   زالة التفاوت بین الجنسین في التعلإ: 4الغایة  ول ع ى    ،2005یم االبتدائي والثانوي ویفضل ان یكون ذلك بحل النظر ال وب
  .2015جمیع مراحل التعلیم في موعد الیتجاوز عام 

  
4 

  
  .)2015-1990( المدةبنسبة الثلثین في  الخامسة،معدل وفیات االطفال دون تخفیض  :5الغایة 
  

5 
  .)2015-1990( المدةفي : تخفیض معدل وفیات االمھات بنسبة ثالثة ارباع 6الغایة 
  

6 
   

   .یصھوبدء تقل 2015: وقف انتشار فیروس نقص المناعة البشریة (االیدز) بحلول عام 7الغایة 
  .2015وغیرھا من االمراض الرئیسیة بحلول عام : وقف انتشار المالریا 8الغایة 

  
7 

  
  یة وتقلیص ھدر الموارد البیئیة.دولدمج مبادئ التنمیة المستدامة في السیاسات والبرامج ال: 9الغایة 
ذین الیمك    10الغایة  ى النصف          : تخفیض نسبة االشخاص ال ة والصرف الصحي ال اه الشرب المأمون ى می نھم الحصول عل

  .2015بحلول عام 
  الفقیرة. األحیاءمن سكان  األقل) ملیون على 100تحسن ملموس في ( 2020: ان یكون قد تحقق بحلول عام 11الغایة 

  
8 

ھ وعدم   : المضي في اقامة نظام تج12الغایة  ز. اري ومالي یتسم باالنفتاح والتقید بالقواعد والقابلیة للتنبؤ ب ویشمل   التمیی
  والدولي.ذلك التزاما بالحكم الصالح والتنمیة والحد من الفقر على الصعیدین الوطني 

دان نموا م  : مواجھة االحتیاجات الخاصة القل البلدان نموا. یشمل ذلك: نفاذ صادرات 13الغایة  اة من   اقل البل ات  عف التعریف
دین      ة بال رة المثقل دان الفقی ون البل بء دی ف ع امج معزز لتخفی ص، برن ام الحص ة ونظ دیون الجمركی اء ال والغ

  الفقر.وتقدیم مساعدة انمائیة رسمیة اسخى الى البلدان الملتزمة بالحد من  الرسمیة،الثنائیة 
ل     : التصدي لالحتیاجات الخاصة للبلدان غیر الساحلی14الغایة  امج العم ق برن ة والدول الجزریة النامیة الصغیرة (عن طری

الخاص بالتنمیة المستدامة للدول الجزریة النامیة الصغیرة ونتیجة الدورة االستثنائیة الثانیة والعشرین للجمعیة 
  العامة).

ى   معالجة مشاكل دیون البلدان النامیة معالجة شاملة باتخاذ تدابیر وطنیة ودولیة ل: 15الغایة  جعل الدیون قابلة للتحمل عل
  المدى البعید.

  ومنتجًا.: التعاون مع البلدان النامیة لوضع وتنفیذ استراتیجیات تتیح للشباب عمًال الئقًا 16الغایة 
  التعاون مع شركات المستحضرات الصیدالنیة التاحة االدویة االساسیة باسعار میسورة في البلدان النامیة.: 17الغایة 
  التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجیات الجدیدة وخاصة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. :18الغایة 
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4.1 
  

12،1 
  نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد (%)  1
  )عمق الفقر xنسبة فجوة الفقر (حاالت الفقر  2
  نسبة األطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر (%)  3
  من االستهالك الوطني )1/5حصة أفقر خمس (  4
  على الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية ننسبة السكان الذين ال يحصلو  5

  
23 

  صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي (%)  6
  ذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف األول ويصلون إلى الصف الخامس(%)نسبة عدد التالمي  7
  ) سنة (%)24-15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين (  8

  
34 

  (%)والثانوي والعالي  نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم االبتدائي  9
  ) سنة (%)24-15اإلناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بين سن ( نسبة  10
  حصة النساء من الوظائف ذات األجر في القطاع غير الزراعي (%)  11
  نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية (%)  12

 
45 

  مولود حي )1000سة لكل (معدل وفيات األطفال دون سن الخام  13
  مولود حي )1000معدل وفيات األطفال الرضع لكل (  14
  نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة (%)  15

 
56 

  ) والدة حية100000نسبة وفيات األمهات لكل (  16
  ن ذوي االختصاص (%)نسبة الوالدات التي تجري بإشراف موظفي الصحة م  17

 
68،7 

  )24-15ي تتراوح أعمارهن مابين (ئانتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الحوامل الال  18
  معدل استخدام الرفال من معدل انتشار وسائل منع الحمل (%)  19
  ) سنة (%)14-10العمرية ( نسبة مواضبة اليتامى على المدارس الى مواضبة غير الميتمين من الفئة  20
  عدد حاالت اإلصابة بمرض المالريا والوفيات بسببها  21
  نسبة سكان المناطق المعرضة لخطر المالريا الذين يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالريا وعالجها(%)  22
  ) من السكان100000معدالت االنتشار الوفيات المرتبطة بالسل لكل (  23
  ة قصيرة تحت مراقبة (%)مدت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها تحت المراقبة، في إطار نظام العالج لنسبة حاال  24

  
711،10،9 

  نسبة مساحة األراضي المكسوة بالغابات (%)  25
  نسبة مساحة األراضي المحمية للمحافظة على التنوع البيولوجي إلى مجموع مساحات األراضي (%)  26
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  كغم من النفط) مقابل دوالر واحد من الناتج المحلي اإلجمالي1وحدات الطاقة المستخدمة (تعادل الوحدة   27

28  
انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون (نصيب الفرد) باإلضافة إلى رقمين لتلوث الغالف الجوي العالمي ، نفاذ طبقة األوزون 

  وتراكم غازات االحتباس الحراري عالمياً(%)
  نسبة أعداد السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلبة(%)  29
  نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن للماء في الحضر والريف (%)  30
  نسبة سكان الحضر والريف الذين يمكنهم االنتفاع بصرف صحي محسن (%)  31
  حيازة آمنه (%)نسبة األسر المعيشية التي يمكنها الحصول على   32

33  
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية ،إجمال "والمقدم منها ألقل البلدان نموا" كنسبة مئوية إلى إجمال الدخل القومي للجهات 

  المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية
  الخدمات االجتماعية األساسية نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة من الجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية إلى  34

35  
نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة التي تقدمها الجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية /مـنظم  

  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  ى دخلها الوطني اإلجماليالمساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غير الساحلية كنسبة عل  36
  المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها كنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالي  37

 
818،17،16،15،14،13،12 

38  
مسوح نسبة إجمالي واردات البلدان المتقدمة (حسب قيمتها وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية ومن اقل البلدان نموا، ال

  بإدخالها معفاة من الرسوم

  الملبوسات ىمتوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان المتقدمة على منتجات البلدان النامية الزراعية وعل  39

40  
 تقدير إعانات الدعم الزراعي المقدم لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي

  اإلجمالي

  نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات التجارية  41
  العدد اإلجمالي للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومرحلة االستيفاء  42
  لمثقلة بالديونفي إطار مبادرة البلدان الفقيرة ا تخفيف عبء الديون الملتزم به  43
  خدمة الدين كنسبة مئوية إلى الصادرات من السلع والخدمات  44
  ) سنة موزعة حسب النوع االجتماعي والمجموع (%)24-15معدالت البطالة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من (  45

  مستدامةنسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية األساسية بأسعار ميسورة بصورة   46

  ةم) نس100عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل (  47

  ) نسمة100عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة محسوبة لكل (  48
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5.1MDGs 

  

مؤتمر قمة االمـم   ئيس دولة وحكومة وسمير 147المتحدة مؤتمر قمة عالمي شارك فيه  األممعقدت   2000عام في ايلول
اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحـدة. وهـذا االعـالن     المتحدة لأللفية، وصدر عنه اعالن االمم المتحدة بشأن االلفية الذي

 :هـي القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية المطروحة على الصعيد الدولي حاليـا و  تضمن سبعة محاور تعتبر من أهم
المشتركة، وحقوق االنسـان والديموقراطيـة    ونزع السالح والتنمية والقضاء على الفقر، وحماية البيئة واألمنقضايا السلم 

االحتياجات الخاصة ألفريقيا، وتعزيز االمم المتحدة، وجاءت االهـداف التـي    ة، وتلبيوالحكم الرشيد، وحماية الفئات الضعيفة
جرى دمج المجموعتين في  ض االختالف، مشابهة عموما ألهداف التنمية الدولية. وفيما بعدضمن هذه المحاور، مع بع حددت

االنمائية لأللفية"، وحدد لكل هدف بعض الغايات المكملة والمفترض  مجموعة جديدة من ثمانية اهداف عرفت بتسمية "االهداف
االهـداف   دم المحرز في تحقيقها، بحيث اصبحت، ووضع لكل غاية عدد من المؤشرات لقياس التق2015تحقيقها بحلول سنة

 :االنمائية لأللفية عبارة عن قائمة من ثمانية أهداف هي
 الفقر المدقع والجوع القضاء على. 
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي. 
 بين الجنسين وتمكين المرأة تعزيز المساواة. 

 تخفيض معدل وفيات االطفال. 
 النفاسية تحسين الصحة. 
 االمراض روس نقص المناعة البشرية / االيدز والمالريا وغيرهما منمكافحة في. 
 كفالة االستدامة البيئية. 
 التنمية اقامة شراكة عالمية من أجل. 

  
حققتها بلدان المنطقة  ثمانية فصول يتناول كل فصل هدفا من االهداف الثمانية على حدة، ويبين االنجازات التي يقع التقرير في

في سعيها الى تحقيق االهداف الثمانية، والعوامل االيجابيـة   القرن الماضي، وكذلك التحديات التي تواجهها في التسعينات من
واالجنبيـة،   يةــلتحقيق تلك االهداف، واالولويات التي ينبغي مراعاتها في تخصيص الموارد المحل التي تمثل بيئة مساندة

بين بلدان المنطقة نسبة الى مستويات التنمية،  على التفاوتات السائدةوينتهي كل فصل بخالصة عامة. ويلقي الضوء، كذلك، 
  .غالبية االهداف، بينما لن يتمكن البعض اآلخر من تحقيق أي منها بحيث سيتمكن البعض منها من تحقيق
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6.1 
  

ية وليس لبناء العالج الالزم، فهي تصف األعراض الناجمة عن المشـاكل االقتصـادية   يمووضعت المؤشرات ألهداف تق
  األساسية وال تقدم أي وصف للمشاكل األساسية التي تسبب في اختالل المؤشرات.

االّ  4.1اليها في الجزء  اإلشارةالتي تمت  واألربعينعلى الرغم من نقص المؤشرات لتغطية قائمة المؤشرات الثمانية و
  .لأللفية اإلنمائية األهدافوتكنولوجيا المعلومات أعد أول تقرير وطني عن  لإلحصاءالجهاز المركزي  أن

  :أدناه مبينوهذا التقرير يوضح المقارنة لبعض مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية وكما 
  

  

. ولكن معظم دول التي لديها مؤشرات للفقر مفهوماً يعتمد على ان الفقر هو قلة الدخلتبنت معظم الدول العربية 
على نسبة أفأن  لذا االسكوا بأستثناء االردن وفلسطين ولبنان ومصر واليمن تفتقر الى تقديرات لمؤشرات الفقر،

ياسية فيه. ويشـير  %) بسبب تردي االوضاع الس15.4%) وتليها العراق (28.85كانت في اليمن حيث بلغت (
ذلك الى ان فقراء اليمن والعراق يعانون من انخفاض مستويات انفاقهم، اال ان الوضع في فلسطين أفضل بكثير 

لذا فمن الواضـح ان   الفلسطينيون،من الوضع في العراق واليمن على الرغم من ظروف االحتالل الذي يعانيه 
الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم الى النصف وهذا  نسبة السكاناليمن لن يتمكنا من تخفيض العراق و

  سينعكس على مستويات الفقر في المنطقة بأسرها.
  

  

، فأعتبرتـه مـن   التنمية األقتصادية واألجتماعيـة  أدركت بلدان االسكوا في وقت مبكر أهمية التعليم في عملية
المقارنة العام، وحرصت على ان يكون مجانياً لجميع المواطنين، فنالحظ في جدول األولويات على صعيد االنفاق 

  لكل من المؤشرات التالية:و
  

%) وكمقارنة هذا المعدل 86.6ان معدل صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي في العراق بلغ (
لى نسبة بلغت بها دولة الجمهورية العربية السورية حيث مع دول االسكوا نالحظ ايضاً ان اع

أقل معدل لهذا المؤشر يعود الى دولة اليمن حيـث بلـغ   %) في حين كان 98.7بلغ معدلها (
%) ويمكن القول أن جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي قد تتوصل الى تحقيق 59.5نسبته (

ر بلدان المنطقة األخرى فتتجه الى تحقيق نسبة ، اما سائ2015تعميم التعليم االبتدائي قبل عام 
غيـر ان األوضـاع غيـر     2000%) في عـام  59.5االلتحاق الصافية في التعليم االبتدائي (

المستقرة في كل من العراق وفلسطين سيكون لها تأثير سلبي واضح على وتيرة التقدم بأتجاه 
  تحقيق الهدف المنشود.
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 )1524( 

اما فيما يتعلق بالمؤشر معدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى االشخاص الذين تتراوح أعمـارهم  
على الرغم من نتيجة الحروب التي خاضـها   %)71) سنة في العراق فقد بلغ (24-15بين (

%) 91معدل مع بلدان االسكوا يتـراوح مـابين (  وكمقارنة هذا ال والحصار الذي فُرض عليه،
%) في كل من البلدان (االردن، األمارات العربية المتحـدة، البحـرين، الجمهوريـة    99.5و(

العربية السورية، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، المملكة العربية السعودية) ومع التقدم 
فـي   2000لقراءة والكتابة منخفضة في عام الذي أحرزته هذه البلدان بقيت معدالت االلمام با

  %) على التوالي.69.6% ، 64.4كل من اليمن ومصر حيث بلغت نسبيتهم (
  

واذا استمرت بلدان المنطقة على وتيرة التقدم التي سجلتها في التسعينات يكون من المتوقـع  
) 24-15هم بين (ان يزداد معدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمار

في كل من الدول الباقية، عدا مصر واليمن فمـن   2015و 2005سنة في الفترة الواقعة بين 
  .2015غير المتوقع ان يتوصال الى تحقيق هذا الهدف قبل عام 

  
  

الى البنين في مراحل التعليم البتدائي والثانوي والجامعي  أما بالنسبة للمؤشرات (نسبة البنات
, %65.2, %78.1حيـث بلغـت النسـب (   والعالي) نالحظ ان اعلى نسبة كانت في العراق 

حيان يعود السبب الى ذلك هو توفر فرص العمـل  %) على التوالي وأغلب األ57.4, 62.5%
أطول. اما بقية البلـدان   مدةلى التعليم للرجال أكثر من النساء مما يجعل اغلب النساء تُقبل ع

 )2.72-0.32فقد كانت معدالت نسبهم للمؤشرات المذكورة اعاله منخفضة فقد كانت مـابين ( 
في المائة، ومن الجدير بالذكر ان التقدم المحرز بأتجاه المساواة بين الجنسين في التعليم يبقى 

  ة، متفاوتاً بين المناطق الحضرية والريفية.البلدان غير النفطيفي بعض بلدان المنطقة وتحديداً 
  
  

  

ان مؤشر (نسبة المقاعد التي النساء في البرلمانات الوطنية) وعلى الرغم من ان األسكوا تعطي المرأة حقوقـاً  
ة المرأة متواضعة في الحياة السياسية فـالمرأة  يبقى الواقع مختلفاً، حيث التزال مشارك الرجل،مساوية لحقوق 

تقريباً من مجموع المقاعد البرلمانية في دول االسكوا، فكانت أعلى نسبة هي في العـراق   )%5(التحتل سوى 
كما نجد ان هناك انخفاضاً في %) 10.4الجمهورية العربية السورية حيث بلغت نسبتها (%) تليها 25حيث بلغ (

التحتل اي نسبة من اال اننا نجد بعض الدول %) 1االردن واليمن حيث بلغ نسبة كل منهما ( هذه النسبة كما في
المقاعد كما في (االمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السـعودية) علـى   

ية مثل البحرين والكويت اال ان الرغم من اننا نجد في بعض البلدان ان المرأة حققت مناصب قيادية وأدارية عال
ما زال ضعيفاً ويعود ضعف مشاركة المراة في بلدان االسكوا في النشاط االقتصـادي  تمثيلها في الحياة النيابية 

  وفي الحياة السياسية الى العديد من االسباب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتشريعية.
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 1000 

) مولود حي نجح عدد كبير من بلدان االسـكوا  1000دون سن الخامسة لكل ( األطفالمعدل وفيات اما بالنسبة ل
في تخفيض معدل وفيات االطفال وذلك عن طريق رفع كفاءة الخدمات وتغطية عدد أكبر من المسـتفيدين مـن   

اوت من بلد الى آخر نظراً ألختالف الظـروف السياسـية   غير ان وتيرة التقدم تتف االساسية،الخدمات الصحية 
حيـث   2015واألمنية واالقتصادية بين البلدان. فمن غير المتوقع ان يحقق بلد مثل العراق هذه الغاية قبل عام 

 )65(%) خاصة بعد ان شهد في الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل وفيات االطفال من 122بلغت نسبته (
سـية  وذلك نتيجة لتدهور االوضـاع األمنيـة والسيا   2001في عام  باأللف )133(الى  1990في عام  باأللف

  واالجتماعية واألقتصادية.
السورية وعمـان   العربية وفي بعض بلدان المنطقة مثل االمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والجمهورية

ها على المسار الصحيح لتحقيق الغاية وقد توصل بعـض  وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية فهي جميع
  الى معدالت تقارب او تعادل المعدالت التي حققتها الدول المتقدمة. 2015بلدان المنطقة في عام 

  
 1000 

بلدان االسكوا قـد حققـت   فنجد ايضا ان  ) مولود حي1000مؤشر معدل وفيات األطفال الرضع لكل (لل بالنسبة
م خالل فترة الحمل وان ألتقدما في مجال خفض معدل وفيات االطفال الرضع نتيجة لتحسن خدمات متابعة صحة ا

) باأللف وهذه النسبة عالية جداً بينما نجد ان هنـاك  101أعلى نسبة ظهرت هي في العراق حيث بلغت معدل (
) حيث بلغ نسبة كل مـنهم  بية المتحدة والكويت(االمارات العربعض الدول قد أنخفضت لديها هذه النسبة وهي 

  على التوالي.  باأللف )8,9(
  

  

فال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة قد بلغت اعلى نسبة فـي الكويـت   طنجد ان نسبة اال
) باالضافة الى البلدان الباقية (االردن، االمـارات،  %98ليها البحرين الذي بلغت نسبتها () وت%99حيث بلغت (

، %93، %93، %94، %95(سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، السعودية) حيث بلغت نسـبة كـل مـنهم    
هذ ضد الحصبة غاية في األهمية، ألن  تحصينومن المعروف ان ال ،على التوالي )94%، 97%، 94%، 92%

ومنها االسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي .الطفل.الصحية التي تضر بحياة  سبب العديد من المشاكليالوباء 
قد انخفضت نسبته في كل  ربينما نرى ان هذا المؤش الحادة وهما من اكثر االمراض التي قد تؤدي بحياة الطفل.

في العـراق واالوضـاع   األمنية نما التحمل االوضاع ) على التوالي. بي%75,79من العراق واليمن حيث بلغ (
  االقتصادية في اليمن على توقع ان يتوصال الى تحقيق هذا الهدف.

  
  

) ومقارنته مـع  %44.87ان معدل استخدام الرفال من معدل انتشار وسائل منع الحمل قد بلغت نسبته العراق (
%) وتليها البحرين حيـث بلـغ ايضـاً    63دان المنطقة نجد ان اعلى نسبة كانت من نصيب لبنان حيث بلغ (بل
  %).13، اال ان هذا المؤشر انخفض في اليمن حيث بلغ (%)57(%) ثم االردن بمعدل 62(
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 100000 

دة حية فقد ازدادت هذه النسبة في كل من (العراق ولبنـان  ) وال100000اما مؤشر نسبة وفيات األمهات لكل (
) على التوالي. ونالحظ انه انخفضت هذه النسبة %350, %104, %193(واليمن) حيث بلغت نسبة كل منهم 

ان .وهـذا  %)14) ومن ثم عمان الذي بلغ (%10في الكويت ويليها كل من قطر والسعودية الذي بلغ معدلهما (
يدل على ان دول المنطقة تسير على وتيرة متقدمة وبالتالي سيحقق معظمها الهدف الخامس  دل على شيء فأنه

   لأللفية ما عدا العراق وفلسطين واليمن.
ان جمع البيانات عن وفيات االمهات هو من المسائل الصعبة فمن غير المألوف ان تجري دولة دراسة موسـعة  

تسودها اوضـاع سياسـية    التي اج الى تمويل كبير ماعدا الدولعن وفيات االمهات ألن مثل تلك الدراسات تحت
  وأمنية خاصة.

  
  

لقد ازدادت نسبة النساء اللواتي يلدن بإشراف عاملين مؤهلين في مجال الصحة في العشر سـنوات األخيـرة.   
لة الوصول اليها ازدادت نسبة التعليم بين النساء وانتشر الوعي بضرورة وباألضافة الى انتشار الخدمات وسهو

اشراف طبي. لذا فقد بلغ مؤشر نسبة الوالدات التي تجري بإشراف موظفي الوالدة في االماكن المجهزة وتحت 
) في كل من البحرين وقطر %98وكانت اعلى نسبة بلغت () %82الصحة من ذوي األختصاص في العراق هو (

على التوالي اال انه من  )%61, %22لكويت اال ان هذه النسبة انخفضت في كل من اليمن ومصر حيث بلغ (وا
 )%100(المتوقع ان يتحسن هذا المؤشر ويبلغ نسبة الوالدات التي تجري تحت اشراف طبي في هذه البلـدان  

  .2015قبل عام 
  

وباء المالريا من المشاكل الصحية في معظم بلدان االسكوا فيما عدا اليمن التي مازالت تعاني من حدوث  لم يعد
حاالت وبائية وتبذل بعض دول االسكوا مثل مصر ولبنان جهوداً مكثفة لمنع دخول المرض اليها، ومن المعروف 

ها ينتشر بواسطة أنواع معينة من البعوض إن وباء المالريا يستوطن في مناطق المستنقعات والمياه اآلسنة ومن
وبسبب التقدم المحرز على الصعيد التحكم البيئي في البعوضة الناقلة للوباء عموماً والتوسـع فـي إسـتخدام    

يوم ففي بؤرها (ال المبيدات أخذت المالريا تتراجع تدريجياً في العقود القليلة الماضية في دول المنطقة وتحاصر
ي العراق، والحسكة في سوريا والمنطقة الجنوبية الشرقية في المملكة العربية السـعودية)  في مصر، االهوار ف

وإختفت في معظم هذه البلدان وتقلص تأثيرها كثيراً في بؤرها االصلية ماعدا اليمن حيث بقيت واسعة االنتشار 
الف  100حالة وفاة لكل  24الف طفل دون الخامسة و 100وفاة لكل  93الوفاة بمعدل يقارب وأدت الى حاالت 

) كانت أقل نسبة 1532مواطن من جميع االعمار. بمعنى إنه كان أعلى نسبة وصلت اليه هي اليمن حيث بلغت (
) ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة فـي االعـوام   %13) في األردن أما العراق فقد كانت نسبته (%3هي (

  القادمة. 
  
  
  
  



2006 

14 

 100000
 

في الوقت الحاضر يعتبر مرض السل أكثر إنتشاراً في بلدان المنطقة من مـرض المالريـا وتتفـاوت معـدالت     
) %13.6آخر لذا تشـير الجـداول إن معـدل العـراق بلـغ (     أنتشاره ومعدالت الوفيات المرتبطة به بين بلد و

) في اليمن ويليها الجمهورية العربيـة السـورية   %70وبالمقارنة مع بلدان المنطقة نجد إن اعلى نسبة بلغت (
فة الى اضال) لكل من (االردن وعمان) با%5الى () إال إن هناك دول قد تحققت نسبتها %47حيث بلغت نسبتها (

ى وهذا يعني إن وتيرة التقدم تدعوا الى التفائل بأن معظم الدول ستحقق هدف إكتشـاف الحـاالت   الدول االخر
وعالجها، والسيما بعد أن إعتمدت مايسمى بنظام العالج لفترة قصيرة تحت المراقبة وفيما يتعلق بفعالية نظـام  

بغطيها ثم يليها لبنـان بنسـبة   ) من الحاالت التي %93العالج ممكن القول أنه االفضل في عمان حيث يشفي (
) ويعتبر العراق من ضمن الدول التي تتحسن في إستخدام العالج %87) ومصر بنسبة (%90) واالردن (92%(

  .%)85حيث بلغ (
   

  

الدولة على التغلب علـى  دليل واضح على إصرار هو ايضاً وهو الرقم المرتفع الذي حققته و%) 4بلغ العراق (
مشاكلها مع نقص المياه وذلك بإدارة مواردها بطريقة أكثر كفاءة. ثم تأتي االمارات في المرتبة الثانية حيث بلغ 

) كما في قطـر ومصـر   %0.1) في حين نجد إن هناك دول قد تحققت نسبتها حتى وصلت الى (%3.8معدلها (
  ) كما في االردن. %1.0و(

   
  

تعرف نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بإطراد على مصدر محسن للمياه في الحضر والريف بأنهـا النسـبة   
ابيب أو المئوية من السكان الذين ينتفعون بأي من االنواع التالية إلمدادات مياه الشرب: المياه المنقولة عبر االن

المناهل العامة واآلبار المحفورة أو المضخات من بئر محمية أو من ينبوع صحي أو مطر. وال تشمل مصـادر  
إن نسب السكان الحاصلين على ميـاه شـرب    جدول المقرنةيشير والمياه المحسنة المياه المشتراه من الباعة. 

حيث تـدنت تلـك   ن النامية. فيما عدا عمان واليمن مأمونة في بلدان االسكوا تقارب كثيراً تلك النسب في البلدا
  عن مثيالتها في أقل البلدان نمواً.  2000النسب في عام 

ومن الالفت في هذا السياق التباين بين الحضر والريف في معظم بلدان المنطقة وخاصة في العراق حيث بلـغ  
انت النسبة المئوية من سكان الحضر ) حيث ك%54اال إن هذه النسبة إنخفضت الى ( 2000) سنة %85نسبتة (

بـأن   المتاحة،ويمكن القول استناداً الى البيانات ) %33) بينما كانت النسبة المئوية من السكان الريف (60%(
منة للسكان بأستثناء اليمن وعمان والعراق التعاني مشاكل كبيرة من حيث توفير مياه الشرب اال االسكوا،بلدان 

  اال ان الوضع في المناطق الريفية يستلزم بذل جهود استثنائية.في المناطق الحضرية 
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مـن بلـدان    في العديـد تشير البيانات المتاحة الى ان نسب سكان الحضر الذين ينتفعون بصرف صحي محسن 
%). وهذه النسب نـاهزت  85%) او على مستوى العالم (77مية (المنطقة تزيد عن نسب هؤالء في البلدان النا

سوريا، وعمان ولبنان وفلسطين ومصر والسعودية)  (االردن،المائة في المائة في سبعة من بلدان المنطقة وهي 
اال ان الوضع في المناطق الريفية اليزال يستلزم جهوداً جبارة في بعض من بلدان المنطقة حيث يمكن وصـفه  

ريف) بالنسبة للعراق اما اليمن % 3حضر و  %47ء جداً كما في حالة العراق حيث بلغت نسبة كل منهم (بالسي
  ريف).%89حضر و%21فكانت نسبته (

  
 100 

الى ان عدد خطوط  2003تشير األحصاءات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية في عام 
) %23.6شخص على مستوى العالم مقابـل (  100) لكل 36.9بلغ نحو ( 2002الهاتف الثابت والنقال في عام 

في منطقة االسكوا (من دون العراق) واليخفى ان هذه المعدالت تختلف جوهرياً بين بلدان المنطقـة بـأختالف   
  اقتصادياتها .

%) على 40.2%) سنوياً مقابل (62.2نتشار الهاتف في منطقة االسكوا (فقد بلغ معدل النمو السنوي المركب ال
مستوى العالم وقد حلت االمارات العربية المتحدة في طليعة بلدان المنطقة من حيث النمـو السـنوي المركـب    

قـال  %). ولعل البطء في النمو السنوي المركب النتشار الهاتف الن93.8ألنتشار الهاتف النقال حيث بلغ معدلة (
  ) على التوالي.%5.1) و(%4.9لكل من اليمن والعراق والذي بلغ (

نسبة كانـت   أعلى أنالى  اإلحصاءات) نسمة تشير 100اما بالنسبة لعدد الحواسيب المستخدمة محسوبة لكل (
  %). 3.6%) اال ان نسبة العراق كانت (0.7%) وأقل نسبة هي (17.8في قطر حيث بلغت نسبتها (

  
 1524 

) حيث كانت نسـبة الـذكور   %29.60تنا للبيانات المؤشرة أعاله نالحظ إن العراق بلغ نسبة (ظمن خالل مالح
ند األشخاص مـن الفئـة   ) اال اننا نجد ان اعلى معدالت البطالة ع%28.7) بينما كانت نسبة اإلناث (31.6%(

تليهـا فلسـطين وبمعـدل     2001%) فـي عـام   49) سنة كانت في عمان حيث بلغت نحو (24-15العمرية (
%)، (علماً ان هذا المعدل في فلسطين يعود الى بداية االنتفاضة اما اآلن فهو أعلى بكثير) أمـا المعـدل   35.6(

  .) 1، كما موضح في الخارطة رقم (ى التوالي%) عل18.7% و17واليمن حيث بلغ ( االدنى فسجل في قطر
  
  
  
  
  
  
  
  



2006 

16 

  
 

11524 
 

معدالت البطالة 
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1.2 
  

متعددة الوجوه، حيث تساهم في رصد التغيرات االقتصادية واالجتماعية على مستوى الوطن، ومن  أداةة تعتبر مؤشرات التنمي
تحسين وضع االنشطة التي تعاني من قصور في االداء، ومن خالل الخطط التنموية الالزمة ل إعدادمتابعة هذه المؤشرات يتم 

تـوفير  وعلى مستوى العالم يتم من خاللها مطالبهم التنموية،  توفير هذه المؤشرات يستطيع المواطنون معرفة الواقع وطرح
الدولية على االصعدة االقتصادية والتجاريـة والتعامـل مـع    قابلة للمقارنات الدولية مما يساعد في اتخاذ القرارات مؤشرات 

ساعدات الطارئة وتوجيه شكل ...الخ وتتيح للدول المانحة اتخاذ القرارات بشأن اوجه المساعدات وخاصة المالخارجية.الديون 
  المساعدة مع الزمن وفقاً لرصد التغيرات التي تطرأ على المجتمع.

 
2.2 
 

1 1996(MICS 1)2000(MICS 2) 

كتسب أهمية كبيرة في عرض وضع االم والطفـل  نتائج تفصيلية كثيرة، ت 2000وفر المسح متعدد المؤشرات لسنة 
في العراق خالل فترة الحصار المفروض على العراق، ويتضمن هذا التقرير اربعين جدوالً شملت الخصائص الرئيسة 
لعينة المسح من األسر والنساء واالطفال والمؤشرات التعليمية ومؤشرات التغذية وخدمات الماء والصرف الصحي، 

التلقيح ضد االمراض والحصول ح ضد االمراض والحصول على الفيتامينات باالضافة الى مؤشرات رات التلقيشومؤ
  االصابة باالمراض وطرق معالجتها. على الفيتامينات باالضافة الى مؤشرات الحالة الصحية لألطفال و

   يلي:بما  2000حددت أهداف المسح متعدد المؤشرات لسنة 
والنساء فـي العـراق بعـد نهايـة عقـد التسـعينات        األطفاليم وضع توفير معلومات حديثة لغرض تقو  .أ 

  والستشراف الوضع في العقد القادم.
المحددة في القمة العالمية للطفل لسـنة   لألهدافتوفير البيانات الالزمة لمراقبة وتسجيل التطور المتحقق   .ب 

 ولتكون تلك البيانات قاعدة االنطالق للعمليات المستقبلية. 1990
في تصميم مكانات الفنية ة البيانات في العراق وفي دعم األفي تطوير وتحسين نظم جمع ومراقبة المساهم  .ج 

  وتنفيذ وتحليل مثل هذه النظم. 
فبلـغ حجـم العينـة     2000اما مسح عام أسرة ) 8000بـ (ما يقارب  1996لمسح عام حدد حجم العينة الكلي و
شكل متساو تقريباً بأستثناء محافظة بغداد فقد زيد حجم عينة ) أسرة وقد وزع هذا الحجم على المحافظات ب13430(

لذلك حدد حجم العينة في محافظة بغداد  المحافظة،%) لقلة نسبة سكان الريف في 25%) الى (10الريف فيها من (
) أسرة ووزع حجم العينة على عناقيد يضم كل 740) أسرة وفي كل محافظة من المحافظات االخرى بـ (850بـ (
  ) أسرة. 10ود (عنق
  

2 2000MICS 3 – 
نفذ الجهـاز   لأللفية، اإلنمائية باألهدافمؤشرات المسح متعدد المؤشرات واستكمال المؤشرات الخاصة بغية تحديث 

 افأهد فوال تختل 2006وتكنولوجيا المعلومات بدعم من اليونسيف مسحاً متعدد المؤشرات عام  لإلحصاءالمركزي 
مع التوسع في جمع بيانات عن مؤشرات تفصيلية على مستوى  ،2000و  1996هذا المسح عن أهداف مسحي عام 

  والريف في كل محافظة. األطراف،المحافظات، وعلى مستوى الحضر في مراكز المحافظات، وحضر 
  .الشمالية محافظاتالأسرة وقد شمل جميع محافظات العراق بما في ذلك ) 18144يبلغ حجم العينة (
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3 2005 

من ان هناك أهدافاً على الرغم و بهدف جمع بيانات سريعة للوقوف على مستوى االنفاق والدخل العائلي في العراق
  يساعد في: األسرةتوفير بيانات ميزانية  أنمحددة لتنفيذ هذا المسح اال 

ة المدئدة واثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي حصلت خالل هذه معرفة أنماط األنفاق االستهالكي السا  .أ 
  عليها.

 تقدير متوسط أنفاق األسرة والفرد على السلع والخدمات ومعرفة العوامل المؤثرة فيه.  .ب 
الحصول على مؤشرات حول مستويات االستهالك واألنفاق العائلي التي يمكن ان تستخدم في تحليل التغيرات   . ج

  أ على مستويات المعيشة.التي تطر
توفير بيانات تعكس مستوى الرفاه االجتماعي مثل مستويات الدخول ومصادرها وملكية األسرة مـن السـلع     .د 

 المعمرة وظروف السكن.
أسرة موزعة على المحافظات وللبيئتين الحضرية والريفية بحسب األهمية  )3168( ختيار عينة عشوائية منتم ا

   للسكان.النسبية 
 
4 2004 

يعد قياس مستوى المعيشة واحداً من أهم ادوات تقويم مسيرة التنمية في البلد اذ ينبغي ان تنعكس ثمار التنمية على 
وفي االسكان والخـدمات  مايتحقق للفرد من اشباع حاجاته المختلفة وتأمين الخدمات االساسية في الصحة والتعليم 

وبعد توقف وخدمات. ي ان يتحقق له من تكافؤ في فرص العمل وفي ما تقدم من احتياجات البلدية الى جانب ماينبغ
نفـذ  استمر لما يزيد على عشر سنوات في الرصد االحصائي لقياس المستوى المعيشي للفرد واالسـرة العراقيـة،   

راق خالل الفصل الثاني من الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات مسحاً واسعاً لألحوال المعيشية في الع
التطبيقية النرويجـي الـدولي   عهد الدراسات م) وUNDPوبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي ( 2004عام 

)FAFO بهدف جمع بيانات تفصيلية وشاملة ضمن السعي لبناء منظومة معلومات متكاملة عن المستوى المعيشي (
  من الظروف االمنية السائدة. الرغمللفرد واالسرة في العراق. وعلى 

  

 لألسرالمعيشية  األحوالمسحاً شامالً وواسعاً عن ) COSIT(وتكنولوجيا المعلومات  لإلحصاءنفذ الجهاز المركزي 
حيث بدأ العمل الميداني في محافظات الجنوب والوسـط ومحافظـة    ،2004/آب ولغاية  22/3العراقية خالل الفترة 

بينما نفذ العمل في محافظتي اربيل ودهـوك خـالل شـهر آب     25/5/2004/آذار وانجز في 22ريخ السليمانية بتا
 اإلنمـائي المتحدة  األمموبدعم مالي من برنامج  FAFOبأشراف فني من معهد الدراسات التطبيقية الدولي  ،2004

UNDP.  
  

وتم تصميم وسـحب  كل محافظة.) أسرة ل1100) أسرة موزعة على جميع المحافظات بواقع (22000شمل المسح (
عينة المسح بموجب االسلوب العنقودي القياسي لمرحلتين ، واعتمد المسح في محافظات الجنوب والوسط البـالغ  

، بينما اعتمد اطار العينة في محافظات اربيل والسليمانية  1997) محافظة على التعداد العام للسكان لعام 15عددها (
  . 1997تعداد السكاني لعام ودهوك التي لم ينفذ فيهاال
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5 2006 
 تكتسـب تعد البيئة والمحافظة عليها واحدة من المهام الرئيسية التي تواجه الحكومات بشكل عام، وفي بلدنا العراق 

زتـه  تلك األهمية استثناءاً خاصاً لما مرت فيه البالد من حروب مدمرة متالحقة وعلى مدى أكثر من عقدين وما أفر
  تلك الحروب من تدهور شديد للبيئة بكل عناصرها من تربة وماء وهواء والتلوث الشديد فيها.

  

للوقوف على حجم  2005وتكنولوجيا المعلومات المسح البيئي في العراق لسنة  لإلحصاءلذا أجرى الجهاز المركزي 
ط المستقبلي السليم لمعالجة التلـوث بعـد   المشاكل البيئية لغرض معالجتها بكافة السبل والوسائل الممكنة وللتخطي

  التعرف على كمية ونوعية الملوثات المطروحة ومدى خطورتها على سالمة البيئة.
لغرض ضمان أخضاع المسح بكل مراحله لمنهجية واضحة ولتأمين السيطرة على فعالياته المختلفة، تم أعداد جدول 

  وجرى التقيد بتلك التوقيتات بشكل عام، وان مرحلة اإلعداد تفصيلي للتوقيتات الزمنية لمراحل المسح المختلفة
  

  توفير البيانات الخاصة بخدمات المياه على مستوى الحضر والريف لكل وحدة أدارية.   .أ 
 توفير البيانات عن خدمات المجاري ونسبة السكان المخدومين لكل وحدة أدارية.  .ب 
ع وأسلوب معالجة تلك النفايات وعدد مواقع الطمـر  توفير مؤشرات رقمية عن خدمة النفايات وكمياتها وأنوا  .ج 

 الصحي ومطابقتها للشروط البيئية.

 الدين،صالح  واسط، كربالء، بغداد، بابل،، ، االنباريمانية، كركوك، ديالىالسل (نينوى،) محافظة 16( شمل المسحو
ضـها بالنسـبة لقطـاعي المـاء     البصرة) وكان استيفاء البيانات وعر ميسان،ذي قار،  المثنى، القادسية، النجف،

اما بالنسبة لخدمات البلدية فكان استيفاء البيانات على مستوى البلدية وعرضـت   محافظة،والمجاري على مستوى 
  النتائج على مستوى محافظة.

  االتي:ان عدد البلديات لكل محافظة من محافظات العراق كانت مشمولة بالمسح وحسب الجدول ومن الجدير بالذكر 

عدد   محافظةال  ت
عدد   المحافظة  ت  البلدیات

  البلدیات
  17  واسط  9  25  نینوى  1
  17  صالح الدین  10  55  السلیمانیة  2
  9  النجف  11  12  كركوك  3
  15  القادسیة  12  21  دیالى  4
  11  المثنى  13  7  االنبار  5
  19  ذي قار  14  24  بغداد  6
  15  میسان  15  15  بابل  7
  15  البصرة  16  7  كربالء  8

  284  عالمجمو

  
اما البلديات التـي   في حين تعذر ملء االستمارات الخاصة ببعض البلديات في عدد من المحافظات للظروف االمنية.

) بلدية ..(واحدة في نينوى، واثنا عشر في االنبار، وواحدة في 15تعذر الحصول على بيانات عنها فقد بلغ عددها (
    وواحدة في صالح الدين). بابل،

 
6 2005 
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) والجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومـات  WFPانجز هذا المسح بالتعاون بين برنامج األغذية العالمي (
)COSITركة معهد بحوث التغذية (ا) وبمشNRI  تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون االنمائي وبرنامج االغذيـة (

  العالمي.
/  المحافظـات الشـمالية  المحافظات الوسطى والجنوبيـة و  وغطى جميع) أسرة 22050عينة بحجم (شمل المسح 

  السليمانية.
والوقوف  الغذائي،كان الهدف من هذا المسح توفير مؤشرات رقمية عن مشاكل األمن الغذائي، وستراتيجيات التدبير 

  على مشاكل سوء تغذية األطفال.
  

3.2 
الرغم من أن الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات يعد المرجع الفني المختص للعمل األحصائي في  على

مؤشرات أحصائية ذات صلة باألهداف اإلنمائية لأللفية. ومـن تلـك   العراق االّ ان هناك جهات أخرى تتولى توفير 
  .وزارة البيئة) اإلجتماعية،وزارة العمل والشؤون  الصحة،وزارة  التربية،وزارة ( الجهات

 
4.2 

  

  .التنطبق.ومن بين المؤشرات التي  التنطبق على العراق اما السباب جغرافية او سياسية اواقتصادية *بعض المؤشرات
 ) ا" كنسبة مئوية الى "والمقدم منها القل البلدان نمو لالرسمية، اجما(صافي المساعدة االنمائية  )33, 34المؤشرات

نسبة المساعدة االنمائية الرسـمية المقدمـة مـن     االنمائية،اجمال الدخل القومي للجهات المانحة للجنة المساعدة 
الن العراق دولة متلقية وليس دولـة   االساسية):الجهات المانحة للجنة المساعدة االنمائية الى الخدمات االجتماعية 

 .مانحة
 ) ة االنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غير الساحلية كنسبة على دخلها الوطني االجمالي)(المساعد) 36المؤشر :

 منفذ بحري من الناحية الجغرافية. الن العراق له
 ) الن العـراق لـيس    االجمـالي): (المساعدة االنمائية الرسمية التي تتلقاها كنسبة الى دخلها الوطني ) 37المؤشر

 .جزيرة

 ) نسبة اجمالي واردات البلدان المتقدمة (حسب قيمتها وباستثناء االسلحة) من البلدان النامية ومن اقل ( )38المؤشر
: الن صادرات العراق الى الدول المتقدمـة ليسـت معفيـة مـن     البلدان نموا، المسوح بادخالها معفاة من الرسوم)

 الضرائب.
 ) التنمية االقتصاديالن العراق ليس من ضمن دول منظمة التعاون و( )40المؤشر- OECD(.  
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1.3 
  

وفي ظل التقدم التكنولوجي الهائل في كافة ميادين حياتنا االجتماعيـة تكفـي بمجـرد     االحصائية،لم تعد الدراسات والبحوث 
القرارات بطريقة سطحية مجردة بعيـدة عـن    عرض المشاكل ودراسة الظواهر وتحديد االسباب واستخالص النتائج واتخاذ

ق القياس الكمية ومناهج احصائية ائلقد اصبح االتجاه العام في مثل هذه البحوث هو استخدام طر والقياس.اسلوب الموضوع 
واسـلوب   موضـوعي. وذلك لتصنيف الظواهر العلمية وابراز خصائصها وتحليل العالقات المتبادلة بين الظواهر على اساس 

 ومتغيراته،يستخدم في تنظيم مجال جديد للتعرف على خصائصه يل متعدد المتغيرات احد االساليب االحصائية الهامة والذي تحل
وهي حاجة يسعى اليها الباحث عندما يطرق مجاالً جديداً اليعرف كل متغيراته او مدى تعلق المتغيرات المختلفـة بظـواهره   

وات االستكشافية هي اعادة الدراسة والتناول للمتغيرات الهامة فـي المجـال وبنـاء    الرئيسية والنتيجة المباشرة لهذه الخط
  الفروض التي تفسر العالقة بين هذه المتغيرات.

  
ق التحليل العاملي وهو احد اساليب تحليل متعدد المتغيرات الذي تم استخدامه في هذا البحث يستهدف تفسير معامالت ائاما طر

والتوصل الى العوامل المشتركة التي تصف العالقة بين هذه المتغيرات ة احصائية بين مختلف المتغيرات االرتباط التي لها دالل
الى تحديد اصغر عدد من العوامل المحددة التي يمكن تفسير العالقات التي نالحظها بين عدد  وتفسيرها. ويهدف هذا االسلوب
  ه العوامل في كل متغير.أي مدى يؤثر كل من هذكبير من الظواهر الواقعية والى 

  
ق منطقية ائهو التحليل العنقودي وهو اسلوب تصنيف ومقارنة البيانات بطرايضاً اما االسلوب الثاني المستخدم في هذا البحث 

من خالل معرفة البيئة االساسية للبيانات والهيكل االجمالي لها وتفرعاتها المتجانسة فيما بينها والمختلفة عن باقي المجاميع 
باالستناد على مجموعة من الصفات والمتغيرات وكذلك دراسة العالقة مابين هذه التجمعات واساليب التجميع ومن ثم استخدام 

  هذه المعرفة في الكشف عن البيانات وامكانية استخدامها في التنبوء.
  

2.3Factor Analysis 
ت والتي تستخدم في تحليل مصفوفة االرتباط او مصـفوفة التبـاين والتبـاين    متعدد المتغيرا أحد طرائقالتحليل العاملي هو 

المشترك للحصول على تفسير دقيق، واختزال البيانات الكثيرة الى عدد اقل وذلك من خالل العالقات بين المتغيـرات الناتجـة   
غيرات ايضاً ولكن بعدد أقل مـن  ) الكامنة وراء هذه العالقات والتي هي متCommon Factorبواسطة العوامل المشتركة (

  المتغيرات االصلية.
) يوضح العالقة بين مجموعة كبيرة من المتغيـرات  Mathematical modelوايضاً يعرف بأنه عبارة عن نموذج رياضي (

  االساسية.بدالله عدد قليل من العوامل 
  

1.2.3Factor Model 
  

) على اساس دالة خطيـة  n) لعينة حجمها (Observed Variablesغيرات المشاهدة () من المتKيفسر النموذج العاملي (
) لكل Unique Factorمن العوامل الوحيدة (  K) و M> K ) حيث (Common Factor) من العوامل المشتركة (Mلـ(

  متغير اي ان:
 µ  +    U+      F     A=        X     

   Kx1                             Kxm             µx1                   Kx1                 Kx1               
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  إن:حیث 
  

X  عشوائي للمتغيرات هموج  
A  ) مصفوفة تحميالت العاملFactor Loadingsأي مصفوفة ثوابت (  
F  موجه عشوائي للعوامل المشتركة  
U   موجه عشوائي للعوامل الوحيدة  
M  أوساط المتغيرات هموج  

  
وبما ان موجهي متوسطات كل من العوامل المشتركة والوحيدة هما موجهان صغريان تبعاً الفتراض ان موجه اوساط 

  المتغيرات صفري ايضاً أي: 

  0   
 




















0
0

U
F

  
  االتي:لذلك النموذج العاملي يكون بالشكل 

UFAX  
  
  

2.2.3Basic Assumptions of  Factor Analysis 
  

 
) ناتج عن وجود عوامل مشـتركة  Interacorrelationتنص على وجود ارتباط مجموعة من المتغيرات يعرف (

ير االرتباطات بين المتغيرات تؤثر فيها وان مقداره يعود الى واقع تلك العوامل حيث يسعى التحليل العاملي الى تفس
  وتحت هذه الفرضية يكون امامنا ثالث انواع من التباين وهي :  المستخدمة.

وهو ذلك الجزء من التباين الكلي الذي يرتبط مع بقية ؛  Common Varianceالتباين المشاع (العام)   .1
  المتغيرات.

 اين الكلي الذي يرتبط مع أي متغير.وهو ذلك الجزء من التب؛  Specific Varianceالتباين الخاص   .2
وهو ذلك الجزء من التباين الناتج من خالل حدوث اخطاء في سحب ؛  Error Varianceتباين الخطأ   .3

  العينة او قياسات او أي تغيرات اخرى تؤدي الى عدم الثبات.
  

  الذي يمثل بالمعادلة ويشترك كل من التباين المشاع (العام) والتباين الخاص في تكوين التباين المعتمد و
  

2222
2

2
1 ...1 jjjmjj eSaaa 

 
  

تعود الى تحميالت (تشبعات) العوامل وتمثل مقدار االرتبـاط    jmaالى  1jaان الجذور التربيعية لنسب التباين المشتركة من 
  بكل عامل. jللمتغير 
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ويمكن حسابه على اساس طبيعة وتأثير تحميالت (تشبعات) العوامـل    j,kتنص على وجود ارتباط بين المتغيرين 

  المشتركة.
) وبداللة المصفوفات نضع الفكرة Orthogonalوالمعادلة االساسية للتحليل العاملي للعوامل المستقلة والمتعامدة (

  بصيغة المعادلة االتية: 

AAR   
  ان:حيث 

 R    تمثل مصفوفة االرتباط  
  A   مصفوفة تحميالت العوامل  

  
  ويمكن اعادة كتابة المعادلة اعاله بالشكل 

kmjmkjkjjk aaaaaar ....2211  

  
3.2.3 Communalities 

وتمثل نسبة التباين الذي تفسره العوامل المستخلصة هي مجموع مربعات تحميالت ذلك المتغير   jzان قيمة الشيوع للمتغير
  حيث   jhلهذه المتغيرات وترمز لها بالرمز 







m

p
jpj

jmjjj

ah

aaah

1

22

22
2

2
1

2 ...

 
 
  

  
 وهي معامالت مصفوفة العوامل وتعرف بتحميالت العوامـل   jبالنسبة للمتغير   Pتمثل وزن العامل   jpaحيث ان 

)Factors  Loading.لذلك التباين الكلي للمتغير   ) او تشبعات العواملj  يمثل بالمعادلة  
1222  jjj esh

 
  لذلك نسبة التباين المعتمد للمتغير هو مجموع نسب التباين المشاع والخاص كاألتي:

222 1 jjjjj eshR 
 

  
  لمعتمدة.هي المعامالت ا jjRحيث ان 

  هي انها موجبة تقع بين الصفر والواحد الصحيح أي ان :  jhومن خصائص 
  

10 2  jh 
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وتمثل 
2
jh  : مدى التداخل بين المتغيرات والعوامل المستخلصة فأذا كانت  

2
jh   حد) هذا يعني ان المتغير يتداخل كلياً مع العوامل المستخلصة.كبيرة وتقترب من (الوا  
2
jh   .مساوية للصفر فأن ذلك يعني ان العوامل المستخلصة لم تستطع تفسير أي جزء من تباين ذلك المتغير  
2
jh   ت والعوامل.بين الصفر والواحد تشير الى التداخل الجزئي بين المتغيرا  

  
4.2.3 (P.F.APrincipal Factor Method 

) الذي F1فتستخرج معامالت العامل االول ( متتالية.يتم التحليل في هذه الطريقة باستخراج معامالت العوامل بصورة 
اكبر قيمة من الشـيوع  ) الذي يمثل F2يتميز بأكبر قيمة من الشيوع للمتغيرات ثم تستخرج معامالت العامل الثاني (

ونموذج  المتبقي من بواقي مصفوفة االرتباط ونستمر بنفس الطريقة لحين استخراج كل المعامالت للعوامل المطلوبة.
  التحليل العاملي لهذه الطريقة هو 

mjmpjpjj FaFaFaFZ ......2211 
 

  
  ان:حيث 

F1,F2,……Fm  ) هي العواملFactorsوقد تسمى احياناً بالعوامل المشاعة ( )Common Factor(  

jmjj aaa ....,, من قيمة شيوع المتغير وان  pF) العامل Contribution) يمثل اسهام (ajpالحد ( أي العوامل,هي معامالت   21

j  حيث ان،   jXهو الشكل القياسي للمتغير   jZالمتغير
XX

Z j
j 




  
)  لنجعل مجموع اسهامات ذلك العامل للشـيوع  1ja) تتضمن اختيار معامالت اول عامل (P.F.Aان اول مرحلة في طريقة (

  الكلي اكبر مايمكن وان هذا المجموع يمثل بالشكل 
  

2
1

2
21

2
111 ... naaaV  

وبعد استخراج معـامالت العامـل االول نسـتخرج     . يمكن ) اعظم ماV1( ) يجب ان تختار لكي تجعلaj1وان المعامالت (
معامالت العامل الثاني الذي يسهم بأكبرقيمة من الشيوع المتبقي والذي نحصل عليه من االرتباطات المتبقية بعـد اسـتثناء   

   1rjkالعامل االول ويرمز لها بالرمز 
  

kmjmkjkjjkjk aaaaaarr  ....................1 2211 
  

  ستخراج معامالت العوامل المتبقية المطلوبة.نستمر ال األسلوبوبنفس 
  

5.2.3  
) الضـرورية  Common Factorاساس علمي اليجاد عدد العوامل المشاعة ( الى Kaiserتوصل الباحث  1960في عام 

) التـي  Eigen Valuesلتوضيح العالقة بين المتغيرات حيث بين ان عدد العوامل المشاعة مساوي الى عدد القيم القاعدية (
) والمحسوبة من مصفوفة االرتباط االصلية. لذا تم اعتماد هذا المعيار في بحثنا هذا لتحديد العوامل 1قيمها اكبر من الواحد (

  المعنوية.
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6.2.3 – 

المعلومات وبالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للطفولة  من التقارير المهمة التي يعدها الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا
والذي يوفر معلومات تفصيلية كثيرة وذات اهمية  2006لسنة   MICS-3(اليونسيف) التقرير الثالث لمسح متعدد المؤشرات 

(الحضـر  ) سنة وعلى مستوى البيئة 49-15كبيرة من خالل عرض مؤشراته عن وضع االم والطفل العراقي والنساء بعمر (
  والريف) وعلى مستوى بعض الخصائص االخرى الرئيسية كعدد االفراد وعدد االطفال والمستوى التعليمي لألم.  

  
يم التـأثير المباشـر   ولذا تم االعتماد على المسح في الحصول على اهم المؤشرات عن االهداف االنمائية لاللفية من أجل تق

ة لاللفية حيث تم تحديد عدد من االسئلة التي ادخلت كمتغيرات في التحليل العاملي وغير المباشر في تحقيق االهداف االنمائي
  وهذه المتغيرات هي:

  
 X1معدل وفيات االطفال    .1
 X2سنوات    5معدل وفيات االطفال بعمر اقل من  .2
 X3النسبة المئوية للوزن /العمر (نقص الوزن) بأنحرافيين معياريين  .3

 X4(التقزم) بأنحرافين معياريين     النسبة المئوية للطول / العمر .4
 X5النسبة المئوية للوزن / الطول (الهزال) بأنحرافين معياريين   .5
  X6   A  عدم تلقي األطفال لفيتامين .6
 X7غم   2500ن هم عناوزخالل السنتين السابقتين الذي تقل ا نسبة الوالدات الحية .7
  X8المصدر الرئيسي لمياه الشرب ألفراد العائلة   .8
 X9     تعالج المياه بأي وسيلة لتكون اكثرأماناً للشرباالسر التي  نسبة .9

 X10  الطبيب الذي راجعته المرأة عندما كانت حامل وساعدها على آخر والدة  .10
 X11   على كادر مؤهلاالعتماد  .11

 X12      الوالدة في مركز صحي .12
 X13ر مبكر   شهر الملتحقين حالياً بمدارس االطفال بعم 59-36نسبة االطفال بعمر  .13
 X14نسبة االطفال الملتحقين بالمدارس االبتدائية بعمر االلتحاق بالصف االول حالياً     .14
 X15المعدل الصافي لاللتحاق بالمدرسة     .15
  X16نسبة الواصلين الى الصف الخامس من الذين دخلوا الصف االول     .16
 X17نسبة المساواة للنوع االجتماعي في المدارس االبتدائية     .17
 X18مجموع العمالة لالطفال     .18
 X19     العقوبات الجسدية والمعنوية .19

 X20 العيش مع الوالدين     .20
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ان اسلوب التحليل العاملي يقوم اساساً على معامالت االرتباط بين المتغيرات أي انه يعتمد في اظهار اهمية كـل مـن هـذه    
) تم استخدام 20رى ولقد تم تحليل مصفوفة االرتباط الخاصة بالمتغيرات (المتغيرات على اساس عالقة المتغير بالمتغيرات االخ

علماً بأنه تم احتساب مصفوفة االرتباط بين المتغيرات ، االسلوب المذكور لتحليل مصفوفة االرتباط الخاصة بالمتغيرات اعاله
  حسب:
  )Pearsonالصيغة ( .1
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7.2.3  
) عوامل رئيسية تمثلها عدد 6طريقة العامل الرئيسي أتضح وجود ( ) بواسطة20بعد تحليل االرتباطات الخاصة بالمتغيرات (

). وهذه القيم مرتبة حسب اهمية تـأثير  3) التي اكبر من الواحد وكما مبين في جدول رقم (Eigen Valuesالقيم القاعدية (
اين ولكنها مهمـة فـي   ) المستخلصة هذه على الرغم من انها تشكل نسب مختلفة من التبFactorsكل عامل. وان العوامل (

%) من التباين الكلـي  83.225) نجد ان هذه العوامل تشكل ( 3فلو نظرنا الى العمود السابع رقم ( المؤثرة.تأشير المتغيرات 
   .أدناه) المبين 2كما هو مبين في الجدول رقم ( للبيانات

 )2جدول رقم (
   التباین الكلي

 المكونات

  مربعات التحامیل مجموع القیم الممیزة االبتدائیة

نسبة  المجموع
 التباین

النسبة 
نسبة  المجموع التجمیعیة

 التباین
النسبة 
 التجمیعیة

1 4,80
0 

24,00
0 24,000 4,80

0 
24,00

0 24,000 

2 3,16
9 

15,84
4 39,844 3,16

9 
15,84

4 39,844 

3 2,72
9 

13,64
5 53,489 2,72

9 
13,64

5 53,489 

4 2,41
8 

12,09
1 65,580 2,41

8 
12,09

1 65,580 

5 1,82
5 9,127 74,706 1,82

5 9,127 74,706 

6 1,70
4 8,518 83,225 1,70

4 8,518 83,225 

7 0,79
6 3,982 87,207       

8 0,73
3 3,666 90,873       

9 0,69
1 3,454 94,327       

10 0,52
0 2,601 96,928       

11 0,21
0 1,051 97,978       

12 0,16
0 0,801 98,779       

13 0,10
2 0,510 99,290       

14 0,09
2 0,461 99,750       

15 0,02
8 0,139 99,889       

16 0,01
3 0,063 99,953       

17 0,00
9 0,047 100,00

0       

18 0,00
0 0,000 100,00

0       

19 0,00
0 0,000 100,00

0       

20 0,00
0 0,000 100,00

0       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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  .)3( رقم وسوف نقوم بتفسير كل من هذه العوامل من خالل مصفوفة تحميالت العوامل المبينة في جدول
  
1 F1 

%) من التباين الكلي لذلك يعتبر العامل االساسي لتفسـير  24يشكل هذا العامل اهمية كبيرة ومتميزة بسبب انه يشرح (
بالمدرسـة  المعدل الصافي لاللتحاق اثير االكبر في هذا العامل وهي () متغيرات ذات الت3ولقد تضمن ( االرتباط،مصفوفة 

X15،  االبتدائية نسبة المساواة للنوع االجتماعي في المدارسX17 نسبة االطفال الملتحقين بالمدارس االبتدائية بعمر ،
التقـزم  () على التوالي ثم المتغيـرات  0.868, 0.889, 0.907اميل مقدارها (وبتح )X14حالياً االلتحاق بالصف االول 

X4 ،فيتامين ل األطفالتلقي  معدA  X6،   نسبة االسر التي تستخدم مصادر محسنة لماء الشربX9  بالدرجة الثانية (
حميالت سالبة ويعني كذلك وجود ت التوالي،) على 0.536 ،-0.588 ،-0.796من ناحية تشكيل هذا العامل وبتحاميل (

  انها تسير باالتجاه المعاكس.
. فأن التشبعات العالية لاللتحاق الصافي ونسبة الصحي.يعكس تركيب العامل التوافق التربوي وأثره في تحسين المستوى 

لتحاق بالصف ونسبة األطفال الملتحقين بالمدارس االبتدائية بعمر اال االبتدائية،االمساواة للنوع االجتماعي في المدارس 
أي منها يرافقها زيادة في النسب األخرى، ليعكس ذلك ان األسر التـي تهـتم    نسبةاالول بأشارة موجبة يعني ان زيادة 

الى تحمس  وبألحاق ابنائها في المدرسة سينعكس ذلك ايجابياً عن رغبتها في إلحاق بناتها، كما أن ذلك يقود على ما يبد
أن التشبعات األخـرى والتـي    للمرحلة.دوام في الصف االول عندما يصلوا الى عمر الدخول ل لمواظبة اطفالها بالئالعوا

ـ فهي تعكس ان األسر التي تهتم بتعليم أطفالها تكون مه Aفيتامين ل تلقي األطفالجاءت سالبة وهي التقزم، وعدم  ه مت
  أصالً بنشأتهم الصحية، وهي نتيجة منطقية.

  
2 F2 

%) مـن  15.8حيث انـه يشـرح (   المتغيرات،لعامل بالمرتبة الثانية من حيث االهمية في تفسير العالقة بين يأتي هذا ا
) متغيرات تساهم بشكل اساسي في تكوين هذا العامل وهذه 5ويحتوي هذا العامل على حوالي ( للمتغيرات،اجمالي التباين 

معدل وفيات االطفال  ،X3نقص الوزن    ،X7غم    2500نسبة الوالدات الحية لوزن اقل من  ،X5(الهزال المتغيرات 
،  0.553،  0.640،  0.653،  -0.654) وبتحاميل مقدارها (  X1األطفال معدل وفيات  ،X2سنوات    5بعمر اقل من 

 ) X4التقزم ، X7غم    2500نسبة الوالدات الحية لوزن اقل من ، X5 (الهزالوكانت المتغيرات  التوالي،) على 0.552
وكذلك وجود تحميالت سالبة ويعني انها متغيرات تسـير   الثاني،قد احتلت مركز الصدارة لتؤكد أهميتها بالنسبة للعامل 

  بأتجاه معاكس.
باستثناء الهزال الذي جاء تشبعه بالعامل الثاني بإشارة سالبة جاءت المتغيرات األخرى بإشارة موجبة مؤكـدة تشـابه   

تتسم العوامل بتشابه نمط وزن الطفل المولود ونقص الوزن ومعدالت وفيـات األطفـال    ظروف وبنية ونشأة األطفال اذ
  الصحية لألطفال الصغار). ةعلى العامل بعامل (النشأيطلق الرضع واألطفال دون الخامسة ويمكن ان 

 
3 F3 

متغيرات حيث ان األهمية النسبية لهذا العامـل  يأتي هذا العامل بالمرتبة الثالثة من حيث أهميته في تفسير العالقة بين ال
) متغيرات تساهم بشكل كبير في تكـوين هـذا   7، ويضم هذا العامل حوالي ( الكلي %) من أجمالي التباين13.1تشكل (

شهر الملتحقين حالياً بمدارس االطفال بعمر مبكر    59-36نسبة االطفال بعمر  ، X20العامل وهي (العيش مع الوالدين   
X13   ،الوالدة في مركز صحي   X12  ،األعتماد على كادر مؤهل   X11  ، نسبة الواصلين الى الصف الخامس من

نسبة الـوالدات الحيـة   ، X9نسبة االسر التي تستخدم مصادر محسنه لماء الشرب  ،  X16الذين دخلوا الصف االول  
  ) وبأشارات موجبة وسالبة.0.43-0.65تراوحت مابين (وبتحاميل ) X7غم   2500لوزن اقل من 
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) شـهر الملتحقـين   59-36ويظهر هذا العامل ان للظروف الصحية الجيدة دور ايجابي في زيادة نسبة االطفال بعمـر ( 
بالمدارس مبكراً وبالتالي في نسبة الواصلين الى الصف الخامس من الذين دخلوا الصف االول ، وكذلك التأثير االيجابي 

غم وايضاً نسب االسر  2500خصية ، وبالمقابل انخفاض نسبة الوالدات الحية التي وزنها اقل من في زيادة المهارات الش
ويطلق علـى هـذا العامـل بعامـل      أساساالتي تستخدم مصادر محسنة للماء اذ ان هذه االسر لديها ماء صالح للشرب 

  .الظروف الصحية
  

4 F4 
من حيث أهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات وان االهمية النسبية لهذا العامـل   يأتي هذا العامل في المرتبة الرابعة

    العقوبات الجسدية والمعنوية( تشبعات معنوية هما%) من اجمالي التباين الكلي ويضم هذا العامل  متغيرين 12.1تشكل (
X19  ،دةالطبيب الذي راجعته المرأة عندما كانت حامل وساعدها على آخر وال  X10 ) 0.494،  0.675) وبتحميالت (

  يسهم بشكل كبير في هذا العامل.  عامل النشأة االجتماعيةخالل ذلك نالحظ ان متغير  نعلى التوالي وم
الى حاجة االطفال لمعاملة واعية من قبل اولياء االمور وتوجيههم الوجـه الصـحيح وتحمـل     ايضاً ويوضح هذا العامل

  .قدراالمكان عند المرض وعدم اهمالهم وتوفير الوسائل الصحية الضرورية في البيوتتهم تجاه ابائهم وليامسؤ
  

5 F5 
%) مـن  9.17يأتي هذا العامل في المرتبة الخامسة من حيث أهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات حيث انه يشرح (

نسبة الواصلين الى الصف الخامس مـن الـذين   لمتغيرات (أجمالي التباين الكلي بين المتغيرات ويسهم في هذا العامل ا
) والذي يسهم بشكل أساسي في تكوين هذا العامل ثـم المتغيـر   -0.846) وبتحميل مقداره (X16   األولدخلوا الصف 

بالدرجة الثانية في تكوين هذا العامـل   م) والذي يسه0.596) وبتحميل مقداره حوالي (X12  الوالدة في مركز صحي(
) ولكن بدرجات قليلة بالمقارنـة مـع   X20والدين  الالعيش مع  ،X18   لألطفالمجموع العمالة يرات أخرى مثل (متغ

  ). X12   الوالدة في مركز صحي، X16نسبة الواصلين الى الصف الخامس من الذين دخلوا الصف االول  المتغيرين (
 اإلشـارات ) مـع  X16مس من الذين دخلوا الصف االول   ان االشارة السالبة للمتغير (نسبة الواصلين الى الصف الخا

وتفسير ذلك ان هناك نسبة كبيرة من االطفال في هذه المرحلة مـن العمـر   الموجبة لعمالة االطفال والعيش مع الوالدين 
االبـاء  تضطر للعمل نتيجة أجبارهم على العمل من قبل الوالدين من أجل مساعدة االسرة أقتصادياً. وايضاً عدم أهتمـام  

  دم قدرتهم على القراءة والكتابة.عبتعلم اطفالهم بسبب جهلهم و
 

6 F6 
يأتي هذا العامل في المرتبة السادسة من حيث أهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات حيث انه يشـرح مـا مقـداره    

طبيب الذي راجعته المرأة عندما كانت حامل ال%) من مجموع التباين الكلي ويسهم في تكوين هذا العامل المتغير (8.5(
بعمـر   األطفالمعدل وفيات ) ثم يأتي بالدرجة الثانية المتغير (0.559ويتحمل مقداره ( ) X10 وساعدها على آخر والدة

مجموع العمالة )  والمتغير (X1األطفال  معدل وفيات  ) ثم المتغيرات (0.509) وبتحمل مقداره (X2سنوات    5اقل من 
الطبيب الذي راجعته المرأة عندما كانت حامل وساعدها على آخـر  ) ولكن بدرجات أقل من المتغيرات (X18   طفاللأل

  ).X2سنوات    5بعمر اقل من  األطفالمعدل وفيات ،  X10  والدة
مـدارس  الملتحقين حاليـاً ب ) شـهر 59-36ويوضح هذا العامل التناسب العكسي لمتغير نسبة االطفال الملتحقين بعمر (

  االطفال بعمر مبكر مع كل من متغيرات معدالت وفيات االطفال وهذا الشئ منطقي.
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3.3Cluster Analysis 
  

التحليل العنقودي احد فروع التحليل االحصائي متعدد المتغيرات، يهتم بتجميع مفردات مجتمع البحث على شكل عنقود بيـدأ  
حد. ويتم التجميع اما على اساس المشاهدات نفسها في ضوء خصائص المتغيرات او على اسـاس  متفرعاُ وينتهي بغصن وا

  المتغيرات نفسها. 
  

تبدأ فكرة التحليل العنقودي دون توفر معرفة مسبقة بعدد المجاميع أو اي من المفردات تنتمـي لهـذه المجموعـة أو تلـك.     
  ). Exploration Approachفاالسلوب أذن استكشافي (

  
1.3.3 

1.1.3.3Element 
  من االبعاد  n) هو متجه في فراغ المقياس ل xiالعنصر (  

 inii XXXXi ,,........., 21 
  

  والعناصرهي أقيام عددية لكميات ممكنة القياس (الخواص) 
  

2.1.3.3DDistance 
العالقة بين التشابه والمسافة هي عالقة عكسية ويمكن أجراء التحليل العنقودي هو الحيز أو الفضاء الفاصل بين عنصرين، و

  باالستناد على اي منهما. والصيغة الرياضية لها: 
 

   
m

w

m
jwiwjim XXXXD

1

, 







 

  
  حيث ان :

XjXi  العنصران اللذان تم احتساب المسافة االقليدية بينهما      ,
Xiw         هي المركبةw  للعنصرI ) في فراغ القياس ذاتn من االبعاد (  

  
3.1.3.3Cluster 

المتجانسة الى حد ما ولوصف ما داخل العنقود الواحـد والمختلفـة عـن     elementsهو عبارة عن مجموعة من العناصر 
  ) المتجاورة لمجتمع احصائي (مثل العائلة). objectsالعناصر داخل العناقيد االخرى، ويعرف ايضاٌ هو مجموعة من االشياء (

  
4.1.3.3Tree  

  هو الشكل الهرمي الناتج بعد أجراء عملية العنقدة ويمكن الوصول إليها وفق طريقتين 
a. طريقة التجميع )agglomerativeوتتكون هذه الطريقة من سلسلة من الخطوات يتم من كل خطوة منها ربـط   )؛

  لعناصر مع بعضها باالعتماد على معامل التشابهة أو معامل المسافة. ناقيد واعال
b.  طريقة التجزئة)divisiveتبدأ بفصل المجموعة الكبيرة التي تقع فيها العناصر الى أجزاء صغيرة حتى تصل الى  )؛

  آخر مجموعة والتي تحتوي على عنصرين تم فصلها الى مكونات. 
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تظهرها الطريقتيين هي شجرة تسلسل هرمي وأن بداية الشعبة يطلق عليها (الجذر) ونقـاط   في كال الحالتين فأن الناتج التي
  التفرعات يطلق عليها (العقد). 

  
العقدة النهائية أو االخيرة على الشجرة ليس لها تفرعات يطلق عليها االوراق وهي تمثل العناصر التي اجتمعت مع بعضـها.  

ها الجذر تمثل مجموعة نوعية لكافة االشياء التي يمكن الوصول اليها في تلك العقدة وكل واحدة من العقد في الشجرة وبضمن
  بأتجاه المقدمة ومن خالل الشجرة. 

  
2.3.3Classification  

وهو ترتيب االشياء استناداُ على مابينها من تشابه أو أختالف أو قد ترتب هذه االشياء وفق أكثر من أسلوب، أي أنه يمكـن  
  وضع أكثر من ترتيب للعناصر أو االشياء وذلك حسب صفة التشابه أو االختالف قيد االهتمام. 

  
3.3.3Clustering Steps   
a.  .حساب مصفوفة المسافة أو مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التشابه 
b. المحسوبة في ( يتم ربط العنصرين اللذين تكون المسافة بينهما أقصر المسافات ضمن المصفوفةa وفي حالة وجود (

 مسافات متساوية فباالمكان أجراء عملية الربط الكثر من عنصرين في مرحلة واحدة (لعنصرين معاُ) 
c. ) يتم حساب مصفوفة المسافة جديدة تأخذ بنظر االعتبار التغيرات التي حصلت فيb  وان درجة مصفوفة المسـافة (

 ).bالمجراة في المرحلة ( الجديدة ستقل بمقدار عدد عمليات الربط
d. يتم االستمرار بعملية الربط حتى الوصول الى شجرة العناقيد 

  
ومن الجدير بالذكر بأنه قد يتم أجراء تحويل للبيانات مثل اخذ اللوغريتم او التحويل الى الدرجة المعيارية قبل اجراء العملية 

  اعاله.
  
4.3.3Agglomerate  Ativemethod 

  وهي:ق التعنقد ائفي هذا المبحث سيتم التطرق الى اهم طريقتين من طر
  

1.4.3.3 Single Linkage  
العناصر سيشكال نواة العنقود ، ثم تضاف باقي الوحـدات   بين تشابهاوتقوم هذه الطريقة على اساس اعتبار العنصرين االكثر 

الشبه مع عناصر نواة العنقود ، حيث يضاف االكثر شبهاً ثم االقل وبالتـدرج ، وفـي   الى هذه النواة بالتسلسل وحسب درجة 
حالة ربط مجموعة من العناقيد مع بعضها فأن ذلك يتم باالستناد على اقرب المسافات بين عناصر العناقيد وحسـب الصـيغة   

  االتية:  
  
  

  JjIiDD ijJI  ,min, 
  على التوالي   J,Iتمثل عناصر العناقيد  jو   iحيث ان 
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2.4.3.3Complete Linkage  
فالعنصر المرشح للدخول الى العنقود يجب ان تكون  السابقة،ومبدأ عمل هذه الطريقة معاكس تماماً لمبدأ عمل الطريقة 

ويتم الربط  ي من عناصر العنقود.المسافة بينه وبين اي من عناصر العنقود هي اكبر من المسافة بين اي عنصر آخر وبين ا
  بين عناصر العناقيد حسب الصيغة االتية:

  
  JjIiDijMaxJDI  ,,  

  
 

5.3.3  
م التصنيف ) بعد ان ت6.2.2في هذا المبحث سيتم تطبيق اسلوب التحليل العنقودي على البيانات التي تم وصفها في المبحث (

) للعراق وبهدف ايجاد تجمعات من المحافظات تكون متجانسة فيما بينها من أجل التصنيف والمقارنة 18حسب المحافظات (
في آن واحد للوضع االجتماعي واالقتصادي وتطويره بما يحقق المتطلبات الوطنية الراهنة والمستقبلية وليكون في المستوى 

  نمائية لاللفية.الذي يؤهله لتلبية االهداف اال
  

) محافظة. تم تحويل هذه البيانات 18) متغير حسب المحافظات العراقيةالبالغ عددها (20تم تصنيف الـ ( األساسوعلى هذا 
) وذلك لجعل وحدات القياس واحدة ولجميع المتغيـرات ولكـل المحافظـات قيـد     Standardizationالى شكلها القياسي (

قة الربط المنفرد اليجاد العالقة بين المحافظات باالعتماد مقياس التشابه المستخدم وهو معامل الدراسة. وقد تم استخدام طري
  ) وبتطبيق المعادلة التالية :Euclidean distanceالمسافة االقليدية (

 2
1

1, 



n

i
njmjnm XX

r
d

 
  ان:حيث 

nmd  n,mالعنصرين معدل المسافة بين    ,
r        عدد العناصر في العنقودj 

mjX     قيمة الصفةj   في العنصرm  
njX     قيمة الصفةi   في العنصرn  
  

حام ) والتي تمثل مستويات االلتحام لكل محافظة مع المحافظات االخرى ونالحظ ان مستوى االلت5والنتائج موضحة بالجدول (
  لكونه يمثل مستوى االلتحام المحافظة مع نفسها. = صفرعلى القطر الرئيسي 
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6.3.3 
  

) 0.246( (*)محافظتي االنبار وبغداد شكلتا أول تعنقد وقد كان معامل االقتـراب  إنالى  والمدرج ادناه )4يشير الجدول رقم (
ذي قار وميسان بمعامل االقتـراب قـدره    ن محافظتي بغداد واالنبار متجاورتان ويلي ذلك تعنقد في محافظتيومن الواضح ا

تعنقد محافظة نينوى مـع  ايضاً ) يليهما 0.258ان بمعامل االقتراب قدره (س) يليهما تعنقد في محافظتي ذي قار ومي0.258(
, 0.277مل اقتراب كـل مـنهم (  اكركوك، بابل، القادسية) حيث كان معالمحافظات (واسط،  كربالء، ذي قار، االنبار، ديالى، 

ومن ثم تأتي محافظة كربالء لتشكل تعنقداً مع ) على التوالي ...0.802, 0.793, 0.750, 0.702, 0.442, 0.423, 0.412
  ).0.625محافظة صالح الدين بمعامل االقتراب قدره(

مع المحافظات (نينوى ، المثنى ، اربيل ، السليمانية، البصرة) حيـث شـكلت   دهوك فقد شكلت تعنقداً  اما بالنسبة لمحافظة
محافظـة المثنـى بمعامـل    ) ويليها تعنقدها مع 0.878محافظة دهوك اول تعنقد مع محافظة نينوى بمعامل االقتراب قدره (

) 4.270(عامل اقتراب قـدره  ى تعنقد مع محافظة البصرة بمل) بينما نجد ان محافظة دهوك شكلت نسبة اع0.891االقتراب (
  .على التوالي)1.206, 1.229بمعامل اقتراب ( واربيل السليمانية تيويليها تعنقد محافظة دهوك مع محافظ

يستنتج مما سبق ان هناك أثراً للموقع الجغرافي المتجاور في تشكيل التعنقد فقد تشكل تعنقد لمحـافظتي األنبـار وبغـداد ،    
محافظات غير متجاورة  وكذلك لعدد من المحافظات الوسطى ، في حين حصلت عمليات تعنقد بينولمحافظتي ميسان وذي قار 

. أن ذلك يعكس تشابه األنماط المعيشية وظروفها في المناطق المتجاورة بشكل واضح ... مع وجـود تشـابه نسـبي مـع     
  كل عام.المحافظات المختلفة مما يعكس ان الظروف المعيشية فيها تتاثر بظروف البلد بش

 
)5جدول رقم (  

 تجميع المحافظات حسب مراحل التحليل العنقودي

 المرحلة
معامالت  العناقيد المشتركة

 االقتراب

المرحلة التي ظهر فيها 
المرحلة القادمة  العنقود ألول مرة

 للظهور الجديد
1العنقود  2العنقود   1العنقود   2العنقود    

1 7 8 0.246 0 0 7 
2 16 17 0.258 0 0 6 
3 2 11 0.277 0 0 5 
4 10 13 0.329 0 0 5 
5 2 10 0.412 3 4 6 
6 2 16 0.423 5 2 7 
7 2 7 0.442 6 1 9 
8 9 12 0.625 0 0 11 
9 2 6 0.702 7 0 10 
10 2 4 0.750 9 0 11 
11 2 9 0.793 10 8 12 
12 2 14 0.802 11 0 13 
13 1 2 0.878 0 12 14 
14 1 15 0.891 13 0 15 
15 1 5 1.206 14 0 16 
16 1 3 1.229 15 0 17 
17 1 18 4.270 16 0 0 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصاعدية مع التقدم نحو مراحل  االقترابكدليل للتجانس. لذلك تكون قيم معامالت  االقتراب: كلما بدأت عملية التعنقد مبكرة كلما قلت قيمة معامل االقترابمعامل * 

  تأخرة من التعنقد.م
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أخرى  النظر في مخطط التعنقد هو خصوصية نمط محافظة البصرة، حيث يالحظ انها لم تتفاعل مع أية محافظة تما يلفأهم 
  حتى مع المحافظات المجاورة لها. التعنقد،خالل مراحل 

يد في العراق، وتتسم مظاهر الحيـاة  يعكس طبيعة وانماط المعيشة في تلك المحافظة التي تعد الميناء الوح االستنتاج ن هذاإ
   األقتصادية واألجتماعية والبيئية بالتنوع بدرجة أكبر مما هو عليه في المحافظات األخرى.

  
 خمطط یوضح طریقة الربط املنفرد

 
 
 25        20        15        10        5         0       احلالة     
احملافظة    الرمز  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
    األنبار     22  
      بغداد     23  
     ذي قار     33  
      میسان      34  
      نینوى     12  
       واسط       26  
       كربالء     25  
        النجف      28  
یاىلد       21        
    كركوك      14  
    بابل       24  
     صالح الدین  27  
     القادسیة   31  
      دهوك       11  
        املثىن       32  
                                                    أربیل      15  
                                                   سلیمانیة   13  
    البصرة     35  
 

)6جدول رقم (  
ي حاالت التعنقدعدد مرات ظھور المحافظات فیبین   

4العنقود  المحافظة   2العنقود  3العنقود  

 1 1 1  دھوك    
 1 1 1 نینوى 

 1 2 2 السلیمانیة 
 1 1 1 كركوك 
 1 1 3 اربیل 
 1 1 1 دیالى 
 1 1 1 االنبار
 1 1 1 بغداد 

 1 1 1  بابل
 1 1 1  كربالء
 1 1 1  واسط 

 1 1 1   صالح الدین
 1 1 1  النجف 

 1 1 1   قادسیةال
 1 1 1  المثنى 

 1 1 1  ذي قار 
 1 1 1  میسان 
 2 3 4  البصرة 
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من خالل ماتقدم في فصول البحث سابقاً ومن خالل استعراضنا لالهداف اإلنمائية لأللفية ومقارنة بعض مؤشرات االهـداف  

  رات االهداف لدول االسكوا يمكن ان نستنتج ما يأتي: في العراق مع مؤش
عوامل تتحكم بهذه  6) التي تم أعتمادها بالجانب التطبيقي ، بين التحليل العاملي أن هناك 20بالنسبة للمتغيرات الـ ( .1

لعامـل  ) يمثل اF1المتغيرات وتختلف من حيث األهمية والتأثير حيث ان عامل التوافق التربوي والمستوى الصحي (
نسـبة  ) والذي يضـم المتغيـرات (الهـزال ،    F2في حين يشكل عامل النشأة الصحية لألطفال (االكثر أهمية والتأثير 

غم ، نقص الوزن ، معدل وفيات االطفال بعمر أقل 2500الوالدات الحية خالل السنتين السابقتين الذي تقل اوزانهم عن 
) يشكل األهمية الثالثة فيما يمثل F3لثانية . اما عامل الظروف العائلية (سنوات ، معدل وفيات االطفال) األهمية ا 5من 

عامـل النشـأة االجتماعيـة ،     ) والذي يضم المتغيرات (F4عامل النشأة األجتماعية األهمية الرابعة . ويمثل عامل (
) والـذي يضـم ايضـاً    F6مراجعة المرأة الحامل لالطباء (الحكومي والخاص) ) األهمية الخامسة. وأخيرا العامـل ( 

 (مراجعة المرأة الحامل لالطباء (الحكومي والخاص) المتغيرات 
%) بسبب تردي االوضاع السياسـية  15.4ارتفعت نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد في العراق ( .2

 في العراق وبالتالي ارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية.
من أهم المحددات التي تؤثر في معدالت االلتحاق بالتعليم األبتدائي وربما يعد التحدي األهم الـذي يواجـه   يعتبر الفقر  .3

ورد في هذه الفقرة فأن تردي األوضاع األمنية وعـدم اسـتقرار   امحدودي الدخل، اما بالنسبة للعراق فباألضافة الى م
 ية.األوضاع السياسية ترك آثاراً سلبية على المسيرة التعليم

يبقى نجاح اي بلد من بلدان المنطقة لتحقيق هدف األلفية بتخفيض معدل الوفيات عموماً وعند مقارنة معدلي وفيـات   .4
في العراق وصـل  االطفال الرضع ووفيات األطفال دون سن الخامسة من العمر مع دول العالم نالحظ ارتفاع المعدلين 

أظهرت ارقامـاً   2006لى الرغم من أن مؤشرات المسح لسنة ع 1999 ) على التوالي122, 101لى مايقارب الى (ا
 .1999% عما كانت عليه عام 50تصل الى أكثر من 

) 6%) من التباين الكلي هو المفسر بــ ( 83.22من متابعة درجة مساهمة المتغيرات المدروسة جميعها يتضح ان ( .5
 مل أخرى غير مذكورة.%) تعود الى عوا16.78عوامل معنوية وان النسبة المتبقية وقدرها (

وء      .6 ارب مستواھا في ض إما فیما یتعلق بالتحلیل العنقودي تبین ان المحافظات التي تقع في وسط العراق یتق
  تقاربھا والتحامھا بالتعنقدات في مراحل كبیرة من عملیة تكوین التعنقد.

داد       .7 ات بغ وي لمحافظ اعي والترب حي واالجتم ط المستوى الص ي نم ر ف ابھ كبی اك تش ف ھن ربالء والنج وك
  بحیث كونت عنقودا واحدا.

تمیز بعض المحافظات عن غیرھا باستقاللیتھا نسبیا عن غیرھا من المحافظات مثل محافظة البصرة بحیث  .8
ات           ن المحافظ ا م ن غیرھ ف ع ھ تختل ادیھ واجتماعی روف اقتص از بظ عكست خصوصیة لھا، ولكونھا تمت

 األخرى.
 

  
 

فير البيانات حول مؤشرات التنمية األلفية حيث سيساعد وبشكل كبير في اعداد الدراسـات  ضرورة االستمرار في تو .1
 التحليلية المعمقة من قبل الباحثين والمؤسسات التعليمية ذات العالقة للمساهمة في أتخاذ قرارات سليمة مستقبالً.

 ز صحية لرعاية األم والطفل.وضع خطط وطنية شاملة لتحسين المستوى الصحي لألمهات واألطفال مع فتح مراك .2
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يجب السعي المتواصل للوصول الى نسبة  (%) لذاحيث بلغ  اً في العراقمنخفضان نسبة التلقيح ضد مرض الحصبة  .3
100.%  

لقد عدت هذه الدراسة لتشمل معظم المتغيرات التي لها عالقة بمؤشرات التنمية األلفية بغية تحليلها ومعرفة مـدى   .4
، ومن أجل الدراسة لهذه المؤشرات نوصي بدراسة كـل  هذه المتغيرات على الظاهرة المدروسةأهمية وتأثير كل من 

 عامل على حدة أظهر معنوية في هذه الدراسة من أجل توفير مؤشرات تحليلية اكثر دقة وتفصيل.
لهذه الدراسـات   التأكيد على ضرورة استخدام االساليب األحصائية المتقدمة في مثل هذه الدراسات (األجتماعية) لما .5

 من أهمية في الوصول الى نتائج دقيقة تحقق أهداف انسانية لبناء مجتمع أفضل.
 يتم من خالله دفع منح مالية كمساعدات للعاطلين عن العمل.أقامة مشاريع وفق خطط وطنية لتقليص حجم البطالة  .6

 ركة في قوة العمل.تشجيع النساء للدخول في مجاالت العمل المختلفة وذلك من اجل زيادة المشا .7
بذل جهود صحية لتحسين االنماط الغذائية وزيادة الوعي الصحي لتخفيض نسبة االطفال دون سن الخامسـة لكـل    .8

 حي الذين يعانون من نقص في الوزن.) مولود 100(
اعداد مشاريع وبرامج لمساعدة الفئات المحدودة الدخل والضعيفة وخاصة النساء اللـواتي يعلـن أسـراً وكـذلك      .9

 المعوقين، باالضافة الى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر.
لما لهذا البرنامج أهمية كبيرة فـي   SPSSضرورة الزيادة واالهتمام بالتدريب النظري مع التطبيقي للبرنامج الجاهز .10

 الدراسات األحصائية من أختصار وقت وتقليل جهد ونتائج اكثر دقة.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


