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 :الملخص

ان كفاية دخل االسرة  يعد من العوامل المهمة والمؤثرة في المتطلبات االقتصادية واالجتماعية حيث ان عدم كفاية الدخل يؤثر على 

في بحثنا هذا تم توظيف تقنية االنحدار اللوجستي لمعرفة اهم المحددات االقتصادية  . كمية ونوعية السلع والخدمات المطلوبة 

خل االسرة  من خالل بناء نموذج كفوء  يعزز القدرة على التنبؤ بكفاية دخل االسرة ويتضمن المتغيرات واالجتماعية لكفاية د

المستقلة  ذات التأثير المعنوي ، كما يتضمن ترتيب هذه المتغيرات حسب اهميتها في التأثير على المتغير المعتمد الذي يمثل كفاية 

العراق وتم تحديد تسعة متغيرات / رب وربة اسرة من اسر محافظة كركوك ( 250) تم التطبيق على عينة من  . دخل االسرة 

وتم بناء نموذج ( . qualitative)   والذي هو االخر متغير نوعي( y)اضافة الى المتغير المعتمد ( qualitative)  مستقلة نوعية

تم اختبار جودة توفيق النموذج  (.%78.4) يتضمن ثالثة متغيرات معنوية ، وبلغت نسبة التصنيف الصحيح للنموذج المقترح 

2  )كما ثبت ان النموذج معنوي من خالل اختبار ( Andrews)  و (Hosmer and Lemeshow  ) باعتماد اختباري
 Chi-

square-  .) 

 

Abstract  

The adequacy of Household income is an important factor affecting economic and social 

requirements, as insufficient income affects the quantity and quality of goods and services required. 

In this research we employ logistic regression technique to identify the most important economic 

and social determinants of household income efficiency by building an efficient model that 

enhances the predictability of household income. A sample of (250) families of Kirkuk 

Governorate/ Iraq was collected.  The sample includes nine independent variables in addition to the 

dependent variable. 

A model was constructed with three significant variables, with the correct classification of the 

proposed model (78.4%). The quality of conciliation was tested using a test (Hosmer and 

Lemeshow), and (Andrews). The model was also found to be significant in the Chi-square test. 

 

 :المقدمة  
الهميتها للمهتمين بالشأن  ليس فقط ، هنالك تزايد مضطرد في اعداد الباحثين المهتمين بتحديد العوامل المؤثرة في دخل االسرة

ويرجع ذلك الى ارتباط الكثير من المتغيرات .  االقتصادي وانما يتعدى ذلك ليشمل علماء االجتماع والسياسة وغيرها من العلوم

 ولعدم كفاية.  Quality of liveوبالتالي تحديد نوعية الحياة ، الكلية بمستوى دخل االسرة الذي بدوره يحدد مستوى االستهالك

الدخل تداعيات كثيرة  وخطيرة تهدد بنية العائلة وتماسكها ويتعداها ليكون مدعاة لتداعي الروابط المؤثرة في تماسك المجتع 

وبينت العديد من الدراسات .  وهيكليته
i

قصور ، (depression) بوجود عالقة ارتباط قوية بين عوارض صحية مثل الكأبة  

 . من جهة اخرى وعدم كفاية الدخلمن جهة    (physical disability)القدرة البدنيةضعف و (cardiovascular)  االوعية القلبية

 ميدانية دراسة: االسرة دخل  لكفاية المحددات اهم لدراسة االنحدار اللوجستي استخدام
 العراق/ كركوك محافظة في االسر من عينة على 
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  Mincer (1974)اما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة بعدم كفاية الدخل االسري فقد تم تناولها في العديد من الدراسات فوفقاً الى 

   Litwin, H., & Sapir, E. V. (2009)) :مثل)دراسات اخرى  .هنالك عالقة قوية بين الدخل وعدد سنوات الدراسة والخبرة

بغض النظر عن حقيقة أن مستويات الدخل  ، من الخصائص الفردية على كفاية الدخل  بما في ذلك السن للعديد تأثيراكدت وجود 

مقارنة مع دخولهم كفاية  عدميعانون من الفردي تميل إلى االنخفاض في وقت الحق مع الحياة وكبار السن في كثير من األحيان 

دراسات اخرى. األفراد األصغر سنا ، حتى عند مستويات الدخول المتدنية
ii

اكدت وجود عالقة معنوية بين العمر وكفاية دخل  

 . االسرة

وتشكل . الميمن االحتياطي الع% 9، ورغم انه ال يعتبر مستكشفاً بالكامل مقارنة بغيره من البلدان المنتجة للنفط،  ويمتلك العراق

وبالرغم من . اضافة الى موارد مادية وبشرية غير النفط. من مجمل  صادرات النفط العالمية % 6صادراته التفطية ما نسبته 

اال ان مستوى دخل االسرة اليزال خارج ،  اوالتي تشكل االيرادات النفطية الجزء االعظم منه، التزايد الهائل في ايرادات البلد

وبحسب البنك الدولي فأن معدل الفقر في . لو قورن مع البلدان المحيطة به والتي تمتلك حتى قدرا اقل من الموارد المقارنة  فيما

حيث  ،4112التي قدمت له بعد العام  ناهيك عن المساعدات الخارجية السخية%. 22.5يبلغ  4102العراق والذي تم قياسه عام 

من ديون العراق الخارجية % 01كما تم اطفاء مانسبته ، بليون دوالر 61 مقداره  بمبلغساهمت الواليات المتحدة االمريكية لوحدها 

(ن دوالر امريكيوبلي 42بما يعادل )المستحقة لنادي باريس 
iii
. 

في بحثنا هذا يتم توظيف  تقنية االنحدار اللوجستي لمعرفة اهم المحددات االقتصادية واالجتماعية لكفاية دخل االسرة في احد 

   ثاني اغنى محافظات العراق من حيث الموارد، محافظات العراق وهي محافظة كركوك

 :البحث اهمية

تتمثل اهمية البحث في توفير اداة فاعلة يمكن اعتمادها في التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية االسرة العراقية ، واتخاذ 

على استخدام تقنية االنحدار اللوجستي لبناء نموذج كفوء ، سواء من حيث  القرارات التصحيحية في رسم السياسات ، ويركز البحث

 .المتغيرات المستقلة ذات التأثير المعنوي او تحديد االهمية لكل متغير ، واستخدام النموذج في التنبؤ

 :البحث فرضية

 :يعتمد البحث على الفرضية التالية 

 .ولكافة المتغيرات المستقلة( i, i=1,2,…..,k ) معنوية معلمة االنحدار

 :منهجية البحث

يتالف البحث اضافة لمقدمته الدراسات السابقة تعقبه في المبحث الثالث منهجية البحث والتي تضمت نظرة على البيانات المستخمة 

را االستنتاجات عرض النتائج وتفسيرها واختباراتها جائت في المبحث الرابع واخي. ووصفا للنموذج المستخدم الغراض التقدير

 .والتوصيات في المبحث الخامس

  السابقة الدراسات 
تباينت تلك الدراسات من . هنالك كم غير قليل من الدراسات التي تناولت موضوع تحديد المتغيرات المؤثرة في كفاية دخل االسرة

 . وفي ادناه نبذة من تلك الدراسات. التحليلية المعتمدة في تحليل البيانات ةوطبيعة االدا، حيث نوعية البيانات المستخدمة في التحليل

 Sahan & Stifel    (2003)دراسة 

الدراسة . بدال من مبدأ االنفاق الشائع في تعريف الرفاه والفقر Assets-basedاعتمدت الدراسة على المبدأ المعتمد على االصول 

  وبين . ايجاد طرق اقل مطلبية وسهلة في جمع البيانات المتعلقة بدراسات الفقر والرفاه عمدت في االساس الى البحث عن امكانية

، وتوصل الباحثان الى تقييم  معامل اعتمد في اشتقاقه على موجودات العائلة. الباحثان بان هذا المنحى مفيد وبخاصة للبلدان الفقيرة

 . تغذية وصحة  الطفل وتبين ان  له القدرة في تفسير مستوى الفقر في مجالي 

 Achia (4101 )دراسة 

على عكس ما سبقها من . 4112بيانات المسوحات الديمغرافية والصحية للعام  ةتناولت الدراسة محددات الفقر في كينيا مستخدم

اللوجستي اسلوب تحليل االنحدار   ةاستخدمت الدراس. متغيرات مثل االنفاق العائلي واالستهالك ىدراسات والتي اعتمدت عل

.  متغير فقير وغير فقير كمتغير معتمد ومجموعة من المتغيرات الديمغرافية كمتغيرت مفسرة الباحث استخدم. الغراض التحليل

 . اهم ما توصلت اليه الدراسة هو امكانية اعتماد هكذا نوع من البيانات لهكذا نوع من الدراسات

   (2011 )والجاعوني، غانم  دراسة

 وتناولت .ثنائي االستجابة اللوجستي االنحدار تقنية باستخدام األسرة دخل لكفاية واالجتماعية االقتصادية المحددات أهم تناولت

 يحتل جامعيين طالب وجود متغير في أن أهمها يتمثل لنتائج دراستهم وتوصلت الثنائي، النوع من مستقلة متغيرات سبع الدراسة

 المتغير في التأثير حيث من الثانية المرتبة في الشهري متغير الدخل وجاء .األسرة دخل كفاية متغير التأثيرعلى في المرتبةاألولى
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 التأثير حيث من الرابعة المرتبة في األسرة حجم ومتغير الثالثة، المرتبة في المسكن جاء متغيرملكية كما األسرة، دخل كفاية  التابع

 .  0.05معنوية  مستوى عند إحصائية داللة لها ليست الوظيفية الحالة اإلقامة، مكان التعليمي، المستوى أما .المتغير التابع في

  Osbome  ( (2012دراسة     

وهدفت الدراسة الى . ركزت الدراسة على ما يحتل النموذج اللوجستي من اهمية متزايدة في الدراسات االنسانية في الوقت الحاضر

التقنية ومن خالل استخدام مثال توضيحي على كيفية التعامل مع المخرجات التي يمكن  ارشاد القارئ الى كيقية االستقادة من هذه

 . الحصول عليها من هذه التقنية باستخدام البرامج االحصائية الجاهرة

 (4102)دراسة صالح 

 32اسة شملت الدرعينة . هدفت الدراسة الى تشخيص العوامل التي تحدد فترة بقاء المصابين بمرض السرطان في المستشفى

استخدمت الدراسة النموذج اللوجستي كون الظاهرة هي . 4100-4101مصاباً بمرض السرطان في محافظة بغداد خالل الفترة 

لغرض اختبار معنوية   Waldتم استخدام اختبار والد . واستخدمت طريقة االمكان االعظم الغراض التقدير. ثنائية االستجابة

 . المريض هما العالج ومتغير فقر الدممؤثرين معنويا في اصابة لمتغيرين وتوصلت الدراسة الى ان ا.  المتغيرات المستقلة

 . 4106: دراسة المولى واخرين

عية  الثنائية التي تستخدم تناولت الدراسة أسلوبين من األساليب اإلحصائية المستخدمة لتقدير النماذج ذات المتغيرات التابعة النو

 545 من فتكونت الدراسة عينة أما الخرطوم، بوالية األسر جميع في الدراسة مجتمع للفصل بين مجموعتي المتغير التابع، تمثل

المتعدد وقد استخدمت الدراسة النموذج اللوجستي الثنائي .المراحل متعددة العشوائية العينة طريق عن أخذها تم ربة أسرة، أو رب

والتحليل التمييزي المتعدد، بغرض المفاضلة بينهما، وذلك باستخدام بيانات تم الحصول عليها من واقع الدراسة الميدانية بواسطة 

توصلت . وذلك لدراسة أهم العوامل المؤثرة في كفاية دخل األسرة. استمارة استبانة تم توزيعها على عينة من المجتمع السوداني

تائج يتمثل أهمها في أن النموذج اللوجستي أفضل من الدالة التمييزية في تحليل البيانات ذات المتغيرات التابعة الدراسة إلى ن

 .النوعية

 (4106)دراسة نامق 

 االكبر له االهمية المتغيرات هذه من أي وبيان العراقية للعائلة الشهري الدخل كفاية على تؤثر التي المتغيرت  انصبت على تحديد 

أستخدم  تقنية االنحدار اللوجستي  ثنائي  تم  . العراقية للعائلة االساسية الحاجات الشباع تأثيرها حسب وتدريجها التأثير في

 طبقات اربع من عشوائي بشكل عراقية سحبت عائلة 411 على البحث عينة اشتملت وقد .  (Logistic Regression)االستجابة 

 البحث تناول وقد بغداد مدينة في (الشعلة اور،حي حي ، المنصور،حي العبيدي حي)وهي   المعاشي بالمستوى مختلفة مناطقية

 مع تطابقها ثنائي االستجابة اللوجستي االنحدار أستخدام نتائج أظهرت.  االستجابة الثنائي النوع مستقلة من متغيرات ثمانية دراسة

 وان هناك. عالية بدرجات معنوياتها اثبتت عديدة بمتغيرات (العراقية للعائلة الشهري الدخل بتأثر كفاية النظرية مع واتفاقها المنطق

 دار وكون , العائلة جامعيين لدى طلبة ووجود , االسرة حجم ) مثل االسرة دخل كفاية على التأثير في االولوية لها كانت متغيرات

 يمكن مما (شهريا دينار الف  500  عن الشهري يقل الدخل وكون , للنقل الدخل من كبير جزء واستقطاع , أيجار أو ملك السكن

 . العراقية للعائلة المعاشي لتحسين المستوى اليها والنظر االسرة دخل لكفاية المحددات اهم اعتبارها

 (4106)دراسة سعد واخرون 

تمد هو كفاية الدخل وخمسة متغيرات انصبت على تحديد العوامل المؤثرة على كفاية الدخل في اقليم دارفور السودان المتغير المع 

. النموذج ثنائي االستجابة الغراض تحليل البيانات ةاعتمدت الدراس.  مشاهدة 026حجم العينة بلغ . مستقلة جميعها ثنائية االستجابة

كذلك الحال بالنسبة لمغير حجم العائلة حيث كان . كانت اهم مخرجات الدراسة هي ان االنفاق العائلي يؤثر معنويا على كفاية الدخل

لرب العائلة او عدد االطفال  مثل تملك ارض زراعية او المستوى العلمي  المتغيرات االخرى . له تأثير معنوي على كفاية الدخل

 .في المدارس جميعها لم تكن بالمؤثرة معنوياً 

 

 الجانب التطبيقي 

بعد ذلك تم عرض . تعريف البيانات المستخدمة في البحث من خالل توصيف متغيرات البحث وحجم العينة تمفي هذا المبحث 

 .اساسيات نموذج االنحدار اللوجستي

 

 :عينة وبيانات البحث 

رب او ربة اسرة ، واختيرت العينة بطريقة العينة متعددة المراحل لتشمل مجتمع البحث بصورة ( 250) تمثلت عينة البحث ب 

العراق، حيث اخذ بنظر االعتبار الريف والمدينة وكذلك / باألسر الساكنة في محافظة كركوك ( اي مجتمع البحث )عامة والمتمثل 

وتضمنت استمارة ( . 1) ا الغرض ، وكما موضحة في الملحق رقم االحياء الشعبية ، وتم اعتماد استمارة استبيان اعدت لهذ

 :وتسعة متغيرات مستقلة وكما يلي ( y)االستبيان على المتغير المعتمد 

Y  : ( .0)، واذا كان غير كافي ( 1)اذا كان كافي  –المتغير المعتمد هل دخل االسرة يكفي للنفقات المعيشية 
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X1   :ري اكثر من مليون دينار       عندما يكون دخل االسرة الشه            X1=1 

 X1=0            عندما يكون دخل االسرة الشهري اقل من مليون دينار                 

X2: :                                      عندما يكون السكن ملك االسرة           X2=1 

 X2=0            عندما يكون السكن ايجار                                                   

X3  :                                       عندما يكون رب االسرة يعمل           X3=1 

 X3=0           عندما يكون رب االسرة عاطل                                             

X4  :   عندما يكون رب االسرة يحمل شهادة جامعية اولية او اعلىX4=1            

   X4=0   عندما يكون رب االسرة ال يحمل اي شهادة جامعية                            

X5  :                   عندما يكون حجم االسرة اكثر او يساوي   خمسة افرادX5=1 

 X5=0     حجم االسرة اقل من خمسة افراد                            عندما يكون      

X6  :                                     عندما تكون اقامة االسرة في المدينة    X6=1 

 X6=0     عندما تكون اقامة االسرة في الريف                                             

X7 :                                     عندما يوجد في االسرة طلبة جامعيون    X7=1 

 X7=0     عندما ال يوجد في االسرة طلبة جامعيون                                       

X8  :                   عندما يكون الدخل متاتي من  اكثر من مرتب واحد     X8=1 

 X8=0               عندما يكون الدخل متاتي من مرتب واحد فقط                              

X9    :عندما يكون دخل االسرة من المرتب فقط                                     X9=1                                    

                                           X9=0عندما يكون دخل االسرة من عمل حر       

 .وتم اعتماد االسلوب الثنائي في طرح االسئلة وذلك لوضوح وسهولة االجابة والتبويب والتحليل واختصار الزمن الالزم لإلجابة 

  االنحدار اللوجستي    

 

النوعي ( dependent variable) االنحدار اللوجستي هو أسلوب إحصائي يستخدم لفحص وتوثيق العالقة بين المتغير التابع 

(Qualitative ) ومتغير واحد او أكثر من المتغيرات المستقلة(independent variables)  آيا كان نوعها كمية او نوعيه

(Quantitative or Qualitative .)عباس   ;4102، الفرهود)ر اللوجستي هو نموذج يتخذ شكل الدالة اللوجستية االنحداو ،

4104 .) 

تكمن اهمية تحليل االنحدار اللوجستي بالمقارنة مع االساليب االحصائية االخرى ، ان االنحدار اللوجستي هو اداة اكثر قوة النه يقدم 

قدار تاثير المتغير المستقل على المتغير التابع النوعي ثنائي القيمة ، اختبارا لمعنوية المعلمات كما انه يعطي الباحث فكرة عن م

في  باالضافة الى ان االنحدار اللوجستي يرتب تاثير المتغيرات المستقلة بما يسمح للباحث باالستنتاج بان متغيرا ما يعتبر اقوى

 Normal) اه االنحرافات عن التوزيع الطبيعي اقل حساسية تج( اي االنحدار اللوجستي )من المتغير االخر ، وانه  التأثير

distribution ) والعالقة الخطية لمتغيرات الدراسة. 

باحتمال ( 0)الذي نهتم بدراسته متغير ثنائي يأخذ القيم   (y)تقوم تقنية االنحدار اللوجستي على فرض أساسي هو ان المتغير التابع 

(P ) باحتمال ( 1)والقيمة(1-P )ويكون: 

                         

يكون النموذج   قابل للتطبيق من وجهة نظر االنحدار    نقوم  ان ، ولغرض (  0,1)وبذلك تكون قيمة الطرف األيمن محصورة بين 

   :حيث ان النسبة ( y)بإدخال تحويلة رياضية مناسبة على المتغير التابع 

  
 

   
    

 :وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي نحصل على
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 :وبالتالي يمكننا كتابة نموذج االنحدار في حالة  وجود أكثر من متغير مستقل واحد  

   
 

   
                    

 

   

 

          

          

   اعاله تمثل نموذج االنحدار اللوجستي وتسمى التحويلة ( 3)والمعادلة 
 

   
 . ( Logit Transformation)بتحويلة لوجت   

اي أن اعتماد . ويستخدم نموذج االنحدار اللوجستي في التنبؤ باحتمال حدوث حدث معين بتوفيق البيانات بشكل منحني لوجستي 

 :االنحدار   على المنحنى اللوجستي الذي يأخذ الصيغة كما في المعادلة

  
     

       
 

 

       
          

علي )علي الذي جعل هذا الموضوع من األنحدار يسمى األنحدار اللوجستي،هو (           )بدال من معادلة الخط المستقيم 

 .  (4106، واخرين، 

 عرض وتفسير االنتائج  

لتحليل البيانات بعد مراجعتها وتبويبها ، ولغرض تقدير  معلمات ( Eviews 10) وكذلك ( SPSS) تم استخدام الحزم االحصائية 

 (min-2Loglikelihood)النموذج تم اعتماد مشتقة دالة االمكان االعظم ألقل قيمة سالب ضعف لوغاريتم دالة االمكان االعظم  

مشتقة سالب ضعف دالة االمكان االعظم وان حيث تم الحصول على التقدير االمثل لمعلمات النموذج ل  (iterations) واعتماد التدوير

 :اقل قيمة لها 

                                   (-2Log likelihood=249.043 ) 

اصبح صفر ، باعتبارها افضل نتيجة يمكن ( 9  ,..…,1  ,0 )في الدورة الخامسة حيث توقفنا عند هذه الدورة الن التغير في المعلمات 

 (1)هي في نهايتها الصغرى وكما يوضح ذلك الجدول رقم ( 2Log likelihood-)مات وان الحصول عليها للمعل

 (1) جدول رقم 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

Step 1 1 253.412 -4.550- -.443- 1.609 1.064 .290 -.156- .330 .174 .081 -.057- 

2 249.149 -6.058- -.613- 1.965 1.447 .389 -.187- .510 .228 .150 -.074- 

3 249.043 -6.373- -.646- 2.030 1.522 .404 -.187- .553 .233 .170 -.074- 

4 249.043 -6.384- -.647- 2.032 1.525 .405 -.187- .554 .233 .170 -.074- 

5 249.043 -6.384- -.647- 2.032 1.525 .405 -.187- .554 .233 .170 -.074- 

Notes: 

a. Method: Enter 



 292-282:الـســليمانية                          ص –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 2112حزيران , ( 1)العدد –( 3)المجلد 
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

 
                                    DOI: http://dx.doi.org/10.25098/2.1.36   282 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 344.972 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 

0.001. 

 Wald) والد  ةلكل معلمة وإحصاء( S.E) والخطأ المعياري ( B) يوضح قيم معلمات النموذج ، العمود ( 2) والجدول رقم 

statistic  ) ات ، والتي سنقوم بتفسيرها الحقامعنوية المعلماضافة الى . 

 (4)جدول رقم 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 x1 -.647  .386 2.814 1 .093 .524 

x2 2.032 .354 32.899 1 .000 7.630 

x3 1.525 .413 13.636 1 .000 4.594 

x4 .405 .372 1.185 1 .276 1.499 

x5 -.187  .330 .322 1 .570 .829 

x6 .554 .556 .993 1 .319 1.741 

x7 .233 .353 .435 1 .509 1.262 

x8 .170 .401 .180 1 .671 1.186 

x9 -.074  .376 .038 1 .845 .929 

Constant -6.384  1.819 12.321 1 .000 .002 
 

حيث ان في حالة نموذج االنحدار اللوجستي يتم استخدام نسبة االمكان ( Goodness of fit) والختبار كفاءة النموذج وجودته  

Chi-square- χ) الذي يتبع توزيع مربع كاي ( Log likelihood Ratio)االعظم 
2

 وفق العالقة (  
 

χ
2
 =2[LogeL0-Loge L1] 

 :حيث ان

L1  : قيمة دالة االمكان االعظم الذي يحتوي على(i )متغير 

L0  : قيمة دالة االمكان االعظم الذي يحتوي على(i-1 )متغير 
 

χ=95.929)حيث بلغت قيمة 
2

 :التالي ( 3)وهي معنوية وكما يوضح ذلك الجدول رقم ( 

                    (2)رقم جدول 

  Omnibus Tests of Model Coefficients 
 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 95.929 9 .000 

Block 95.929 9 .000 

Model 95.929 9 .000 

لمعرفة جودة    1988b)   &( Andrews     1988a  وكذلك اختبار Hosmer and Lemeshow )0909(وتم اعتماد اختبار

χ)توفيق النموذج ، وهذان االختباران يعتمدان على حساب إحصاءه  
2
والقيم المتوقعة ( observed)للفرق بين القيم المشاهدة (  

(expected ) نالحظ ان ( 4) ومن خالل الجدول رقم: 
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Table (4) Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification : Andrews and Hosmer-

Lemeshow Tests 

 

         
         

1.6043 Prob. Chi-Sq(8) 6.2190 H-L Statistic 

1.2423 Prob. Chi-Sq(10 9.1003 Andrews Statistic 

         
 

 . التوفيق جودة يؤكد مما ، معنوية غير وكالهما

( classification table) التالي  (2) رقم الجدول فان ، المفردات تصنيف على بناؤه تم الذي النموذج امكانية مدى ولمعرفة

الى مجموعتي التصنيف التي تنتمي ( overall percentage =78.4%) يوضح ذلك ، حيث ان النسبة المئوية للتصنيف الصحيح 

 اليها 

83+113)/250 =78.4%) 

مشاهدة صنفت بشكل خاطئ وان نسبة ( 54) مشاهدة بينما هناك ( 196) اي ان عدد المشاهدات المصنفة بشكل صحيح بلغ 

 ( %21.6) التصنيف الخطأ 

 (2)جدول رقم                  

Classification Table
a
 

Observed 

Predicted 

y 
Percentage Correct 

1 2 

Step 1 

y 1 83 32 72.2 

2 22 113 83.7 

Overall Percentage   78.4 
a.
 The cut value is .500 

 يحتوي على معلمات النموذج بوحدات ( B) نالحظ ان العمود ( 2)من الجدول رقم 

(Log-odds  )  وان النموذج: 

    
 

   
                                                                        

                 

) وتشير النتائج الظاهرة في نفس الجدول ان المتغيرات المستقلة التي لها تاثير معنوي على كفاية دخل االسرة في كركوك 

=0.05α ) هي(  95 ) %اي بثقة     X2   و X3   اضافة الى الحد الثابت ، كما ان المتغيرX1  معنوي على كفاية دخل االسرة في

 (.90 % )اي بثقة (  0.10α= )كركوك عند 

وان قيمة المعلمات  هي ( Y) هي المتغيرات المؤثرة على المتغير المعتمد (  X3   ,  ,  X1   , X2)وبذلك فان المتغيرات المستقلة 

: o=-6.384---------odd=0.002 

 1=-6.647 

 2= 2.032----------=7.629 

 3=1.525-----------=4.695 

، وان ( y)اذا كان ملك او ايجار المرتبة االولى في التأثير على المتغير المعتمد  نوع السكن فيما( X2)احتل المتغير  -

مرة في لوغاريتم االفضلية للمتغير ( 7.629)تحول االسرة من ايجار الى ملك سيؤثر  على كفاية دخل االسرة بمقدار 
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 Wald) وان ( sig=0.00) معنوي وان التابع مع ثبات تأثير بقية المتغيرات ، وان هذا المتغير له معلمة ذات تأثير 

stat=32.899  ) و (S.E=0.354.) 

عندما يكون رب االسرة يعمل او عاطل عن العمل بالمرتبة الثانية بالتأثير على المتغير التابع حيث (  X3 ) جاء المتغير  -

مرة في لوغاريتم ( 4.595) ان تحول رب االسرة من يعمل الى عاطل يؤثر سلبا على عدم كفاية دخل االسرة بمقدار 

 وان معلمة هذا المتغير موجبة. مع ثبات تأثير بقية المتغيرات ( Y) االفضلية للمتغير التابع 

 (.S.E=0.413)  و(  Wald stat=13.636) وان ( sig=0.00) حيث (  1.525=3 )  

 

عندما يكون دخل االسرة اكثر من مليون دينار شهريا  جاء بالمرتبة الثالثة بالتأثير على المتغير التابع (  X1)المتغير  -

حيث ان زيادة دخل االسرة عن مليون دينار  يؤثر بشكل ايجابي على كفاية دخل االسرة ( 0.10α>)اي ( %90) وبثقة 

مع ثبات تأثير بقية المتغيرات ، وان معلمة هذا المتغير (  Y )في لوغاريتم  االفضلية للمتغير التابع ( 0.524) بمقدار 

 ( .S.E=0.386) و (   Wald stat=2.814)وان ( sig =0.093) حيث (  0.647-=1 ) سالبة 

 .بالنسبة لباقي المتغيرات المستقلة فان تاثيراتها على المتغير التابع غير معنوي  -

 

  االستنتاجات والتوصيات 

 : هي اهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث  

 تحققت بعض فرضيات البحث  ولم يتحقق البعض االخر ، حيث ان المعلمات -0

 .قيم غير معنويةلها   (9 ,8 ,7 ,6 .5 ,4 ) لها قيم معنوية ، بينما المعلمات ( 3 ,2 ,1 ,0 )  

بناء نموذج احصائي يمكن بواسطته التنبؤ بكفاية او عدم كفاية امكانية اعتماد تقنية االنحدار اللوجستي من  خالل  -4

 .العراق / دخل االسرة في محافظة كركوك 

 :ان المتغيرات المستقلة ذات التاثير المعنوي هي  -2

 X2             =  نوع السكن فيما اذا كان ملك او ايجار 

X3              = عندما يكون رب االسرة يعمل او عاطل 

X1              = دخل االسرة اكثر من مليون دينار او اقل شهريا 

 (0.647- =1 , 2.032= 2 , 1.525= 3  ,6.384- =0  )هي المتغيرات اعاله معلمات  قيم  وان

 .والذي يبين فيما اذا كان دخل االسرة كافي او غير كافي ( %78.4) بلغت نسبة التصنيف الصحيح للنموذج المقترح  -2

χ)اثبتت االختبارات  معنوية النموذج الذي تم بناؤه بالكامل ، حيث ان قيمة   -2
2

المحسوبة من نسبة االمكان االعظم (  

 (Log Likelihood Ratio )وهي معنوية( 9) بدرجة حرية ( 95.929)   بلغت. 

اللذان ( Andrews)  وكذلك اختبار( Hosmer and Lemeshow) ان جودة توفيق النموذج باعتماد اختبار  -6

كالهما غير معنوي مما ( expected)والتكرارات المتوقعة ( observed) يعتمدان الفرق بين التكرارات المشاهدة 

 .توظيفه في الدراسة يؤكد جودة التوفيق للنموذج الذي تم

 :واستناداً الى النتائج المحصل عليها فأن اهم التوصيات التي تم يمكن صياغتها هي 

 .باستخدام تقنية االنحدار اللوجستي باعتباره اسلوب فاعل لقياس كفاية دخل االسرة التوسع  -0

اذا ما اريد ضمان كفاية دخل االسرة في محافظة كركوك فأن من الضروري التوسع في ايجاد فرص عمل البناء  -4

 .  ي كفاية دخول االسرالمحافظة اضافة الى توفير السكن، ورفع معدالت الدخول كون هذه المتغيرات تؤثر معنويا ف
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 استمارة االستبيان( 1)ملحق رقم 

 :ئيأعزا

لكم منا التقدير والمحبة واود اعالمكم بان استمارة االستبيان التي بين ايديكم الغرض منها  البحث العلمي لمعرفة اهم المحددات 

 .واالجتماعية لكفاية دخل االسرة في محافظة كركوك االقتصادية 

 لذا نرجو شاكرين دقة االجابة واجابة كل االسئلة  التي حرصنا على ان تكون بسيطة وواضحة وتحتاج الى القليل من الوقت 

 ال داعي لذكر االسم: .مالحظة 

 الباحثون

 :االسئلة 

 ............كال.....         نعم                       . هل يكفي دخل االسرة لنفقات المعيشة  -0

 .....اكثر من مليون دينار.....اقل من مليون دينار                         مقدار الدخل الشهري لألسرة -4

 ............ايجار         .......ملك                                     السكن الذي تشغله االسرة   -2

  .....عاطل عن العمل        .....  يعمل                                 رب االسرة يعمل ام عاطل    -2

 ...........ال يحمل ............   يحمل                           رب االسرة يحمل شهادة جامعية    -2

 ..........اكثر من خمسة ..... اقل خمسة او                       حجم االسرة خمسة افراد او اقل      -6

 ............المدينة ............     الريف                         االقامة ضمن الريف ام المدينة      -3

 ..............ال يوجد ............. يوجد                      يوجد بالعائلة طلبة يدرسون بالجامعة  -0

 ..........اكثر من مرتب ..... واحد         د ام اكثر  من مرتبالدخل متاتي من مرتب واح -9

  ..........عمل حر ........... مرتب                     دخل االسرة من المرتب ام عمل حر   -01

 دينار...................... .................................متوسط المصروف الشهري لألسرة  -00

 ...........................ضافتها اية مالحظات تود ا -04

 

 

                                                           
i    مثال على ذلك: Nummela, Sulander, Heinonen, & Uutela, 2007; Ullah, 1990;  Cheng, Chi, Boey, Ko, & Chou, K. 

L. 2002 

ii
 ,Charles & Carstensen, 2008; Charles, Mather, &  Carstensen, 2003; Mather    Carstensen):     كأمثلة على دراسات كهذه انظر  

2003; Sumarwan & Hira,  1993). 

 
iii
%  91و، من صادرات البلد الكلية% 91مانسبته  IQ-112333 وتحت الرقم    4103تشكل االيرادات النفطية وبحسب تقرير للبنك الدولي معد في شباط   

شباط IQ-112333 دراسة رقم ، الدراسة التشخيصية المنهجية عن العراق –مجموعة البنك الدولي . ) 4102من ايرادات الحكومة المركزية في العام 

4103) . 

 


