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 أسلوب إحصائي لتحليل تأثير المستوى التعليمي )للجنسين( 

 علــي ظـاهـــرة الطـــالق فـي مصـــــــر 

 د/ ياجي أحًذ يحًذ خهيم انحهٕاَي

 لسى اإلحصاء  ٔانشياضت 

 جايؼت ػيٍ شًس –كهيت انخجاسة 

 انًهخص :

( ، ٔأربج ٔجٕدِ كأحذ Data Miningفي أٔاخش انزًاَيُاث ظٓش يايسًٗ بانخُميب في انبياَاث )

انحهٕل انُاجحت نخحهيم كًياث ضخًت يٍ انبياَاث، ٔححٕيهٓا يٍ يجشد يؼهٕياث يخشاكًت ٔغيش يفٕٓيّ 

 ت(.)بياَاث( إنٗ يؼهٕياث ليًّت يًكٍ اسخغالنٓا ٔاالسخفادة يُٓا بؼذ رنك )يؼشف

ٔحؼذ ْزِ انذساست راث فائذة كبيشة فٗ حُأل ظاْشة انطالق يٍ يُظٕس آخش، نى حخطشق نّ 

ٔفٗ صيادة انخؼشف ػهيٓا ػهًيًا كظاْشة اجخًاػيت نٓا يخاطشْا ػهٗ األسشة  األبحاد األخشٖ،

اسخخذاو ٔححمك رنك يٍ خالل  ٔانًجخًغ، يًا جؼهٓا يٍ انمضايا األساسيت انخي أراسث اْخًاو انذٔل.

( كأحذ أدٔاث انخُميب في Analysis of Runsانخحهيم اإلحصائي يسخخذيا ححهيم انذٔساث )

( في دساست ٔححهيم حأريش انًسخٕٖ انخؼهيًي )نهجُسيٍ( ػهٗ ْزِ انظاْشة، Data Miningانبياَاث )

ث يزم ٔرنك ػٍ طشيك اسخخذاو انحضو انبشيجيت انًخطٕسة ٔانًخاحت نًزم ْزا انُٕع يٍ انذساسا

"NCSS11 :ٗٔحًزم انبياَاث ػذد شٓاداث انطالق ٔحٕصيؼٓا طبمًا نهحانت انخؼهيًيت انًمسًت إن ."

أيي، يمشأ ٔيكخب، شٓادة ألم يٍ انًخٕسظ، شٓادة يخٕسطت، شٓادة فٕق يخٕسطت، شٓادة جايؼيت 

م انبحذ ٔيؼاْذ ػهيا، دسجت جايؼيت ػهيا، ٔغيش يبيٍ، ٔرنك نكم يٍ انًطهك ٔانًطهمت. ٔلذ حٕص

أٌ أكزش  إنٗ ححهيم نظاْشة انطالق بٓذف حٕضيح حأريش انًسخٕٖ انخؼهيًٗ ػهيٓا، ٔلذ احضح يايهٗ:

يسخٕٖ حؼهيًي أػطٗ َخائج يؼُٕيت، طبما نألخخباساث اإلحصائيت انًسخخذيت ، ْٕ: يسخٕٖ انشٓادة 

نشٓادة انجايؼيت ٔانًؼاْذ ، يهيّ يسخٕٖ ا(Y4) ، أٔانًطهمت X4 ))انًخٕسطت، ٔرنك سٕاء بانُسبت نهًطهك 

يهيّ يسخٕٖ يمشأ ٔيكخب ٔنكٍ بانُسبت ، ( Y6)  ، أٔانًطهمت ( X6 )انؼهيا، ٔرنك سٕاء بانُسبت نهًطهك

ٔأػطج بالي انًسخٕياث، َخائج  .(X1)األييت، ٔنكٍ بانُسبت نهًطهك فمظ فمظ، يهيّ يسخٕٖ  (( Y2نهًطهمت 

، ٔنكٍ اليًكٍ (X8)غيش يؼُٕيت،  فيًا ػذا فمظ يسخٕٖ انغيش يبيُت، انزٖ كاٌ يؼُٕياً بانُسبت نهًطهك 

 االػخًاد ػهيّ حيذ إَّ غيش يبيٍ.

 األخخباس انذليك. انكهًاث انًفخاحيت : انخُميب فٗ انبياَاث ، انميًت انًشجؼيت، ححهيم انذٔساث،
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 أسموب إحصائي لتحميل تأثير المستوى التعميمي )لمجنسين( 
 ر ـــــــي مصـبلق فـــرة الطـــاىـى ظــعم

 د/ ماجي أحمد محمد خميل الحمواني
 قسم اإلحصاء  والرياضة 

 جامعة عين شمس –كمية التجارة 

 مقدمــة: -1
م واالقتصاد وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلى زيادة و أدى التطور في العم

لم تعد وسائل التحميل التقميدية إلى حد كمية البيانات الرقمية في اآلونة األخيرة، 
ذلك إلى وأدى  .ىذه الكميات اليائمة من البياناتعمى التعامل مع معو واإلحصائية قادرة 

لتحميل البيانات واستخراج المعمومات  ،وةتمتاز بالق ،ازدياد الحاجة إلى تطوير أدوات
(  كتقنية Data Miningمن ىنا ظير ما يسمى بالتنقيب في البيانات ). و والمعارف منيا

 ستنتاج المعرفة من كميات ىائمة من البيانات.ال
وأثبت  ،( في أواخر الثمانيناتData Miningظير التنقيب في البيانات )وقد 

وجوده كأحد الحمول الناجحة لتحميل كميات ضخمة من البيانات، وتحويميا من مجرد 
معمومات متراكمة وغير مفيومو )بيانات( إلى معمومات قّيمة يمكن استغبلليا واالستفادة 

 منيا بعد ذلك )معرفة(.
 تم اختيار التعريف ،وىناك كم ىائل من التعريفات لمفيوم التنقيب في البيانات

رتبط باستخراج المعرفة المفيدة من كميات ي ما: "التنقيب في البيانات ىو منيا اآلتي
العثور عمى مجموعة صغيرة من الشذرات الثمينة )المعرفة(  أىكبيرة من البيانات، 

 من قدر كبير من المواد الخام )البيانات(".

 مراحــل اكتشــاف المعرفــة: -1-1
( ىي اكتشاف المعرفة من البيانات )قواعد Data Miningيمكن القول بأن )

التنقيب عن  أى (Knowledge Discovery from Data OR KDD)البيانات( 
ىي عممية الكشف والعثور عمى معمومات و  .البيانات )أحياًنا تسمى اكتشاف المعرفة(
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 أدواتبعضيا شمل ي التىذات فائدة من خبلل استعمال مجموعة من األدوات المعقدة 
 والرسوم البيانية من صنع الكمبيوتر. ،والذكاء االصطناعي ،صاء االعتياديةاإلح

 تتضمن عممية اكتشاف المعرفة الخطوات التالية:
تشمل التى : وىي مرحمة جمع البيانات (Data Discovery)اكتشاف البيانات  -1

 كشف وتحديد وتوصيف البيانات المتاحة.
: يتم في ىذه المرحمة إزالة (Data Cleaning(تصفية البيانات وتنقيتها  -2

التي ال أىمية ليا، كما يتم حذف البيانات  ،(Noise)البيانات المزعجة 
 متناسقة.الالمتضاربة والبيانات غير 

: يتم في ىذه المرحمة تجميع البيانات )Data Integration(تكامل البيانات  -3
 .المتشابية وذات الصمة من مصادر البيانات المتعددة ودمجيا مًعا

: في ىذه المرحمة، يتم تحديد واسترجاع )Data Selection(اختيار البيانات  -4
 البيانات المبلئمة من مجموعة البيانات.

: في ىذه المرحمة يتم تحويل (Data Transformation)تحويل البيانات  -5
مبلئمة إلجراءات البحث واالسترجاع بواسطة و خصصة تالبيانات إلى نماذج م
 عمميات التجميع.خبلصة اإلنجاز أو 

: أي استخدام طرق ذكية تطبق (Data Mining)التنقيب عن البيانات  -6
 استخراج نماذج مفيدة قدر اإلمكان.و الستخبلص أنماط البيانات 

: يتم في ىذه المرحمة تحديد األنماط )Pattern Evaluation(تقييم النمط  -7
 بعض المقاييس الميمة.ستخدام بإ الخاصة التي تمثل قاعدة المعرفة ،الميمة حًقا

مرحمة آخر : وىي )Knowledge Presentation)تمثيل المعرفة وتقديمها  -8
وىي المرحمة التي يراىا  ،قواعد البياناتب الخاصةمن مراحل اكتشاف المعرفة 

ي عمىذه المرحمة األساسية األسموب المرئي لمساعدة المستفيد وتستخدم  .المستفيد
 البيانات.فيم وتفسير نتائج استخراج 

خطوة أساسية لتطبيق أساليب ذكية بيدف  بمثابة التنقيب في البياناتيعد وبالتالي 
 والمخبأة في مجموعات البيانات الكبيرة. ،الكشف عن أنماط البيانات المثيرة لبلىتمام

ليس لو تم الحصول عمييا بغرض يالبيانات عادة مع بيانات فى تنقيب اليتعامل و 
أحد النواحي التي يختمف فييا التنقيب في  وى اىذو البيانات ذاتيا، التنقيب في ب عبلقة

أنيا عممية  بإعتبارالبيانات عن اإلحصاء؛ وليذا يشار إلى عممية التنقيب في البيانات 
إذا أما . تكون كبيرة عادة مايشير التعريف أيًضا إلى أن كمية البيانات و  .إحصائية ثانوية
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من .و كمية البيانات صغيرة فيفضل استخدام الطرق اإلحصائية العادية في تحميميا كانت
اختزال كميات البيانات الكبيرة أو ضغطيا بحيث  ،البيانات أيًضافى تنقيب الأىداف  بين

 تعبر بشكل بسيط عن كامل البيانات بدون تعميم.
 أنــواع التنقيــب: -1-2

والتنقيب  ،ىما: التنقيب االستشراقيو ىناك نوعان أساسيان لمتنقيب في البيانات 
منظام الذي تصفو البيانات لالتنقيب االستشراقي نموذج ينتج عن و الوصفي. 

التنقيب الوصفي معمومات جديدة بناًء عمى ينتج عن بينما  ،المستخدمة في التنقيب
 دمة في عممية التنقيب.المعمومات الموجودة داخل البيانات المستخ

 أىـداف التنقيــب: -1-3
 ىناك ثبلثة أىداف لمتنقيب في البيانات:

 تحميل بعض الظواىر المرئية. -1
 التثبت من نظرية ما. -2
 تحميل البيانات لمحصول عمى عبلقات جديدة وغير متوقعة. -3
 وسائـل التنقيـب في البيانـات: -1-4

اختيار الوسيمة ويعتمد  ىناك عدة وسائل مختمفة من أجل التنقيب في البيانات،
 من ىذه الوسائل: ، و الدراسة وعمى حجميا قيد المناسبة عمى طبيعة البيانات

ويتمثل : (Case-Based Reasoning)االستدالل المبني عمى حاالت سابقة  -
 التفكير واستخبلص النتائج والقوانين من أمثمة حية وقضايا تم حميا سابًقا.فى 

البحث عن منوال معين أو ويتمثل فى : Rule Discovery))الكشف عن قانون  -
 عبلقة معينة في جزئية كبيرة من البيانات.

ع بعضيا مإيجاد الظواىر المتشابية أى : ((Signal Processingمعالجة اإلشارات  -
 البعض.

النتائج، بناء بمتنبؤ ل: تطوير نماذج قابمة (Neural Nets)ية نشبكات عصبو  -
 عقل اإلنسان. عمى أسس تم استنباطيا من

دون ضياع بتصغير البيانات الكبيرة وتتمثل فى : (Fractals)منحنيات غير ثابتة  -
 المعمومات.

 تطبيقات التنقيب في البيانات تنمو بصورة كبيرة لألسباب التالية:بدأت 
وسوق البيانات تنمو بصورة أسية  ،كمية البيانات الموجودة في مخزن البياناتأن  -1

(Exponential). 
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من أجل  ،مثل التنقيب في البيانات المستخدم يحتاج إلى أدوات متطورة،ن أ -2
 .يااستخبلص الفائدة والمعرفة من

وكل أداة أفضل من  .الكثير من أدوات التنقيب في البيانات بدأت تظير مؤخرًاأن  -3
 األخرى.

المنافسة الشديدة الموجودة في السوق تدفع الشركات إلى االستفادة القصوى من  -4
 في البيانات تماًما. تنقيبعمميات ال وتفعموىذا ما .دىابيالبيانات التي 

 :وطـرقيا وأنـواعيا  أدوات التنقيـب في البيانـات -1-5
السبلسل أىميا:  دواتاألو طرق الو نواع األالعديد من  لمتنقيب في البيانات يوجد

ويمكن إنجاز  .Classification)) لتصنيفاو ، Time Series Analysis)) الزمنية
والتحميل  ،التصنيف باالعتماد عمى األساليب اإلحصائية القديمة مثل االنحدار
واالستنتاج  ،التمييزي، أو باالعتماد عمى أساليب حديثة نسبًيا مثل قوى االرتباط

ومن األدوات  (.(Predictionالتنبؤ و والشبكات العصبية،  .المستند إلى الحالة
والتحميل  ،نذكر عمى سبيل المثال االنحدار بأنواعو ،التقميدية المستخدمة في التنبؤ

والشبكات  ،وشجرة القرار ،أما األساليب الجديدة فتشتمل عمى قواعد االرتباط .التمييزي
من األمثمة عمى و  .((Summarizationالتمخيص و والخوارزميات الوراثية،  ،العصبية

أساليب التمخيص نذكر: المتوسطات، والمجاميع، واإلحصائيات الوصفية التي تتضمن 
ومقاييس التشتت  ؛والمنوال ،والوسيط ،مثل المتوسط الحسابي ،مقاييس النزعة المركزية
وتتم أساليب التجميع  ،((Clusteringالعنقدة أو التجزئة و  .مثل االنحراف المعياري

واألساليب المستندة  ،العنقودي غالًبا بمساعدة أساليب التحميل العنقودي اإلحصائية
 Ruleتحميل االرتباط )و والخوارزميات الوراثية،  ،إلى شجرة القرار، والشبكات العصبية

Analysis( )Correlation Analysis).  ويشير تحميل االرتباط إلى مجموعة من
عبر الوقت ، أو التي تستخدم لربط أنماط الشراء عبر القطاعات المتقاطعة األساليب

الكشف عن التغيرات أو االنحرافات يرتكز و  .)تقديم عروض خاصة بالسمع(
(Change and Deviation) عمى استكشاف التغيرات الميمة جًدا في البيانات، 

 Geneticالخوارزميات الجينية وتتمثل  .من خبلل قياسات سابقة أو قيم معيارية
Algorithm)عممية االحتفاظ بالمتغيرات الجيدة، والقضاء عمى المتغيرات  ( فى

يمثل و القتراب من الحل األمثل لمتطمبات كل شخص، نحو االرديئة، وتوجيو البحث 
 .لمقيام بعممية االشتقاق تتمتع ىذه الخوارزميات بقوة مطمقةمحاكاة لعمم الوراثة، و  ذلك
تعتمد عمى التى  (Bayesian Networks)شبكات النظرية  االفتراضية ىناك و 
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ليا تتمثل أفضل ميزه و  ،وعدم االكتمال ،االستدالل االحتمالي لحل مشكمة عدم اليقين
واالرتباط المستخدم عمى نطاق  ،حل األخطاء الناجمة عن عدم اليقين الصعبفى 

 Rough Setمجموعة الخام مسار الوىناك واسع في العديد من المجاالت. 
Approach))،  طرق رياضية لمعالجة الغموض مكونة من نظرية المجموعة الخام و
التحميل اإلحصائي و  (،Neural Network)الشبكات العصبية وىناك  .وعدم اليقين

Statistical Analysis)) طريقة دقيقة لمتنقيب عن البيانات باالعتماد عمى  الذى يعد
 نظرية االحتماالت اإلحصائية.

 اإلطـار العـام لمبحـث: -2

 مشكمة البحث: -2-1
 ،شيدت السنوات األخيرة تحوالت اجتماعية خطيرة تيدد كيان المجتمع المصري

وقيم األسرة المصرية، التي أصبحت أكثر ُعرضة لمتفكك واالنييار وسط انتشار غير 
 مسبوق لحاالت الطبلق.

 فقد .خطر ييدد المجتمع المصري بمثابة انتشار ظاىرة الطبلق في مصرويعد 
ألف حالة طبلق  222بينما سجمت  .مميون نسمة¾ نحو ى لاوصمت نسب المطمقات 

صادر عن مركز المعمومات ودعم  ،ف تقرير حديثكش. و فقط 2216خبلل عام 
المرتبة األولى عالمًيا في  تحتلعن أن مصر  ،اتخاذ القرار بمجمس الوزراء المصري

الخمسين  األعوام % في42% إلى 7بعد أن تزايدت نسبتو من  ،الطبلقمجال 
 مبليين حالة. 3األخيرة، حيث وصل عدد حاالت الطبلق إلى نحو 

، 2216مطمع عام فى ووفًقا لئلحصاءات والبيانات الرسمية، التي تم حصرىا 
مجمل حاالت الطبلق عمى مستوى يتجاوز و  .دقائق 4حالة طبلق واحدة كل  تحدث

أكثر من عدة ساعات فييا حالة، ال تتجاوز بعض حاالت الزواج  252اليوم الواحد 
 نوات ال أكثر.س 3خر إلى نحو اآل بعضيا ستمريبعد عقد القران، و 

إلى أكثر  2215وصمت حاالت "الُخمع" عبر المحاكم أو الطبلق خبلل عام و 
 . 2214ألف حالة عن عام  89من ربع مميون حالة انفصال، مسجمة زيادة تقدر بـ 

 14تداول نحو  وتؤكد اإلحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شيدت
مميون شخص، أي نحو ربع  28، يمثل أطرافيا 2215مميون قضية طبلق في عام 

طوابير طويمة من تشيد محاكم "األسرة" ومن ثم فإن  .تعداد المجتمع المصري
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السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتين، بمجوئين إلى 
 المحكمة المتخصصة في األحوال الشخصية.

نتيجة  2211يناير  25معدالت الطبلق بشكل ممحوظ عقب أحداث  وارتفعت
ألف حالة طبلق  222لتصل إلى  ،انتشار الخبلفات السياسية والفكرية بين األزواج

 . م2212في عام  ألف حالة طبلق 155.3بمغت معدالت الطبلق و  ،2211عام 
إن التيديد الذي يمثمو انتشار ظاىرة الطبلق عمى المجتمع ال يقتصر عمى جيل 

نما يمتد إلى أجيال متع وحسب، واحد اآلثار السمبية  بسببغير آمنة أصبحت ددة وا 
عواقب غير محمودة عمى  باإلضافة إلى ذلك، لمطبلقو  .المترتبة عمى ىذا األمر

بأعضاء  تزويدهحيث أن تماسك المجتمع وسبلمتو و  ،المستويين الفردي واالجتماعي
الذي  ة األسرة، فيي حجر الزاوية في البنية االجتماعية، وىي األساستبجدد يبدأ من ع

والتي ُتعد ركيزة  ،الزواج السميم أساس األسرة الصالحة ويعد .يقوم عميو المجتمع الكبير
ما الطبلق و  صفيمكن و و  .فإن صُمحت األسرة صُمح المجتمع كمو .لممجتمع الصالح
جدار المجتمع، لمعاول ىدم بأنو مشكبلت أخرى تعصف بأسرة اليوم يصاحبو من 

وىم األطفال الذين يحصدون نتائج ما  ،ايا الطبلقخاصة عندما يتعمق األمر بضح
 قوة. حول ليم وال الذين الالصغار ىؤالء عمى حقوق  الذين يعتدون بذلكيفعمو الكبار، 
 لحكومة اقضية أمن قومي، ليس من الصواب ترك  بدون شك الطبلق ويعد
ىناك أن خاصة و يد العون ليا،  مدعمينا  .إذ يتعينوضع حمول ليابمنفردة تضطمع 

حالة طبلق يومًيا، أي ما يعادل حالة طبلق كل أربع  242في ببلدنا ما يقرب من 
النسبة األكبر من  أتضح أن ،تم إصداره مؤخًرا ،ىسكانوطبًقا ألحدث إحصاء  .دقائق

إلى تصل نسبة الطبلق في العام األول و  ،حاالت الطبلق تقع بين المتزوجين حديثًا
 بلل العام الثاني من الزواج. % خ21.5إلى  تنخفض% بينما 34

إن عصر العولمة الذي نعيشو جعل السرعة تتحكم في معظم تصرفاتنا بصورة 
كبيرة فاألكل بسرعة ... والعمل بسرعة، حتى الزواج الذي جعمو اهلل آية من آياتو في 

انتشرت حاالت الطبلق المبكر بصورة  فقد .الكون أصبحت نيايتو بالطبلق تتم بسرعة
ومن شأن ذلك  .قع ليمة الزفاف أو في السنة األولى من الزواجي وأصبح بعضيا ،ممفتة
تنامي ظاىرة "الطبلق السريع"  ودفع .ييدد البنية االجتماعية لممجتمعات العربية أن

تفكك  سيكونالبديل  ألنبالبحث عن سبل سريعة لمواجيتيا،  و،مطالبالخبراء إلى ال
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 ،الطبلق أو الُخمع في محاكم األسرة طريقعن وانييار عشرات اآلالف من األسر 
 فالموضوع جد خطير. .وأمام منّصة القضاء

 أســــباب الطــــبلق: -2-1-1
 حيث أنياتشكل ظاىرة الطبلق في أي مجتمع خطًرا ييدد استقراره وتقدمو، 

 ،نعكس سمًبا عمى أفراد المجتمع، ومؤسساتو مما يؤدي إلى التفكك وعدم االستقرارت
 معدل الجريمة. ازدياداالنحرافات السموكية بين أفراده و  أنتشار ومن ثم

والطبلق من األمور المنبوذة لدى المجتمعات عمى مختمف دياناتيا وثقافاتيا؛ 
ألنو ُيعد من أخطر األمراض االجتماعية ويحمل في طياتو كثيًرا من األضرار التي 

 تقدميا.تقف حائبل دون تخيب آمال المجتمعات و 
 منها: التى من أسباب الطالقهناك العديد و 
 غياب الوعي الديني. -1
المشاكل االقتصادية والبطالة، حيث أن الزوجة قد تطمب الطبلق ولو بصورة  -2

حمل تالزوج زوجتو لتيترك أو أن  ،عمى أوالدىا بوشكمية لتأخذ معاًشا تنفق 
 من اإلنفاق عمى أوالده.بذلك يتيرب و المسئولية، 

واختراقيا لخصوصية البيوت ومساىمتيا إلى حد وسائل التواصل االجتماعي  -3
ير السموكيات المتعارف عمييا بين األزواج، ثم في حدوث خمل يكبير في تغ

 جسيم في العبلقات الزوجية.
 ىدم البيوت.مما يؤدى إلى التحريض و  تدخل أىل الزوج والزوجة -4
 تعاطي المخدرات وانتشارىا. -5
 الطبلق.في زيادة معدالت  الذى ساىم قانون الخمع -6
 عدم التوافق بين الزوجين ويتمثل ذلك في التباعد بين عقميتي الزوج والزوجة، -7

 بين الزوجين. بسبب تباين المستوى اإلجتماعى، والمالى، والثقافى، والفكرى
تظير بوضوح كسبب من أسباب الطبلق لمن ىم فوق التى أزمة خريف العمر  -8

 الخمسين من العمر.
والفيم الخاطئ لمفيوم الزواج لدى الرجل  ،أفراد المجتمعقمة الوعي والثقافة لدى  -9

 في مصر.والثقافة ضعف مستوى التعميم  بسببوالمرأة 
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رشادية لؤلبناء حول اإلنصائح الوتقديم  ،دور األسرة في تثبيت مبادئ الزواج غياب -12
متطمبات طرفي العبلقة الزوجية، وأىمية تحّمل كل منيما جزء من المسئولية 

 لمواجية ضغوط الحياة واألعباء االقتصادية التي يواجييا الطرفان.األسرية 
السيطرة  ينطرفأحد الومحاولة  كبتيا،الحرية دون حساب أو رقابة أو انطبلق  -11

كبير في ذلك دور كان لو  ،اآلخرالطرف عمى مسار الحياة الزوجية دون 
 ى األسرة.انتشار ظاىرة الطبلق في المجتمع وعدم قدرة األزواج عمى الحفاظ عم

 الذى يجعل كبل من الزوجين اليعبأ برأى اآلخر،االختبلف في وجيات النظر  -12
 باإلضافة إلىاختبلف البيئة االجتماعية التي نشأ فييا كل منيما،  بسبب وذلك

 الطبلق واالنفصال. التى تؤدى إلىضغط أعباء الحياة والمشكبلت األخرى 
 .االختبلف في الرغبات والميول بسببعدم االنسجام الروحي والنفسي بين الزوجين  -13
 انشغال الزوجين بالعمل الخارجي.  -14
ولو أن ىذا األمر قبل اإلنجاب، عمى عدد األبناء بين الزوجين عدم االتفاق  -15

 إال أنو ال يمكن إغفالو. ،ليس سبًبا قوًيا لظاىرة الطبلق
إن بعض شباب اليوم يعتمد اعتماًدا كمًيا عمى إذ ضعف شخصية الزوجين:  -16

يدفع  ومن شأن ذلك أنحتى في اختيار شريك الحياة الوالدين في أمور كثيرة 
يثير  في كل صغيرة وكبيرة مما في شئون الزوجين الوالدين أو أحدىما إلى التدخل

 وعجزه عنسمبيات شريك حياتو  يكشف لو عنو  ،بالظمم شعوراً  أحد الزوجين لدى 
 ال يمكن االعتماد عميو في إدارة بيت الزوجية. وبالتالى ،اتخاذ قراراتو

أحد األسباب الخفية وراء االرتفاع الكبير يعد "الطبلق الوىمي" بين الزوجين   -17
الحتيال عمى ا ، واليدف منو ىوفي حاالت الطبلق في السنوات األخيرة 

إلى ىذا  يمجأ الزوجان. إذ االستيبلء عمى معاش الوالد أو األخمن أجل القانون 
واالكتفاء  ،مع إخفاء األمر عن الجميع –بوثيقة رسمية  –لطبلق النوع من ا
مع االستمرار في الحياة مًعا بورقة  ،وزارة التضامن االجتماعيى لإبتقديميا 

حاالت  ويرجع سببشقيق. الوالد أو الزواج عرفي بعد الحصول عمى معاش 
التى إلى الظروف المعيشية القاسية، خاصة  ،بشكل رئيسي ،الطبلق الوىمي
أي بعد سنوات طويمة من  ،لمعاشى الإالزوج  إحالةبعد  يمكن أن تظير

مما  ،عميواألسرة المبمغ الذي كانت تعتمد عميو انخفاض  مما يترتب ،الزواج
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الوىمى من الطبلق  إلى التى تؤدى سمسمة من األزمات والمشاكل يجعميا تواجو
 المعاش بشكل أو بآخر. ىذا النوع من مىلحصول عا أجل

فكل منيما يريد لعب الدور األساسي في  :صراع األدوار بين الزوج والزوجة -18
 األسرة والسيطرة، خاصة إذا شاركت الزوجة في الدخل االقتصادي لؤلسرة.

إلى ذلك وقد يؤدي  ،من اآلخر العائل طرفالكثرة المطالب التي ال يتحمميا  -19
 الطبلق.إلى خبلف ومن ثم احتدام ال

اآلخر بشكل ممموس مما يؤجج شخصية  طغيان شخصية أحد الزوجين عمى  -22
 الخبلفات بينيما.

 أىميــة البحث: -2-2
إحصائي لمشكمة الطبلق  –تطبيقي  –حاولت ىذه الدراسة تقديم تحميل نظري 

مع في أي مجت إذ انيا تمثل ،في مصر باعتبار أنيا من الظواىر االجتماعية اليامة
الطبلق سمًبا عمى أفراد المجتمع، ومؤسساتو إذ ينعكس  .خطًرا ييدد استقراره وتقدمو

االنحرافات السموكية بين  أنتشارومن ثم  ،مما يؤدي بو إلى التفكك وعدم االستقرار
والطبلق من األمور المنبوذة لدى المجتمعات عمى  .معدل الجريمة أرتفاعأفراده و 

ويحمل في  ،مختمف دياناتيا وثقافاتيا؛ ألنو ُيعد من أخطر األمراض االجتماعية
 تقدميا.تعوق طياتو كثيًرا من األضرار التي تخيب آمال المجتمعات و 

إضافة لؤلبحاث الميتمة بالمشكبلت الزوجية التي بمثابة لذلك ُيعد ىذا البحث 
نياء الحياة الزوجيةتؤ  و عمى أساس أن ،السيما في الوقت الحالي ،دي إلى الطبلق وا 

ومن يحاول  ،درست سابًقا وقدمت ليا الحمول المناسبة أنمشكمة الطبلق ل سبق
 دراستيا حالًيا سوف ال يأتي بجديد.

لم تتطرق لو  ،وتكمن أىمية ىذا البحث في تناول ىذه الظاىرة من منظور آخر
وىو استخدام التحميل اإلحصائي باستخدام تحميل الدورات  ،ألخرىاألبحاث ا

(Analysis of Runs)  كأحد أدوات التنقيب في البيانات(Data Mining)  في
عممًيا كظاىرة  عمييا وزيادة التعرف ،دراسة وتحميل مشكمة الطبلق بمزيد من الدقة

مما جعميا من القضايا األساسية التي  ،مخاطرىا عمى األسرة والمجتمع ليااجتماعية 
 أثارت اىتمام الدول.
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 أىــداف البحث: -2-3
 ييدف البحث إلى:

في إجراء  (Analysis of Runs)اختبار إمكانية استخدام تحميل الدورات  -1
لمشكمة الطبلق، وتحميل تأثير المستوى  ،أكثر دقة ،دراسة وتحميل إحصائي

وذلك عن طريق استخدام الحزم البرمجية  ،التعميمي )لمجنسين( عمى ىذه الظاىرة
 ".NCSS IIالمتطورة والمتاحة لمثل ىذا النوع من الدراسات مثل "

 واقتصادي. ،وثقافي ،معرفة مخاطر الطبلق عمى المجتمع المصري كتحدي اجتماعي -2
 التعرف عمى مدى انتشار الطبلق واألسباب التي تقف خمفو. -3
أو تحد من آثارىا عمى  ،ىذه المشكمة وضع التوصيات التي من شأنيا أن تعالج -4

 الفرد والمجتمع.
 حـــدود البحث: -2-4
طبًقا لمبيانات المتاحة سوف يتحدد اإلطار الزمني ليذه الدراسة باستخدام بيانات  -1

مع مبلحظة أنو ليس ىناك محدد  2215إلى سنة  2222سنوية لمفترة من سنة 
 أساسي لبداية الفترة الزمنية سوى توافر البيانات.

اقتصرت الدراسة عمى تحميل ودراسة تأثير المستوى التعميمي )لمجنسين( عمى  -2
ظاىرة الطبلق؛ ولذلك فالبيانات تمثل عدد شيادات الطبلق وتوزيعيا طبًقا 
لمحالة التعميمية والمقسمة إلى: أمي، يقرأ ويكتب، شيادة أقل من المتوسط، 

ىد عميا، درجة شيادة متوسطة، شيادة فوق متوسطة، شيادة جامعية ومعا
 المطمقة.و غير مبين وذلك لكل من المطمق و جامعية عميا، 

 منيجية البحث: -2-5
استخدم المنيج الوصفي التحميمي بوصفو أنسب المناىج لتناول موضوع ىذه 
الدراسة ومعالجتو؛ وذلك ألنو موضوع راىن وعصري، فضبًل عن أن ىذا المنيج 

 ،حيث جمع البيانات أو تحميميا أو تفسيرىامن مرتبط ارتباًطا وثيًقا بطبيعة الموضوع 
وصواًل إلى مؤشرات وتوجيات ليا قيمتيا النظرية ودالالتيا العممية وقد تم استخدام 
المنيج الوصفي التحميمي في إنجاز ىذا البحث من خبلل االطبلع عمى عدد من 

، وتحميل التي تناولت التنقيب في البيانات ،المراجع بالمغتين العربية واإلنجميزية
 .(Analysis of Runs)الدورات 
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ومن ثم تم الحصول عمى البيانات المطموبة لمدراسة من المصدر التالي: النشرة 
الجياز المركزي لمتعبئة العامة التى يصدرىا السنوية إلحصاءات الزواج والطبلق، 

 . 2216حتى  -2221 سنةاإلصدارات من و واإلحصاء، 

 :الجانـب النظـري لمبحـث  -3
أحد أساليب تحميل السبلسل الزمنية  (Analysis of Runs)تحميل الدورات يعد 
ويقوم ىذا  .Data Mining))أدوات التنقيب في البيانات  من أو ،طرق منالتي تعتبر 

التحميل بحساب اإلحصاءات المختمفة، واالختبارات البلمعممية المعروفة، واختبارات 
فئوية. أما بالنسبة  أو بيانات رقمية أو ثنائية nالدورات لعينة واحدة، لسمسمة مكونة من 

-Wald وولفوفيتز -والد اختبار :لمبيانات الرقمية، فإن اختبارات العشوائية وىي
Wolfowitz Runs"" واالختبار الدقيق ،(The Exact Test) عدد  بناء عمى، تحسب
، above and below”(reference value)“ القيمة المرجعية الدورات فوق وتحت 

التى  ،جنًبا إلى جنب مع االختبارات العشوائية الدقيقة وغير المتناظرة لمتسمسل العشوائي
 .(up and down)عمى عدد الدورات صعوًدا وىبوًطا  تعتمد

وبالرغم من أن اختبار العشوائية غالًبا ما يستخدم الختبار العشوائية إال أنو 
 .((as goodness-of-fit testsختبار لجودة التوفيق إكأيًضا ستخدم ييمكن أن 

 :(Computing Runs)حساب الدورات  -3-1
الثنائية، في األجزاء التالية توضيح كيفية حساب الدورات لمبيانات سوف يتم 

وسوف نكتفي في ىذا البحث بالبيانات الرقمية فقط التي  .والبيانات الرقمية، والفئوية
 تطابق طبيعة بيانات ىذا البحث.

 :(Numeric Data)البيانات الرقمية  -3-1-1
 بالنسبة لمبيانات الرقمية يمكن حساب نوعين مختمفين من الدورات:و 
 Reference)مرجعية القيمة الأعمى وأدنى من  (فوق وتحت)دورات  -1

Value). 
 .Up and down))دورات أعمى وأسفل )صعوًدا وىبوًطا(  -2
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 :(Reference Value)القيمة المرجعية  -3-1-2
يتم استخدام القيمة المرجعية لتحويل سمسمة رقمية إلى سمسمة ثنائية، مما يشير 

 إلى ما إذا كانت كل قيمة رقمية أعمى أو أدنى ىذه القيمة المرجعية.
أو المنوال، أو الوسيط، أو ، ىلمقيم المرجعية ىي: الوسط الحساب األختياراتو 

كقيمة  Medianالقيمة المعرفة من قبل المستخدم، وفي ىذا البحث تم اختيار الوسيط 
يتز فوولفو -مرجعية. وتستخدم الدورات أعمى وأدنى القيمة المرجعية في اختبار والد

((Wald-Wolfowitz الدورات صعوًدا وىبوًطا في حساب دورات ، في حين تستخدم
 اختبار عشوائية التسمسل.

 وسوف نصف اآلن كيفية حساب ىذه الدورات:
 مرجعية القيمة الالدورات أعمى وأدنى  -3-2

(Runs Above and Below a Reference Value): 
 لتحديد الدورات في مجموعة البيانات (reference) تستخدم القيمة المرجعية

تعيين قيمة مرجعية كالمتوسط أو الوسيط أو المنوال أو أي قيمة محددة وذلك ب الرقمية
القيمة المرجعية إلنشاء سمسمة ثنائية من  يتم استخدام ىذهو  .ىا المستخدمختر ي

والقيمة  ،" لما فوق القيمة المرجعية1بتخصيص القيمة " وذلك ،المعطيات الرقمية
 .مقيم دون القيمة المرجعيةل"صفر" 
 = nإذا كان لدينا سمسمة من البيانات الرقمية التي تتكون من  عمى ذلك كمثال 

 كاآلتى:قيمة  16
3
1 

2
3 

3
6 

4
3 

5
1 

4
4 

1
2 

2
6 

4
3 

7
5 

2 3 1
5 

1
8 

7
8 

2
4 

 الذي يستخدم كقيمة مرجعية. 28.5بوسيط = 
 يشير بحيثيمكن إعادة كتابة السمسمة السابقة كسمسمة من القيم الثنائية، فإنو 

أعمى أو أسفل  تكون وليةاألرقمية البيانات ال من قيم إلى ما إذا كانت كل قيمة ذلك
 القيمة المرجعية وذلك كاآلتي:

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
توجد  في ىذا المثالو م يمضي العد كما ىو الحال في حالة البيانات الثنائية، ث

( ، ثم s’1)أنيا واحدة بيشار إلييا و أول قيمة رقمية فوق القيمة المرجعيو )الوسيط( 
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دورة  ، ثم((s’0أنيا واحدة بيشار إلييا و القيمة الثانية تحت القيمة المرجعية )الوسيط( 
ثم دورة واحدة  (،s’1) أربعةأنيا بيشار إلييا ,واحدة من أربع قيم فوق القيمة المرجعيو 

 دورةو (، s’0)أنيا واحدة بيشار إلييا و من قيمة واحدة تحت القيمة المرجعية )الوسيط( 
، كما توجد أربع قيم من القيم ((s’1أنيا سمسمة من ثبلثة بالمشار إلييا و من ثبلثة 

وتشغيل واحد (، s’0)أنيا اربعة بيشار إلييا و المفردة تحت القيمة المرجعية )الوسيط( 
ثم القيمة  ( ،s’1) نيا واحدةبأشار إلييا وي ة واحدة فوق القيمة المرجعيةمن قيم

وبصفة  (s’0)أنيا واحدة بيشار إلييا و األخيرة وىى تحت القيمة المرجعية )الوسيط( 
وىناك أربع دورات فوق القيمة  ،عامة ىناك أربع دورات تحت القيمة المرجعية

أشواط أو دورات متميزة )خامدة(. ويمكن اختبار ىذا  8لمجموعة كبيرة من  المرجعية
ولفوتيز -رات العشوائية باستخدام اختبار الدورات والدالتسمسل من أشواط أو دو 

(Values equal to the reference.) 
بشأن قيمة تساوي بالضبط القيمة المرجعية، يجب اتخاذ قرار  ىناك عندما تكون

ما إذا كان سيتم تخطي ، أو ما إذا كان سيتم احتسابيا عمى النحو الوارد أعبله أو أقل
يسمح لك بحساب  ،يتم إعطاء اختيار رابع NCSSالقيمة وتجاىميا من التحميل. في 

اعتبارىا مساوية لمقيمة المرجعية، بوليس  ،مساوية لنفس القيمة السابقة ليابأنيا القيمة 
 االستمرار دون انقطاع القيم عمى خط المرجعية.بمما يسمح لمتشغيل الحالي 

 ""n = 7: إذا كان لديك سمسمة من البيانات الرقمية البسيطة ذلك عمى كمثال
  ىذه القيم ىي:أن و  ، يستخدم كقيمة مرجعية 48وأن الوسيط 

47 44 49 48 50 51 45 
فإن التتابع الثنائي  ،أن رابع قيمة في ىذه السمسمة تساوي القيمة المرجعية و

                                                    0 1 1 ? 1 0 0الناتج يكون: 
دورة  2ولكن تركيا في مكانيا ليبدو أن ىناك  ،دون احتساب القيمة المعنية

  .دورة تحت القيمة المرجعية 2و مىأع
 :(above)إذا اعتبرناىا أعمى  أما

0 0 1 1 1 1 0  
 أدنى من القيمة المرجعية. ةدور  2، وaboveأعمى واحدة فيصبح ىناك  دورة 

ذا اعتبرنا أن القيمة المعنية أدنى   : (below)وا 
0 0 1 0 1 1 0 

 .، وثبلثة دورات أدنى من القيمة المرجعيةaboveدورة أعمى  2فيصبح ىناك 
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، حيث أن أي أنيا تعتبر أعمى ،أما إذا اعتبرناىا مساوية لمقيمة السابقة ليا
فيصبح ىناك  دورة واحدة أعمى  ،الثالثة كانت أعمى ىي القيمةو القيمة السابقة ليا، 

aboveدورة أدنى من القيمة المرجعية. 2، و 
0 0 1 1 1 1 0                                               

يكون ىناك  ،أما إذا تم تخطي أو تجاىل ىذه القيمة المساوية لمقيمة المرجعية
 .وذلك من إجمالي ثبلث دورات،”below“ى ودورتين أدن ،”above“دورة واحدة أعمى 

 .n = 6إلى  سيخفض ولكن عدد قيم السمسمة
معالجة ىذه القيم عمى الخط المرجعي تأثير عمى ل يمكن أن يكونكما أوضحنا و 

 مجاميع التشغيل، وبالتالي عمى نتائج اختبارات الفروض، والسيما في حالة العينات الصغيرة.
ي معرفة ما إذا كانت النتائج تتغير بشكل كبير فالممارسة الشائعة  وتتمثل

كما ىو موضح أدناه  ،((aboveعندما يتم حساب ىذه القيمة عمى النحو الوارد أعبله 
(below)، من غير المألوف أيًضا تخطي ىذه القيم. ويكون 

 :(Runs Up and Down) حساب الدورات صعوًدا وىبوًطا
من  nلعدد  (Up and Down)صعوًدا وىبوًطا  ((The Runsلحساب الدورات 

قيم البيانات الرقمية، يتم تسجيل إشارة الفرق بين كل قيمة والقيمة السابقة ليا 
 من اإلشارات. n-1واستخداميا إلنشاء سمسمة ثنائية من 

إذا كانت القيم متساوية، فيتم تسجيل صفر، عمى سبيل المثال لسمسمة البيانات 
 n = 10لتي تتألف من قيم عددىا الرقمية التالية ا

44 40 33 26 27 44 46 54 50 51 
 ىو:  n – 1 = 9يكون التتابع الثنائي إلشارات الفرق الذي يساوي 

– – –  + + + +  –  + 
تحسب الدورة صعوًدا وىبوًطا عمى أنيا تسمسل من نفس اإلشارة )العبلمة(، 

(، ودورتان 3، واألخرى بطول = 1في ىذا المثال دورتان ىبوًطا )واحدة بطول = و 
واًجا ز أ 4(، من دورات عددىا 4، واألخرى بطول = 1صعوًدا )واحدة بطول = 

صعوًدا وىبوًطا، ويمكن اختبار ىذا التسمسل من الدورات صعوًدا وىبوًطا باستخدام 
 .Runs Test) (for Serial Randomnessاختبار دورات عشوائية التسمسل 
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  Tid Values القيم المتساويةتساوي القيم أو 
ما إذا كان سيحسب  حول ن يجب اتخاذ قراران متساويتاعندما تكون ىناك قيمت
أو ما إذا كان يتم  ”(–) down“أو ىبوًطا  ”(+) up“الصفر كما لو كان صعوًدا 
الذي  ،إعطاء الخيار الرابع ، NCSSفي برنامج يتم  .تخطيو وتجاىمو من التحميل

الصفر نفسو كما تم احتساب اإلشارة )العبلمة( السابقة، مما يسمح حساب بيسمح لك 
عمى سبيل المثال إذا كان فالستمرار دون انقطاع ، با من القيم المتساوية لمدورة الحالية

فإن  ،قبل األخيرفي الموضع  50القيمة وتم اضافة سمسمة البيانات السابقة  نفس لدينا
 :كاآلتي ""n = 11عددىا  صبح ي القيم

44 40 33 26 27 44 46 54 50 50 51 
والتسمسل الثنائي إلشارات  تانالمتساوي ماى تينر يخألن القيم الثانية والثالثة اأ
 :وذلك كاآلتي قبل األخيرصفر في المركز  فى ىذه الحالةالفرق 

– – –  + + + +  –  0  + 
أن ىناك  فى ىذه الحالة يبدوو دون احتساب الصفر ولكن تركو في مكانو، 

 أو صعوًدا، أي أن: ”up“أعمى  الصفر إذا اعتبرنا أما .ن أعمىيودورت ،ن أسفليدورت
– – –  + + + +  –  + + 

ن ألسفل )ىبوًطا( لما مجموعو يودورتن ألعمى )صعوًدا( يال يزال ىناك دورت فإنو
 أو ىبوًطا فيكون:  (down)أما إذا احتسبنا أو اعتبرنا الصفر أسفل  .دورات 4

– – –  + + + +  – –  + 
ن ألسفل )ىبوًطا( لما ين ألعمى )صعوًدا( ودورتيأيًضا دورتزال ىناك تال و 

 أن طالما (non-critical tie)التساوي غير الحرج بوىذا ما يسمى  ،دورات 4مجموعو 
 الدورات ال تتأثر باالختيار.

يتم احتسابيا ىبوًطا  إذا اعتبرنا إشارة الصفر مثل إشارة القيمة السابقة لو فإنوأما
 )ألسفل( ألن القيمة السابقة كانت إشارتيا ألسفل وتصبح:

– – –  + + + +  – –  + 
ن ألسفل )ىبوًطا( لما ين ألعمى )صعوًدا( ودورتيزال ىناك دورتتوىنا أيًضا ال 

 فيصبح: و تجاىم وأ الصفر تخطى تمأما إذا  .دورات 4مجموعو 
– – –  + + + +  –  + 
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ن ألسفل ين ألعمى )صعوًدا( ودورتيالحالة أيًضا ال يزال ىناك دورت وفي ىذه
 12بداًل من  9دورات، ولكن عدد اإلشارات تم تخفيضو إلى  4)ىبوًطا( لما مجموعو 

 عمى نتائج االختبار. ذلك وسوف يؤثر
عبلج القيم المتساوية يمكن أن يكون لو تأثير عمى مجاميع  مما سبق يتضح أن

 الي عمى اختبارات الفروض الناتجة، وخاصة في حالة العينات الصغيرة.الدورات، وبالت
إذا كانت اإلشارات قبل وبعد القيم المتساوية مختمفة )كما ىو الحال في ىذا 

 طالما ”down“أو ىبوًطا ألسفل  ”up“ييم إذا اعتبر التساوي صعوًدا ألعمى  فبلالمثال( 
 .(non-critical tie)التساوي غير الحرج بىذه الحالة وتسمى عدد الدورات ،  لن يتغير
إذا كانت اإلشارات قبل وبعد التساوي ىي نفسيا، فإن عدد  ،من ناحية أخرىو 
 طريقة التي يتم بيا التعامل مع التساوي.عتمد عمى اليالدورات 

ىو معرفة ما إذا كانت النتائج  ،في مثل ىذه الحالة ،اإلجراء الشائعويكون 
 أو ،”up“عندما يتم احتساب اإلشارات عمى أنيا "أعمى" سواء تتغير بشكل كبير 

كما أنو ليس من المألوف  ”down“"أسفل" عندما يتم احتساب اإلشارات عمى أنيا 
 تخطي القيم المتساوية تماًما واستبعادىا من اختبارات الدورات.

 اختبار العشوائية لدورات العينة الواحدة:

Single-Sample Runs Test for Randomness (Wald-Wolfowitz Runs 
Test) 

نتائج الثنائي  nلمحصول عمى 
iY( 0or1)يمكن استخدام اختبار والد ،-

أن سمسمة ثنائية تكون ب :وذلك الختبار فرض العدم ،ووالفويتز البلمعممي لعينة واحدة
ىو  مدوراتلعشوائية، ويتم رفض فرضية العدم العشوائية عندما يكون العدد اإلجمالي 

 أو عدد قميل جًدا.  (s’0)أو   (s’1)عدد كبير جًدا من الـ 
يمكن استخدام ىذا االختبار لمحصول عمى البيانات الثنائية وكذلك البيانات الرقمية 

 القيمة المرجعية )الوسيط(.  (above or below)أو أسفل  التي تم تصنيفيا إما أعمى
في سمسمة، فإن الحد األدنى والحد  s (n2)’1و  s (n1)’0بالنظر إلى عدد من 

 ( المحتمل ىو: Runsاألقصى إلجمالي عدد الدورات )
minR 2  
max 1 2R 2Min(n ,n ) 1   
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 ىو:  n1  ،n2وبمعمومية  E(R)والعدد المتوقع من الدورات 
1 22n n

E(R) 1
n

   

 ) :Exact Test(االختبار الدقيق:
حساب اإلحتماالت لحساب االختبار الدقيق لمسمسمة الثنائية، يجب عمينا  

لمحصول عمى العدد  في السمسمة s (n1)  ،1’s (n2)’0عمى عدد الـ  ية بناءالشرط
 .المعموم من الدورات

عدد في حالة  ،العدد اإلجمالييكون حتمال أن فإإذا كانت البيانات عشوائية، ف 
 :كاآلتى 2uلبعض األعداد الزوجية  ا" مساويR" دورات

1 2

1

n 1 n 1
2

u 1 u 1
P(R 2u)

n

n

   
  

    
 
 
 

 … (1) 

لبعض  يا" مساو R"  دوراتعدد العدد اإلجمالي في حالة يكون احتمال أن و 
2uاألعداد الزوجية  1 كاآلتى: 

1 2 1 2

1

n 1 n 1 n 1 n 1

u 1 u u u 1
P(R 2u 1)

n

n

        
     

        
 
 
 

 … (2) 

The exact upper one-sided P-value: 
العميا من  P"عدد كبير جًدا من الدورات" فإن قيمة  لـأما بالنسبة لمفرض البديل 

 :ىىمن الدورات  ”r“جانب واحد لعدد 
maxR

v r

P(R r) P(R v)


    … (3) 

The exact lower one-sided P-value: 
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الدُّنيا من  P"عدد قميل جًدا من الدورات" فإن قيمة  لـبالنسبة لمفرض البديل و 
 :ىىمن الدورات  ”r“جانب واحد لعدد 

min

r

v R

P(R r) P(R v)


    … (4) 

The two-sided exact P-value: 
 :ىى ”r“من جانبين لعدد إجمالي المشاىدات من الدورات  Pأما قيمة 

 P R E(R) r E(R)    
max

min

E(R) r E(R) R

v R v E(R) r E(R)

P(R v) P(R v)
 

   

      … (5) 

Asymptotic Z test: 
 "r"المعيارية المتقاربة العادية لعدد  Zالكبيرة يتم حساب إحصاءات  nبالنسبة لـ 

 كاآلتي:من الدورات 
r

r

r
z





 … (6) 

 حيث إن: 

 
 

1 2
r

1 2 1 2

r 2

2n n
E(R) 1

n

2n n 2n n n

n n 1

   


 



 … (7) 

وعادة ما يكون  ((Exact Testأقل دقة من االختبار الدقيق  يكون ىذا االختبار
 المصحح لبلستمرارية. zأقل دقة من اختبار 
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 :كاآلتى المقارب مع تصحيح االستمرارية Zاختبار ويكون 
(Asymptotic Z test with Continuity Correction): 

اإلحصائي المعياري العادي لعدد  Zكبيرة يتم تصحيح االختبار  nعندما تكون 
“r”  كاآلتي:من الدورات 

r
r

r

cc

r
r

r

r 0.5
if r

z
r 0.5

if r

 
  

 
  

 

 … (8) 

 ن:أحيث 

 
 

1 2
r

1 2 1 2

r 2

2n n
E(R) 1

n

2n n 2n n n

n n 1

   


 



 … (9) 

ولكنو أكثر دقة دائًما  (Exact Test) ىذا االختبار أقل دقة من االختبار الدقيق
 العادي. Zمن اختبار 

 الجانـب التطبيقـي لمبحـث: -4
لمجياز المركزي لمتعبئة العامة تم الحصول عمى البيانات من النشرة السنوية 

لسنوات من اإلصدارات طبقًا حصاءات الزواج والطبلق، واإلحصاء الخاصة بإ
وتوزيعيا طبًقا لمحالة  ،وتتألف البيانات من عدد شيادات الطبلق .2221-2216

البيانات التي استخدمت في ىذا تم توضيح و  .التعميمية لكل من المطمقين والمطمقات
 البحث ورموزىا بالجدول اآلتي:
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 عدد شهادات الطالق وتوزيعها طبقًا لمحالة التعميمية لممطمقين من الذكور* :أ( -1جدول رقم )

Year 
 اجمالى
 يقرأ أمى المطمقين

 ويكتب
 شهادة أقل
 من متوسطة

 شهادة
 متوسطة

 شهادة فوق
 متوسطة

 شهادة جامعية
 ومعاهد عميا

 درجة جامعية
 غير مبين عميا**

Total(M) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
2002 70069 13345 26707 2724 17472 1319 8311 18 123 
2003 69867 13439 23872 2139 16006 1138 8416 82 4775 
2004 64496 10759 25217 2317 15581 732 7678 115 2061 
2005 65047 10528 25266 2933 15981 650 7887 140 1662 
2006 65461 9010 26562 3030 16503 940 8046 86 1284 
2007 77878 9846 30742 3822 18812 1013 10052 81 3510 
2008 84430 10175 32446 3295 22629 1011 11293 78 3503 
2009 141467 17478 47142 4744 42815 2116 22590 427 4155 
2010 149376 16761 47295 6685 45408 2263 23690 234 7090 
2011 151933 14503 46585 7133 49799 2083 24014 600 7716 
2012 155261 14836 47570 6749 49450 1788 23823 1002 10043 
2013 162583 20150 47352 6907 49403 1878 25006 755 11132 
2014 180344 21380 51007 5732 57184 2072 31217 1121 10631 
2015 199867 21959 50796 7870 62830 2403 33698 836 19475 

 عدد شهادات الطالق وتوزيعها طبقًا لمحالة التعميمية لممطمقات من اإلناث* :ب( -1جدول رقم )

Year 
 اجمالى

 أمية المطمقات
 تقرأ

 وتكتب
 شهادة أقل
 من متوسطة

 شهادة
 متوسطة

 شهادة فوق
 متوسطة

 شهادة جامعية
 ومعاهد عميا

 درجة جامعية
 غير مبين عميا**

Total(F) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 
2002 70069 23125 22903 2266 16125 994 4574 18 64 
2003 69867 22790 19831 2016 14976 878 4576 28 4772 
2004 64496 18253 21013 2017 15202 570 4783 77 2501 
2005 65047 17652 21428 2929 15441 518 5041 83 1955 
2006 65461 15390 23760 2972 15697 914 5106 46 1576 
2007 77878 16318 27974 3659 18056 862 6837 52 4120 
2008 84430 16176 30047 3265 21650 888 7720 26 4548 
2009 141467 27898 43141 4812 41986 2226 15583 309 5512 
2010 149376 27887 42243 4891 44707 2067 16320 114 9147 
2011 151933 24222 42477 7884 48415 1916 16513 413 10093 
2012 155261 24361 43151 7717 48505 1773 17116 666 11972 
2013 162583 29779 43605 7694 47426 1512 18525 595 13477 
2014 180344 32322 46954 6051 53216 1642 23383 759 16017 
2015 199867 32181 49023 8463 59367 2560 25790 589 21894 

 النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطالق. * المصدر:
 دكتوراة ( –ماجستير  -**)دبموم ممتاز
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دراستو نظرًيا في الفقرات السابقة عمى ىذه البيانات تم عممًيا تطبيق ما تمت 
وذلك بتطبيق األساليب المستخدمة في ىذا البحث في تحميل الدورات  ،الحقيقية

(Analysis of Runs)  وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائيNCSS 11""  وقد كانت
 النتائج كاآلتي:

 والمطمقات ممخص وصف البيانات بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين :(ج-1جدول )
Data Summary X1 Y1 
Input Data Type Numeric Numeric 
Rows Processed 14 14 
Rows with Missing Values 0 0 
Total Values In the Sequence 14 14 
Reference Type Median Median 
Median 13971 23673.5 
Values Equal to the Median 0 0 
Values Tied with the Previous 0 0 
n (Total Values Used to Compute Runs 14 14 
     Above and Below the Median)   
    n1 (Values Above)    7   (50.0%)    7   (50.0%) 
    n2 (Values Below)    7   (50.0%)    7   (50.0%) 
n+- (Total Values Used to Compute Runs 14 14 
        Up and Down)   

وذلك  ،وصف البيانات المستخدمة في التحميلل ا( ممخصج-1يعطي جدول رقم )
أن القيمة المرجعية من ذلك يتضح و  ."األمية"بالنسبة لممستوى األول من التعميم وىو 

( بالنسبة 23673.5( بالنسبة لممطمقين ويبمغ )13971يبمغ )المستخدمة ىي الوسيط وىو 
( n2( والنصف اآلخر كان أدناه )n1فوق الوسيط ) 14نصف القيم الـ كما أن .لممطمقات

ال توجد عبلقات كما ،وىي الوسيط ،ولم تكن ىناك قيم مساوية لمقيمة المرجعية
 متسمسمة.
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Runs Chart (X1) 

 
 لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين مع الخط المرجعى الفعميةبيانات الأ( سمسمة  -1شكل رقم )

Runs Chart (Y1) 
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 لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقات مع الخط المرجعى فعميةبيانات الالب( سمسمة  -1شكل رقم )
مع الخط المرجعي ويمكن الفعمية ( أ ، ب سمسمة البيانات 1يعرض شكل )و 

 استخدامو لمتحقق من الدورات فوق وتحت الوسيط وكذلك الدورات صعوًدا وىبوًطا.
 أ ( ممخص الدورات بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين -2جدول )

Runs Summary (X1) 
Runs Above and Below the Median Runs Up and Down 
Min Possible Total Runs 2 Min Possible Total Runs 1 
Max Possible Total Runs 14 Max Possible Total Runs 13 
Expected Total Runs 8 Expected Total Runs 9 
    
r (Observed Total Runs) 2 r+- (Observed Total Runs) 5 
    r1 (Runs Above) 1 (50.0%)     r+ (Runs Up) 3 (60.0%) 
    r2 (Runs Below) 1 (50.0%)     r- (Runs Down) 2 (40.0%) 
    
Longest Run Length 7 Longest Run Length 4 
    Longest Above 7     Longest Up 4 
    Longest Below 7     Longest Down 3 

 ب ( ممخص الدورات بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقات -2جدول )
Runs Summary (Y1) 
Runs Above and Below the Median Runs Up and Down 
Min Possible Total Runs 2 Min Possible Total Runs 1 
Max Possible Total Runs 14 Max Possible Total Runs 13 
Expected Total Runs 8 Expected Total Runs 9 
    
r (Observed Total Runs) 2 r+- (Observed Total Runs) 3 
    r1 (Runs Above) 1 (50.0%)     r+ (Runs Up) 3 (42.9%) 
    r2 (Runs Below) 1 (50.0%)     r- (Runs Down) 4 (57.1%) 
    
Longest Run Length 7 Longest Run Length 4 
    Longest Above 7     Longest Up 3 
    Longest Below 7     Longest Down 4 
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والخاص  الذي يوضح عدد الدورات في البيانات ،أ(-2يتضح من جدول )و 
، كما أن r2ودورة واحدة أسفمو  ، r1أن ىناك دورة واحدة أعمى الوسيط  ،بالمطمقين
سواء  ،7وأن أطول دورة كانت  ، -rدورة ىبوًطا  2و ،+rدورات صعوًدا  3ىناك 
 .11بوًطا أطول دورة صعوًدا وىكانت و  ، وأو أسفمالوسيط أعمى 

أن ىناك دورة واحدة  ،والخاص بالمطمقات ،ب(-2كما يتضح من جدول )
 +rدورات صعوًدا  3كما أن ىناك  .r2ودورة واحدة أسفمو  ، r1أعمى من الوسيط 

 7وأن أطول دورة كانت  .%57.1بنسبة  -rدورات ىبوًطا  4%، وىناك 42.9بنسبة 
 .11 توأطول دورة صعوًدا وىبوًطا كان ، وأو أسفمالوسيط سواء أعمى 

 أ( نتائج األختبار الدقيق بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين -3جدول )
Exact Test of Runs Above and Below the Median (X1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 8 

Alternative 
Hypothesis  

  n1  n2  n Total 
Runs (r) 

Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 7 7 14 2 1.00000 No 
H1: Too Few Runs 7 7 14 2 0.00058 Yes 
H1: Two-Sided 7 7 14 2 0.00117 Yes 

 لممطمقاتب( نتائج األختبار الدقيق بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية(  -3جدول )
Exact Test of Runs Above and Below the Median (Y1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 8 

Alternative 
Hypothesis  

  n1  n2  n Total 
Runs (r) 

Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 7 7 14 2 1.00000 No 
H1: Too Few Runs 7 7 14 2 0.00058 Yes 
H1: Two-Sided 7 7 14 2 0.00117 Yes 

حيث ان  (Exact test)نتائج االختبار الدقيق  ،أ(-3جدول رقم )ويوضح  
يتضح من نتائج ىذا االختبار أن قيمة . و H0تسمسل البيانات عشوائي ىو فرض العدم 

P  واحد كانت الجانب الفي حالة االختبار ذوP = 0.00058،  وذلك بالنسبة لعدد
 = Pجانبين كانت اللبلختبار ذو  P، قيمة (Too Few Runs)قميل جًدا من الدورات 
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وىذا دليل كافي لرفض فرض العدم لمعشوائية عند مستوى معنوية  0.00117
0.05  .أي أن تسمسل البيانات غير عشوائي 

في حالة االختبار ذو جانب  ،Pب( أن قيمة -3كما يتضح من جدول رقم )
 Too Few)وذلك بالنسبة لعدد قميل جًدا من الدورات  P=0.00058كانت  ،واحد

Runs) ، قيمة وأنP  جانبين كانت اللبلختبار ذوP = 0.00117  وىذا يدل عمى أن
 تسمسل البيانات غير عشوائي.

 المتقارب مع تصحيح اإلستمرارية   Z نتائج أختبار(: أ -4جدول )
 بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين

Asymptotic Z Test of Runs Above and Below the Median with Continuity Correction (X1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 8 
Alternative 
Hypothesis  

n1 n2 n Total 
 Runs   (r) 

SD Z Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.99889 No 
H1: Too Few Runs 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.00111 Yes 
H1: Two-Sided 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.00221 Yes 

 المتقارب مع تصحيح اإلستمرارية   Z نتائج أختبار :ب( -4جدول )
 بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقات

Asymptotic Z Test of Runs Above and Below the Median with Continuity Correction (Y1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 8 
Alternative 
Hypothesis  

n1 n2 n Total 
 Runs  (r) 

SD Z Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.99889 No 
H1: Too Few Runs 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.00111 Yes 
H1: Two-Sided 7 7 14 2 1.797 -3.0599 0.00221 Yes 

جانب واحد الختبار ذو  Pأ( أن قيمة -4طبًقا ليذا االختبار يتضح من جدول )
 Pقيمة وأن ، Too Few Runs))وذلك لعدد قميل جًدا من الدورات  0.00111كانت 

وىذا معناه رفض فرض العدم لمعشوائية عند  0.00221كانت الختبار ذو جانبين
0.005مستوى معنوية    وىذه النتائج  .نفس النتيجةكذلك ب( -4جدول )ويعطي

 .((Exact testتتماشى مع ما لوحظ في االختبار الدقيق 
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 نتائج األختبار الدقيق  صعودا وهبوطا بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين :أ( -5جدول )
Exact Test for Serial Randomness (X1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 9 

Alternative 
Hypothesis  

n+- Total 
 Runs (r+-) 

Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 14 5 0.99930 No 
H1: Too Few Runs 14 5 0.00790 Yes 
H1: Two-Sided 14 5 0.01250 Yes 

 نتائج األختبار الدقيق  صعودا وهبوطا بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقات :ب( -5جدول )
Exact Test for Serial Randomness (Y1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 9 

Alternative 
Hypothesis  

n+- Total 
 Runs (r+-) 

Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 14 7 0.95590 No 
H1: Too Few Runs 14 7 0.15340 No 
H1: Two-Sided 14 7 0.30700 No 

صعوًدا وىبوًطا  (Exact test)أ( نتائج االختبار الدقيق -5يوضح جدول رقم )
واحد كانت الجانب اللبلختبار ذو  Pعن القيمة المرجعية وىي الوسيط، حيث أن قيمة 

وىذا يشير إلى أن .0.01250جانبين كانت اللبلختبار ذو  Pقيمة وأن ، 0.00790
التسمسل ليس عشوائًيا فيما يتعمق بعدد الدورات صعوًدا وىبوًطا وذلك بالنسبة لعدد 

 قميل جًدا من الدورات.
صعوًدا  (Exact test)ب( نتائج االختبار الدقيق -5يوضح جدول رقم )و 

لبلختبار ذو جانب   Pحيث أن قيمة  ،وىي الوسيط ،جعيةوىبوًطا عن القيمة المر 
وىذا يشير .0.30700لبلختبار ذو جانبين كانت  Pقيمة وأن ، 0.15340واحد كانت 

بالنسبة لعدد قميل جًدا من  اأي أن التسمسل يكون عشوائي ،إلى قبول فرض العدم
 الدورات.

 المتقارب  صعودا وهبوطا مع تصحيح اإلستمرارية   Z أ( نتائج أختبار -6جدول )
 بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقين

Asymptotic Z Test for Serial Randomness with Continuity Correction (X1) 
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H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 9 
Alternative 
Hypothesis  

n+- Total 
Runs (r+-) 

SD Z Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 14 5 1.472 -2.3778 0.99129 No 
H1: Too Few Runs 14 5 1.472 -2.3778 0.00871 Yes 
H1: Two-Sided 14 5 1.472 -2.3778 0.01742 Yes 

 المتقارب  صعودا وهبوطا مع تصحيح اإلستمرارية  Z نتائج أختبار :ب( -6جدول )
 بالنسبة لممستوى األول لمتعميم )األمية( لممطمقات

Asymptotic Z Test for Serial Randomness with Continuity Correction (Y1) 
H0: Data Sequence is Random 
Expected Total Runs under H0 = 9 
Alternative 
Hypothesis  

n+- Total 
Runs (r+-) 

SD Z Prob 
Level 

Reject H0 
at α = 0.05? 

H1: Too Many Runs 14 7 1.472 -1.0190 0.84591 No 
H1: Too Few Runs 14 7 1.472 -1.0190 0.15409 No 
H1: Two-Sided 14 7 1.472 -1.0190 0.30818 No 

صعوًدا وىبوًطا عن القيمة المرجعية وىي  Zىذا الجدول نتائج اختبار  يوضح
 Pقيمة وأن ، 0.00871لبلختبار ذو جانب واحد كانت  Pحيث أن قيمة  ،الوسيط

 .وىذا يشير إلى أن التسمسل ليس عشوائًيا. 0.01742لبلختبار ذو جانبين كانت 
 ىذه النتيجة مع ما لوحظ في االختبار الدقيق. تتماشىو 

 Pوقد كانت قيمة  ،بالنسبة لممطمقات Zتبار ب( نتائج اخ-6يوضح جدول )و 
وىذا . 0.30818لبلختبار ذو جانبين  P، وقيمة 0.15409لبلختبار ذو جانب واحد 

يشير إلى قبول فرض العدم أي أن التسمسل عشوائي وذلك بالنسبة لعدد قميل جًدا من 
 ىذه النتيجة مع ما لوحظ في االختبار الدقيق. تتماشىو  .الدورات

 مطمقينلمالتعميم من مستويات مستوى  لكل كل ماسبق وذلك بالنسبةار يتم تكر 
 : بالنسبة أي

X2 X3    X4 X5 X6 X7 X8 

كذلك يتم تكرار كل ماسبق وذلك بالنسبة لكل مستوى من مستويات التعميم لممطمقات 
 أي بالنسبة: 

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 
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 النتـائــج: -5
 (. 8في جدول رقم ) NCSS 11"والتي تم الحصول عمييا من البرنامج اإلحصائي الجاىز " "Analysis of Runs"تم تمخيص نتائج 

 (: ممخص النتائج8جدول )
 المستوى 
 التعميمي

 
 البيان

 يقرأ ويكتب األمية
 شهادة أقل

 شهادة متوسطة من المتوسط
 شهادة فوق
 متوسطة

 شهادة جامعية
 غير مبين درجة جامعية عميا ومعاهد عميا

 مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق مطمقة مطمق

 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5 X6 Y6 X7 Y7 X8 Y8 الرمز المستخدم
Median 5142 4465 98.5 187 11651.5 16971.5 1253 1553.5 31818 32722 4235.5 4283 36145 39515.5 23673.5 13971 الوسيط 
Runs above & below:                 

r1 1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

1  
(50%) 

2  
(50%) 

1  
(50%) 

r2 1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

2 
(50%) 

1 
(50%) 

Longest Runs Length 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Above 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 
Below 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 

Exact Test:                 
Too few runs 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058 0.02506 0.00058 
Two-sided 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.00117 0.05012 0.00117 

Z test:                 
Too few runs 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.02575 0.0011 
Two-sided 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.00221 0.05151 0.00221 

Runs up & Down:                  
r+ 3  3  3  2 4 3 2 2  3 3 3 1 4 5 4 2 
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(60%) (42.9%) (42.9%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (60%) (100%) (50%) (50%) (57.1%) (66.7%) 
r- 2 

(40%) 
4 

(57.1%) 
4 

(57.1%) 
2 

(50%) 
4 

(50%) 
3 

(50%) 
2 

(50%) 
2 

(50%) 
3 

(50%) 
3 

(50%) 
2 

(40%) 
0 

(0%) 
4 

(50%) 
5 

(50%) 
3 

(42.9%) 
1 

(33.3%) 
Longest Run Length  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 11 13 11 13 

Up 4 3 7 6 4 4 7 9 3 2 7 13 3 3 5 9 
Down 3 4 1 1 1 3 2 1 3 4 1 0 3 1 3 3 

Exact Test:                 
Too few Runs 0.0079 0.1534 0.15340 0.0007 0.36330 0.0441 0.0007 0.0007 0.0441 0.00441 0.0079 0.0000 0.36330 0.8464 0.15340 0.0000 
Two-sided 0.0125 0.3070 0.3070 0.0007 0.73550 0.0832 0.0007 0.0007 0.08320 0.0832 0.0125 0.0000 0.73550 0.7355 0.30700 0.0000 

Z-Test                 
Too few Runs 0.00871 0.15409 0.15409 0.00112 0.36705 0.04471 0.00112 0.00112 0.04471 0.04471 0.00871 0.000 0.36705 0.63295 0.15409 0.00009 
Two-sided 0.01742 0.30818 0.30818 0.00223 0.73410 0.08943 0.00223 0.00223 0.08943 0.8943 0.01742 0.000 0.73410 0.7341 0.30818 0.00019 
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 وبتحميل النتائج يتضح ما يمي:
  بالنسبة لمنوع األول من الدورات"Runs Above and Below a reference 

value" ظيرت  النتائج كميا  ،الذي يمثل الدورات أعمى وأدنى القيمة المرجعية
وىذه نتيجة منطقية حيث إن القيمة المرجعية  .متساوية لكل مستويات التعميم المختمفة

وىو القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبيا إما تصاعدًيا أو  ،ىي الوسيط ةالمختار 
لما  ”0“والقيمة  ، لما فوق القيمة المرجعية ”1“وحيث إنو يتم إعطاء القيمة  .تنازلًيا

لذلك ظيرت  .0= عدد القيمة  1فيذا معناه أن عدد القيمة  ، دون القيمة المرجعية
 النتائج بيذه الصورة.

 الذي يمثل الدورات صعوًدا وىبوًطا ، أما بالنسبة لمنوع الثاني من الدورات (Runs 
up and down،) السابقة  والذي يتم فيو تسجيل إشارة الفرق بين كل قيمة والقيمة

من اإلشارات، فقد أعطى نتائج  n-1واستخداميا إلنشاء سمسمة ثنائية من   ،ليا
توضيح تأثير من أجل  عمى أساسيا التوصل إلى تحميل لظاىرة الطبلق تممنطقية 

 حيث اتضح ما يمي: يياالمستوى التعميمي عم
سواء بالنسبة لبلختبار الدقيق  ،مستوى تعميمي أعطى نتائج معنويةأن أكثر  -1

(Exact test) و اختبار  ،وذو جانبين ،ذو جانب واحدZ أيًضا ذو جانب واحد، 
 ،X4 ))وذلك سواء بالنسبة لممطمق ،وذو جانبين، ىو: الشيادة المتوسطة

 ، وكانت النتائج كاآلتي:(Y4) والمطمقةأ
 Exact Test Z Test 

Two few runs Two sided Two few runs Two sided 
 0.00223 0.00112 0.0007 0.0007 مطمق
 0.00223 0.00112 0.0007 0.0007 مطمقة

سواء بالنسبة  ،والمستوى التعميمي الثاني الذي أعطى أيًضا نتائج معنوية -2
 بالنسبة وكذلك ،ذو جانب واحد وذو جانبين ((Exact testلبلختبار الدقيق 

معاىد الجامعية و الشيادة ال ذو جانب واحد وذو جانبين ىو مستوى: Zختبار ال
، وكانت النتائج ( Y6)  والمطمقةأ ، ( X6 )وذلك سواء بالنسبة لممطمق ،عمياال

 كاآلتي:
 Exact Test Z Test 

Two few runs Two sided Two few runs Two sided 
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 0.01742 0.00871 0.0125 0.0079 مطمق
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 مطمقة

 (( Y2 يقرأ ويكتب ولكن بالنسبة لممطمقة مستوى الثالث: ىو ىالمستوى التعميم -3
 فقط حيث كانت نتائج االختبارات كاآلتي:

 Exact Test Z Test 
Two few runs Two sided Two few runs Two sided 

 0.00223 0.00112 0.0007 0.0007 مطمقة
 ،(X1)ولكن بالنسبة لممطمق فقط  ،ىو األميةو أما المستوى التعميمي الرابع:  -4

 كانت نتائج االختبارات كاآلتي:
 Exact Test Z Test 

Two few runs Two sided Two few runs Two sided 
 0.01742 0.00871 0.0125 0.0079 مطمق

 ،فيما عدا فقط الغير مبينة ، فأعطت نتائج غير معنوية ،أما باقي المستويات -5
ولكن ال يمكن االعتماد عميو حيث إنو غير  ،بالنسبة لممطمق اً فقد كان معنوي

 مبين.
عمى ىذه  ،في توجيو النصح واإلرشاد ،التركيز ،بناء عمى ىذه النتائج ،يمكن وبذلك

 صل إلى حل سريع لعبلج مشكمة الطبلق في المجتمع والحدنالمستويات من التعميم حتى 
 منيا.

يمكن االستفادة من نتائج ىذا البحث في وضع آليات عممية لمحد من ظاىرة 
 النتائج أو اآلثار الناتجة عنيا.من و  ،الطبلق
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 التوصيــات: -6
التي يعود سببيا بشكل رئيسي إلى الظروف لمحد من ظاىرة "الطبلق الوىمي"،  -1

عمى الدولة التركيز  يتعين ،لمعاشا إلى الزوج إحالةخاصة بعد  ، المعيشية القاسية
التي تصل في  ،وىي "تدىور المعاشات" ،بشكل كبير عمى المشكمة الرئيسية ىنا

 % من قيمة الراتب الذي اعتادت األسرة االعتماد عميو.12بعض األحيان إلى 
عمى رجال الدين توضيح أن الحصول عمى المعاش بيذه الطريقة محظور في  -2

بإعتبار حكمو حكم التزوير أن و  ،وتحرمو كل األديان ،وغير مقبول تماًما ،الشريعة
كمن يسرق ليحسن  ،استباحة شيء بغير حق تحجًجا بضيق الحال وقمة الدخل أنو

 أو يرتكب أي من الجرائم مبرًرا لذلك بضيق حالو. ،دخمو
آلية محددة يمكن  من وجودو  ،البد من وجود جية تمتمك اإلمكانيات والصبلحيات -3

من خبلليا مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحاالت التي تحصل عميو 
 بطرق ممتوية.

مستقرة ، بحيث و مشروًعا لتأىيل الشباب إلقامة أسرة سميمة  تنشئ عمى الدولة أن  -4
إال إذا كان حاصبًل عمى  ،وتربية األطفالاب عمى الزواج واإلنجاب، ال يقدم الش
 واألسرة ى أستقرار وذلك باعتبار أن . ت كما تفعل أي دولة متقدمةتمك المؤىبل

 فإذا انعدم انعدم المجتمع كمو. ،عماد المجتمع
إذا كانت الزوجة صاحبة عمل، أو لدييا دخل مادي، فبلبد من االتفاق بين  -5

األسرة وتوزيع  نفقات الطرفين، وتحديد مسئولية كل منيما، من ناحية المساىمة في
 الدخل.

بيئة اجتماعية  –تقاليد  –قيم  –بين الزوجين )عادات  اإلجتماعىبد من التوافق ال -6
 بيئة طبيعية( وعدم االستعجال والخوف من العنوسة. –

مطبلق ويبدأ كل منيما حياة السمبية ل اآلثاريحاول المطمقان أال يعيشا تحت وطأة  -7
حياتيما، لن الطبلق نياية م ال يجعبلأالمستقبل، و ب لؤ ومميئة بالتفاجديدة إيجابية 

 لمستقبل.ا يا فىوالبد من االستفادة من ،وأن يعتبرا الطبلق تجربة حقيقية مرا بيا
التي تيدد المجتمع المصري  ،أن مواجية تمك المشكمة االجتماعية الخطيرة -8

تتطمب تضافر جيود األسرة والمدرسة والدولة لغرس  ، سرىاأوالمجتمعات العربية ب
تكون كممة الحيمولة دون أن حياة الزوجية، وعدم االستخفاف بيا، و قيم احترام ال
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"الطبلق" ىي الحل السيل لمواجية أية مشكمة، كُبرت أو صُغرت حتى يتحقق 
 السبلم المجتمعي المنشود.

محياة ل تأىيل الزوجين دورات اجتياز زواج إال بعد أى إصدار قانون يمنع عقد -9
وكيفية إدارة  ،في مجال أىداف األسرة والتخطيط لمحياة الزوجية ،الزوجية واألسرية

 مشكبلت الزواج والترشيد في الميزانية.
يتولى صرف النفقة مؤقتًا لمزوجة أو  "صندوق نفقة"إصدار قانون بشأن تأسيس  -12

أثناء نظر دعواىم  ،النفقة يستحقأو كل من  ،المطمقة أو األوالد أو الوالدين
 دخلحاكم ، وذلك بيدف أال تبقى الحاضنة المطمقة وأوالدىا دون القضائية أمام الم

ويقييا شر  ،وخاصة األمومة والطفولة ، أثناء ىذه الفترة، بالشكل الذي يحمي األسرة
الحاجة، عمى أن يتم تمويل ىذا الصندوق من اليبات والمنح والزكاة والوقف 

 الخيري.
بيدف تحقيق االستقبللية المادية  ،مشروع بوليصة تأمين لممرأة ضد مخاطر الطبلق -11

دون أن يستغل ىذا المشروع في تفكيك األسرة أو أن  ،الكاممة لممرأة أمام الرجل
تستخدمو المرأة كسبلح لمتحمل من التزاماتيا األسرية، أو التبلعب لمحصول عمى 

 األموال التعويضية من شركات التأمين.
مسمى "أصول الحياة األسرية" إدخال مقرر دراسي في المدارس الثانوية تحت  -12

 ابتداء منوتكوين األسرة  ،لمطمبة والطالبات يتضمن توضيح أسس الحياة الزوجية
يم فكرة ديحتى تكون ل ، اختيار شريك الحياة وانتياء بالواجبات والحقوق الزوجية

 واضحة عن الزواج تساعدىم عمى بناء أسر سميمة.
 ،من خبلل قنواتيا المختمفة ، بالتدخل الفّعالمن الضروري أن تقوم الييئات الدينية  -13

 إلفيام الناس الحكمة من وراء رخصة الطبلق.
المدني بنشر أن تقوم المؤسسات اإلعبلمية والجمعيات الحكومية وجمعيات المجتمع  -14

التوعية األسرية لممتزوجين وغير المتزوجين عمى حد سواء والتحذير من مخاطر 
لما ليا من السابقة ذلك من خبرات المطمقين فى  ،نالطبلق عمى المجتمع مستفيدي

 أىمية في المساعدة عمى تجنب حصول الطبلق في المجتمع.
وحدات لئلرشاد األسري في مراكز األحياء التي تعنى بالشؤون نشاء ضرورة إ -15

يعمل بيا اختصاصيون أكّفاء، ويكون من أىم واجباتيم دراسة المشكبلت و  ،األسرية
 الرغبة في الطبلق قبل وقوعيا وقبل وصوليا إلى المحاكم.الزوجية، وحاالت 
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وذلك بالعمل عمى  ،إعادة التوافق النفسي لممطمقين والمطمقات، السيما المطمقات -16
وممارسة حياتين بشكل  ،دمجين في المجتمع بتشجيعين عمى إكمال دراستين

 طبيعي وتوفير العمل لمراغبات فيو واالنخراط في المجتمع.
واالستفادة منيا  ،المعمومات المكتسبة في ىذه الدراسة بعين االعتبارخذ أن تؤ  رجىي -17

 في أي دراسة مستقبمية.
، التخطيط بصورة عممية بيدفاالستعانة باألساليب العممية بتنصح ىذه الدراسة  -18

 .عند وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية
أو ىيئة قومية تكون مسئولة عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة  ،إنشاء بنك لممعمومات -19

 وحديثة وتفصيمية عن مختمف جوانب مشكمة الطبلق وعن التأمينات والمعاشات.
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 مراجــع البحــث: -7
إبراىيم بن ىبلل العنتري: الجزيرة لمصحافة والنشر أول جريدة سعودية عمى  -1

ربيع الثاني  14عبلجو"، الجمعة سبل  –آثاره  –اإلنترنت: "الطبلق: أسبابو 
 ىـ.1432

األسباب وطرق  –لحقوق المرأة "الطبلق المبكر  Wafaأحمد حسين الشيمي: وفاء  -2
 م.23/4/2213المواجية"، 

دراسة  –أحمد فايز أحمد سيد: "أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر  -3
اإلنسانية، السنة الخامسة، العدد تحميمية تقييمية"، مجمة جامعة طيبة لآلداب والعموم 

 ىـ.1437، 12
األخبار: "الطبلق الزائف ... الباب الخمفي لنيب أموال المعاشات"،  -4

 م.4/12/2217
/ فبراير/ 1أىل مصر: "إحصائيات مرعبة عن نسب الطبلق في مصر"،  -5

 م.2217
ع إيمان ماىر العطار: المراقب "الطبلق ... مشكمة اجتماعية خطيرة تيدد المجتم -6

 م.11/12/2212المصري"، 
بوابة أفريقا اإلخبارية: "عن أسباب الطبلق وزيادة معدالتو في مصر"،  -7

 م.22/6/2214
جريدة الميدان مصر أول جريدة مستقمة في مصر "الطبلق خطر ييدد األمن  -8

 .2217نوفمبر  8القومي"، األربعاء 
القرارات )نموذج سيف الدين عثمان فتوح وآخرون: "التنقيب في البيانات واتخاذ  -9

تطبيقي لخزان خشم القربة("، مجمة النيل األبيض لمدراسات والبحوث، العدد الثالث 
 .2214مارس 

 م.2/9/2212عباس سبتي: "دراسة تحميل أسباب ظاىرة الطبلق"،  -12
تطبيقات باستخدام  Data Miningعبد الحميد محمد العباسي: "التنقيب في البيانات  -11

SPSS ModelR2213راسات والبحوث اإلحصائية، جامعة القاىرة، "، معيد الد. 
دراسة اجتماعية  –غنى ناصر حسين القريشي: "الطبلق بين الممكن والمحظور  -12

 تحميمية"، جامعة بابل، كمية اآلداب.



 د. ماجى احمد                   اسلوب احصائى لتحليل تأثير المستوى التعليمى  

- 33 - 

 7102مجلة الدراسات المالية و الجارية                                         العدد الثالث 

منى محمود محمد عباده: "استخدام األساليب اإلحصائية القتراح محافظ االستثمار  -13
 .2214ر، كمية التجارة، جامعة عين شمس، في األوراق المالية"، رسالة ماجستي

النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطبلق الجياز المركزي لمتعبئة العامة  -14
 م.2216-2221واإلحصاء اإلصدارات من 

ألف حالة  172وجيو الصّقار: اليوم السابع "مصر أولى دول العالم في االنفصال  -15
 م.2215سبتمبر  11طبلق أغمبيا خمع"، 

إلى  2215لسابع: "التعبئة العامة واإلحصاء: ارتفاع معدالت الطبلق خبلل اليوم ا -16
 .2216سبتمبر  28مواطن"،  1222لكل  2.2

17- www.nassejacademy.org. 

18- www.mediawiki.org. 

19- https://marefa.org. 

20- NCSS Statistical Software NCSS.com Chapter 256 “Analysis of 
Runs”2016. 

21- William W.S. Wei, “Time Series Analysis: Univariate and 
Multivariate Methods,” 2nd Edition, Temple University, 2006. 
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