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Abstract 

The movement of travelers represents a good induction to the train 
transference efficiency with the existence of another indications. So the 

research aims to recognize, the impact of one of the basic variables was   

(transference technique) which is represented with (Travelers vehicle and 
locomotive) and its relationship with the dependent variable which is 

(The travelers transference) during the years (1970-2000). This period 

was divided to two periods. that is represent qualitative shift in this filed 
and in another hand represent a big negligence for this field and these 

findings are expressed by mathematical models by using the ridge 

regression approach.                                                                                
 

 الخالصة
ساكت الحدياد ماج دجادد المؤشارات ا  ار   إح حركة المسافريح تشكث مؤشرُا جيدُا لكفااةة 

لاللت فا ح فاادب الهحاث فااد الت ارب أما  لماار لحاد المتةياارات ا ساساية أما  حركااة ال  اث هالسااكت 
دالمتممااث هااا  أرهااات المسااافريح ا ال ااا رات   ال  ااث  االحديااد دكاااح المتةياار الم تاارح فااد  تك دلدجياا

حياث اأتماد الهحاث تمات المتةيارات ا ساساية المساات مة دألمتغاا هاالمتةير الم تماد دالال  فاد    ااث 
  حيااث تااج ت ساايج فاال  الفتاارة 0972 -0222المساافريح  لسااكت حديااد ال ااراة   االث فتاارة الهحاث  

فاالا ال  ااام  دم غااا مااا للغاار إفماااث شااديد لغاالا م غااا مااا للغاار ل ااا   مااة  دأيااة فاا   -إلاا  فتاارتيح 
 Ridgeال  ام دحسب ال مالج الرياضية الت  تج التدصث إليغا هاست داج  ري اة ا حادار الحارب  

Regression.  
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 المقدمة 
يممااث ال  اااث لحاااد ال  اأاااات ارمتصاااادية الرفيساااة دالحيدياااة فااا  ارمتصااااد الاااد    دتتمماااث 

يصااااث ا شااا ا  دالماااداد فااا  م اااام ال  اااث هال االتك دلدجيااا  ااادمات التااا  تدفرفاااا أممياااات ال  اااث دال
دالهضافج مح مكاح إل  ل ر  حياث لح حركاة المساافريح تشاكث مؤشاراا جياداا لكفااةة الساكت الحدياد 
هالتكاماااث ماااج المؤشااارات ا  ااار . دماااد شاااغدت ساااكت حدياااد ال اااراة ت ااادراا ممحدلااااا هال ساااهة ل ااادد 

  ددر م اام ال  اث لكد ال ال  اام الماؤمر فا  الكميار ماح المسافريح أم    د  الساكت  دفالا ي ا  
 ال  اأات ا  ر   حيث ي د الشرياح لددرة الحياة ارمتصادية دارجتماأية للمتصاد الد   .

 
 هدف البحث 

ال  اااث  أرهاااات المساااافريح ا ال اااا رات   ايغااادب الهحاااث إلااا  الت ااارب أمااا  لمااار تك دلدجيااا
ات ارمتصاااادية ال دمياااة فااا  امتصااااد ا الاااد    دلمفتااارة      أمااا    اااث المساااافريح لساااكت لحاااد ال  اأااا

  مح  لث إيجاد  مدلج رياض  دم   ا  يحادد ال لماة هايح المتةيارات المسات مة 0972-0222 
ل تمت م الجة إحد  ال  اأات المغمة فا  فالا المجااث هاسات داج   التفسيرية  دالمتةير الم تمد  دال

 ة ها   رافة ار حدار .إحد  ا ساليب اإلحصافية دالمتممم
فاال  الدراسااة أماا  هيا ااات السمساامة ال م يااة ال اصااة ه  ااث المسااافريح أماا    ااد  السااكت 

 الحديد دالمتةيرات المؤمرة ف  مد  ت در فلا ال  ث.
دماااد تضاااام ت المتةيااارات المساااات مة  س   الااا مح  متدساااا  د اااث الفاااارد  أااادد السااااكاح فاااا  

ال  اث  أرهاات المساافريح ا ال اا رات   لماا  اكمياة   تك دلدجياال راة  السرأة  التكاليب  ال ف اات ال
 المتةير الم تمد ف د تضمح  أدد المسافريح أم    د  السكت الحديد . 

 
 أهمية البحث 

 لااارُا  فمياااة م اااام ال  اااث فااا  ساااكت حدياااد ال اااراة هاأتهاااار  لحاااد المؤشااارات ارمتصاااادية 
رة فا  ال ساج الكهيار م غاا فااح تمات الهيا اات فا  فا  المغمة د لاراا لمهيا اات الضاردرية لمدراساة متادف

  لمدراسة لكد غاا شاغدت افتماماا فا  مجااث 0222 -0972لغمهغا هيا ات كمية دتج ا تيار الفترة  
م ااااام   ااااث المسااااافريح دفاااا  ت درفااااا. كمااااا إح فاااالا الهحااااث اأتمااااد أماااا  الهيا ااااات الم شاااادرة فاااا  

الم شاادرات الصااادرة مااح م شاالة سااكت الحديااد المجمدأااة اإلحصااافية الساا دية دل اادة ساا دات دأماا  
 ل دة س دات دأم  ه ض ا دهيات الم شدرة.

 

يوجد الكثير من المتغيرات األخرى والتي لها صمة أيضا بموضوع البحث ، ولكن ارتأيناا أن يكاون لهاال المتغيارات  )*(  
 تؤديه من أثار في هاا القطاع. دورا كبيرا جدا في عدد المسافرين إليجاد العالقة بين دور التكنولوجيا وما

 فرضية البحث
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ت تمااد فرضااية الهحااث أماا  الفاارض التااال   ر تدجااد ألمااة   يااة تامااة لد شااهل تامااة هاايح 
مااح المتةياارات المساات مة م اهااث فرضااية ل اار   دجاادد متةياار مساات ث داحااد لد لكماار مااح مااؤمر   ل   

 أم  المتةير الم تمد.
 

 البحث أسموب
دب اإلحصااااااف  دال ري اااااة اإلحصااااافية فااااا  الت اااااديج دالتحمياااااث اأتمااااد الهحاااااث أمااااا  ا ساااام

-0972أتمادفاااا  ااالث المااادة   ارمتصااااد  لممتةيااارات المسااات مة دالم تمااادة لمهيا اااات دالتااا  تاااج ا
0222 . 

دمااااد مسااااج الهحااااث إلاااا  مسااااميح  ا دث ت ااااادث ا ساااا  ال لريااااة إلحااااد   رافااااة ار حاااادار 
دم امشاتل لةارض الدصادث إلا    ا اب الت هي ا  لمهحاثفيما ت اادث الماا   الج  دمراحث ه اة ال مدلج

 ماادلج ا حاادار مت اادد يصااب ال لمااة هاايح متةياارات الهحااث دحسااب ال ري ااة التاا  تااج لكرفااا دفاا  
 ضدة الهيا ات الت  تج اأتمادفا.

 

مااح اجااث تحميااث متةياارات الهحااث إحصااافيا يجااب تفسااير ه ااض المفااافيج  الجانااب النظااري:: أوالً 
فااا  الجا اااب التحميمااا  لاااللت تاااج  فااا  فااالا الجا اااب  التااا  سااايتج اسااات دامغا
 است داج المفافيج اآلتية 

 المربعات الصغرى   أ.
هكد غاا غيار متحيا ة  كماا ت د المره ات الصاةر  ماح ال ارة الساغمة دالدمي اة دالتا  تتميا  

ل غااا تمتماات امااث التهاي ااات مااح هاايح كااث الم اادرات غياار المتحياا ة ا  اار   دفاا  حالااة ت اادد ال لمااة 
ال  ية فلح المره ات الصاةر  تكادح غيار ف الاة حياث إ غاا ت  ا  ت اديرات غيار دمي اة  هي ماا فا  

   0 حالاة اسات داج  رافاة ا حادار ل اار  فا ال ياتج ت مياث ماايج الم ادرات دالتهاي اات المتضا مة  شاااكر
دلااااللت  حصااااث أماااا  مجماااادم مره ااااات ال  ااااال الكميااااة امااااث ممااااا فاااا  أمياااال لممره اااااات    0998

 الصةر .
 بناء نمواج االنحدار   .ب

ي رب مفغدج ار حدار هل ل م يا  رياض  لمتدس  ال لمة هايح المتةيار التااهج دمتةيار لد 
المساااات مة لد  التفساااايرية   دي اااات  تحميااااث ار حاااادار هدصااااب  متةياااارات ل اااار  تساااام  المتةياااارات

يارات مسات مة ال لمات هيح المتةيرات أم  فيفة  مادلج  ففا  حالاة كادح ال مادلج يحتاد  أما  متة
 أدة فا ل يسم  ه مدلج ار حدار ال    المت دد ديكتب هالصيةة اآلتية 

i

m

j

ijji EXBBY  




1

0                                                                       0  ..........  

                                                                              1,2,.....,n=i 
  حيث
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XIJ المتةيرات المست مة  حيث =m, ....1,2=j 
 تممث أدد فل  المتةيرات. [m]داح 

EI  ال  ل ال شداف  الل  يفترض ا ل يتد م تد ي ا  هي يا دفد يشير إل  امر ال دامث غير =
 تمد.الم ردفة دالت  لج تدرج ف  ال مدلج مح المتةيرات المست مة أم  المتةير الم 

B0,BJ .مداهت دف  م ممات ار حدار = 
دأم  ضدة فلا ال مدلج تج است داج متةيرات الهحاث المسات مة ماج المتةيار الم تماد  جاث 

حيااااث تممماااات فاااال    الدصاااادث إلاااا  المتةياااار المساااات ث ا فضااااث فاااا  ألمتاااال مااااج المتةياااار اآل اااار
 ح تمت المتةيرات.المتةيرات أم  ال حد التال  مج إأ اة تفسير امتصاد  لكث متةير م

Yi أاادد المسااافريح  المتةياار الم تمااد  دفااد يممااث ال مااب أماا  ال  ااث هالسااكت الحديااد حيااث إح =
 جيدا لكفاةة سكت الحديد هالتكامث مج المؤشرات ا  ر . حركة المسافريح تشكث مؤشراا 

X1د دفاااد = الااا مح  دفاااد يمماااث ال داماااث ال هي ياااة اللإرادياااة الماااؤمرة أمااا  ال  اااث فااا  ساااكت الحديااا
 يتضمح جممة مح المتةيرات الت  يص ب مياسغا.

X2 متدسااا  د اااث الفااارد  دفاااد حصااايمة د ااادث ا فاااراد م سااادهة إلااا  أااادد الساااكاح لتهيااااح ال اااادة =
الشاارافية لمفاارد دالتاا  لغااا ارتهااا  دميااة فاا  اساات داج ال  ااث سااداة كاااح ال  ااث هالسااكت الحديااد لد 

تاا  مااح  للغااا ساايتحدد ل   اادم مااح ا  اادام التاا  إلاا  ماادرة الفاارد الشاارافية ال غيرفااا دللاات دف اااا 
 سيست دمغا.

X3 .أدد السكاح ف  ال راة = 
X4 تك دلدجياااا ال  اااث دتتمماااث ه ااادد الدحااادات المتحركاااة فااا  ساااكت حدياااد ال اااراة دفااا   أرهاااات =

المساااافريح ا ال اااا رات  دكاااللت شااااح ات الهضاااافج دالتااا  تت ااارض إلااا  ال ياااادة لد ال  صااااح 
مااا   دماااة ال  اااث هالساااكت الحدياااد لااالا كااااح فاااد المتةيااار الم تااارح كلحاااد هساااهب  ياااادة ال ماااب أ

 المتةيرات ا ساسية المست مة دتلميرفا أم  المتةير الم تمد  س .
X5.السرأة ت ا  كيمدمتر / ساأة = 
X6 = دالم صدد هغا لح السكت الحديد ه هي تغا ت دج  دمات م اهث لجادر التكاليب  ال ف ات الكمية  

دفج إل  اللفاب إل  السكت هشكث غير  هي   دت د فل  مح المؤشرات المغمة الت  رم ية مما ي
 ي تمد أميغا  شا  سكت الحديد ف  مجاال    اث الهضاافج دالمساافريح دكاللت لكد غاا ت تماد ليضااا 
أم  الدفدرات ارمتصاادية ماج دجادد الم افساة هال  اث فا  ساكت الحدياد ماح مهاث ا  ماا  ا  ار  

 الحاصااث فا  مرد تغاا م ار ااة هاا  دام ا  ار  كدسااافث ال  اث كالسايارات مااملا  دكاللت ار  فااض
 إضافة إل  مهات ت ريفة ال  ث الت  ي  ك  أم  حجج اإليرادات.

___________________________________ 
المقدماة مان  التخصصااتمن األسباب التي تؤدي إلى عدم تطور تكنولوجيا النقل هو االستثمار والاك بسابب قماة   )*(

الدولة وغيرها لعدم هاا القطاع ولصعوبة الحصول أو باألحرى عادم وجاود ماا ياوحي االهتماام بهااا القطااع ب اكل 
 ( حتى يومنا هاا بسبب الحروب واألزمات.2982كبير منا عام )

 تفسير نمااج االنحدار  .ج
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   0 يماااا أماااا  مجمدأااااة مااااح الفااااردض  لل   إح  مااااالج ار حاااادار ال  يااااة ه ياااات اأتماااااداا 
  لفمغاااا فاااد  أااادج دجااادد ألماااة تاماااة لد شاااهل تاماااة هااايح المتةيااارات المسااات مة  ل  غيااااب 0225

دأ ااد تاادفر فاال  الفااردض يمكااح ت اادير م ااالج  Multicollinearityمشااكمة ت اادد ال لمااة ال  يااة 
    دهالصيةة اآلتية0987ال مدلج هاست داج  ري ة المره ات الصةر   الراد   

  yXXXB ''
1^ 

                                                                          0   ........     

دتتصب فل  ال ري ة هل غا غيار متحيا ة دلغاا اماث تهاايح حياث لح التهاايح ف اا متجاا   لالا 
ي مااة أماا  م اادرات فاال  ال ري ااة هاااح لغااا لفضااث ت اادير   اا  غياار متحياا  دأ ااد أاادج تح يااة ل  

 فرضية مح فردض التحميث ت ث الدمة ف  ت دير الم ممات ه ري ة المره ات الصةر .
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل   .د  
 تج است داج ا ساليب التالية ف  تحميث هيا ات الهحث 

XXاساتخدام محادد المصافوفة ) (2 o  =XXفاا لا كااح  ( ماان حياث قيمتاه' فغالا يادث أماا   '
1=دجاادد ت ااادد ألماااة   ياااة تامااة هااايح المتةيااارات الت هؤياااة  لمااا إلا كااااح   XX فغااالا يااادث  '

  لمااا تةياار الحااالتيح الساااه تيح فاااح محاادد ت اماادة فيمااا هي غااا  مXأماا  لح لأماادة المصاافدفة  
 اادد ألمااة   يااة هاادرجات م ي ااة                المصاافدفة ساادب ي ااج هاايح الصاافر دالداحااد ديكاادح ف الاات ت

 . 1998   0  شاكر
  إل لح فال  ال  اصار تهايح ل اا ماد  استخدام عناصر مصفوفة االرتباط الواقعاة خاارج القطار (2

  إلا  لح (Gunst & Mason, 1980  4مدة اررتها  هايح المتةيارات الت هؤياة  حياث لشاار  
  0.80لد   0.70  ت ادد ألماة   ياة فا  اكهار ماح ميمة اررتها  الت  يمكح تدث أم  دجدد

 &Fisherأ دفااال يمكاااح لح  حااادد دجااادد ت ااادد ألماااة   ياااة هااايح المتةيااارات  كماااا لشاااار  

Mason
(5)

إلااا  لح م اماااث اررتهاااا  هااايح المتةيااارات دالااال  يشاااكت هدجااادد ت ااادد    1981 ,
يااة الاال  يممااث دمااح  االث اساات داج الصاايةة التال 0.90لد  0.80ألمااة   يااة فااد اكهاار مااح 

   tا تهار 

21

2

r

n
rt




                                     3 ........                                       

   

 = ميمة م امث اررتها . r= أدد ال يج   nحيث إح 
است داج أ اصر ال  ار لممصافدفة   (VIFعناصر تضخم التباين ) (3  1

'


XX    دالتا  تسام
  حياث حاددت مايج م اماث (Variance Inflation Factor (VIF)ه  اصار تضا ج التهاايح

  Gunst & Mason , 1980دضاج كاث ماح    أامث تض ج التهايح ف  أادة مصاادر م غاا
   . VIFا ل ف  حالة  
كمااا    فاااح فاالا ياادث أماا  دجاادد تاادا ث   اا  هاايح المتةياارات الت هؤيااة10  لد  4كاااح اكهاار مااح  

Marquardtلشار  
 (6)

أما   فغالا يادث ليضااا   10  اكهار ماح  VIF  ا ل ف  حالة كادح  1970 ,
 دجدد تدا ث     هيح المتةيرات الت هؤية.

  Condition Number  است داج م يا  ال دد الشر     4

166



 .أثر المتغيرات األساسية عمى حركة النقل بالسكك الحديد ومعالجتها باستخدام انحدار الحرف

 461 

 ,Berkحياث يل ال فالا الم ياا  الشاكث التاال  دالال  تاج دضا ل ماح مهاث  
(8)

  حياث لح 1970
 Max Li دف  اكهر ال يج اللاتية د  Min Li ف  اصةر ال يج اللاتية لممصفدفة   XX ' 











i

i

MinL

MaxL
U                     4.......                                                    
        

 : Ridge regressionاستخدام انحدار الحرف  ( 5
حيااث امتاارح فاالا ا ساامدب مااح مهااث  راب الحاارب مااح لكماار ال رافااة اساات داما دشاايدأاا ي ااد ا حاا 
 Hoerl and Kennard,1970  دت تماد  ري اة ا حادار الحارب أما  إضاافة الماهات  K  إلا  

  ل  لح ا حادار الحاارب فااد  ري اة لت ااديث المره ااات الصااةر  XXل  اار لممصاافدفة  أ اصار ا
ت الت هؤيااة دهااللت ي اارب ا حاادار الحاارب  أماا  ا اال دالااة أ ااد دجاادد تاادا ث   اا  هاايح المتةياارا

ح ا تياار ميمااة م اساهة لااا  K  لد لم مماة الحاارب  Kل اماث الحاارب     سادب تااؤد  إلاا  K   دال
إأ اة ت ديرات لكمر دمة مح ت ديرات المره ات الصاةر  ده اد للات ياتج رساج لمار الحارب دالال  

  تل ااال ميمتغاااا ضااامح الفتااارة Kث إح    حياااKفاااد أهاااارة أاااح رساااج م ااااملت ار حااادار دمااايج  
  فااح فالا ياادث K  فا لا كا ات الم ااملت الم ادرة تتةيار هشاكث كهياار ماج التةيار فا  ميماة  0.1 

داضا  أما  دجادد ت ادد ألماة   ياة فا  الهيا اات. ديلحال لح أادج ارسات رارية فا  الم مماات 
لمااة   يااة هاايح المتةياارات الم اادرة ال اتجااة مااح التةياارات فاا  الهيا ااات تاادث أماا  دجاادد ت اادد أ

 الت هؤية  ديمكح ملحلة للت مح  لث شكث لمر الحرب.
 

 الجانب التطبيقي  ثانيُا :
تج ف  فلا الجا ب تحميث الهيا ات الت  تج جم غاا ماح مصاادر م تمفاة دالتا  لكارت سااه ُا   

ث تااج ت ساايج   فاا  الممحااة دالتاا  تااج تحديمغااا هالصاايةة ال ياسااية حياا0  دالمدضااحة فاا  الجااددث رمااج
-1980ال تااااافن ال غافياااة لمهحااااث دالفتااارتيح فاااا     فااال  الفتااارة إلاااا  فتااارتيح لةاااارض الدصااادث غاااال

ث   متةياارات مسات مة مااج متةيار م تمااد  ده اد إجااراة التحمياا6  دتضام ت  2000-1981    1970
    تج التدصث إل  ال تافن التالية

إيجاااد ال اايج اللاتيااة لممصاافدفة    فاا  الممحااة تااج1مااح  االث الهيا ااات التاا  فاا  الجااددث رمااج     ل
 X'X دمح مج محدد المصفدفة دكما يم    

0015.0'
1




p

i

iLXX  
تااج إيجاااد أ اصاار مصاافدفة اررتهااا  الدام ااة  ااارج ال  اار دالمهي ااة  تافجغااا فاا  الجااددث رمااج     ب

تحدياااد ميماااة اررتهااا  الااال  يااادث أمااا  دجااادد  t  التااال  حياااث  سااات يج ماااح  االث ا تهاااار 1 
  الجددلياااة t  المسااات رجة ماااج ميماااة  t  ااا  هااايح المتةيااارات  دماااح ماااج   اااارح ميماااة  تااادا ث 

tabcatفاا لا كا اات    n-2هدرجااة حريااة   tt    فغاالا ي  اا  أاادج دجاادد تااراه    اا   مااث لد
  إلا  لح يصاه  r  فا  كاث مارة   ادض فا   1.0  إل   0.1مح     اهتداةا rيساد  مح ميمة  
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  1.70  الجددلياااة  t  د  2.348  المحسااادهة  tم  دياااة  حياااث همةااات ميماااة    tلااادي ا ميماااة  
  الجددليااة دالمحساادهة ف   ااا  حصااث أماا  ميمااة tدأ ااد الم ار ااة ماااهيح ميمتاا    0.05لمسااتد  

 r دف  م امث اررتها  الل  يشكت هدجدد تدا ث     هيح المتةيرات  Mendenhall & 

Sincich ,
(9)

1986 
 

 (1الجدول رقم )
 مثل معامالت االرتباط بين المتغيراتي

        

=X   َX=R 

0.56 0.37 0.82 0.81 0.54 1.00 
0.47 -0.412 0.678 0.83 1.00    0.54 

0.633 -0.09 0.85 1.00 0.834 0.81 
0.48 0.23 1.00 0.85 0.67 0.82 

0.002- 1.00 0.23 -0.09 -0.41 0.37 
1.00 -0.002 0.48 0.63 0.47    0.56 

      
 

ث هيا ااات المصاافدفة  جااد لح ف الاات ارتها ااات هاايح المتةياارات  حيااث تااج إيجاااد دمااح  اال
حياث  لحاال دجادد ارتها ااات   r=0.40ميماة اررتهاا  لل تهااار الال  تااج لكار  ساااه ُا دالتا  همةاات 

 هيح المتةيرات المصفدفة دأم  ال حد ا ت   
 

   X4-X6  X3-X4  X2-X3  X1-X2 
     X3-X6  X2-X4  X1-X3 

       X2-X5  X1-X4 
       X2-X6  X1-X6 

 

ح تفسير فل  المتةيرات ف  الهحث ت    كما يم      -دال
  دكاااللت هااايح المتةيااار X4ال  اااث   ا  دتك دلدجياااX1ارتهاااا  مدجاااب م  اااد  هااايح المتةياااريح الااا مح  

 (X1   ماااااج المتةيااااارات  متدسااااا  د اااااث الفاااااردX2د الساااااكاح    دأااااادX3  دالتكااااااليب  X6  دفااااا  
  X5  مااج الساارأة  X2ارتها اات م  ديااة. فاا  حاايح دجادد ارتهااا  سااالب هاايح متدسا  د ااث الفاارد  

  دكااااللت دجااادد ألمااااة  X6   دالتكااااليب  X3  أااادد السااااكاح  دارتها اااات مدجهااااة ماااج المتةياااارات
ارتهاااا  مدجاااب ماااج  ضااااا دلي  X6  ماااج التكااااليب  X3  هااايح المتةيااار أااادد الساااكاح  أكساااية  ساااالهة

  مااج X4   كاللت دجادد ألمااة مدجهاة هايح متةياار تك دلدجياا ال  اث  X4المتةيار تك دلدجياا ال  ااث  
 . دأماا  ال ماادج  لحاال لح ف الاات ارتها ااات م   يااة دغياار م   يااة دلك غااا X6متةياار التكاااليب  

دلدجياا ال  اث  دكمااا فا  كاث ا حااداث تاؤمر دت ماث أماا  لرهاات فا  الت ااديرات دأما  التالمير أماا  تك 
 ف  ألمات اررتها  اآلتية 

   فلح ميج تمت ال  اصر تكدح كما يم  vif  دأ د است داج أ اصر تض ج التهايح  جا
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Vif:    7.83    6.45     13.36     7.37   5.38    1.76                                        

 ا ث     هيح المتةيرات.  مح ال  اصر تدث أم  دجدد تدL1داح ميمة  
دكمااا  ((X`Xدفاا  حالااة اساات داج م يااا  ال اادد الشاار   فاالح ال اايج اللاتيااة لمصاافدفة اررتهااا    د

   -يلت  
L1= 3.71     L2= 1.4     L3= 0.58     L4=0.14     L5= 0.097     L6= 0.044 

   يكدح ال دد الشر   (Aالممحة(دمح  لث الهيا ات الت  تج است دامغا ف  
U= Max Li/Min Li = 3.71/ 0.044= 8.43                                             

دمااااح ال تيجااااة فل غااااا اكهاااار مااااح داحااااد دهااااللت يكاااادح لاااادي ا ت اااادد ألمااااة   يااااة هاااايح المتةياااارات 
Myersالت هؤية 

(10)
,1986) ).   

امار الحارب دماح ماج رساج   Hoerol & Kennard, 1970دأ اد اسات داج ا حادار الحارب    فاا
  دالااال  يدضاا  الم مماااات ه ري ااة المره اااات 0دجااد ا ال تااافن التالياااة المهي ااة فااا  جااددث رمااج  

    0الصةر  دا حدار الحرب المهيح ف  الشكث رمج  
 

 (2جدول رقم )
 يمثل المعممات المقدرة بطريقة المربعات الصغرى وانحدار الحرف

 التكاليب
Col.6 

 السرأة
Col.5 

تك دلدجيا 
 Col.4ال  ث

 أدد السكاح
Col.3 

متدس  د ث 
 Col.2  الفرد

 ال مح
Col.1 

Ridge 
parmeter 

0.819224- 0.332281 0.286913- 0.451096 0.249647- 0.560271 0.0 
0.399182- 0.307217 0.0556107- 0.306036 0.18636- 0.249482 0.1 
0.268196- 0.277217 0.0140949 0.224927 0.149374- 0.166354 0.2 
0,201161- 0.251563 0.0458909 0.175664 0.125307- 0.128637 0.3 
0.159659- 0.23009 0.062781 0.143257 0.108264- 0.107219 0.4 
0.131218- 0.212001 0.0723678 0.12063 0.0954793- 0.93375 0.5 
0.110454- 0.196597 0.077906 0.1041 0.0854859- 0.0836291 0.6 

0.0946227- 0.183333 00810193 0.0915863 0.774323- 0.0763397 0.7 
0.0821643- 0.171795 0.0826032 0.0818357 0.0707872- 0.0706366 0.8 
0.0721198- 0.161667 0.0831887 0.0740551 0.0652008- 0.0660179 0.9 
0.0638646- 0.152704 0.0831071 0.0677204 0.0604323- 0.0621748 1.0 

 

كاااح ال مادلج الم اادر هالمره اات الصااةر  حساب الشااكث ا تا  دالاال  يمماث ال ماادلج ال  اا   حياث
  ديمكااح تفسااير (K=0.0)الاال  يصااب ال لمااة هاايح المتةياارات الت هؤيااة دالمتةياار الم تمااد أ اادما 

  تافن الجددث هما يم  
  ماااج    متدساا  د ااث الفاارد  الاال  يمماااث إشااارة سااالهة  دفاا  ألمااة أكساايةX2إح المتةياار    0

   .المتةير الم تمد  أدد المسافريح 

169



 السيد رياض مرتضى  &ريد إسماعيل السيفو  د. ف

 411 

   تك دلدجيا ال  ث  حيث كا ت إشاارتل ساالهة ه لمتال ماج المتةيار الم تماد  أادد X4المتةير    0
 .المسافريح  دف  ألمة غير م   ية ماهيح المتةيريح

    التكاليب  يممث ألمة أكسية  ساالهة  ماج المتةيار الم تماد  أادد المساافريح X6المتةير    3
دتفساااير للااات لح الساااكت الحدياااد ه هي تغاااا ت ااادج  ااادمات م اهاااث لجااادر رم ياااة مماااا يااادفج للااات 
الالفاب إلاا  الساكت الحديااد هشاكث غياار  هي ا  دلكااح التارد  الحاصااث فا  فاالا ال  اام دأاادج 

 لد  إل  لح تكدح الكمفة كهيرة ر يست يج تحممغا المدا ح. افتماج الددلة هل ددأمل مادياا 
 ه اة  مدلج ا حدار م تمد دأم  ال حد آرت  دأم  ضدة للت تج 

Y^ = 0.56027X1 – 0.249647X2+ 0.451096X3- 0.286913X4+  
         0.332281X5- 0.819224X6                                                    ………(5)                      

   دهما يم  K= 0.9ت الجرب حيث  دأم  فلا ا سا  تج إيجاد ال مدلج الم در حسب م درا
  لصااهحت إشااارتل مدجهااة دفاا  تممااث ألمااة  رديااة ه ااد لح كا اات X4إح تك دلدجيااا ال  ااث   .0

إشارتل سالهة ف  ال مدلج الساهة هالم ار ة مج المتةيار الم تماد    اث المساافريح  دفا  حالاة 
   .م   ية لتفسير ال تيجة ف  لث ا حدار الحرب

لم ار اااة ماااج المتةيااار الم تماااد     يااات إشاااارتغا ساااالهة فااا  ال مااادلجيح ها  ماااد هx6إح التكااااليب   .0
   ث المسافريح  ديدث للت أم  إح ف ات لسهاب دف ت إل  للت م غا  

ت ريفة ال  ث ال فيدة دض ب اإليرادات لد  للت إلا  لح تكادح الكماب المحسادهة أما  فالا ال  اام 
   ر تة يغا تمت اإليرادات فكا ت التكاليب سالهة.

 داح ال مدلج الم در كاح أم  الشكث التال  
Y^= 0.066017X1- 0.0652008X2+ 0.0740551X3- 0.0831887X4 + 
        0.161667X5- 0.0721198X6                                               …………(6) 

                 

 .إشارتل سالهة ليضاا  متدس  د ث الفرد  كا ت   X2دمح شكث ال مدلج فلح المتةير  
دتفسير للت لح فلا المتدس   لث الفترة التا  ل الت م ال الم مدماات لاج تكاح هالمساتد  الم مادب 

اإل فااة لمفارد أما  حاجتال مماا لد  إلا  تاد   مساتد   حيث لح إأادة تد يج الد دث لج يكح أادرا 
   لللت كا ت اإلشارة سالهة.اليدمية

 -يح يمكح تفسير ما يم  دهصدرة أامة دمح  لث ال مدلج
دالااال  يااادث أمااا   طريقاااة المربعاااات الصاااغرى  لغااار هاإلشاااارة الساااالهة فااا  X4لح المتةيااار الراهاااج  

أادد المساافريح  دفالا  اساب  ردياا ماج المتةيار الم تماد  تك دلدجيا ال  ث دالت  ماح الم   ا  لح تت
لغاار  طريقااة انحادار الحارفاج ه ادد إلا  التادا ث ال  ا  المدجاادد هايح المتةيارات الت هؤياة دهاسات د

تةيياار فااا  إشاااارة فااالا المتةيااار كااادح فااال  ال ري اااة تمماااث التااادا ث ال  ااا  المدجااادد هااايح المتةيااارات 
  التال  الال  يمماث رساج لمار الحارب حياث الم مماات اسات رت أ اد 0الت هؤية دكما ف  الشكث رمج  

   دف  متح الهحث.0لح تفسير المتةيرات ف  الشكث مدجدد ف  رمج   أمماا  K=0.9ميمة 
دكماااا فاااد مدضااا   تاااج ا تياااار الهيا اااات ماااح  احياااة التد ياااج ال هي ااا  ددجاااد افا تتاااد م  هي يااااا    د

 .  ف  الممحة0هالشكث رمج  
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 : االستنتاجات والتوصيات ثالثاً 
 

 االستنتاجات   . أ
 ت  ما يل إل أم  ضدة ما درد مح تحميث لمهيا ات تج التدصث   
ي اااد لسااامدب امااار الحااارب ماااح لكمااار ا سااااليب كفااااةة م ار اااة ها سااااليب ا  ااار  فااا  ا تياااار  .0

  .Kالم ممة  
مماا لد  لح يكادح ف الات ه اض ماح المتةيارات  تامااا  إح ال  ث هالسكت الحدياد ماد لفماث إفماارا  .0

   . تك دلدجيا ال  ث  X4لات ال لمة المدجهة لح تصه  سمهية دهال ك  كالمتةير 

 تك دلدجيااا ال  ااث  ماد لغاار هاإلشااارة السااالهة فا   ري ااة المره ااات الصااةر  لمتةيار الراهااج  اح ا .3
  ل  k=0.9  دلكااح فالا المتةياار مااد تةيارت إشااارتل أ اادما لصااهحت k=0.0ل  أ ادما تكاادح 

ل اال فاا  حالااة ا حاادار الحاارب تةياارت اإلشااارة  دفاالا ي  اا  لح ال ري ااة تج ااب التاادا ث ال  اا  
 رات. المدجدد هيح المتةي

اإليرا يااة دالحاارب  –اح ال  ااث هالسااكت الحديااد مااد أااا   الكمياار د اصااة لهاااح الحاارب ال راميااة  .4
ال ميجياااة دالحصاااار ارمتصااااد  مماااا دفاااج هااال إلااا  لح ر يح اااة ماااا يصاااهد إلااا  تح ي ااال ماااح 
ال ادمات المغمااة لمماادا ح  يضاااب إلاا  للاات حجااج ارسااتممارات دالاادأج الحكاادم  هسااهب ممتاال 

 لغلا ال دم مح الترد . سههاا  لد ا  دامل كاح

 
 التوصيات   . ب

 مح  لث است تاجات الهحث تج التدصث إل  ما يم        
يمكااح ال اادث هدجاادد ت اادد ألمااة   يااة مديااة هاايح المتةياارات فاا  حالااة أاادج اساات داج لساامدب  .0

الحاارب إل ل اال ساادب ي  اا  ت ااديرات ليساات دمي ااة هشااكث كامااث دكمااا هالجا ااب الت هي ااا   إل 
 حت  ه د لح حلفت المتةيرات المت ددة ال لمة ال  ية. دد ال لمة ال  ية لافراا ه   لمر ت 

 .إأداد دراسات دهحدث أممية لت دير فلا ال  ام .0

أ اااد اتفامياااات ماااج ددث لغاااا افتماماااات كهيااارة فااا  ال  اااث هالساااكت الحدياااد دالتااا  لغاااا تك دلدجياااا  .3
 .مة  دأية لغلا ال  اممت درة لت دير الكدادر الغ دسية دالف ية مح اجث إحداث   

 يادة الدأج الحكدم  لغلا الشرياح الحيد  الل  يساافج همسااأدة المادا  يح دكاللت ال  اأاات  .4
ارمتصااااادية ا  اااار  ل مااااة كمفااااة لجاااادر  درم يتغااااا ممااااا ياااادأج للاااات الفاااارد دم اأااااات ال شااااا  

 ارمتصاد .

 : المصادر رابعاً 
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 العربية  أ. 
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 الممحقفي   (2) ال كل رقم
 

  هي ياا  يممث تد يج هيا ات الهحث تد ي اا 
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 السيد رياض مرتضى  &ريد إسماعيل السيفو  د. ف
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-  
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 _                             C 

 _ 
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 _                            C 

0.15+                     CC 

 _                  B           C 

 _                   2               C  C 

 _                364B2BAA         A        A                 2    A  A  A   
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0.00+                      BB22CC 

 _                   B   22   B 

 _             C    22  B2C 3  CC2  C  C                      C 

 _ C         CC2                  C 

 _             C 

-0.15            44AA          B 

        ---------+---------+---------+--------+--------+---------+ 

         -0.10         0.00         0.10        0.20       0.30 

    A=C1 vs C2                   C=C5  vs    C6 

    B=C3 vs C4 

 

 دتفسير تمت المتةيرات كما يم  
 حيث اح   

يممث ال مح       C1  

يممث متدس  د ث الفرد     C2 

يممث أدد السكاح     C3 
ال  ث         ايممث تك دلدجي     C4 

ةالسرأ يممث  C5        

       C6 يممث التكاليب

 
 
 

 في الممحق :(A)الجدول رقم 
 المعتمد بالصيغة القياسيةقيم المتغيرات المستقمة مع المتغير 
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NO 
 الزمن

Col.1 

متوسط دخل 
 الفرد

Col.2 

 عدد السكان
Col.3 

 تكنولوجيا النقل
Col.4 

 السرعة
Col.5 

 التكاليف
Col.6 

عدد المسافرين 
    Col.7 

predicted 

1 -0.146588 -0.098367 -0.065494 -0.0042248 -0.097501 -0.102919 -0.67827 -0.0339879 

2 -0.146588 -0.098111 -0.062119 0.0033479 -009406 -0.177077 -0.066777 -0.0219602 

3 -0.146588 -0.097931 -0.059397 -0.0327338 -0.092722 -0118893 -0.020819 -0.00849261 

4 -0.146588 -0.097207 -0.058592 -0.0280566 -0.10553 -0.11024 -0022043 -0.0209968 

5 -0.146588 -0.091961 -0.051068 -0.0436474 -0.102471 -0103384 -0.027378 -0.0190303 

6 -0.146588 -0.089827 -0.04716 -0.0592383 -0.094251 -0.106262 -0.020906 -0.00824687 

7 -0.146588 -0.088326 -0.043011 -0.0380793 -0.0629 -0.097678 -0.001972 -0.00943568 

8 -0.146588 -0.085401 -0.037622 -0.0102385 -0.065767 -0.073854 -0.001797 -0.0361926 

9 -0.146588 -0.082469 -0.033213 -0.0113521 -0.056591 -0.07033 -0.00805 -0.0344542 

10 -0.146588 -0.071937 -0.028683 -0.0002158 -0.0002158 -0.055384 -0.008575 -0.0533379 

11 0.066631 -0.059802 -0.023163 -0.0044476 -0.0044476 -0.001531 -0.022393 0.0235054 

12 0.066631 -0.075217 -0.019451 0.0253978 -0.058503 0.33573 0.012721 -0.00689527 

13 0.066631 -0.075411 -0.014649 0.0363114 -0.062709 0.076933 0.010272 -0.044731 

14 0.066631 -0.075521 -0.009467 0.0579159 -0.058503 0.043948 0.001089 -0.0201449 

15 0.066631 -0,072332 -0.004121 0.032525 -0.07112 0.024128 -0.009974 0.000800098 

16 0.066631 -0.071615 0.00141 0.0583613 -0.061179 0.039431 -0.038266 -0.01353 

17 0.066631 -0.073412 0.007126 0.0719476 -0.074179 0.025992 -0.037654 -0.00771114 

18 0.066631 -0.072226 0.009576 0.0719476 -0.078384 0.048319 -0.025192 -0.0265901 

19 0.066631 -0.065344 0.015531 0.0409886 0.164015 -0.008671 -0.013158 0.110493 

20 0.066631 -0.065611 0.021476 0.0409886 0.17797 0.037958 0.031437 0.0796785 

21 0.066631 -0.061207 -0.148567 0.030075 0.115459 0.036818 -0.014085 -0.0148327 

22 0.066631 -0.064916 0.026506 0.0091387 -0.052768 -0.0166 0.337447 0.0589376 

23 0.066631 0.001116 0.032265 0.0026797 0.040904 -0.011265 -0.052653 0.7365588 

24 0.066631 0.084345 0.038036 0.0026797 0.16325 0.00947 0.055837 0.0791507 

25 0.066631 0.155952 0.043795 -0.0064521 0.310066 0.048177 0.182343 0.0835666 

26 0.066631 0.007324 0.049555 -0.0126885 0.284068 0.057524 0.167388 0.108763 

27 0.066631 0.258118 0.055314 -0.0191475 0.08621 0.068051 -0.032713 -0.0237645 

28 0.066631 0.263005 0.061727 -0.0191475 0.093283 0.101031 -0.070975 -0.0467594 

29 0.066631 -0.063547 0.071689 -0.0376338 0.020831 0.111945 -0.076048 0.0115458 

30 0.066631 0.308566 0.078886 -0.0483247 -0.001918 0.091787 -0.032713 -0.0660825 

31 0.066631 0.341139 0.086301 -0.0483247 -0.047224 0.056027 -0.075348 -0.05066283 

32 0.066631 0.37813 0.106584 -0.0603519 0.010126 0.082978 -0.077534 -0.05062852 
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