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  Nature and Types of Dataطبیعة وأنواع البیانات 

  Nature of Dataطبیعة البیانات 
 مــن الــضروري للباحــث أن یحــدد نــوع .أنــواع المتغیــرات ومــستویات قیاســهافــي هــذه الحالــة یقــصد بطبیعــة البیانــات 

حلیـل اإلحـصائي الـذي المتغیر الذي یقوم بدراسـته قبـل عمـل أي تحلیـل إحـصائي، فنـوع المتغیـر لـه عالقـة بنـوع الت
یریـــد اســـتخدامه الباحـــث، وان أي إخـــالل بـــذلك یـــؤثر علـــى االفتراضـــات األساســـیة الخاصـــة بكـــل تحلیـــل إحـــصائي 

   .اإلحصائي ویؤدى إلى خلل كبیر في  نتائج التحلیل 
 ،المتغیـــرات االســــمیة، الترتیبیــــة، الفتریــــة: وتنقـــسم المتغیــــرات عنــــد قیاســـها إلــــى أربعــــة أنـــواع رئیــــسة وهــــي

   . سنتناول فیما یلي تفاصیل كل منها.النسبیةو

  Nominal Variablesالمتغیرات االسمیة   1.4.1

إن القــیم الخاصــة بــالمتغیر االســمي تختلــف عــن بعــضها الــبعض فــي النوعیــة ال فــي الكمیــة،  ومــن الممكــن أن 
القیـــاس التـــصنیفي أو "  مـــا، ویـــسمى مـــستوى القیـــاس هنـــا ةتكـــون التـــصنیفات عبـــارة عـــن األنـــواع المختلفـــة لظـــاهر

   .ألنه یتم تصنیف األشیاء إلى فئات على أساس تجانسها في خاصیة  أو صفة معینة" األسمى
وتستخدم األعداد لتحدید هویـة المفـردات، وفـى هـذه الحالـة ال یكـون للعـدد ذلـك المـدلول الكمـي الـذي یفهـم 

یــر الجــنس فنجعــل الــصفر لیــدل علــى الــذكر  لیــدال علــى متغ1،  0یمكننــا اســتعمال العــددین :    مــثال.منــه عــادة
ـــذلك ال ت1،  0 یـــدل علـــى األنثـــى، نالحـــظ أن العـــددین 1والعـــدد  جـــرى علیهـــا ُ  ال یـــدالن علـــى القـــیم العددیـــة ول

، كمــا ال تــستخدم فیهــا مقــاییس النزعــة المركزیــة )، الــضرب، والقــسمةالطــرح ،الجمــع(الحــسابیة األربعــة عملیــات ال
  وأمثلـة .ًث یشیر إلى القیمة األكثر تكرارا، وتستخدم معها االختبـارات غیـر المعلمیـة فقـطباستثناء المنوال فقط حی

ـــة االجتماعیـــة :  أخـــرى علـــى هـــذا النـــوع مـــن المتغیـــرات )  3 = غیـــر ذلـــك، 2= ،  أعـــزب1=متـــزوج(متغیـــر الحال
، …ة، الجنــسیة، متغیــر منطقــة الــسكن، متغیــر نــوع المدرســة، متغیــر التخــصص فــي الكلیــة، فــصیلة الــدم، الدیانــ

     .الخ
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  Ordinal Variablesبیة  یرتتالمتغیرات ال 2.4.1

إلــى خــواص القیــاس باإلضــافة ن المتغیــرات فــي المــستوى األســمى، تقــع فــي مــستوى أعلــى مــالترتیبیــة المتغیــرات 
جـة بحـسب در( حـسب سـلم معـین) الفئـات(االسمي فإن القیاس في هذا المستوى یسمح بالمفاضلة أي ترتیب القیم 

    .)امتالك الصفة المقاسة
ٍعال، متوسط، ومـنخفض، فیمكننـا القـول بـأن مـستوى الـدخل العـالي أكبـر مـن الـدخل : فلو أخذنا مستویات

 هـذه البیانـات بـالرغم مـن أنهـا غیـر عددیـة .المتوسط ولكن ال نستطیع تحدید كم یزید الـدخل العـالي عـن المتوسـط
  .استطعنا أن نرتبها وفق ترتیبي هرمي

، مـــستوى الــــدخل )ابتـــدائي، إعــــدادي، ثـــانوي، جــــامعي(المــــستوى التعلیمـــي : الترتیبـــين أمثلـــة القیــــاس ومـــ
 ،مـــساعدمــدرس، أســتاذ (، الرتبــة األكادیمیــة )، لــواء...جنــدي، نقیــب،(، الرتبــة العــسكریة )متــدن، متوســط، عــال(

، ترتیــب )دكتــوراهوس، ماجــستیر، ثانویــة عامــة فمــا دون، دبلــوم، بكــالوری(، المؤهــل العلمــي )أســتاذ مــشارك، أســتاذ
 وهـذا النـوع مـن المتغیـرات ال یـستخدم معـه أي مـن .، الـخ...األفراد حسب الطول، ترتیب الطلبة حـسب الـدرجات،

ً، ویــستخدم معهــا كــال مــن الوســیط والمنــوال فقــط )، الــضرب، والقــسمةالطــرح ،الجمــع(الحــسابیة األربعــة عملیــات ال
  .ة، كما یستخدم معها االختبارات غیر المعملیة فقطكمؤشرات لمقاییس النزعة المركزی

  Interval Variablesالمتغیرات الفتریة   3.4.1

إلــى خـــواص القیـــاس فباإلضـــافة تقــع فـــي مـــستوى أعلــى مـــن المتغیــرات فـــي المـــستوى الرتبــى،  الفتریـــة المتغیــرات 
بـــین الرتـــب، والمــــسافات الرتبـــى فـــإن القیـــاس فـــي هـــذا المـــستوى یتـــضمن خاصـــیة تـــساوي المـــسافات  واألســـمى 

مقیــاس " المتــساویة تــدل علــى مقــادیر متــساویة مــن الخاصــیة التــي یــتم قیاســها، ولــذا یــسمي فــي بعــض األحیــان 
ومـن أمثلـة هـذا النـوع ل علـى نـوع المعـدود ترتیبـه وكمـه، لفئـات المتغیـر تـد، واألرقـام التـي یـتم اسـتخدامها "المسافة

    .الخ… ،  من القیاس ذكاء الطلبة، درجات الحرارة
ویالحظ في المتغیرات الفتریة أن الصفر ال یشیر إلى غیاب وجود الظـاهرة المـراد دراسـتها، فدرجـة الحـرارة 

 ال تعنى عدم وجود حرارة، وكذلك حصول طالب على صفر فـي اإلحـصاء ال یعنـي أنـه ال یعـرف ًإذا كانت صفرا
ً االفتراضـي ولـیس صـفرا مطلقـا وهذا الصفر یـسمى بالـصفر النـسبي أو،ًشیئا في هذا المقرر  وللعلـم یـستخدم هـذا .ً
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 وهــذا التــدریج یــسمح لنــا بإعطــاء معنــى لمقــدار .المقیــاس بــشكل كبیــر فــي العلــوم التربویــة والنفــسیة واالجتماعیــة
 مئویــة أكبــر مــن درجــة 35oً فمــثال درجــة الحــرارة . ومــن أمثلــة ذلــك درجــة الحــرارة المئویــة.الفــرق بــین مــشاهدتین

ُوهــذا النــوع مــن المقــاییس ال تطبــق علیــه جمیــع العملیــات الحــسابیة إذ یطبــق فقــط كــل مـــن  . مئویــة25oالحــرارة  ُ
عملیــات الجمــع والطــرح، ویمكــن هنــا اســتخدام مقــاییس النزعــة المركزیــة والتــشتت المختلفــة، كمــا یمكــن اســتخدام 

ًتوزیـــع البیانـــات طبیعیـــا أو حجـــم االختبــارات المعلمیـــة باإلضـــافة إلـــى االختبـــارات غیـــر المعلمیـــة بـــشرط أن یكـــون 
وذلــك حــسب نظریــة النهایـة المركزیــة، وكــذلك أن تكــون القیاســات ) 30الحـد األدنــى (العینـة كبیــر بمــا فیــه الكفایــة 

  .دقیقة) البیانات(

  Ratio Variablesالمتغیرات النسبیة   4.4.1

یـــاس النــسبي یقـــع فــي أعلـــى مـــستویات تأخــذ المتغیـــرات النــسبیة مكانـــا أعلــى مـــن المتغیــرات الـــسابقة، فمــستوى الق
تــــصنیف وترتیــــب ومــــسافات ( عــــن خــــصائص المــــستویات الــــسابقة ًالقیــــاس أو فــــي قمتهــــا حیــــث یتــــضمن فــــضال

" خاصـــیة النـــسبیة وهـــى تنـــسیب األرقـــام أو العناصـــر إلـــى بعـــضها إضـــافة إلـــى وجـــود الـــصفر الحقیقـــي ) متــساویة
) الـــخ … 30، 20، 10(وى حیــث أن درجــات الــسرعة  متغیــر الـــسرعة یقــع ضــمن هــذا المـــستً   فمــثال".المطلــق

فیهـا تـصنیف وترتیـب والمـسافات بینتهـا متـساویة إضـافة إلـى وجـود الـصفر الحقیقـي الـذي یـشیر إلـى غیـاب وجـود 
    .الظاهرة المراد دراستها، فسرعة السیارة عندما تكون صفرا یعنى أنها واقفة

ً ومن أمثلـة ذلـك أیـضا الطـول، الـوزن، العمـر، . الطبیعیةوللعلم یستخدم هذا المقیاس بشكل كبیر في العلوم
ً فمـثال إذا كـان .عدد أفراد األسرة، الدخل، عدد األطفال عند عائلة وعدد الحوادث األسبوعیة عند مفترق طـرق مـا

لـــشخص األول ضـــعف وزن أن وزن ا كجـــم فإننـــا نقـــول بـــ40 كجـــم وشـــخص آخـــر وزنـــه 80لـــدینا شـــخص وزنـــه 
 مئویــة فهــذا ال یعنــي بــأن 30oمئویــة و درجــة الحــرارة  15o لكــن عنــدما نقــول بــأن درجــة الحــرارة .الــشخص الثــاني

  .درجة الحرارة األولى ضعف الثانیة في األثر ولكن أكبر منها
  Types of Data أنواع البیانات 5.1

  : تنقسم البیانات إلى أربعة أنواع رئیسة هي
  ، )Time Series Data(السالسل الزمنیة بیانات  §
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  ، )Cross-sectional Data" (اللحظیة"البیانات المقطعیة  §
  ، )Pooled Cross Sections(ُالبیانات المقطعیة المجمعة  §
  ). Panel or Longitudinal Data(ُالبیانات الطولیة المجمعة  §

  . هذه البیاناتسنتناول فیما یلي تفاصیل كل من

  Time Series Data السالسل الزمنیة  بیانات1.5.1

 هـيأو  .یقصد بالسلسلة أو المتسلسلة الزمنیـة بأنهـا متتابعـة مـن القـیم المـشاهدة لظـاهرة عـشوائیة مرتبـة مـع الـزمن
 مـع تتغیـر سلـسلة شـكل لـىع صـیاغتها مـن یمكـن ممـا منظمـة تكراریة بصورة علیها الحصول یمكن التي البیانات
ٕ وان كــل قیمــة y والقــیم المنــاظرة لــه المتغیــر التــابع tنقــول أن متغیــر الــزمن المــستقل ضــیة مــن الناحیــة الریا .الــزمن

مـن أهـم الـسالسل الزمنیـة تلـك  .y = f(t( أي t دالـة فـي الـزمن y فـإن y  یقابلهـا قـیم للمتغیـر التـابع tفـي الـزمن 
ومـن أمثلــة  .غیرهـاحجــم الـسكان وووالـصحة الخاصـة بالمؤشـرات االقتـصادیة والمبیعـات الــسنویة للـشركات والتعلـیم 

 :بیانات السالسل الزمنیة ما یلي
 .ًحجم صادرات قطاع غزة من الفراولة سنویا §

  .ًمعدل سقوط األمطار على فلسطین سنویا §
 .ًسنویا عن العملالعاطلین عدد  §

 .ًشهریا حجم المبیعات من سلعة ما §

 .ًمرضى العیادات النفسیة المترددین شهریا §

  .ًأسبوعیا وبة من إنتاج سلعة معینةعدد الوحدات المطل §

 .ًیومیاالقدس  سهم بنك إقفالسعر  §

 .قراءة درجات حرارة المریض في ساعة لمدة یوم واحد §
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  :)1.1( مثال
 سـعر الـسمك، سـعر اللحـم، ،)بـالطن(كمیـة الطلـب علـى األسـماك للفـرد الواحـد متعلقـة بیمثـل بیانـات ) 1.1(جـدول 

  .2013-1980 وذلك في الفترة ،)لشیقلبا(مقاسة وجمیعها الدخل المتاح 
  مثال على بیانات السالسل الزمنیة): 1.1(جدول 

 الدخل المتاح سعر السمك سعر اللحم  كمیة الطلب على األسماك  السنة
1980 12 25 15 1600 
1981 15 32 17 1730 

M M M  M M  
2012 17 43 55 2700 
2013 21 52 57 2960 

  

  Cross-Sectional Data) اللحظیة( البیانات المقطعیة 2.5.1

 مـن لنـوعا وهـذا معینـة  زمنیةنقطة في ظاهرة أو متغیر عن تؤخذ التي البیاناتتلك  هيیقصد بالبیانات المقطعیة 
.  أو االقتـصادیةاالجتماعیـة البحـوث وأ تاالتعـداد سـواء المیدانیـة الدراسـات كافـة فـيشـائع االسـتخدام  البیانـات
 مـن الـزمن  معینـةنقطـة فـيالمطلـوب دراسـته  المجتمـع وحـدات عـن تعبـر أنهـا الزمنیـة الـسالسل وبـین بینهـا والفـرق

 .معینـة  زمنیـة نقطـةعنـد مـا عینـة لمفـردات بالنـسبة مـا غیـرمت یأخـذها التـي القیاسـات المقطعیـة البیانـات توضـحو
ومـن ن الـزم مـن النقطـة نفـس عنـد ألخـرى مفـردة مـن مـا متغیـر قیمـة تغیـر مـدى بـذلكالمقطعیـة  البیانـات وتوضـح

  :المقطعیة ما یليبیانات الأمثلة 
  .معینة زمنیة نقطة عند المستهلكین من عینةل بالدخل خاصة بیانات §
  .ي للسلع الضروریة لمجموعة من األسراالستهالك الشهر §
 .ینةمع سنة في العالم دول من لمجموعة القومي الدخل §
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  :)2.1( مثال
، والمتعلقــة 2013ً موظفــا فــي إحــدى الــشركات أخــذت فــي ســنة 300یمثــل بیانــات لعینــة مؤلفــة مــن ) 2.1(جــدول 

متــزوج، = 1(، الحالــة االجتماعیــة )بالــسنوات(، الخبــرة )بالــسنوات(، عــدد ســنوات التعلــیم )بالــشیقل(بالراتــب الــشهري 
  ).أنثى= 0ذكر، = 1(، والجنس )غیر ذلك = 0

  ى البیانات المقطعیةمثال عل): 2.1(جدول 
 الجنس الحالة االجتماعیة الخبرة التعلیم الراتب الشهري  الرقم

1.  2750 16 3 1 0 
2.  4200 18 6 0 1 
3.  1570 12 7 0 1 
4.  3275 18 2 1 1 

M M M M M M 

299. 3850 18 4 0 0 
300. 2145 14 5 1 0 

  
 أن وتفتـرض ألخـرى مفـردة مـن المتغیـر سـلوك فـي التغیـر أثـر تتجاهـل الزمنیـة السلـسلة بیانـات كانـت إذا

 المتغیـر قـیم فـي التغیـر أثـر هـلتتجا المقطعیـة البیانـاتفـإن  ،ذاتهـا خـالل ظـاهرة معینـة بالطریقـة یتصرفون األفراد
ُوالطولیـة المجمعـة  قطعیـةمال بیانـاتأمـا ال الـزمن، عبـر یتغیـر ال األفـراد سـلوك أن وتفتـرض ألخـرى زمنیـة فتـرة مـن

تعتبـر البیانـات المقطعیـة لـذلك  ،)المقطعیـة المـشاهدات في التغیر ثرأو الزمن في التغیر ثرأ (األثرین على تحتويف
 مـن النـوع هـذا ویـستخدم. والطبیـة االقتـصادیة الدراسـات فـي ًن البیانـات المهمـة وخـصوصاُوالطولیـة المجمعـة مـ

 البیانـات نـوع مـن أو الزمنیـة السلـسلة نـوع مـن كافیـة بیانـات تتـوافر ال عنـدما العینـة حجـم لتكبیـر عـادة البیانـات
   .حدة على كل عیةقطمال

 الدقـة زیـادة هـيُوالطولیـة المجمعـة  قطعیـةمال نـاتالبیا اسـتخدام مـن ةسالرئیـ الفائـدةلذلك یمكن القول بـأن 
  .الزمنیة الفترات بعدد المقطعیة المشاهدات عدد ربط طریق عن المشاهدات عدد زیادة خالل من التنبؤ في
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  (Pooled Cross Sections)ُ البیانات المقطعیة المجمعة 3.5.1

 بیانـات تعطـي فهـي المقطعیـة والبیانـات الزمنیـة ةالسلسل بیانات من مزیج علىُالبیانات المقطعیة المجمعة  تحتوي
ًفمـثال قامـت إحـدى المؤسـسات بـإجراء ثالثـة مـسوح حـول . زمنیـة سلـسلة عبر المفردات منات مختلفة وعمجم عن

 تـم اختیـار 2011حیـث أنـه فـي سـنة . 2103، و 2012، 2011األسر الفقیرة في قطاع غزة وذلك في السنوات 
ًسح المطلـوب حـول متغیـرات مـثال الـدخل، االدخـار، حجـم األسـرة، عـدد العـاطلین عـن عینـة مـن األسـر إلجـراء المـ
 تـم أخــذ عینـة جدیــدة مـن األســر وتـم جمــع بیانــات 2012فـي ســنة . وهكــذا...  سـنة،18العمـل ألفــراد األسـرة فــوق 

  .2013حول نفس متغیرات المسح السابق، وهكذا في سنة 
جمعــة خــالل فتــرة زمنیــة معینــة أنهــا تعتبــر طریقــة فعالــة لتحلیـــل ُمــن أهــم مــا یمیــز البیانــات المقطعیــة الم  

  . تأثیرات سیاسة جدیدة للحكومة على الوضع االقتصادي خالل الفترة الزمنیة التي تم إجراء المسح خاللها
  :ما یليجمعة ُالمالمقطعیة بیانات الومن أمثلة 

 .ماضیةدراسة الدخل لمجموعات مختلفة من اُألسر خالل العشر سنوات ال §

 .دراسة االستهالك الشهري لمجموعات مختلفة من اُألسر خالل الستة شهور األولى من الماضیة §

  :)3.1( مثال
 قبـــل وبعـــد الحـــصار 2013، 2005فـــي الـــسنتین ) بالـــدوالر(بأســـعار البیـــوت متعلقـــة یمثـــل بیانـــات ) 3.1(جـــدول 

ً منـزال 150تمثـل أسـعار ) 3.1( الجـدول البیانات الموضحة في.  وحتى اآلن2007المفروض على قطاع غزة منذ 
، 2005ُ للبیــوت المباعــة فــي 150 - 1بحیــث أن المــشاهدات مــن . 2013ً منــزال فــي ســنة 180 و2005فــي ســنة 

مــع مالحظــة أن ترتیــب المــشاهدات غیــر مهــم ولكــن . 2013ُ للبیــوت المباعــة فــي 330 - 151والمــشاهدات مــن 
  .كمتغیر منفصل" السنة"هذا السبب تم تخصیص من الضروري مراعاة السنة لكل مشاهدة  ول
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  ُمثال على البیانات المقطعیة المجمعة): 3.1(جدول 
)2م(المساحة  السعر  السنة  الرقم  عدد الحمامات عدد الغرف 
1 2005 30500 180 4 2 
2 2005 27000 145 2 1 
M  M  M  M M  M  

150 2005 28500 160 3 2 
151 2013 65000 175 4 3 
152 2013 47000 152 2 1 

M  M  M M M  M  
330  2013 52000  165  3  2  

 

  (Panel or Longitudinal Data)ُ البیانات الطولیة المجمعة 4.5.1

 بیانـات تعطـي فهـي یـةالمقطع والبیانـات الزمنیـة السلـسلة بیانـات مـن مـزیج علـىُالبیانات الطولیـة المجمعـة  تحتوي
تحتـوي علـى سلـسلة زمنیـة لكـل بیانـات مقطعیـة عـن كـل أي أنهـا . زمنیـة سلـسلة عبـر المفـردات مـن وعـةمجم عـن

ًفمـثال قامـت إحـدى المؤسـسات بـإجراء مـسحا حـول األسـر الفقیـرة فـي قطـاع غـزة . موضـع الدراسـةالعینـة مفردة في  ً
تــم اختیــار نفــس األســر إلجــراء المــسح المطلــوب حــول حیــث . 2103، و 2012، 2011خــالل الــسنوات الثالثــة 

...  ســنة،18ًمتغیــرات معینــة مــثال الــدخل، االدخــار، حجــم األســرة، عــدد العــاطلین عــن العمــل ألفــراد األســرة فــوق 
  . وهكذا

ُمن أهم ما یمیـز البیانـات الطولیـة المجمعـة عـن البیانـات المقطعیـة المجمعـة أن نفـس المفـردة    اُألسـرة فـي (ُ
  .2013 حتى 2011تم متابعتها خالل الفترة الزمنیة ) لمثالهذا ا

  :ما یليُالطولیة المجمعة بیانات الومن أمثلة 
 .دراسة الدخل لمجموعة من األسر خالل العشر سنوات الماضیة §

 .دراسة االستهالك الشهري لمجموعة من األسر خالل الستة شهور األخیرة من الماضیة §

، 2005ُ ألن البیانـــات المباعـــة فـــي الـــسنتین ُطولیـــة مجمعـــة تعتبـــر بیانـــات ال) 3.1(البیانـــات فـــي الجـــدول  §
ًفي حالة وجود تكرارات للبیوت فغالبا یكون عددها صغیرا ویمكن إهمال ذلك.  مختلفة2013 ً .  
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  :)4.1( مثال
، وحجـم یـة االسـتثمارات فـي األوراق المالودائـع العمـالء، وحجـم، صافي األربـاحبمتعلقة یمثل بیانات ) 4.1(جدول 

. لعـشرة بنـوك تجاریـة 2013، 2005الـسنتین وذلك خالل ، )بالملیون دوالر(مقاسة  وجمیعها التسهیالت االئتمانیة
البنــك والــسنة لكــل مــشاهدة  ) رقــم(مــع مالحظــة أن ترتیــب المــشاهدات غیــر مهــم ولكــن مــن الــضروري مراعــاة اســم 

تـــم تخصـــصین المـــشاهدتین األولـــى والثانیـــة . لینكمتغیـــرین منفـــص" البنـــك"و" الـــسنة"ولهـــذا الـــسبب تـــم تخـــصیص 
لبیانـات البنـك ) الـسطرین الثالـث والرابـع(لبیانات البنك األول، المـشاهدتین الثالثـة والرابعـة ) السطرین األول والثاني(

  وهكذا... الثاني،
  ُمثال على البیانات الطولیة المجمعة ): 4.1(جدول 

 التسهیالت راتاالستثما الودائع األرباح  السنة البنك
1 2005 5 70 72 65 
1 2013 4 80 78 65 
2 2005 4.5 90 95 70 
2 2013 3.5 120 90 92 
M M  M M M  M  

15 2005 5 140 170 120 
15 2013 6 500 780 78 

  
 نهـاأب الطولیـة البیانـات علـى یطلـق عندئـذ الزمنیـة الفتـرات لنفس مقاسة المقطعیة المشاهدات تكون عندما

 تـم قـدأحـد البنـوك  نأبـ فرضـنا ولـو). 4.1 (مثـال فـي كمـا  (Balanced Panel Data) متزنـة طولیـة بیانـات
 الطولیـة بالبیانـات البیانـات هـذه علـى یطلق عندئذالبنوك لسنتین  وباقيلثالث سنوات  المقطعیة مشاهداته تسجیل

   (Unbalanced Panel Data).المتزنة غیر
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  Dummy Variables  )الثنائیة( المتغیرات الوهمیة 6.1
فة معینـة كـاللون  الـذي یعبـر عـن صـ Qualitative variableعـرف المتغیـر الـوهمي علـى أنـه المتغیـر النـوعي ُی

 وفـي حالـة المتغیـر الـوهمي نعطـي القیمـة .هـا مـن الـصفاتالحرفة وغیروالدیانة والجنس والجنسیة والفقر والمنطقة و
 مثــال ذلــك، بــافتراض لــدینا .علــى عــدم وجودهــا) 0(للداللــة علــى وجــود صــفة معینــة والــصفر ) 1(واحــد صــحیح 

ضر ولتقــدیر دالــة الطلــب علــى ســلعة مــا، كمتغیــر تــابع ومــستوى عینــة لمیزانیــة األســرة فــي بلــد مــا فیــه الریــف والحــ
للداللــة علــى ســكان ) 0(للداللــة علــى ســكان الحــضر والقیمــة ) 1(الــدخل كمتغیــر مــستقل، وبــذلك نــستخدم القیمــة 

  : ویمكن كتابة هذه العالقة بالصیغة التالیة.الریف

0 1 2Y X Dβ β β ε= + + +  
  :حیث أن

Y :عة، الكمیة المطلوبة من السلX :مستوى الدخل  
D :المتغیر الوهمي للمنطقة ویأخذ القیمتین التالیتین:  

D = 0 ،للداللة على سكان الریف D = 1للداللة على سكان الحضر .  
ε :حد الخطأ العشوائي أو العنصر العشوائي.  

  

    Seasonal Variables تغیرات الموسمیةمال 7.1
التغیرات الموسمیة التـي تطـرأ علـى الظـاهرة علـى مـدار المواسـم المختلفـة للفتـرة الزمنیـة وسمیة تتعلق بالمتغیرات الم

یزیــد ال وهــي تغیــرات تتمیــز بالطبیعــة الدوریــة بــشرط أ .، ربعیــةســبوعیة، شــهریةأموضــوع القیــاس، قــد تكــون یومیــة، 
 ،دفتـرات خاصـة كاألعیـاوسـمیة عـادة خـالل  وتنـشأ المتغیـرات الم.طول الدورة المتكررة عن سـنة واحـدة كحـد أعلـى

َحیــث یكثــر بیــع ســلعة معینــة وتعــد هــذه الفتــرات مجــاال جیــدا  ،ً مــثال، بدایــة الــصیف أو الــشتاءبدایــة العــام الدراســي ً
بالتـأثیر علـى التغیـر الموسـمي قـد تقـوم الوطنیة األعیاد الطقس والتقالید واالحتفاالت الدینیة كالحج وعادة . للدراسة
ًحـدى المجـالت أســبوعیا أو یومیـا للـصحف الیومیــةإً یزیـد طـول فترتــه عـن الـسنة فقــد یكـون أسـبوعیا لبیــع الـذي ال ً، 

إنتــاج إحــدى الــشركات خــالل ثــالث ســنوات، وكانــت كمیــة اإلنتــاج مــأخوذة كــل ، نتــاج البــیض كــل أربعــة أشــهرإأو 
  .)السنة مقسمة إلى أربعة أرباع(ثالثة شهور 


