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 الملخص
أهمية في قطاع الدواجن في محافظة السويداء،  كثرتحديد المتغيرات )المشكالت( األهدف البحث إلى 

،  التحليل العاملي االستكشافيوبالتالي العوامل المسؤولة عن تفسير النسبة األكبر من التباين الكلي باستخدام  
المتعلقة بتربية الفروج حسب رأي المربين  ،بالمشكالت من خالل استمارة استبيان، تضمنت أسئلة خاصة

% من حجم المجتمع 50مربيًا، بواقع  104بلغت وذلك من خالل عينة عشوائية  ،2018موسم خالل 
، وبينت النتائج: أنه من فظة السويداءصحاب المداجن في محااستهدفت مربي وأ، اإلحصائي المدروس

التدوير المتعامد و خالل استخدام التحليل العاملي االستكشافي، باستخدام طريقة المكونات األساسية، 
 فسرت ،أكبر من الواحد لكل منهابجذر ، تم الحصول على أربعة عوامل للمحاور بطريقة الفاريماكس

جودة مستلزمات و مشكالت العلف، ، وهذه العوامل هي الكلي % من التباين64.722 تهنسبما مجتمعة 
%،  18.736%، 19.385رت نسبة )فس   ، حيثارتفاع سعر العلفو الصيصان،  أعداد تأمين و اإلنتاج، 
 .على التوالي%( من التباين الكلي لكل منها %13.226،  13.374

 .  ندواج، طريقة الفاريماكس، التدويريل العاملي االستكشافي، التحل مفتاحية:الكلمات ال
 : المقدمة

باره واحدًا من أهم مصادر البروتين الحيواني ولما تلعبه الدواجن ومنتجاتها دورًا  لقد زاد الطلب على الدواجن في السنوات األخيرة باعت
من أعلى المواد في قيمتها الغذائية الحتوائها على العناصر األساسية  البيض واللحم، حيويًا في التغذية، حيث تعتبر منتجات الدواجن 

اإلضافة إلى كفاءة وسرعة  حماض األمينية، وانخفاض نسبة الدهون فيها، باألو األمالح، و الفيتامينات، و لتغذية اإلنسان مثل البروتينات، 
تطلب مساحات واسعة تخاصة في دجاج اللحم، وتوفر مجال عمل مستمر طوال العام، حيث ال  ة دوران رأس المال،  سرعاإلنتاج وبالتالي  

غير الصالحة لالستهالك اآلدمي )مخلفات  من األرض، هذا باإلضافة إلى رخص منتجات الدواجن، وقدرتها على تحويل األعالف
)أحمد، ان صالحة لتغذية اإلنس اللحم(،و )البيض، مخلفات الدواجن( إلى مواد غذائية و مخلفات المسالخ، و صناعة الزيوت النباتية، 

2006.)   
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 بعض اإلنتاج في شاركهي الدواجن، منتجات من الحجم األكبر ينتج الذي الخاص  القطاع على رئيسي بشكل الدواجن صناعة وتعتمدهذا  
 العامة المؤسسة توجد ذلك إلى جانب ،المشترك القطاع ضمن تعمل التي والشركات الفروج تربية في الفالحية المتخصصة الجمعيات

 6% جانب إلى البياض صيصان من 30%و الفروج صيصان من 10% يقارب ما العام تنتج للقطاع تتبع التي الوحيدة وهي للدواجن
  أن أعداد المداجن ، 2016 - 2000في الفترة مابين  . حيث لوحظ2011)، الحموي والنسون ( الفروج لحم  من القطر إنتاجإجمالي  من

  2000في عام  مدجنة 50إن كان على مستوى سورية أو على مستوى محافظة السويداء، حيث ازدادت من حوالي  ، في تغير واضح
في عام   مدجنة فروج 8660بلغ عدد المداجن   ةفي حين أنه على مستوى سوري،  في محافظة السويداء 2016في عام  ة مدجن 249إلى  

 (. 2016، راعيواإلصالح الز   وزارة الزراعة) 2016في عام   مدجنة فروج 8511، و2007
ث االتجاه العام في مثل هذه البحو  تطور ، من أجل تصنيف الظواهر العلمية وإبراز خصائصها، وتحليل العالقات المتبادلة بين الظواهرو 

التحليل العاملي أحد االساليب االحصائية الهامة التي زادت من قدرة يعتبر ، و اإلحصائيةاستخدام طرق القياس الكمية والمناهج  في
الباحثين على تنظيم وتصنيف الظواهر العلمية في المجاالت المتعددة، حيث يستخدم لمعرفة االرتباطات المختلفة التي توجد بين بيانات 

من خالل معرفة الخصائص المشتركة بينها، اعتمادًا على اإلطار النظري الذي انطلق منه  العالقات االرتباطيةيص هذه معينة، وتلخ
 . (2014)زينة،  الباحث

هم أ أن  (2015) هدهد وآخرون حيث بين  في مداجن الفروج، اإلنتاجعلى  يوجد العديد من الدراسات التي تناولت العوامل التي تؤثر
قيمة و عدد النافق من الصيصان، و كمية العلف المستهلك لكل طائر، و العوامل المؤثرة على إنتاج لحوم الدواجن هي أعداد الصيصان، 

 . دد العمال التي تؤثر على الكمية المنتجة من لحوم الدواجنو قيمة االستثمارات، عو األدوية، 
كمية العلف، و إنتاج دجاج التسمين في مصر تتمثل في: عدد الصيصان،  ( أن أهم المدخالت اإلنتاجية المؤثرة على2013) وبين جادو

عدد النافق وقد ثبتت معنوية تلك المتغيرات، كما بي نت النتائج أن متوسط صافي العائد لجملة العينة بلغ و عدد ساعات العمل البشري، و 
 جنيهًا للطن.  2178.43نحو 

 بعض هناك مازال ، إال أنه في سورية الواعدة  القطاعات  من  الدواجن ن قطاعوبالرغم من أأنه  (2011) الحموي والنسون هذا وبين 
 انخفاض أو زيادة بسبب الفروج أسعار تذبذب المنافسة، ومنها على قادراً  يصبح معالجتها أمكن إن والتي ،الحل تحتاج إلى التي العقبات
 اتخاذ عليه فال بد من و  .الفروج تربية عن التوقف على مبعضه ويجبر ،للخسائر المنتجين تعرض في يتسبب والذي ،في السوق  العرض

 لتخزين مبرد تخزين وحدات إقامة اإلنتاج وتشجيع تكاليف وتخفيض والمستلزمات المدخالت صناعة دعم مثل ،المهمة اإلجراءات بعض
 .األسعار هبوط عند اإلنتاج فائض

من األبحاث والدراسات العليا في المجاالت المختلفة كالزراعة والتسويق   في العديدهجية التحليل العاملي االستكشافي  من  استخدمتوكذلك  
 والمدرجة وفقا لمقياس معين، وفيما يلي استعراض لبعض تلك الدراسات: ةالترتيبي، كونها تعتمد على المتغيرات وغيرهاوالعلوم النفسية 

نيات الزراعية في سوق القمح في أثيوبيا من خالل استخدام  بدراسته تقييم العوامل التي تؤثر على أداء التعاو  Amene, (2017)بين 
%  32وفقا لمنهجية تحليل المكونات األساسية باستخدام التدوير المتعامد من خالل عينة مثلت  التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي

من أصل خمسة وعشرون   ج خمسة عوامل ، حيث تم استخرامن المجتمع المدروس للعاملين في سوق القمح التابعين لتلك التعاونيات
مدى تفاعل األعضاء مع و العامل المالي، و وهي: العامل التسويقي،  ،عامل وفقا لخطوات التحليل والتي تؤثر على اداء تلك التعاونيات
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حيث فسر كل منها  ،هو حجم األصول الرأسمالية المملوكةفالعامل الخامس أما  .النشاطات والخدمات التي تقدمها التعاونيةو التعاونية، 
، وفسرت التواليالكلي ألداء التعاونيات الزراعية على  % من التباين4.56%، 7.07%، 8.08، %11.92%،  32.11 نسبته ما

 التعاونيات الزراعية. التي تؤثر في% من تباين العوامل 63.75العوامل الخمسة مجتمعة ما نسبته 
لدراسة    تكشافي بطريقة المكونات األساسية والتدوير المتعامد للمحاور بطريقة فاريماكس،( التحليل العاملي االس2016)  استخدمت بوسعيد

من  مفردة من األساتذة، وقد تض 153لعينة ميدانية مكونة من  التقاعد النسبي لدى عينة من األساتذة، دوافع  البنية العاملية الستبيان
الستجابات المحتملة، وفق مقياس رباعي متدرج بحيث أخذ المقياس الدرجات بطريقة االدراسة  أفراد إلى موجهة  عبارة 20االستبيان 

،  صل عشرون من أ الذي أسفر عن وجود أربعة عواملو ، (4أوافق بشدة= ) (،3)أوافق=  (،2)ال أوافق=  (،1التالية: )ال أوافق بشدة=
الجانب يمثل الجانب النفسي، والعامل الرابع يمثل لث العامل الثاو ظروف العمل، يمثل الصحة والراحة، والعامل الثاني هو  العامل األول

 .من الدوافع نحو طلب التقاعد النسبي المبكر%  52.46ما نسبته حيث فسرت هذه العوامل األربعة  ،االجتماعي
تحليل  الم حول تحليل المشاكل والعوائق التي تؤثر على تطور تقنية النانو في الزراعة، باستخدا Ahmadi et al., (2013) وفي دراسة

مفردة من  81من خالل دراسة ميدانية تكونت من ، (Varimax) التدوير المتعامد للمحاور بطريقة الفاريماكس، و ياالستكشاف يعاملال
الباحثين في القطاع الزراعي والعاملين في خمسة عشر من المعاهد والمراكز البحثية، تضمنت استمارة األسئلة عبارات حول رأي المبحوثين 

% من التباين الكلي، ووفقًا لذلك فإن عامل الدعم  74.399نسبة  تم الحصول عل أربعة عوامل فسرتأهم العوامل المؤثرة، وقد  حول
والبنية ، العامالن التعلم المعرفي كانومن ثم  اإلدارة، -االتصاالت ، يليه عامل أهمية قصوى في المتغيرات التفسيريةالمالي كان له 

 .بعان ذلك على التواليالتحتية للتشغيل يت
العوامل والخصائص المؤثرة على استهالك لحوم   أهملتحديد  ي  االستكشاف  العاملتحليل    تقنية  Maciel et al., (2013)  دراسة  استخدمت

 العامل وفقاً  وتضمنت أسئلة االستبيان عدة خيارات تحدد مدى قوة تأثير ،من المستهلكين 224 من على عينة عشوائية تتكون  األسماك
تم  و  (، وذلك لثالثة عشر عبارة )سؤال(، قوي جداً  تأثيرقوي،  تأثيرر قليل، تأثير متوسط، ي، تأثيوجد تأثيرلمقياس متدرج خماسي )ال 

ولمعرفة مدى صدق وثبات البيانات تم تطبيق اختبار ، Quartimaxوالتدوير باستخدام طريقة  ،طريقة المكونات األساسيةاستخدام 
(Cronbach's alpha)، ( واستخدمت اختباراتKMO) و(Bartlett لمعرفة مدى كفاية العينة )حيثمن مصفوفة الوحدة والتأكد . 

، بينما تم األسماك% من التباين الكلي في استهالك لحوم 68.13المدروسة تشرح تمثل المتغيرات أظهرت النتائج وجود عشرة عوامل 
 .جد السلعة في األسواق المعتادةتواو الرائحة، و : التخزين، استبعاد المتغيرات التالية

في تخفيض مجموعة بيانات  خدام التحليل العاملي االستكشافيعلى إمكانية استفرضية الدراسة التي قام بها ( 2009خاري )ببنى بل
ي في بحوث ملاالستبيان إلى حجم قابل لإلدارة مع المحافظة على المعلومات األصلية وهدف في دراسته إلى تطبيق منهجية التحليل العا

  22، وتم تصنيف المتغيرات المعتمدة إلى البريدية تللمؤسسامن الزبائن  135، باالعتماد على عينة مكونة التسويق كمنهجية حديثة
ومنهجية المكونات األساسية في التحليل، وتوصلت  ، الزبائنمن وجهة نظر )مقياس ليكرت( وقد اعتمد التدرج الترتيبي الخماسي  ،متغير

 هذا العامل  ويضم% من التباين الكلي في أداء المؤسسات التسويقية، 86سة الى وجود عاملين رئيسين يفسر العامل األول لوحده الدرا
يتمحور ، والذي  %4.57العامل الثاني  بينما يفسر  ،  مجموعة من المتغيرات لها نفس الخصائص وتهدف إلى تيسير تقديم الخدمة للزبائن

 مات المقدمة للزبائن المستهلكين.الخد  حول نوعية أخرى من جودة
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 البحث: وأهمية مشكلة 
 وارتفاع المخاطرةالتي يتعرض لها القطاع الزراعي بوجه عام وقطاع تربية الدواجن )دجاج اللحم( بوجه خاص  نظرا للعديد من المشكالت  

المنشآت، منها ما هو مرتبط بالظروف الجوية وانتشار الرتباطه بالعديد من المعوقات التي تحول دون ثبات مردودية وإنتاج هذه  وذلك  ،  فيه
 الجوائح المرضية، باإلضافة إلى عدم فعالية األدوية واللقاحات، وارتفاع معدالت النفوق وتعدد أسبابه، زيادة العرض، وتحكم الوسطاء في 

مل المسؤولة عن شرح النسبة األكبر من الوقوف على أهم العوا بمكان كان من الضروري لذلك األسعار، وغيرها من العوامل األخرى، 
 .باستخدام منهجية التحليل العاملي االستكشافي في إنتاج مداجن الفروج في محافظة السويداء التباين الكلي
 هدف البحث:

النسبة األكبر  في قطاع الدواجن في محافظة السويداء، وبالتالي العوامل المسؤولة عن تفسيرأهمية  كثر)المشكالت( األ تحديد المتغيرات
 ما يلي: معرفة  خالل من ولذلك من التباين الكلي باستخدام التحليل العاملي االستكشافي.

 المتغيرات التي تفسر أكبر قدر ممكن من التباين الكلي.  ▪
 درجة اسهام كل عامل من العوامل للمتغيرات المختلفة. ▪
 )المشكالت( التي اسهمت بمعدالت مرتفعة في التحليل. المتغيرات ▪
 :هوطرائقالبحث مواد 

اعتمدت الدراسة على البيانات األولية: وذلك من خالل زيارات ميدانية للمربيين، لجمع البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية  : البيانات:1
  ، 2018/ 2017 موسم المتعلقة بتربية الفروج حسب رأي المربين خالل ،بالمشكالت من خالل استمارة استبيان، تضمنت أسئلة خاصة

 وذلك من خالل عينة عشوائية استهدفت مربي وأصحاب المداجن في محافظة السويداء. 
 : ( (Yamane, 1967(Glenn, 1992)  تم احتساب حجم العينة وفقًا للقانون التالي) : اختيار العينة:2

n =  
N

1 + N(e)2
 

N( منتجةمدجنة  210: حجم المجتمع المدروس)، e± 7: مستوى الدقة، وقد تم اعتماد مستوى ،%n : جتمع ُحدد المحجم العينة. و
 .% من حجم المجتمع اإلحصائي المدروس50مربيًا، بواقع    104، وبلغ حجم العينة الكلي  السويداء  محافظةالمستهدف بمربي الدجاج في  

 . IBM Spss Statistics 23تم استخدام:  : برامج التحليل اإلحصائي:3
يستهدف تفسير  إحصائي أسلوب بأنه (Factor Analysis)رف التحليل العاملي يع :والمفاهيم المرتبطة : أسلوب التحليل المستخدم4

بين مختلف المتغيرات، وفيما يلي المفاهيم االحصائية المرتبطة والمستخدمة   -لها داللة احصائية  التي -معامالت االرتباطات الموجبة 
 : في الدراسة

 :Exploratory Factor Analysis التحليل العاملي االستكشافيأ: 
يستخدم هذا النوع من التحليل العاملي في الحالة التي تكون فيها العالقات بين المتغيرات والعوامل غير معلومة أو غير مؤكدة، ويسير 
التحليل العاملي في طريق االستكشاف في تحديد العوامل الكامنة وعالقتها بالمتغيرات المستخدمة، وعادة ما يتوصل التحليل إلى عدد من 

لعوامل أقل من عدد المتغيرات لتفسير العالقات بين المتغيرات، وال يكون لدى الباحث معلومة مسبقة عن العوامل الناتجة من التحليل، ا
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فهو يهتم بإمكانية التوصل إلى المتغيرات عن طريق العوامل الكامنة، أو مدى تأثير العوامل الكامنة في التوصل إلى   أكثروبتحديد 
 (. 2000اد، المتغيرات )مر 

  :Principal Componentsاألساسية  المكونات-ب
ولهذه الطريقة مزايا عدة منها أنها تؤدي إلى تشيييبعات ،في البحوث العلمية وشييييوعاً  واسيييتخداما ً طرق التحليل العاملي دقة   أكثرهي من  

، كما أن المصييييييفوفة االرتباطية تختزل بواقيؤدى إلى أقل قدر ممكن من ال، وإنها تأقصييييييى كمية من التبايندقيقة، وكل عامل يسييييييتخرج 
 .العوامل المتعامدة غير المرتبطة إلى أقل عدد من

 : (2007)شعاع للنشر والعلوم، Hair et al., 2009) )  (2012( ) تيغزة، 2015)النجار،  :مفاهيم عاملية: ج
لكامنة والتي تقف خلف مجموعة من المقاييس االختيارية (: مجموعة من العوامل االفتراضية اFactorial Structureالبنية العاملية ) -

 أو المتغيرات. 
: مجموع مربعات تشبعات كل المتغيرات على كل عامل من عوامل المصفوفة على حدة، ويمثل كمية Eigenvalueالجذر الكامن  -

بحيث إذا كان الجذر الكامن أكبر من  ،كايزر د()أي محد التباين التي يساهم بها العامل، ومحدد في البرنامج بالقيمة واحد طبقًا لمحك
 مل وإذا كان أقل فإننا نرفضه. االواحد نقبل الع

- العاملية: مجموع إسهامات المتغير في العوامل المختلفة التي أمكن استخالصها في المصفوفة  Communality  أو االشتراكية  الشيوع  -
عامل، وسواء أكانت إسهاماته جوهرية أو كانت غير ذات داللة، فإن مجموع  أن المتغير الواحد يسهم بمقادير مختلفة في كل حيثو 

 .االشتراكياتمربعات هذه اإلسهامات أو التشبعات على عوامل المصفوفة هي قيمة شيوع المتغير أو 
 أو المكون.العبارة( والعامل  أو المدروس ): معامل االرتباط أو التغاير بين المتغير Loadingالتشبع  -
: بعد التوصل إلى العوامل وتشبعاتها، تأتي عملية تدوير العوامل إلى مكان آخر يساعد في تفسيرها، إن الهدف  Rotationلتدوير ا -

األساسي من تدوير العوامل هو التوصل إلى تشكيلة مناسبة للعوامل يمكن تفسيرها، وبالتالي فإن تدوير العوامل يساعد في تفسير العوامل  
  .Oblique، المائل Orthogonal، ويوجد طريقتان للتدوير المتعامد تفسيرًا منطقياً 

: لحساب كفاية العينة واختبار ما إذا كانت االرتباطات الجزئية بين المتغيرات صغيرة، وتتراوح قيمة KMOأولكن  -ماير-اختبار كايزر  -
 . والعكس صحيحعينة أو أنها مناسبة، إلى كفاية ال 0.5القيم األكبر من حيث تشير  ،هذا االختبار من صفر إلى واحد 

إحصائيًا مما يدل   : للدائرية هو مؤشر للعالقة بين المتغيرات ويجب أن يكون داالً Bartletts Test of Sphericityاختبار بارتليت  -
 على أن المصفوفة هي مصفوفة الوحدة. 

، يتم  ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك0.0001المحدد عن    : لقياس مشكلة االرتباط الذاتي، ويجب اال تقل قيمة Determinantالمحدد    -
 . (0.8من  أكثر)معامل ارتباطها المتغيرات المرتبطة عاليًا حذف أحد  

 : (2012) تيغزة،  جراء التحليل العاملي االستكشافيإلتم اعتماد المنهجية التالية : د
 .: تحليل مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات المقاسة1
 خراج أو اشتقاق العوامل.: طريقة است2
 : طرق التدوير بغية الحصول على عوامل ذات معنى، أو لتيسير عملية تأويل العوامل. 3
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 من العوامل المستخرجة.: حساب الدرجات العاملية لكل فرد، أي درجة كل فرد على كل عامل 4
 النتائج والمناقشة:

 : تحليل مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات المقاسة: 1
أي العوامل الكامنة التي تمثل مشكالت قطاع الدواجن،    ،البنية العاملية التي تمثل مشكالت قطاع الدواجن في محافظة السويداء  م عرض ت

 تعتبر، بالتالي  مربين  104من  عشوائي مكونة    نةعي، حيث أستهدف هذا االستبيان  ( 1)  جدول، الموضح في الالتاليوذلك وفقًا لالستبيان  
 ,.Hair et al) مقاسلكل متغير  أفراد  10، أي 10/1 توصي باستعمال نسبةالتي بعض المراجع وفقًا ل احصائياً قبولة عينة مهذه ال
عند اختيار  2عند اختيار فئة المشكلة قوية، والدرجة  3بمنح الوزن أو الدرجة ، كمي ثالثيمقياس وتم تحويل اإلجابات إلى  ، (2009

 فئة ال يوجد مشكلة.  عند اختيار  1فئة مشكلة متوسطة، والدرجة  
%  93.3%،  95.2%،  99، حيث يبين أن نسبة  جههم على مستوى العينةا( نسبة رأي المربين حول المشاكل التي تو 1)  الجدولظهر  يُ و 

ي من المربين يؤكدوا أن كل من مشكلة انخفاض سعر البيع عن التكلفة وتقلب سعر الفروج وارتفاع سعر العلف هي مشاكل قوية تعان
 منها مشاريع تربية الفروج في المحافظة. 

 . مشكالت قطاع الدواجن في محافظة السويداء 1 جدولال

 المشكلة  الرمز 
 )%(   درجة وجود المشكلة

 ( 1)ال يوجد ( 2)متوسطة ( 3)قوية 

X1  8.6 5.8 85.6 الحصول على الكميات المطلوبة من الصيصان في الوقت المناسب 

X2 7.7 43.3 49 عدم جودة الصيصان 

X3  27.9 25 47.1 عدم فعالية األدوية واللقاحات 

X4  1 5.8 93.2 ارتفاع أسعار األعالف 

X5 71.2 24 4.8 تأمين األعالف 

X6  25 35.6 39.4 جودة األعالف 

X7 4.8 0 95.2 تقلبات أسعار الفروج على مدار العام 

X8 1 0 99 انخفاض سعر البيع عن التكلفة 

X9 40.4 10.6 49 تشخيص المرض قصور البيطريين في 

X10  52.9 19.2 27.9 قلة الخبرة في العمالة 

 .Spssمخرجات تحليل برنامج  المصدر: استمارات االستبيان،  

ات)مقاييس العتماد على شروط و اتم   : التالية الحكم على قابلية المصفوفة للتحليل العاملي االستكشافي (محك 
  الجدول  من يتضح ،وإن كانت الداللة االحصائية ال يعول عليها كثيراً  الة:ود 0.3غي أن تتعدى أغلب معامالت االرتباطات ينب: 1-1
 البينية في النصف العلوي، والداللة االحصائية لمعامالت االرتباط في النصف السفلي، االرتباطات معامالت مصفوفة الذي يبين (2)

معامالت   العاملي، وبفحص شدة معامالت االرتباط نجد أن أغلب التحليل في اخلةالد المتغيرات بين للعالقات األولي  الحل  تعد هي والتي
 .الشرط األول محقق، أي 0.3االرتباطات تتعدى 

( أن محدد المصفوفة الذي يظهر أسفل 2ويظهر الجدول ): 0.00001القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر من : 1-2
حقق الشرط الثاني، وبالتالي المصفوفة ال تنطوي على مشكلة االرتباط المبالغ فيه بين أنه أي  Determinant =0.132( 2) الجدول

 المتغيرات.
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 Correlation Matrixa . . مصفوفة معامالت االرتباط البينية2 جدولال

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Correlation 

X1 1.000          

X2 .301 1.000         

X3 .077 .303 1.000        

X4 .076- .066 .020 1.000       

X5 .013- .040- .167 .152 1.000      

X6 .086 .054 .027- .087 .451 1.000     

X7 .088 .209- .162- .320 .134 .312 1.000    

X8 .071 .092- .094- .025- .290- .107- .022- 1.000   

X9 .050 .426 .366 .126 .325 .423 .170- .096- 1.000  

X10 .310 .314 .066 .311 .310 .300 .195 .143- .512 1.000 

Sig.(1-tailed) 

X1           

X2 .006          

X3 .220 .001         

X4 .222 .251 .419        

X5 .447 .344 .045 .061       

X6 .192 .293 .392 .189 .000      

X7 .187 .016 .050 .007 .088 .015     

X8 .238 .177 .171 .400 .001 .140 .412    

X9 .307 .000 .000 .102 .000 .000 .042 .167   

X10 .011 .001 .253 .012 .001 .001 .024 .074 .000  

a. Determinant = .132 

 .spssالمصدر: مخرجات برنامج 
مما يشير رتليت معنوي ودال إحصائيًا، ا( أن اختبار ب3) يبين الجدول : Bartlett’s Test Of Sphericityرتليت ااختبار ب: 1-3

الحد األدنى من العالقات، فيها توفر ي)خالية من العالقات( وإنما  Identity Matrixالوحدة مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة  إلى أن
 على الحد األدنى من معامالت االرتباط.تمل السابقة تش مصفوفة االرتباطاتفإن وبالتالي 

لكافة المصفوفة    KMOيتحقق هذا الشرط عندما يكون اختبار    :Kaiser-Mayer-Olkin(KMO)  أولكين-ماير-اختبار كايزر:  1-4
 نقوم ال وبالتالي ، وتعتبر قيمة جيدة ومقبولة باستعمال محك كيزر0.569تساوي  KMO( أن قيمة 3، ويبين الجدول) 0.5أعلى من 

ومعنى ذلك فإن هذه النتيجة  العاملي التحليل من عليها نحصل التي للعوامل االعتمادية زيادة على يدل وهذامن المتغيرات،  أي بحذف
   بأن حجم العينة كافية إلجراء التحليل العاملي. الثقةتعزز 

 KMO and Bartlett’s test. اختبار  3 جدولال

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .569 

Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 199.792 

df 45 

Sig. .000 
 .spssالمصدر: مخرجات برنامج 

ليتحقق هذا الشرط يجب أن يكون مقياس   :Measure of Sampling Adequacy(  MSA) مقياس كفاية التعيين أو العينة:  1-5
MSA  وفقًا لمحكات كيزر، وتظهر قيم  0.5لكل متغير أعلى منMSA  ( أن كلها 4) للجدولفي الخاليا القطرية معامالت االرتباط
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 مما يدل على أن مستوى االرتباط بين كل متغير بالمتغيرات األخرى في مصفوفة االرتباطات كاف إلجراء 0.5تساوي أو تتجاوز القيمة  
   التحليل العاملي.

 .MSA . مقياس كفاية التعيين4 جدولال

Anti-image Matrices 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Anti-image Covariance 

X1 .842  .172-  .074- .129 .022 .071- .063- .107- .096 .146- 

X2 .172- .657 .124- .067- .148 .008 .125 .094 .125- .104- 

X3 .074- .124- .745 .003 .135- .164 .016- .037 .192- .134 

X4 .129 .067- .003 .871 .065- .043 .189- .043- .029- .076- 

X5 .022 .148 .135- .065- .643 .216- .000 .193 .035- .102- 

X6 .071- .008 .164 .043 .216- .611 .169- .000 .211- .056 

X7 .063- .125 .016- .189- .000 .169- .715 .002 .173 .177- 

X8 .107- .094 .037 .043- .193 .000 .002 .884 .051- .057 

X9 .096 .125- .192- .029- .035- .211- .173 .051- .427 .219- 

X10 .146- .104- .134 .076- .102- .056 .177- .057 .219- .561 

Anti-image Correlation 

X1 .437a .232- .094- .151 .030 .098- .082- .124- .160 .213- 

X2 .232- .640a .177- .088- .227 .013 .182 .123 .235- .171- 

X3 .094- .177- .501a .004 .196- .243 .021- .045 .340- .207 

X4 .151 .088- .004 .590a .087- .059 .239- .048- .048- .108- 

X5 .030 .227 .196- .087- .640a .344- .001 .256 .067- .170- 

X6 .098- .013 .243 .059 .344- .555a .256- .001 .412- .095 

X7 .082- .182 .021- .239- .001 .256- .440a .002 .314 .279- 

X8 .124- .123 .045 .048- .256 .001 .002 .566a .084- .081 

X9 .160 .235- .340- .048- .067- .412- .314 .084- .575a .448- 

X10 .213- .171- .207 .108- .170- .095 .279- .081 .448- .609a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 . spssالمصدر: مخرجات برنامج 

 العوامل: تسمية و  والتدوير، ،االستخراج: 2
لمتغيرات افتراض أن اب  Principal Componentsطريقة المكونات األساسية أو الرئيسية استخدام تم  : طريقة استخراج العوامل: 2-1

، ووظيفتها اختزال التباين الكلي بما في ذلك التباين الخاص وتباين الخطأاستعمال و أو الفقرات موضوع التحليل ال تحتوي أخطاء قياس، 
ت الالحقة  عدد المتغيرات المقاسة إلى عدد محدود من المتغيرات )المكونات( الكامنة التي ستحل محل المتغيرات المقاسة في االستعماال

 أو التحليالت الالحقة. 
مصفوفة االرتباطات) تباين لجذور الكامنة لا  (5)  الجدول ُيظهر :المحكات التي اعتمدت في تحديد عدد العوامل المستخرجة: 2-2

كما يظهر الجدول هذا القدر من التباين المفسر للجذر  بقدر عدد المتغيرات،  10المكونات( ومجموعها يساوي رتبة المصفوفة ويساوي 
لكامن بشكل نسب مئوية من التباين المفسر لكل مكون)عامل( والنسب المئوية من التباين المفسر التراكمي، فمثاًل نجد الجذر الكامن ا

نظرًا عوامل  أربعةإلى  أنه قد تم التوصليتضح و  %. 25.623ة من التباين الكلي قدرها ، ويفسر نسبة مئوي2.562للعامل األول يفسر 
، كما تم التوصل إلى نسب محك كايزر القائم على الجذر الكامنبناًء على  ية )الجذر الكامن( أكبر من الواحد الصحيحقيمها العين لكون 

من التباينات الكلية  1.939تفسير التباينات من التباين الكلي لكل عامل، حيث أن العامل الرئيسي األول له أكبر جذر كامن ويساوي 
 %. 19.385ويفسر 
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 100* المفسر للمكون االول = ) الجذر الكامن / مجموع الجذور الكامنة (  نسبة التباين 
( =1.939   /10 * )100    =19.3 %   

هذا ما  ويالحظ أن التدوير يوزع نسب التباين الموزع بين العوامل بشكل متوازن نسبيًا وال يجعله يتمركز في العامل أو العاملين األولين و 
 (. 5الجدول )في  9و 6بمقارنة العمودين يتضح 

 بين العوامل(  االرتباطاتالتشبعات )لمصفوفة الجذور الكامنة  . 5 جدولال

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.562 25.623 25.623 2.562 25.623 25.623 1.939 19.385 19.385 

2 1.654 16.539 42.162 1.654 16.539 42.162 1.874 18.736 38.122 

3 1.234 12.342 54.504 1.234 12.342 54.504 1.337 13.374 51.496 

4 1.022 10.217 64.722 1.022 10.217 64.722 1.323 13.226 64.722 

5 .923 9.227 73.949       

6 .804 8.045 81.993       

7 .580 5.804 87.797       

8 .562 5.618 93.414       

9 .407 4.067 97.482       

10 .252 2.518 100.000       

         10 المجموع 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 .spssالمصدر: مخرجات برنامج 

حيث ، 0.6، ومتوسط قيم الشيوع بعد االستخراج أكبر من 30محك الجذر الكامن يكون دقيقًا عندما يكون عدد المتغيرات أقل من إن 
يدل على دقة استعمال محك مما  السابقتانحقق الشرطان ت إذاً  ،0.6473المستخرجة وهو يساوي  قيم الشيوعمتوسط ( 6ُيظهر الجدول)

حيث أن القيمة المستخلصة لمتغير الكميات المطلوبة من الصيصان مثال ،  لكل متغير  المفسر التباين قيم  على حصلنا قد وبالتاليكايزر.  
 .من التباينات في قيم المتغير تفسرها العوامل المشتركة 0.729تشير إلى أن  
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 Communalitiesلـ . القيم األولية والمستخلصة ل6 جدولال

 Initial Extraction 

X1 1.000 .729 

X2 1.000 .680 

X3 1.000 .488 

X4 1.000 .851 

X5 1.000 .687 

X6 1.000 .643 

X7 1.000 .668 

X8 1.000 .373 

X9 1.000 .717 

X10 1.000 .637 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 .spssنامج المصدر: مخرجات بر

يظهران تشبعات الفقرات على العوامل األربعة قبل التدوير وبعد التدوير على   اللذين( 8( و)7بدراسة كل من الجدولين ) : التدوير:2-3
ق علمًا أن طريقة الفاريماكس من أهم طر   تأويل العوامل وبروز أنماط واضحة لتشبعات الفقرات األربعة.  في التدوير  الترتيب، حيث يساعد  

التدوير المتعامد تركز على تبسيط تشبعات الفقرات أو المتغيرات على كل عامل، أي تلجأ إلى تبسيط تشبعات الفقرات أو المتغيرات على  
التفاوت بين التشبعات المرتفعة والتشبعات المنخفضة  فجوة أي أنه يؤدي إلى تعظيم تباين التشبعات داخل العامل، وتوسيع  عامل،كل 

كما هو واضح في الجدول   العوامل  معظمالفقرات في مصفوفة المكونات قبل التدوير تشبعت على معظم الحظ أن وي امل.على ذات الع
كما وأظهرت تشبع مشترك في أغلب الفقرات على العوامل األربعة، أي هناك غياب واضح في توازن توزع التشبعات على العوامل   (،7)

 امل. المستخرجة مما يظهر صعوبة تأويل العو 
 والتشبعات قبل التدوير. . مصفوفة المكونات 7 جدولال

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1 .234 .176- .702 .388- 

x2 .502 .590- .239 .151 

x3 .394 .502- .229- .169 

x4 .296 .342 .120 .795 

x5 .608 .377 .373- .189- 

x6 .603 .385  .360- 

x7  .722 .363  

x8 .318- .117- .496 .106 

x9 .798 .264-   

x10 .729 .108 .300  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 .spssالمصدر: مخرجات برنامج 



 

Al-Abdalla et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 131-145 February 2020 
 

 2020هفبرايره/شباطهه145-131(:ه1)7هالسوريةهللبحوثهالزراعيةهالمجلةهه–هوآخرونههالعبدللاه 141

تغير في نمط التشبعات ارتفاعًا وانخفاضًا حيث يالحظ  ، (، يبين أن التدوير أعاد توزيع التباين الذي يفسره كل عامل8)  بينما في الجدول 
 في نسب التباين المفسر الفردية.  على كل عامل، وتغير

تقاس  مثالً  "قصور كفاءة البيطريين"فاشتراكية المتغير  إن اشتراكية المتغير هي مجموع مربعات تشبعات المتغير بالعوامل المستخلصة،
 :كما يلي

0.7982 +  0.2642 =  0.71 
 وهكذا لباقي المتغيرات.

موع مربعات تشبعات المتغيرات بالمكون )العامل( يساوي الجذر الكامن للمكون فمثاًل نحصل على الجذر الكامن للعامل الرابع ن مجكما أ
 كما يلي:

0.3882 + 0. 1512 + 0.1692 + 0. 7952 + 0.1892 +  0.3602 + 0.1062 = 1.02  
 .قد يحصل اختالف بسيط في النتائج بسبب عمليات التقريب

 كس. ا. مصفوفة المكونات بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريم 8 جدولال

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

x1   .843  

x2  .739   

x3  .686   

x4    .907 

x5 .817    

x6 .745    

x7     

x8     

x9  .665   

x10     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 .spssالمصدر: مخرجات برنامج 

 : تسمية العوامل: 2-4
، وحددت القيمة الفاصلة للتشبعات التي تعتمد في  لتدوير والتي تتضمن أربعة عوامل أيضاً يمثل مصفوفة العوامل بعد ا  ( 8) إن الجدول 

متغيرات(، وبالتالي يمكن   10تعتبر صغيرة نسبيًا وعدد المتغيرات صغير )  ( ألن العينة0.6التفسير والتشبعات التي ال تعتمد التفسير بي )
 تسمية العوامل األربعة المستخرجة اعتمادًا على المغزى المشترك بين المتغيرات التي تتشبع تشبعًا مرتفعًا على العامل كما يلي:

وجودة العلف بالترتيب،  لكل من المفردتين تأمين العلف 0.745، 0.817تشبع ال، وكان دةمفر  2تشبع على هذا العامل  :العامل األول
 .مشكالت العلفهذا العامل  يمكن تسمية  وبالتالي

لكل من جودة الصيصان، فعالية   0.665،  0.686،  0.739تشبع  الكان    حيثمفردات،    3أيضًا تشبع على العامل الثاني    :العامل الثاني
 .جودة مستلزمات اإلنتاجتسمية العامل يمكن األدوية، كفاءة البيطرين بالترتيب، وبالتالي 
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، وبالتالي يمكن تسمية هذا العامل تأمين كميات الصيصان لمفردة 0.843بقيمة ، واحدة مفردة تشبع على العامل الثالث :العامل الثالث
 .بتأمين كميات الصيصان

ارتفاع باسم المفردة  وبالتالي يسمى العامل    ،تفاع سعر العلفار لمفردة    0.907  بقيمةعلى العامل الرابع    ة واحدةمفرد  تشبع:  العامل الرابع
 . سعر العلف

%  64.722أي أن التحليل العاملي االستكشافي المنفذ أسفر عن أربعة عوامل بجذر كامن أكبر من الواحد لكل منها وتفسر مجتمعة نسبة  
 .( السابق5جدول)الذي تم توضيحه في ال  من التباين الكلي

 قلة الخبرة في العمالة ، X8انخفاض سعر البيع عن التكلفة،  X7تقلبات أسعار الفروج على مدار العامالمتغيرات:  في حين أن كل من
X10   0.6لم تتشبع على أي من العوامل االربعة أي تكون تشبعاتها بقيم أقل من القيمة الفاصلة للتشبعات المعتمدة وهي كما تم ذكره  ،

 .لمكونات بعد التدويرمصفوفة افي  وبالتالي ال تظهر
 :االستنتاجات

 منها قطاع قد نجح في تحديد أهم المشكالت التي يعاني استخدام منهجية التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية إن 
مل تأثيرا على هذا  العوا أكثرتبين فعالية هذه المنهجية بتحديد حيث  خاص،بشكل الدواجن في سورية بشكل عام وفي محافظة السويداء 

 % من التباين الكلي من خالل تحقيق الشروط التالية: 64.722والتي تفسر ما يقارب نحو  ،القطاع
 .0.3ة االرتباط البينية بين المتغيرات تتعدى فأغلب معامالت االرتباطات في مصفو  -
ي المصفوفة ال تنطوي على مشكلة االرتباط وبالتال،  0.00001أكبر من    0.132القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات يساوي   -

 المبالغ فيه بين المتغيرات.
وبالتالي تتوفر على الحد األدنى من   اختبار برتليت معنوي ودال إحصائيًا، ويدل أن مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة الوحدة، -

 معامالت االرتباط.
 العاملي  التحليل من عليها نحصل التي  للعوامل االعتمادية زيادة على يدل وهذا ، 0.5أعلى من  0.569(  يساوي KMOاختبار ) -

 و حجم العينة كافية إلجراء التحليل.  
وفقًا لمحكات كيزر، مما يدل على أن مستوى االرتباط بين كل متغير  0.5لكل متغير أعلى من ( MSAمقياس كفاية التعيين ) -

 يل العاملي. بالمتغيرات األخرى في مصفوفة االرتباطات كاف إلجراء التحل
نتائج المكونات األساسية بطريقة التدوير فاريماكس إلى أربعة عوامل بجذر كامن أكبر من الواحد لكل منها،  تم التوصل بتطبيق -

% من التباين الكلي، وهذه العوامل هي مشكالت العلف، جودة مستلزمات اإلنتاج، تأمين كميات 64.722مجتمعة ما نسبته    فسرت
%( من التباين الكلي لكل منها 13.226%، 13.374%، 18.736%، 19.385فسرت نسبة ) سعر العلف الصيصان، ارتفاع

 . علىى التوالي
 التوصيات:

في تطبيق منهجية التحليل العاملي والتي تعتمد على الطرق األخرى في التحليل كطريقة االحتمال األقصى والفا والمربعات  التوسع-1
 طرق التدوير األخرى المختلفة، لتشمل معظم البحوث الزراعية. الصغرى المعممة وغيرها باإلضافة ل
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بعين االعتبار للعوائق التي تواجه قطاع الدواجن من قبل الجهات المعنية بشكل عام في سورية وبشكل خاص في محافظة   خذاأل-2
 .أمين كميات الصيصان، ارتفاع سعر العلفمشكالت العلف، جودة مستلزمات اإلنتاج، تالسويداء والتي تتمحور وفقا لنتائج الدراسة حول  

نتائج البحث بتحديد أهم العوامل المسؤولة عن شرح النسبة األكبر من التباين الكلي في إنتاج مداجن الفروج في محافظة  وانطالقًا من    -3
 ، ينصح بي:السويداء

 جن. دعم الدولة وإشرافها ومراقبتها الدورية الفاعلة للعلف المخصص لتغذية الدوا -
 توفير مستلزمات اإلنتاج ومراقبة جودتها، مثل الكهرباء، والماء، والوقود، والصيصان، واألدوية واللقاحات. -
 إنشاء برادات تكون قادرة على استيعاب كميات اإلنتاج الكبيرة خالل مواسم اإلنتاج، وذلك لمنع استغالل فائض العرض.   -
ادرة على تأمين العلف بجودة عالية، وبأسعار منافسة تكسر احتكار القطاع الخاص،  إنشاء معامل لألعالف )قطاع عام( تكون ق -

 وتحكمه باألسعار.
 تحديد نشرة أسعار الفروج من قبل الدولة، وتحديد الحد األدنى لها. -
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Abstract 

This research aimed to identify the most important variables (problems) in 

the poultry sector in the governorate of Swaida. Thus, to study the factors 

responsible for explaining the largest percentage of the total variance using 

the exploratory analysis. The research data based on a questionnaire that 

included problems according to the opinion of the breeders during the 

season 2018. This questions targeted a random sample of 104 breeders, 

which were equivalent to 50% of the total statistical size of the targeted 

community. The research sample consisted of the breeders of poultry 

sector in the province of Swaida. The analysis method based on the use of 

the exploratory analysis, using the principal components method, and the 

orthogonal rotation of the axes in the Varimax method. The results showed 

that there were four factors significantly combine the twelve study 

variables, where these factors had an eigenvalue greater than one each, and 

they accounted for 64.722% of the total variation. These factors 

represented feed problems, quality of the production requirements, 

quantity of chicks and increasing of fodder prices. Specifically, they 

explained about (19.385%, 18.736%, 13.374% and 13.226%) respectively 

of the total variance. 

Key words: Exploratory factor analysis, Rotation, Varimax method, 

Poultry. 
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