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استخذام الذالة الضبابية يف حتذيذ مستويات الفقر
م.باحث .هالت عدناى كاظن
جاهعت هيساى/كليت التربيت

هاجد جاسب عبدهللا
الوعهد التقني العوارة

الخالصة:

الفقررظ ه ر ظة اجتم عيررة اصتص ر سية يي يررية ات أبع ر س نفيررية واني ر نية ،و ررو يريررظ مررا المف ر ي

األي يررية واله روا ظ اليبررظا ايررتنس تعظيررر الفقررظ إل ر مفهررو القررسظة اإلني ر نية مررا خررالن النهررظ

إل "شررخص مر "أي إا التعظيررر لر ييررتنس إلر مفهررو الج جررة بصرروظة شر م ة بررن ايررتنس إلر عررس

جصررون الفررظس ع "جررس أسن ر مررا الظه ر اإلني ر ن "،وما ث ر ه ر ا البجررث ه ر مع ر ن الفقررظ ان ر

ما"مفهرو شر من ل ظهر " و يعرظر بأنر ج لرة عرس الجصرون ع ر ميرتوا ل معيشرة يعتبرظ الئقر او

ي هي بواي ة المجتمع ال ي تعيش هي األيظة .و خ الفقظ و تعبيظ م ل (يميرة مرا النقرسد يرسن

ع

الضرظوظي لت بيرة الج جر ت األي يرية لننير اس ويقير

ميتوا السخن واإلنف

ر ا الخر إلر

خر هقررظ أسنر  ،أي الي فررة الم وبررة لت بيررة الرر ا  ،وخر هقررظ أع ر يتع ر ب لج جر ت األي يررية

ل عيشس و ن ك تف

مبسئ عس الر ا أ ر الج جر ت ،جيرب بظنر مأل األمر المتجرسة اإلنمر ئ الر ي

اصتظح سليالً صي يي ً ل فقظ البشظي يت التعبيظ عن ظصمي ً ،ث ت ي الج ج ت الخمس األي يية :مأين،
م بس ،مييا ،مشف  ،مسظية .أم السالة الضب بية هه منهومة من قية تقو ع

التق يرسي ثنر ئ
تع

تعمي المن ر

و القري  0و  ،1و لرك لاليررتسالن هر هرظور ؤيرظ م يرسةس ا يميررا ل سالرة أا

نت ئأل بيا  0و  1ع

عيس األمظ هر المن ر

التق يرسي س وهر

المن ر الضررب ب ه ر تجسيررس ميررتوييا ل بة(عينررة عش روائية مررا

ج معة ميي ا د مما

سوا خ الفقظ س
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ر ا البجرث تر ايرتخسا

بررة ي يررة التظبيررة الظي ضررية

املقذمة

الفقر ظاررة اجتمرعٌر ظاتتاررةٌ ظاٌرارٌ ظ ا ظأبعررةظنفارٌ ظوإناررنٌ ظ،وةروظغيٌر مظمرلظالمفررةٌ ظ
األاراٌ ظوالاواة الغب ىظااتنةظتع ٌفهظعلىظأنهظحرل ظعة ظالحاولظعلرىظمارتوىظللمعٌ ر ظٌعرة
الئقرظاوظغرفٌرظبوااط ظالمجتمعظال يظتعٌشظفٌهظاألار .أمررظحار ظتعر ظالمنامرر ظالةولٌر ظ«انرهظ
الحرل ظاالتتارةٌ ظالتًظٌفتقةظفٌهرظالف ةظالةخلظالغرفًظللحاولظعلىظالمارتوٌر ظالرةنٌرظمرلظال عرٌر ظ
الاحٌ ظوالي اءظوالملبسظوالتعلٌ ظوغلظمرظٌعةظملظاالحتٌرجر ظالض و ٌ ظلتأمٌلظماتوىظالئر ظفرًظ
الحٌر ».ظوظ خطظالفق ظةوظتعبٌ ظمرلًظ(غمٌ ظملظالنقة)ظٌةلظعلىظماتوىظالةخل واإلنفر ظالض و يظ
لتلبٌ ظالحرجر ظاألاراٌ ظلإلنارلظوةنركظتفرة ظمبةئًظعلىظعةظالي اءظأة ظالحرجر ،ظحار ظب نررم ظ
األمر ظالمتحرة اإلنمررئًظالر يظاتتر لظةلرٌياظتٌرارٌراظللفقر ظالب ر يظٌرت ظالتعبٌر ظعنرهظ تمٌررا،ظ ر ظتلٌره
.
ملرررررربس،ظماررررررغل،ظمات ررررررفى،ظمة ارررررر
الحرجررررررر ظالخمررررررسظاألاراررررررٌ ظمأغررررررل،
أمرالةال الضبربٌ ظظفهًظمناوم ظمنطقٌ ظتقو ظعلىظتعمٌ ظالمنط ظالتقلٌةيظ نرئًظ وظالقٌ ظ0ظوظ،1ظ
و لكظلياتةاللظفًظا و ظغٌ ظمؤغة .ظحٌثظٌمغلظللةال ظأل تعطًظنترئ ظبٌلظ0ظوظ1ظعلىظعغرسظ
األم ظفًظالمنط ظظالتقلٌةيظ.ظوفًظة اظالبحثظت ظع ضظمفهو ظالفق ظوخرطظالفقر ظوالةالر ظالضربربٌ ظ
واستعمالها فً تحدٌد مستوٌٌن للطلبة(عٌنة البحث ) ممن هم دون خط الفقر ودون خط الفقر المدقع .

مشكلة البحث
ٌع ظالفق ظبرنهظحرل ظعرة ظالحارولظعلرىظمارتوىظللمعٌ ر ظٌعرة الئقررظاوظغرفٌررظبواارط ظالمجتمرعظ
ال يظتعٌشظفٌهظاالا ،وتةظااتعمل ظةر مظالمنهجٌر ظمرل تبرلظتمر ظااللفٌر ظلمغرفحر ظالفقر ظوحرةة ظ
ةةفهرظاالولظالقضرءظعلىظالفق ظوالجوعظوغرلظالفق ظاارسظبيء الواتعظالع اتًظالر اةلظ.اللظالنار ظ
الرىظاررة ظالفقر ظبرٌلظالعر اتٌٌلظٌنبيرًظألظٌنطلر ظمرلظخلفٌر ظمررظتعر ضظلره ال رع ظالع اترًظمرلظ
ار و ظغرٌر ظفرًظاالارت نرئٌ ظأ ر ظفرًظإفقرر ظوإةامر ظإفقرر ظفئرر ظواارع منره .ظا ظأة ظالحر
الع اتٌ -اإلٌ انٌ الىظتةةو ظأوضرعظال ع ظالع اتً ونزوحهظملظالمحرفار ظالحةوةٌ ظالىظالمةلظ
األبعةظعلظظالخط ،األم ظال يظاةىظالىظا بركظاألوضرع الاغرنٌ ظفًظتلكظالمنرط ظواررة ظفرًظافقرر ظ
األا ظالنرزح .وبعةظف ضظالعقوبر االتتارةٌ ظعلىظالع ا تةةو ظوت اجعر ظفرعلٌر ظمؤاارر ظ
الةولر ظواةترز ظظوت اجعر ظوضرعف الرىظحرةظغبٌ ،وترةن ظمروا ةظالةولر ظعلرىظاإلنفرر ظاالجتمررعًظ
والخةمر ،واتاررع ظةائ ر ظالفق ر وتررةةو ظالبٌئ ر ظاالجتمرعٌ ر .،وخيلظحقب ر ظالحاررر الطوٌل ر ظ
تةةو ظاألوضرعظالمعٌ ٌ ظليرلبٌ ظالع اتٌٌلظوأارب ظال رع ظفقٌ ا،وبرر ظالنررس الظٌقرة ولظعلرىظ
تنرولظالطعر ظال يظٌوزعظعلٌه ظبرلبطرت ظالتموٌنٌ ظأللظحا ظالطعر برلناب للغ ٌ ٌلظتم رلظمارة ظ
الةخلظال ئٌسظللعرئل ظحٌثظٌقومول ببٌعهرظلغًظٌاتطٌعولظ اءظض و ا ظأخ ىظ.ل لكظت ظاختٌرر ظ
ة مظالم غل ظملظاجلظة ااتهرظومع ف ظماتوٌر ظالةخلظلعٌن ظملظالطلب ظممرلظةر ظةولظخرطظالفقر ظ
وةولظخطظالفق ظالمةتع .ظ

أهذاف البحث-:
-1التع ظعلىظالفق ظوخطظالفق ظوبعضظالعواملظالمؤ علٌهظلعٌن ظالبحث.
-2التع
-3التع

ظعلىظالةال ظالضبربٌ ظ.
ظعلىظماتوٌر ظالةخلظلعٌن ظملظالطلب ظوملظة ظةولظخطظالفق .
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فرضية البحث-:

ٌنرتشظالبحثظف ضٌ ظالعة ظ(ظعة ظوجوةظطلب ظةولظماتوىظخطظالفق ظ) ظ
H :ظ
µ > 1
والف ضٌ ظالبةٌل (وجوةظطلب ظةولظماتوىظخطظالفق ظ) ظ
 µ ≥ 1ظH :ظ

عينة البحث-:

ملظالبحثظعٌن ظع وائٌ ظطبقٌ ظمؤلف ظملظظ]ظ50ظظ(ظ25ظ غو ظ ظظظظوظظ25ظظانرثظظ)ظ ظظ[ظملظ
طلب ظالم حل ظاالولىظظغلٌ ظالت بٌ ظال ٌرضٌ -جرمع ظمٌارلظللعر ظظظظ2008-2007ظ.وت ظجمعظ
البٌرنر ظملظخيلظااتمر ظااتبٌرلظت ظتوزٌعهرظعلىظالطلب ظوغمرظفًظالملح ظ ت ظ(ظظظ1ظظظ)ظ.ظوتةظ
ت ظ فضظ(ظ6ظ)ظلعة ظاغتمرلظبٌرنرتهر .ظ

اجلانب النظري
الفقر:
الفقر ظاررة اجتمرعٌر ظاتتاررةٌ ظاٌرارٌ ظ ا ظابعررةظنفارٌ ظوانارررنٌ ظٌنمروظفرًظارٌر ظتررر ٌخً-ظ
مجتمعً  -جي افًظضملظزملظمحلًظوغونًظفًظالوت ظنفاره،وةوظغيٌر مظمرلظالمفررةٌ ظاالارارٌ ظ
والاواة الغب ىظعاًظعلىظالتع ٌ .فًظة مظاالات اتٌجٌ ظااتنةظتع ٌ ظالفق ظالىظمفهو ظالقة
االنارنٌ ظملظخيلظالنا ظالى" رخ ظمرر"ايظالظالتع ٌر ظلر ظٌارتنةظالرىظمفهرو ظالحرجر ظبارو
رمل ظبلظااتنةظالىظعة ظحاولظالف ةظعلى"حةظاةنىظملظال فرمظاالنارنً"،وملظ ظفرل البحثظفرًظ
معررنًظالفقر ظانطلر ظمل"مفهرو ظ ررملظلل فررم"،علىظالظتع ٌر ظالفقر ظلر ظٌتحر غلٌررظمرلظمفهرو ظ
الحرج .الظالفق ظٌع ظبرنهظحرل ظعة ظالحاولظعلىظماتوىظللمعٌ ر ظٌعرة الئقررظاوظغرفٌررظبواارط ظ
المجتمعظال يظتعٌشظفٌهظاالا .والفق ظظحا ظتع ظالمنامر ظالةولٌر ظ«انرهظالحرلر ظاالتتاررةٌ ظ
التًظٌفتقةظفٌهرظالف ةظالةخلظالغرفًظللحاولظعلىظالمارتوٌر ظالرةنٌرظمرلظال عرٌر ظالارحٌ ظوالير اءظ
والملبسظوالتعلٌ ظوغلظمرظٌعةظملظاالحتٌرجر ظالض و ٌ ظلتأمٌلظماتوىظالئ ظفرًظالحٌرر ».ظوعلرىظ
الماتوىظالعر ظغ ٌ ااظمرظٌغولظالفق ظنرجمرظعلظالماتوىظالمرنخفضظللتنمٌر ظاالتتاررةٌ ظاوظللبطرلر ظ
المنت ظواالف اةظال ٌلظالظٌملغولظالقة ظاالتلظملظالمتواط ظللحاولظعلىظةخلظـظاليظاب ظغررلظ
ـظغرلبراظمرظٌغونرولظ فقر اء.ظوالتع ٌر ظالاررب ظللفقر ظٌحمرلظبرٌلظطٌرترهظاحرةظالتع ٌفرر ظال ي ر ظالترًظ
ٌع ظبهرظالفق اءظوالتًظحرةة ظفرًظمنترةىظالعررل ظال رلرثظ.1994اولظةر مظالتع ٌفرر ظةروظالتع ٌر ظ
الموضوعًظال يظٌ غزظعلىظغونه ظغٌ ظالقرة ٌلظعلىظتحقٌ ظالحرةظاالةنرىظمرلظمارتوىظالمعٌ ر ،ظ
امرال رنًظ ظالتع ٌ ظال اتًظللفق اءظفٌع ظالفق ظملظوجه ظنا ظالف ةظ اتره،ظوالتع ٌر ظاالجتمررعًظظ
للفق اء،فٌع فه ظبغونه ظملظٌحالولظملظالمجتمعظعلىظمارعة ظاجتمرعٌر ،ظوٌعتبر ظالحرةظالفرارلظ
للفق ظةوظالحةظاالةنىظال امًظللةخلظال يظٌحالظعلٌهظالف ةظعنةمرظٌعتمةظفًظمعر هظعلىظالمعون ظ
االجتمرعٌ ظوتةظحةةظالبنكظالةولًظفًظتق ٌ ظالتنمٌر ظعرر ظ،1992ظالظالحرةظالفرارلظللفقر ظةروظ400ظ
ةوال ظللف ةظعر ظ1990ظومرظٌوازٌهرظملظةوال ا ظحتىظعر ظ .2000ظتحولظتع ٌ ظالفق ظبعرةظتمر ظ
غوبنهرغلظالتًظاعتمة ظتع ٌفرظجةٌةاظأغ ظ موالاظفوافتهظبرنهظانخفرضظأوظتاو ظبرلةخلظووارئلظ
اإلنترجظالغرفٌ ظلتأمٌلظالحةظاألةنىظملظالحٌر ظالغ ٌم ظوضع ظفر ظالحارولظعلرىظالعلر ظوالت ر ةظ
والاغلظغٌ ظاليئ ظوالتمٌٌرزظاالجتمررعًظوالبٌئر ظغٌر ظالارلٌم ظوانعرةا ظفر ظالم رر غ ظفرًظأخر ظ
الع اتٌر -اإلٌ انٌر الرىظتررةةو ظأوضررعظال ررع ظ
القر ا ظفرًظجوانر ظالحٌرر ظالمةنٌر .ظأة ظالحر
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الع اتً ونزوحهظالىظالمةلظاألبعةظعلظخطظالنر ،األم ظال يظارة ظفًظا بركظاألوضرع الارغرنٌ ظفرًظ
تلرركظالمنرررط ظوارررة ظفررًظافقررر ظاألار ظالنرزح .وبعررةظفر ضظالعقوبررر االتتارررةٌ ظعلررىظالعر ا
تةةو ظوت اجع ظفرعلٌ ظمؤاار ظالةول ظواةترز ظوضرعف الرىظحرةظغبٌ ،وترةن ظمروا ةظالةولر ظ
علررىظاإلنفررر ظاالجتمرررعًظوالخةمر ،واتاررع ظةائ ر ظالفق ر وتررةةو ظالبٌئ ر ظاالجتمرعٌ ،وتف ر ظ
أجواءظعة ظاألمرلظواالاتق ا ظعلىظالمارتوٌٌلظالفر ةي والعرر .ونت ظعرلظ لركظتحرولظابنررءظال رع ظ
الىظمرظٌ بهظنزالءظمعاغ ا ظاليجئٌلظال ٌل ٌتقةمولظلطل ظالي اءظوالةواء،وة ظمح ومولظملظأيظ
حقو ظمةنٌ .وخيلظحقب ظالحار الطوٌل ظتةةو ظاألوضرعظالمعٌ رٌ ظليرلبٌر ظالعر اتٌٌلظوأارب ظ
ال ع ظفقٌ ا،وبر ظالنرس الظٌقة ولظعلىظتنرولظالطعر ظالر يظٌروزعظعلرٌه ظبرلبطرتر ظالتموٌنٌر ظأللظ
حار ظالطعرر برلناررب للغ ٌر ٌلظتم ررلظمارة ظالررةخلظالر ئٌسظللعرئلر ظحٌرثظٌقومررول ببٌعهررظلغررًظ
ٌاررتطٌعولظ ر اءظضر و ا ظأخ ى.وتررةظ ررهة ظاررنوا ظالحاررر ظتررةةو ظحار ظالفر ةظمررل النرررت ظ
المحلًظالىظحوالً()10/1ممرظغرلظعلٌهظفًظمطلعظال مرنٌنر .وبعرةظالظغررلظالعر ا فرًظتمر ظالارل ظ
بررٌلظالبلررةالظالنرمٌر ظمررلظحٌررثظناررب ظةخررلظالفر ةظالررىظالنرررت ظالقررومً اإلجمرلً،أاررب ظةخررلظالفر ةظ
الحقٌقًظال ه يظعر ظ1993ظأتلظملظةخلظالعرملظالز اعًظغٌ المرة ظفًظالهنةظالتًظتعةظملظأفق ظ
بلةالظالعرل ،حا ظتقر ٌ ظاتتارةٌ ظغٌ امٌ .وغرن ظماتوٌر ظمعٌ ظاألف اةظواألا ظةًظاألغ ظ
تض اظب غلظعر ،وخاوارظاألا ا ظالةخلظالمحةوةظأوظالةخلظالمتواط.وطبقرظلتقةٌ ا ظمنام ظ
الي اءظوالز اع الةولٌ (ظالفرو-ظظFAOظ)ظعر ظ1995ظانخفض ماتوٌر ظالةخولظوالمعٌ ظل ل ًظ
اغرلظالع ا ،وأاب ظةخلظاألا ظٌقر ظ لثظةخلهر مقر ن ظلعر ظ.1988

خط الفقر

إلظخطظالفق ظةوظتعبٌ ظمرلًظ(غمٌ ظملظالنقة)ظٌرةلظعلرىظمارتوىظالرةخل واإلنفرر ظالضر و يظلتلبٌر ظ
الحرجر ظاألاراٌ ظلإلنارل.ظوٌقا ظة اظالخطظإلىظخطظفق ظمةتع( أةنى)،ظأيظالغلف ظالمطلوبر ظلتلبٌر ظ
االحتٌرجر ظالي ائٌ ظاألاراٌ ،ظوخطظفق ظمطل ظ(أعلى)ظٌتعل ظبرلحرجر ظاألارارٌ ،ظالي ائٌرـ ظوغٌر ظ
الي ائٌ .ظوةنركظتفرة ظمبةئًظعلىظجعرلظالير اءظأ الحاجاا ،حساب برناامأل ا مام المتحاد اإلنماايً
الذي اقترح دلٌالً قٌاسٌا ً للفقر البشري ٌتم التعبٌر عنه رقمٌا ً ثم تلٌه الحاجا ،الخمس ا ساساٌة التاً
تحظى بإجماع الباحثٌن وٌرمز إلٌها بـ  5مٌما :،مأكل ملبس مسكن مشفى مدرسة  .فهو مستوى
الدخل السكان الذٌن ٌعٌشون بماٌعادل دوالر واحد للفارد فاً الٌاوم وٌكاون تقٌاٌم الادوالر باساتخدام
مماثل للقو الشرايٌة بحسب االسعار الدولٌة .1993واشار ،نتاايأل المسا االجتمااعً الاذي اجارا
الجهااز المركازي لالح ااء التاابع لاوزار التخطاٌط والتعااون اإلنماايً الاى ان اكثار مان  9مالٌاٌن
عراقً ٌعٌشون تح ،خط الفقراذ تبلغ نسبة الفقر فً بالدنا %35من اجمالً عدد السكان بٌنما ٌعٌش
%5من ابناء الشعب فاً فقار مادقع ،وان حاوالً ملٌاونً عايلاة تعاٌش دون مساتوى خاط الفقار وفا
االسس التاً تحادد ،بادوالر للفارد الواحاد علاى سسااس تعاادل القاو الشارايٌة لعاام  !1985وحساب
وكاال ،االمم المتحد فان النسبة الميوٌة للعراقٌٌن الذٌن ٌعٌشون بأقل من دوالر امرٌكً واحاد/الٌوم
ٌتجاوز ال %54مان الماواطنٌن.وبٌنا ،المششارا ،ان متوساط دخال العايلاة الشاهري فاً العارا لام
ٌتجاوز  613396دٌنار مما ٌعنً ان العوايل تعاٌش وعاعا اقت اادٌا متردٌاا.وقاد اقتارح دلٌال قٌاساً
للفقر البشاري ٌعبرار عناه رقمٌاا ً سدخال فٌاه إلاى جاناب عن ار الادخل عنا ار سخارى مثال :العمار
البطالة معدال ،ا مٌة توافر الخدما ،ا ساسٌة .سما فً البلدان النامٌة فٌعتمد القٌاس المطل للفقر
ن الحاجاا ،ا ساساٌة للنااس ٌار مشمناة .لقاد كشاف ،اح اايٌة اعادتها وزار العمال والشاشون
االجتماعٌااة عااام  2007ان نساابة الااذكور فااً عاادد العاااطلٌن عاان العماال قٌاسااا للنساااء بل اا%90 ،
وتجااوز عادد العااطلٌن عان العمال الملٌاون عاطال فاً بالدناا حٌاث تشاكل شارٌحة الشاباب وخا اة
الخرٌجٌن نسبة كبٌر فٌها.واكد تقرٌر منظمة اوكسافام ولجناة تنساٌ المنظمااٌ ،ار الحكومٌاة فاً
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العرا المعنون"االرتقاء لمواجهة التحدٌا ،االنسانٌة فً العرا "ان  %34من العراقٌٌن ٌعانون من
الفقر المدقع كما ان ن ف السكان هام باال عمال!.ال توجاد اح اايٌا ،عان نساب البطالاة بانواعهاا (
القسرٌة والمقنعة والموسمٌة ) المرتفعة ا ال بسبب العمالة ٌار المنتجاة فاً سابٌل الح اول علاى
الرواتب فقط والعمل فً وظٌفتٌن فاكثر وا ت ااب فر اة افاراد اخارٌن و بسابب الظاروف االمنٌاة
المتدهور  .تمثل البطالة مأسا حقٌقٌة وتهدد جواناب مهماة فاً المجااال ،االقت اادٌة واالجتماعٌاة
واإلنسانٌة كافةولهر تداعٌاتها المتنوعة وتعد م درا نشطا من م ادر التاوتر االجتمااعً وهاً مان
سخطر المشاكل التً ٌواجهها العرا الٌوم ان لم تكان سخطرهاا علاى اإلطاال وال ٌكمان ذلان فاً ان
ارتفاع عدد العاطلٌن عن العمل (و هم المشهلون للعمل والقادرون على العمل والذٌن ٌطلباون العمال
وال ٌجادون عمااال) ٌمثاال هاادرا فااً عن اار العماال البشااري ماع مااا ٌاانجم عنااه ماان خساااير اقت ااادٌة
فحسب بل من النتايأل االجتماعٌة الخطٌر التً تراف حالة البطالة الساٌما باٌن الشابابٌ.عنً ارتفااع
معادال ،البطالاة انعادام امكانٌاة الح اول علاى الادخل مع ماا ٌترتاب علاى ذلان مان خفا مساتوى
المعٌشة ونمو عدد من ٌقعون تح ،خط الفقر

الذالة الضبابية:
منط العبابً هو سحد سشكال المنط نشأ هذا المنط عاام  5691علاى ٌاد العاالم اإلذرٌبجاانً
ا ل "لطفً زاد " من جامعة كالٌفورنٌا حٌث طور ر لٌستعمله كطرٌقة سفعال لمعالجاة البٌاناا،
لكن نظرٌته لم تل اهتماما ً حتى عام  5691اذ استعمل منط ال مو فً تنظٌم محرن بخاري
ثم تطور ،تطبٌقاته حتى استعمل ،فً العدٌد من المنتجا ،والمنطا العابابً باالمعنى الواساع هاو
منظومة منطقٌة تقوم على تعمٌم للمنط التقلٌدي ثناايً القاٌم -5-0-وذلان لالساتدالل فاً ظاروف
ٌاار مشكااد  .وبااالمعنى العااٌ فهااو نظرٌااا ،وتقنٌااا ،تسااتعمل المجموعااا ،العاابابٌة التااً هااً
مجموعا ،بال حدود قاطعةٌ .مثل هذا المنط طرٌقة سهلة لتو اٌف وتمثٌال الخبار البشارٌة كماا
انه ٌقدم الحلول العملٌة للمشاكل الواقعٌة وهً حلاول بتكلفاة فعالاة ومعقولاة بالمقارناة ماع الحلاول
ا خرى التً تقدم التقنٌا ،ا خرى.

اجملموعة التقليدية

فً انمجمىعت انكالسٍكٍت أو انتقهٍدٌت ٌمكه نعىصر ما إما أن ٌىتمً نهمجمىعت و إما أوه ال ٌىتمً نها
بتاتا 3فهىعتبر مثال انمجمىعت  Aو مجمىعت  U.إذا قمىا بتعرٌف اندانت  μAانتً تعطً نكم عىصر
مه عىاصر انمجمىعت  Uدرجت اوتمائه إنى انمجمىعت ، Aو ذنك عبر إعطائها انرقم  5فً صىرة
اوتماء انعىصر نهمجمىعت أي  μA(x) = 5إذا كان عىصر انمجمىعت  Uأي انعىصر ٌ xىتمً
نهمجمىعت  A.أما إذا كان انعىصر  xال ٌىتمً ل  Aفإن اندانت  μAتعطٍه انرقم  0أي )μA(x
= 0و عهى ذنك فإوه ٌمكه انتعبٍرعه اندانت  μAكاَتً:
(0.1)<----μA:U
μA(x)<-----x
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فًظالمجموع ظالضبربٌ ظٌمغلظلعنا ظمرظألظٌغرولظمنتمٌررظإلرىظحرة معرٌلظللمجموعر .ظلنأخر ظم ررال ظ
لنعتب ظالمجموع  Aمجموع ظة جر ظالطلب ظالنرجحٌلظفًظاالمتحرلظوظلنعتبر ظالمجموعر  Uةرًظ
غرلظة جرر ظاالمتحررلظمر يظولنأخر ظمرلظالمجموعر  Aالعنار  x=60ةر مظة جر ظنرجحر ظفهرًظ
تنتمًظتمرمرظللمجموع  Aأي ظ
 μA(x) = 1ظ
أمرظإ اظأخ نرظة جر  x=20فرنل ةر مظالة جر ظغٌر ظنرجحر ظفرًظاالمتحررلظوظلر لكظالعنار  xالظ
ٌنتمًظأبةاظإلى  A.ظ
 μA(x) = 0ظ
إلىظاآللظل نخ جظعلظااتعمرال ظالمنط ظالغياٌغًظأوظالتقلٌةيظغمرظةوظمبٌلظأعيمظوظلغلظلنأخ
اآللظة جر ظ75ظة جر ظأيظ  x=75فرًظالمنطر ظالتقلٌرةيظلرٌسظلرةٌنرظإالظاحتمررلٌلظإمرر أل x
ٌنتمرًظأوظأنرهظالظٌنتمرًظل  A.فرًظالمنطر ظالضربربًظٌمغرلظألظنقرولظأل ٌ xنتمرًظمر ي بة جر ظ
%50ظإلى  Aأي ظ
 μA(x) = 0.5ظ
ظحٌثظٌمغلظللةال ظأل تعطًظنترئ ظبٌلظظ]0ظ,ظ[1ظعلىظعغسظاألم ظفًظالمنطر ظالغيارٌغًظحٌرثظ
الظتعطًظالةال ظإال ت ظ1ظأوظ ت ظ 0ظ
المقرٌٌسظاإلحارئٌ ظ ظ
األارلٌ ظاإلحارئٌ ظ ظت ظااتعمرلظمجموع ظملظالمقرٌٌسظبراتخةا ظالب نرم ظاإلحارئً SPSSظ
المةىظ ظالف ظبٌلظاغب ظمف ةتٌلظفًظالبٌرنر وااي ةرظظظظظظظظظ ظ
ظR= Xmax - Xmin
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
الواطظالحاربًظ ظوةوظمعةلظمجموعظالقٌ ظ(ظمجموعظالقٌ ظمقاو ظعلىظعةةةر)ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

X

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

N

X

االنح ا ظالمعٌر يظ ظوةوظمجموعظم بعر ظانح افر ظالقٌ ظعلظواطهرظالحاربًظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

اجلانب التطبيقي

 X )2

I

( X

N 1

S

النترئ ظ ظ
ت ظحار ظبعضظالمقرٌٌسظاإلحارئٌ (ظالحرةظاألةنرىظوظالحرةظاألعلرىظوظالمرةىظوظالوارطظالحارربًظوظ
االنح ا ظالمعٌر يظ)ظلمتيٌ ا ظالبٌرنر ظالتًظت ظجمعهرظغمرظفًظالجةولظ ت ظ(ظظ1ظظ)ظ -
-1ظتتغرولظالعٌنر ظمررلظظ44ظظطرلر ظوطرلبر ظمرنه ظظظ24ظظ غر اظظ(%60ظظمررلظالعٌنر ظ)ظظظو20ظظظان ررىظظ
(%40ظملظالعٌن ) ظ
-2ت اوحر ظاعمررر ظالطلبر ظعٌنر ظالبحررثظبررٌلظظ(18ظظوظ31ظ)ظاررن ظومتواررطظأعمررر ة ظظ20.7ظظ
ان ظظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظظظظظ(ظظ2.44ظظ) ظ
-3ظت اولظ تحاٌلظابررءظالطلبر ظعٌنر ظالبحرثظبرٌلظ(ظاالمٌر ظظوظالبغررلو ٌوسظ)ظومتوارطظتحارٌله ظظ
ةوظلة اا ظظظالمتواط ظ ظ
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-4ظت اولظتحاٌلظابرءظالطلب ظعٌن ظالبحثظبٌلظ(ظاالمٌ ظظوظالةبلو ظ)ظومتواطظتحارٌلهلظظةروبٌلظظ
الة اا ظاالبتةائٌ ظوظظالمتواط ظ ظ
-5ت اولظعرةةظاف اةعوائرلظالطلبر ظعٌنر ظالبحرثظبرٌلظ(ظظظ4ظظوظظ15ظ)ظوبمتوارطظظ(ظ8.3ظظ)فر ةظ
لغلظئل ظظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظظظظظ(ظظ2.6ظظ) ظ
-6ظ ترررررر اولظاةخررررررلظظال رررررره يظلعوائررررررلظالطلبرررررر ظعٌنرررررر ظالبحررررررثظبررررررٌلظ(ظظظ100,000ظظوظظ
2000,000ظ)ظظ ظ
ظظظظةٌنر ظظوبمتواطظ(ظظ559,000ظظ)ظةٌنر ظلغلظعرئل ظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظظظظظظظظ ظ
ظظظظظظظظ(ظظ387.600ظظ) ظ
-7ظت اولظعةةظالعرطلٌلظعلظالعملظفًظعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحثظبٌلظ(ظظظ0ظظوظظ3ظ)ظوبمتواطظظ ظ
ظظظظظظ75.ظظ)ظف ةظلغلظعرئل ظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظظظ(ظظ0.92ظظ) ظ
-8ظت اولظعةةظالعرملٌلظفًظعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحرثظبرٌلظ(ظظظ0ظظوظظ3ظ)ظوبمتوارطظظظ(ظظ1.6ظظ
)ظظف ةظلغلظعرئل ظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظظ(ظظ0.65ظظ) ظ
-9ظت اولظعةةظالطلب ظفًظعوائلظالطلب ظعٌنر ظالبحرثظبرٌلظ(ظظ1ظوظ6ظ)ظوبمتوارطظظ(ظظ3.54ظظ)ظ
طرل ظظفًظظظظغلظظظعرئل ظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظظ(ظظ1.4ظظ) ظ
-10ظت اولظنوعظالملكظلاغلظعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحثظبٌلظ(ظظظالملكظظظوظظاالٌجر ظ)ظ ظ
وظت ظحار ظمعةلظةخلظالف ةظال ه يظبرلةٌنر ظوبرلةوال ظو لكظبقام ظةخلظعلىظعةةظأف اةظاالار ظظ
وملظ ظت ظحار ظالناب ظإلىظخطظالفق ظوالتًظتم لظمعرملظالةال ظالضبربٌ ظوالتًظملظخيلهررظٌمغرلظ
مع ف ر ظمررلظةرروظةولظخررطظالفق ر ظأوظةولظخررطظالفق ر ظالمررةتعظ(بقاررم ظمعررةلظالررةخلظال رره يظللف ر ةظ
برلةوال ظعلىظ30ظ)ظأيظملظٌغولظةخلهظالٌومًظةوال ظواحةظاوظاتلظا اظتغرولظناربتهظالرىظخرطظالفقر ظ
واحةظاحٌ ظاوظاتلظظوغ لكظٌمغلظمع ف ظملظةوظفًظفق ظمةتعظوال يظظةخلرهظالٌرومًظنار ظةوال ظ
اوظاتلظوةوظملظتغولظنابتهظالىظخطظالفق ظنا ظاوظاتلظوغرن ظالنترئ ظغمررظفرًظالملحر ظ تر ظ(ظظ1ظظ
)ظ  -ظ
-11ظت ر اولظةخررلظالف ر ةظال رره يظبرلررةٌنر ظظفررًظعوائررلظالطلب ر ظعٌن ر ظالبح رثظبررٌلظ(ظظظ16.7ظظوظظ
)285.7ظظظةٌنر ظوبمتواطظظظ(ظظ75.7ظ)ظظةٌنر ظظللف ةظفًظغلظعرئل ظوانح ا ظمعٌر يظمقةا مظ ظ
ظظظظظظظظظظظ(ظظ62.6ظظ)ظةٌنر ظ
-12ظت اولظةخلظالف ةظال ه يظبرلةوال ظظفًظعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحرثظبرٌلظظظظظظظظظ(ظظظ13.3ظظ
وظظ)228.6ظظظةوال ظوبمتواررطظظظ(ظظ60.6ظ)ظظةوال ظظللفر ةظفررًظغررلظعرئلر ظوانحر ا ظمعٌررر يظ
مقةا مظظ(ظظ50.1ظظ)ظةوال ظ
-13ت اوح ظالناب ظالىظخطظظالفق ظبٌلظ(ظ0.44ظظوظ7.61ظ)ظوبمتواطظ(ظ2.0ظ)ظوانح ا ظ ظ
ظظظمعٌر يظمقةا مظظظظ(ظظ1.67ظظ)ظوة مظالناب ظتبٌلظالظةنركظطلب ظةولظخطظالفق ظوةولظ ظ
ظظخطظالفق ظالمةتعظظظظأ اظغرلظعرةةظمرلظةر ظةونخرطظالفقر ظظ(ظ15ظ)ظٌ رغلولظنارب ظ(ظظظ34ظظظ)%ظ
ملظعٌن ظالبحثظظظظظوغرلظعةةظملظة ظةولظخطظالفق ظالمةتعظظ(4ظ)ظٌ غلولظناب ظ(ظظ0.10ظظ%ظ
)ظملظعٌن ظالبحث ظ
ظ
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جدول رقن 1

المتيٌ

الحةظاالةنى

الحةاالعلى

المةى

المتواط

االنح ا ظ
المعٌر ي

1

الجنس

.00

1.00

1.00

.6136

.49254

2

العم

18.00

31.00

13.00

20.7045

2.44549

3

تحاٌلظاال

.00

6.00

6.00

3.0909

1.74966

4

تحاٌلظاال

.00

5.00

5.00

2.3182

1.63924

5

عةةاف اةظالعرئل

4.00

15.00

11.00

8.3182

2.63935

6

الةخلظال ه يظ
برلةٌنر

100.00

2000.00

1900.00

559.9318

387.58107

7

عةةالعرطلٌلظ

.00

3.00

3.00

.7500

.91816

8

عةةالعرملٌل

.00

3.00

3.00

1.6136

.65471

9

عةةالطلب

1.00

6.00

5.00

3.5455

1.43793

11

عرئةٌ ظالملك

1.00

2.00

1.00

1.2955

.46152

 11معةلظةخلظالف ةظ
ال ه يظبرلةٌنر

16.67

285.71

269.05

75.6978

62.56261

 12معةلظةخلظالف ةظ
ال ه يظبرلةوال

13.33

228.57

215.24

60.5582

50.05009

 13الناب ظالىظخطظ
الفق

.444

7.619

7.175

2.01861

1.668336
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الستنتاجات -:

ا تفرعظعةةظاف اةظالعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحثظاغ ظملظ(ظ8ظ)ظاف اةظوةوظع ءظعلىظ1. 1
 .2ةخلظالعرئل ظظ ظ
-2 .3انخفرضظالماتوىظالة ااىظالغل ظابرءظوامهر ظالطلب ظعٌن ظالبحثظ ظ
-3 .4ظتحتروىظعوائرلظالطلبر ظعٌنر ظالبحرثظعلرىظعرررطلٌلظعرلظالعمرلظمر ظاظٌحمرلظةخرلظالعرئلر ظ
ع ءظظظ ظ
 .5اضرفًظوغ لكظتحويظبعضظعوائلظالطلب ظعٌن ظالبحثظاغ ظملظف ةظٌعملظممرظٌارعةظظ ظ
 .6علىظ فعظةخلظالعرئل ظ ظ
-4 .7ظ ماتوٌر ظالةخلظال ه يظمنخفضر ظنوعررظمررظوتحترويظعلرىظمارتوٌر ظةولظخرطظالفقر ظ
وةولظ ظ
 .8خطظالفق ظالمةتع ظ

التوصيات

ظوضعظب ام ظم غزٌ ظطوٌل ظاالمةظلمعرلج ظم غل ظالفق ظ.ظتحةٌةظواجبر ظالوزا ا ظوالقطرعر ظ
المختلف ظملظاجلظالعملظلحلظم غل ظالفق .
 -1العملظعلىظاٌجرةظف ظعملظللعرطلٌلظملظاجلظمارعةته ظللحاولظعلىظةخلظٌ فعه ظالىظ
ماتوىظعلىظملظخطظالفق ظوخطظالفق ظالمةتعظ.
 -2ظمارعة ظالطلب ظمملظة ظةولظخطظالفق ظوةولظخطظالفق ظالمةتعظمرةٌرظأوظتجهٌزة ظ
برالحتٌرجر ظالض و ٌ ظم لظ(ظبطرتر ظالطعر ظالمجرنٌ ظأوظالميبسظباع ظمةعو ظأوظتوفٌ ظ
مواةظالق طراٌ ظأوظالنقلظالمجرنًظ) ظ
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املصادر
-1أميا عبس الو ب والب ش زيظي عبسالجميس -مب سا االصتص س الي
المعظهة -اليويت اليويت

 -1983ساظ

-2الظه ع مجمس عبس اهلل -معوقات بيانات قياس الفقر - 2007 -الم تمظ اإلجص ئ
العظب األون عم ا – األظسا نوهمبظ 2007

-3النجف ي ل توهي -الفقظ ويي ي ت التيير االصتص سي –-1999مج ة سظاي ت
اصتص سية العسس األون لينة  1999برساس – الع اظ

 -4سيف الدين عبد الجبار -الطبقـ ـ ــة المسـ ــحوق ــة— 2006جريدة الزمان -العدد-2317
2006 / 1 / 28
 -5سالم إبراهيم عطوف كبة  -عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الرابع عشر –/2007
( أراء وافكار)  www.wikimediafoundation.org( -د
-6مجمس جييا ب صظ -صي س وتج ين الفقظ مع التظييز ع

األي ليب ؤيظ التق يسية ،1997االييوا

7 - LEONID eRznik –1997 -Fuzzy controllers - Newnes - UK
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