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 المستخمص
يقدم ىذا البحث دراسة وتطبيق إنحدار المركبات الرئيسة المستخمصة لمجوعة محدودة من     

المتغيرات التوضيحية لتخفيف وطأة مشكمة التعدد الخطي لما بين تمك المتغيرات والحصول عمى 
، كل ذلك مقابل إستقرارية أكبر في تقديراتيا من تمك التي تفرزىا طريقة المربعات الصغرى األعتيادية

التضحية بمقدار قميل من قوة التقدير لدالة األنحدار التنبؤية في تفسير األختالفات الجوىرية. وتم 
ببرنامج وأثبات كفاءتيا كحل أمثل،  لتقدير المركبات الرئيسة صيغة عددية جديدة وتطبيق إقتراح 

عايير وىي: نسبة المساىمة من خالل بعض المليذا الغرض  بأنفسيم بوضعوالباحثون  قامحاسوب 
، ومعامل التحديد، ومقدار تضخيم التباين، ومقدار األستقرارية الرئيسة التجميعية لممركبات المئوية

   في التقدير. 

 

 
“Suggested Approach to deal with Multicollinearity Problem 

– with Application –“ 
Abstract 
    This research introduce a study with application on Principal Component 

Regression obtained from some of the explainatory variables to limitate 

Multicollinearity problem among these variables and gain staibilty in their 

estimations more than those which  yield from Ordinary Least Squares. But the cost 

that we pay in the other hand losing a little power of the estimation of the predictive 

regression function in explaining the essential variations. A suggested numerical 

formula has been proposed and applied by the researchers as optimal solution, and 

vererifing the its efficiency by a program written by the researchers themselves for 

this porpuse through some creterions: Cumulative Percentage Variance, Coefficient 

of  Determination, Variance Inflation Factor and   Estimation Stability.  
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 وىدف البحث . المقدمة1
 من أفضل (Ordinary Least Squares: OLS) األعتيادية المربعات الصغرىتعد طريقة     

في حالة تحقق  Best Linear Unbiased Estimator: BLUE  المقدرات الخطية غير المتحيزة
ن في ، ولك(General Linear Model: GLM)جميع إفتراضات )أو شروط( النموذج الخطي العام 

  أي وجود مشكمة تعدد خطي – X’sة وجود خرق لشرط األستقاللية بين المتغيرات التوضيحية لحا
Multicollinearity- سوف تقل كفاءة مقدرات نموذج األنحدار الخطي المتعدد الى الحد األدنى  فأن

حدار لنموذج األنأكثر دقة بسبب التضخم الحاصل في تبايناتيا. ولغرض الحصول عمى مقدرات 
)أو  Consistencyيمكن أستعمال طرائق أخرى قد تكون متحيزة إال أنيا تحمل صفة األتساق 

و تخفيف والغرض من ىذه الطرائق البديمة ىي معالجة أ ( وصغر تبايناتيا،Stabilityاألستقرارية 
 وطأة مشكمة التعدد الخطي.

 :Principal Component Regressionومن ىذه الطرائق طريقة "إنحدار المركبات الرئيسة"     

PCR " الجذور المميزة"  أنحدارأو ماتسمى في بعض األحيانCharacteristic Roots Regression 
ألن ىذه الطريقة تستند باألساس الى أىمال أثر المركبات الرئيسة المقابمة لمجذور المميزة ذات 

 Principalالمركبات الرئيسة  وتقوم ىذه الطريقة بأستعمال نتائج تحميل األىمية القميمة.

Component Analysis: PCA ستجابةمتغير األ جعل ودمجو بطريقة المربعات الصغرى عن طريق 
فيما  غير مرتبطةتكون  المركبات الرئيسةمن الجدير بالذكر أن و  .مركبات الرئيسةالعمى  ينحدر

، وىذا X’sغيرات األصمية بينيا وىو مفتاح الحل لمشكمة التعدد الخطي الذي تعاني منو المت
وكذلك فأن ىذا العمل ئي.يساعد كثيرًا في عممية التفسير وبالتالي يساعد في التحميل األحصاس

  .يامجموعة جزئية منل استعميتم إس X’sأبعاد متغيرات األنحدار فبداًل عن جميع الـ  ختزالسيقوم بأ
)أو حتى تقميصيا يتم ئيسة فّعالة بحيث إيجاد آلية أختيار مركبات ر لذا ييدف ىذا البحث الى     

 تراكيببعمل الى أقصى حد ممكن، وذلك يا( ضمنبعض مساىمات المتغيرات التوضيحية  تصفير
ز يتركت التوضيحية األصمية وليس جميعيا، إذ يتم الخطية مختزلة من مجموعة جزئية من المتغيرا

مع  (PCR)مكن أعتبارىا طريقة تحصين لمـ ولذلك ي بين المتغيرات.فقط لما عمى العالقات األساسية 
 .تطبيق عممي

 يحتوي عمى المقدمة وىدف البحث، الجزء األول،  :عة أجزاء ىيبأر  لذا تم وضع البحث في   
 الطريقة  مع أنحدار المركبات الرئيسة مايخص الجانب النظري لطريقة ألستعراضالجزء الثاني، و 
أثر تطوير الجانب التطبيقي المستند الى بيانات إدارية تخص  وفي الجزء الثالث، تم تقديم. ةمقترحال

وفي الجزء  .أحد فروع مصرف الرافدين الحكوميموظفي التكنموجيا والموارد البشرية عمى أداء 
 .، تم تمخيص األستنتاجات التي أفرزىا البحثاألخير
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  نظريل. الجانب ا2  
 OLSOrdinary Least Squares :                         األعتيادية رىالمربعات الصغطريقة  2.2
لمتغير  ة التنبؤيةالمعاديجاد أسيل طريقة إل OLS  طريقة المربعات الصغرى األعتياديتعّد     

 :المتعدد لنموذج األنحدار X'sعن طريق المتغيرات التوضيحية  Yاألستجابة 
                                                                               EXBY     

      وبتصغير المعيار اآلتي:
2

1 0

n K

i j ij

i j

Y x
 

 
 

 
                                                                             … (1)   

 .المتعدداألنحدار  نموذجمعامالت  ،  β0, β1, …, βk   : أذ أن
βبالنسبة لممعممات  (1)معادلة وبعد أشتقاق ال

’
s  حم، انعهى  ومساواحها بانصفز يخم انحصىل

ويمكه كخابخً بزمىس انمصفىفاث كاآلحي
(4), (2)

: 
1

( )
OLS

b X X X Y




                                                                                       …(2) 

 
 R: PCrincipal Components RegressionP                        رئيسةالمركبات ال إنحدار 22.

من المركبات غير المرتبطة  (g) الى عدد أقل X'sمن المتغيرات التوضيحية  (Kسيتم إختزال )    
 ىلاألستناد في ىذا البحث ا يكونوس .X'sالـ خطية من كدالة  والتي تدعى "المركبات الرئيسة"

الناتجة  Z المعيارية إستعمال المصفوفةبوذلك ،  R=Z'Z إذ أن:     R رتباطىيكمية مصفوفة األ 
،    X=[xij]   ;    i=1, 2, …,n   ;      j=1, 2, …, k  ،(n×k)ذات الدرجة  Xلتحويل مصفوفة من 

 : (6) ,(7)وبالعناصر
(3)                                    ...                                  

ij

jij

ij

x
Z




  

ذات صفة   Characteristic Vectors  a'j=[a1j  a2j  a3j  …  akj]ويتم أستخراج المتجيات المميزة 
بعد ترتيبيا تنازليًا من  ، Characteristic roots   λjمجذور المميزة ل ةالمقابم Orthonormal الـ

  األكبر الى األصغر.
 aj’s تجيات المميزة الم، و  Zj’s  القياسيةبداللة المتغيرات  Fjة متعبير عن المركبات الرئيسول

 بالصيغة اآلتية: 
)4(                 ...                                    Zj'a =kZkja+….+2Z2ja+1Z1ja= jF   
ن   نسبة من تدعى بالمركبة الرئيسة األولى، وتقوم بتفسير أكبر   λj جذر مميزالمقابمة ألكبر  Fjوا 

 :. وأن مجموع التباين الكميمجموعة البياناتلالتباين الكمي 



K

j

j K
1

 . ويتم األستناد الى بعض

 تمك المركبات الرئيسة وليس جميعيا.
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 تقوم بتعظيم التباين المتمثل بالمعادلة أدناه:  Fjيمكن القول أن المركبات الرئيسة  
(5)                        ...                                           jj aRa '**'  

'1   وبشرط: jj aa    ؛  وعند(j ≥ 2)  0' jh aa    لكل(h <j) 
A :قطرية ذات مرتبة  مصفوفة(k × k)  لمجذور المميزة λj  .عمى القطر 
V مصفوفة ذات مرتبة :(k × k)   متعامدة(Orthogonal) . 

 : بحيث أن
V V VV I                                                                                                  …(6) 

 A V Z Z V                                                                                                …(7) 
 :(2),(3)( أعاله برموز المصفوفات، نحصل عمى4ولمتعبير عن المعادلة )

F= ZV                                                                                                                         …(8) 

 :(2)مة في التحميل، فانالداخ من المركبات الرئيسة gوعند تحديد 
 g K g

V V V


                                                                                            … (9) 

 كاآلتي: Block diagonalالى قطاعات قطرية   Aوعميو يمكن تقسيم المصفوفة 
0

0

g

K g

A
A

A


 
  
  

                                                                                       …(10) 

 : (2),(3)ويكون مقدر المركبات الرئيسة عندىا
1

pc g g g
b V A V Z Y

                                                                                        … (12) 
 

 الرئيسة لمركباتألنحدار االمقترحة  الطريقة 3.2
 Suggested Principal Components Regression Method  

. أال أن الطريقة الرئيسةيتعمق بتقميص المركبات  (1)لقد تم تقديم مقترح في دراسة سابقة    
عدد  بأنيا التختزل عدد المركبات الرئيسة وحسب بل وتقوم كذلك بأختزالتتميز المقترحة الجديدة 

أن المسألة ىنا ىي إختزال المتغيرات التوضيحية ذات المساىمة الضعيفة وتصفير معامالتيا وك
المبين في المعادلة  سيكون ىناك تعظيم لدالة التباين المعرف عمى المركبات الرئيسةإذ مضاعف. 

                                                                       :بإضافة القيد وذلك ،(5)
2

1

1 1

K

jiK
i

ji

i

a

a t
p





 



                                                                                   …(12)                                    

  

 :الحل األمثل عدديًا لألحصاءة اآلتية ، ويتم الحصول عمىtلمعممة الى ا  
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2

1

1

*
( .) max '

1

K

jiK
i

j j ji

i
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a

a Ra a
p

F  



  
  

        
    


                                            … (23) 

θ : معممة التناوبTuning Parameter   يحتاجيا الحل العددي بقيم إفتراضية تحافظ عمى بقاء الـ
(t) .ضمن مداىا 

لموصول لمحل األمثل. إذ اليوجد  (t)وتجدر األشارة الى أنو يجب المحاولة مع أكثر من قيمة لـ 
المثمى، بل يتطمب األمر إستعمال مبدأ المحاولة والخطأ ولكن  (t)د ألختيار قيمة أسموب قاطع ومحدّ 

 .(5)( > K 1 < t)ضمن المدى
 ( أعاله برموز المصفوفات، نحصل عمى:22ولمتعبير عن المعادلة )

F
*
= ZV

*
                                                                                                                  … (14) 

 من المركبات الرئيسة الداخمة في التحميل، فان: gوعند تحديد 
 * * *

g k g
V V V


                                                                                      … (15) 

 كاآلتي: Block diagonalالى قطاعات قطرية   A وعميو يمكن تقسيم المصفوفة
*

*

*

0

0

g

k g

A
A

A


 
  
  

                                                                               … (16) 

 ويكون مقدر المركبات الرئيسة عندىا: 
* 1* * *

. gsugg g g
b V A V Z Y

                                                                               … (17) 

 
 . الجانب التطبيقي3

 البيانات 2.3
شممت عينة من  إرتكز البحث عمى بيانات أستحصمت من إحدى الدراسات في المجال األداري، 

)متغير  Y  قياس مقدار وقوة القيادة األستراتيجية إذ كان الميم . (n = 75)الموظفين بحجم 
و تم أعتماد أول  (K = 13) والتي تتأثر تبعًا لبعض المتغيرات التوضيحية الميمة التابع( األستجابة

 ، وكاآلتي:(g = 7)سبعة مركبات رئيسة فقط في التحميل أي أن 
 

X1أثرالتكنموجيا والتطور التنظيمي :. 
X2 :أثرالتقدم التكنموجي في الجوانب األنسانية لمعاممين. 
X3 :تكنموجياأثر األستثمار في ال. 
X4العالقات وفيم حاجات الزبون :. 
X5 :.قيادة التنوع في الموارد البشرية 
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X6 :أثر بيئة العمل في تحفيز الموظفين. 
X7: .تساوي فرص العمل 
X8: ثقافة األنتماء والصداقة. 
X9: أدراك القيادية األدارية لمفروقات الفردية لدى الموظفين. 

X10 :.تجاوز الفروقات الفردية 
X11 :.التمييز بين الموظفين القدماء والجدد 
X12: .أدارة الموارد البشرية 
X13: .أشاعة روح الفريق 

 

 
 معايير المقارنة 2.3
تم أستعمال معايير عديدة في ىذا البحث من قبل الباحثين، فمنيا لقياس حجم مشكمة لقد     

ذلك ببيان مقدار التخفيض في وطأة التعدد الخطي ومنيا لقياس كفاءة المقدرات المقترحة الجديدة و 
 ، وكما في أدناه.ىذه المشكمة

 
Coefficient of Determination: R           معامل التحديد. 2

2 

وتنحصر  لكميةا نسبة الى المعمومات طريقة التقدير المستعممة المعمومات المفسرة ب يبين مقدارإذ  
                        :  (2)وصيغتو الرياضية ،رب الى الواحد كان أفضلوكمما كان أق قيمو بين الصفر والواحد الصحيح،

2 RSS
R

TSS
                                                                                                    … (18) 

 أذ أن: 
y'z                                                                     مجموع مربعات األنحدار

 '
bRSS =    

                                                      مجموع المربعات الكمية 
2

1

n

i

i

TSS y y


  

 
  Variance Inflation Factor: VIF      تضخيم التباين عامل. 2

فأذا كانت المشكمة ضئيمة أو معدومة فأن قيمتو  دتيا،وشكمة التعدد الخطي أحد مقاييس مشوىو 
طة فان قيمتو مابين الواحد الى أقل من متوسقريبة من الواحد الصحيح، أما اذا كانت المشكمة 

أو حتى أكبر من ذلك وكمما  العشرةكبيرة فتكون قيمتو كبيرة قد تصل الى ، أما أما إذا كانت عشرة
 : (4)تو الرياضيةوصيغ قل عن العشرة كان أفضل، 

                                                                                        … (19) 
2

1

1
j

j

VIF
R
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R

2
j :  معامل التحديد الجزئي ألنحدار المتغيرXj  عمى باقي المتغيرات التوضيحيةX’s. 

 

 
  Cumulative Percentage Variance: CPV      التجميعية المئوية نسبة التباين .3

. وأما لممركبات في تفسير التباين الكمي (g) نسبة المساىمة التجميعية لممركبات الرئيسةيبين     
قيمتو المثمى فميس ىناك أتفاق الى حد اآلن عمييا سوى بعض اآلراء لمباحثين في ىذا المجال 

الى  %75 تباين الكمي ماتعادلبأن تكون النسبة المتراكمة من الفعمى سبيل المثال ىناك رأي يقول: 
كما . وأما صيغتيا الرياضية ف، وكمما أزداد كان أفضللممركبات األولى من المركبات الرئيسة  80%
 :(6) ,(7)يأتي

g

i

i=1

k

i

i=1

λ

CPV = *100%

λ




                                                                                  … (20) 

   Estimation Stability      ثبات التقدير مقياس. 4
 :(4)ويقاس بالمقدار، طبقًا لمبيانات إذ تفضل قيمتو كمما كان أصغر لكي تزداد األستقرارية        

         (β'β)
1/2      

                                                                                                    … (21) 

 

  
 النتائج 3..

 MATLAB version 8.0 (Release 14) ستعمال لغة إب ليذا الغرض اً خاص اً نامجر بالباحثون وضع 
المربعات  إنحدار ولكل من حالة كما جاء في الجانب النظري أعاله  البرمجية في تحميل بيانات

( 22) في المعادلة ةألعتياديا المركبات الرئيسةو ( 2في المعادلة )الموضحة  الصغرى األعتيادية
 قيمت انحم األمثم نخىقف دوراث انخقارب يجادالبرنامج أل قد أستعملو  .(27في المعادلة ) ةوالمقمص

( 22)انشزط انىارد في انمعادنت  مع مزاعاة ححقق  (Iterative Convergence Loops) انخكزاريت

 وحم أحخساب .-(t=2)حققج األمثهيت عىد وح - (23( نخىخج انمعادنت )5عىد أضافخً انى انمعادنت )

ومه انجديز بانذكز أوً قد حم األخذ بانمزكباث  أعالي. (2.3)انىاردة في انفقزة  معاييز انمقاروت 

 ( األونى في انخحهيم. 7انسبعت )
 

 

 
 األعتيادية األولى يبين المركبات الرئيسة السبعة (2جدول )

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

-0.2383 0.1800 -0.4341 0.7289 -0.0895 -0.1598 0.1992 X1 

0.3551 0.0179 0.0459 0.1016 0.6889 -0.2296 0.1658 X2 

-0.6554 0.0892 -0.2611 -0.3819 0.4888 -0.0001 0.2248 X3 
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-0.1864 0.1151 0.0834 -0.0554 -0.3274 0.1067 0.3349 X4 

0.0321 0.1885 0.0779 -0.1700 -0.2204 0.1928 0.3308 X5 

0.1851 -0.0123 -0.0406 -0.0489 -0.0134 0.4288 0.3045 X6 

0.3990 0.4436 -0.2261 -0.0151 0.1615 0.3742 0.2576 X7 

0.1316 -0.0547 -0.0198 0.2147 -0.0446 -0.2988 0.3274 X8 

-0.2240 0.0708 0.1962 -0.0221 -0.0783 -0.1204 0.3504 X9 

0.0790 0.0613 0.2052 -0.1677 -0.1413 -0.3676 0.2984 X10 

-0.2839 0.0396 0.5799 0.4453 0.2391 0.4527 -0.0542 X11 

0.0264 -0.7977 -0.2894 0.0440 0.0045 0.2780 0.2629 X12 

0.0542 -0.2522 0.4172 0.0528 0.1048 -0.1669 0.3319 X13 

3.9182 4.5021 6.4736 7.1156 9.2003 14.1033 42.7164 Variance Percentage 

88.0295 84.1113 79.6092 73.1356 66.0200 56.8197 42.7164 CPV 

  

 

 

 (t=2)عند   يبين المركبات الرئيسة السبعة األولى المقمصة (2جدول ) 

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

-0.639 -0.010 0.000 0.000 0.008 0.027 0.000 X1 

-0.032 -0.022 0.999 0.000 -0.077 -0.336 0.000 X2 

-0.004 -0.023 0.019 0.000 0.008 -0.330 0.072 X3 

0.000 -0.023 0.000 0.000 0.055 -0.076 0.363 X4 

0.023 0.000 0.000 0.000 0.006 0.162 0.307 X5 

0.000 0.034 0.000 0.634 0.958 0.132 0.334 X6 

-0.006 0.029 0.000 0.155 0.029 -0.080 0.128 X7 

0.009 0.120 0.000 0.000 -0.009 -0.023 0.468 X8 

0.009 -0.012 0.000 0.000 -0.039 -0.737 0.497 X9 

0.000 -0.030 0.000 -0.398 0.073 -0.395 0.136 X10 

-0.767 -0.990 0.000 0.643 -0.009 0.140 0.000 X11 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.254 -0.018 0.116 X12 

-0.007 0.000 0.000 0.000 0.006 -0.014 0.375 X13 

5.670 6.276 6.409 8.517 9.005 11.794 28.924 Variance Percentage 

76.598 70.927 64.651 58.241 49.724 40.719 28.924 CPV 

 

 

أنو ظل في مداه  اال (CPV)قيمة المعيار في  اً نسبي اً إنخفاض( 2( و )2ئج الجدولين )انتيالحظ من 
 .((6( و )5) :المصدر )أنظر االمقبول من عموم الباحثين كم

 
 
 
 
 
 

 األعخياديتانزئيست انمزكباث إوحدار يبيه وخائج  (3)جدول رقم 

VIF R
2

 (β'β)
1/2 

CPV 
عدد انمزكباث 

 (g) :انداخهت

4.8603 0.7943 3.5796 200 13 
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4.8447 0.7936 3.5528 98.9339 12 

4.8028 0.7928 3.4835 97.7984 11 

4.7976 0.7926 3.4774 96.2457 10 

4.7372 0.7889 3.4279 94.2527 9 

4.7292 0.7882 3.4058 92.2505 8 

4.7222 0.7877 2.9652 88.0298 7 

4.0397 0.7525 2.9588 84.2225 6 

4.0307 0.7529 2.4765 79.6094 5 

3.2978 0.6968 2.4525 73.2258 4 

3.2043 0.6779 2.4458 66.0202 3 

3.897 0.6763 2.2724 56.8299 2 

 

 

 

 

 (t=2)عىد   انزئيست انمقخزحتانمزكباث إوحدار يبيه وخائج  (4)جدول رقم 

VIF R
2

 (β'β)
1/2 

CPV
عدد انمزكباث  

 (g) :انداخهت

4.7022 0.7873 3.5222 200 13 

4.6802 0.7863 3.4954 97.7825 12 

4.6469 0.7848 3.5277 94.7240 11 

4.2983 0.7628 3.2724 92.2573 10 

4.2983 0.7628 3.2724 86.7606 9 

3.9489 0.7468 3.2540 82.2243 8 

2.7325 0.7463 2.5989 76.5985 7 

2.6763 0.6340 2.3407 70.9282 6 

2.6530 0.6263 2.4222 64.6524 5 

2.6333 0.6232 2.3056 58.2429 4 

2.6327 0.6202 2.2945 49.7246 3 

2.4472 0.6200 2.2636 40.7929 2 

 

 

 

عما أفرزتو ( قد سجمت أنخفاضًا عموميًا 4) الجدولالطريقة المقترحة بأن نتائج يمكن مالحظة 
أعاله،  (2.3)األربع الواردة في الفقرة جميع قيم المعايير ( ول3الجدول )الطريقة األعتيادية بنتائج 

 وكما يأتي:
 لبنامج (، نتيجة الدورات التكرارية t=2( كانت عند )23المثل لحل المعادلة ) . قيمة الحل2

 لنقطة المثمى التي أستند الييا مقترح البحث.ا في أختيارالحاسوب     
 لألختالفات الجوىرية . أن أنخفاض معامل التحديد معناه فقدان في مقدار القوة التفسيرية 2

 ، وكانت(g=7) تم تسجيميا عندمقبولة  وأقل قيمة ، عموماتمالفي  أي فقدان β'sلتقديرات     
    (R

2
 حالة المركبات األعتيادية  في توقيم بينما كانت عند تطبيق الصيغة المقترحة (0.7463=

R) 0.7877(ىي    
2
=.   
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 فمعناه فقدان في مقدار التباينات المفسرة نسبة التباين المئوية التجميعية أما أنخفاض معيار. 3
 عند الصيغة المقترحة وكانت (CPV=76.5985)، وكانت (g=7)وكانت عند النقطة نفسيا   
  )88.0298(R

2
 . عندالصيغة األعتيادية  =

 أذ سجل (4)في جدول  أي أنخفاض حدة مشكمة التعدد الخطي أنخفاض معيار تضخيم التباين .4
   )2.7325 (VIF= ( وىي 3عما سجمتو نتائج الجدول ))4.7222 (VIF=. 
1/2 أنخفاض المعيار. 5

)β'β(    زيادة األستقرارية في النتائج فقد أصبحت  أي)في جدول  )2.5989  
 (.3) في جدول  (2.9652( أن كاوج  دبع  (4)   

 

 مقدرات معامالت األنحدار بالطرائق الثالثة (5)جدول رقم 

PC(Sugg.) 

(g = 7) 

(t = 2) 
PCR 

(g = 7) 
OLS 

(K = 13) 

                Methods     

 

 

Regression Coefficients     
0.000 0.000 0.8505 0β 

0.0474- 2.9302 0.20254 1β 
0.6695 0.7207 0.0299 2β 

0.4283 0.6928 0.2203 3β 

0.6463 0.4065 0.0473 4β 

0.3786 0.2756 0.0656 5β 

0.6237 0.3473 0.0475 6β 

0.4932 0.7472 0.0426 - 7β 

2.0285 2.2423 0.2229 8β 

2.6023 0.5086 0.0524 9β 

0.2276 0.4226 0.0202 10β 

0.9227- 0.9380- 0.0402 - 11β 

0.0764 0.7099 0.0424 12β 

0.6722 0.2923 0.0052 13β 

0.7463 0.7877 0.7942 R
2 

 

2.7325 4.7112 4.860 VIF 

 

 
R) معامل التحديد عمى الرغم من إنخفاض قيم

2
في الجدول  لمطرائق الثالثة عمى التوالي المحتسب (

مقابل في إنخفاض اليعني بالضرورة عدم جودة التقدير خصوصًا أذا كان المكسب ىو  ( فأن ذلك5)
   .(VIF) بالمعيارمشكمة التعدد الخطي المتمثل 

 والتوصيات . األستنتاجات4
خالل النتائج  قي السابق منيمكن مالحظة بعض األستنتاجات الواضحة التي أفرزىا الجانب التطبي

 ، وتمخيصيا باآلتي:ة التي تم إستعراضياالمجدول
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 مقدار مشكمة التعدد في بأنخفاض تفوقًا عمى الطريقتين األخريين سجمت الطريقة المقترحة. 2 
 .ذو داللة أحصائية جيدة ذا األمرىو أستقرارية التقديرات  الخطي مقترنًا بزيادة   
 جمتو الطريقة المقترحة في معامل التحديد ونسبة المساىمة المئوية ىو . أن األنخفاض الذي س2

 أنخفاض اليعتد بو بسبب أنو اليصف بدقة عالقة المتغيرات التوضيحة وتأثيرىا عمى متغير     
 مصفوفة المعمومات. ففقدان بعض المعمومات  Singularityاألستجابة بسبب مشكمة فردانية     
  .منيا م الحصول عمى أي شيءأفضل من أن اليت    

 المستعمل في ىذا  ذلك غير مختمف. يوصي الباحثون بأمكانية أستعمال شرط آخر من نمط 3
 ( 2(، كأن يكون شرطًا لجزء المعممي يضاف لمنموذج )22والموضح في الصيغة ) البحث  
 .الدالةسموك عندما يتغير   
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