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 المستخمص

هاا ا البحااث طريقااة تقماايص المركبااات الرئيسااة ملااابمة لتمااك المسااتعممة فااي ا نحاادار يتنااا ل     
.  المادف هناا ها  تكا ين تراكيا  "LASSالمتعدد  هي  طريقة "تقميص  أختياار أقال فار ق مطمقاة  

مجم عاة جزئياة مان المتايارات الت ضايحية  التاي قاد تعااني مان ملاكمة التعادد خطية غيار مرتبطاة ل
( لتمااك المتايارات. أ  ساايق م هاا ا التقماايص الجديااد Kالخطاي باادعن عاان أخاا ها جميعااني  أل جميااع الااا 

بتصايير  أل جعمماا تساا ل الصااير( بعاا المعاام تي بعااد تطبياق بعاا القياا د عميماا عان طريااق 
 بحيث عتتجا ز حادان مقبا عن مان ي ت ازن بين مقدار التحيز  التباين من جمةي  الت tمعممة التنا   

 قاد تام بياان  لاك عان طرياق معياار  تماك المركباات.لالميسار معيار نسبة المساهمة المئ ية لمتباين 
في حالة ا نحداري  بنسبة المساهمة المئ ية لمتباين الميسر في حالة  MSEمت سط مربعات الخطأ 

 ت الرئيسة.المركبا

 
“Modified LASS Method Suggestion as  an additional Penalty on 

 Principal Components Estimation – with Application-“   
Abstract 

 

    This research deals with a shrinking method concernes with the principal 

components similar to that one which used in the multiple regression “Least Absolute 

Shrinkage and Selection: LASS”. The goal here is to make an uncorrelated linear 

combinations from only a subset of explanatory variables that may have a 

multicollinearity problem instead taking the whole number say, (K)  of them. This 

shrinkage will force some coefficients to equal zero, after making some restriction on 

them by some "tuning parameter" say, (t) which balances the bias and variance 

amount from side, and doesn't  exceed the acceptable percent explained variance of 

these components. This had been shown  by MSE criterion in the regression case and 

the percent explained variance in the principal components case.    
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  هدف البحث . المقدمة1
ماان أد ات متعاادد  ي(Principal Component Analysis: PCA) يعاّد تحمياال المركبااات الرئيسااة    

ختازال أبعادهاا فالمركباات الرئيساة تقا م  . عمال التاد ير لماا المتايرات اللائعة فاي تحميال البياناات  از
د رها بااا تراكيااا  تقااا م هااا   ال ي مااا، نيX'sمااان المتايااارات الت ضااايحية  kلاااا خطياااة  تراكيااا بإيجااااد 

ن هاا ا ا جااراء ساايتم إنجاااز  عاان أكباار تباااين م جاا د فااي البيانااات.  ماان المعماا م أبا سااتح ا  عماا  
لمصي فة التباين  التبااين الملاترك  i λ Eigen Values ال اتيةالقيم  Decompositionطريق تجزئة 

S  ة ي فة ا رتباطااات البساايطصاالم  أR) ي  يااتم ترتياا  المركبااات الرئيسااة المسااتخرجة تنازليااان ماان
 .ا كبر ال  ا صار

جع ال  ع امل عدةي منما  أ عني من خ ل السيطرة عم  إتجاهاات تر  مركبات الرئيسةإن أهمية ال    
طريقاة  ختازال البياناات ماع أقال فقادان ممكان  ات الرئيساةالمركبا التباين ا عظم لمبياناتي إ  ستقدم

غير مرتبطةي  ه ا يساعد ك،يران في عممياة التيساير  بالتاالي  المركبات الرئيسةإن لممعم مات. ،انياني 
 multicollinearityباا خص فااي حالاة  جا د ملااكمة التعادد الخطااي  ئيلتحمياال ا حصاايسااعد فاي ا

المركباات  منماا  إن التركياز فاي  لمركباات الرئيساة هنااك مخخا  عما  ا . إّع إنا  بالمقابالX'sبين الا 
  بعاا الصاع بة  ه ا يسابية من جميع المتايرات الت ضيحية خط تراكي الرئيسة يك ن عادةن عم  

ي بسب  عدم ت ضيح أل من ه   المركبات كانات مسااهمتما أضاعف  أ  أقا  ( (2 ير النتائجفي تيس
  .في تيسير التباين اإلجمالي

خطياة مختزلاة مان مجم عاة  تراكيا ل ا يمدف ه ا البحاث الا  ال صا ل الا  طريقاة تقا م بعمال     
الجديدة بإختزال أك،ار  ي تراك ستق م ه   ال جزئية من المتايرات الت ضيحية ا صمية  ليس جميعما.

لم ص ل ال  أبعااد مان درجاة أ طاأ تقا م بت ضايح  تيساير معظام التبااين الم جا د فاي البياناات بعاد 
.  ياتم عمال  لاك د ن المساااس  ضاع بعاا القيا د ا ضاافية عما  مساألة تقاادير المركباات الرئيساة
 لااك بتطبياق عماا  بيانااات   ياتم بجا هر التحمياال فيبقا  مقاادار التبااين الميّساار ضاامن مادا  المقباا ل.

عااة أجاازاء  ب لم صاا ل الاا  هاا ا الماادف تاام تقساايم البحااث الاا  أر  إداريااة تتعمااق بالقيااادة السااتراتيجية.
م عاارا  مااايخص يسااتمل فااي الجاازء ا  لي المقدمااة  هاادف البحااث. أمااا فااي الجاازء ال،ااانيي فقااد تاا

مااع أقتااراح حالااة  Least Absolute Shrinkage and Selection: LASSالجانا  النظاارل لطريقااة 
 في الجزء ال،الثي تم تقديم الجان  التطبيقاي المساتند الا  بياناات إدارياة تخاص القياادة لما.  معدلة

  ضاااع قائماااة   فاااي الجااازء ا خياااراني تااام تمخااايص ا ساااتنتاجات التاااي أفرزهاااا البحاااث الساااتراتيجية.
 بالمصادر.
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  نظرلل. الجان  ا2
تحميالي  كماا م ضاح فاي اليقارات الفي جزء من المركبات الرئيسة  الإمكانية إستعم د تم تقديمقل    

 ال حقة.
 

 Principal Components Analysis: PCA                             تحميل المركبات الرئيسة 1.2
ال  عدد أقل من  X'sيق م ه ا التحميل عم  مبدأ تقميص عدد كبير من المتايرات الت ضيحية     

مع ضمان أقل خسارة ممكنة في  النظرية غير المرتبطة  التي تدع  "المركبات الرئيسة"المركبات 
من ا همية   ي X'sه   الا خطية من  تراكي ك ن المركبات الرئيسة عبارة عن ت س .المعم مات

بمكان أن تك ن  حدات القياس متسا يةي  فيما عدا  لك يك ن عمينا إستعمال القيم المعيارية 
ال  ي   X=[xij]   ;    i=1, 2, …,n   ;      j=1, 2, …, k  ي(n×k) ات الدرجة  Xي فة لتح يل مص

ني  Z=[zij] أيضاني إ  أن    (n×k) ات الدرجة  Z مصي فة القيم المعيارية   (4),(3),(2)  از
(1)                                                                  ...  
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لماا باين المتايارات  Rستك ن عباارة عان مصاي فة ا رتباطاات البسايطة   Z'Z  ب لك فإن المصي فة

 .R=Z'Z  أل أن     ي  X1, X2, …, XKالت ضيحية     
 ال اتياة كا لك المتجماات  ي λj التاي يرماز لماا باالرمز  Eigen Values ال اتياة سيتم إستخراج القايم 

Eigen Vectors  التي يرمز لما بالرمز Pj . 
      (5),(4),(3 عبارة عن الحم ل لممعادلة λjقيم  تك ن .  a'j=[a1j  a2j  a3j  …  akj]    أن 
(2)                  ...                                                    0 IR     

ن                                                              021 از  K   
    (5),(4),(3 بحيث يحقق مجم عة المعادعت  aj كامن  بمتج   λj   كامنةبحيث تقترن كل قيمة 

 3)   ...                                    ; j = 1, 2, 3, …, k               (R - λjI) aj = 0  
 Fjبعد  لك فاي إعاادة التعبيار عان المركباات الرئيساة  ajتستعمل المتجمات  س  .a'jaj=1 بلرط    

 ي  بالصياة اآلتية   Zj  القياسيةبدعلة المتايرات 
)4(                 ...                              Zj'a =kZkja+….+2Z2ja+1Z1ja= jF   
ن   تدع  بالمركبة الرئيسة ا  ل ي  تق م بتيسير أكبر نسبة من   λjالمقابمة  كبر قيمة كامنة  Fj از

  .  أن مجم ع التباين الكميZjالتباين الكمي في مجم عة البيانات المعيارية 



K

j

j K
1

   .  



 4 

 ا بعاااد( التااي ستسااتعمل فااي تيسااير الظاااهرة المدر سااةي عيمكاان  تراكياا  لااارا تقماايص عاادد ال
 إسااتعمال جميااع المركبااات الرئيسااةي  لكاان يمكاان ا عتماااد عماا  بعااا ق اعااد ا ختيااار.  ماان ال فاات

أسام   ا ختياار ها ا. فمان البااح،ين مان ييضال أختياار  عام بلأن قب ل أن  عي جد إتياق أ  لمنظر
. بينمااا يقتاارح نخاار ن أن (6 التااي تزيااد عماا  ال احااد الصااحيح لتألخاا  بنظاار ا عتبااار ال اتيااةالقاايم 

أ  أك،اار ماان التباااين الكماايي بمعناا  نخاار  يااتم  %70المركباات المختااارة يجاا  أن تساااهم فااي تيسااير 

70.0 ات ا سمام ا كبر  بلرط   ا  ل أ  الخمس  ا ربع  إختيار المركبات الرئيسة
1






K

r

j

j

 ي   
r < k مقترح نخري بأن تكا ن النسابة المتراكماة مان .  هناك (5 ا  ل  ي لممركبات ا ربع أ  الخمس

 لممركباات الخمسااة أ  الساتة ا  لا  مان المركباات الرئيسااة. %80الا   %75 التبااين الكماي ماتعاادل
 .(5 ا رتباط يبين ممخص تحميل المركبات الرئيسة بإستعمال مصي فة الجد ل اآلتي 

 
 با ستناد ال  مصي فة ا رتباطاتا عتيادية يبين تحميل المركبات الرئيسة  (1)جد ل 
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 عناصر الصف 

 المتايرات  باتامركاال
Fk … F2 F1 

1 
KKa 1 ... 

212 a 111 a Z1 

1 
KKa 2 ... 

222 a 121 a Z2 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
1 

KKKa  ... 
22 Ka 11 ka Zk 

 

K ... 2 1 
 مجم ع مربعات عناصر العم د

 (ال اتية القيم 

K

K ... 
K

2 
K

1 
 مساهمة كل مركبةنسبة 
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خت 2..   المطمقة الصار الرئيسة  يار المركباتطريقة تقميص  از
   تق م بتعظيم التباين المتم،ل بالمعادلة أدنا   Fjلمركبات الرئيسة  يمكن الق ل أن ا    
(5)                    ...                                               jj aRa '**'  

     بلرط 
(6) ...                     1' jj aa       عند (j ≥ 2)  0' jh aa   لكل(h <j)  
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ta ي بإضااافة القيااد المركبااات الرئيسااةالتباااين المعاارف عماا  تعظاايم لدالااة  ساايك ن هناااك
K

i

ji 
1

   

 .(6 عم  المعادلة  معينة tلمعممة 
ptي حيث     Tuning Parameterيدع  بمعممة التنا    أ  التناغم(   tإ  أن   1 

   سيك ن 
)(7                                       ...       
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 ت ازن بين مقدار التباين  التحيز. tuning parameterتم،ل معممة التنا    tأ  أن  
 معامل ضر  مناس  يج  أختيار  بعناية. θ أن  
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    معيار من الن ع   ستدع L1 .ن  يعتمد عم  تصاير القيم المطمقة  

بتقمايص بعاا المعاام ت ليساا يما أخياران بالصايري  -L1معياار إ  سيق م ه ا القيد من خ ل طبيعت 
لتحيااز  فااي مقاباال  لااك سنحصاال كساابان فااي دقااة المقاادرات ماان خاا ل الااتحّكم المتاا ازن بااين مقاادار ا

  التباين.
 سايرمز  تق م بد رها بإيجاد مجم عاة جزئياة مان المتايارات الرئيساة Fjإيجاد مركبات رئيسة  يمكن  

Fj لما 
 . (1)ي  أ،بتت ه   الطريقة جدارة  كياءة*

لم صا ل لمحال ا م،ال. إ  عي جاد  (t) تجدر ا لاارة الا  أنا  يجا  المحا لاة ماع أك،ار مان قيماة لاا 
مر إستعمال مبدأ المحا لة  الخطأ  لكان الم،م ي بل يتطم  ا  (t) ختيار قيمة  أسم   قاطع  محّدد

(ضمن المد   K  
(6)

( 1 < t <. 
 

 إضافي طريقة تقميص بقيد جزاء  3.2
ta ينسيك ن هناك تعظيم لدالة التباين المعرف عم  المركبات الرئيسةي بإضافة القيد 
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 سيدع  بمعيار  L2   التربيعات.قيم  ن  يعتمد تصاير 

 المتم،ل  L1ي حظ من أع   أن هناك عممية دمج  تمجين مابين تحقيق ا م،مية بمعيار  ا كم
 سيتم   المتم،ل بمجم ع القيم التربيعية لما. L2بمجم ع القيم المطمقة لممركباتي  بين معيار 

 أع  . LASSفي الطريقة  t باللرط نيس  عم  مد  المعممة  .MLASS تسميتما
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 ي. الجان  التطبيق3
 البيانات 1.3

لااممت عينااة ماان  إرتكااز البحااث عماا  بيانااات أستحصاامت ماان إحااد  الدراسااات فااي المجااال ا دارلي 
 متايااار  Y  قيااااس مقااادار  قااا ة القياااادة ا ساااتراتيجية إ  كاااان الممااام (. n=50المااا ظيين بحجااام  
 اآلتي ي  ك(K=9)  التي تتأ،ر تبعان لبعا المتايرات الت ضيحية المممة ا ستجابة التابع(

X1.العمميات الج هرية             X2.القدرة عم  التعّمم       X3.الم ارد البلرية   
X4.تكن ل جيا المعم مات          X5.البحث  التط ير         X6.الم ارد ال،مينة   
X7.القدرات ا دارية  التنظيمية   X8. قافة التداأل،    X9.الع قات  فمم حاجات الزب ن   
  .نيسما X'sي مع بقا ءها بالرم ز لم   المتايرات Standardization تعييرالعممية إجراء   تم
 
 النتائج 2..
من خ ل برنامج البرمجية في تحميل بيانات  MATLAB version 7.6 (Release 14) ستعمال لاة إب

لتحمياال احااالتي   لكاا  لماا ا الااارا نيالباااح،حاساا   خاااص بالبحااث تاام كتابتاا    ضااع  ماان قباال 
 أ  بالصاااياة المعدلّاااة عنماااا (LASS)ا عتياااادل  المقماااص سااا اء بطريقاااة الاااا  بالمركباااات الرئيساااة

(MLASS)   ال حقةاليقرات تم الحص ل عم  النتائج المبينة في ي. 
 
 التحميل بالمركبات الرئيسة   .321.
تم  (3)  (2) حل المعادلتين  في الجان  النظرل أع  ي (1)في الجد ل  ماجاءبتطبيق     

ي مع أخ  أ ل خمسة (4)بعد تطبيق الصياة في المعادلة  المركبات الرئيسة الحص ل عم  قيم
 مركبات فقط بنظر ا عتباري  كاآلتي  

 
 ا عتيادية ا  ل  ةيبين المركبات الرئيسة الخمس (2جد ل  

PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

-0.1265 0.2111 -0.2850 0.6855 -0.1135 X1 

0.1191 -0.2032 0.6479 0.03008 -0.3049 X2 

0.1902 -0.3602 0.1100 -0.1979 -0.4138 X3 

-0.2948 -0.1507 0.3851 0.5875 -0.1506 X4 

0.5800 0.6477 0.1806 0.1114 -0.2853 X5 

0.0479 -0.1703 -0.3203 0.0103 -0.4555 X6 

0.2143 -0.2996 -0.4453 0.1135 -0.3881 X7 

-0.2860 0.4430 -0.0529 -0.2810 -0.3588 X8 

-0.6167 0.1648 0.0482 -0.2014 -0.3634 X9 

7.9540 9.9192 11.0373 15.2457 39.0229 Variance (%) 

83.1791 75.2251 65.3059 54.2686 39.0229 Cumulative Variance(%) 
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تيار أ ل  أ  أكبر( خمسة مركبات ( أع   نتائج تحميل المركبات الرئيسة بعد إخ2يمخص الجد ل  
 تسا ل لما تيسر  من مجم ع التباين الكميمن ضمن التسعة الكميةي  قد بمات النسبة المئ ية 

أدنا  ي ضح نسبة المساهمة المئ ية من تيسير التبياين الكمي  (3)الجد ل   . (% 83.1791)
   ,t=1.00,  1.25,  1.50,  1.75,  2.00,  2.25,   2.50) لقيم  LASS   MLASSلطريقتي 

 .(0.25)أل بزيادة منتظمة قدرها   (3.00   ,2.75
 
 

  (3)جد ل 
3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 t 

70.4125 71.5241 67.6384 67.2633 65.3963 69.4445 73.0743 67.0549 69.2110 PCLASS 
73.0736 73.6226 70.5164 70.7169 70.2764 68.6566 71.3481 68.3673 65.9677 PCMLASS 

 
 

 جاءت بعد أن تم تطبيق طريقة التقميص عم  المركبات الرئيسة (6)   (5) ي(4)رقم  إن الجدا ل
 (9)    (8) ي(7) الجدا ل رقم ي (7  بالصياة الم ك رة في المعادلة  LASS  بالقيد المطمق فقط

ت الرئيسة بالقيد المطمق  القيد التربيعي مركباجاءت بعد أن تم تطبيق طريقة التقميص عم  ال
MLASS  ي ي  كما في أدنا .(8) بالصياة الم ك رة في المعادلة 

 
 
 
 

 

 LASSبطريقة يبين المركبات الرئيسة الخمسة ا  ل   (4)جد ل 
 t = 1.50 




5

1j

ja PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

1.025 0.000 0.000 0.904 0.121 0.000 X1 

1.362 0.000 1.000 0.000 -0.291 -0.071 X2 

0.581 0.000 0.000 0.000 0.146 -0.435 X3 

0.430 0.000 0.000 0.428 -0.002 0.000 X4 

1.139 1.000 0.000 0.000 0.024 -0.115 X5 

0.874 0.000 0.000 0.000 -0.051 -0.823 X6 

0.624 0.000 0.000 0.000 -0.500 -0.124 X7 

0.885 0.000 0.000 0.000 -0.736 -0.149 X8 

0.570 0.000 0.000 0.000 -0.291 -0.279 X9 

- 10.0888 10.0888 12.6627 15.4024 24.8316 Variance (%) 

- 73.0743 62.9855 52.8967 40.2340 24.8316 Cumulative Variance(%) 
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 LASSيقة بطر بين المركبات الرئيسة الخمسة ا  ل   (5)جد ل 

t = 2.75 




5

1j

ja PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.044 0.000 0.000 0.004 -0.04 0.000 X1 

1.079 1.000 0.000 0.000 -0.008 -0.071 X2 

1.437 0.000 0.000 1.000 0.002 -0.435 X3 

1.007 0.000 1.000 0.000 -0.007 0.000 X4 

0.150 0.000 0.000 0.000 -0.035 -0.115 X5 

0.882 0.000 0.000 0.009 -0.050 -0.823 X6 

0.129 0.000 0.000 0.000 0.005 -0.124 X7 

0.189 0.000 0.000 0.016 0.024 -0.149 X8 

1.292 0.000 0.000 0.016 -0.997 -0.279 X9 

- 10.9271 10.9273 11.3434 11.4307 26.8956 Variance (%) 

- 71.5241 60.5970 49.6697 38.3263 26.8956 Cumulative Variance(%) 

 

 
 LASSبطريقة يبين المركبات الرئيسة الخمسة ا  ل   (6)جد ل 

t = 3.00 




5

1j

ja PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.127 0.000 0.000 0.124 -0.003 0.000 X1 

1.184 0.000 1.000 -0.076 0.007 -0.101 X2 

0.470 0.000 0.000 0.010 -0.035 -0.425 X3 

0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 X4 

1.993 1.000 0.000 0.987 0.006 0.000 X5 

1.830 0.000 0.000 -0.057 0.951 -0.822 X6 

0.461 0.000 0.000 0.003 0.307 -0.151 X7 

0.223 0.000 0.000 0.019 -0.013 -0.191 X8 

0.322 0.000 0.000 -0.041 -0.009 -0.272 X9 

- 9.9878 10.3734 10.3734 14.0673 25.6105 Variance (%) 

- 70.4125 60.4247 50.0513 39.6778 25.6105 Cumulative Variance(%) 

 

 
 MLASSبطريقة يبين المركبات الرئيسة الخمسة ا  ل   (7)جد ل 

 t = 1.50 

 
 


5

1

5

1

2

j j

jj aa PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.9905 0.0000 0.2650 0.8581 0.0491 0.0000 X1 

1.5586 1.0000 0.1349 0.0000 -0.4835 -0.2050 X2 

0.5437 0.0000 0.0041 0.0000 -0.3139 -0.4597 X3 

1.0419 0.0000 -0.0069 0.5134 -0.7450 0.0000 X4 

0.4577 0.0000 0.3909 0.0000 -0.1517 -0.1686 X5 

1.1191 0.0000 -0.7039 0.0000 0.0674 -0.6032 X6 

0.5759 0.0000 -0.3101 0.0000 -0.1861 -0.3803 X7 

0.2668 0.0000 -0.0067 0.0000 0.1081 -0.3106 X8 

0.6254 0.0000 -0.4084 0.0000 0.1902 -0.3363 X9 

--- 8.8065 10.4881 11.3664 11.6638 29.0233 Variance (%) 

--- 71.3481 62.5416 52.0535 40.6871 29.0233 Cumulative Variance(%) 
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 MLASSبطريقة يبين المركبات الرئيسة الخمسة ا  ل   (8)جد ل 
t = 2.75 

 
 


5

1

5

1

2

j j

jj aa PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.8616 0.0000 0.0316 0.8580 0.0887 0.0000 X1 

0.4007 0.0000 -0.0627 0.0000 0.3590 -0.2050 X2 

0.5449 0.0000 0.0105 0.0000 -0.3113 -0.4597 X3 

0.4914 0.0000 -0.0052 0.5135 0.17122 0.0000 X4 

1.1382 1.0000 -0.0259 0.0000 -0.0505 -0.1685 X5 

0.6624 0.0000 -0.0638 0.0000 -0.2347 -0.6033 X6 

0.5066 0.0000 0.0271 0.0000 -0.3430 -0.3802 X7 

0.8403 0.0000 -0.1190 0.0000 -0.6792 -0.3106 X8 

1.4142 0.0000 -0.9875 0.0000 -0.3164 -0.3363 X9 

--- 8.4681 10.3719 10.9297 15.9472 27.9057 Variance (%) 

--- 73.6226 65.1545 54.7826 43.8529 27.9057 Cumulative Variance(%) 

 

 MLASSبطريقة لمركبات الرئيسة الخمسة ا  ل  يبين ا (9)جد ل 
t = 3.00 

 
 


5

1

5

1

2

j j

jj aa PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.3530 0.0000 -0.1661 0.3487 0.0405 0.0000 X1 

0.7568 0.0000 -0.4047 0.4306 -0.0764 -0.2050 X2 

0.9904 0.0000 -0.4628 -0.1347 0.3544 -0.4597 X3 

0.1143 0.0000 0.0346 0.0757 -0.1012 0.0000 X4 

1.2580 1.0000 -0.0439 0.1914 0.0435 -0.1685 X5 

2.0789 0.0000 -0.6516 0.7444 0.5325 -0.6032 X6 

1.1678 0.0000 0.1573 0.2566 0.7475 -0.3803 X7 

0.2985 0.0000 0.0008 -0.062 0.1111 -0.3106 X8 

0.5355 0.0000 0.3764 0.0923 0.0026 -0.3364 X9 

----- 7.8101 8.5378 13.9425 17.045 25.7382 Variance (%) 

----- 73.0736 65.2635 56.7257 42.7832 25.7382 Cumulative Variance(%) 

 

 
 

  الت صيات . ا ستنتاجات4
النتائج  خ ل يمكن م حظة بعا ا ستنتاجات ال اضحة التي أفرزها الجان  التطبيقي السابق من

 ي  تمخيصما باآلتي ة التي تم إستعراضماالمجد ل
 إ  بمات ي (t= 1.5  , 2.75,  3.00)بإعطاء نتائج جيدة عند  MLASSنجحت الطريقة المقترحة  .1

عم   (73.0736 ,% 73.6226 ,% 71.3481)نس  المساهمة في تيسير التباين الكمي لممركبات 
 كانت نتائج  .عم  الت الي (9 ,8 ,7)المركبات في الجدا ل مع ا ختزال ال اضح في قيم الت الي 
 قيمالإ  بمات ي (t= 1.5  , 2.75,  3.00) عند يةسجمت أفضم لمقدرات قدالتقميص  LASS طريقة

ناهيك عن ي عم  الت الي ) 73.0743,%     (% 70.4125   ,% 71.5241لنسبة التباين الكمي الميّسر
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قيمة نسبة التباين الكمي ه ا  كانت  . (6  ,5  ,4)كبات في الجدا لفي قيم المر  ا ختزال ال اضح
 لممركبات الرئيسة ا عتيادية. (% 83.18)الميّسر هي 

 لممركبة الخامسة  LASS   MLASSطريقتي التقميص تم الحص ل عم  أعم  إختزال في . 2
 .با ستناد ال  نسبة مساهمة المركبات الرئيسة  ال  المجم ع الكمي

في ا م،ميةي  (t)لم يتحقق لرط التقميص دائماني  بخاصة عند الحاعت التي لم تحقق فيما . 3
 .في الصف ال،اني لعم د القيد (7)لمجد ل رقم   (t=1.50)عند    MLASSطريقة 

  بإمكانية تطبيق طريقة التقميص الم ك رة في ه ا البحث  لكن بإتباع أسم    . ي صي الباح، ن4
 ختيار قيمة  معين يخصص لم ا الارا (Iterative)ضمن معيار تكرارل  (Automatic)نلي    
(t)  التي تحقق ا م،مية في لرط التقميصي بدعن من ا سم   اللخصي(Subjective)  من خ ل

 .(t)الزيادة ال،ابتة عم  قيم 
 
 
  

 المصادر 

  تقميص تقدير  "ح ل (2009)الممناي د.فراس أحمد محمد  عميي د.عمرعبدالمحسن  . 1
 ا حصاء  المعم ماتيةي  –المألتمر العممي ال،اني لمرياضيات المركبات الرئيسة مع التطبيق"      
 كمية عم م الحاسبات  الرياضياتي جامعة الم صل.    

2. Jeffers, J.; (1967); "Two Case Studies in the application of Principal   

    Components"; Applied Statistics, Vol. 16, pp. 225-236. 

3. Morrison, D.F.; (1976); "Multivariate Statistical Methods"; McGraw-Hill,  

     New-York.  

4. Tibshirani, R.; (1996); "Regression Shrinkage and Selection via the LASS";  

   Journal of the Royal Statistical Society Series B Methodological, Vol. 58 No.(1),  

    pp. 267 – 288. 

5. Tim, Neil H.; (2002); "Applied Multivariate Analysis"; Springer - Verlag, 

    New - York. 

6. Zou, H.; Hastie, T. and Tibshirani, R.; (2004); "Sparse Principal Component      

    Analysis"; Tech. Rep. Statistics Department, Stanford University.  


