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  تطبيق ال مع حول تقليص تقدير المركبات الرئيسة
  ** المهنا       فراس أحمد محمد                  *يعمر عبدالمحسن عل      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                             

  صخالمل

 تشبه الى حـد مـا طريقـة تقلـيص           سنقوم في هذا البحث بدراسة وتطبيق طريقة          

ولكن على تحليل   ،   المتعدد وإختيار القيم المطلقة الصغرى المستعملة في تحليل االنحدار       

إذ ستقوم بعمل توليفات خطية مختزلة من مجموعـة جزئيـة مـن             المركبات الرئيسة   

ليس ووالتي قد تعاني من مشكلة التعدد الخطي فيما بينها          المتغيرات التوضيحية األصلية    

وستقوم هذه التوليفات الجديدة بإختزال أكثر للوصول الى أبعاد من درجة أوطأ            . جميعها

تقوم بتوضيح وتفسير معظم التباين الموجود في البيانات بعـد وضـع بعـض القيـود                

وستدعى هذه الطريقة بطريقـة تقلـيص       . األضافية على مسألة تقدير المركبات الرئيسة     

 ولقياس  .لصغرى ليتم استعمالها في تحليل متعدد المتغيرات      المركبات الرئيسة المطلقة ا   

نسبة مـساهمة   متوسط مربعات الخطأ في حالة األنحدار، و      األفضلية تم إستعمال معيار     

  . في حالة تحليل المركبات الرئيسةكل مركبة  في تفسير التباين الكلي

  

  
Abstract 
 
    We  perform a study and its application of a shrinking method 
concerned with the principal components similar to that one which 
used in the multiple regression. The goal here is to make an 
uncorrelated linear combination from only a subset of x-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 
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shown  by MSE criterion in the regression case and the percent 
explained variance in the principal component case. 
 
    

   وهدف البحثالمقدمة. 1

من أدوات  ،(Principal Component Analysis: PCA) يعّد تحليل المركبات الرئيسة    

 . وعمـل التـدوير لهـا      متعدد المتغيرات الشائعة في تحليل البيانات وإختزال أبعادهـا        

، X's من المتغيـرات التوضـيحية       kلـ  فالمركبات الرئيسة تقوم بإيجاد توليفات خطية       

ومن . د في البيانات  أكبر تباين موجو  دورها باألستحواذ على     وتقوم هذه التوليفات ب    مثالً،

 i  القيم الكامنةDecompositionالمعلوم أن هذا األجراء سيتم إنجازه عن طريق تجزئة 

λ Eigen Values  لمصفوفة التباين والتباين المـشترك S) ـ  أو فوفة األرتباطـات  صلم

، ويتم ترتيب المركبات الرئيسة المستخرجة تنازلياً من األكبر الى األصغر،           )Rة  البسيط

  .ى أن أكبر مركبة ستكون المركبة األولىبمعن

أوالً، من خالل السيطرة    : ترجع الى عوامل عدة، منها     مركبات الرئيسة إن أهمية ال      

طريقـة ألختـزال      المركيات الرئيـسة   على إتجاهات التباين األعظم للبيانات، إذ ستقدم      

غير مرتبطة، وهذا    يسةالمركبات الرئ إن  ثانياً،  . البيانات مع أقل فقدان ممكن للمعلومات     

 باألخص في حالة    ئييساعد كثيراً في عملية التفسير وبالتالي يساعد في التحليل األحصا         

 هنـاك   إالّ إنه بالمقابـل   .  X's بين الـ    multicollinearityوجود مشكلة التعدد الخطي     

لى المركبات الرئيسة يكون عادةً ع     إن التركيز في  : منهاولمركبات الرئيسة   مآخذ على ا  

ب بعض الصعوبة في تفـسير      وهذا يسب ية من جميع المتغيرات التوضيحية      توليفات خط 

   .(2)النتائج

    لذا يهدف هذا البحث الى الوصول الى طريقة تقوم بعمل توليفات خطية مختزلة من              

 وسـتقوم هـذه     .مجموعة جزئية من المتغيرات التوضيحية األصلية ولـيس جميعهـا         

ال أكثر للوصول الى أبعاد من درجة أوطأ تقوم بتوضيح وتفسير           التوليفات الجديدة بإختز  

معظم التباين الموجود في البيانات بعد وضع بعض القيود األضافية على مسألة تقـدير              

ويتم عمل ذلك دون المساس بجوهر التحليل فيبقى مقـدار التبـاين            . المركبات الرئيسة 

بيانـات إداريـة تتعلـق بالقيـادة      ويتم ذلك بتطبيق علـى     .المفّسر ضمن مداه المقبول   

يـستهل فـي   : عة أجزاءب وللوصول الى هذا الهدف تم تقسيم البحث الى أر       .الستراتيجية

أما في الجزء الثاني، فقد تم عـرض  مـايخص           . الجزء األول، المقدمة وهدف البحث    

الجانب النظري لحالة تحليل األنحدار المتعدد وإستعمال طريقة تقدير تختلف عن طريقة            

المربعات الصغرى، وثم تقديم هذه الطريقة مع تعديلها لتتالئم مع حالة تحليل المركبات             
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وفي الجزء الثالث، تم تقديم الجانب التطبيقي المستند الى بيانات إدارية تخص            . الرئيسة

  وفي الجزء األخيراً، تم تلخيص األستنتاجات التي أفرزهـا البحـث           .القيادة الستراتيجية 

  .لمصادرووضع قائمة با

  نظريلالجانب ا. 2

   

    لغرض إثراء موضوع بشكل مفيد وموجز في آن واحد، فقد تـم تقـديم إسـتعمال                

  طريقة التقليص

 في تحليل األنحدار المتعدد ألعطاء صورة واضحة عنه، ومن ثم األنتقال بعد ذلك الـى              

  .الحقةإمكانية إستعمالها في تحليل المركبات الرئيسة، وكما موضح في الفقرات ال

  

   في األنحدار المتعددطريقة تقليص وإختيار القيم المطلقة الصغرى  1.2
    Lass Approach in multiple Regression 

، Ordinary Least Squares: OLSطريقة المربعات الصغرى األعتياديـة    تعّد   

غيرات  عن طريق المت   Yهي األصل في كل إشتقاق يراد إيجاد تقريب لمتغير األستجابة           

EXBY                                 :لنموذج األنحدار X'sالتوضيحية  +=  

، يمكن الحـصول    )Xوهو أحد أعمدة مصفوفة المعلومات      ( xكل  ل s'bمعامالت  ال فأن

  : عليها كما يأتي
                                                                   … (1)  2min XbYb

bOLS −=  

  : أنبمعنى

                                              
2
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α, β1, …, βk  : معادلة األنحدارمعامالت .  

  .L2-normيدعى : ⋅

 Best Linear هو أفضل مقـدر خطـي غيـر متحيـز     OLSر ومن المعروف بأن مقد

Unbiased Estimator: BLUE .أما عندما يتم السماح ببعض التحيز bias     مـن خـالل

tb قيد ال إضافة
K

j
j ≤∑

=1
تقلـيص    مقـدر بأسـلوب    أعاله نحصل على   (1)  الى المعادلة   

، Least Absolute Shrinkage and Selection: LASS )4(وإختيار القيم المطلقة الصغرى 

  :وكاآلتي

 (2)...                            bXbYb
bLASS θ+−= 2min   
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  .L1-norm يدعى: ⋅ 

الـذي يحـافظ علـى     Tuning Parameter) أو التناغم(يدعى بمعلمة التناوب   t: إذ أن

kt:   وإن، ل في التحّيز والتباين في آن واحدالموازنة مابين التقليص الحاص <<1  

  .  معامل ضرب مناسب يجب أختياره بعنايةθ:  وأن

K      عدد المتغيرات التوضيحية     X's.  

 المتبقية واحداً تلـو     bj ويشتق المعامالت    bjويالحظ هنا إستعمال قيد يقلص المعامالت       

 ف فكـرة قيـد الجـزاء      يوظ بت  هنا  نقوم وكأننا. λ كبرت   اآلخر ويساويها بالصفر كلما   

Penalty .المتغير التوضـيحي فـي حـين تجعـل         أن هذه الطريقة توفر آلية ألختيار       و

وعلـى ماتقـدم،    . المعامالت الثانوية األخرى مساوية للصفر ضمن نمط مسيطر عليه        

ـ   سيكون هناك فرصة أفضل للمتغيرات المتبقية ألن تكون بديل           متغيـر  ل وءيمثـل التنب

وقد أثبتت هذه الطريقة قوتهـا مـن حيـث          . بأفضل أسلوب ممكن  ) Ŷأي  (األستجابة  

تحسين المقدرات من جهة، ومن إختيارها ألفضل المتغيـرات التوضـيحية كمنـافس             

 Least Angle Regression  )1( المتسلـسل فـي تـصغير زاويـة األنحـدار      ألسلوبل

Stagewise: LARS على سبيل المثال.  

  PCA: Principal Components Analysis      تحليل المركبات الرئيسة2.2

 الى عدد   X'sيقوم هذا التحليل على مبدأ تقليص عدد كبير من المتغيرات التوضيحية                

 مع ضـمان    "المركبات الرئيسة "أقل من المركبات النظرية غير المرتبطة والتي ستدعى         

كون المركبات الرئيسة عبارة عن توليفات خطية       توس .ي المعلومات أقل خسارة ممكنة ف   

من األهمية بمكان أن تكون وحدات القياس متساوية، وفيما عدا ذلك           و،  X'sهذه الـ   من  

 X=[xij]،  (n×k) ذات الدرجة Xسيكون علينا إستعمال القيم المعيارية لتحويل مصفوفة 

  ;  i=1, 2, …,n  ;   j=1, 2, …, k ،  ى مصفوفة القـيم المعياريـة  ال Z  ذات الدرجـة 

(n×k)أيضاً، إذ أن   : Z=[zij] ، (4),(3),(2)وإن :  

(3)              ...
ij

jij
ij S

XX
Z

−
=   
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 R  ستكون عبارة عن مصفوفة األرتباطات البـسيطة          Z'Z وبذلك فإن المصفوفة         

  .R=Z'Z  :أي أن    ،  X1, X2, …, XK:    لما بين المتغيرات التوضيحية

وكـذلك   ، λj والتي سيرمز لهـا بـالرمز   Eigen Values وسيتم إستخراج القيم الكامنة

ــة   ــات الكامن ــا Eigen Vectorsالمتجه ــيرمز له ــي س ــالرمز  والت    :وإن. Pj ب

021 ≥≥≥≥ Kλλλ L   
    :  (5),(4),(3) عبارة عن الحلول للمعادلةλjقيم وستكون  . P'j=[p1j  p2j  p3j  …  pkj]   :وأن

(4)          ...              0=− IR λ     

  بحيـث يحقـق مجموعـة        Pj  كـامن    بمتجـه  λj   كامنـة بحيث تقترن كل قيمـة      

   : (5),(4),(3)المعادالت

(5)                ...     (R - λjI)Pj = 0   

 بعد ذلك في إعادة التعبير عن المركبـات  Pjتستعمل المتجهات   وس  .P'jPj=1:   وبشرط

  : ، وبالصيغة اآلتية Zj بداللة المتغيرات القياسية  Fjالرئيسة 

)6(                   ... Zj'P =kZkjP.+…+2Zj2P+1Zj1P= jF    

  ستدعى بالمركبة الرئيسة األولى، وتقوم بتفـسير         λj المقابلة ألكبر قيمة كامنة      Fjوإن   

وأن مجمـوع التبـاين     . Zjأكبر نسبة من التباين الكلي في مجموعة البيانات المعيارية          

∑ :الكلي
=

=
K

j
j K

1
λ   .   

 تفسير الظاهرة المدروسـة،     التي ستستعمل في  ) األبعاد(ولغرض تقليص عدد التوليفات     

اليمكن إستعمال جميع المركبات الرئيسة، ولكن يمكن األعتماد علـى بعـض قواعـد              

فمـن  .  أسلوب األختيار هذا    عام بشأن  قبول أنه اليوجد إتفاق أو   ومن الالفت   . األختيار

الباحثين من يفضل أختيار القيم الكامنة التي تزيد على الواحد الصحيح لتؤخـذ بنظـر               

 %70بينما يقترح آخرون أن المركبات المختارة يجب أن تساهم في تفسير            . (6)تباراألع

 أو الخمس    األربع   أو أكثر من التباين الكلي، بمعنى آخر؛ يتم إختيار المركبات الرئيسة          

70.01:  ذات األسهام األكبر وبشرطاألولى ≥
∑
=

K

r

j
jλ

  ، r < k    للمركبـات األربـع أو ،

مقترح آخر، بأن تكون النسبة المتراكمة من التبـاين الكلـي           وهناك  . (5) األولى الخمس

  .للمركبات الخمسة أو الستة األولى من المركبات الرئيسة %80الى  %75 ماتعادل
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  .(5)يبين ملخص تحليل المركبات الرئيسة بإستعمال مصفوفة األرتباطوالجدول اآلتي 

  
  

  باألستناد الى مصفوفة األرتباطاتعتيادية األ يبين تحليل المركبات الرئيسة (1)جدول ال
  مجموع مربعات  باتـمركـال

 Fk …  F2 F1   عناصر الصف
 المتغيرات 

1  KKP λ1  ...  212 λP  111 λP  Z1 

1  KKP λ2  ...  222 λP  121 λP  Z2  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

1  KKKP λ  ...  22 λKP  11 λKP  Zk  

Kλ  ...  2λ  1λ  
  مجموع مربعات عناصر العمود

  )القيم الكامنة(

K
Kλ  ...  

K
2λ  

K
1λ  

  النسبة المئوية لمساهمة كل مركبة

   في تفسير التباين الكلي
  

1  ...  
K

21 λλ +
  

K
1λ  النسبة المئوية التجميعية  

   المطلقة الصغرىالرئيسة  إختيار المركباتطريقة تقليص و إقتراح 3.2
  : تقوم بتعظيم التباين المتمثل بالمعادلة أدناه  Fjلمركبات الرئيسة  يمكن القول أن ا    

(7)                    ...                                               jj pRp ′′ **   

     :وبشرط

(8) ...                     1=′ jj pp    وعند ؛ (j ≥ 2)  0=′ jh pp لكل  (h <j)   

، ولكن بدل مسألة تصغير لدالـة       (2)المعادلة  يمكن األستعانة بالفكرة نفسها الواردة في       

، سيكون لدينا تعظيم    على المعلمات  L1من النوع   قيد  العن طريق إضافة    األنحدار  بواقي  

tP:     ، بإضافة القيد  المركبات الرئيسة اين المعرف على    التبلدالة  
r

i
ji ≤∑

=1
 tلمعلمة     

  :وسيكون. )7( على المعادلة معينة

(9)                                       ...       ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+′= ∑

=

∗
r

i
jijjj PRPPF

1
max θ  

  .  الكلية  من المركبات k   عدد المركبات األكبر من بين الـ r:    إذ ان  

وسيبدو األمر، وكأنه إضافة لقيد جزاء شبيه باألسلوب الذي تم إضافته الى حالة تحليل              

 L1-normإذ سيقوم هذا القيد مـن خـالل طبيعتـه           . السابقة) 2(األنحدار في المعادلة    



א א א−א ]377[ ـــــــــــــא

بتقليص بعض المعامالت ليساويها أخيراً بالصفر، وفي مقابل ذلك سنحصل كسباً فـي             

  .خالل التحكّم المتوازن بين مقدار التحيز والتبايندقة المقدرات من 

فكمـا  . ويمكن تفسير فحوى هذه الطريقة بالرجوع الى حالة األنحدار الخطي المتعـدد           

، يمكن  X'sعن طريق توليفة خطية من المتغيرات التوضيحية         Ŷالتنبؤ بـ   يمكن تمثيل   

ورها بإيجاد مجموعة جزئيـة مـن المتغيـرات         تقوم بد  Fj إيجاد مركبات رئيسة     كذلك

Fj  وسيرمز لها الرئيسة
* .   

.  للوصول للحل األمثل   (t)وتجدر األشارة الى أنه يجب المحاولة مع أكثر من قيمة لـ            

مر إستعمال مبدأ    المثلى، بل يتطلب األ    (t)إذ اليوجد أسلوب قاطع ومحّدد ألختيار قيمة        

  .> K (6)( 1 < t(المحاولة والخطأ ولكن ضمن المدى 

  الجانب التطبيقي. 3

   البيانات1.3

 شملت  إرتكز البحث على بيانات أستحصلت من إحدى الدراسات في المجال األداري،            

 قياس مقدار وقوة القيادة األستراتيجية     إذ كان المهم    ). n=50(عينة من الموظفين بحجم     

 Y )  ي تتأثر تبعاً لبعض المتغيـرات التوضـيحية المهمـة          والت )متغير األستجابة التابع 

(K=9)وكاآلتي ،:  

X1 :العمليات الجوهرية.           X2 :القدرة على التعلّم.     X3 :الموارد البشرية.  

X4 :تكنولوجيا المعلومات.        X5 :البحث والتطوير.       X6 :الموارد الثمينة.  

X7 :  القدرات األدارية والتنظيمية. X8 : ثقافة التداؤب.  X9 :     العالقات وفهـم حاجـات

  .الزبون

 X's، مع بقاوءها بـالرموز       لهذه المتغيرات  standardizationتقييس  العملية  وتم إجراء   

   .نفسها

   النتائج32.

 البرمجية فـي تحليـل بيانـات    MATLAB version 7.6 (Release 14) إستعمال لغة ب

التي التحليل باألنحدار المتعـدد والتحليـل        ولكال ح  نامج خاص لهذا الغرض   رووضع ب 

  .الالحقةالفقرات بالمركبات الرئيسة تم الحصول على النتائج المبينة في 

  األنحدار المتعددالتحليل ب 32.1.

، سيتم  في فقرات الجانب النظري السابق(1)    عند تطبيق ماجاء في المعادلة 

  :ت النتائج كاآلتيوكان OLS بطريقة β'sالحصول على قيم المعامالت 
  OLS  بطريقةقيم معامالت األنحداريبين ) 2(جدول 

9β  8β  7β  6β  5β  4β  3β  2β  1β  α  
0.097  0.656  0.189  -0.283 0.234  -0.549 -0.013  0.052 0.423  4.843  
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  .=MSEols  6.069794  متوسطات مربعات خطأ،قيمة وب 

ـ     LASSفي حالة التقدير بطريقة     أما   فسنحـصل علـى قـيم       (2)ة  كما جاء في المعادل

 (0.25) قدرهازيادة منتظمة   ب  tعند كل قيمة مختارة من قيم         و β'sمعامالت األنحدار   

  : وكاآلتيMSELASS وبمتوسطات مربعات خطأ ،(t<3>1)عند كل خطوة، حيث 

  
  LASS بطريقة  ، ومتوسط مربعات الخطأ يبين قيم معامالت األنحدار)3(جدول 

3.00 2.75 2.50 2.25  2.00  1.75  1.50  1.25  1.00    t 
's   β 

4.393 4.417 4.337 4.470 4.530 4.522 4.377 4.464 4.425 α 
-0.258 -0.209 -0.205 -0.216 -0.213 -0.120 -0.109 -0.111 -0.111 1β 
-0.122 -0.125 -0.116 -0.126 -0.113 -0.094 -0.050 -0.014 -0.001 2β 
0.000 0.011 0.019 0.016 0.000 0.015 0.000 0.001 0.000 3β 
0.000 0.000 0.000 -0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 4β 
0.000 0.000 0.000 0.101 0.000 0.012 0.000 0.001 0.000 5β 
0.550 0.552 0.401 0.355 0.151 0.252 0.051 0.053 0.052 6β  
0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.009 0.050 -0.002 -0.002 7β 
1.211 1.196 1.116 1.100 1.096 0.995 1.087 0.996 0.871 8β 
0.017 0.022 0.013 0.017 0.000 0.004 0.060 0.001 0.000 9β  

2.158 2.116 1.871 1.940 1.673 1.501 1.407 1.178 1.037 ∑
=

9

1j
jβ 

1.7424  1.6653 4.4942 6.0152 6.5535  2.4576 0.4312 6.0361 3.5982  MSELASS  

  

أعاله أن قيمة متوسط مربعات الخطأ كانت على العمـوم          ) 3(يالحظ من نتائج الجدول     

   فقـد كانـت األسـوء    (t=2.00) ماعـدا  (t)لصالح طريقة التقليص لجميـع قـيم   

MSELASS=6.5535  ، كانت عند فقد األفضل أما (t=1.50) ،MSELASS=0.4312.  ولـم 

  .(t=1.00)ند يتحقق شرط التقليص ع

       المركبات الرئيسةبتحليل ال 2.2.3

 و (4) وحل المعادلتين  في الجانب النظري أعاله،(1) في الجدول ماجاء   بتطبيق  

، مع (5) بعد تطبيق الصيغة في المعادلة المركبات الرئيسة تم الحصول على قيم (5)

  : بنظر األعتبار، وكاآلتي  (r=5)  أخذ أول خمسة مركبات فقط
   األعتيادية األولىة يبين المركبات الرئيسة الخمس)4(جدول 

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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) أو أكبـر  (أعاله نتائج تحليل المركبات الرئيسة بعد إختيـار أول          ) 4(يلخص الجدول   

خمسة مركبات من ضمن التسعة الكلية، وقد بلغت النسبة المئوية لماتفسره من مجموع             

 (% 83.18)  أعاله وكانـت تـساوي  (6)المعادلة بالصيغة المذكورة في التباين الكلي 

  . تقريباً
   األعتيادية والمقلصة التسعةالمركبات الرئيسةكل  إزاء λ) الكامنة( يبين القيم الذاتية (5)جدول   

 tالطريقة المقلصة  وبقيم  ب
3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 

 الطريقة ب
 المركبات األعتيادية

2.469  2.465 2.462 2.461 2.461 2.461 2.461 2.460 2.460 5.017  Pc1 
1.352  1.046 1.255 1.255 1.414 1.286 1.527 1.455 1.660 1.960  Pc2 

1.003 1.038 1.018 1.226 1.255 1.000 1.255 1.324 1.254 1.419  Pc3 
1.001 1.0001.0001.129 1.000 1.000 1.002 1.254 1.001 1.275  Pc4 

1.000  1.0001.0001.0001.0001.000 1.000 1.063 1.000 1.023  Pc5 
0.953  0.719 0.908 0.982 0.962 0.999 0.787 1.000 0.962 0.856  Pc6 
0.746  0.674 0.816 0.909 0.961 0.865 0.784 0.999 0.922 0.651  Pc7 
0.611  0.627 0.802 0.832 0.896 0.687 0.551 0.947 0.779 0.375  Pc8 
0.543  0.586 0.701 0.719 0.866 0.418 0.547 0.767 0.618 0.281  Pc9 

كانـت أكبـر أو     أعـاله   ) 5(في الجدول   يمكن مالحظة أن القيم الكامنة الخمس األولى        

تساوي الواحد الصحيح سواء عند تحليل المركبات الرئيـسة األعتيـادي أو المقلـص              

  .(t)ولجميع قيم 

 جاءت بعد أن تم تطبيق طريقة       (14) الى الجدول رقم     (6) أما الجداول من الجدول رقم    

 ,t=1.00)، ولقيم (8)التقليص على المركبات الرئيسة وبالصيغة المذكورة في المعادلة 

أي بزيادة منتظمـة    (3.00   ,2.75   ,2.50   ,2.25  ,2.00  ,1.75  ,1.50  ,1.25 

    .، وكما في أدناه(0.25)قدرها 
  لمركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة  يبين ا(6)جدول ال

t = 1.00 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.912 0.000 0.000 0.904 0.008 0.000 X1 
1.018 1.000 0.000 0.000 -0.007 -0.011 X2 
0.440 0.000 0.000 0.000 0.005 -0.435 X3 
0.941 0.000 0.000 0.428 -0.513 0.000 X4 
1.017 0.000 1.000 0.000 -0.002 -0.015 X5 
1.013 0.000 0.000 0.000 -0.190 -0.823 X6 
0.144 0.000 0.000 0.000 -0.020 -0.124 X7 
0.202 0.000 0.000 0.000 0.053 -0.149 X8 
0.404 0.000 0.000 0.000 -0.125 -0.279 X9 

- 9.3823 9.3824 11.7765 15.5772 23.0926 Variance (%) 
-  69.2110 59.8287 50.4463 38.6698 23.0926 Cumulative Variance(%) 
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   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(7)جدول ال
t = 1.25 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

1.020 0.062 0.904 0.009 -0.045 0.000 X1 
0.234 -0.017 0.000 0.092 0.054 -0.071 X2 
0.523 0.026 0.000 0.055 0.007 -0.435 X3 
1.215 0.039 0.428 0.155 -0.593 0.000 X4 
1.194 -0.817 0.000 0.094 -0.178 -0.105 X5 
1.140 -0.036 0.000 0.773 -0.108 -0.223 X6 
0.177 -0.01 0.000 -0.002 0.041 -0.124 X7 
0.794 0.057 0.000 -0.027 -0.561 -0.149 X8 
0.690 -0.27 0.000 0.093 -0.048 -0.279 X9 

- 9.4248 11.1340 11.7473 12.9162 21.8326 Variance (%) 
-  67.0549  57.6301 46.4961 34.7488 21.8326 Cumulative Variance(%) 

  

   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(8)جدول ال
  t = 1.50 

∑
=

5

1j
jP 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(%) 

  

  

   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(9)جدول ال
t = 1.75 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

1.026 0.000 1.000 0.000 0.026 0.000 X1 
1.116 1.000 0.000 0.000 0.045 -0.071 X2 
0.455 0.000 0.000 0.000 0.02 -0.435 X3 
0.068 0.000 0.000 0.000 0.068 0.000 X4 
1.149 0.000 0.000 1.000 -0.034 -0.115 X5 
1.793 0.000 0.000 0.000 0.980 -0.813 X6 
0.221 0.000 0.000 0.000 0.097 -0.124 X7 
0.187 0.000 0.000 0.000 0.038 -0.149 X8 
0.310 0.000 0.000 0.000 0.031 -0.279 X9 

- 10.2920 10.2921 10.2921 13.2374 25.3327 Variance (%) 
-  69.4445 59.1543 48.8622 38.5701 25.3327 Cumulative Variance(%) 
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   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(10)جدول ال
t = 2.00 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

0.909 0.000 0.000 0.904 -0.005 0.000 X1 
1.984 0.000 1.000 0.000 0.913 -0.071 X2 
0.447 0.000 0.000 0.000 0.012 -0.435 X3 
0.438 0.000 0.000 0.428 0.010 0.000 X4 
1.183 1.000 0.000 0.000 0.068 -0.115 X5 
1.214 0.000 0.000 0.000 0.391 -0.823 X6 
0.204 0.000 0.000 0.000 0.080 -0.124 X7 
0.176 0.000 0.000 0.000 -0.027 -0.149 X8 
0.311 0.000 0.000 0.000 0.032 -0.279 X9 

- 9.2475 9.2475 11.6074 13.0739 22.7601 Variance (%) 
-  65.3963 56.1488 46.9013 35.8339 22.7601 Cumulative Variance(%) 

  المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة يبين (11)جدول ال
t = 2.25 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

1.033 0.000 0.106 -0.023 0.904 0.000 X1 
1.104 1.000 -0.016 0.017 0.000 -0.071 X2 
0.669 0.000 -0.078 0.156 0.000 -0.435 X3 
1.257 0.000 0.829 0.000 0.428 0.000 X4 
0.201 0.000 0.085 -0.001 0.000 -0.115 X5 
1.046 0.000 0.056 -0.167 0.000 -0.823 X6 
1.106 0.000 -0.077 0.905 0.000 -0.124 X7 
0.732 0.000 -0.430 0.153 0.000 -0.149 X8 
0.908 0.000 -0.306 0.323 0.000 -0.279 X9 

- 9.5116 10.7444 11.6572 11.9391 23.4110 Variance (%) 
-  67.2633 57.7517 47.0073 35.3501 23.4110 Cumulative Variance(%) 

  

   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(12)جدول ال
t = 2.50 

∑
=

5

1j
jP PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 Variable 

1.872 0.000 0.000 0.968 0.904 0.000 X1 
1.116 1.000 0.000 0.015 0.000 -0.101 X2 
0.563 0.000 0.000 0.138 0.000 -0.425 X3 
0.457 0.000 0.000 -0.029 0.428 0.000 X4 
1.003 0.000 1.000 0.003 0.000 0.000 X5 
0.837 0.000 0.000 0.015 0.000 -0.822 X6 
0.155 0.000 0.000 0.004 0.000 -0.151 X7 
0.393 0.000 0.000 0.202 0.000 -0.191 X8 
0.632 0.000 0.000 0.036 0.000 -0.272 X9 

- 10.0314 10.0315 10.2161 12.5916 24.7678 Variance (%) 
-  67.6384 57.6070 47.5755 37.3594 24.7678 Cumulative Variance(%) 
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   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(13)جدول ال
t = 2.75 

∑
=

5

1j
jP 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(%) 

   يبين المركبات الرئيسة الخمسة األولى المقلصة(14)جدول ال
t = 3.00 

∑
=

5

1j
jP 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(%) 

االشكال االتية تمثل انتشار المتغيرات التسعة الول ثالث مركبات رئيسة بالطريقة االعتيادية 

  اتجاهات بعض المتغيرات ي والتي اظهرت تغير واضح ف  والمقلصة
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القدرات األدارية والتنظيمية  الموارد الثمينة

القدرة على التعلّم
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  الشكل االول 
  ة الول ثالث مرآبات رئيسة بالطريقة االعتيادية التسعانتشار المتغيرات
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  الشكل الثاني
  ةصالمقل ة الول ثالث مرآبات رئيسة بالطريقة التسعانتشار المتغيرات

  
  
   والتوصياتاألستنتاجات. 4

ي أفرزها الجانب التطبيقي السابق مـن       يمكن مالحظة بعض األستنتاجات الواضحة الت     

  :خالل النتائج التي تم إستعراضها المجدول، وتلخيصها باآلتي

فللطرائق الكالسيكية كانـت     .يةي معظم نتائج األفضل   نجحت طريقة التقليص في تبنّ    . 1

لتحليل األنحدار، وكانت قيمة قيمـة        MSEols=6.069794قيمة متوسط مربعات الخطأ     

لكننـا نجـد أن   .  لحالة المركبات الرئيـسة (% 83.18)الكلي المفّسر هي نسبة التباين 

عنـد   (t= 1.5  , 2.75,  3.00)  عنـد سجلت أفضل النتـائج  طريقة التقليص للمقدرات قد

 ,1.6653  ,0.4312) :مربعات الخطـأ الـى   نخفض معيار متوسط فقد إتحليل األنحدار 

 نفـسها  الوتيرةبالمركبات الرئيسة، و ل عند تحليوكذلك الحال .على التوالي   (1.7424

     (% 70.4125   ,% 71.5241المفـّسر   لنسبة التباين الكلي قيمالإذ بلغت  ،(t)لقيم الـ 

فـي قـيم المركبـات فـي         ناهيك عن األختزال الواضـح    ،  على التوالي  ) 73.0743,%

  . (14  ,13  ,8)الجداول

طريقـة  علـى   سـواء   كبيـر    ر تأثير    في تحليل األنحدا   (α)لم يكن لقيمة المقطع     . 2

  . المربعات الصغرى األعتيادية أو المقلصة



]384[ ...حول طريقة لتقليص تقديرات المركبات الرئيسةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

على الرغم من األختزال الواضح وبخاصة في المركبتين الرابعة والخامـسة عنـد             . 3

إالّ أن مجموع ماتفسره  ،    (t= 1.00, 1.25,  1.75, 2.00, 2.25, 2.50)بعض قيم 

لي الزالـت دون المـستوى المطلـوب فقـد          من التباين الك  جميعاً   المركبات الخمسة   

  .(% 70)مادون الـإنخفضت الى 

 (t)لم يكن يتحقق شرط التقليص دائماً، وبخاصة عند الحاالت التي لم تحقـق فيهـا                . 4

  . (t=1.00)عند وألنحدار لاألمثلية، 

 في هذا البحث ولكن بإتباع      يوصي الباحثان بإمكانية تطبيق طريقة التقليص المذكورة      . 5

معين يخـصص لهـذا      (iterative)ضمن معيار تكراري     (automatic)آلي   لوبأس

  التي تحقق األمثلية في شرط التقليص، بـدالً مـن األسـلوب            (t)قيمة   ألختيار الغرض

  .(t) من خالل الزيادة الثابتة على قيم (subjective)الشخصي 
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