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 الفصل الأول
 Factor Analysisمفاهمي التحليل العاميل 

 
 :تمييد: 1-1

ُيعتبر التحميل العاممي )العواممي( فرعًا من فروع اإلحصاء الرياضي، وأسموبًا ميمًا من األساليب 
المستخدمة في التحميل متعدد المتغيرات. وىو يتناول بشكل خاص دراسة العالقات االرتباطية بين عدة 

مثل  بعضيا البعض بصورة مباشرة أو غير مباشرة،منتمية إلى بيئة واحدة ومرتبطة مع  ،متحوالت
ويعمل عمى التعبير عن تمك المتحوالت بداللة عدد  عدد المتحوالت(،  n)حيث                

، (Common Factors)من المتحوالت االفتراضية )السرية وغير المعروفة( تسمى بالعوامل العامة  قميل
ويستخدم لذلك نماذج أو معادالت خطية محددة، دون أن يخسر كثيرًا من المعمومات المتوفرة عن تمك 

 ىما: [Okon, Jan p.23]ويقسم التحميل العاممي إلى قسمين  المتحوالت .
 : Exploratory Factor Analysisالتحميل العاممي االستكشافي  -

العممية وىو يقوم بدراسة العالقات بين المتحوالت عبر تمك النماذج ويستخدم كثيرًا في التطبيقات 
دون استخدام فرضيات مسبقة عنيا. ثم يستخدم النتائج التي يتم التوصل إلييا الستكشاف 

 العالقات الموجودة بين تمك المتحوالت واستخالص العوامل المؤثرة عمييا .
 : Confirmatory Factor Analysisالتحميل العاممي التوكيدي  -

وىو يعتمد عمى فرضيات مسبقة عن تمك المتحوالت والعالقات بينيا والعوامل المعبرة عنيا 
 .الكتابوالعمل عمى اختبار تمك الفرضيات واستخالص النتائج. ولن نتعرض لو في ىذا 

لنماذج وييدف التحميل العاممي إلى استخالص تمك المتحوالت االفتراضية السرية )العوامل(، وتحديد ا
بداللة تمك العوامل أفضل                الرياضية الخطية التي تعبر عن المتحوالت األساسية 

 تعبير، ثم حساب قيم العوامل بداللة المتحوالت المدروسة .
 وىنا تبرز أمامنا األسئمة التالية:

مى دقة وكم يجب أن يكون عددىا حتى تعبر بأع (Factors)ماىي ىذه العوامل االفتراضية  -
 ممكنة عن العالقات المشاىدة بين المتحوالت المدروسة؟

كيف يمكن أن نتعامل أو نعالج كميات كبيرة من البيانات العددية المأخوذة من المتحوالت  -
 المدروسة لتحويميا ما أمكن إلى تكوين بسيط وبأقل خسارة ممكنة من المعمومات؟

بتمك                والت المدروسة ماىي أبسط الصيغ الرياضية لتمثيل عالقة المتح -
 ؟               العوامل االفتراضية المجيولة والتي سنرمز ليا بـ  
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 إن االجابة عمى ىذه األسئمة وغيرىا سترد في الفقرات الالحقة. 
ن أىم تمك البيانات ىي  ويعتمد التحميل العاممي عمى البيانات المتوفرة عن المتحوالت المدروسة، وا 

. ويمكن استبداليا بعناصر مصفوفة Xبين المتحوالت الكمية المدروسة  Rعناصر المصفوفة االرتباطية 
في االجابة  Rة ، ويعمل عمى االستفادة من عناصر المصفوفCovarianceالتباين والتباين المشترك 

يجاد العالقات الرياضية، التي تربط تمك المتحوالت   . Fبالعوامل االفتراضية  Xعمى األسئمة السابقة وا 
 (:1-1مثال )

  [ Uberla,p.55]لتوضيح ذلك نفترض أنو لدينا أربعة متحوالت كمية عن بعض صفات اإلنسان البالغ  
 ولتكن )بتصرف(الصفات التالية: 

 ص البالغ ) سم ( : طول الشخ   
 : وزن الشخص البالغ ) كغ (    
 : مقدار ضغط الدم االنقباضي ) ممم (    
 : مقدار ضغط الدم االنبساطي ) ممم (   

(، وقمنا بقياس  Nولنفرض إننا سحبنا في زمان ومكان معين عينة عشوائية كبيرة من األشخاص )بحجم  
البيانات العددية يضم القيم المتقابمة لممتحوالت األربعة ىذه المتحوالت عندىم ، فحصمنا عمى جدول من 

المدروسة ولجميع ىؤالء األشخاص، ثم قمنا بحساب القيم الوصفية ليذه المتحوالت وحسبنا المصفوفة 
االرتباطية ليا، واختصارًا لنفترض أنو عند حساب المصفوفة االرتباطية ليذه البيانات الميدانية حصمنا 

 رتباطية التالية :عمى المصفوفة اال

  
  

  

  

  

 

                                                  

[

                   
                   
                   
                   

]
 

 

 ، وال(0.7225)بعالقة قوية    يرتبط مع    وعند دراسة عناصر ىذه المصفوفة نالحظ أن المتحول 
 (0.5625)بعالقة ضعيفة    يرتبط مع المتحول    . كما إن المتحول       يرتبط مع المتحولين 

، وبما أن المصفوفة االرتباطية ىي مصفوفة متناظرة فإنو يمكننا أن نعيد      وال يرتبط مع المتحولين 
مرتبط مع    ول أن مضمون المالحظة السابقة عمى نفس المتحوالت بطريقة معاكسة )أو متناظرة( ونق

 .   مرتبط بعالقة ضعيفة مع    ، وأن   
بطريقة أبسط من ذلك، بحيث  Rوالسؤال اآلن: ىل يمكننا التعبير عن عناصر ىذه المصفوفة االرتباطية 

 بأقل خسارة ممكنة؟ Rنحصل عمى تقدير لـ 
إن اإلجابة عمى ىذا السؤال ىي موضوع التحميل العاممي. لذلك سنحاول أن نعبر عن المصفوفة السابقة 

R المعرف كما يمي:    بمنقولو    من خالل جداء شعاع عمود 
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     [

    
    
    
    

] [                ] 

 التالية:  ̌ وبإجراء عمميات ضرب عناصر األسطر بعناصر األعمدة نحصل عمى المصفوفة 

     [

(     )                
     (     )           
          (     )      
               (     )

]   ̌  

، بسبب اختالف العناصر القطرية فييا عن Rوىي مصفوفة ال تعبر بشكل جيد عن المصفوفة األصمية 
      ين عمودين أخريين الواحد واختالف بعض العناصر األخرى . لذلك سنكرر المحاولة ونأخذ شعاع

فنحصل عمى مصفوفة    بمنقوليا  Aثم نحسب جداء  Aونضعيما ضمن مصفوفة مستطيمة نرمز ليا بـ 
 كما يمي:  ̌ جديدة نرمز ليا بـ 

     

             

[

        
        
        
        

] *
                
                

+ 

 التالية :  ̌ األعمدة نحصل عمى المصفوفة المقدرة وبإجراء عمميات ضرب األسطر ب

     [

(      )                   
      (      )             
            (      )       
                  (      )

]   ̌     

من جراء حساب الجداء المصفوفي العادي )مجموع جداء   ̌ عممًا بأنو تم حساب عناصر المصفوفة 
تم حسابو من جداء   ̌ عناصر السطر بعناصر العمود(. فمثاًل العنصر األول من السطر األول في 

 كما يمي:   بعناصر العمود األول من  Aعناصر السطر األول من 
(0.90*0.90+0.05*0.05=0.8125)                                             

 كما يمي:  ̌ وحساب العنصر الثاني من السطر األول من 
(                          )    

 وىكذا دواليك .
نجد أن معظم عناصرىا تتطابق تقريبًا مع عناصر  Rمع المصفوفة األصمية   ̌ وعند مقارنة المصفوفة 

)وذلك باستثناء عناصر القطر الرئيسي التي وضعناىا ضمن أقواس ألنيا مازالت تختمف  Rالمصفوفة 
ن عناصر ىذا القطر الرئيسي الموضوعة ضمن قوسين تسمى  Rعن الواحد الذي في  األصمية(، وا 

ن             المقابمة لكل متحول من المتحوالت المدروسة  (Commonalty)بالتشاركيات  ، وا 
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من خالل  Rلتشاركيات عن الواحد يعبر عن مقدار الخسارة أو الخطأ المرتكب في تقدير فروقات ىذه ا
 وما شابييا.  ̌ 

في التعبير عن المصفوفة  Aوىكذا نجد أنو يمكن استخدام مصفوفة صغيرة ذات شعاعين فقط مثل 
 )باستثناء العناصر القطرية( ونكتبيا كما يمي:  Rاالرتباطية 

  

  

  

  

  

             

[

        
        
        
        

]                                                                      

كما يمكن رسم أسطر ىذه المصفوفة عمى شكل بياني، وذلك باعتبار المتحوالت المدروسة كأشعة سطرية 
ن عناصر كل سطر في  Aفي  عمى محورين احداثيين    بل لو يعبر عن مسقطي المتحول المقا Aوا 

 .   و   بداًل من الشعاعين     و   افتراضيين نرمز ليما بـ 
ن نقوم برسم ىذه المتحوالت عمييما فنحصل امتعامد   و   وبفرض أن ىذين المحورين االفتراضين 

 عمى الشكل التالي:

 (: التمثيل البياني لممتحوالت عمى العوامل1-1الشكل )
 

 وبذلك نحصل عمى أربعة أشعة ىي:
  (          )                                        (          )

  (          )                                       (          )
 

، أي أنيما يشكالن عاماًل   ن تقريبًا عمى محور العامل محموال    و   وىنا نالحظ أن المتحولين 
ن تقريبًا عمى محور المحمو    و   وأن المتحولين خاصًا يمكن أن نسميو عامل الخواص الجسمية، 

، أي يشكالن عاماًل خاصًا يمكن أن نسميو عامل خواص ضغط الدم، وبصورة عامة قد   العامل 
 نحصل عمى أشعة متعددة وقد تكون موزعة عمى المستوى أو الفضاء المستخدم بشكل آخر .

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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)باستثناء  Rمعظم عناصر المصفوفة االرتباطية  لتقدير Aوىكذا نجد أنو يمكننا إيجاد مصفوفة مثل 
عناصر قطرىا الرئيسي(. وإليجاد حل لمشكمة ىذه العناصر الرئيسية كان البد من تعديل األسموب المتبع 

 في عممية التقدير ليشمل جميع عناصر المصفوفة.
، بأن عناصر R تختمف عن المصفوفة األصمية  ̌ يعطينا مصفوفة أخرى      ولكن بما أن الجداء 

التشاركيات الخاصة بالمتحوالت المدروسة ب تسمىو  مختمفة عن الواحد قطرىا الرئيسي تساوي قيم
لتقدير مصفوفة أخرى، معدلة عن المصفوفة      فإنو يمكننا استخدام الجداء ،             

، وذلك باستبدال عناصر قطرىا الرئيسي المساوية لمواحد بقيم التشاركيات لتمك المتحوالت ، Rاالرتباطية 
 .   ونرمز ليا بـ  Reduction matrixسمي المصفوفة المؤلفة بيذه الطريقة بالمصفوفة المخففة تو 

 Rباطية من المصفوفة االرت حسوبةالم   ولذلك فإن التحميل العاممي ينطمق من المصفوفة المخففة 
باستبدال عناصر قطرىا الرئيسي )المساوية لمواحد( بقيم التشاركيات المحسوبة أو المقدرة لكل متحول 

أقل رتبة.  A أخرى مدروس. ويعمل عمى تقدير عناصر ىذه المصفوفة المخففة بواسطة مصفوفة
والستخالص  Rوسنتعرض الحقًا ألساليب حساب أو تقدير ىذه التشاركيات لتعويضيا في المصفوفة 

 العوامل منيا. 
ليست وحيدة، البل ىناك النياية من الحمول    لمتعبير عن  Aولكن العوامل المستخمصة من المصفوفة 

الممكنة لذلك . وحتى نستخمص حاًل وحيدًا ليذه المسألة،  نقوم بمعالجة األمر من خالل تدوير المحاور 
ى أبسط وأفضل حل ليا ، ونعتبره الحل النيائي ليذه االحداثية عددًا كبيرًا من المرات حتى نحصل عم

 المسألة .
 Xمع المتحوالت المدروسة  Fوأخيرًا ينتقل التحميل العاممي إلى دراسة عالقات العوامل االفتراضية 

حوالت توالحصول عمى المصفوفة الييكمية، ثم يعمل عمى تقدير قيم العوامل نفسيا المقابمة لقيم الم
 المدروسة .

 ا نجد أنو عند معالجة أية مسألة عاممية تواجينا عدة مشكالت ىي:وىكذ
 مشكمة جمع البيانات عن المتحوالت المدروسة ومعالجتيا حسب الحاجة .  -1
 مشكمة حساب المصفوفة االرتباطية أو مصفوفة التباينات المشتركة .  -2
 .   في المصفوفة المخففة القطرية مشكمة حساب أو تقدير قيم التشاركيات   -3
 مشكمة تحديد عدد العوامل ثم تحديد نوعية كل منيا .  -4
 .   لتقدير المصفوفة  Aمشكمة حساب المصفوفة   -5
 مشكمة تدوير المحاور المتعامدة والمائمة لمحصول عمى الحل النيائي . -6
 مشكمة حساب قيم العوامل بداللة قيم المتحوالت المدروسة .  -7
 مشكالت أخرى خاصة .  -8

 الفقرات الالحقة بعد استعراض بعض المفاىيم الرياضية لمتحميل العاممي . وىذا ما سنعالجو في
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 بتصرف(: ,[Uberla,p.61]): المفاىيم الرياضية لتحميل العوامل )العواممي( 1-2
              Xn, متحواًل كميًا، عن ظاىرة ما في مجتمع معين، ونرمز ليا بـ: nلنفترض أنو لدينا 

نو جمعنا عن كل منيا  مشاىدة متقابمة وكانت قيميا ومتوسطاتيا وتبايناتيا وانحرافاتيا المعيارية، ىي  Nوا 
 المعروضة في الجدول التالي:

 .            (: البيانات األساسية لممتحوالت األصمية لممتحوالت: 1-1جدول )      
 التباينات
 ( )
  

 المتوسطات
 ̅  

N ....... 3 2 1 
 المشاىدات
 المتحوالت

 ( )
   ̅      .......                

 ( )
   ̅      .......                

 ( )
   ̅      .......                
      .......         

 ( )
   ̅      .......                

     ) ويفترض أن يكون كل من ىذه المتحوالت خاضعًا لتوزيع طبيعي محدد 
وتباينو    توقعو  ( 

  
 .ىو حجم العينة( Nىو عدد المتحوالت، بينما  n،)نمفت االنتباه إلى أن الرمز في المجتمع المدروس  

 عممًا بأن متوسطات العينة ليذه المتحوالت تحسب من العالقة :

 ̅  
 

 
∑   

 

   

           (             )                                 (   ) 

 وأن التباينات واالنحرافات المعيارية لعينة المشاىدة تحسب من العالقة :

  
  

 

   
∑(     ̅ )

 
 

   

           (             )            (   ) 
 

    √  
                                         (             )            (   ) 

 يساوي مجموع تباينات ىذه المتحوالت :    وأن التباين اإلجمالي  

   ∑  
 

 

   

                                                                                (   ) 
 

نات المأخوذة من عينة المشاىدات يتم حساب جميع معامالت االرتباط الزوجية بين وبناًء عمى ىذه البيا
 من العالقة :   و   أي متحولين 

    
∑ (     ̅ )(     ̅ )

 

(   )       
                                                 (   ) 
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 خذ الشكل التالي: التي تأ Rوبالتالي نحصل عمى المصفوفة االرتباطية 

  

  

  

  

 
  

                                    

[
 
 
 
 
           
           
           
     

           ]
 
 
 
 
                                            (   ) 

ن جميع عناصر قطرىا الرئيسي تساوي الواحد. n*nوىي مصفوفة من المرتبة  ، وتتميز بأنيا متناظرة وا 
    وحتى نتخمص من تأثير واحدات القياس المختمفة ليذه المتحوالت نقوم بحساب القيم المعيارية 

 الواردة في الجدول السابق وذلك باستخدام عالقة المعيرة التالية :    لممشاىدات 
    

     ̅ 
  

             
             
             

                                         (   ) 
 

لجميع المتحوالت المعيارية     ( ويتضمن القيم المعيارية 1-1وبذلك نحصل عمى جدول مشابو لمجدول )
 .               المقابمة لممتحوالت األصمية ونرمز ليا بـ 

 :   المقابمة لممتحوالت األصمية    (: قيم المتحوالت المعيارية 2-1جدول )
 التباينات
 (  )
   ̅  N ....... 3 2 1 لمشاىداتا 

 المتحوالت المعيارية
1 0     .......                
1 0     .......                
1 0     .......                
      .......         
1 0     .......                

 

 وبما أننا افترضنا أن المتحوالت األصمية خاضعة لتوزيعات طبيعية، فإن كل من المتحوالت المعيارية 

، أي أن (   ) تكون خاضعة لمتوزيع الطبيعي المعياري المعروف بالرمز                
ن تبايناتيا وانحرافاتيا المعيارية تساوي الواحد .   متوسطات ىذه المتحوالت المعيارية   تساوي الصفر وا 

 أي أنو سيكون لدينا نتيجة التحويل الشروط التالية:
                  ̅                      (  )

              (            )            (   )    
 

  وبذلك نجد أن التباين اإلجمالي 
 لممتحوالت المعيارية يساوي :  

                
  ∑ (  )

 

 

   

                                                             (   ) 
 

 عدد المتحوالت( n)حيث أن  nيساوي  Zjأي أن التباين اإلجمالي لممتحوالت المعيارية  
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فيساوي نفس معامل االرتباط المحسوب    و   أما معامل االرتباط ألي زوج من المتحوالت المعيارية 
 ألن :    و   من الزوج األصمي المقابل 

 (      )  
∑ (     ̅ )(     ̅ )

 

(   )   (  )   (  )
 

∑ (     )(     ) 

(   )     
              (    ) 

 

 
∑       

   
 

∑ (
     ̅ 

  
) (

     ̅ 

  
) 

   

(   )
  (     )         

 

( نحصل عمى   و   )أو األصمية    و   وعند حساب ىذه المعامالت لجميع المتحوالت المعيارية 
 . Rبالرمز  (1-6)المصفوفة االرتباطية نفسيا والتي رمزنا ليا في 

يحسب من العالقة  Rفي المصفوفة االرتباطية     يمكننا أن نستنتج أن كل عنصر  (1-10)ومن 
 ( التالية :  و   )بداللة قيم 

    
 

   
∑       

 

   

                                                                     (    ) 
 

ذا وضعنا قيم المتحوالت المعيارية  سطرًا  nذات    عمى شكل مصفوفة (1-2)الواردة في الجدول    وا 
 يكون لدينا :   قيمة لمتحول المعياري المقابل   عمودًا، ويتألف كل سطر فييا من Nو

 (   )  

  

  

 
  

[

          
          
    

          

]                                          (    ) 
 

مقسومًا    في منقول السطر    يساوي جداء السطر Rمن المصفوفة     وعندىا نجد أن كل عنصر 
 ، أي أن:(N-1)عمى 

    
 

   
[                 ]  [

   
   
 

   

]  
 

   
     

                 (    ) 

المعرفة   كميا بداللة المصفوفة  Rالمصفوفة  أنو يمكننا أن نعبر عن (1-13)وعندىا نجد من العالقة 
 كما يمي: (1-12)في 

  
 

   
                                                                              (    ) 

 

،   ، ألنيا تساوي مصفوفة التباينات المشتركة لممتحوالت المعيارية Cولقد رمزنا ليذه المصفوفة أيضًا بـ  
 بشكل مصفوفي كما يمي : (1-14)ويمكن كتابة 

  
 

   
[

             
             
     

             

]  

[
 
 
 
 
          

          

          

    
          ]

 
 
 
 

     (    ) 
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 ومما سبق نستخمص ما يمي :
 إلى متحوالت معيارية وفق العالقة :             ية إذا قمنا بتحويل قيم المتحوالت األصم

    
     ̅ 

  
                                                                                (    ) 

 

ولكن عمينا أن نتذكر دائمًا أن  ،(1-12)المعرفة بالعالقة  [   ]  فإننا سنحصل عمى المصفوفة 
 شرطًا ىي: (2n)عناصر ىذه المصفوفة تخضع لـ 

 شرطًا ىي: nإن متوسط قيم كل متحول فييا )كل سطر( يساوي الصفر وتشكل  -

 ̅  
 

 
∑     

 

   

     (        )                                        (    ) 

 شرطًا أخرى ىي: nإن تباين قيم كل متحول فييا )كل سطر( يساوي الواحد وتشكل  -
 (  )
  

 

   
∑   

                 (        )                          (    ) 
السابق . عممًا بأن مجموع ىذه التباينات  (1-2)وىذه الشروط ىي القيم المذكورة عمى يمين الجدول 

 . nويساوي   Zjيساوي التباين اإلجمالي لممتحوالت  
لدراسة خواص المتحوالت  Rوالسؤال اآلن ىو: كيف يمكننا االستفادة من المصفوفة االرتباطية 

، وتجميعيا ضمن مجموعات متجانسة، واستخالص العوامل التي تمثل ىذه             
 المجموعات؟

إن اإلجابة عمى ذلك ستتم من خالل استعراض نماذج التحميل العاممي واستخالص العالقات التي 
 تساعدنا عمى ذلك . وذلك باستخدام الطرق الرياضية المناسبة لمتحميل العاممي .

 [Harman p. 26]النماذج الخطية لمتحميل العاممي: : 1-3
بداللة متحوالت أخرى    و التعبير عن المتحوالت المعيارية إن اليدف األساسي لمتحميل العاممي ى

. وحتى نحصل عمى تمك العوامل (Factors)افتراضية سرية غير معروفة يطمق عمييا اسم العوامل 
 مرتبة حسب األىمية عمينا العمل عمى تحقيق اليدفين التاليين:

والذي    جعل تباينات تمك العوامل تشكل تنازليًا وعمى التوالي أكبر حصة من التباين اإلجمالي  -
 )بعدد المتحوالت المعيارية( . nيساوي 

 بأبسط األشكال الممكنة . Rتحقيق أفضل تقريب أو تقدير لممصفوفة االرتباطية  -
ن أبسط نموذج لمتعبير عن كل متحول  افتراضية ىو النموذج الخطي، الذي بداللة عدة عوامل    وا 

أصبح معتمدًا في التحميل العاممي. ولكن ىذا ال يستبعد اعتماد نماذج أخرى غير خطية لتحقيق أىداف 
 التحميل. وسنستعرض فيما يمي أىم النماذج الخطية المعتمدة في التحميل العاممي كما يمي:
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 : Principal componentsنموذج المكونات األساسية :  1-3-1
حيث اقترح طريقة حدسية الختصار  (Person. K. 1901)إن أول من تناول ىذا الموضوع كان 

وضغط الجداول الكبيرة والمعمومات الكثيرة مع إظيار أكبر نسبة من التباين اإلجمالي . ولكن 
(Hoteling 1944)  قام بتطوير ىذه الطريقة وأطمق عمييا طريقة المكونات األساسية(Principal 

components)  أو تحميل المكونات(Components analysis)  وقد وضع نموذجو الخطي األول
 عمى الشكل التالي:   لكل متحول 

                                      (         )       (    ) 
اسم المكونات األساسية )وليس العوامل(،  مجيواًل، أطمق عمييا nمعادلة خطية تتضمن   nوىو يتألف من

من المكونات المجيولة والمستقمة عن بعضيا البعض  nيرتبط خطيًا بـ    أي أن كل متحول معياري 
. وتعتمد ىذه                ويرمز ليا بـ   )تسمى المكونات األساسية( وعددىا بعدد المتحوالت 

من التباين    بحيث يكون نصيب التباين المحسوب لممكون األول  R الطريقة عمى تقدير المصفوفة
... الخ،    أكبر من المكون    ، ونصيب المكون    لتمك المتحوالت أكبر من نصيب    االجمالي 

وفي الدراسات الميدانية يستغنون عن المكونات األخيرة، ألن نصيب تباينيا من التباين االجمالي  يكون 
وميماًل، ويحتفظون فقط بعدد قميل من تمك المكونات، التي يشكل نصيبيا نسبة كبيرة من التباين صغيرًا 

    بين المتحوالت R، ولكن ألمور تتعمق بدقة تقريب المصفوفة االرتباطية   لممتحوالت    االجمالي 
 يمكن االحتفاظ بجميع المكونات الضرورية .

 :Princepal (Axis) Factorsنموذج العوامل )المحاور( الرئيسية :  1-3-2
يعتمد ىذا النموذج عمى مدخل آخر لمعالجة ىذه المسألة، وىو يتطمب أن تحقق النماذج الخطية أفضل 

، وبحيث تجعل حصص تباينات العوامل تأخذ عمى التوالي أكبر Rتقريب أو تقدير لممصفوفة االرتباطية 
)والتي سنعرفيا الحقًا(. ويتضمن ىذا    شاركية اإلجمالية لممتحوالت المدروسة حصة ممكنة من الت

 .   النموذج متحوالت خاصة تسمى عوامل التميز 
لذلك يتم تحديد حد أعمى لمدقة )أو لمخطأ المرتكب( في عممية التعبير أو التقدير،  وذلك ألجل االقتصار 

ن النموذج األساسي لمتحميل العاممي في ىذه الحالة  عمى عدد قميل من العوامل التي تحقق تمك الدقة . وا 
 يأخذ الشكل التالي :

                                                                     (    ) 
        

 .   ىو عامل التميز لممتحول    وأن:   (         ) حيث أن:        
، وتسمى ىذه          ىي  (   )عاماًل فقط  mيرتبط خطيًا بـ    وىذا يعني أن كل متحول 
يسمى بعامل التميز    ، مضافًا إلييا عامل إضافي Common factors)العوامل بالعوامل العامة )

، فما ىي إال   كذلك و             (. أما األعداد المجيولة (Character factor   لممتحول 
عن الجذر التربيعي لنصيب كل منيا في التشاركية اإلجمالية  -كما سنرى-أمثال ىذه العوامل التي تعبر
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بطرائق تختمف عما نعرفو في االنحدار المتعدد ،    و     . واآلن عمينا حساب األمثال    لممتحول 
 مجيولة وليست معمومة كما في حالة االنحدار المتعدد .            العوامل العامة  قيم ألنوذلك 

نفترض  (1-20)ىي متحوالت معيارية . فإنو وبدون أن نخل بالنموذج األساسي    وبما أن المتحوالت 
ىي أيضًا متغيرات معيارية ومستقمة )رغم إنيا مازالت مجيولة(    و           أيضًا أن العوامل 

ن متوسطاتيا معدومة  ن تباين كل منيا يساوي الواحد  (   ̅ )وا     )وا 
   ) . 

مستقمة عن بعضيا البعض وأنيا غير مرتبطة بالعوامل العامة    كما نفترض أيضًا أن عوامل التميز 
 وتبايناتيا تساوي الواحد . (   ̅ )، وأن متوسطاتيا معدومة   

)العوامل    بداللة العوامل االفتراضية    يمكننا كتابة المتحوالت المعيارية  (1-20)وبناء عمى العالقة 
 كما يمي:   العامة( وبداللة عوامل التميز 

                           

                           

                           

                 
                           

                               (    ) 

 

، ويفترض فييا أن تكون  (Factor pattern)ويسمى ىذا الشكل بالصورة النموذجية لتحميل العوامل 
(     ) أن  مستقمة ومعيارية، أي    عوامل التميز ن متوسطاتيا تساوي     )حيث     (، وا 

غير    ، كما يفترض أن تكون المتحوالت  jوتبايناتيا تساوي الواحد ميما يكن   (   ̅ )الصفر 
(     ) ، أي أن   مرتبطة مع العوامل العامة  (، p:1 2 ...mأو  j:1 2 ..nميما كانت )    
 في جدول احصائي كما يمي : (1-21)ويمكن وضع المعادالت 

  (1-21)الصورة النموذجية لمنموذج الرئيسي  (1-3)جدول 

   ….          

+ 

   ….          

= 

 العوامل
   المتحوالت 

…. …. …. ….        ….                
…. …. ….    ….     ….                
…. ….    …. ….     ….                
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
   …. …. …. ….     ….                

 

يمكن أن تكون مرتبطة أو غير مرتبطة مع             وىنا نشير أيضًا إلى أن العوامل العامة 
   معدومًا . وىذا يعني أن بعض المتحوالت     بعضيا البعض، كما يمكن أن يكون بعض أمثاليا 
ن عدد العوامل العامة الالزمة لمتعبير  mيمكن أن يعبر عنيا بعدد من العوامل أقل من العدد  المذكور. وا 

 . Complexityقيد تسمى درجة التع   عن المتحول 
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 الشكل المصفوفي لمنماذج الخطية في تحميل العوامل:: 1-4
،  ولعمود عوامل التميز  Fبالرمز    ، ولعمود العوامل العامة  Zبالرمز     إذا رمزنا لعمود المتحوالت

 لدينا :، فيكون  Dبالرمز  [  ]، ولمصفوفة األمثال  Aبالرمز  [   ]، ولمصفوفة األمثال  Uبالرمز 

  

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

      

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

              

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

                                               (    ) 

 

     

[
 
 
 
 
             

             

             

     
             ]

 
 
 
 

               

[
 
 
 
 
      
      
      
     
      ]

 
 
 
 

 

 

 يمي : عمى شكل مصفوفي كما (1-21)وبناء عمى ذلك يمكننا كتابة المعادالت 

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
             

             

             

     
             ]

 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
      
      
      
     
      ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

 

 

 يمي: ويمكن كتابة ىذا الشكل المصفوفي بشكل مختصر كما
                                                                              (    ) 

بداللة األمثال    لكل متحول     يمكننا أن نحصل عمى القيم العددية  (1-23)ومن الشكل المصفوفي 
في  A، وذلك من خالل جداء المصفوفة   وعوامل التميز     العددية لمعوامل العامة  والقيم   و    

في مصفوفة القيم العددية  D، مضافًا إلييا جداء المصفوفة   مصفوفة القيم العددية لمعوامل العامة 
 كمايمي :   لعوامل التميز 

  

[
 
 
 
 
 
          
          
    
          
    
          ]

 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
          

          

    
          

    
          ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
              

              

      
              ]

 
 
 
 

 

            

[
 
 
 
 
 
      
      
     
      
     
      ]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

                                                     (    ) 

 كما يمكن التعبير عن ىذه العالقة وبداللة مصفوفات القيم العددية لممتحوالت والعوامل كما يمي :
                                                                                    (    ) 
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 jفي العمود  Aلممصفوفة  iتحسب من خالل جداء السطر    لممتحول     نجد أن كل قيمة  وعندىا
 كما يمي :      ثم إضافة حد الخطأ  [   ]لممصفوفة 

                                                 (    ) 
 

            وأن                حيث أن:         
    ىي القيمة العددية االفتراضية لمعامل     وحيث أن:         

عمى قيمة    يعكس درجة تأثير العامل  (1-26)في المجموع  (      )وىنا نالحظ أن كل حد 
 .   لممتحول     عكس مقدار الخطأ المرتكب في تقدير القيمة يف      . أما الحد     المتحول 

 

  تحميل مكونات التباين : 1-5
 [Harman p.28]   لممتحول المعياري   

ن متوسطو    لقد أشرنا سابقًا إلى أن    وتباينو     ̅ ىو متحول معياري وا 
، وانطالقًا من    

  تعريف التباين 
، فإنو يمكننا حساب ىذا التباين بداللة العوامل    لممتحول  (1-18)المعرف بالعالقة   
بتمك العوامل، حيث نجد    ، الذي يربط (1-20)، وذلك اعتمادًا عمى النموذج الخطي           

 أن:

    
  

 

   
∑(     )

 
 

   

 
 

   
∑   

 

 

   

  
 

    
  

 

   
∑[                             ]

 
 

   

 
 

    
  ∑   

 (
∑    

  
   

   
)

 

   

   
  ∑(

   
 

   
)

 

   

                              (    )  
 

  ∑        

 

     

∑(
       

   
)

 

   

    ∑   (
∑        

 

   
)

 

   

 
 

  وبما أن تباين المتحول المعياري 
ن ج   ىي    و    والعوامل    ميع المتحوالت يساوي الواحد، وا 

 متحوالت معيارية، فإنو يمكننا تحويل العالقة السابقة إلى الشكل التالي:

    
  ∑   

   

 

   

   
     ∑        

 

     

  (     )                 (    ) 
 

    ∑     (     ) 
 

(     )  فإن    غير مرتبطة مع العوامل العامة    يز ولكن بما أن عوامل التم ذا     . وا 
غير مرتبطة مع بعضيا البعض، فإنو يكون لدينا    افترضنا )ىذا ما سنعرضو الحقًا( أن العوامل العامة 

 (     )  الشكل المختصر التالي: (1-28)، وبذلك تأخذ العالقة    
  
     

     
     

       
    

                                           (    ) 
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  وىنا نالحظ أن التباين الواحدي 
 يتألف من قسمين رئيسيين ىما:  

، وىي تساوي مجموع مربعات أمثال    الخاصة بالمتحول  (Communality)قسم يسمى التشاركية  -
  )أفقيًا( عمى جميع العوامل العامة . ويرمز ليا بـ    ، ويتم حسابيا من سطر   العوامل 

  
 وتساوي :

              
     

     
     

       
                                                 (    ) 

  وىو الحد  (Uniqueness)   قسم آخر يسمى تميز المتحول  -
  المتمم لـ   

 ، وبذلك يمكننا أن  
  نكتب 

 كما يمي :  
              

    
    

                                                                     (    ) 
   وىنا نشير إلى أن مربع كل من األمثال 

من التباين    ( يعبر عن حصة العامل 29-1في )  
  الواحدي 

 ، أي أن :   لممتحول   
                  

  من التباين    ىي حصة تباين العامل األول   
 فقط.   لممتحول   

   و             
  من التباين    ىي حصة تباين العامل الثاني   

 وىكذا.... فقط.   لممتحول   
ن               وا 

  من التباين    ىي حصة تباين عامل التميز   
 فقط.   لممتحول   

ذا أخذنا مجموع حصص العامل  )نجمعيا عموديًا(، فإننا سنحصل عمى    من جميع المتحوالت    وا 
وىي    ، ونرمز ليا بـ Zلجميع المتحوالت    من قيمة التباين اإلجمالي    الحصة اإلجمالية لمعامل 

 تساوي :

   ∑   
 

 

   

            (        )                                         (    ) 

،  Vمن التباين اإلجمالي، ونرمز ليا بـ            كما يمكننا حساب الحصة الكمية لجميع العوامل 
ننا نحصل عمييا من العالقة التالية :  وا 

  ∑  

 

   

 ∑∑   
 

 

   

 

   

   ∑∑   
 

 

   

 

   

    ∑  
 

 

   

                   (    ) 

  ∑  ويسمى المقدار 
 في النموذج . الداخمة بالتشاركية اإلجمالية لمعوامل العامة المعيارية  

 من التباين اإلجمالي من العالقة التالية:   وأخيرًا يمكننا أن نحسب نسبة حصة تباين كل عامل 
     (1-33                                             ً)                            

  

 
  

 العوامل من العالقة : االجمالي لتمك لتباينلمتشاركية االجمالية من ا وأن نحسب النسبة الكمية

  
 

 
 

∑   
 
 

 
                                                                          (    ) 

 عمى الشكل التالي: ويمكن أن نوضح ذلك جدولياً 
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 التشاركية والتميز والخطأ والموثوقية . (1-4)جدول         
  =    تباين 

              
  

     
  .....    

  ..... .....    
     

     
  

  
    

 التشاركية          
  
    

     
  ..... ......    

  .....    
     

     
  

  
    

 وثوقيةمال         
 إلى قسمين مستقمين كما يمي:   وىناك من يقوم بتقسيم عامل التميز 

 .   وألمثالو بـ       ونرمز لو بـ     (Specialty)قسم يعكس خصوصية العامل  -
،   ونرمز لو بـ  (error variance)   قسم يعكس الخطأ العشوائي المرتكب في تقدير تباين  -

في تقدير  (unreliability)أو معامل الشك    ويسمى تباين الخطأ العشوائي لـ ،    وألمثالو بـ
 .   تباين 

 السابق كما يمي: (1-20)وبناء عمى ذلك يمكننا كتابة النموذج 
                                                    (    ) 

 ( j: 1 2 3 ….. n)حيث أن : 
 غير مرتبطين فإنو يكون لدينا:   والخطأ العشوائي     وبما أن عاممي الخصوصية 

  
    

    
                                                                                   (    ) 

 السابقة : (1-26)وبذلك تأخذ العالقة 
  
    

    
    

                                                                 (    ) 
  وىكذا نجد أن التباين الخاص 

 أصبح يتألف من ثالثة أجزاء ىي :  
  ورمزنا ليا بـ    جزء يعبر عن تشاركية العوامل في  -

   . 
  يرمز لو بـ     المصاحب لـ    المتحول جزء يعبر عن حصة  خصوصية  -

   . 
  ويرمز لو بـ    جزء يعبر عن حصة عامل الخطأ العشوائي في تقدير تباين  -

   . 
   جزء األخيرسمى اليكما و 

   :)ويسمى متممو ، (unreliability)بدرجة الشك    
  - 1 =  

   )
 ذلك . ( يوضح4-1والجدول ) . (reliability)بدرجة الموثوقية  

  عممًا بأن الطرائق المستخدمة في تحميل العوامل تعطينا قيمة كل من التشاركية 
  والتميز  

لكل    
  . ثم تقوم بتقسيم    متحول معياري 

  إلى جزأييا   
  و   

ن عممية التقسيم ليست ليا عالقة    ، وا 
 بنوع الحل العاممي الذي نحصل عميو .

  فمثاًل إذا كانت درجة الموثوقية المطموبة لتجربة ما معمومة وتساوي 
  ، فإن درجة الشك المساوية لـ   

  
 تحسب من العالقة :

  
       

                                                                                 (    ) 
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ذا عممنا مقدار الخطأ المرتكب     وا 
  فإنو يمكننا حساب مقدار حصة الخصوصية   

 من العالقة  
 كما يمي : (36-1) 

     
      

    
                                                                          (    ) 

  إن درجة الموثوقية  (1-38)وىكذا نجد من
  ىي متمم الخطأ العشوائي   

-37)وتحسب من العالقة   
 فنجد أن: (1

    
      

    
    

                                                                (    ) 
  ومنيا نستنتج أن التشاركية 

 تساوي :  
   

     
    

      
                                                                        (    ) 

  أي أن التشاركية 
  ال يمكن أن تتجاوز درجة الموثوقية    ألي متحول   

وىي تساوييا فقط عندما   
  )تكون حصة الخصوصية معدومة 

   ) . 
  يمكننا كتابة العالقات بين مكونات التباين الواحدي  (1-20)واعتمادًا عمى نموذج العوامل الرئيسي 

  
 حسب أىميتيا كما يمي :   لممتحول 

(42-1) 

   :   تباين 
    

    
    

    
    

    
   الموثوقية :

    
     

      
  

   التشاركية :
  ∑   

 

 

   

     
  

   التميز :
    

    
      

  
   الخصوصية :

    
    

  
   درجة الخطأ )الشك( :

      
  

 كما يمي :   لممتحول    وأخيرًا: يمكننا تعريف وحساب كثافة )العوممة( 

   
  
 

  
    

     
التشاركية
الموثوقية

                                                     (    ) 

 الكثافة الكمية )لمعوممة( من العالقة : نسبة كما يمكن تعريف وحساب

  
∑   

 
 

 
                                                                                         (    ) 

  % إال إذا كان عامل الخصوصية 100% ، وال تساوي 100وىي تأخذ قيمة أقل من 
معدومًا )وىذا   

 قد ال يحدث( .
إلى حدين    يم الحد العشوائي األخير إن بعض الباحثين المختصين ال يأخذون بفرضية تقس مالحظة:

   و     إلى عاممين    (، ألنيم يعتبرون أن تقسيم العامل   والخطأ     مستقمين )الخصوصية 
عنيا بدقة عالية ،  ةعبر ميكون مفيدًا فقط عندما تكون المتحوالت معبرة عن عناصر المجتمع تمامًا أو 

  وعندىا تكون األمثال 
 ، وىذا قد ال يكون متوفرًا .    
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 (:2-1مثال )
( متحوالت معيارية 5وكتطبيق عمى حساب ىذه المؤشرات ، لنفترض أننا استطعنا أن نمثل )

    ( وحصمنا عمى األمثال 21-1حسب النموذج )    و   بداللة عاممين                
 المبينة في الجدول التالي:

 :    و   لمعاممين      و    ( األمثال العددية 5-1جدول )

     
      

 التشاركيات  
  
     

     
        

 العوامل
 المتحوالت

0.1103 0.01216 0.98784 0.8064 0.5810    
0.3387 0.11475 0.88525 0.5448- 0.7671    
0.1442 0.02080 0.97920 0.7260 0.6724    
0.3460 0.11975 0.88025 0.1043- 0.9324    
0.2501 0.06257 0.93743 0.5582- 0.7911    

 2.8733 1.7966 4.66997 0.33003 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   حصة العامل 

   ∑   
 

 

   

 

 57.46 35.93 93.39 6.61 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 النسبة المئوية%

  
      

 
 

 ( كما يمي: djوىكذا يمكننا كتابة النموذج العاممي ليذه المتحوالت الخمسة )بعد حساب الجذور 
                                

                                

                                

                                

                                

                                  

 وىو يرسم الشكل البياني التالي:
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       (: توزيع المتحوالت عمى المستوى 2-1الشكل )

 

  ومن الجدول السابق تم حساب التشاركيات 
 ( كما يمي:30-1حسب العالقة )   لكل متحوالت   

  
  (      )  (      )         

  
  (      )  (       )         

  
  (      )  (      )             

  
  (      )  (       )         

  
  (      )  (       )         

                                  

 يذه المتحوالت الخمسة تساوي:وبذلك نجد أن التشاركية اإلجمالية ل

∑  
 

 

   

                                                          

      :وىي أقل من التباين اإلجمالي ليا والذي يساوي
( وتم وضعيا في العمود األخير 31-1من العالقة )   كما تم حساب مربعات أمثال متحوالت التميز 

 ( السابق، حيث نجد منيا أن:5-1من الجدول )
  

      
                                                  

( ، 32-1في التأثير عمى ىذه المتحوالت طبقنا العالقة )   ولحساب الحصة اإلجمالية لكل عامل 
 األمثال في كل عمود ووضعناه في السطر األخير من الجدول السابق فوجدنا أن: وأخذنا مجموع مربعات

                                        
 تساويان:(       )  وأن النسبة المئوية لياتين الحصتين من التباين اإلجمالي 

                                           
% من التباين  93.39ويشكل حوالي  4.6699يساوي    و   وأن مجموع حصتي ىذين العاممين 

 .   اإلجمالي 
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. وىي    % من التباين اإلجمالي  6.61وتشكل ما نسبتو  0.33003أما حصة عوامل التميز فتساوي 
 تمثل حصة عوامل الخصوصية والعوامل العشوائية معًا.

يعبر بشكل جيد عن     و   موذج العاممي المحسوب بداللة العاممين ومما سبق نستنتج أن الن
ن ىذه المتحوالت تتوزع عمى   المتحوالت الخمسة المدروسة  ىذين العاممين كما المشكل من مستوي ال، وا 

 (، وسنتابع عمميات تحميل ىذه المسألة في الفقرات التالية .2-1في الشكل )
 : [Harman P.31]والييكل العاممي  الصورة العاممية: 1-6

نقوم بتعريف بعض القضايا المتعمقة ،    بداللة العوامل    بعد أن نقوم بالتعبير عن جممة المتحوالت 
محدد بعدد    الذي يربط كل متحول  (1-21))بعوممة( البيانات التجريبية، وذلك انطالقًا من النموذج 

m  والذي يأخذ الشكل التالي:   ًا إلييا عوامل التميز مضاف   من العوامل العامة 
                          

                          

                   
                          

                                      (    ) 

 

، ، أو باختصار نسمييا الصورة(Factor pattern)( تسمى الصورة العاممية 45-1إن جممة المعادالت )
ن مصفوفة األمثال   [  ]، ونرمز لمصفوفة األمثال  Aتسمى مصفوفة الصورة ونرمز ليا بـ  [   ]وا 

   و    ، ويمكن عرض ىذه الصورة من خالل جدول منظم تضم خالياه فقط األمثال Dبالرمز
   أو    المصاحبة لمعوامل العامة وعوامل التميز، وبحيث يتم تخصيص كل عمود فيو لعامل واحد 

يمكن أن تكون مستقمة            (، وبصورة عامة فإن العوامل العامة (1-3))كما في الجدول 
،    ل التميز عن بعضيا البعض )غير مرتبطة( أو تكون مرتبطة مع بعضيا البعض. أما عوام
نو يمكن    فيفترض أنيا غير مرتبطة بين بعضيا البعض، وغير مرتبطة أيضًا مع العوامل العامة  . وا 

   أن تكون معدومة، وىذا يعني أنو يمكن  التعبير عن أي متحول    لممتحوالت     لبعض األمثال 
بدرجة التعقيد    ، لذلك يسمى عدد العوامل العامة الالزمة لمتعبير عن  mبعدد من العوامل أقل من 

complexly  . 
، بل يتطمب منا الحصول عمى ما  Aولكن تحميل العوامل ال يكتفي منا بالحصول عمى الصورة العاممية 

باط بين ، وىي عبارة عن مصفوفة معامالت االرت (Factor structure)يسمى بمصفوفة الييكل العاممي 
. وإليجاد ىذه المصفوفة الييكمية واستخراج العالقة   S، وسنرمز ليا بالرمز   Fpوالعوامل    المتحوالت 

بالعوامل العامة  (1-45)التابعية بين مصفوفة الصورة ومصفوفة الييكل ، نقوم بضرب كل معادلة من 
، ثم  Nعمى جميع المشاىدات التي عددىا عمى التوالي، ثم نأخذ مجاميع ىذه الجداءات            
، وبين    والعوامل    ، فنحصل عمى معامالت االرتباط المختمفة بين المتحوالت  (N-1)نقسميا عمى 

 نفسيا )بفرض أنيا مرتبطة مع بعضيا( وفق العالقات التالية:   العوامل العامة 
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 (    )
         (    )      (    )        (    )   

 (    )
     (    )          (    )        (    )   

                           
 (    )

     (    )      (    )             (    )   
                           

 (    )      (    )      (    )        (      )       

      (    ) 

 (j: 1 2 3 ….n)حيث أن 
ذا ضربنا كل  لحصمنا عمى أن معامل  (N-1)وقسمنا الناتج عمى  Nوأخذنا المجاميع عمى    بـ    وا 

(     )  =        االرتباط بينيما يساوي:
     (     )

 ومنيا نجد أن:   
 (     )

                         (           )                              (    ) 
يساوي    مع عامل التميز   نستنتج مباشرة أن معامل ارتباط أي متحول  (1-47)ومن العالقة األخيرة 
 . (1-21)في النموذج الرياضي    المصاحبة لمعامل    دائمًا قيمة األمثال 

،  نقصد بيا معامالت االرتباط الزوجية بين  Sكمية العاممية ولكننا عند الحديث عن المصفوفة اليي
(     )     أي نقصد بيا جدول المعامالت  ،فقط            والعوامل العامة    المتحوالت 

 
 ( .46-1المعرفة في الطرف األيسر من )

معادلة، وتتضمن  n.mتشكل جممة من المعادالت الخطية مؤلفة من  (1-46)وىنا نالحظ أن المعادالت 
m.n  حيث      متحواًل مجيواًل ىي األمثال(j:1 2 3 …n  وp:1 2 3 …m وذلك مع افتراض أن )

(     ) المعامالت في الطرف األيسر 
 معمومة . 

(     ) أن معامالت االرتباط الييكمية  (1-46)كما نالحظ من المعادالت 
ال تساوي بصورة عامة  

 .أي أن المصفوفة الييكمية تختمف بشكل عام عن مصفوفة الصورة .    األمثال المقابمة ليا 
، يقتضي أن تكون   r (Zj, Fp[ المؤلفة من المعامالت ) Sjpإن حساب عناصر المصفوفة الييكمية ] كما
 ات المتاحة .المقابمة معمومة، وىذا غير متوفر من البيان Fpقيم  

غير مرتبطة بين بعضيا البعض، فعندىا تكون المعامالت االرتباطية    إال أنو إذا كانت العوامل العامة 
(     ) : كل بينيا معدومة ، أي يكون لدينا

 (1-46)(، وبالتالي فإن المعادالت    )حيث    
 تتحول إلى الشكل البسيط التالي :

 (     )
            

(          )
(          )

                                                 (    ) 
وفقط  لموافقة ليا في صورة النموذج فقطا    أي أن معامالت االرتباط الييكمية تتطابق مع األمثال 

تحميل العاممي يجري مع افتراض غير مرتبطة . وىذا يعني أنو إذا كان ال   عندما تكون العوامل العامة 
 . [   ]  عدم ارتباط العوامل العامة ، فإن المصفوفة الييكمية تصبح مساوية لمصفوفة الصورة 
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أي أنو لتطبيق التحميل العاممي بشكل عام يمزمنا الحصول عمى مصفوفتي الييكمية والصورة، ألن 
، التي تعتبر   والعوامل    ن المتحوالتمصفوفة الييكمية تمكننا من إظيار معامالت االرتباط بي

 ضرورية لتحديد أي العوامل أكثر تأثيرًا عمى المتحوالت المدروسة وعمى تقديراتيا الالحقة.
   أما الصورة فيي تكون عمى شكل معادالت انحدار تعبر عن العالقات الخطية بين تمك المتحوالت 

. وىي تستخدم لدراسة االرتباط بين المتحوالت عند اختبار معنوية الحل األخير. وىي    والعوامل 
 ستكون مفيدة عند مقارنة نظم مختمفة من العوامل لتحميل عدد معين من المتحوالت .

،   والعوامل    وبصورة عامة فإننا نرمز لممصفوفة الييكمية المؤلفة من معامالت ارتباط المتحوالت 
 ونكتبيا كما يمي : Sمز بالر 

  [

             
             

     
             

]                                      (    ) 

 

 أي أن :   والعامل العام    لمعامل االرتباط بين المتحول     حيث رمزنا بـ 
     (     )

             
(          )
(          )

 (    )                           حيث أن        
ذا اقتصرنا في المعالجة عمى العوامل العامة   تأخذ الشكل التالي : (1-25)فإن صورة النموذج    وا 

                                                                                               (    ) 
ذا ضربنا من اليمين طرفي ىذه العالقة بمنقول مصفوفة القيم العددية   (N-1)وقسمنا الناتج عمى    وا 

 نحصل عمى أن:
  [   (   )]    (     (   ))                                 (    ) 

  )وىنا نالحظ أن الطرف األيسر 
  

   
 أي أن: (1-49)المعرفة في  Sىو نفس المصفوفة الييكمية  (

     
  

   
   (

    

   
)                                                   (    ) 

)كما نالحظ أن الجداء 
    

   
 ،نفسيا   ماىو إال مصفوفة االرتباطات الزوجية بين العوامل العامة  (

 وىي تأخذ الشكل التالي:  ونرمز ليا بـ 

  (
    

   
)  

[
 
 
 

  (    )  (    )   (    )

 (    )   (    )   (    )

     
 (    )  (    )    ]

 
 
 
        (    ) 

 نحصل عمى أن: (1-53)في العالقة  (1-54)وبتعويض 
                                                                                              (    ) 

وىي S , ومصفوفة الييكل  Aوىكذا نكون قد حصمنا عمى عالقة تابعية تربط بين مصفوفة الصورة 
 .   في مصفوفة معامالت االرتباط بين العوامل العامة Aتساوي ناتج جداء مصفوفة الصورة 
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، فنحصل عمى عالقة لحساب     بالمقموب  (1-55)واآلن لنضرب من اليمين طرفي العالقة 
 وىي : Aلصورة مصفوفة ا

                                                                                             (    ) 
وباستخدام ىذه العالقة التي تربط مصفوفة الصورة مع المصفوفة الييكمية، يمكننا استخراج عدة عالقات 

( أن المصفوفة 14-1نو حسبما ذكرنا سابقًا في )، حيث نجد أ Rلحساب عناصر المصفوفة االرتباطية 
 تعرف بالعالقة التالية :   االرتباطية لممتحوالت 

       (   )                                                                      (    ) 
تقدير  نأ نحصل عمى (1-57)، وبتعويض ذلك في        :أن (1-51)وبما أن لدينا من 

 يساوي: Rلمصفوفة ا
 ̃  

 

   
           [

 

   
     ]                       (    ) 

 نحصل عمى أن: (1-54)ومن العالقة 
 ̃                                                                                                (    ) 

ذا أخذنا بعين االعتبار العالقة   نحصل عمى أن: (1-55)وا 
 ̃                                                                                                      (    ) 

 ، فإن:     ، وبما أن:      متناظرة فإن:   ولكن بما أن المصفوفة 
 العالقة اليامة التالية : تقدير منال نحصل عمى (1-59)وبالتعويض في ،  ،              

 ̃                                                                                              (    ) 
ذا كانت جميع العوامل العامة  ن المصفوفة  ( ، r(Fp,Fq)=0   p≠qغير مرتبطة، فإن : )    وا  وا 

 تأخذ الشكل المخفف التالي : (1-59)وعندىا فإن العالقة  (   )تصبح مصفوفة واحدية   
 ̃                                                                                              (    ) 

من خالل  Aمثال في مصفوفة الصورة وىذه ىي العالقة األساسية التي تستخدم في حساب أو تقدير األ
من خالل    ، وىذا يعني أنو يمكننا تقدير معامالت المصفوفة )كما رأينا سابقًا(   المصفوفة المخففة 

 .   فنحصل عمى المصفوفة المخففة    في منقوليا  Aجداء مصفوفة الصورة 
ن و (،  r(Fp,Fq)=0   p≠qفإن  غير مرتبطة ) Fp( نالحظ أنو إذا كانت العوامل 54-1ومن العالقة ) ا 

ن عناصر المصفوفة الييكمية ϕ=I) تصبح واحدية   المصفوفة تصبح مساوية لعناصر المصفوفة  S(، وا 
 أي يكون لدينا :،الصورية 

 S=A                                                               (  a62 -1)          
من خالل المصفوفة  Aتعني أنو يمكننا أن نحسب عناصر المصفوفة  (1-62)وبالمقابل نجد أن العالقة 

، أو عمى الشكل         ̃ . فإذا كتبنا تمك العالقة عمى الشكل التالي:  ̃ االرتباطية المخففة 
 المفصل كما يمي :
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 ̃  

[
 
 
 
  
           

     
        

     
            

 ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
             

             

             

     
             ]

 
 
 
 

 

  
     

     
         

 

[

             

             

     
             

]
 

، نحصل   ̃ فإنو وبإجراء الجداء الذي في الطرف األيمن ومطابقتو مع عناصر المصفوفة المخففة 
 Aفي المصفوفة   ىو السطر    معادلة من الشكل التالي )حيث  nبالنسبة لعناصر السطر األول عمى 

  و
 :(    ىو منقولو العمود في    

  
       

     
     

     
       

                                

         
                                

         
                                

                         
         

                                

       (    ) 

 

(   ) وبسبب التناظر يكون لدينا 

 
معادلة مستقمة تقابل العناصر القطرية وغير القطرية لممصفوفة  

 ، وتكتب عمى الشكل التالي:  Rhالمخففة 

         
  ∑       

 

   

        
(   )

(            )
                           (    ) 

 

      
  ∑    

 

 

   

معناصرل القطرية)     (         )           )                   (    ) 

  ولحل ىذه المعادالت نحتاج إلى معالجات خاصة وفي مقدمتيا إيجاد تقديرات خاصة لمتشاركيات 
كما   

 سنرى في الفقرة التالية .
تكون مساوية لمتشاركيات   ̃ يعطينا أن العناصر القطرية في المصفوفة      وىنا نالحظ أن الجداء 

  
ن ىذا يعني أن النموذج وية لمواحدوغير مسا   فقط، وال    عمى العوامل العامة  اً قتصر يكون م، وا 

 .   ، وفي ىذه الحالة ال نضع فرضية حول وجود عوامل التميز    يتضمن عوامل التميز 
مساوية لمواحد ، لذلك  ̃ ولكن في بعض الحاالت قد يكون ضروريًا أن نجعل العناصر القطرية في 

  نضيف لكل تشاركية 
  مقدار التميز   

 [    ̃ ]، فنحصل عمى مصفوفة جديدة نرمز ليا بـ   
 أي أن:،  Rوىي تساوي المصفوفة االرتباطية األصمية 

                                                                                                 (    ) 
 كما يمي : Mتأخذ شكاًل موسعًا بداللة المصفوفة الموسعة  (1-59)وعندىا فإن العالقة 

 ̃  [ ̃    ]    *
  
  

+                                                      (    ) 
 كما يمي: Dو Aىي المصفوفة الموسعة المشكمة من المصفوفتين  Mحيث أن 

  [   ]  [

               
               
        

               

] 
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 عمى الشكل التالي : (67-1ة العالقة)و يمكن كتاب

 ̃  

[
 
 
 
(  

    
 )        

   (  
    

 )     
    
       (  

    
 )]

 
 
 
 [

               
               

   
                

]   

 

[
 
 
 
 
 
 

                 

                 
     

                 

         
         
         ]

 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
          

          

    
          

     
     
    
     ]

 
 
 
 
 
 
 

  (    ) 

 

  أساليب تقدير قيم التشاركيات : 1-7
  : 

  والتي رمزنا ليا بـ    عمى أن تشاركية المتحول  (1-30)لقد تعرفنا من 
تساوي مجموع مربعات أمثال   

 ، أي أنيا تساوي :  عمى جميع العوامل العامة    المتحول 
  
     

     
     

       
                                               (    ) 

ن قيمتيا تشكل جزءًا من تباين    المساوي لمواحد )    وا 
 ( ، لذلك فإنيا تحقق العالقة التالية :    

    
                                                                                        (    ) 

كما وجدنا أن قيم ىذه التشاركيات تحتل القطر الرئيسي في المصفوفة االرتباطية المخففة الناجمة عن 
ن ىذه القيم مازالت مجيولة ألن المصفوفة ،        الجداء  مازالت مجيولة . ومن ىنا  Aوا 

ظيرت مشكمة التشاركية التي تقتضي إيجاد تقدير ليذه التشاركيات قبل المباشرة في حل المسألة العاممية 
ن إيجاد تقديرات لمتشاركيات    واستخالص العوامل الرئيسية. وا 

   ووضعيا في المصفوفة المخففة   
 جعل جميع عناصر تمك المصفوفة معمومة .ي

ثم متابعة    وليذا كان البد من إيجاد تقديرات أولية ليذه التشاركيات ووضعيا عمى قطر المصفوفة 
 . Aفي المصفوفة الصورة     الحسابات لمحصول عمى أمثال العوامل الرئيسية 

،   العاممي تعتمد عمى المصفوفة المخففة وأخيرًا نشير إلى أن معظم الطرائق المستخدمة في التحميل 
  التي تتضمن قيمًا جاىزة لمتشاركيات 

 .   موضوعة عمى القطر الرئيسي لممصفوفة   
 ىي باختصار كما يمي: [Harman p. 97] وىناك عدة أساليب لتقدير ىذه التشاركيات 

لذلك ندرس  ،)بدون القطر( Rمن المصفوفة األصمية  )أوسطر(اختيار أكبر عنصر في كل عمود  -1
ونحذف كل عنصر قطري فييا  ،قيم المعامالت االرتباطية في المصفوفة االرتباطية األصمية

)المساوي لمواحد( ونستبدلو بأكبر عنصر في عموده )أو سطره( فنحصل عمى مصفوفة جديدة مخففة 
 nذا كان عدد المتحوالت ، نستخدميا لمتابعة التحميل العاممي. ولكن ىذا األسموب ال يصمح إ  

 صغيرًا.
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  تقدير التشاركيات  -2
مع المتحوالت    عن طريق حساب متوسط معامالت ارتباط كل متحول   

 األخرى )غير القطرية( ووضعيا عمى القطر. باستخدام العالقة التالية:

  
  

 

   
∑    

 

     

            (   )                                  (    ) 

  حساب تقديرات لـ  -3
 من الثالثية التالية :  

   
  

       
   

                                                                           (    ) 

ℓوحيث أن  أكبر    المذين يكون معامل ارتباطيما مع المتحول    و    ىما دليال المتحولين    
 من ارتباطيما من المتحوالت األخرى .

  لقد تم تطوير الطريقة السابقة وحساب تقديرات   -4
من العالقة التالية التي تدعى بمتوسط الثالثيات   

 وىي :

  
  

 

 
∑ [

       

   
]

 

     

                (          )                                       (    ) 
 

مع المتحوالت    ىو عدد الثالثيات المختمفة التي يمكن تشكيميا لمعامالت المتحول   حيث 
ℓواألخرى   (          ) أي أن    

  حساب التقدير التام لمتشاركيات   -5
: يتم حساب ىذا التقدير بعد استبدال العناصر القطرية   
ود )أو سطر(، وذلك حسب األسموب بأكبر عنصر من كل عم Rالواحدية في المصفوفة االرتباطية 

  ، ونستخدميا إليجاد تقديرات جديدة لمتشاركيات     ، فنحصل عمى مصفوفة مخففة أولى  (1)
  

 وحسابيا من العالقة التالية :

  
  

(∑    
 
   )

 

∑ ∑    
 
   

 
   

 
مربع مجموع عناصر السطر   

المجموع الكمي لجميع عناصر المصفوفة   
                       (    ) 

 

  حساب تقدير  -6
بطريقة المعدل العام، بعد حذف العناصر القطرية من المصفوفة األصمية،   

  واستبداليا باألعداد 
 المحسوبة من العالقة التالية :  

  
  

 

   
 

(∑    
 
   )

 

∑ ∑    
 
   

 
   

              (   )     (   )                           (    ) 

  حساب مربع معامل االرتباط المتعدد )معامل التحديد(  -7
لعالقة االنحدار المتعدد، بين المتحول   

فنحصل عمى  Rمع المتحوالت األخرى. لذلك نحسب مقموب المصفوفة االرتباطية األصمية    
  التشاركية ، وعندىا يمكن تقدير    والتي سنرمز لعناصرىا بالرموز     المصفوفة 

لممتحول   
 من العالقة :   

 ̃ 
       (   ) (   )  

    
 

   
                                                  (    ) 
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  وتعد المعامالت 
  أفضل تقديرات لمتشاركيات   

، ولكنيا ال تساوييا تمامًا. بل إن قيميا تبقى أقل  
  من قيمة 

 ، أي أن :  ، بمقدار ما، يعبر عن أمثال الخطأ  
  

    
    

               وأن       
    

                                         (    ) 
 

  يمكن تقدير قيم التشاركيات   -8
، (1-19)من نموذج المكونات األساسية المعرف بالنموذج العام   
كما ىي )نتركيا تتضمن واحدات عمى قطرىا  Rتباطية األصمية ولذلك نأخذ المصفوفة االر 

مكونًا أساسيًا )حسب  n. فنحصل عمى    الرئيسي(. ونحسب منيا أمثال المكونات األساسية 
المقابمة لممكونات األساسية من    (، ثم نقوم بحساب القيم الذاتية أو الجذور الكامنة 2-1الفقرة 

 العالقة :

   ∑   
 

 

   

 (    )                 (         )        (نربعيا ونجمعيا عمودياً )        
 

وأخيرًا نقوم بحذف كل المكونات التي تقابميا قيمًا ذاتية أصغر من الواحد: أي نحذف المكون 
عاماًل أساسيًا ويتحول نموذج المكونات  m، وبذلك يبقى لدينا      إذا كان:    األساسي 

، ومن النموذج األخير نحسب مجموع مربعات أمثال (1-20)األساسية إلى نموذج العوامل الرئيسية 
  عمى العوامل الرئيسية المتبقية فنحصل عمى تقديرات لمتشاركيات    كل متحول 

ونحسبيا من   
 العالقة :

  
  ∑   

 

 

   

 (    )                 (         )        ( نربعيا ونجمعيا أفقياً )        

ونتابع عمميات التحميل حسب نموذج  Rثم نضع ىذه التشاركيات عمى القطر الرئيسي لممصفوفة 
 . (1-20)العوامل الرئيسية 

  أسموب المعاودة: وىو ينطمق من وضع أي أرقام تقديرية لـ   -9
 Rعمى القطر الرئيسي لممصفوفة   

    )بشرط أن تكون 
 . ثم نقوم بحل النموذج الناتج،     فنحصل عمى مصفوفة مخففة     

   فنحصل عمى أمثال العوامل الرئيسية الداخمة فيو ، ومنيا نحسب قيم تشاركيات كل المتحوالت 
  فنحصل عمى قيم محدودة ليا مثل 

  . 
. ثم     فنحصل عمى مصفوفة مخففة أخرى  Rنعوض قيم ىذه التشاركيات من جديد في المصفوفة 

ومنيا نحسب قيم  ،نقوم بحل النموذج من جديد فنحصل عمى أمثال جديدة لمعوامل الرئيسية الداخمة فيو
  فنحصل عمى قيم ثانية لمتشاركيات    التشاركيات الجديدة المقابمة لممتحوالت 

. وتكون قريبة جدًا من   
 القيم األولى .
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. ثم نقوم     فنحصل عمى مصفوفة مخففة  Rالتشاركيات الثانية من جديد في المصفوفة  نعوض قيم
بحل النموذج من جديد فنحصل عمى أمثال جديدة لمعوامل الرئيسية الداخمة فيو، ومنيا نحسب القيم 

  الثالثة لمتشاركيات 
تجاوز الفرق . وىكذا نكرر ىذه العمميات حتى تستقر قيم التشاركيات عند قيم ال ي  

( . وأخيرًا نحصل 0.0001أو  0.001بين القيم في التجربتين االخيرتين حد الدقة )الخطأ( المحدد بـ)
  عمى القيم الفعمية أو الحقيقية لمتشاركيات 

 ، فنعتمدىا ونعتمد الحل الناتج عنيا في المصفوفة األخيرة . 
  قيم التشاركيات مالحظة: إن أسموب المعاودة ىو أفضل األساليب لتقدير 

، ألنو يمكن أن يعطينا   
قيمًا تقديرية أقرب ما تكون لمقيم الحقيقية. وىي تتقارب كمما زدنا من عدد مرات المعاودة .ولكن ىذه 

 الطريقة تحتاج إلى حسابات كثيرة وتنفذ بواسطة الحواسيب. 
 قتيا .أما األساليب األخرى فتعطينا تقديرات محددة وال يمكننا معرفة مدى د

 المتحوالت المعروضة في الجدول التالي:  6لنفترض أنو لدينا المصفوفة االرتباطية لـ (: 3-1مثال )
 [Harman p.103] معامالت االرتباط لستة متحوالت : (1-5)جدول 

 المتحوالت                      ∑

2.66 0.28 0.42 0.49 0.75 0.72 1    
2.52 0.24 0.36 0.42 0.78 1 0.72    
2.38 0.20 0.30 0.35 1 0.78 0.75    
1.96 0.28 0.42 1 0.35 0.42 0.49    
1.74 0.24 1 0.42 0.30 0.36 0.42    
1.24 1 0.24 0.28 0.20 0.24 0.28    

 

مرتبطة مع        عند دراسة معامالت االرتباط في ىذا المثال نجد أن المتحوالت الثالثة األولى 
ذا حسبنا        بعضيا بعالقات قوية، أما المتحوالت الثالثة األخرى  ضعيفة االرتباط فيما بينيا، وا 

، لذلك نفترض أنو يمكننا التعبير عن ىذه المتحوالت الستة range=2مرتبة ىذه المصفوفة لوجدناىا 
 .   و    بداللة عاممين أساسيين فقط ىما: 

  لتشاركيات وسنقوم بتقدير ا
حسب األساليب المختمفة المذكورة أعاله . وقبل كل شيء    لممتحوالت   

نقوم بحذف العناصر القطرية )الواحدية( من المصفوفة االرتباطية األصمية وذلك لتسييل عمميات حساب 
  التشاركيات 

 ولوضعيا مكانيا عمى القطر الرئيسي فنجد أن :  
  إن تقديرات   -1

 حسب أكبر عنصر في كل سطر )أو عمود( فييا تساوي كما يمي:  
  
                                     

 . (1-7) من الجدول (1) ولقد تم وضعيا في العمود
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  يمكننا تقدير التشاركيات  -2
بواسطة متوسطات المعامالت غير القطرية في كل سطر )أو عمود(   

  وحساب 
 كما يمي: (1-71)من العالقة   

  
  

 

   
∑   

 

   

              (   ) 
 

  وكمثال عمى ذلك نجد أن: 
  

 

 
(                        )       

  (1-7)من الجدول  (2)ولقد وضعنا ىذه القيم في العمود 
  قيم التشاركيات  (1-7)جدول 

 المحسوبة بمختمف األساليب   
 االسموب 1 2 3 4 5 6 7

 

 المتحوالت
معامل التحديد 

  
  

المعدل 
 العام

التقدير 
 التام

متوسط 
 الثالثيات

اسموب 
 الثالثية

اسموب متوسط 
 االسطر

اسموب أكبر 
 عنصر في القطر

0.66 0.68 0.73 0.69 0.69 0.53 0.75    
0.66 0.61 0.68 0.75 0.75 0.50 0.78    
0.69 0.54 0.62 0.81 0.81 0.48 0.78    
0.32 0.37 0.38 0.49 0.39 0.39 0.49    
0.25 0.29 0.29 0.36 0.36 0.35 0.42    
0.12 0.14 0.14 0.16 0.16 0.25 0.28    

 

  أما تقديرات  -3
من  (3)ووضعناىا في العمود  (1-72)حسب الثالثيات فحسبناىا من العالقة   

  وكمثال عمى ذلك نذكر إننا حسبنا  (1-7)الجدول 
 كما يمي :  

  
  

      
   

 
         

    
      
  ولكن واجيتنا مشكمة في حساب 

وألن  0.49يساوي    ، ألن أكبر معامل ارتباط من سطر  
  ، لذلك قمنا بحساب قيمتين لـ              قيمتا المعاممين التاليين لو متساويتان 

ثم   
 أخذنا متوسطييما كما يمي :

  
  

      
   

 
         

    
      

 

  
  

      
   

 
         

    
      

 

ن متوسطييما يساوي :                       ̅               وا 
         

 
      

  كما قمنا بحساب تقديرات 
التي تعبر عن متوسطات الثالثيات ووضعناىا  (1-73)بواسطة العالقة   

  رات ، كما تم حساب تقدي (4)في العمود 
من المصفوفة المعدلة  (1-74)بطريقة التقدير التام   

 فمثاًل كانت )بعد وضع أكبر عنصر عمى القطر( . (5)ووضعناىا في العمود 
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∑(   )
 

∑∑   
 

(         ) 

     
 

(    ) 

     
      

 

  كما تم حساب تقديرات لـ 
، حيث حسبنا  (6)ووضعناىا في العمود  (1-75)حسب المعدل العام من  

  
 من العالقة:  

  
  

 

   
 
∑(   )

 

∑∑   
 

 

 

(    ) 

     
      

 

  كما حسبنا تقديرات لـ 
  من معامالت التحديد   

 . (7)لالنحدار المتعدد ووضعناىا في العمود   
  وىنا نالحظ أن تقديرات 

ن أسوأىا ىو أس   موب حسب ىذه األساليب متقاربة، ولكنيا غير متطابقة ، وا 
 متوسط األسطر ، لذلك يتم المجوء إلى طريقة المعاودة لموصول إلى القيم الحقيقية ليذه التشاركيات .
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 الثاينالفصل 
 اس تخالص العوامل وحساب الأمثال علهياطرائق 

 Methods of Extraction Factors 
 
 :تمييد:  2-1

في     ( ىي العالقة األساسية لحساب األمثال 62-1لقد وجدنا في الفصل السابق أن العالقة )
معيارية وغير مرتبطة مع بعضيا البعض،    ، وىي تشترط أن تكون العواملAمصفوفة الصورة العاممية 

، وىناك عدة طرائق لحساب ىذه األمثال، إال أن كل منيا    وتكون مستقمة عن عوامل التميز المعيارية 
 يعطينا ال نياية من الحمول المقبولة، وعمينا البحث من بينيا عن الحل المناسب .

عمى شكل شعاع محدد طولو    يمو في فضاء العوامل يمكن تمث   ولقد أشرنا سابقًا إلى أن كل متحول 
 .    ىي األمثال  Fp، وعندىا تكون مساقطو عمى المحاور االحداثية المتعامدة في فضاء العوامل   

ولتبسيط التوصيف الرياضي وتسييل تفسير مضمونة يفضل أن تكون تمك المساقط موزعة عمى المحاور 
االحداثية بشكل بسيط ومناسب. لذلك يتم تدوير المحاور االحداثية عدة مرات حتى نحصل عمى الحل 

ع عدة بوض (Thurstone 1947)البسيط المناسب الذي يعطينا أبسط ىيكل لذلك التوصيف، ولذلك قام 
 نمخصيا بما يمي : Sمواصفات لمييكل البسيط 

 يجب أن يتضمن صفرًا واحدًا عمى األقل . Sكل سطر من مصفوفة الييكل العاممي   -1
 صفرًا عمى األقل . mيجب أن يتضمن  Sكل عمود من مصفوفة الييكل العاممي   -2
المقابمة  العاممي لكل زوج من األعمدة يمكن أن نجد عدة متحوالت، بحيث تكون عناصر الييكل  -3

 في أحد العمودين مساوية لمصفر بينما تكون غير معدومة في العمود اآلخر . ليا
، ففي أي زوج من األعمدة يجب أن تكون نسبة (4)أكبر أو يساوي   mإذا كان عدد العوامل   -4

 ليا معًا أمثال صفرية .   كبيرة من المتحوالت 
بحيث تكون عناصرىا في العمودين    من المتحوالت في كل زوج من األعمدة يوجد عدد قميل   -5

 معًا غير معدومة .
وأخيرًا نشير إلى أن مبدأ الييكل البسيط يطبق عمى مختمف الحمول العاممية المتعامدة أو المائمة. ولذلك 

مية سنقوم بعدة عمميات لتدوير المحاور اإلحداثية بحثًا عن ذلك الييكل البسيط . وىكذا يمكن اعتبار عم
التدوير ىي وسيمة لتخفيض درجة تعقيد تمثيل المتحوالت، وتيدف إلى الحصول عمى الحل الذي يتم فيو 

 –لو مسقط واحد  –تمثيل كل متحول بعامل واحد، وبحيث تكون درجة تعقيد أي متحول مساوية لمواحد 
 التالي: (2-1)وىو الحل الذي يحقق شروط الييكل البسيط والمبين في الشكل
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 العوامل/المتحوالت                           
     x   X    
    X    X    
   x     X    
  x     X     
 X      X     
X      x      

 

 أحد أشكال الييكل البسيط (2-1)الشكل 
والحصول عمى الحمول األولية المتعامدة أو المائمة     وىناك عدة طرائق لحساب أمثال النماذج العاممية 

 وسنعرضيا كما يمي:
 .مكوناً  nالمؤلف من  (1-19)طريقة المكونات األساسية: وتعتمد عمى النموذج العام  -أ 
  الطرائق التي تتطمب تقديرات لمتشاركيات   -ب 

 . (1-20)وتعتمد عمى النموذج المختصر   
 . (   )عاماًل فقط ، حيث  mطريقة العوامل الرئيسية: وتكون حموليا مؤلفة من  -1
 طريقة المجموعات: وتكون حموليا مارة من مراكز المجموعات وعدد عوامميا بعدد المجموعات.  -2

 وأىميا: mالطرائق التي تتطمب تقدير عدد العوامل العامة  -ج 
 طريقة اإلمكانية العظمى .  -1
 رى .طريقة البواقي الصغ  -2
 طرائق النماذج البسيطة )األحادي+ الثنائي+ المزدوج+ المثمثي +المتعدد( .  -3

طرائق العوامل المتعددة: وىي تعتمد عمى وجود حمول أولية وتستخدم في اإلحداثيات المتعامدة أو  -د 
 المائمة.

 : (Principal components)طريقة المكونات األساسية  2-2
، الذي  (1-19)عمى النموذج العاممي المعرف في العالقة  (PC)تعتمد طريقة المكونات األساسية 

 كما يمي:   عاماًل معياريًا  nبداللة    متحواًل معياريًا  nيعطينا 
 

                                (       )          (   ) 
 

غير مرتبطة مع بعضيا البعض، أي أنيا متعامدة وتشكل            ويشترط فيو أن تكون العوامل 
.ويمكن كتابة ىذه المعادالت بشكل مصفوفي    تنسب إليو جميع أشعة المتحوالت    فضاًء خاصًا في 
 (   @)                                                                          كما يمي:        
 الصورة العاممية ليذا النموذج وتباينات المتحوالت والعوامل في جدول كما يمي : كما يمكن عرض
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 :(2-1)الصورة العاممية لمنموذج  (2-1)جدول 
 التشاركيات

  
  

 تباينات
   

   ......          
 العوامل

 المتحوالت
1   

        ......                
1   

        ......                
1   

        ......                
      ......         
1   

        ......                

n         ......          
 تباينات العوامل

   
 النسبة المئوية من التباين الكمي          ......    100 100

 

تأخذ عمى التوالي أكبر حصة ممكنة من التباين    وتيدف ىذه الطريقة إلى جعل تباينات العوامل 
 .     لممتحوالت   االجمالي 

يشكل أكبر حصة ممكنة من التباين    أي أن ىذه الطريقة تيدف إلى جعل تباين العامل األول 
يشكل أكبر حصة ممكنة من باقي التباين    ( ، ثم جعل تباين العامل الثاني n)المساوي لـ    االجمالي 
يشكل أكبر حصة ممكنة من باقي التباين    ، ثم جعل تباين العامل الثالث    (     )االجمالي 
... وىكذا نتابع ىذا األمر لجميع العوامل األخرى، حتى يستيمك كامل (        )االجمالي 

 .  التباين االجمالي 
 والتي تحقق العالقة:             وعندىا نحصل عمى التباينات المرتبة: 

∑  

 

   

                                                                                  (   ) 

( 1-2معرف في النموذج )   أن التباين لكل متحول معياري  (2-1)ومن جية أخرى نجد من الجدول 
  يساوي التشاركية 

 ويساوي الواحد )في كل سطر(. أي أن:  

  
  ∑   

 

 

   

   
                                                              (   ) 

 

ن التباين االجمالي    ∑   ،  أي يساوي   يساوي مجموع تباينات المتحوالت    وا 
    . 

 جية أخرى نجد أن:ومن 

   ∑  
 

 

   

 ∑∑   
  ∑(∑   

 

 

   

)

 

   

                                 (   )
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 نجد أن : (2-2)وبالمقارنة مع العالقة 

   ∑(∑   
 

 

   

)

 

   

 ∑                                                        (   )

 

   

 

 (يساوي :32-1كما في )   لمعامل    ومنيا نستنتج مرة ثانية أن التباين 

   ∑   
 

 

   

                      (           )                             (   ) 

مأخوذًا    في عمود العامل  Aيساوي مجموع مربعات أمثال الصورة    لمعامل    تباين الأي أن 
  ، وىو يختمف عن التشاركيات    عموديًا عمى جميع المتحوالت 

التي تساوي مجموع مربعات أمثال   
 حيث أن: ،مأخوذًا أفقيًا عمى جميع العوامل    سطر المتحول 

            
  ∑   

 

 

   

                                                                   (     ) 

يأخذ أكبر حصة    لنجعل التباين  (2-1)في الجدول    ل اآلن كيف سنحسب أمثال العمود والسؤا
 ؟   ممكنة من 

بعالقة خطية )عمودية( من    يرتبط مع المتحوالت    لمجواب عمى ىذا السؤال؟ نفترض أن العامل 
  [Frank wood 2009 DCA]الشكل 

                                             (   ) 
 والتي يمكن كتابتيا مصفوفيًا كما يمي:

     
    (               )  

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

                      (   ) 

 كما يمي:   ومنيا يمكن حساب تباين 
    (  )     (  

   )   [(  
   )(  

   ) ]   [  
         ]

   
  (    )                                                   (   ) 

 ( يساوي :14-1حسب ) (    )ىي متحوالت معيارية فإن توقع الجداء    وبما أن المتحوالت 
 (    )  

 

   
                                             (    ) 

 

ىي مصفوفة التباينات المشتركة     ن: ، وا     ىي المصفوفة االرتباطية لممتحوالت     حيث أن: 
 يساوي: (  )    ، وعندىا نجد أن التباين     وىما من المرتبة    لممتحوالت 

    (  )    
         

                                         (    ) 
  ويصبح ىدفنا اآلن جعل المقدار األخير

 .   يأخذ أكبر حصة ممكنة من التباين االجمالي       
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 التي تعظم المقدار :   أي أن ىدفنا أصبح حساب عناصر الشعاع 
  
                                                                        (    ) 

بد من وضع شرط عميو حتى ولكن ىذا اليدف غير محدد ويعطينا ال نياية من الحمول المقبولة، لذلك ال
ن أفضل وأسيل شرط ىو أن نشترط أن يكون مربع طول الشعاع  تتمكن من الحصول عمى حل محدد. وا 

 مساويًا لمواحد . وىذا يعني أن يكون :   

‖  ‖
  ∑   

 

 

   

   
                                                   (    ) 

  )وبذلك يتحول ىدفنا إلى تعظيم المقدار 
  )مع وجود الشرط  (      

، ولتحقيق (      
تابع )الغرانج(  (2-13)والشرط  (2-12)ذلك اليدف نستخدم طريقة مضروب )الغرانج ( ونشكل من 

 كما يمي:
     

        (  
     )                                        (    ) 

( ونضعو مساويًا لمصفر فنحصل *)حسب قواعد اشتقاق المصفوفات   بالنسبة لـ    التابع ثم نشتق 
 عمى أن:

   

   
                                                                       (    ) 

 ومنيا نحصل عمى المعادلة التالية :
                                                                                      (    ) 

 والتي يمكن كتابتيا عمى الشكل التالي:
(    )                                                                            (    ) 

ىي القيمة الذاتية لممصفوفة   ، وىذا يعني أن R وىي الشكل النموذجي لممعادلة المميزة لممصفوفة
.]انظر  (2-17)ىو الشعاع الذاتي المقابل ليا، والذي يحقق العالقة    ، وأن الشعاع Rاالرتباطية 

 [الشاذة القيم الذاتية لممصفوفات الجزء األول الفصل الثاني:
ىي مصفوفة  (    )فوفة نعتبر أن المص (2-17)لممعادلة  (    )وحتى نستبعد الحل التافو 

 معدومة، أي يكون لدينا: Dشاذة، وبذلك تكون قيمة محددىا 
   |    |                                                                            (    ) 

 nوبعدىا نقوم بفك أو نشر ىذا المحدد حسب األسطر أو األعمدة فنحصل عمى كثير حدود من الدرجة 
 ، وىو يكون من الشكل التالي :  يسمى المعادلة المميزة لـ ، و   بالنسبة لـ 

      
       

                                   (    ) 

                                    
 قواعد االشتقاق في المصفوفات ىي كما يمي: - *

 (      )

  
                           

 (    )
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جذرًا حقيقيًا موجبًا، ثم نرتبيا تنازليًا ونرمز ليا  nوبعدىا نقوم بحساب جذور ىذه المعادلة فنحصل عمى 
 ونكتبيا مرتبة كما يمي:،                بالرموز 

                                                                       (    ) 
فنحصل عمى جممة معادالت خطية  (2-17)في المعادلة المميزة    ثم نقوم بتعويض القيمة الكبرى 

معدوم(، ويكون ليذه المعادالت ال نياية من  Dمتجانسة وغير مستقمة عن بعضيا البعض )ألن محددىا 
(       قيمة محددة )مثل    الحمول المقبولة. ولمحصول عمى أحدىا نعطي أحد عناصر الشعاع 

 حيث:   بـ  ثم نعود ونحل المعادالت فنحصل عمى حل خاص ليا نرمز لو
  (                   )                                                (    ) 

 من العالقة :   الشعاع   نحسب طول (2-13)وحتى نجعل ىذا الحل الخاص يحقق الشرط 

‖  ‖   √  
    

      
                                                (    ) 

 

   ، فنحصل عمى الشعاع الخاص الواحدي  ‖  ‖عمى طولو    اع الخاص ثم نقسم عناصر الشع
 التالي:

   [
   

‖  ‖
  

   

‖  ‖
  

   

‖  ‖
      

   

‖  ‖
]                         (    ) 

 

 [                                      ]   ونرمز لو بالرمز :                       
من بين    وال يحدد لنا قيم عناصر الحل المطموب    ة لذلك الشعاع وىو يحدد لنا االتجاىات العام

 مضاعفاتو المختمفة .
، فنالحظ أن   مع القيمة الذاتية  (  )   واآلن لنبحث عن العالقة التي تربط تباين العامل األول 

 نيا نجد أن:، وم(2-16)المقابل ليا يحققان المعادلة    وشعاع الحل الخاص الواحدي    قيمة 
                                                                                              (    ) 

  من اليسار بـ  (2-24)ثم نضرب طرفي العالقة 
 فنجد أن :  

  
         

            
                                                         

 

 نحصل عمى أن : (2-11)و  (2-13)ومن العالقتين 
   (  )                                                                                       (    ) 

   ، أو يساوي القيمة الذاتية الكبرى   بمة لو يساوي القيمة الذاتية المقا   أي أن تباين العامل األول 
 ( ما يمي:6-2وىو يساوي حسب )   بالرمز    رمزنا لتباين  (2-1). ولكننا في الجدول  Rلممصفوفة 

   ∑   
 

 

   

 (    )                (عمودياً )                                                     
 

 نجد أن: (2-25)وبالمقارنة مع 

   (  )        ∑   
 

 

   

 ‖  ‖
                                  (    ) 
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ن طول ذلك الشعاع يساوي: (2-1)في الجدول    تساوي مربع طول الشعاع العمودي    أي أن   وا 

‖  ‖  √∑   
  √                                                            (    ) 

، وحتى (2-23)في    وبما أن االتجاىات العامة لمحل معطية من خالل اتجاىات الشعاع الواحدي 
. نضرب عناصر الشعاع    √والذي طولو يساوي    نستطيع الحصول عمى قيم عناصر الشعاع 

 كما يمي :   فنحصل عمى الشعاع    √بجذر القيمة الذاتية    الواحدي 

   *
   √  

‖  ‖
  
   √  

‖  ‖
  
   √  

‖  ‖
     

   √  

‖  ‖
+          (    ) 

 

 .   √وطولو يساوي    عمى العامل    وىو شعاع أمثال المتحوالت 
ومنو نحصل    عمى شعاع ذاتي خاص  Rلممصفوفة    وبصورة عامة نحصل مقابل كل قيمة ذاتية 

، ويكون تباين   يقابل العامل الذي    ، ومنو نحصل عمى شعاع األمثال    عمى الشعاع الواحدي 
 مساويًا .   العامل 

      (  )     ∑   
                                                  (    )

 

   

 

يرتبط مع    ( ونفترض أن العامل  p = 2ولتوضيح كيفية الحصول عمى عناصر العامل الثاني، )نضع 
 بالعالقة : Zالمتحوالت 

     
                                                                                        (    ) 

 وبنفس الطريقة السابقة نجد أن تباينو يساوي :
   (  )    

                                                                            (    ) 
 

 ( التالي:13-2يجب أن تحقق شرط الطول الواحدي المشابو لـ  )    ولكن عناصر
  
                                                                                                 (    ) 

 

لعامل غير مرتبط مع ا   ، وىو أن يكون   وأن تحقق شرطا إضافيًا آخر موضوع عمى العامل الثاني 
 يجب أن يكون معدومًا، أي أن:   و   ، ىذا يعني أن التباين المشترك لـ    األول 

   (      )                                                                                   (    ) 
 

 يمكن البرىان عمى أن ىذا الشرط سيؤدي إلى العالقات التالية: (2-34)وبناء عمى 
   (  

      
  )   [  

        ]    
  (    )                              

 

 ( نستخمص العالقات التالية:24-2( و)10-2ومنيا ومن )
   (  

      
  )    

         
                             (    ) 

                                  
          

                                                
                                     

          
                                             

 يجب أن يحققا الشرطين المتكافئين :   و    ومن ىذه العالقات نستنتج أن الشعاعين 
  
                                                                                     (    )             

  
                                                                                     (    )             
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 ( .   مع    )أو ىو شرط تعامد    مع    ان عن شرط واحد ىو عدم ارتباط وىما يعبر 
ومن الشرطين  (2-32)نقوم بتشكيل تابع )الغرانج( الثاني من العالقة    ولحساب عناصر الشعاع 

 كما يمي: (2-36)و  (33-2)
     

        (  
      )   (  

    )                  (    ) 
 

 ونضعو مساويًا لمصفر فنجد أن:   بالنسبة لـ    ثم نشتق 
   

   
                                                               

 ومنيا نجد أن :
                                                                        (    ) 

  من اليسار بـ  ثم نقوم بضرب طرفي ىذه العالقة
 فنحصل عمى :  

  
          

         
                                              (    ) 

 نجد أن: (2-35)ومن العالقات المتعددة في 
                                                                             (    ) 

 تأخذ الشكل التالي: (2-39)، وعندىا فإن العالقة    ومنيا نستنتج أن قيمة المضروب 
                                                                                       (    ) 

 والتي يمكن كتابتيا عمى الشكل التالي :
(    )                                                                                   (    ) 

فييا ىي القيمة الذاتية   ، وىذا يعني أن قيمة Rوىي الصيغة النموذجية لممعادلة المميزة لممصفوفة 
ن الشعاع Rلممصفوفة االرتباطية    الثانية  والمقابل لـ  Rىو الشعاع الذاتي الواحدي لممصفوفة    ، وا 

 فييا .   بعد تعويض  (2-43)لذي يحقق المعادلة وا   
( والحصول 19-2من )   )أو نأخذىا من الحسابات السابقة عند حساب    لذلك نقوم بحساب قيمة 
، وبعدىا نقوم بإيجاد حل خاص لممعادالت (2-43)( وتعويضيا في المعادلة   عمى جميع القيم المرتبة 

( ثم   )كما فعمنا مع    ثم نقوم بتحويمو إلى شعاع واحدي    فنحصل عمى الحل الخاص  (43-2)
في    ولممتحوالت    المقابل لمعامل    فنحصل عمى عمود األمثال    √بــــ    نضرب عناصر 

 .   حتى    . وىكذا نتابع العمل ونكرر نفس الخطوات واالجراءات والحسابات من  (2-1)الجدول 
 ىي :    شعاعًا عموديًا متعامدًا لألمثال  nوأخيرًا نحصل عمى 

                                                                                  
                   وىي تقابل القيم الذاتية :                                    

عممًا بأن تباين كل عامل من ىذه العوامل ،  (2-1)المذكورة في الجدول  وىي تشكل الصورة العاممية
 يساوي )عموديًا( ما يمي:

      ∑   
 

 

   

                                                              (    ) 
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 وأخيرًا نجد أن مجموع تباينات جميع ىذه العوامل يساوي :

∑  

 

   

 ∑  

 

   

                                                    (    ) 

ن الحصة النسبية لتباين كل عامل   من التباين االجمالي تساوي :   وا 

  
  

  
 

  

 
                                                                   (    ) 

التي حصمنا عمييا مقابل الجذور الكامنة                  : إذا أخذنا األشعة المتعامدة مالحظة
ذا شكمنا من            عمى الترتيب نجد أن كل منيا يحقق المعادلة                   وا 

 فيمكننا كتابتيا عمى الشكل التالي :،  Aىذه األشعة المتعامدة مصفوفة 
  (                )  (                       ) 

 

                                                                                 (    ) 
 حيث أن:

  [

          

          

    
          

]             [

     
     
    
     

] 

 

نو يوجد  | |مستقمة خطيًا فإن المحدد              وبما أن األشعة العمودية  يكون غير معدوم، وا 
 فنجد أن :    من اليسار بـ  (2-47). لذلك نضرب     نرمز لو بـ  Aمقموب لممصفوفة 

                                                                              (    ) 
، وتكون عناصرىا القطرية مساوية لمقيم   إلى مصفوفة قطرية  Rة وبذلك تتحول المصفوفة االرتباطي

 . Rىي األشعة الذاتية لـ   A، وتكون األشعة العمودية في المصفوفة    الذاتية 
 نجد أن: (2-48)فإنو عندما نأخذ منقول الطرفين في ،  Rولكن بسبب تناظر المصفوفة االرتباطية 

     (   )                                                                            (    ) 
، وذلك              ىي نفسيا أصبحت األشعة الذاتية   (   )وىذا يعني أن أسطر المصفوفة 

 مصفوفة متعامدة فإنيا تحقق العالقة : Aألن المصفوفة 
                                                                                          (    ) 

 وىذا يعني أن:
       (   )                                                             (    ) 

 إلى الشكل التالي: (2-49)تتحول العالقة  Rومنيما بسبب تناظر 
                                                                                      (    ) 

 وىذه المعادلة تسمى بالمعادلة الطيفية لمتحميل العاممي.
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إلى  R، أن نحول المصفوفة المربعة المتناظرة  Aوىي تعني أنو يمكننا بمساعدة أي مصفوفة متعامدة 
من خالل ، وذلك  Rحقيقية وتساوي القيم الذاتية لـ    بحيث تكون عناصرىا القطرية   مصفوفة قطرية 

 ( .52-2، المعرف في )      الجداء 
 وىي أشعة مستقمة خطيًا ألنيا متعامدة . Rىي األشعة الذاتية لممصفوفة    وتكون األشعة العمودية 

 : (2-1)مثال 
عالمة الفيزياء(،  Yعالمة الرياضيات،  X)  Yو  Xلنفترض إننا نريد دراسة التمثيل العاممي لمتحولين 

ولنفترض أن البيانات التي جمعناىا من عينة من الطالب أعطتنا أن المصفوفة االرتباطية بينيما كانت 
 تساوي:

   
 

  

*
    
    

+ 

، ثم نفترض أن ىذين (1-7)حسب العالقة    و    إلى متحولين معياريين  Yو  Xلنقم اآلن بتحويل 
 كما يمي : (1-19)حسب النموذج     و    المتحولين يمكن تمثيميا، بواسطة عاممين افتراضيين 

              

              
 

 

 من المعادلة المميزة التالية : Rنحسب فورًا القيم الذاتية لـ    ولحساب الشعاع العمودي األول ألمثال 
(    )     

 شاذة ونضع محددىا مساويًا لمصفر فنجد أن : (    )نعتبر المصفوفة   ولحساب القيم الذاتية 
|    |          

|
      
      

|   

(   )        

            

 

 

 نحل المعادلة األخيرة فنجد أن يوجد ليا جذران حقيقيان وموجبان ىما:
                               

 في المعادلة المميزة فنجد أن:       نعوض    المقابل لـ    الشعاع األول  وإليجاد
*
        

        
+ [

   
   

]    
 ومنيا نحصل عمى المعادلتين المتجانستين :

                  
                    

 
لذلك نأخذ أحدىما، فنجد (،  -1وىما معادلتان غير مستقمتين )ألن أحدىما تنتج عن األخرى بضربيا بـ 

 منيا أن :
          )متساويان وليما نفس اإلشارة(                         

       فنجد أن       وىذا يجعمنا أمام ال نياية من الحمول، لذلك نأخذ حاًل خاصًا ليا ونضع 
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 ويساوي :   وبذلك نحصل عمى حل خاص نرمز لو بـ 
   *

   

   
+  *

 
 
+ 

 ا الشعاع إلى شعاع واحدي نحسب طولو فنجد أن :ولتحويل ىذ
‖  ‖  √      √  

 التالي:   فنحصل عمى الشعاع الواحدي   √عمى    ثم نقسم عناصر الشعاع 

   [

   

‖  ‖
   

‖  ‖

]  

[
 
 
 
 

√ 
 

√ ]
 
 
 

 

   بجذر    نضرب عناصر الشعاع الواحدي    المقابل لمعامل    ولمحصول عمى الشعاع العمودي 
 فنحصل عمى أن:    √أي بجذر 

   

[
 
 
 
    √  

‖  ‖

   √  

‖  ‖ ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 √   

√ 

√   

√ ]
 
 
 
 

 [
     

     
] 

 فنجد أن:    ولمتأكد من الحسابات نحسب مجموع مربعات عناصر 
(     )  (     )         

 في المعادلة المميزة فنجد أن:       ونقوم بتعويض    ننتقل اآلن لحساب عناصر الشعاع 
*
        

        
+ [

   
   

]    
 لتين المتجانستين غير المستقمين :ومنيا نحصل عمى المعاد

                 
                  

 
 وىما عبارة عن معادلة واحدة. نأخذ أحدىما فنحصل منيا عمى أن : 

         )مختمفان باإلشارة(                             
فنجد        خاصًا ليا بوضع وىذا يجعمنا أيضًا أمام ال نياية من الحمول المقبولة، لذلك نأخذ حالً 

*   التالي :       وبالتالي نحصل عمى الحل الخاص        أن 
  
  

+ 
 ولتحويل ىذا الشعاع إلى شعاع واحدي نحسب طولو فنجد أن:

‖  ‖  √(  )     √  
 كما يمي :    فنحصل عمى الشعاع الواحدي   √عمى طولو    ثم نقسم عناصر الشعاع 

   

[
 
 
 
  

√ 
 

√ ]
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،    بجذر القيمة الذاتية    نضرب عناصر الشعاع    المقابل لـ    ولمحصول عمى شعاع األمثال 
 ، فنجد أن :    √أي بجذر 

   

[
 
 
 
  

√   

√ 

 
√   

√ ]
 
 
 
 

 [
    

    
] 

                   وبذلك نحصل عمى الصورة العاممية التالية:    
                                                                    

 ونمخص الحل النيائي في الجدول التالي:
  (2-1) الحل النيائي لممثال (2-2) جدول

 التشاركيات
  
        

 العوامل
 المتحوالت

1 0.5- 0.866    
1 0.5+ 0.866    
   = التباين    1.5 0.5 2
 النسبة المئوية % 75% 25% 100

نو يفسر    و    وىذا يعني أن العامل األول يربط بين المتحولين  % من التباين االجمالي لـيما ، 75وا 
 ويمكن تسمية ىذا العامل المشترك بين الرياضيات والفيزياء باسم افتراضي مثل )قوة المنطق( .

ألخرى في تحصيل % من التباين اإلجمالي وىو يعود إلى التأثيرات ا25أما العامل الثاني فيفسر 
 الرياضيات والفيزياء .

 وأخيرًا يمكن تمثيل ىذه الصورة بيانيًا كما يمي :

0.866 1

0.5

+1

1 F

2 F

- 0.5

-1

2 Z

1 Z

 
 الصورة العاممين لممثال (2-2)الشكل 
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 : (2-2)مثال 
محافظة كما في الجدول  12لنفترض أنو لدينا البيانات العددية لخمسة متحوالت عن أحوال السكان في 

 [ .25ص Harmonالتالي ] البيانات مقتبسة بتصرف من 
 :البيانات األصمية )الخام( لممتحوالت الخمسة: (2-3)جدول 

 التباين
  
  

 المتوسط
 ̅  

 المحافظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12
 المتحوالت

دد  5711 1111 3411 3811 4111 8211 1211 9111 9911 9611 9611 9411 6242 3441
ع

كان
لس

ا
 

 
 
 

1.8 11.4 11.4 9.6 13.7 12.5 11.5 11.4 8.3 12.8 13.6 8.8 11.9 12.8 

ط 
وس

مت
ت 

سنوا يم 
تعم

ال
 

 
 

1241 2333 4111 3311 3611 3411 3311 411 2611 1611 1711 1111 611 2511 

ن 
ممي

العا
دد 

ع
ن 

ينيي
الم

 
 

 

دد  271 11 11 141 141 61 11 61 181 391 81 111 121 115
ع

ن 
صي

مخت
ال

 
 

 

6368 17111 13111 12111 25111 18111 14111 16111 12111 25111 25111 9111 11111 25111 

ن 
 ثم

سط
متو

ن 
مكا

ي 
ة ف

شق
ال

ن 
سك

ال
 

 
 

 

 وعندما قمنا بحساب المصفوفة االرتباطية ليذه المتحوالت حصمنا عمى الجدول التالي:
 (:2-2لممثال ) R االرتباطيةالمصفوفة : (2-4) جدول

 المتحوالت               
0.02241 0.43887 0.97245 0.00975 1.00000    
0.86307 0.69141 0.15428 1.00000 0.00975    
0.12193 0.51472 1.00000 0.15428 0.97243    
0.77765 1.00000 0.51472 0.69141 0.43887    
1.00000 0.77765 0.12193 0.86307 0.02241    

نحول  (principal components)بواسطةالمكونات األساسية Rولمتعبير عن ىذه المصفوفة االرتباطية 
مكونات أساسية  5، الذي يضم (1-19)ونضعيا في النموذج  Zإلى متحوالت معيارية   Xالمتحوالت 

وبعد إجراء حسابات معقدة )شرحناىا سابقًا( نحصل                    )بقدر عدد المتحوالت( وىي 
 (.   المعروضة في الجدول التالي )لممتحوالت المعيارية  Aعمى عناصر المصفوفة 
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 :عناصر الحل النيائي حسب المكونات االساسية : (2-5)جدول 
  التشاركية 

 لمعاممين   

 فقط   و   
 التباين
  
                  

 المكونات األساسية
   المتحول 

0.98783 1.0000 0.0852- 0.0645- 0.0276 0.8064 0.5810    
0.88515 1.0002 0.0216- 0.1118 0.3193 0.5448- 0.7671     
0.97930 0.9999 0.0862 0.0072- 0.1149 0.7260 0.6724    
0.88023 1.0000 0.0000 0.1582 0.3078- 0.1043- 0.9324    
0.93746 0.9990 0.0102 0.2413- 0.0647- 0.5582- 0.7911    

4.66997   
    0.0153 0.1000 0.2148 1.7966 2.8733 

من    حصة العامل    
   التباين اإلجمالي 

 100.0 0.3 2.0 4.3 35.9 57.5 
النسبة المئوية % لمحصة 

 من التباين اإلجمالي   
 

 ( ىي:  وىذا يعطينا خمس معادالت أفقية )معادلة لكل متحول 
                                                     

                                                      

                                                     

                                                    

                                                     

 

 

% من 57.5تشكل    ومن السطرين األخيرين في الجدول السابق نالحظ أن نسبة حصة العامل األول 
التباين االجمالي .  % من35.9تشكل    ( . وحصة العامل الثاني 5التباين االجمالي )المساوي لـ 

نيما معًا يشكالن حوالي   % من التباين االجمالي .93.4وا 
يمكن أن يعبران عن العالقات بين المتحوالت الخمسة المدروسة بدقة     و    وىذا يعني أن العاممين 

والت % منو، ولقد حسبنا تشاركيات المتح6.6%( من التباين االجمالي بخطأ قدره 93.4كافية، ويفسران )
 .(4.66997ت التشاركية اإلجمالية )فقط ووضعنا في العمود األخير، فكان    و   المقابمة لمعاممين   

   ثم     و    مالحظة: نالحظ من أعمدة المصفوفة في الجدول السابق أن أمثال العوامل األخيرة 
تحميل . عممًا بأن ىذه األمثال تصبح أصغر فأصغر لدرجة أنو يمكن اىمال ىذه العوامل في عمميات ال

، وذلك حسب العالقة      والعوامل    تعبر أيضًا عن معامالت االرتباط الزوجية بين المتحوالت 
غير مرتبطة مع لعضيا البعض. وىذا يعني أنو يمكننا دون أن    وبفرض أن العوامل العامة  (48-1)

، فنحصل  (m<n)عاماًل فقط  =2mنتحمل خسارة كبيرة اختصار عدد العوامل في النموذج العاممي  إلى 
، والذي يسمى بنموذج   والمتضمن عوامل التميز  (1-20)عمى النموذج المختصر المعرف بالعالقة 

، التي يمكن أن تدخل في النموذج mاك عدة أساليب لتحديد عدد العوامل العامة العوامل الرئيسية، وىن
 العاممي وتحافظ عمى حد الدقة المطموب، كما سنرى في الفقرة التالية:
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 الداخمة في نموذج المكونات األساسية : mكيفية تحديد عدد العوامل  2-2-1
 بعدة أساليب ىي: (1-19)مكونات األساسية يمكن اختصار وتحديد عدد العوامل الداخمة في نموذج ال

بعد الحصول عمى أمثال المكونات األساسية أو قبل الحصول عمييا، يمكننا أن نشترط عند المعالجة   -1
أو  0.20عمى الحاسوب أن يتم تجاىل أو حذف األمثال التي تقل قيمتيا عن قيمة محددة )مثاًل عن 

آليًا إلى حذف بعض المكونات األساسية كميًا أو غير ذلك(، وىذا قد يؤدي  0.40أو  0.30
)المكونات المتأخرة( واالبقاء عمى بعض المكونات التي سنسمييا بالعوامل الرئيسية ونرمز لعددىا بـ 

m . عاماًل 
    (    )من المعادلة  Rكما يمكن أن نقوم بحساب القيم الذاتية )المميزة( لممصفوفة  -2

 تنازليًا كما يمي :ثم نرتبيا    ونرمز ليا بـ 
                                                                      (    ) 

                     وىي تقابل العوامل                                           
)ألنيا تشكل نسبة صغيرة أو ميممة من      ثم نقوم بحذف العوامل التي تقابميا قيمة ذاتية 

 mونرمز لعددىا بـ      التباين االجمالي( ، ونحتفظ بالعوامل العامة التي تقابل قيمًا ذاتية 
 ونسمييا بالعوامل الرئيسية .

وعندىا يكون عدد  mولتكن مساوية لـ  Rالمصفوفة  rangeكما يمكننا أن نقوم بحساب رتبة   -3
 . Rمساويًا لرتبة المصفوفة  mالعوامل الرئيسية 

الذي برىن أن عدد العوامل الرئيسية  (Thurstone 1963)يمكننا االعتماد عمى متراجحة أو جدول   -4
m :يحقق المتراجحة المزدوجة التالية 

*
(    )  √    

 
+    *

(    )  √    

 
+              (    ) 

 واعتمادًا عمى ىذه المتراجحة ثم استخالص الجدول التالي :
 : nالمقابمة لقيم  m: قيم (2-6)ول جد

 nعدد المتحوالت  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 mعدد العوامل  1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10
 

 ال يتجاوز  mيشير إلى أن عدد العوامل العامة  (2-6)مع أن الجدول  -5

 
، ولكن التجارب العممية   

   ال يتجاوز نصف عدد المتحوالت  mالرئيسية     المختمفة أظيرت أن عدد العوامل العامة 
 المدروسة . أي أظيرت أن:

  
 

 
                                                                             (    ) 
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 : (principal factors(Axis))ئيسية : طريقة العوامل )المحاور( الر  2-3
 والذي نكتبو كما يمي:  (1-20)تعتمد ىذه الطريقة عمى النموذج العاممي المختصر المعرف بالعالقة 

                                                             (    ) 
 .(   ) :وأن (j: 1 2 3 … n)ىو حد الخطأ العشوائي وأن    : حيث أن

فتحسب من             أما  ،   عددًا مجيواًل ىي األمثال  m * nمعادلة خطية تتضمن  nوىو يتألف من 
معيارية )بمتوسط                 ويشترط في ىذا النموذج أن تكون العوامل  بعد حسابيا،        

وتشكل  ،ة مع بعضيا البعض، أي أنيا متعامدة مع بعضيا معدوم وتباين يساوي الواحد( وغير مرتبط
وتكون الصورة العاممية ليذا النموذج كما في  .   تنسب إليو أشعة المتحوالت    خاصًا في  فضاءً 

 الجدول التالي :
  (2-56)الصورة العاممية لمنموذج : (2-7)جدول 

    مربع األمثال
 التشاركيات  

  
     ........           

 العوامل
 المتحوالت

  
      

    
      ........                

  
      

    
      ........                

  
      

    
      ........                 

      ........         
  

      
    

      ........                 

         
∑   

  

∑   
     ........          

 حصة تباين العامل 

   
 النسبة المئوية          ........     

 

)بمتوسط معدوم وتباين يساوي الواحد( وغير مرتبطة مع  معيارية   كما يشترط أن تكون المتحوالت
فتحسب بعد  djمستقمة عن بعضيا البعض، أما األمثال    تكون ، وأن               العوامل 
  حساب 

   يساوي:    (. عممًا بأن تباين أي متحول 7-2كما في العمود األخير من الجدول السابق)  
                      

    
                 ومنيا نجد أن:    

      
  

∑   اوي :             وأن التباين االجمالي يس        
  

  ∑   
  

         
∑   لــــ    حيث رمزنا بـ    

  
∑   لـــ           ،     ورمزنا بــ           

  
    

وتختمف ىذه الطريقة عن طريقة المكونات األساسية بأنيا تيدف إلى جعل تباينات العوامل العامة تأخذ 
∑   )ن التشاركية االجمالية عمى التوالي أكبر حصة ممكنة م   

  
وليس من التباين االجمالي  ( 

 (2-7). كما ىو مبين في الجدول    يتضمن حدًا مجيواًل ىو    ، ألن التباين االجمالي    
 وممحقاتو .
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أكبر حصة    في كل عمود بحيث يشكل تباين العامل األول     أي أنيا تيدف إلى حساب األمثال 
   أكبر حصة ممكنة    ، ثم بحيث يشكل تباين العامل الثاني   من التشاركية االجمالية    ممكنة 

 ...الخ   من باقي    أكبر حصة ممكنة    ، ثم بحيث يشكل تباين العامل الثالث   من باقي 
في جميع األعمدة ونستيمك الجزء األكبر من التشاركية     وىكذا نتابع حتى نحسب جميع األمثال 

% منو(، وعندىا نحصل عمى الصورة العاممية المختصرة الواردة في 90% أو 80االجمالية )حوالي 
عاماًل  n، وىي تختمف كثيرًا عن الصورة العاممية لطريقة المكونات األساسية، التي تشمل (2-7)الجدول 

 .   بار المتحوالت العشوائية وال تأخذ بعين االعت   
ذا أخذنا مجموع مربعات األمثال  فإننا سنحصل عمى  ،)أفقيًا(   عمى العوامل    لممتحول     وا 

  والتي رمزنا ليا بـ    تشاركية المتحول 
 وتساوي :  

  
     

     
     

       
  ∑   

 

 

   

 (    )           (أفقياً )             

فإننا  ،)عموديًا(   عمى المتحوالت    المقابمة لمعامل     أما إذا أخذنا مجموع مربعات األمثال 
 ويساوي :   رمزنا لو بـ الذي و ،    من التشاركية اإلجمالية    سنحصل عمى حصة تباين العامل 

      
     

     
       

  ∑   
 

 

   

 (    )       (عمودياً )            

 أن مجموع حصص العوامل يساوي : (2-7)ويمكننا أن نجد من الجدول 

  ∑  

 

   

 ∑∑   
 

 

   

 

   

 ∑(∑   
 

 

   

)

 

   

                                    (    ) 

 ( نجد أن التشاركية االجمالية تساوي:     57-2ومن )
        (2-59 )                                                       ∑   

  
       

∑   ) حيث أن:           ( أن: 31-1وبما أنو لدينا من )   
  

( ، فإننا نجد أيضًا أن    
 التباين االجمالي يساوي:

                                                                                          (    ) 
ن الفرق بين   سيكون أصغر من  Vومنيا نستنتج أن مجموع حصص العوامل   يعود إلى Vو    ، وا 

            (، أي أن :    العوامل األخرى )بما فييا العوامل 
، وىذا يعني أن ىذه الطريقة   سيكون أقل من التباين االجمالي Vأن مجموع حصص العوامل وبما 

 تتخمى عن جزء من الدقة مقابل تسييل الحسابات .
(. وسنعمل عمى 56-2لكل عامل عمى حدة في النموذج )    واآلن نعود إلى قضية حساب األمثال 

 [ كما يمي : Harman P. 154شرح ما قدمو ]
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، التي تجعل    ، فنجد أن ىدفنا سيكون حساب األمثال    وىي    ذ أواًل أمثال العامل األول لنأخ
، أي ان ىدفنا سيكون تعظيم   تأخذ أكبر قيمة ممكنة من التشاركية االجمالية    لمعامل    الحصة 

 ( كما يمي :58-2المعرفة في )   قيمة الحصة 
      

     
     

       
                                  (    ) 

 . (2-7)في الصورة العاممية الواردة في الجدول     وذلك ضمن الشروط المفروضة عمى جميع األمثال 
ن ىذه A( أن أمثال ىذه الصورة ىي عناصر المصفوفة 6-1)في ولكننا وجدنا من الفقرات السابقة  ، وا 
غير مرتبطة( المعرفة    لمصفوفة االرتباطية المخففة )إذا كانت العوامل العناصر مرتبطة مع عناصر ا

 ( بالعالقة التالية :62-1حسب )
            

                                                                           (    ) 
أن نستخمصيا من المطابقة بين طرفي جممة من الشروط الخطية يمكن     وىي تفرض عمى األمثال 

  [Harman P. 154]الجداء التالي:  

[
 
 
 
 
  
           

     
        

        
     

     
             

 ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
          

          

          

    
          ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
          

          

          

    
          ]

 
 
 
 

   (    ) 

 

، نحصل عمى عدد من المعادالت الخطية    ومطابقتيا مع عناصر      وعند إجراء جداء عناصر 
نجد أنيا    (، فإذا أخذنا عناصر السطر األول من المصفوفة    )معادلو مقابل كل معامل ارتباط 

 تعطينا الشروط التالية :

  
     

     
     

       
  ∑       

 

   

                    (     )   

                           ∑      

 

   

        (       )

                           ∑      

 

   

         (       )

                           

                           ∑                 (       )

   (    ) 

 

ذا أخذنا عناصر السطر الثاني لـ  .    مجيواًل ىي  m*nمعادلة وتتضمن  nوىي تشكل  فإننا    وا 
ذا أخذنا عناصر جميع األسطر فإننا سنحصل عمى  nسنحصل عمى   معادلة خطية.    معادلة أخرى، وا 

 في معادلة واحدة ىي :    ياغة جميع معادالت ىذه المعامالت ويمكننا ص

    ∑      

 

   

                              (             )              (    ) 
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      )وأن  (       )متناظرة فإن المعامالت    ولكن بما أن المصفوفة 
فإن عدد  ( 

(   ) المستقمة ويساوي     يساوي عدد المعامالت  (2-64) المعادالت المستقمة في

 
 معادلة . 

( والشروط المعرفة في 61-2المعرف في )   نشكل تابع )الغرانج( من التابع     ولحساب األعداد 
 : أنو يساوي ما يمي   ، فنجد بالنسبة لمعامل األول (64-2)

      ∑∑   (∑          

 

   

)

 

   

 

   

                      (    ) 

ن        ىي مضاريب الغرانج، وىي تحقق خاصة التناظر     حيث أن  ىي مقادير     ، وا 
ن   معمومة من المصفوفة    ، وا 

ن المجاميع عمى        اآلن نقوم متكافئة . و  kو  jمقدرة فييا، وا 
 بكتابة ذلك التابع  كما يمي :

   ∑   
 

 

   

 ∑∑   

 

   

 

   

∑       

 

   

 ∑∑      

 

 

              (    )

 

   

 

 أن: ((p = 1)عندما نضع)فنجد أنو     بالنسبة لـ    نأخذ المشتق الجزئي لـ ثم 
   

    
      ∑∑      

 

   

 

   

                                         (    ) 

 ( عمى أن:68-2، فإننا نحصل من ) jثم عمى  kوبما أن المجموع نفسو مكرر مرتين عمى 

      ∑      

 

   

                                                                       (    ) 

 أو عمى المعادالت التالية:

    ∑      

 

   

                      (         )                            (    ) 

    معادلة خطية تتضمن األمثال  n، وىي تشكل    عمود العامل  أمثال ىي    حيث أن األعداد 
 .    مثقمة بالمضاريب المجيولة     واألمثال و 

    ( بالنسبة 67-2المعرف في )   في المعالجة نقوم باشتقاق     رى من وإلدخال األمثال األخ
 ( :        ( ونضعو مساويًا لمصفر فنحصل عمى أن )عممًا بأن    )حيث 

   

    
   ∑∑      

 

   

 

   

   ∑      

 

   

                                            

 ومنيا نحصل عمى المعادالت التالية:

 ∑       

 

   

                                                                           (    ) 

  (j: 1 2 3…. n)وأن  (   )حيث أن       
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مج العالقات . وىنا نالحظ أنو يمكننا د kمجيواًل مأخوذًا عمى  nمعادلة، كل منيا تتضمن  nوىي تشكل 
(، الذي يأخذ    في عالقة واحدة ،  وذلك باستخدام رمز )كرونكر  (2-71)والعالقات  (2-70)في 

، فنحصل عمى  (   )عندما       ، و (   )عندما       إحدى قيمتين ىما :
 المعادلة الموحدة التالية :

        ∑      

 

   

                                             (    ) 

ذا كانت  (    )نحصل عمى  (   )، فإذا كانت (p: 1 2 3… n)حيث أن:   (   )، وا 
، لذلك نقوم بضرب طرفي العالقة     ، واآلن عمينا التخمص من المضاريب (    )نحصل عمى 
 فنحصل عمى أن: jثم نأخذ المجموع بالنسبة لـ     بـ  (    )

   ∑   
 

 

   

 ∑(∑      

 

   

)   

 

   

                                         (    ) 

 وألن:        ألن     نالحظ أن المجموع ضمن القوسين يساوي  (    )وقياسًا عمى العالقة 

∑      

 

   

 ∑      

 

   

                                                  (    ) 

∑ولنرمز اآلن لممجموع     
  

 فيكون لدينا :   بالرمز  (    )الذي في العالقة     

   ∑   
 

 

   

 (    )             حصة تباين العامل                          

 فنحصل عمى أن: (    )ثم نعوض ذلك في العالقة 

       ∑      

 

   

                                                (    ) 

ونأخذ مجموع النتائج عمى جميع العوامل )أي نجمع     بالمقدار  (    )ثم نضرب طرفي العالقة 
 ( فنحصل عمى أن:pعمى

  ∑      

 

   

 ∑ ∑         

 

   

 

   

                             (    ) 

، فإن ىذا يعني أن معظم حدود (   )عندما       وأن  (   )عندما       وبما أن 
∑المجموع        

 
تأخذ  (    )ستنعدم ويبقى منيا الحد األول فقط . وعندىا فإن العالقة     

 الشكل التالي:

      ∑   

 

   

(∑       

 

   

)                                             (    ) 
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وبالتالي     معامل االرتباط  (    )وبمالحظة أن المجموع ضمن القوسين يساوي حسب العالقة 
 عمى الشكل التالي : (    )يمكننا كتابة العالقة 

      ∑       

 

   

                                                  (    ) 

 ثم نكتبيا عمى الشكل المناسب التالي :

∑       

 

   

                                                        (    ) 

  (j: 1 2 3… n)حيث أن 
    ، وتضم قيم األمثال العمودية    أو مقابل المتحوالت  jمعادلة خطية، مقابل قيم  nوىي تشكل 

 فقط .   المقابمة لمعامل األول 
 ( نحصل عمى أن:  )لممتحول األول  (   )فإذا وضعنا 

∑       

 

   

                                                        (    ) 

 والتي يمكن نشرىا وكتابتيا بشكل مفصل كما يمي: 
(            )                                  (    ) 

  بــ     عنصر قطري  وكل  بــ    وباستبدال الرمز 
جميع  j، وبإعطاء  (    )كما في العالقة   

مجيواًل  nمعادلة خطية متجانسة تتضمن  n، نحصل منيا عمى  (    )القيم الممكنة في العالقة 
،               في معادالت المتحوالت المعيارية    ، وىي امثال العامل األول    ىي األمثال 

 الشكل التالي :     ادالت أمثال العامل األولوتأخذ مع
(  

   )                            

       (  
   )                     

              (  
   )              

                       
                       (  

   )     

                      
(    )

 

 

 والتي يمكن كتابتيا مصفوفيًا عمى الشكل التالي:
                       (     )                                                        (    ) 

 .   ىو الشعاع العمودي ألمثال    حيث 
إلى جممة معادالت مؤلفة ،  (    )روط ضمن الش، (    )وىكذا تحولت مسألة تعظيم التابع 

وىي  ،فقط   الخاصة بالعامل األول     مجيواًل ىي األمثال  nمعادلة خطية متجانسة وتتضمن  nمن 
. ومعموم من نظرية المصفوفات أن الشرط الالزم والكافي لمحصول عمى    األمثال المقابمة لممتحوالت 

حل عممي )غير الحل التافو المعدوم( ليذه المعادالت الخطية المتجانسة ىو أن يكون محدد المصفوفة 
|     |مساويًا لمصفر، أي أن يكون المحدد التالي معدومًا:  (     )  أي أن يكون:   
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|

|

(  
   )           
   (  

   )        
      (  

   )     
     

          (  
   )

|

|
              (    ) 

 

  معمومة و     حيث أن: 
وحتى تتحقق العالقة  .  مقدرة ، أما المجيول الجديد فيو الوسيط   

بنشر أو فك ىذا  التي تجعل ذلك المحدد معدومًا . لذلك نقوم  عمينا أن نحسب قيمة أو قيم  (    )
،  nمن الدرجة   المحدد حسب األسطر أو األعمدة فنحصل عمى معادلة كثير حدود تتضمن الوسيط 

 ويكون ليا الشكل التالي:،  (    )وتسمى بالمعادلة المميزة لمجممة 
                                                 (    ) 

 نرمزىا ونرتبيا تنازليًا كما يمي:  جذرًا حقيقيًا لـ  nفإننا سنحصل عمى وعندما نقوم بحل ىذه المعادلة 
                                                                         (    ) 

 .    وتسمى ىذه الجذور بالجذور الكامنة أو بالقيم المميزة أو الذاتية لممصفوفة المخففة 
أقل   بعض ىذه الجذور مكررة وخاصة عندما تكون مرتبة المصفوفة لممحدد  : يمكن أن تكونمالحظة

 . nمن 
ذا بدلنا  بأكبر الجذور الكامنة )أو القيم المميزة( التي حصمنا عمييا  (    )التي في المعادالت   وا 

، فإننا سنحصل عمى جممة محددة من المعادالت الخطية المتجانسة، ومنيا نحصل عمى األشعة    وىو 
)كما فعمنا في طريقة المكونات الرئيسية( . وسيكون لدينا النياية من الحمول   المقابمة لمقيمة     الذاتية 

يجب أن    منيا مقابل لـ  المقبولة المتناسبة ومنيا نختار أحد الحمول الخاصة المقبولة، ولكن أي حل
 المطموب منو وىو : (    )يحقق اليدف 

   ∑   
 

 

   

              ‖   ‖
 
                  (    ) 

وتساوي ،  |     |تساوي أكبر جذور المعادلة المميزة لممحدد    وىذا يعني أن قيمة حصة التباين 
 .   لممصفوفة المخففة    تحديدًا الجذر األكبر 

حسب ألنيا  ،المطموب حسابو    تساوي مربع طول الشعاع    ومن جية أخرى نالحظ أن قيمة 
 تساوي مجموع مربعات عناصره .( 89-2العالقة )

، آخذين بعين    الخاصة بالعامل األول     وىكذا يمكننا إيجاد حل لممسألة وحساب قيم األمثال 
  ∑)االعتبار أن يكون لو النصيب األكبر من التشاركية االجمالية 

 ) . 
ونحميا فنحصل عمى أحد الحمول  (    )في المعادالت    وىي   لذلك نعوض أكبر قيمة لـ 
 وليكن الشعاع التالي:    الخاصة الممكنة بالنسبة لـ 

  (                     )                                       (    ) 
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،  نقوم بتحويل شعاع الحل الخاص إلى (    )في    وحتى نحصل عمى شعاع يضمن لنا تعظيم 
‖  ‖شعاع واحدي ، لذلك نقوم بحساب طولو من العالقة:   √   

     
       

ثم نقسم   
 فنحصل الشعاع الواحدي التالي : ‖  ‖عمى طولو     عناصره كل من 

  [        ]    [
   

‖  ‖
  

   

‖  ‖
  

   

‖  ‖
    

   

‖  ‖
]          (    ) 

والذي يساوي ،     بطول الشعاع    نضرب عناصر الشعاع الواحدي     وإليجاد شعاع األمثال 
 تحسب من العالقة:    ، وبذلك نجد أن العناصر   √المقدار  (    )حسب 

       √   
    √  

‖  ‖
 

    √  

√   
     

       
 

                 (    ) 
 

مع    ، والتي تعبر عن معامالت ارتباط العامل   وىي تعطينا قيم األمثال العمودية لمعامل األول 
من التشاركية االجمالية    (، وىي التي تجعل حصة تباين (    )، )حسب العالقة   المتحوالت 

 أكبر ما يمكن .
كل منيا بالتدريج مما تبقى من  ةصحثم ننتقل إلى حساب قيم أمثال العوامل األخرى بحيث نجعل 

 التشاركية االجمالية أكبر ما يمكن .
، الذي يشكل أكبر حصة من التشاركية    وىكذا نجد أن المسألة التالية تكمن في البحث عن الشعاع 

جب عمينا حساب المصفوفة المتبقية من مصفوفة معامالت المتبقية. وحتى نستطيع معالجة ىذه المسألة ي
 )بعد استبعاد أثر العامل األول فقط( ...الخ . Rاالرتباط 

وىكذا نقوم بتكرار عممية حساب المصفوفة االرتباطية المتبقية الستبعاد أثر عاممين أو ثالثة عوامل أو 
(m-1)  بذلك .عاماًل . وىذا يجعمنا بحاجة إلى استخدام رموز خاصة 

     عاماًل بالرمز  Sبعد استبعاد     لذلك فإننا سنرمز لمعامل االرتباط المتبقي من المعامل األصمي 
 عمى المعامل المتبقي كما يمي:   وعندىا فإننا سنحصل بعد استبعاد العامل األول 

                                               (    ) 
 أن: (    )وذلك ألنو لدينا من العالقة 

    ∑       

 

   

                           

الناتجة عن جداء الشعاع    نحسب المصفوفة * ،ولحساب كامل عناصر المصفوفة االرتباطية المتبقية
فنحصل عمى مصفوفة مربعة ومتناظرة من المرتبة ،    في منقولو    ولـ    المقابل لـ    الذاتي 

  ونرمز ليا بـ  (   )
 وتساوي :  

  
       

  [

   

   

 
   

]  [                 ]                         (    ) 
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 فقط ( من العالقة:   )بعد استبعاد  R1ثم نقوم بحساب المصفوفة االرتباطية المتبقية 
        

          
                                                  (    ) 

من التشاركية    بحيث نجعل حصة العامل    المقابمة لمعامل الثاني     ثم ننتقل إلى حساب األمثال 
 التي تعظم قيمة التابع :    حساب نقوم بالمتبقية أكبر ما يمكن، أي 

      
     

     
      

                                                 (    ) 
 . (    )والمشابية لمشروط     وذلك ضمن الشروط المفروضة عمى 
ليذه المعادالت وحساب    الذاتية  ةيمكننا حساب القيم (    )وباالعتماد عمى المعادالت المميزة 

 لجة حتى نشمل جميع العوامل األخرى .، ثم متابعة المعا   الشعاع الذاتي المقابل ليا 
من التشاركية    التي تعظم حصة    نجد من جية أخرى أنو ليس ضروريًا أن نقوم بحساب  مالحظة:

(، 87-2نكون قد حسبناىا سابقًا من )    (، وذلك ألن قيمة 95-2المتبقية باستخدام المصفوفة في )
، ألن أكبر (    )صمنا عمييا من جذور المعادلة المميزة ىي القيمة الثانية التي ح   وىذا يعني أن 

التي حصمنا عمييا لممصفوفة    ىي نفسيا القيمة المميزة الثانية    القيم المميزة لممصفوفة المتبقية 
، يكفي   في جميع المعادالت التي تعظم    ، وىذا يعني أنو لمحصول عمى أمثال العامل   ̃ المخففة 

ثم  (    )ونعوضيا في المعادالت المميزة   ̃ لممصفوفة األصمية    يمة المميزة الثانية أن نأخذ الق
، وىكذا نتابع العمل لمحصول    من األشعة المميزة المقابمة ليا فنحصل عمى أمثال    نحسب الشعاع 

 .   حتى    من  األخرى عمى أمثال العوامل
 (:  3-2مثال )

الوارد في طريقة المكونات األساسية، والمتضمن خمسة متحوالت، ولنقم  (   )لنأخذ المثال السابق 
 بمعالجتو بطريقة العوامل الرئيسية .

بقيم التشاركيات  Rفي المصفوفة االرتباطية  (     )لذلك نقوم باستبدال العناصر القطرية المساوية 
  
 ( والتي كانت كما يمي :5-2الجدول )فقط والمأخوذة من    و   المحسوبة لمعاممين   

  
                                                    

 التالية :   فنحصل عمى المصفوفة المخففة 

   

[
 
 
 
 
(       )                             
       (        )                      

              (       )               
                     (       )        
                            (       )]

 
 
 
 

 

ونجعل محددىا يساوي الصفر، ثم نفكو فنحصل عمى المعادلة  (    )ثم نقوم بتشكيل المصفوفة 
 .  وىي معادلة كثير حدود من الدرجة الخامسة بالنسبة لـ  (    )

( والمرتبة تنازليًا   حصل عمى الجذور الكامنة )القيم الذاتية لـ ن ،وعند القيام بإيجاد جذور ىذه المعادلة
 :كما يمي
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  ∑وبذلك نجد أن قيمة التشاركية االجمالية 
 ليذه العوامل حسب الجذور السابقة تساوي ما يمي:  

∑  
  ∑           

ذا أخذنا العاممين  ، وىذا يعني أنو يمكننا التعبير 4.55148نجد أن مجموع حصتييما يساوي    و    وا 
% من التشاركية 97.09عن ىذه المتحوالت الخمسة بداللة العاممين األول والثاني فقط )ألنيا يشكالن 

و     الذاتيتين القيمتينبحساب ، وليذا نقوم    و    العاممين  يمكننا االقتصار عمىأي االجمالية(، ، 
، (    )من العالقة    و    الشعاعين الذاتيين المقابمين ليما ( ، ثم نحدد 86-2من العالقة )   

 ومن التشاركية االجمالية   ويعطيانا أكبر حصة لـ  ،   و    والمذين يعبران عن أمثال العاممين 
(       

       

       
من التشاركية المتبقية أو ثاني أكبر حصة من    وأكبر حصة لـ  (    

       )التشاركية االجمالية
       

       
    ). 

عادة تكرار الحسابات من جديد وعندىا نقوم بحساب القيم  كما يمكننا االستفادة من الحل السابق وا 
  )التقديرية لتشاركيات ىذا الحل 

، فنحصل Rجديد ونستبدليا في المصفوفة ، ونعتبرىا قيمًا أولية لحل ( 
  عمى مصفوفة جديدة مخففة 

  ، ثم نقوم بإعادة الحسابات من جديد فنحصل عمى جذور كامنة جديدة  
  

  )قريبة من الجذور السابقة(، ويمكن أن نكرر ذلك حتى تستقر النتائج المحسوبة لـ 
في التجربتين    

 ( .0.00001.أو بـ 0.0001ن الدقة المحددة ) بـ األخيرتين ويكون الفرق بينيما أقل م
مرة عمى الحاسوب، وفي النياية حصمنا عمى تقديرات مستقرة  14وفي ىذا المثال تم تكرار ىذه العمميات 

  لمتشاركيات األخيرة كما يمي :   
                                              

 في التجربة األخيرة  كما ىي مبينة في الجدول التالي :   و    اممين لمع    وحصمنا عمى قيم األمثال 
 (: الحل النيائي بطريقة العوامل الرئيسية:8-2جدول )

 األمثال
  

      
  

  التشاركية 
  

  
  ∑   

 

 

   

 

 طريقة العوامل الرئيسية
 المتحوالت

   العامل    العامل 

   عدد السكان  0.622 0.785 1.000 0.000
   التعميم  0.702 -0.524 0.767 0.233
   العمالة  0.701 0.681 0.956 0.044
   العمالة المينية  0.882 -0.145 0.798 0.202
   قيمة المسكن  0.779 -0.604 0.971 0.029

      ∑  
        ∑  

  1.740 2.756 
 من التشاركية الكمية   حصة العامل    

   ∑   
 

 

   

 

 من التشاركية اإلجمالية %   النسبة المئوية لحصة تباين  61.3 38.7 100 
 (5النسبة من التباين اإلجمالي= ) 0.5512 0.348 0.8992 0.1016
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ن التشاركية االجمالية أصبحت  ىذا يعني أنو يمكن التعبير عن ىذه المتحوالت بداللة عاممين فقط، وا 
ن4.6877بداًل من  4.492تساوي  % من التشاركية 61.3يشكل     تباين ، أي بخسارة صغيرة جدًا، وا 

نيما معًا 38.7يشكل     تباين(، و 4.492االجمالية ليما )  يساويان% من التشاركية االجمالية. وا 
 %.89.92( نسبة 5من التباين االجمالي )المساوي لـ ويشكالن  ( 4.492)

ن قيمة الخطأ المتبقي =                      وا 
 .   % من التباين اإلجمالي  10.16وىو يشكل ما نسبتو 

ال تساعدنا كثيرًا عمى   F2و  F1عمى العاممين في الجدول     و     وىنا نالحظ إن توزع األمثال 
 .   تفسير العالقة بين المتحوالت 
   عمى شكل بياني بحيث تمثل كل متحول    و    بداللة العاممين    لذلك نقوم برسم المتحوالت 

 كما يمي :   و    عمى المستوى المحدد بالعاممين المتعامدين  (       )  بشعاع مركباتو 

0.5 1

0.5

+1

-1

- 0.5

-1

 
 (3-2( التمثيل البياني لممثال )3-2الشكل )

 

متقاربان ويقعان في الربع األول . وىما يشكالن    و    ( نالحظ أن المتحولين 3-2ومن الشكل )
، وكذلك نجد أن المتحولين  Aعاماًل خاصًا مؤلفا من عدد السكان ونسبة العمالة فقط ويشكالن المجموعة 

ان في الربع الرابع ويشكالن عاماًل آخر مؤلف من نسبة التعميم وقيمة المسكن عمتقاربان ويق   و    
من  اً يبدو أنو متحول منعزل ويشكل لوحده عاماًل مؤلف   ، أما المتحول  B فقط ويشكالن المجموعة

 .Bالعمالة المينية فقط ، ويمكن دمجو مع المتحولين األخيرين ووضعو في المجموعة  
وتحويميا من  وحتى نستطيع إظيار ىذه العوامل الجديدة عمينا أن نقوم بتدوير المحاور اإلحداثية العاممية

 كما سنرى الحقًا . Bو  Aإحداثيات متعامدة إلى إحداثيات مائمة لتمر من مركزي المجموعتين 
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 : طريقة البواقي الصغرى )المربعات الصغرى(: 2-4
، الذي يتطمب تحديد عدد  (    )تعتمد ىذه الطريقة عمى نموذج العوامل الرئيسية المعرف بالعالقة 

)التي عناصر قطرىا الرئيسي تساوي  R، ثم القيام بمقارنة المصفوفة االرتباطية األصمية أوالً  mالعوامل 
  )التي تكون عناصر قطرىا الرئيسي مؤلفة من التشاركيات    الواحد(، مع المصفوفة المخففة 

   ،)
 [  كما يمي : Harman P. 204ودراسة الفروقات بينيما وسنعرضيا ونشرحيا حسب  ]

المصاحبة لمعوامل الرئيسية  Aأن عناصر المصفوفة المخففة مرتبطة بمصفوفة األمثال  لقد وجدنا
 بالعالقة:

              
                                                                (    ) 

ينا أن نقوم أصغر ما يمكن، لذلك عم   و   وتسعى ىذه الطريقة إلى جعل الفرق بين المصفوفتين 
 بحساب مجموع مربعات الفروقات بين عناصرىما المتقابمة وأن نحاول معالجتو وجعمو أصغر ما يمكن .

، ولكن عناصر المصفوفة    معمومة وتساوي   وىنا نالحظ أن عناصر المصفوفة االرتباطية األصمية 
قيميا أقرب ما يمكن من قيم ، بحيث تكون     غير معروفة ويجب حسابيا من الجداء    المخففة 

 .  عناصر المصفوفة 
ذا رمزنا لعناصر   كما يمي: (    )فإنيا تحسب من العالقة    ̃ بالرموز    وا 

 ̃   ∑      

 

   

      (           )                                  (    ) 

 كما يمي: (  ̃     )ثم نقوم بصياغة تابع المربعات الصغرى لمفروقات 

  ∑∑(     ̃  )
 

 

   

 

   

                                                (    ) 

بعين االعتبار وبعد االستغناء عن    و   ، مع أخذ التناظر في (    )في (    ) وبتعويض 
 كما يمي: (    )العناصر القطرية فييا يمكننا كتابة العالقة 

  ∑∑*    ∑      

 

   

+

 
 

   

 

   

                                        (     ) 

  ألنيا عبارة عن التشاركيات  (    )ولقد تم حذف العناصر القطرية في 
،     المرتبطة باألمثال   

  وتحسب منيا الحقًا باستخدام العالقة :  
  ∑    

  
    . 

(   ) والذي يتضمن  Fتصغير قيمة التابع  وتيدف طريقة البواقي الصغرى إلى

 
معاماًل واقعًا تحت )أو  

من خالل الحصول عمى قيم مناسبة ألمثال العوامل الرئيسية المحددة ،  Aفوق( القطر الرئيسي لممصفوفة 
  عاماًل، ومنيا نحسب قيم التشاركيات mمسبقًا بـ 

  من:     المقابمة لممتحوالت  
  ∑    

  
     ،

 بنتيجة تمك الحسابات .   فنحصل عمى جميع عناصر المصفوفة المخففة 
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  بحصولنا عمى قيم لبعض التشاركيات  -في بعض الحاالت -ولكن ىذه الطريقة تصطدم
أكبر من   

 شرطًا عمييا، وىو أن يكون : nالواحد. وىذا أمر يمكن معالجتو بسيولة . وذلك بإضافة 

  
  ∑   

 

 

   

                   (         )                      (     ) 

  وبذلك ال تخرج قيم 
  [     ]عن مجال قيميا ىو   

لمحصول عمى األمثال  (     )مع الشروط  (     )وىناك معالجات رياضية معقدة لمتابع 
 بواسطة طريقة المعاودة. ويتم تنفيذىا عمى الحواسيب حصرًا .    

 ( :4-2مثال )
( ولنطبق عميو طريقة البواقي الصغرى وفق الخطوات 2-2( المعروض في الفقرة )2-2لنأخذ المثال )

 التالية:
 .                ندخل البيانات العددية لممتحوالت الخمسة   -1
 )ذات الواحدات عمى القطر الرئيسي( . Rنحسب المصفوفة االرتباطية األصمية   -2
 ( .  إلى    )أو نحدد مجال تغيره من     وليكن  mنحدد عدد العوامل العامة الممكنة   -3
 مرة .     نحدد العدد األقصى لمرات المعاودة خالل الحسابات وليكن  -4
 .        نحدد دقة التقريب ولتكن  -5
 نعطي أمر البداية في الحسابات فنحصل عمى الحل التالي:  -6

 ائي بطريقة البواقي الصغرى:(: الحل الني9-2جدول )
  التشاركية 

 المتحوالت        
   السكان  0.621 +0.782 1.000
   التعميم  0.701 -0.522 0.764
   العمالة  0.702 +0.683 0.958
   المينية  0.881 -0.144 0.797
   قيمة المنزل  0.781 -0.605 0.976

4.495 1.739 2.756 
   حصة العامل 

   ∑   
 

 

   

 

ذا قمنا بمقارنة ىذا الحل مع الحل الذي حصمنا عميو بطريقة المكونات األساسية لنفس المثال، نالحظ  وا 
فييا، كانا يجسدان حصة كبيرة من التباين االجمالي    و    ( أن العاممين الرئيسيين 5-2من الجدول )

بواقي العناصر غير القطرية لذلك الحل لوجدنا (، ولكن إذا حسبنا مجموع مربعات 0.934=4.670/5)
 .  ( وىذه القيمة ال تمثل أصغر قيمة لمتابع  (         أنو يساوي) 
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( فإنو 9-2أما الحل الذي حصمنا عميو بواسطة طريق البواقي الصغرى والمعروض في الجدول السابق )
منو نستنتج رغم أن ىذين العاممين ، و F=0.00098)أصغر بكثير من ذلك)  يعطينا قيمًة لمتابع اليدف 

أقل من حصتيما في    (            )المذين يجسدان حصة من التباين االجمالي    و    
الحل السابق ، فإنيما يعكسان صورة أوضح لممعامالت غير القطرية في المصفوفة االرتباطية، ويسمحان 

ة . وأخيرًا يمكننا رسم المتحوالت بداللة الحل % من التباين االجمالي لممتحوالت الخمس90بتجسيد حوالي 
 كما يمي:   و    النيائي عمى المحورين المتعامدين 

 
 (التمثيل البياني لمحل النيائي بطريقة البواقي الصغرى4-2الشكل )

 

 (Maximum Likelihood method): طريقة االمكانية العظمى  2-5
إن مبدأ طريقة اإلمكانية العظمى بسيط جدًا، ولكن الحسابات والتحويالت الرياضية المتعمقة بيا معقدة 

 . [Harman. P.229]جدًا، وليذا فإننا سنقتصر عمى بعض المفاصل اليامة فييا  
عدد ( والذي يتطمب تحديد 20-2إن ىذه الطريقة تعتمد عمى نموذج العوامل الرئيسية المعرف بالعالقة )

 ويأخذ الشكل التالي:أواًل،  mالعوامل 
                                                      (     ) 

متحوالت معيارية. أي أن متوسطاتيا تساوي الصفر وتبايناتيا تساوي    وتشترط أن تكون المتحوالت 
وكذلك المتحوالت            ة )المجيولة( الواحد. كما تفترض أن تكون جميع العوامل الرئيسي

ن كل منيا يخضع لمتوزيع الطبيعي            الخاصة  متحوالت مستقمة عن بعضيا البعض. وا 
 الذي متوسطو يساوي الصفر وتباينو يساوي الواحد . (   ) المعياري 
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عاماًل عامًا ولكل  nأصل  ىو عبارة عن عينة مسحوبة من mوىذا يجعمنا أن نعتبر أن عدد العوامل 
 قيمة عددية، وىي ستتيح لنا تقدير أمثال تمك العوامل في المجتمع الكمي من بيانات العينة. Nمنيا 

ذا افترضنا أن ىذه العينة مسحوبة عشوائيًا من مجتمع خاضع لتوزيع طبيعي متعدد المتحوالت في  وا 
لمشترك بداللة عناصر مصفوفة التباين المشترك المجتمع والعينة، فإنو يمكننا أن نجد تابع التوزيع ا

 التي فيو .    وبالتالي يمكننا حساب تقديرات األمثال    لممتحوالت 
[ عمى التوزيع المشترك لتمك  العناصر فكانت صيغتو حسب ما ورد في 1928ولقد حصل ] ويشارت 

[Harman 1972 p.334]  : كما يمي 
   | | 

   
  | | 

     
    

   
 

∑ ∑        
 
   

 
                   (     ) 

 

تساوي  Dعمى  Lفقط ، ويستخدم لجعل قيمة تكامل  nو بـ  Nىو عدد ثابت لو عالقة بـ  Kحيث أن: 
 الواحد .
 .   ىو محدد مصفوفة التباينات المشتركة في المجتمع لممتحوالت  | |وأن: 
ن:   في العينة المسحوبة .   ىو محدد مصفوفة التباينات المشتركة لـ  | |وا 
ن   في المجتمع .   لممتحوالت     ىي عناصر مقموب مصفوفة التباينات     وا 
ن   في العينة .   ىي عناصر مصفوفة التباينات المشتركة لممتحوالت     وا 

ذا نظرنا إلى العالقة ) المجيولة . لذلك يجب     ىو تابع معقد لمعناصر  L( لوجدنا أن 103-2وا 
التي تجعل ىذا التابع يأخذ أكبر قيمة ممكنة لو )المقابمة لممنوال( .     تحديد أو تقدير العناصر 

 ولتبسيط ىذه العالقة نأخذ لوغاريتم الطرفين فنجد أن:

     
   

 
(  | |  ∑∑       

 

   

 

   

)  (     )   +مقدار ليس لو عالقة بـ  *  
 

 ولتحسين شكل ىذه العالقة نقسم طرفييا عمى 
   

 
 ونشكل منيا تابعًا جديدًا كما يمي: 

   
 

   
       | |   (     )           (ثابت)                  ∑∑ 

 Fأكبر ما يمكن، أو التي تجعل التابع     التي تجعل التابع     وبذلك يصبح ىدفنا تحديد العناصر 
أصغر ما يمكن، نقوم بحساب  Fالتي تجعل     ( أصغر ما يمكن . وإليجاد العناصر 105-2في )

 فنحصل عمى المعادالت التالية :    بالنسبة لمعناصر  Fالمشتقات الجزئية لـ 
  

    
                          (            )                     (     ) 

(   ) وبسبب التناظر فيي تشكل 

 
(   ) معادلة وتتضمن  

 
مجيواًل. نقوم بحل ىذه المعادالت )بواسطة  

وفق معالجات     ، ثم نستخدميا في حساب األمثال    الحاسوب( فنحصل عمى تقديرات لكل من 
 رياضية معقدة .
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 ( ما يمي:65-1تساوي حسب العالقة ) Rفوفة االرتباطية األصمية ولكننا من جية أخرى نجد أن المص
   ̃                                                                        (     ) 

̃ تساوي   ̃ وبما أن المصفوفة المخففة   فإن العالقة السابقة تصبح كما يمي:      
                                                                                    (     ) 

( 108-2المتين تحققان العالقة )   و   واآلن تصبح ميمتنا إيجاد تقدير لعناصر المصفوفتين  
 ( أصغر ما يمكن :105-2في ) Fوتجعالن قيمة التابع 

 فنجد أن: (      )( من اليسار بـ 108-2لمعالجة ىذه المسألة نضرب العالقة )
                              

         (          )                          
                            (     ) 

 لمجداء الداخمي ونكتبو كما يمي: Jولنرمز بـ 
                                                                                            (       ) 

 ونعوضو في العالقة السابقة فنجد أن:
         (   )                                                 (     ) 

                  ومنيا نجد أن:                                                 
 (           )       وأن:                                                     

 ومنيا نجد بعد أخذ منقول الطرفين أن : 
  (       

    )   (   )                                         (     ) 
 

ن      ىي مصفوفات متناظرة، فإن     و    و Jو Rوبما أن      ،      (   )وا 
 

 تساوي : Aوبذلك نجد أن المصفوفة     
  (       )                                                              (     ) 

بطريقة    المصاحبة لمعوامل الرئيسية والمقابمة لكل المتحوالت  Aومنيا نحسب عناصر مصفوفة األمثال 
 المعاودة ، ويفضل اتباع الخطوات التالية:

  نأخذ أي مصفوفة أولية لألمثال ونرمز ليا بـ   -1

 

األولى  m)عادة يأخذونيا من أعمدة العوامل  
 المتعامدة(، )إن معنى الدليل 

 
سيتضح الحقًا، وىو يدل عمى المصفوفة الوسيطة السابقة لممعاودة  

 ( . iرقم 
 من العالقة :   نحسب المصفوفة القطرية   -2

       *   
  

 
 
  

  
 
 

 +  (     )      ( رقم المعاودة        )           

 نحسب المصفوفة   -3
  

 

 

 من العالقة : 
 
  

 
 
  

  
 
 

       
  

 
 
                                                           (     ) 
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 ( التي تعطينا أن :52-2من العالقة )   ب المصفوفة القطرية نحس -4
     

   
  

 
 
                                                                  (     ) 

 ىي المصفوفة المتعامدة التي تعطينا مصفوفة قطرية من المصفوفة     حيث 
  

 

 

 . 
 من العالقة:   نحسب مصفوفة األمثال  -5

    
  

 
 
   لتصبح      قطرية )   

  
 
 
 (     )          (  تدوير   

 

 نحسب المصفوفة   -6
  

 

 

 من العالقة : 
 

  
 
 
 [    

    ]       
                                                (     ) 

 نتأكد من تحقيق التقارب بحساب الفروقات :  -7
| 

  
 
 
  

  
 
 
|                                                                 (     ) 

ذا لم يتحقق نعيد الحسابات من جديد ... وىكذا .       ذا تحقق مستوى الدقة نتوقف عن الحساب، وا   وا 
 نكرر المعاودة حتى يتحقق مستوى الدقة المطموب، إن الرمز   -8

 
يطة، يعبر عن رقم المصفوفة الوس 

 ، وىو ال يظير في دليل المصفوفة نتيجة المعاودة . iالتي تظير خالل عممية المعاودة رقم 
، وىذا يتم بواسطة النظرية األساسية 4من الخطوة    وعمميًا فإن العمميات تبدأ بحساب المصفوفة 

 )التي تنص عمى أنو يمكن تحويل المصفوفة المتناظرة 
  

 

 

إلى مصفوفة قطرية باستخدام  
     )عممًا بأن    مصفوفة تحويل متعامدة مثل 

( ، وعندىا تكون المصفوفة القطرية     
 ىي مصفوفة القيم الذاتية )المميزة( لممصفوفة    الجديدة 

  
 

 

ن أعمدة المصفوفة   ىي    ، وا 
 األشعة الذاتية الواحدية لممصفوفة 

  
 

 

 . 
( . 118-2نقوم بالتحقيق من اختبار التقارب )    حساب المصفوفة الجديدة ألمثال العوامل بعد   -9

ذا لم يتحقق ذلك الشرط نكرر عمميات المعاودة من  حتى يصبح أكبر الفروقات بين األمثال  7-1وا 
 ( .0.001أقل من القيمة المفروضة لمتقارب )ولتكن     

 (:5-2مثال )
 ( لخمس المتحوالت السابق باستخدام طريقة اإلمكانية العظمى .2-2المثال )سنتابع معالجو 

 m=1المطموبة في الحل،  وفي ىذه الحالة يمكننا أن نختار  mوىنا عمينا أن نحدد مسبقًا عدد العوامل 
حتى نستطيع مقارنة الحل الناتج عن ىذه الطريقة مع  m=2، ولكننا سنختار العدد m=3أو  m=2أو 

 السابقة الناتجة عن طرائق أخرى . الحمول
وبعد معالجة بيانات ىذا المثال وفق الخوارزمية المذكورة عمى الحاسوب وتحويل الحل الناتج إلى الشكل 

 القانوني )سنعرفو الحقًا( حصمنا عمى الحل المبين في الجدول التالي:
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 ( : الحل النيائي لممثال المدروس:11-2جدول )
 العوامل الحل األولى لعاممين القانوني لمحل لعاممينالشكل  التشاركية

   المتحوالت
              

0.998 0.783 0.621 0.008- 0.999    
0.809 0.550- 0.711 0.899 0.019    
0.961 0.689 0.697 0.109 0.974    
0.815 0.147- 0.891 0.785 0.446    
0.923 0.580- 0.766 0.960 0.030    
   حصة     2.147 2.360 2.759 1.748 4.507

وبمقارنة الشكل القانوني ليذا الحل مع الحل الناتج عن طريق البواقي الصغرى، نالحظ أنيما متقاربان 
ن التشاركية االجمالية تشكل حوالي  % من التباين اإلجمالي ليذه المتحوالت الخمسة ) ألن: 91جدًا. وا 

     
     

 
 (. وىذا أمر جيد ونادر ما يحدث . 

وعند مقارنة ىذا الحل مع الحل بطريقة العوامل الرئيسية نالحظ بعض الفروقات . وخاصة في حصص 
من التشاركية االجمالية، وذلك ألن طريقتا البواقي الصغرى واإلمكانية العظمى تيدفان إلى    العوامل 

كما في طريقة العوامل    م تشاركيات المتحوالت تعظيم حصص العوامل العامة، وليس إلى تعظي
 الرئيسية .

 :mار معنوية تقدير عدد العوامل ب: اخت2-5-1
لقد أشرنا إلى أن بعض طرائق التحميل العاممي )البواقي الصغرى واإلمكانية الصغرى( تشترط أن يتم 

تستخدم لذلك العالقة التالية الداخمة في النموذج العاممي. و  mمسبقًا تحديد أو تقدير عدد العوامل 
[Harman  p.239]  

*
(    )  √    

 
+    *

(    )  √    

 
+          (     ) 

ار فرضية العدم، التي بلذلك كان من الضروري العمل عمى اختبار صحة ىذا التقدير من خالل اخت 
ار خاص يرمز لو ب، ويستخدم لذلك مؤشر اخت       أي أن:    تقول أن عدد العوامل يساوي 

 ويحسب من العالقة :   بـ 

             
| ̃|

| |
                                 (     ) 

       وأن  (Wilks)ىي نسبة اإلمكانية العظمى   حيث أن 
 ىي قيمة محدد المصفوفة االرتباطية المحسوبة أو المقدرة . |̃ |وأن: 
 اطية األصمية .ىي قيمة محدد المصفوفة االرتب | |وأن: 
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.    تزايدت قيمة   ىو حجم عينة المشاىدات ويفترض أن يكون كبيرًا ، وكمما تناقصت قيمة  Nوأن 
 وبدرجة حرية تساوي :   يخضع تقاربيًا لمتوزيع    عممًا بأن 

  
 

 
[(   )     ]                                              (     ) 

 بتعديل مؤشر ىذا االختبار لمعينات متوسطة الحجم فتوصل إلى المؤشر التالي: (Barlitt)ولقد قام 

   [  
 

 
 

  

 
 

  

 
]   

| ̃|

| |
                            (     ) 

   ، و تمت صياغة  | |و  |̃ |ولتبسيط العمميات الحسابية تم إيجاد تقدير تقريبي لنسبة المحددين 
 عمى الشكل التالي:

    ∑∑
 ̅  
 

  
    

 

 

      

                                                (     ) 

 تساوي:   ̅ حيث أن:  
 ̅          

                                                                       (     ) 
ن:     وا 

 . ̃ عناصر المصفوفة ىي قيم المعامالت االرتباطية المحسوبة وىي   
 في النموذج.   و   فيما أمثال عوامل التميز    و   أما 

  نقارنيا مع القيمة الجدولية لـ    وبعد حساب قيمة 
،  ودرجة الحرية   عند مستوى الداللة  ( ) 

     فإذا كانت 
قول أن عدد العوامل العامة ت (، فإننا نقبل فرضية العدم التي      )أو كان   

     عاماًل عامًا كافيًا لتوصيف البيانات المدروسة، أما إذا كانت    . أي أن    يساوي 
)أو   

عاماًل، ونقول     (، فإننا نرفض فرضية العدم القائمة بأن عدد العوامل العامة يساوي      كانت 
المفترضة. ولذلك يمكن    أكبر من  mدد من العوامل إنو لتوصيف البيانات المدروسة نحتاج إلى ع

ونعيد االختبار من جديد ونفترض أن عدد العوامل العامة وىو  ،(120-2االستغناء عن العالقة )
  ثم نقارنيا بـ    ونقوم بإجراء الحسابات الالزمة لحساب قيمة  (    )   

من جديد،   
كذا نكرر ىذه الخطوات حتى نتوصل إلى أول قيمة لـ ... الخ، وى (      )ونتخذ قرارًا حول 

     تحقق المتراجحة    
 األخيرة .   وعندىا نضع عدد العوامل يساوي   

 (:6-2مثال )
( حول العوامل المؤثرة في نمو الفتيات من 1939لنأخذ بتصرف الدراسة التي قام بيا )فرنسيس مولين 

عامًا،  والتي تضمنت ثمانية متحوالت مورفولوجية، وتشكل مجموعتين مختمفتين من  17إلى  7عمر 
فتاة في  305)متحوالت عن القامة ومتحوالت عن البدانة(  وطبقيا عمى عينة مؤلفة من  المتحوالت

المدارس االبتدائية واالعدادية. وبعد جمع البيانات وحساب المصفوفة االرتباطية ليذه المتحوالت كانت 
 كما يمي:
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 (Harman P. 241( المصفوفة االرتباطية لممثال المدروس )مقتبسة من 11-2جدول )
 المتحوالت                        

   الطول  1 0.846 0.805 0.859 0.473 0.398 0.391 0.382
 )المباع(   تباعد الزراعين  0.846 1 0.881 0.826 0.376 0.326 0.277 0.415
 )الزراع(   أطوال الساعدين  0.805 0.881 1 0.801 0.380 0.319 0.237 0.347
 )الساق(   أطوال األرجل  0.859 0.826 0.801 1 0.436 0.329 0.327 0.365
   الوزن  0.473 0.376 0.380 0.436 1 0.762 0.730 0.629
   محيط الحوض  0.398 0.326 0.319 0.329 0.762 1 0.583 0.577
   محيط الصدر  0.391 0.277 0.237 0.327 0.730 0.583 1 0.539
   عرض الصدر  0.382 0.415 0.347 0.365 0.629 0.577 0.539 1

االرتباط المعروضة في الجدول السابق تبين لنا أن المتحوالت األربعة األولى إن دراسة أولية لمعامالت 
ن  ترتبط بقوة مع بعضيا البعض، وىي تشكل المتحوالت التي تقيس حالة القامة )العامل األول(، وا 
معامالت ارتباطيا مع المتحوالت األربعة الثانية ضعيفة. ومن جية أخرى نجد أن المتحوالت األربعة 

ن الثان ية ترتبط بقوة مع بعضيا البعض، وىي تشكل المتحوالت التي تقيس حالة البدانة )العامل الثاني(، وا 
 معامالت ارتباطيا مع المتحوالت األربعة األولى ضعيفة .

، ونحل ىذه المسألة بواسطة طريقة االمكانية (   )وليذا يمكننا أن نفترض أن عدد العوامل العامة 
قة البواقي الصغرى. ولكننا سنفترض أن عدد العوامل العامة يمكن أن يكون العظمى أو بواسطة طري

. وبعد إجراء     ومرة لمحالة     . وسنحل ىذه المسألة مرتين: مرة لمحالة (   )
 الحسابات المعقدة عمى الحاسوب بطريقة البواقي الصغرى حصمنا عمى الجدول التالي:

 :    و    واقي لمحالتين ( الحل النيائي بطريقة الب12-2جدول )
 المتحوالت    عدد العوامل     عدد العوامل 

  
             

        
0.868 0.160- 0.322- 0.860 0.838 0.324- 0.856    
0.998 0.242 0.432- 0.867 0.889 0.412- 0.848    
0.803 0.031 0.396- 0.803 0.821 0.409- 0.808    
0.839 0.163- 0.340- 0.835 0.808 0.342- 0.831    
0.915 0.113- 0.583 0.751 0.889 0.571 0.750    
0.635 0.019 0.492 0.626 0.640 0.492 0.631    
0.577 0.001 0.508 0.565 0.583 0.510 0.569    
0.537 0.182 0.362 0.611 0.493 0.351 0.607    
   من التباين   حصة العامل 4.449 1.510 5.959 4.480 1.533 0.158 6.171
 =8النسبة المئوية من التباين الكمي  55.61 18.88 74.49 58.00 19.16 1.98 77.14
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%( من 74.45يفسر حوالي )   و    ومن ىذا الجدول يتضح لنا أن الحل األول المؤلف من عاممين 
 ليذه المتحوالت. (=8)التباين اإلجمالي 

%( من 77.14يفسر حوالي )   و    و    بينما نالحظ أن الحل الثاني المؤلف من ثالثة عوامل 
لم يكن مؤثرًا في    التباين اإلجمالي ليذه المتحوالت، ومنو نستنتج بدون برىان أن العامل الثالث 

 حاًل مقبواًل . يعتبر   و    التحميل وأن الحل األول المؤلف من العاممين 
( 120-2من العالقة)   ، ونقوم بحساب قيمة   ار فرضية العدم: عدد العوامل بوأخيرًا نقوم باخت

 فنجد أن:

        [
          

          
]        

 تساوي :  ولدرجة حرية        المقابمة لمستوى داللة    ثم نبحث عن القيمة الجدولية لـ 
  

 

 
[(   )     ]     

  فنجد أن: 
      :نجد أن المقارنة، وب        

التي  (   )لذلك نقبل فرضية العدم ،   
 ....اي أن توصيف البيانات المدروسة ال يحتاج إلى أكثر من عاممين. 2تقول أن عدد العوامل يساوي 

 أىمية تمك البواقي .ويمكن التاكد من ىذه النتيجة بدراسة قيم مصفوفة البواقي الثالثة، التي تدل عمى عدم 
 : طريقة المجموعات العاممية: 2-6

مؤلفة من أعمدة متعامدة  Aلقد الحظنا من الطرائق السابقة أن الحل النيائي يكون عمى شكل مصفوفة 
، وتسمى بمصفوفة الصورة العاممية . ولكن تفسير معاني تمك الصورة قد يكون   في الفضاء الجزئي 

 تجمع أو تناثر المتحوالت مع بعضيا البعض .صعبًا أو مستحياًل بسبب 
و    ومؤلفة من عاممين غير مرتبطين )متعامدين(    فمثاًل عندما تكون الصورة العاممية لستة متحوالت 

 يمي: كما        باستخدام المحاور اإلحداثية المتعامدة ليا يمكننا رسم صورة الحل النيائي ،    

b

0 a

 
 

 ( الصورة العاممية5-2الشكل )
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. وغالبًا ما        وتبرز أمامنا تجمعاتيا المختمفة عمى المستوى    وعندىا تظير لنا مواقع المتحوالت 
نحصل عمى عدة مجموعات متقاربة مع وجود بعض النقاط المنعزلة، ولالستفادة من ىذه الوضعية في 

سير معاني تمك التجمعات سنربطيا بعوامل أخرى مائمة وتمر من مراكز تمك التجمعات. ولكننا تحميل وتف
في مجموعات متجانسة ، ثم نشرح كيفية تطبيق    نستعرض قضية تجميع المتحوالت ليا  قبل التعرض

 [.        . Haman p. 254ىذه الطريقة وتحويل الحل المائل إلى حل متعامد حسب ما قدمو ]
 في مجموعات متجانسة :   : تجميع المتحوالت 2-6-1

،   ضمن مجموعات جزئية متجانسة نرمز ليا بـ    إن طريقة المجموعات ترتكز عمى تجميع المتحوالت
ن نجاح العممية البحثية يعتمد عمى جودة عممية  كل منيا يشمل عدة متحوالت تعبر عن عامل معين . وا 

المجموعات، وتكون عممية التجميع سيمة إذا كانت تشترط عمى المتحوالت  تجميع تمك المتحوالت ضمن
أن تكون ارتباطاتيا مع بعضيا البعض أقوى من ارتباطاتيا مع المتحوالت األخرى،    في كل مجموعة 

( Bولقياس ىذا الشرط تم استنباط مؤشر خاص لذلك يسمى )معامل االنتماء( ويدعى أحيانًا )المعامل 
 . ويعرف بالعالقة التالية :   د عمى عناصر المصفوفة االرتباطية المخففة وىو يعتم

معامل االنتماء 
 =   لممتحول 

   مع متحوالت المجموعة المحددة    متوسط معامالت االرتباط لممتحول 
 ×100 

   مع المتحوالت األخرى من غيرالمجموعة    ارتباط المتحول  متوسط معامالت
 

 ( )  
 ̅ 
 ̅ 

                                                                       (     ) 
المستبدلة بقيم التشاركيات  rjjيشمالن قيم معامالت المتحوالت مع نفسيا   ̅ و   ̅ حيث أن المتوسطان 

  
               من العالقة:  

   
 التالية:واآلن لنعرف المجاميع 

ونحسبو من  S. ونرمز لو بـ Gpمع بقية متحوالت المجموعة    + مجموع معامالت ارتباط المتحول 
 العالقة:

  ∑                   (             )                  (     ) 
  ونرمز لو بـ    مع المتحوالت األخرى خارج المجموعة    + مجموع معامالت ارتباط المتحول  

 ونحسبو من العالقة:
  ∑                   (                   )                 (      ) 

ن عدد المعامالت في المجموع    ىو  Sولنفترض أن عدد المعامالت في المجموع  ،    ىو  Tوا 
 الشكل التالي : ( ) فعندىا يأخذ المعامل 

 ( )  

 
  

 
  

    
    

    
        (               )    (     ) 



 الجزء الرابع                                                                               الفصل الثاني

544 

 

ذا كان عدد المتحوالت في المجموعة المحددة  ، فإن عدد المعامالت الزوجية فييا   يساوي   Gpوا 
 ،أي يساوي ما يمي:  سيكون مساويًا لعدد األزواج الممكن تشكيميا من  

     
  

 (   )

 
                                                                (     ) 

بعدد المتحوالت   وعندىا يكون عدد المعامالت األخرى )خارج تمك المجموعة( ومساويًا لجداء العدد 
 ( أي يساوي   :  -nاألخرى )

    (   )                                                                   (     ) 
 تأخذ الشكل التالي: (     )وبعد التعويض نجد أن العالقة 

 ( )  

 
 (   )

 
 

 (   )

                                                     (     ) 

 لمجموعة يعطى بالعالقة:ا إلى    متحول ال نتماءإنحصل عمى أن معامل   وبعد االختصار عمى 

 ( )    
(   )   

(   )   
                                              (     ) 

، وأىميا أن نبدأ بأخذ المتحولين األكثر   لحساب ىذا المعامل لكل متحول  أخرى وىناك عدة أساليب
. ثم نبحث عن  Bونشكل منيما المجموعة األولى ونحسب ليما قيمة المعامل    الت ارتباطًا بين المتحو 

أكبر معامل ارتباط ليما مع المتحوالت األخرى، ونحدد المتحول الثالث المرتبط بشدة معيما ونضيفو إلى 
الت تمك المجموعة، ثم نبحث عن أكبر معامل ارتباط لممتحوالت التي أصبحت في المجموعة مع المتحو 

األخرى ونضيفيا إلى تمك المجموعة ...الخ، ونتابع ذلك مادام ذلك ال يؤدي إلى انخفاض شديد في قيمة 
 m. وبعدىا ننتقل إلى تشكيل مجموعة جديدة بنفس الطريقة، وىكذا نتابع حتى نشكل ( ) المعامل 

مراكز ثقميا، التي مجموعة غير متقاطعة. ثم نطبق عمييا طريقة المجموعات إلنشاء محاور تمر من 
 .           سنرمز ليا بـ 

 : كيفية تطبيق طريقة المجموعات:2-6-2
    لذلك نقوم بإنشاء محورين إحداثيين مائمين ،    و    لنفترض أن الحل النيائي مؤلف من عاممين 

مركز ثقل المجموعة    من النقطة     ، ويمر المحور األول (0)يتقاطعان في نفس المبدأ     و 
. وعندىا نالحظ أن   مركز ثقل المجموعة الثانية    من النقطة     ويمر المحور الثاني    األولى 

في كل مجموعة تزداد عمى المحور المار بمركز ثقميا، وتتناقص مساقطيا عمى    مساقط المتحوالت 
 ( .5-2ل )المحور اآلخر المار بمركز المجموعة األخرى )انظر الشك
ذا أردنا أن ننسب ىذه المتحوالت إلى المحورين المائمين  ، فإن مصفوفة الصورة العاممية     و     وا 

A  تتغير وتتحول إلى مصفوفة أخرى تسمى الصورة العاممية المائمة ونرمز ليا بـP. 
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. Pفوفة المائمة المتعامدة إلى المص Aبواسطة تحويل المصفوفة  Pويمكن الحصول عمى ىذه المصفوفة 
 ، سنتعرض ليا الحقًا .Tويستخدم لذلك التحويل مصفوفة خاصة تسمى مصفوفة التحويل 

، فإننا نصبح أمام محاور غير متعامدة )أي مرتبطة مع     و     وعندما ننتقل إلى المحاور المائمة 
أصبحت غير     و     بعضيا البعض(. وىذا يعني أن معامالت االرتباط بين المحاور المائمة 

معدومة، وىذا يستدعي ظيور مصفوفة جديدة مؤلفة من معامالت االرتباط بين العوامل المائمة، والتي 
 وىي تساوي:  رمزنا ليا بالرمز 

  [

             
                
    

                

]                               (     ) 

 وىكذا نجد أن الحل العاممي المائل أصبح يتألف من مصفوفتين أساسيتين ىما:
عمى العوامل    وىي مساقط المتحوالت     مصفوفة الصورة العاممية: وىي مؤلفة من األمثال    -

 .      العامة المائمة 
مع    وامل المائمة مصفوفة االرتباط لمعوامل المائمة: وىي مؤلفة من معامالت ارتباط الع   -

 بعضيا البعض.
ضمن مجموعات متجانسة من حيث شدة    إن طريقة المجموعات تنطمق من تجميع المتحوالت  

االرتباط بين متحوالتيا، أو من حيث طبيعة تمك المتحوالت، أو من حيث تمركزىا حول نقاط معينة، 
دورًا كبيرًا في طريقة المجموعات،    وتمعب مراكز ثقل المجموعات كمتحوالت مركبة من المتحوالت 

ىذه المتحوالت المركبة )المراكز(، ألنيا تختمف عن وليذا فإننا سنقوم باستعراض مختصر لبعض خواص 
من حيث تبانياتيا ومعامالت ارتباطيا ، لذلك نفترض أنيا ونعرف عمييا    المتحوالت المعيارية 
 المصطمحات التالية :

مجموعة، ونرمز ليا بـ  mأن عدد المجموعات المتقاربة التي يمكن تجميعيا من الحل النيائي ىو  -
ن كل مجموعة منيا تضمن P: 1 2 3 …m)حيث     ، ونرمز   متحواًل معياريًا    ( ، وا 

 . m، وبذلك يكون عدد العوامل مساويًا لعدد المجموعات    لمركزىا بالرمز 
 ونكتبو كما يمي:   يساوي    في المجموعة    أن مجموع قيم المتحوالت ولنفترض 

   ∑  

  

   

                                    (           )                        (     ) 

 (P: 1 2 3 …mوحيث أن )                
،     يساوي   مع جميع المتحوالت في كل مجموعة    أن مجموع معامالت ارتباط كل متحول و  -

 ونحسبو كما يمي:
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    ∑   

  

   

                              
(       )
(         ) 

                       (     ) 

  مع نفسيا والمستبدلة بالتشاركية    يشمل معامالت     حيث أن 
      ،وحيث يتم وضع  

  
   مع كل متحوالت المجموعة األخرى    أن مجموع معامالت االرتباط لكل متحوالت المجموعة و  -

 ونحسبو من العالقة:    )بما فييا متحوالت المجموعة مع نفسيا( ، يساوي 

    ∑   

  

   

      (      )        (         )              (     ) 
 

في المجوعتين    و    ويمكن حساب ىذا المجموع أيضًا من معامالت االرتباط العادية بين المتحوالت 
 كما يمي:   و    

    ∑∑   

  

   

  

   

      (               )                    (     ) 

  (           )وحيث أن 
)وىي تشكل عناصر    ويصبح ىدفنا اآلن حساب معامالت االرتباط بين العوامل المائمة المركبة 

.)وىي تشكل    مع المتحوالت    ن تمك العوامل ( ، ثم حساب معامالت االرتباط بي  المصفوفة 
( ويمكن حساب ىذه المعامالت من خالل المجاميع المعرفة سابقًا، Sعناصر مصفوفة الييكل العاممي 

، وبما أن كل منيا ىو متحول   ولكن قبل ذلك نبحث عن كيفية حساب التباين بين العوامل المائمة 
 ( فإن تباينو يساوي :134-2ب العالقة )وحس   مركب من عدة متحوالت 

   
      ∑        (                )                         (     ) 

،   مع نفسيا ضمن المجموعة    ناتج عن معامالت ارتباط المتحوالت المعيارية    إن ظيور العدد 
ذا اس بقيم التشاركيات     والتي نرمز ليا بـ    تبدلنا المعامالت ألن كل معامل منيا يساوي الواحد . وا 

  
   ، وعندىا نجد أن التباين   

 يمكن أن يكتب عمى الشكل التالي :  

   
  ∑∑   

  

   

  

   

      (                 
  )                    (     ) 

 ( نستنتج أن :137-2)وبمقارنة ىذه العالقة مع العالقة 

   
      ∑∑   

  

   

  

   

      (          )                    (     ) 
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 كما يمي:   و    واآلن يمكننا أن نعرف معامل االرتباط بين المتحولين المركبين 

      
∑ (       )

 
   

         

                                                       (     ) 

 . Nحتى  1ىو دليل الجمع وىو مأخوذ من   حيث 
يمكن حسابيما مباشرة من المعامالت األصمية حسب العالقة         و    إن االنحرافين المعيارين 

 معالجة كما يمي: ( فيمكننا141-2( وضمن كل مجموعة . أما البسط من )2-139)
 

 
∑       

 

   

 
 

 
∑(∑   ) (∑   )

 

   

 

∑∑(
 

 
∑                 

 

   

)  

    ∑∑     (         )

  

   

  

   

    

                                 (     ) 

 

 تأخذ الشكل التالي:( 141-2( أن العالقة )142-2( و )140-2وىكذا نجد من العالقتين )

      
   

√    √   

                                                             (     ) 

 .  و   بين العوامل  Φوىي تشكل عناصر مصفوفة المعامالت االرتباطية 
)عناصر الييكل العاممي    والعوامل المائمة    ولنقم اآلن بحساب قيم معامالت االرتباط بين المتحوالت 

والمتحول المركب    يساوي معامل االرتباط بين     ( . فنجد أن عنصر مصفوفة الييكل Sالمائمي 
ن تباينو يحسب من العالقة )    ، أي يساوي    ( ، ويمكن البرىان عمى أن عنصر 140-2، وا 

 يساوي:    مصفوفة الييكل 
    

   

√   
                                                                                (     ) 

بداللة    وحتى نحصل عمى الحل النيائي المائل يجب أن نحصل عمى التوصيف الخطي لممتحوالت 
)الييكل العاممي    والمتحوالت    وعمى مصفوفة معامالت االرتباط بين العوامل    العوامل المائمة

S)ن أمثال ىذه المعامالت الخطية، والتي تشكل عناصر الصورة المائمة، ىي عبارة عن ، عممًا بأ
 عمى جميع المحاور العاممية المائمة .   إحداثيات النقاط الممثمة ألشعة المتحوالت 

معمومة، فإنو يمكننا  Φرتباطات البينية معمومة، وتكون مصفوفة اال Sعندما تكون المصفوفة الييكمية و 
 ( التالية :55-1من العالقة المشيورة والمشابية لمعالقة ) Pحساب مصفوفة الصورة العاممية المائمة 

                                                                              (     ) 
ذا كانت   من العالقة : Pاب الصورة المائمة غير شاذة فإنو يمكننا حس  وا 

                                                                                (     ) 
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يمكننا الحصول عمى المصفوفة المحسوبة لمعامالت االرتباط  Pوبعد الحصول عمى الحل العاممي المائل 
 ولمبواقي من العالقة:   

                                                                                (     ) 
(، استبدال 145-2معمومتين، فيمكننا من )  والبينية  Pوعندما تكون مصفوفتا الصورة العاممية 

 فيكون لدينا:    بـ  
                                                                                      (     ) 

 ( نجد أن:148-2، وعندما نأخذ منقول الطرفين لمعالقة)        متناظرة فإن    وبما أن 
                                                                                      (     ) 

 )بعد طريقة المجموعات(: كيفية تحويل الحل المائل إلى حل متعامد 2-6-3
لقد الحظنا أن طريقة المجموعات العاممية تعطينا حمول مائمة )بزاوية حادة أو منفرجة( تمر من مراكز 

 ثقل المجموعات المتقاربة. ولتحويل تمك الحمول المائمة إلى حمول متعامدة نقوم بما يمي:
ونريد تحويميما إلى     ويصنعان بينيما زاوية قدرىا     و     نفترض أنو لدينا محورين مائمين 

. وحتى  Aإلى الصورة المتعامدة  Pوتحويل الصورة العاممية المائمة     و     محورين متعامدين 
 كما يمي:    و    نستطيع فعل ذلك نرسم المحاور اإلحداثية الجديدة والمتعامدة 

 ركًا لمنظامين االحداثيين .مبدءًا مشت (O)نعتبر مبدأ اإلحداثيات   -1
 .    بحيث يكون منطبقًا عمى المحور المائل     نرسم المحور   -2
 ( .6-2كما في الشكل )    عموديًا عمى  0من النقطة     نرسم المحور   -3

 
   ( التمثيل المائل والمتعامد لـ 6-2الشكل )

 فقط . Pواختصارًا سنرمز ليا بـ    في    تمثل رأس شعاع المتحول    ولنفترض أن النقطة 
  (     ) ىي        وأن إحداثياتيا في االحداثيات المتعامدة 
 (     ) ىي        وأن إحداثياتيا في االحداثيات المائمة 
 (   )ىي        وأن الزاوية بين المحورين المائمين  
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في كال االحداثيات كما  Pبداللة إحداثيات النقطة    جد أنو يمكننا التعبير عن الشعاع ومن ىذا الشكل ن
 يمي:
 في االحداثيات المتعامدة نجد أن: - أ

                                                                                           (     ) 
 في االحداثيات المائمة نجد أن:  - ب

                                                                                           (     ) 
 (     )  المائمة مرتبطة مع االحداثيات (     )  المتعامدة ومن الشكل أيضًا نجد أن االحداثيات

 بواسطة العالقتين التاليتين : Pلمنقطة 
              

             
                                                                 (     ) 

يساوي تجب الزاوية      و   ومن جية أخرى نعمم أن معامل االرتباط بين المحورين الواحدين المائمين 
 التي بينيما. أي أن:

                                                                                    (     ) 
 ومنيا نجد أن:

       √     
                                                               (       ) 

)مع اختصار الرمز  (     ) بداللة المائمة  (     ) وىكذا نجد أن االحداثيات المتعامدة لمنقطة 
 (، تأخذ الشكل التالي :rإلى     

                     

       √    
                                                                 (     ) 

 ويمكن كتابتيا عمى شكل مصفوفي كما يمي:
(     )   (     )  [

  

 √    
]                                           (     ) 

 متحواًل فنجد أن : nعاماًل و mوبصورة عامة يمكننا تعميم ذلك عمى 
                                                                                               (     ) 

 (   ):ىي مصفوفة الصورة العاممية المتعامدة      حيث أن 
 (   ):ىي مصفوفة الصورة العاممية المائمة      وأن    
    وأن     

:ىي منقول مصفوفة التحويل من االحداثيات المائمة إلى االحداثيات المتعامدة وىي   
 ما يمي : (   )مصفوفة مثمثية عميا وىي تساوي عندما 

             [
  

 √    
]                                                                 (     ) 
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، فإننا نجد         ( تساوي 121-2حسب ) P( أن الصورة المائمة 146-2وبما أنو لدينا من )
 ( تساوي :156-2المعرفة في ) Aأن الصورة المتعامدة 

                                                                                        (     ) 
 

 وعندىا نجد أن :       تحقق خاصية )جذر الوحدة التربيعي(   ولكن المصفوفة 
    (    )        (        

)           (    
   )           

                                                                                                  (     ) 
 

ىي مصفوفة مثمثية عميا مؤلفة من عناصر طريقة الجذر التربيعي، وىي العناصر الواردة في   حيث أن 
ن ىذه العالقة تساعدنا عمى االنتقال من  S(، أما 2-157) فيي المصفوفة الييكمية العاممية المائمة، وا 

ا بكتابة عبارات التحويل في . ويمكن التعبير عنيAإلى الصورة العاممية المتعامدة  Sالييكمية المائمة 
في اإلحداثيات     عمى جممة من المحاور المائمة )بداًل من االحداثيات     العالقة بداللة المساقط 

 المائمة األولية( .
 (: 7-2مثال) 

 9واعتمدت  ،إن دراسة أجريت لمتعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى تحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية
لمعرفة تأثيرىا عمى تحصيميم المدرسي، وجمعت البيانات عنيم ثم حسبت معامالت االرتباط  مؤشرات

  الزوجية ليذه المؤشرات وقدرت التشاركيات 
ووضعتيا عمى القطر الرئيسي فكانت المصفوفة   

 االرتباطية المخففة كما يمي:
 (Harman,P.165( معامالت االرتباط لمؤشرات الدراسة:)مستقاة من 12-2جدول )

                           
 المؤشرات

 المؤثرات
 معاني الكممات -1  (0.81) 0.75 0.78 0.44 0.45 0.51 0.21 0.30 0.31
 تركيب الجمل -   0.75 (0.69) 0.72 0.52 0.53 0.58 0.23 0.32 0.30
 الكممات المز -   0.78 0.72 (0.75) 0.47 0.48 0.54 0.28 0.37 0.37
 مسائل الحساب -   0.44 0.52 0.47 (0.91) 0.82 0.82 0.33 0.33 0.31
 حساب األعداد -   0.45 0.53 0.48 0.82 (0.74) 0.74 0.37 0.36 0.36
 األعداد الناقصة -   0.51 0.58 0.54 0.82 0.74 (0.74) 0.35 0.38 0.38
 حالة الكفوف -   0.21 0.23 0.28 0.33 0.37 0.35 (0.35) 0.45 0.52
 حالة األحذية -   0.30 0.32 0.37 0.33 0.36 0.38 0.45 (0.58) 0.67

 حالة الطاولة -   0.31 0.30 0.37 0.31 0.36 0.38 0.52 0.67 (0.77)
 

  : لقد تم استبدال العناصر القطرية بالتشاركيات مالحظة
( لذلك 71-1المقدرة من العالقة الثالثية )  

 وضعناىا ضمن قوسين عمى القطر الرئيسي .
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وإليجاد العوامل المؤثرة عمى التحصيل الدراسي تم تقسيم ىذه المؤشرات التسعة حسب شدة االرتباط بين 
 مؤشرات ، ورمزنا ليا كما يمي: 3مجموعات،  كل منيا مؤلف من  3عناصرىا إلى 

  (        )     (         )     (         ) 
 

 (  كانت تساوي:134-2من البيانات الفعمية حسب )   وعند حساب المجاميع 
                         

 

-2من مجموع المعامالت االرتباطية ضمن كل مجموعة حسب العالقة )    وعند حساب المقادير 
 ( التالي . 14-2)( تم وضعيا في الجدول 135

 يساويان :   و    في المجموعتين    فمثاًل نجد أن مجموعا معامالت ارتباط المتحول 
                       
                       

 
 

 (8-2محسوبة من )    ( قيم المقادير 14-2جدول )              
 

         
 المجموعات

 المؤشرات
               
0.82 1.40 2.34    
0.85 1.63 2.16    
1.02 1.49 2.25    
0.97 2.55 1.43    
1.09 2.30 1.46    
1.11 2.30 1.63    
1.32 1.05 0.72    
1.72 1.07 0.99    
1.96 1.05 0.98    

 

 ( التالي: وكمثال عمى ذلك نجد أن:15-2تم وضعيا في الجدول )    وعند حساب المجاميع 
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 ( 137-2محسوبة من )    (: قيم المقادير 15-2جدول )

         
 qالمجموعة 

 pالمجموعة 
2.96 4.52 6.75    
3.17 7.15 4.52    
4.98 3.17 2.96    
2.23 2.67 2.60 √    

 ( وكمثال عمى ذلك نجد أن:144-2من العالقة )    ثم قمنا بحساب عناصر المصفوفة 
 

    
   

√   

 
    

    
     

    
   

√   

 
    

    
     

 

مع العوامل    المؤلفة من معامالت ارتباط المتحوالت  Sوىكذا نكون قد حصمنا عمى المصفوفة الييكمية 
 ووضعناىا في الجدول التالي:              المائمة 
     وعناصرىا S ( المصفوفة الييكمية16-2جدول )

            
 المحاور
 المتحوالت

0.37 0.52 0.90    
0.38 0.61 0.83    
0.46 0.56 0.77    
0.43 0.96 0.55    
0.49 0.86 0.56    
0.50 0.86 0.64    
0.59 0.39 0.28    
0.76 0.40 0.38    
0.88 0.39 0.38    

من العالقة   ( قمنا بحساب عناصر المصفوفة 146-2من العالقة ) Pولحساب عناصر الحل المائل 
(2-133:) 

  *     +  *
   

√   √   

+                                              (     ) 
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 ( أن:16-2فمثاًل نجد من الجدول )
      

   

√   √   

 
    

(    )(    )
       

      
   

√   √   

 
    

(    )(    )
       

      
   

√   √   

 
    

(    )(    )
       

 

 

 المتناظرة تساوي:  وبذلك نجد أن المصفوفة 

  [
             

             
             

] 

 تساوي:    ومنيا نجد أن 

    [
                       
                       
                       

] 
 

 من الجداء التالي : Pومنيا يمكننا أن نحصل عمى الصورة العاممية المائمة 

        

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

              
             
             
              
             
            
             
             
             ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(  نحصل عمى الصورة العاممية المائمة، التي تعبر عن  0.20وعند حذف األمثال الصغيرة )التي أقل من 
متحوالت وىي تكتب  3مجموعات تتضمن كل منيا  3بواسطة عامل واحد، ويتشكل منيا    كل متحول 

 عمى الشكل التالي:
                                          

                                                                  
                                                                  
                                                                  

 

 

   ( وتفسر لنا العالقات بين المتحوالت 1-2لفقرة )وىي تحقق شروط شكل الييكل البسيط المعرف في ا
 حيث نجد أن متحوالت كل مجموعة ذات طبيعة واحدة وترتبط بشدة مع بعضيا .
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ذا أردنا أن نحول ىذه الصورة المائمة إلى صورة متعامدة، نستخدم مصفوفة التحويل  من نظام  Tوا 
. لذلك نقوم بحساب عناصر        إلى نظام اإلحداثيات المتعامدة        اإلحداثيات المائمة 

 ثم نطبق عمييا العالقة: Tالمصفوفة 
        

 

لتحويل ثالثة  T( نحسب عناصر المصفوفة 157-2المعرفة لعاممين بالعالقة ) Tوقياسًا عمى المصفوفة 
وذلك باستخدام )طريقة جذر الوحدة   فة عوامل مائمة إلى ثالثة محاور متعامدة اعتمادًا عمى المصفو 

 فنحصل عمى أن:    التربيعي( ثم نحسب 
 

    [
                   

             
        

] 
 

 التالية: Aنحصل عمى الصور المتعامدة  (     )وبإجراء الجداء السابق 

        

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

              
             
             
             
            
            

            
            
            ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

عض األمثال متشابكة. لذلك سنمجأ بولكنيا أقل تعبيرًا وأصعب تفسيرًا ألن  Pوىي تشبو الصورة المائمة 
 إلى الصورة المائمة في الحمول العاممية .

 : األشكال الممكنة لمحمول العاممية : 2-7
عرض بعض األمثمة العددية إلى أنو بعد الحصول عمى أمثال المكونات األساسية المبينة لقد أشرنا عند 

(، 0.20أو  0.10في الجداول السابقة، نقوم بحذف األمثال التي تقل قيمتيا عن مقدار معين )مثل 
ف وعندىا سنحصل عمى األمثال المعنوية المرافقة لممكونات األساسية، وقد تؤدي ىذه العممية إلى حذ

 بعض المكونات األساسية كميًا، وبالتالي قد يأخذ الحل العام أحد األشكال التالية :
 (Hotelling+ keleyالشكل العام لممكونات األساسية: )طريقة   -1

( وىو يأخذ    من العوامل العامة )وبدون عوامل التميز  nبداللة    وفيو يتم التعبير عن المتحوالت 
 (nالشكل التالي )عدد العوامل = عدد المتحوالت = 
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بدون عوامل 
   التميز 

                  
 العوامل

 المتحوالت
x x x x X x  1 
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    
x x x x X x    

   عمى العامل    عمى وجود أمثال عددية لممتحول  (  )في الخمية  xحيث تشير عالقة 
 ( الشكل العام7-2الشكل )

 Simple structureشكل الييكل البسيط    -2
بداللة عدد    وىو أىم األشكال المستخدمة في عمميات تحميل العوامل، وفيو يتم التعبير عن المتحوالت 

( الذي يتضمن عوامل 20-2(، ويعتمد عمى النموذج المختصر )m<nمن العوامل العامة )  mمحدد 
امدة أو المائمة، وىو ، ويستخدم ىذا الشكل لتبسيط صورة الحل النيائي في اإلحداثيات المتع  التميز 

 ( :Thurstoneيشترط أن تحقق المصفوفة الييكمية الشروط التالية )حسب 
أن يتضمن كل سطر من مصفوفة الييكل العاممي صفرًا واحدًا عمى األقل، وىذا يعني أن كل  -أ 

يكون واقعًا عمى أحد المستويات اإلحداثية، مما يجعل مسقطو    شعاع من أشعة المتحوالت 
 عمى المحور المعامد مساويًا لمصفر .

صفرًا  mأن يتضمن كل عمود من المصفوفة الييكمية العاممية عددًا من األصفار ال يقل عن   -ب 
(m . )عدد العوامل العامة 

ن المتحوالت تكون أمثاليا  في كل زوج من أعمدة المصفوفة الييكمية، يمكن أن نجد عدداً   -ج 
 الييكمية مساوية لمصفر في أحد ىذين العمودين، وتكون ذات أىمية ومعنوية في العمود اآلخر .

فإن عددًا من المتحوالت في أي زوج من أعمدة  (   )أو أكثر  4إذا كان عدد العوامل  -د 
 ين .المصفوفة الييكمية يمكن أن يكون ليا أمثال مساوية لمصفر في كال العمود

في أي زوج من أعمدة مصفوفة الييكمية يمكن أن نجد عددًا قمياًل من المتحوالت التي تكون   -ه 
 أمثاليا المتقابمة ذات أىمية معنوية في كال العمودين .
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وسنستخدم ىذه الشروط عند إجراء عمميات التدوير في النظم اإلحداثية المتعامدة أو المائمة، لمحصول 
 ذي يؤدي إلى تخفيض تعقيدات الحل النيائي ويساعد عمى تفسير النتائج .عمى الييكل البسيط. ال

 :  [Okon,Jan P.137]أىم األشكال البسيطة :    -3
بداللة عامل واحد من    الشكل األحادي )طريقة بيرسون( : وفيو يتم التعبير عن كل المتحوالت  -أ 

 وىو يأخذ الشكل التالي:   العوامل العامة مع عامل التميز 

                        
 العوامل

 المتحوالت
     x  x  1 
    X   x    
   X    x    
  X    x     
 x     x     
X      x     

 (8-2الشكل )
بداللة عامل واحد ىو    (: وفيو يتم التعبير عن كل من المتحوالت Dufactorsالشكل الثنائي )  -ب 

 وىو يأخذ الشكل التالي :   مع عامل التميز    العامل الشامل 

                     
 العوامل

 المتحوالت
     X x  1 
    X  x    
   X   x    
  x    x    
 x     x    
X      x    

 (9-2الشكل )
بداللة عامل    )طريقة ىوليزير(: وفيو يتم التعبير عن كل متحول  befoctorsالشكل المزدوج  -ج 

 وىو يأخذ الشكل التالي: Ujمع العوامل            وعامل أخر من العوامل    شامل 
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 العوامل

 المتحوالت
     X   x x  1 
    x    x x    
   x    x  x    
  x     x  x    
 x      x  x    
X      x   x    

 (11-2الشكل )
من  mبداللة عدد    (: وفيو يتم التعبير عن المتحوالت Thurstoneالشكل المتعدد: )طريقة  -د 

ويأخذ الشكل التالي )بعد حذف األمثال    مع وجود عوامل التميز  (   )العوامل العامة 
 الصغيرة منو وبدون نظام محدد (

                              
 العوامل

 المتحوالت
     X    X  1 
    x    x x    
   x    X x x    
  x    x X      
 x     x X x     
X      x  x     

 (11-2الشكل )
فقط،    )أو غيره( بداللة عامل واحد    المثمثي: وفيو يتم التعبير عن المتحول األول الشكل  -ه 

بداللة ثالثة عوامل    ، وعن المتحول الثالث       بداللة عاممين    وعن المتحول 
 ...الخ وىو يأخذ مع عوامل التميز الشكل التالي:         

                                    
 العوامل

 المتحوالت
     x      x  1 
    x      x x    
   x      x x x    
  X      x x x x    
 x      X x x x x    
x      X X x x x x    

 (12-2الشكل )
 لمحصول عمى ىذا الشكل المثمثي .   مالحظة: يمكن تغيير ترتيب مواقع المتحوالت 



 الجزء الرابع                                                                               الفصل الثاني

544 

 

 الشكل القانوني لمحل العاممي :   -4
عندما نقوم بتحميل وحل إحدى مسائل التحميل العاممي بطريقتين مختمفتين أو أكثر. فإننا قد نحصل حمين 

في  mمختمفين ظاىريًا من حيث أمثال المتحوالت بداللة العوامل . أو من حيث عدد العوامل المعتمدة 
 ى جممة إحداثيات خاصة بو . كل منيما.ألن كل منيما يكون منسوبًا إل

 وىنا نتساءل فيما إذا كان ىذان الحالن مختمفين أم متكافئين ؟
 لذلك نقوم بتعريف الحمول المتكافئة بما يمي:

نقول عن أي حمين عاممين إنيما متكافئان، إذا تطابقت أمثاليا وعوامميا عند تحويميا إلى جممة إحداثيات 
ليذا كان من الضروري تحديد صيغة معينة نسمييا الشكل القانوني لمحل ثابتة تسمى بالشكل القانوني . و 

ن عممية تحويل أي حل إلى الشكل القانوني ماىي إال وسيمة لتحويل ذلك الحل إلى جممة  المدروس، وا 
 من اإلحداثيات ثابتة رياضيًا.

أكبر حصة ممكنة من يتميز الشكل القانوني بأنو يحافظ عمى أن يأخذ كل عامل من العوامل المتتالية 
التباين اإلجمالي المحدد في فضاء العوامل العامة وبأن تكون عواممو مستقمة ومتعامدة. ومما سبق 

من خالل تحويمو إلى الشكل  Aنتصور أنو يمكننا الحصول عمى صيغة الشكل القانوني ألي حل عاممي 
 لتحويل التالية:وفق عالقة ا Tبواسطة مصفوفة تحويل متعامدة ووحدوية  Kالقانوني 

                                                                                  (     ) 
     ىي مصفوفة الحل المدروس وتكون من المرتبة  Aحيث أن 

     ىي مصفوفة التحويل المتعامدة الوحدوية وتكون من المرتبة  Tوأن  
    وتكون من المرتبة  Aىي مصفوفة الصيغة القانونية لمحل المدروس  Kوأن 

.  Tوىكذا نجد أن جوىر عممية الحصول عمى صيغة الشكل القانوني يكمن في إيجاد مصفوفة التحويل 
 فنجد أن :   ( من اليسار بـ 161-2لذلك نضرب طرفي العالقة )

 

    
                  

      
                   (     ) 

 

متعامدة )يجب    ، وبما أن    ىي مربعة من المرتبة      وىنا نالحظ أن المصفوفة الناتجة 
  ويساوي مصفوفة قطرية نرمز ليا بـ     يكون من المرتبة      أن تكون متعامدة( فإن الجداء 

 ( الشكل التالي:162-2وبذلك تأخذ العالقة )          ونكتب : 
   (    )                                                                         (     ) 

 

وعند مقارنة     ىو عبارة من مصفوفة متناظرة من المرتبة  (    )وىنا نالحظ أن الجداء 
 بقة التالية:( السا52-2( مع العالقة )163-2العالقة )

                                                                            (     ) 
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(، وبناء عمى ذلك نستنتج أن Rمحل  (    )نجد أنيما متشابيتان من حيث الشكل )حيث تحل 
( ماىي إال حالة خاصة من )النظرية الطيفية(، وىي تعنى أنو يمكن تحويل الجداء 163-2العالقة )

ن العناصر القطرية في المصفوفة  Tبواسطة مصفوفة التحويل   إلى مصفوفة قطرية  (    ) ، وا 
ن أعم(    )ىي القيم الذاتية لمصفوفة الجداء   الناتجة  ىي عبارة عن  Tدة مصفوفة التحويل . وا 

. وىكذا نجد أنو لمحصول عمى (    )األشعة الواحدية الذاتية المقابمة لتمك القيم الذاتية لمجداء 
. يكفي أن نبحث عن القيم الذاتية واألشعة  Kإلى الشكل القانوني  Aمصفوفة تحويل أي حل ابتدائي 

من العالقة  K.ثم نحسب Tالذاتية ونشكل منيا المصفوفة المقابمة لتمك القيم  (    )الذاتية لمجداء 
 ( فنحصل عمى الشكل القانوني المطموب .2-161)
 دراسة تكافؤ الحمول العاممية :  -5

ناتجين عن طريقتين مختمفتين، من خالل تحويميما إلى    و يمكننا دراسة تكافؤ أي حمين عامميين 
 الشكل القانوني، ويكونا متكافئين إذا تطابقت األمثال والعوامل المتقابمة بيما ، أي إذا تحققت الشروط

،   و (، ومن جية أخرى يمكننا دراسة العالقة المباشرة بين ىذين الحمين            )
البيانات ويعتمدان عمى نفس المصفوفة االرتباطية. ونفترض أنيما متكافئان )رغم  المذين ينطمقان من نفس

 اختالف األمثال وعدد العوامل بينيما( وأنيما مرتبطان بعالقة التكافؤ التالية :
                                                                                (     ) 

يستند إلى جممة محاور إحداثية معينة، فإنو يمكنا نظريًا وعمميًا أن نفترض أنو    و ن وبما أن كل م
في الجممة الثانية، ونكتب ذلك عمى  Bمن الجممة األولى إلى الحل  Aتحول الحل  Tيوجد مصفوفة 
 الشكل التالي :

                                                                               (     ) 
مصفوفة مستطيمة فميس ليا مقموب، لذلك نستفيد من خواص المصفوفة المركبة،      وبما أن 

(    )  (    )  (     (    ))( من اليسار بال 166-2ونضرب طرفي العالقة )   
 ، فنحصل عمى أن:

(    )          (      )       
 تحسب من العالقة : Tوباالختصار نجد أن مصفوفة التحويل 

  (    )                                                  (     ) 
ن مقموبيا      وبما أن العوامل متعامدة فإن مصفوفة الجداء  تشكل مصفوفة مربعة قطرية، وا 

ن عناصرىا تساوي مقاليب عناصر يكون موجودًا ويساوي مصفوفة قطرية أخرى وا     (    )
(    ) . 

إلى  Aلتحويل حل الطريقة األولى  Tيمكننا أن نجد المصفوفة    و وىكذا نجد أنو انطالقًا من الحمين 
 ( .167-2. وذلك من خالل العالقة ) Bحل الطريقة الثانية 
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حيث أن شرط التكافؤ    و  ( لتحويل قيم العوامل في الحمين 167-2ويمكننا االستفادة من العالقة )
 يقتضي أن يكون :

                                                                       (     ) 
 في الطريقة األولى تحسب من خالل العالقة: Fوبطريقة مشابية نجد أن قيم العوامل 

  (    )                                        (     ) 
تحويل قيم العوامل في أحد الحمين إلى الحل األخر . أي أن  Tوىكذا يمكننا بمساعدة المصفوفة 

 تسمح لنا بتوضيح أو تفسير العالقة بين أي حمين عاممين . Tالمصفوفة 
 

 ميا حصمنا عمى الحمين:: لنفترض أنو لدينا مسألة من ستة متحوالت وبعد ح (: عمى التكافؤ8-2مثال )
A – . الحل المتعامد الذي حصمنا عميو بطريقة العوامل الرئيسية 
B- .الحل المائل حصمنا عميو بطريقة المجموعات لنفس المثال 

  

    

[
 
 
 
 
 
             
             
             
            
            
            ]

 
 
 
 
 

     

    

[
 
 
 
 
 
             
             
             
            
            
            ]

 
 
 
 
 

 

               ومنيا نجد أنو يجب أن يكون :     
جراء ما يمي: Tوإليجاد مصفوفة التحويل   بينيما نقوم بحساب وا 

 

     *
            
            

+                                                                 
 

(    )   *
            
            

+                                                                          
 

(    )      *
                                    
                                       

+

 

 

 وزاوية الدوران تساوي : Tوبذلك نجد أن مصفوفة التحويل بينيما 
 

  (    )        *
             
            

+  [
   (     )      (     )

   (     )     (     )
] 

 

 )تقريبًا( كما يمي: Bفنحصل عمى الحل  Tبواسطة  Aولمتحقق من ذلك نقوم بتحويل الحل 
 

    

[
 
 
 
 
 
             
             
             
            
            
            ]
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 الثالثالفصل 
 Rotationكضااي التدوير 

 
 تمييد:

بداللة عدد محدود من    إن اليدف األساسي لمتحميل العاممي ىو التعبير عن عدد كبير من المتحوالت 
ن ىذه العوامل يجب أن تعبر عن المتحوالت المدروسة وتشكل توصيفًا    العوامل االفتراضية  . وا 

نيا قد تكون متعامدة )غير مرتبطة( أو مائمة )مرتبطة مع بعضيا(،  مختصرًا لمعالقات الموجودة بينيا، وا 
ن األمثال العددية المصاحبة ليا تعبر عن معامالت ارتباطيا مع المتحوالت األصمية، ومنيا يمكننا  وا 
حساب تشاركيات المتحوالت وتباينات العوامل. ولكن تمك األمثال والحمول المتشكمة منيا نادرًا ما تعطينا 
تفسيرًا موضوعيًا عن العالقات بين المتحوالت المدروسة ، ألنيا تتغير من عينة ألخرى وتتأثر بإدخال 

ن ى ذا يؤدي إلى تغير وضع المحاور المتحوالت الجديدة التي تؤدي إلى إزاحة مراكز ثقل المجموعات، وا 
 اإلحداثية وبالتالي إلى تغير تمك األمثال .

وليذه األسباب كان البد من البحث عن أسس موضوعية لالنتقال من وضعية معينة لإلحداثيات إلى 
ن أىم المعايير المستخدمة في  أخرى من أجل الحصول عمى حل عاممي أكثر تعبيرًا وأسيل تفسيرًا، وا 

الوضعية ىو تحقيق مفيوم شكل الييكل البسيط الذي عرفناه سابقًا . ويتم ذلك عن طريق  تحديد ىذه
تدوير المحاور اإلحداثية المتعامدة أو المائمة حتى نحصل عمى وضعية الييكل البسيط، ولذلك سنميز بين 

 نوعين من التدوير ىما:
يتم تدوير جممة المحاور اإلحداثية : وىو تدوير في اإلحداثيات المتعامدة، وفيو  التدوير المتعامد -

(. مع الحفاظ عمى التعامد فيما بينيا ، وىو يعطينا حاًل متعامدًا 0المتعامدة ككل حول المبدأ )
 آخر يحقق بعض مواصفات الييكل البسيط.

: وفيو يتم تدوير كل من المحاور اإلحداثية المتعامدة إلى محاور مائمة. أو تدوير التدوير المائل -
المحاور المائمة إلى محاور مائمة أخرى. وعندىا تتغير الزوايا بين المحاور الجديدة ، وىو كل من 

 يعطينا حاًل مائاًل يحقق بعض أو كل مواصفات الييكل البسيط .
  التدوير المتعامد: 3-1
كنا قد افترضنا أو اشترطنا أن  ،(20-1لقد الحظنا أنو عند تحميل العوامل حسب النموذج المختصر ) 

مستقمة عن بعضيا البعض ) أي أن معامالت االرتباط بينيا معدومة    تكون العوامل العاممة 
     

( ، وىذا يعني أن جممة إحداثيات تمك العوامل متعامدة . لذلك يمكننا أن نرسم األشعة    
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ن أبسط    اقطيا عمى المحاور العامة بداللة مس   في الفضاء    الممثمة لممتحوالت  المتعامدة . وا 
 .       ( في المستوى 0حالة لتدوير المحاور اإلحداثية ىي حالة التدوير حول المبدأ )

 كانت كما يمي:   و   بداللة عاممين    متحوالت  6لنفترض أن أمثال الحل العاممي لـ  (:1-3مثال )
  (  : Uberla,p.174أمثال الحل العاممي لممثال الوارد في) (:1-3جدول )               

 الجداء
       

 التشاركيات
  
        

 العوامل
 المتحوالت

0.36 0.72 0.60 0.60    
0.16 0.32 0.40 0.40    
0.24- 0.73 0.80 0.30-    
0.14- 0.53 0.70 0.20-    
0.12- 0.40 0.60 0.20-    
0.02- 0.05 0.20 0.10-    
   حصة  0.7 2.05 2.75 0.00

 نأخذ جداء األمثال المتقابمة فنجد من )العمود األخير( أن:     و   ولمتأكيد من تعامد المحورين 

            ∑      

 

   

                                                             (   ) 

عمى شكل شعاع ينتيي    متعامدان، لذلك نقوم برسم كل متحول      و   ىذا يعني أن المحورين 
 فنحصل عمى الشكل التالي: (       )وحسب إحداثياتو       عمى المستوى   بنقطة 
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، لذلك سنحاول تدوير محاور اإلحداثيات      وىنا نالحظ أن عناصر ىذا الحل مشتتة عمى المستوى 
، بحيث نجعل جميع أو معظم النقاط تقع في الربع األول   بعكس حركة عقارب الساعة بزاوية مقدارىا 

   الجديد وتصبح ذات إحداثيات موجبة ، فنحصل عمى المحورين الجديدين 
    و 

  . 
  والزاوية  (    )بداللة اإلحداثيات القديمة  (     ) ولحساب اإلحداثيات الجديدة ألية نقطة 

          ( أن اإلحداثيات الجديدة تساوي:               1-3نالحظ من الشكل )
                                                                                                          

 (:Uberla,p.174)  *ومنيا نحصل عمى العالقتين التاليتين
                
                 

                                                             (   ) 
 والتي يمكن كتابتيما مصفوفيًا عمى الشكل التالي :

[        ]    [      ]  *
         
        

+                                               (   ) 
  ونسمييا بمصفوفة التدوير بعكس حركة عقارب الساعة بزاوية مقدارىا  Tونرمز لممصفوفة األخيرة بـ 

 : **ونكتبيا كمايمي
    *

         
        

+                                                                   (   ) 
                                    

 تساوي: (     )( أن اإلحداثيات الجديدة 4-3( : لمبرىان عمى ذلك نالحظ من الشكل )4مالحظة )  *
                                     ( )

                                        ( )
                                                       

                     نجد من جية أخرى أن:                                           ولحساب 
   بالعالقة :                          ترتبط مع      ولكن 

   
                                  

 ( )                      يساوي:                                                        CPوبذلك نجد أن 
(         )   فنحصل عمى أن:              (b)نعوض ذلك في                     

 ( )                          فنحصل عمى أن:                   ثم    ونكتبيا حسب الترتيب لـ 
   بالعالقة :                                             يرتبط مع    فنجد أن    أما بالنسبة لحساب 

  
      

   
   

    
 

  

    
                         ( )                                                                          

   بالعالقة:   يرتبط مع     وكذلك نجد أن 

  
 أي أن:        

           (        )                ( )                                                                                    
   فنجد أن:                                            ( )نعوض ذلك في 

  

    
 (        )        

 

                                                                         
  

    
          

     

    
   

 

                                                                      
  

    
 [       ]          

 

                                                                                                   ( ) 
 المتعامد باتجاه عكس عقارب الساعة التاليتين: وبذلك نصل عمى العالقتين المستخدمتين كثيرًا في عمميات التدوير

                

                 
                        (   )                                          

 الشكل التالي: انأخذت Tالمصفوفة و  (2-3العالقة) فإن ( ،وعندىا- θبـ ) θنستبدل  ( : إذا كان التدوير مع حركة عقارب الساعة2مالحظة ) **
                
                

                     *
        
         

+ 
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ذا رمزنا لمصفوفة الحل النيائي في اإلحداثيات  ولمصفوفة الحل النيائي في  Aبالرمز       وا 
   اإلحداثيات الجديدة 

    و 
 T. فإننا نجد أن ىاتين المصفوفتين مرتبطتان بواسطة  Bبالرمز   

 القة التالية :بالع
                                                                                          (   ) 

، فنجد أن       ( ، نفترض أن زاوية التدوير 1-3ولتطبيق ذلك عمى الحل العاممي في الجدول )
   (  )             (  ) ن مصفوفة التدوير        لشكل التالي :تأخذ ا T، وا 

 

  [
   (  )     (  )
   (  )    (  )

]  *
           
          

+ 
 إلحداثيات الجديدة لمحل النيائي السابق كما يمي:اوبذلك يمكننا حساب 

   

    

[
 
 
 
 
 
        
        
         
         
         
         ]

 
 
 
 
 

*
           
          

+  

  
   

 

[
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            ]

 
 
 
 
 

            

 

 

 وىكذا نستنتج أن عممية التدوير أعطتنا صورة جديدة لمحل النيائي تتميز بما يمي:
 أصبحت موجبة .   إن جميع أمثال المتحوالت   -1
   ازدادت عمى    و   إن أمثال   -2

   وتناقصت عمى   
رت عمى ىذين وذلك ألن المساقط تغي  

 المحورين .
   قد تغيرت فأصبحت أمثاليا عمى    و   و   و   إن أمثال المتحوالت  -3

أكبر مما كانت   
   عميو كما إن أمثاليا عمى 

 أصبحت صغيرة .  
   (، ولكن حصة العامل األول 2.75إن التشاركية االجمالية ليذين العاممين بقيت ثابتة )  -4

ازدادت   
   ( ونقصت حصة العامل الثاني 1.0375إلى )

 ( .1.7129وأصبحت )  
   : إذا أردنا أن نجري عممية التدوير السابقة بحيث يمر المحور الجديد مالحظة

من النقطة التي تمثل   
 قة:   من العال  ( عمينا أن نقوم بحساب زاوية التدوير0.60، 0.60والتي إحداثياتيا )   المتحول األول 

    
  

  
 

    

    
   

   أي أن زاوية التدوير التي تجعل 
، ومنيا نجد أن مصفوفة التدوير       تساوي    يمر من   

 تساوي: Tالجديدة 
  [

   (  )     (  )
   (  )    (  )

]  *
             
            

+ 
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ن صورة الحل الجديد الذي يمر من   تحسب من العالقة :   وا 

   

[
 
 
 
 
 
        
        
         
         
         
         ]

 
 
 
 
 

*
             
            

+  

[
 
 
 
 
 
       
       
            
            
            
            ]

 
 
 
 
 

          

 

 

 وىو يختمف عن الحل السابق ويتميز عنو بما يمي:
   ازدادت عمى المحور    و   إن أمثال المتحولين   -1

   دمت عمى وانع  
   المتعامد مع   

  
 ، المتين تقعان عمى استقامة واحدة( .   و   يمر من النقطتين  OF1)ألن  

   ازدادت قمياًل عمى    و   و   و   إن أمثال المتحوالت   -2
   وتراجعت قمياًل عمى   

بسبب   
   تغير موقع 

 بالنسبة لمنقاط التي تمثل ىذه المتحوالت .  
  ( ولكن حصة العامل األول 2.75إن قيمة التشاركية اإلجمالية بقيت ثابتة )  -3

( 1.375أصبحت )  
  وحصة العامل الثاني 

 ( .1.376أصبحت )  
إن الشكل الجديد أصبح قريبًا من شكل الييكل البسيط ألنو أصبح يحقق بعض شروطو )راجع   -4

 شروط الييكل البسيط( .
 تحويل الحل المفروض إلى شكل أفضل من الشكل السابق .والسؤال اآلن ىو: ىل يمكن 

   بحيث يمر المحور الثاني         والجواب ىو: نعم يمكن ذلك بتدوير الحل المفروض بزاوية 
بين   

ن أفضل وضع لـ    و   و   و   تجمع النقاط التي تمثل المتحوالت     ، وا 
ىو الوضع الذي يمر   

والذي يتميز بأن إحداثياتو تحسب من متوسطات إحداثيات ىذه المتحوالت  Sجمع من مركز ثقل ذلك الت
 تساوي : Sعمى المحورين القديمين، أي أن إحداثيات 

 (
 

 
∑   

 

   

  
 

 
∑   

 

   

)   (            ) 

 نحسب ظميا من العالقة :    مع    ولحساب الزاوية التي يصنعيا 
     

     

    
        

 

              تساوي:     مع    ومن جدول التوابع المثمثية نجد أن الزاوية التي يصنعيا 
                        تساوي:     مع    وبذلك تكون الزاوية التي يصنعيا  

   وىي زاوية التدوير المناسبة لممحاور، حتى يمر المحور الجديد 
   من مركز ثقل تجمع المتحوالت   

 ، ومنو نجد أن:  و   و   و
 

       (      )                                       (      )                 
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ن مصفوفة التحويل   أصبحت تساوي: Tوا 
  *

             
            

+ 
 فنحصل عمى أن:      وإليجاد الحل الجديد في المحاور الجديدة نحسب الجداء 

   

    

[
 
 
 
 
 
        
        
         
         
         
         ]

 
 
 
 
 

*
             
            

+  

  
   

 

[
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              ]

 
 
 
 
 

 

 

   قد ازدادت عمى المحور الجديد    و   و   و   وىذا يعني أن أمثال )مساقط( المتحوالت 
  

   وتناقصت عمى 
   قمياًل عمى    و   . بينما تناقصت أمثال   

   وتزايدت عمى   
. واحتفظت   

 ( .2.75التشاركية االجمالية بقيمتيا )
   : حتى تصبح الصورة األخيرة أكثر تعبيرًا وأسيل تفسيرًا ، يجب أن نجعل المحور األول مالحظة

  
، وأن نجعل المحور الثاني يمر من مركز        ؤلف من النقطتين يمر من مركز ثقل التجمع األول الم
، وعندىا نجد أن ذلك يزيد بآن واحد قيم مساقط   و   و   و   ثقل التجمع الثاني المؤلف من 

 )أمثال( متحوالت كل تجمع عمى المحور المار بو، وينقص من مساقطو عمى المحور المقابل لو .
بة يخل بشروط تعامد اإلحداثيات ويجعمنا ننتقل من اإلحداثيات المتعامدة إلى ولكن تحقيق ىذه الرغ

   اإلحداثيات المائمة، ألن المحوين الجديدين 
   و  

يصبحان غير متعامدين. وىذا أمر يحتاج إلى   
 معالجة خاصة وسنتعرض ليا الحقًا .

، فإن عمميات التدوير تجري في فضاء    و   و   أما عندما يكون الحل النيائي ممثاًل بثالثة عوامل 
 ( وكما يمي :2-3وفي كل مستو عمى حدة ، كما في الشكل )   العوامل العامة 

*

1F

*

2F

*

3F

1F

3F

2F

jZ







 
   (: عمميات التدوير في 2-3الشكل )
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حول المحور المتعامد   بتدوير اإلحداثيات بزاوية          نجري التحويل األول في المستوى   -1
 التالية :    حول محوره( وذلك باستخدام المصفوفة  CD)كما يدور قرص     

    [
          
         
   

]                                               (   ) 
 

    حول المحور المتعامد   بتدوير اإلحداثيات بزاوية        نجري التحويل الثاني في المستوى   -2
 التالية :    )كما تدور عجمة السيارة حول محورىا( وذلك باستخدام المصفوفة 

    [
          
   

         
]                                               (   ) 

 

المحور المتعامد  حول γبتدوير اإلحداثيات بزاوية        ثم نجري التحويل الثالث في المستوى   -3
 التالية:    )كما تدور المروحة في السيارة حول محورىا(، وذلك باستخدام مصفوفة التحويل     

    [
   
          
         

]                                               (   ) 

ناتجة عن جداء ىذه المصفوفات ويمكننا إجراء ىذه التحويالت الثالثة دفعة واحدة باستخدام المصفوفة ال
 والتي تساوي: Tونرمز ليا بـ 

                                                                             (   ) 
لتدوير اإلحداثيات حول محاورىا المتعامدة الثالثة . وتكون  Tوىكذا نحصل عمى المصفوفة اإلجمالية 

ذا رمزنا لمحل الجديد في اإلحداثيات الجديدة بالرمز 3*3مرتبتيا   فإنو يساوي: B، وا 
                                                    (    ) 

 

ذا رمزنا لعناصر المصفوفة   عمى الشكل التالي: Bفإنو يمكننا كتابة الحل النيائي     بالرمز  Tوا 

     [

         
         

   
         

]  [

         

         

   
         

] [

         

         

         

]    (    ) 

 

وأن نكتب الصورة النيائية بداللة المحاور الجديدة  Bومنيا يمكننا أن نحصل عمى عناصر الحل النيائي 
 مى الشكل التالي:ع   

                                                                                            (    ) 
 ( عمى الشكل التالي:12-3بداللة األمثال الجديدة من )   كما يمكننا كتابة وحساب أي متحول 

  
       

       
       

 (      )              حيث (       )          
لكل     و    و    ( تساعدنا عمى حساب األمثال الجديدة 11-3ومن جية أخرى نجد أن العالقة )

   في اإلحداثيات الجديدة    متحول 
   و  

   و   
 كما يمي:    
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                                     (    ) 

 (       )حيث:                   
 نكتبيا عمى الشكل التالي:     وإلظيار بعض خواص المصفوفة اإلجمالية 

  [

         

         

         

]                                                         (    ) 

ن أىم خواصيا عندما تكون اإلحداثيات متعامدة ىي:  وا 
إنيا مصفوفة متعامدة، أي أنيا تتألف من أشعة عمودية متعامدة، وىذا يعني أن الجداء السممي لكل   -1

 عمودين منيا يساوي الصفر .
إن طول كل شعاع عمودي فييا يساوي الواحد )أشعة واحدية(، أي أن مجموع مربعات عناصر أي   -2

 عمود منيا يساوي الواحد .
 يجب أن تحقق الشروط التالية: Tإن ىذه الخواص تعني أن عناصر األعمدة في 

 شروط التعامد: إن يكون الجداء السممي ألي عمودين فييا مساويًا لمصفر: - أ
                               
                               
                               

                             (    ) 
 

 إن يكون طول أو مربع طول كل عمود فييا مساويًا لمواحد: شروط الواحدية :  - ب
   
     

     
   

   
     

     
   

   
     

     
   

                                                                 (    ) 

درجات حرية      3، أي أنيا تترك لنا     مجاىيل ىي  9معادالت وتتضمن  6وىذه الشروط تشكل 
ستويات الثالثة ، وىي عمميات التدوير التي أشرنا إلييا في الم   ( لمتدوير في الفضاء الثالثي 3-6-9)

 (السابق.2-3)حول المحاور المعامدة ليا كما في الشكل 
 [  :Harman, P.317طرائق التدوير في اإلحداثيات المتعامدة  ] 3-2

لقد الحظنا أن المشكمة الرئيسية في عمميات التدوير، ىي كيفية حساب الزاوية المناسبة لمتدوير، بحيث 
نحصل عمى حل يحقق شروط الييكل البسيط المذكورة سابقًا . ولمعالجة ىذه القضية الحظنا من األمثمة 

مر أحد المحاور فييا )أو )أو مجموعة من النقاط( ىو أن ي   السابقة أن أفضل وضع لتمثيل نقطة ما 
في مركزىا(، وكذلك وجدنا أنو عند تدوير أحد المحاور ليقترب من تمك النقطة فإن إحداثياتيا عمى ذلك 
ن الجداء السممي لإلحداثيات الجديدة  المحور ستزيد ولكن إحداثياتيا عمى المحاور األخرى ستتناقص. وا 

عمى ىذه المالحظة توصل )فيرجيوسن( إلى تشكيل مقياس  ألي نقطتين مختمفتين يبدأ بالتناقص، واعتماداً 
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اقتصادي لمتدوير مؤلف من مجموع جداءات إحداثيات مجموعة النقاط المجتمعة، ولكن بما أن ىذه 
المجاميع قد تأخذ قيمًا سالبة أو موجبة، فقد اقترح أن يتم استبدال المجموع العادي بمجموع مربعات جداء 

 . وىو يأخذ الشكل التالي: nوعمى جميع المتحوالت  mخوذًا عمى جميع العوامل إحداثيات تمك النقاط مأ

∑ ∑ (       )
 

 

     

 

   

                                                    (    ) 

(   ) وىذا يتألف من 

 
 .    زوجًا من االحداثيات الجديدة لممتحوالت  nمجموعًا مؤلفًا من  

)الحل القبمي( والحل بعد  Aىذه القضية ننطمق من العالقة التي تربط بين الحل قبل التدوير  ولمعالجة
 في اإلحداثيات المتعامدة كما رأينا سابقًا وىي: T)الحل البعدي( بواسطة مصفوفة التحويل  Bالتدوير 

                                                                                  (    ) 
  ، مع شرط أن تبقي قيمة التشاركية Bإلى المصفوفة  Aتحول المصفوفة  Tأي أن المصفوفة 

الخاصة   
ثابتة )= مربع طولو( ، وىذا يعني رياضيًا أن التشاركيات الفردية قبل وبعد التدوير يجب    بكل متحول 

 أن تحقق العالقة:

∑   
 

 

   

 ∑   
 

 

   

   
                     (         )          (    ) 

ذا أخذنا مربعات ىذه التشاركيات فإنو يجب أن يبقى ثابتًا أيضًا     ∑)وا 
 )

 
ن مفكوكة         وا 

 يجب أن يساوي مقدارًا ثابتًا، أي أن:

(∑   
 )

 

 ∑   
 

 

   

   ∑    
    

 

 

     

                         (    ) 

 (          )أي أن      (       وذلك من أجل كل متحول 3-21)        
فنحصل عمى التركيب الذي يجب أن    ع المتحوالت نقوم اآلن بأخذ مجموع الطرف األيمن عمى جمي

 يساوي مقدارًا ثابتًا، كما يمي :

∑∑   
 

 

   

 

   

   ∑ ∑ (   
    

 )

 

     

 

   

                         (    ) 
 

لتشاركية ( يساوي مقدارًا ثابتًا بشكل دائم ألنو أصبح مرتبطًا با22-3وىنا نالحظ أن مجموع الحدين في )
 Aأي أنو إذا ازداد أحدىما يؤدي إلى تناقص اآلخر، وىكذا نجد أن عممية تحويل المصفوفة  اإلجمالية .

يجاد زاوية التدوير، يمكن أن تستند إلى مدخمين مترابطين وذلك حسب الحد الذي يتم  Bإلى المصفوفة  وا 
( ،  نجد 17-3ذين الحدين مع المقياس)استخدامو في حل ىذه المسألة. وبنتيجة المقارنة الرياضية بين ى

أنو إذا استخدمنا الحد الثاني فإن األمر يقتضي جعمو أصغر ما يمكن، أما إذا استخدمنا الحد األول فإن 
 األمر يقتضي جعمو أكبر ما يمكن.
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ند ، وأصبح ىدفو ع وانطالقًا من ذلك فإن )فيرجيوسن( نفسو اقترح أن يتم تعظيم الحد األول ورمز لو بـ 
 التدوير ىو تعظيم المقدار التابع التالي:

  ∑∑   
 

 

   

 

   

                                                    (    ) 

الجديدة، التي بدورىا تتأثر بمكان توضع المحاور  يرتبط بقيم األمثال العاممية Qوىنا نالحظ أن المقدار 
 أكبر قيمة ممكنة .    Qاإلحداثية بعد التدوير . وليذا يجب تدوير المحاور بحيث يأخذ المقدار  

، وىو عبارة عن قيمتو ما تكون عند درجة nيساوي   ومن الناحية النظرية نعمم أن الحد األعمى لـ 
 ( .  يمثل بعامل واحد    وية لمواحد )كل متحول التعقيد لكل من المتحوالت مسا

يبمغ حده األقصى عندما تصبح درجة تعقيد كل من المتحوالت أصغر ما يمكن. وعندىا يمكننا  Qأي أن 
 أي نقول أن مجموعة المتحوالت موزعة عمى شكل يحقق بعض شروط شكل الييكل البسيط .

 (Quartimax: طريقة )كوارتي ماكس 3-2-1
عمى العوامل الجديدة    وسميت بذلك ألنيا تيدف إلى تعظيم مجموع األسس الرابعة ألمثال المتحوالت 

  
، وإليجاد زاوية التدوير في أحد المستويات،  ، وتعتمد ىذه الطريقة بشكل أساسي عمى تعظيم المقدار  

   ونالحظ أن المقدار     ليا بـ  فقط، نرمز    و    المعرف بالمحورين       وليكن المستوى 
 يأخذ في ذلك المستوي الشكل المختصر التالي :

    ∑(   
     

 )

 

   

                                                    (    ) 

والتوابع     و     يعطيان بداللة اإلحداثيين القديمين     و     ومعموم  إن اإلحداثيين الجديدين 
 (( :2-3( بالعالقتين التاليتين )انظر العالقة ) )أو اختصارًا     المثمثية لزاوية الدوران 

                   

                    
                                             (    ) 

 فقط كما يمي:  التابع لمزاوية   عمى المقدار ( نحصل 24-3وبالتعويض في العالقة )

   ( )  ∑*(               )
 
 (                )

 
+    (    )

 

   

 

والتي     و    ( لتدوير أي محورين كالمحورين  )اي     واآلن يصبح ىدفنا إيجاد تمك الزاوية 
 قيميا الممكنة التالية: qو pأكبر ما يمكن، وعندما نعطي  ( )   تجعل قيمة التابع 

          (   )                                
في مصفوفات  Aستساوي جداء المصفوفة األساسية  Bفإن المصفوفة النيائية لإلحداثيات الجديدة 

(   ) التحويل المتتالية ولجميع األزواج الممكنة والتي تبمغ 

 
 وجًا أو تدويرًا كما يمي:ز  

                     (   )                                    (    ) 
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(، وىنا نالحظ أنو في circleوعندما ننجز جميع ىذه التدويرات نكون قد أنجزنا ما يسمى )دورة كاممة 
في الدورة السابقة وتقترب من حدىا أكبر مما كانت عميو   نياية كل دورة كاممة ستصبح قيمة المؤشر 

،        في المستوى     ألي عممية تدويرية   ، ومن جية أخرى ولتحديد قيمة الزاوية nاألعمى 
 أكبر ما يمكن نقوم بما يمي: ( )   والتي تجعل قيمة التابع 

 .  ( بالنسبة لمزاوية 26-3نشتق العالقة ) -أ 
( )  نضع ىذا المشتق مساويًا لمصفر فنحصل عمى :                -ب 

  
   . 

 . وبعد حسابات مطولة نحصل عمى أن :  نقوم بحل معادلة المشتق بالسنبة لـ   -ج 

  (  )  
  ∑ (         )(   

     
 ) 

   

∑ *(   
     

 )
 
 (        )

 
+ 

   

 
 

 
            (    ) 

 

 ىي القيمة العددية لممقام .  ىي القيمة العددية لمبسط ، و    حيث
(  )  ( كما يمي:                    28-3ويمكننا أن نكتب المعادلة )  

   (  )

   (  )
 

 

 
 

 أي أن معادلة المشتق األول تساوي :
  

  
      (  )       (  )                                         (    ) 

 تساوي  (  )   و (  )   وبما أن دورة كل من 

 
، لذلك يجب عمينا أن نبحث عن حمول لمزاوية  

ىي الواقعة في المجال   . وتدل التجارب أن أفضل الخيارات لحمول  [     ]في المجال   
أكبر ما يمكن، يجب أن نتحقق من شرط سالبية    التي تجعل  . وعند تحديد قيمة [       ]

 ( الشرط التالي :4( أي يجب أن يتحقق )بعد االختصار عمى  المشتق الثاني )عند القيمة المحددة لـ 
 

 

   

   
      (  )      (  )                                         (    ) 

(، وبعد االصالح نجد أن 30-3( ونعوضيا في )29-3من ) (  )   ولتطوير ىذا الشرط نحسب 
 ( يصبح كما يمي:30-3الشرط )

 
     

 
   (  )                                                                  (    ) 

 مقدار موجب فإن الشرط األخير يصبح كما يمي : (     )وبما أن 
   (  )

 
                

 

 
  (  )     (  )                 (    ) 

، وبما أن كل منيما يمكن أن يكون موجبًا أو  يجب أن تكون مثل إشارة  (  )   وىذا يعني أن إشارة 
 (  )سالبًا، فإنو سيكون لدينا أربعة إمكانيات )بدائل(، وكل إمكانية تقابل الربع الذي تقع فيو الزاوية 

 وىي المعروضة في الجدول التالي: (  )   وكذلك (  )   و  و  وذلك حسب توافق إشارات 
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 (: كيفية تحديد حساب زاوية التدوير:2-3جدول )

القطاع الذي يقع فيو زاوية 
  التدوير 

إشارة  (  )الربع الذي تقع فيو الزاوية 
   (  ) 

 ( 32-3اإلشارات في العالقة ) 
اشارة 

  (  ) 
إشارة 
  المقام 

إشارة 
  البسط 

 + + + +          األول                 
 + - - -            الثاني                

 - - + -              الثالث                 
 - + - +           الرابع                   

ضمنو من  (  )يتم تحديد الربع التي تقع فيو الزاوية   والمقام   وبناء عمى إشارتي كل من البسط 
)        العالقة: 

 

 
، ثم نقوم Tوتعويضيا في مصفوفة التحويل   ، وبعدىا يتم حساب (

، وىو سيكون الحل       فنحصل عمى الحل الجديد  Tمن اليمين بـ  Aبضرب المصفوفة 
 .    النيائي بعد التدوير األول في المستوي 

 (32-3ا أن نتأكد من تحقق الشرط )عمين، ( )    حتى نتأكد من حصولنا عمى أكبر قيمة لمتابع: مالحظة
، المبين في العمودين      و   بداللة عاممين    لنأخذ الحل األولي لثمانية متحوالت  (:2-3مثال )

 ( ، وإلجراء عممية التدوير عمى ىذا الحل نقوم بما يمي:3-3من الجدول ) 3و 2
( من خالل حساب عناصر كل منيما عمى 28-3نحسب قيمتي البسط والمقام الواردتين في العالقة )

 بيانات المثال التالي، ولذلك نعد الجدول التالي:
 : (  )  لحساب  (: الحسابات الالزمة3-3جدول )

× الجداء 
 الفروقات

 المتحوالت Aالحل األولي  المربعات الجداء الفروقات Bالحل النيائي 
           

     
       

     
     

     
          

0.3498- 0.196 0.899 0.5321 0.6574- 0.1568 0.6889 0.396- 0.830    
0.3446- 0.131 0.934 0.4491 0.7673- 0.2200 0.6691 0.469- 0.818    
0.2796- 0.105 0.902 0.3828 0.7304- 0.2209 0.6037 0.470- 0.777    
0.3046- 0.172 0.876 0.4760 0.6400- 0.1608 0.6368 0.401- 0.798    
0.2891 0.877 0.315 0.3678 0.7860 0.2500 0.6178 0.500 0.786    
0.1489 0.774 0.250 0.2418 0.6156 0.2098 0.4516 0.458 0.672    
0.0821 0.715 0.197 0.1557 0.5275 0.1971 0.3528 0.444 0.594    
0.1326 0.660 0.307 0.3077 0.4309 0.1109 0.4186 0.333 0.647    
 المجموع 4.4394 1.5263 2.5776 0.3053 3.4247 1.1706 3.5563 2.4112 -0.6260

(، وبعد إجراء 28-3الواردين في العالقة )  والمقام   ومن نتائج ىذه الحسابات نقوم بحساب البسيط 
 تساوي:  (( نجد أن قيمة 3-3جداء عناصر عمودي الجداء والفروقات )الموجودين في الجدول )

    ∑(        )(   
     

 )

 

   

  (       )          



 الجزء الرابع                                                                                 الفصل الثالث

529 

 

 األخير المتضمن مجموع المربعات نجد أن:ومن السطر 
  ∑*(   

     
 )

 
 (        )

 
+  (      )                 

 ( فنجد أن:28-3ثم نعوض ذلك في العالقة )
  (  )  

 

 
 

       

       
                                                                       

ن ال    وبما أن البسط  حسب معطيات السطر الثالث من  (  )، فإن الزاوية     مقام . وا 
،   وىذا             ( تقع في الربع الثالث، أي أنيا محصورة في المجال:  2-3الجدول )
 .              محصورة في المجال   يعني أن 

 تساوي : (  )لزاوية وبالعودة إلى جداول التوابع المثمثية أو باستخدام اآلالت الحاسبة نجد أن ا
         (      )                         

   تساوي:         وىكذا نجد أن زاوية الدوران المطموبة 
      

 
            . 

، أي يكون             التدوير بعكس حركة عقارب الساعة في المستوى  إتجاه وحتى نحافظ عمى أن يكون
 تجاه حركة الدورانلمداللة عمى ا)  (. فإننا نترك القيمة السالبة لمزاوية 4-3مالئمًا لممصفوفة )

 (. وعندىا نجد أن:4-3(، ونقوم بحساب عناصر مصفوفة التحويل )المعاكسة
        (      )                      (      )         

 تأخذ الشكل التالي: Tوبذلك نجد أن مصفوفة التحويل 
  [

         
        

]  *
            
             

+                                               
 Bعمى الحل  حصمنا ومنيا ،     نقوم بتطبيق العالقة:  Bولحساب عناصر الحل النيائي 

 اليةيحافظ عمى ثبات قيمة التشاركية االجم ىوو  ،(3-3وضعناه في العمودين األخيرين من الجدول )و 
 مقابل(،           )أكبر ما يمكن  رويجعل قيمة المؤش ،(5.9657) في الحمين والمساوية

 لمحل األولي . 2.883 القيمة
 Varimax: طريقة فري ماكس 3-2-2

لقد الحظنا من الفقرة السابقة أن طريقة )كوارتي ماكس( كانت تيدف إلى تبسيط التعبير في كل سطر من 
(، ولكن طريقة )فري ماكس( التي وضعيا   )أي تبسيط التعبير عن كل متحول  Aأسطر المصفوفة 

(Kaiser)  تيدف إلى تمبية شروط الييكل البسيط من خالل الضغط عمى األعمدة )أي من خالل الضغط
 وعمى تبايناتيا .        عمى العوامل 
من خالل تباين مربعات أمثالو، فإذا كان عمود أمثال    ببساطة تباين العامل  (Kaiser)ولقد عرف 

 في الحل النيائي كما يمي:               عمى المتحوالت    العامل 
                                                                               (    ) 
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ن مربع كل منيا يقع          تحقق المتراجحة : فإن قيم ىذه األمثال كمعامالت ارتباط  ، وا 
،وىي تشكل أبسط شكل ليا عندما يأخذ بعضيا قيمًا قريبة من الواحد ويأخذ بعضيا   ]    [في المجال 

   اآلخر قيمًا قريبة من الصفر. )أي عندما تأخذ 
   قيمًا متطرفة(، وىذا يعني أن تباينيا )أي تباين   

  )
ذا رمزنا لتباين مربعات األمثال العمودية في ىذه ا مأخوذًا    لمعامل     لحالة سيكون أكبر ما يمكن، وا 

  عمى جميع المتحوالت بالرمز 
 . نجد أنو يساوي :  

  
  

 

 
∑(   

   ̅  
 )

 
 

   

                         (        )                          (    ) 

ن   مفكوكو يساوي :وا 

  
  

 

 
∑   

 

 

   

 
 

  
(∑   

 

 

   

)

 

                  (        )                   (    ) 

  وحتى تشمل ىذه العالقة جميع العوامل الداخمة في الصورة العاممية، نأخذ مجموع المقدار 
عمى جميع   

 فنحصل عمى المقدار التالي:،   العوامل 

   ∑  
 

 

   

 
 

 
∑∑   

 

 

   

 

   

 
 

  
∑(∑   

 

 

   

)

 
 

   

                                (    ) 

التي تعطينا الييكل البسيط ، يجب أن تجعل     إلى أن عناصر الحل النيائي  (Kaiser)وىكذا توصل 
 أكبر ما يمكن .   المقدار 

، وىو أنو يتيح لممتحوالت ذات التشاركيات اً كبير  اً يار عيبولكن التجارب العممية أظيرت أن ليذا المع
أكثر من المتحوالت ذات التشاركيات الصغيرة، أي تترك   الكبيرة أن تؤشر عمى حساب زاوية التدوير 

 ليا وزن أكبر في تحديد الحل النيائي. 
عمى جذور     النيائي  نفسو بتحسين المعيار السابق وتعديمو بتقسيم عناصر الحل (Kaiser)وليذا قام 

)ألنيا تجعل    ، وسمى الناتج باألمثال الممعيرة لممتحول   لممتحوالت  (  )التشاركيات المقابمة ليا 
طول شعاع كل سطر مساويًا لمواحد( . ثم قام بتعريف تابع جديد لمتعبير عن بساطة الحل النيائي 

 ( .  ثم ضربو بـ    عمى     بتقسيم كل    بالعالقة التالية )استخرجو من 

   ∑∑(
   

  
)

  

   

 

   

 ∑(∑
   
 

  

 

   

)

 
 

   

                                          (    ) 

       في المستوى     ثم أطمق عمى ىذا المؤشر المعياري اسم )فري ماكس(، ولتحديد زاوية التدوير 
بداللة عناصر الحل     و    ( ونكتب عناصر الحل النيائي 28-3العالقة ))لعاممين فقط( نستخدم 

 كما يمي :    و    األولي 
                       

                        
                                                           (    ) 



 الجزء الرابع                                                                                 الفصل الثالث

534 

 

بحث عنيا في جميع المستويات ال، ثم       في المستوى     ويصبح ىدفنا اآلن إيجاد زاوية التدوير 
 نطبق العالقة: B، و لمحصول عمى جميع عناصر الحل النيائي   األخرى في فضاء العوامل العامة 

                  (   )                                         (    ) 
 أكبر ما يمكن نجري ما يمي :  التي تجعل التابع     وإليجاد ىذه الزاوية 

ونرمز ليذه القيم الممعيرة والواقعة في     وعناصر الحل النيائي     نقوم بمعيرة عناصر الحل األولي 
 كما يمي:       المستوى 

   
   

  
            

   

  
 (    )                              ( لمحل األولي)                            

 

   
   

  
            

   

  
 (    )                             ( لمحل النيائي)                            

 بالعالقة: Tوىكذا نجد إنيما يرتبطان عبر المصفوفة 
(       )  (       ) [

         
        

] 
 

 ( تأخذ الشكل التالي:38-3وىي تعطينا أن العالقة )
   

   

  
              

   
   

  
               

                                                                (    ) 

 . ( ) فقط ونرمز لو   صل عمى تابع لمزاوية ( نح37-3وبتعويض ىذه العناصر في العالقة )
ونضعو مساويًا لمصفر فنحصل عمى المعادلة   وإليجاد القيمة العظمى ليذا التابع نأخذ مشتقو بالنسبة لـ 

 اآلتية:
  ( ) 

  
                                                                                                (    ) 

 ومن ىذه المعادلة وبعد إجراء حسابات معقدة نحصل عمى أن:

  (  )  
   

   
 

  
(     )

 

 
  

  
                                                             (    ) 

 ( تعني وتساوي ما يمي:44-3حيث أن الرموز في )

     
    

   ∑  

 

   

           ∑  

 

   

  ∑(  
    

 )

 

   

    ∑     

 

   

                                        (    ) 
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، بحيث تجعل قيمة المقدار  ]       [( ضمن المجال 44_3من العالقة )  ويتم تحديد قيمة الزاوية 
V ( 2-3( أكبر ما يمكن ، وذلك اعتمادًا عمى الجدول )37-3في )( الوارد في طريقة )كوارتي ماكس

شارتي البسط   )كما فعمنا سابقًا( .   والمقام    وحسب قيمتي وا 
    يجب أن تحقق الشرط التالي:  ( ) وأخيرًا نشير إلى أن قيمة المشتق الثاني لمتابع 

   
    

 (: 3-3مثال )
( لثمانية متحوالت. ولنجري عميو الحسابات الالزمة 2-3لنأخذ الحل األولي الوارد في المثال السابق )

 : (لعاممين فقط  (   والمبينة في الجدول التالي
 :والحسابات الالزمة عمييا ( بيانات المثال السابق4-3)جدول 

 حسابات المقادير الوسيطة
األمثال الممعيرة لمحل 

 األولي
جذر 
 التشاركية

 أمثال الحل األولي
 المتحوالت

        
    

                         
0.9783- 0.2082- 0.7773- 0.6293 0.4306- 0.9026 0.9196 0.396- 0.830    
0.8718- 0.4896- 0.8630- 0.5041 0.4974- 0.8675 0.9429 0.469- 0.818    
0.8221- 0.5691- 0.8857- 0.4641 0.5176- 0.8556 0.9081 0.470- 0.777    
0.9576- 0.2878- 08024- 0.5967 0.4490- 0.8935 0.9831 0.401- 0.798    
0.7676 0.6405- 0.9056 0.4238 0.5367 0.8437 0.9316 0.500 0.786    
0.6809 0.7328- 0.9309 0.3657 0.5632 0.8264 0.8132 0.458 0.672    
0.5432 0.8397- 0.9591 0.2832 0.5987 0.8010 0.7416 0.444 0.594    
0.9457 0.3244- 0.8137 0.5811 0.4576 0.8891 0.7277 0.333 0.647    
 المجموع ---- ----- ----- ----- ------ 3.8490 0.2809 -4.0921 -0.6930

 نجد أن:ومن ىذا الجدول 

  ∑  

 

   

                           ∑  

 

   

                     

  ∑(  
    

 )

 

   

           ∑     

 

   

        

 

 ( نجد أن:44-3وبتعويض ذلك في العالقة )

  (  )  
        

 
 
              

        
 
 
[(      )  (      ) ]

                             
 

  (  )  
       

       
                        (      )             
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شارة المقام سالبة. أي أن الزاوية  تقع في المجال:  (  )وىنا نالحظ أواًل أن إشارة البسط سالبة وا 
،             ، وىذا يعني أن زاوية التدوير تقع في المجال:             

 ثمثية أو من اآلالت الحاسبة نجد أن:ومن جداول التوابع الم
        (      )                                        

        ومنيا نجد أن قيمة زاوية التدوير                           
      

 
            ، 

 ومنيا نحسب عناصر مصفوفة التحويل فنجد أن : 
                                                                            

 تأخذ الشكل التالي : Tوىكذا نجد أن مصفوفة التدوير 
  [

         
        

]  *
            
             

+ 
 كما يمي: Xنحصل عمى الحل النيائي الممعير  Tمن اليمين بـ   وبضرب عناصر الحل األولي الممعير 

      
)قبل المعيرة( بضرب عناصر الحل النيائي  Bثم نقوم باالنتقال إلى حساب عناصر الحل النيائي 

، ونضع النتائج في  (     )    ، أي نحسبيا من العالقة    بقيم جذور التشاركيات  Xالممعير 
 (.    و    الجدول التالي: )انظر العمودين األخيرين 

 (: الحسابات الالزمة إليجاد الحل النيائي:5-3) جدول

    الحل النيائي  شكل الييكل البسيط
          

 مربعات العناصر
 الحل النيائي

 المتحوالت باألمثال الممعيرة
                  

    
        

0.000 0.879 0.272 0.879 0.0874 0.9128 0.2957 0.9554    
0.000 0.919 0.210 0.919 0.0496 0.9504 0.2228 0.9749    
0.000 0.890 0.182 0.890 0.0400 0.9600 0.1999 0.9798    
0.000 0.858 0.246 0.858 0.0762 0.9237 0.2760 0.9611    
0.900 0.000 0.900 0.238 0.9343 0.0665 0.9666 0.2560    
0.792 0.000 0.792 0.183 0.9495 0.0508 0.9744 0.2254    
0.720 0.000 0.729 0.135 0.9667 0.0333 0.9832 0.1826    
0.684 0.000 0.684 0.250 0.8823 0.1177 0.9393 0.3431    
 المجموع ---- --- 4.0142 3.9860 ---- ---- ---- ----
 المربعاتمجموع  ---- --- 3.5331 3.5049 3.316 2.648 ---- ----

 

وىكذا نجد أن عناصر الحل النيائي قد أصبحت موجبة وأخذت قيمًا أكثر تعبيرًا وأسيل تفسيرًا، ألن أمثال 
  المتحوالت األربعة األولى قد ازدادت وأخذت قيم معنوية في العامل األول 

وأمثال غير معنوية في   
  العامل الثاني 

ن أمثال المتحوالت األربعة األخر      ى قد تناقصت في ، وا 
  وتزايدت في   

، وىذا   
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  يعني أن العامل األول يتألف من المتحوالت األربعة األولى وتشكل العامل األول 
ن المتحوالت    ، وا 

  األربعة األخرى تشكل العامل الثاني 
  ، ولقد قمنا بحساب المربعات  

  و  
الستخداميا في حساب   

 وتساوي : Vعظمى لمتابع القيمة ال، حيث وجدنا أن قيم عناصر ىذا الحل تعطينا Vقيمة التابع 
   (             )  [(      )  (      ) ]          

 

         والتي كانت تساوي :  Aالمقابمة لمحل األولي  Vمقابل قيمة 
 ويمكن توضيح عممية التدوير السابقة عمى الشكل التالي:

5Z

7Z

6Z

8Z

3Z
2Z

1Z
4Z

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.2 0.4 0.6 0.8 11

1

0.2

0.4

0.6

0.8

1F

1

*F

2

*F

2F

 
 (: التدوير المتعامد لممثال السابق3-3الشكل )

 

 ومن الشكل نالحظ أن الحل األخير أصبح يتألف من عاممين:
            والثاني: ويضم المتحوالت               األول: ويضم 

ما يكون إلى شكل الييكل البسيط ، ويكفي أن  وأخيرًا نستنتج أن الحل النيائي المدور الجديد أصبح أقرب
( ميممة أو معدومة. فنحصل عمى العمودين األخيرين المذين يحققان 0.30نعتبر األمثال التي تقل عن )

 شروط الييكل البسيط حيث يوجد صفر في كل سطر، ويوجد أكثر من صفر في كل عمود .
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 vary max( السابق ولنعالجو حسب طريقة 2-1) لنأخذ الحل العاممي المتعامد لممثال (:4-3مثال)
 لمحصول عمى ىيكل بسيط، ولذلك نجري الحسابات التالية:

 varimax(: حسابات التدوير حسب 6-3جدول )
جذر  األمثال الممعيرة المقادير المطموبة

 التشاركيات 

   
 المتحوالت      

          
    

              

0.6005- 0.7997- 0.9486 0.3165- 0.8113 0.5846 0.9939 0.8064 0.5810    
0.6222- 0.7828- 0.9441- 0.3295 0.5790- 0.8153 0.9409 0.5448- 0.7671    
0.1528- 0.9883- 0.9971 0.0766- 0.7337 0.6795 0.9895 0.7260 0.6724    
0.4311- 0.9024 0.2210- 0.9753 0.1112- 0.9938 0.9382 0.1043- 0.9324    
0.6318- 0.7751- 0.9421- 0.3353 0.5765- 0.8171 0.9682 0.5582- 0.7911    
 المجموع     ----- 1.2470 -0.1615 -2.4435 -2.4384

 ( أن:44-3وىكذا نجد من العالقة )

  (  )  
        

 
 
 (      )(       )

        
(      )  (       ) 

 

 
          

         
          

 تقع في الربع الثالث، ومن جداول التوابع المثمثية نجد أن: (  )( نجد أن الزاوية 2-3ومن الجدول )
(  )       (      )                            

 

   أي أن زاوية التدوير المناسبة تساوي:
        

 
                              

 تساوي : Tأن عناصر مصفوفة التحويل  وبذلك نجد
  [

   (      )     (      )
   (      )    (      )

]  *
              
               

+ 
 ومنيا نجد أن اإلحداثيات الجديدة لصورة الحل السابق تساوي ما يمي:

      

    

[
 
 
 
 
            
             
            
             
             ]

 
 
 
 
 *

              
               

+  

    

[
 
 
 
 
            
             
            
            
             ]

 
 
 
  

( -34.85الذي حصمنا عميو بعد تدوير المحاور اإلحداثية بمقدار) Bومما سبق نالحظ أن الحل الجديد 
ن نعتبر األمثال التي تقل عن درجة، يتميز بأنو يحقق معظم شروط الييكل البسيط، وإلظيار ذلك يكفي أ

 ( ميممة أو مساوية لمصفر فنجد أن ذلك الحل يساوي :0.20)

  

[
 
 
 
 
           
           
           
            
           ]
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ويتضمن صفرين في كل عمود، (   وىو يتضمن في كل سطر صفرًا واحدًا عمى األقل )ماعدا سطر 
 وىذه أىم خواص الييكل البسيط .

 كما يمي:       وأخيرًا يمكننا أن نرسم الحل المدور الجديد مع المحاور اإلحداثية الجديدة 

 
 ((2-1(: الحل بعد التدوير )قارنو مع الشكل )4-3الشكل )
 رئيسيين:وىو يشير إلى وجود عاممين 

فمو موقع خاص بينيما،    ، أما المتحول        والثاني: يتألف من         األول: يتألف من 
 إلى العامل األول، لذلك يمكن إدخالو ضمن العامل األول . وولكنو أقرب من

 [  Harman P.336: ]وطرائقو : التدوير المائل 3-3
 : تمييد:3-3-1

يستخدم التدوير المائل لتحسين الصورة العاممية لممسألة المطروحة. وييدف إلى تحويل الحل المتعامد )أو 
المائل( إلى حل مائل )آخر( محمول عمى محاور مائمة تمر من مراكز ثقل المجموعات التي تشكميا 

 وعات( .)كما في الحالة التي رأيناىا في طريقة المجم   في الفضاء    المتحوالت 
واحديان ويشكالن في المستوى محورين    و   ولتوضيح معاني الحل المائل نفترض أن الشعاعين 

عمى ىذه المحاور نفترض    )حادة أو منفرجة(. ولتسييل عممية تمثيل المتحوالت   مائمين بينيا بزاوية 
، فتكون (    )   طولو     ، أو بشعاع   يتمثل عمى ىذا المستوى بنقطة    أن كل متحول 

، وىي تمثل (         ) في ىذا النظام المائل ىي    اإلحداثيات المائمة )الموازية لممحاور( لمنقطة 
(، أي يمكننا أن 5-3كما في الشكل )    و    أمثال )أثقال( ذلك المتحول عمى المحورين المائمين 

 عمى شكل تركيب خطي كما يمي:   و   بداللة    نكتب أي متحول 
                                                              (    ) 
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 الصحيح ( أكبر من الواحد   عمى    )أمثال     ( نالحظ أن القطعة المستقيمة 5-3ومن الشكل )
يمكن أن تأخذ قيمًا أكبر من الواحد،       في اإلحداثيات المائمة     أي أن األمثال ،  (     )

، ألنيا عبارة عن (     )وذلك عمى عكس االحداثيات المتعامدة التي تكون دائمًا أصغر من الواحد 
ن األمثال وأل ،        عمى المحورين  (    )   الذي طولو     المساقط العمودية لمشعاع 

 .   والعوامل    رتباط بين المتحوالت تمثل معامالت اال    العمودية 

1

2

1t

2t

1jb

2jb

1
1jC

2jC 1

 1 2 bjP b

jh

0


1

 
 ( التدوير المائل5-3الشكل )

  يساوي جذر التشاركية    في الفضاء    لقد أشرنا إلى أن طول أي شعاع 
 لذلك الشعاع وتساوي :  

   ‖  ‖                                                              (    ) 
 

ذا رمزنا لمزاوية بين الشعاع     ولمسقطو العمودي عمى    بالرمز    ( والمحور    )الممثل لـ    وا 
 ( أن:5-3نجد من الشكل )،  فإننا     بالرمز    ولمسقطو العمودي عمى     بالرمز 

      
   
  

                                                                         (    ) 
                                                                                (    ) 

معامالت ، فإن   ممثمة عمى شكل أشعة في    ومن جية أخرى نعمم أنو إذا كانت المتحوالت 
يساوي جداؤىما    و   االرتباط بينيما تساوي جداؤىما السممي، وىكذا نجد أن معامل االرتباط بين 

 السممي ويساوي :
                                                                 (    ) 
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 يساوي:     فإن معامل االرتباط  (     )وأن  (     )يساوي الواحد    وبما أن طول الشعاع 
                                                                          (    ) 

 ( نستخمص مباشرة أن :49-3( و )51-3ومن العالقتين )
                                                                               (    ) 

 وبطريقة مشابية يمكننا أن نبرىن عمى أن:
، ماىي إال معامالت     و    ( عمى المحورين المائمين   )الممثل لـ     المساقط العمودية لمشعاع 

التي تعبر عن  (      )عمى الترتيب . وىي تختمف عن األمثال     و    مع المحورين    ارتباط 
 ( يوضح ذلك .5-3والشكل )   اإلحداثيات المائمة لممتحول 

 (        )، ولكن األمثال     و    عمى المحورين     ومع أن كمتا الحالتين تشكالن مساقط 
، ويمكن أن   بشكل يوازي    عمى     ، ومن أسقاط    بشكل يوازي    عمى     تنشأ من إسقاط 

تكون موجبة أو سالبة، والشيء األىم ىو أن قيمتيا يمكن أن تكون أكبر من الواحد )وذلك حسب موقع 
 ( .      في المستوى    المتحول 

فيي تساوي معامالت      و    عمى المحورين المائمين    لـ  (        )أما المساقط العمودية 
ن ىذه المساقط يمكن أن تكون موجبة أو سالبة ولكن قيميا     و    والمحورين    االرتباط بين  ، وا 

 المطمقة ال يمكن أن تتجاوز الواحد. )حسب خواص معامل االرتباط( .
ذا اقتربت الزاوية بين   المساقط يتطابقان. فإن كال النوعين من  (   )إلى الزاوية القائمة    و   وا 

( ورياضيًا من العالقات السابقة أنو يوجد لدينا 5-3مما سبق يمكننا أن نستخمص ىندسيًا من الشكل )
 مصفوفتان أو صورتان عامميتان لممحاور المائمة ىما:

لممتحوالت     : وىي عبارة عن مصفوفة األمثال مصفوفة الصورة العاممية المائمة ونرمز ليا بـ  - أ
 ويمكن أن تكون قيميا المطمقة أكبر من الواحد .            عمى المحاور المائمة    

: وىي عبارة عن مصفوفة معامالت االرتباط بين   مصفوفة الييكل العاممي ونرمز ليا بـ   - ب
 ، وتكون قيميا المطمقة أصغر من الواحد .              والعوامل المائمة    المتحوالت 

 أما في اإلحداثيات المتعامدة فإن ىاتين المصفوفتين تتطابقان . 
( 56-1( و)55-1( و)49-1وبطريقة مشابية لما فعمناه في الفصل األول عند استخراج العالقات )

( ، يمكننا أن نستخرج عالقات مشابية وبرموز مناسبة لإلحداثيات المائمة، 5-3واستنادًا إلى العالقة )
 حيث نجد أن:

والعوامل المائمة  Zjالمؤلفة من معامالت االرتباط بين المتحوالت  Sلمصفوفة الييكمية ا -
t1,t2,t3,….,tm  والتي تساوي بداللة الصورة العاممية األولية ،A  وبداللة مصفوفة التحويلT :ما يمي 

                                                                                        (    ) 
 ( ما يمي :55-1وىي تساوي من جية أخرى وقياسًا عمى العالقة ) -

                                                                                          (    ) 
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 ىي مصفوفة المعامالت االرتباطية بين العوامل المائمة نفسيا والتي تساوي:   حيث أن :  -
                 (   )                                                 (    ) 

 ( أن :55-3وىكذا نجد من )
                                                                                   (    ) 

( نجد أن 54-3وباالستفادة من العالقة )   (  )        ( نجد أن : 56-3ومن العالقة )
 ( تأخذ الشكل التالي:57-3العالقة )

        (   )    (  )     (  )                  (     ) 
 مباشرة من العالقة :  من المصفوفة    ي أنو يمكننا حساب مصفوفة الصورة المائمة أ

    (  )                                                                                    (    ) 
العاممي األول  ، يسمى بالحل      إن التعبير عن نقاط المتحوالت في نظام اإلحداثيات المائمة 

 وما شابييما بالمحاور األولى .     و    )األوالني( ، ويسمى المحوران 
نقوم بتحسين ذلك الحل والبحث عن حل آخر      و    وبعد حساب وتحديد أمثال ىذه النقاط عمى 

 م إنشاؤىا كما يمي: ويت      يسمى بالحل الثاني منسوب إلحداثيات جديدة متعامدة تخالفيًا مع األولى 
ويكون     متعامدًا مع     ، بحيث يكون و         نقوم بإنشاء محورين إحداثيين جديدين 

( 5-3، ونسمييما بالمحاور الثانية ، وىما المحوران المرسومان عمى الشكل )    متعامدًا مع     
 السابق .

تصبح     عمى المحور     ( يتضح لنا أن مساقط النقاط األربعة القريبة من 5-3ومن الشكل )
 مساوية لمصفر تقريبًا .

ىي أيضًا تصبح مساوية     عمى المحور الثاني     وكذلك نجد أن مساقط النقاط األربعة القريبة من 
 لمصفر تقريبًا .

الذي يحقق شروط الييكل البسيط . وىكذا نجد أنو توجد عالقة  وبذلك نكون قد حصمنا عمى الحل الثاني
 بين ىذين النوعين من الحل ويمكننا االنتقال من أحدىما إلى اآلخر .

ولكن في المسائل العممية غالبًا ما يمجؤون مباشرة إلى الحل المائل الثاني )بداللة المحاور الثانية 
ت مناسبة إلنشاء نظام إحداثيات عند التدوير ويحقق لنا ( ألن المحاور الثانية تشكل اتجاىا      

 معظم شروط الييكل البسيط .
ن العقبة األولى في التدوير المائل ىي ضرورة التفريق بين الصورة العاممية المائمة  والييكل العاممي  Pوا 

 وفيم معاني كل منيما . Sالمائل 
 مين المائمين األول والثاني حيث أنأما العقبة الثانية تتمخص في فيم الفروقات بين الح

 .      الحل المائل األول يكون منسوبًا لإلحداثيات المائمة األولى 
 .      المتعامدة تخالفيًا مع       أما الحل المائل الثاني فيكون منسوبًا لإلحداثيات المائمة الثانية 
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 المائل :: خوارزمية التدوير لمحصول عمى الحل األول 3-3-2
لقد الحظنا مما سبق أن الحمول العاممية قد تكون متعامدة أو مائمة، وسنقدم فيما يمي خوارزمية لالنتقال 

 من اي حل متعامد إلى حل مائل، يحقق بدرجة ما شروط الييكل البسيط، وتتألف من الخطوات التالية:
 ينا حمول متعامدة مثل:الحصول عمى حل ابتدائي متعامد باستخدام أي من الطرق التي تعط  -1

طريقة االمكانية العظمى، وسيكون معرفًا عمى  –طريقة البواقي الصغرى  –طريقة العوامل الرئيسية 
m . عاماًل متعامدًا 

أي إيجاد المحاور اإلحداثية المائمة، التي تمر من : Redution Patternإيجاد الصورة المخففة   -2
المترابطة بشدة مع بعضيا البعض. ونرمز لتمك    مراكز ثقل المجموعات التي تشكميا المتحوالت 

، فنحصل عمى     (    )ولعددىا بالرمز    ولعدد عناصرىا بالرمز    المجموعات بالرمز 
، فمن الشكل   متحواًل في فضاء العوامل  nاًل مركبًا بداًل من متحو     محورًا مائاًل يمثل     

( نالحظ أن المتحوالت الثمانية تشكل مجموعتين من المتحوالت المترابطة بشدة، 5-3السابق )
وتتألف من    وتتألف من المتحوالت األربعة األولى وتقع في الربع الرابع، والثانية :   األولى: 

األخرى وتقع في الربع األول، وإليجاد المحاور التي تمر من مراكز ثقل ىاتين  المتحوالت األربعة
، ونشكل لكل منيا متحواًل   في كل مجموعة    المجموعتين نأخذ متوسط أو مجموع المتحوالت 

 ين :ويعرفان بالعالقتين التاليت       فيكون لدينا متحوالن مركبان جديدان ىما   مركبًا نرمز لو بـ 
( لممجموعة األولى)                                                 
( لممجموعة الثانية)                                                 

 

    و   يشكالن المتحولين المركبين      و    ( يبين لنا أن الشعاعين 6-3والشكل البياني )
 ،  .   و   ، ورمزنا ليما بـ    و   من مركزي ثقل المجموعتين المذين يمران 
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ولتحويل ىذين الشعاعين إلى محاور إحداثية مائمة، عمينا أن نأخذ الشكل المعياري ليما. ولذلك عمينا 
 متحولين معياريين كما يمي:أن نحسب التباين واالنحراف المعياري ليا ثم نعرف عمييا 
   

  

   

   
  

   

 

يساوي مجموع معامالت    ( نجد أن تباين كل متحول مركب 139-2واعتمادًا عمى العالقة )
 أي أن:   المنتمية لممجموعة    االرتباط بين المتحوالت 

   
  ∑∑   

  

   

  

   

              (        )                                    (    ) 

،    نحسب تباين المتحول المركب األول أن ( 11-2من الجدول )أنو يمكننا وفي مثالنا ىذا نجد 
حيث يساوي مجموع عناصر المصفوفة الجزئية لمعامالت االرتباط المقابمة لممتحوالت 

مع بعضيا البعض )عممًا بأنو يشمل حساب معامل كل متحول مع نفسو والذي             
                                          يساوي الواحد(: وىو يساوي: 

                       
ن انحرافو المعياري يساوي :                                                      وا 

 يساوي :   ة نجد أن تباين المتحول المركب وبطريقة مشابي
   
                                                                                                     

ن انحرافو المعياري يساوي :                                                         وا 
،    و   بداللة العوامل العامة األصمية    و   يًا عن المتحولين المركبين واآلن لنقم بالتعبير خط

ىي عبارة عن معامالت    و   حيث نعمم مما سبق أن األمثال الخطية ليذين المركبين عمى 
 .   و   مع    و   لذلك عمينا حساب معامالت ارتباط     و   ارتباطيما مع 

غير مرتبطة ومعطية بشكميا المعياري، فإن معامل ارتباط المتحول    و   وبما ان العوامل العامة 
 يساوي ما يمي:  مع العامل    المركب 

     
∑    

  

   

   

                   (    )                                    (    ) 

، ماىي إال أمثال المتحوالت الداخمة في Fوذلك ألن معامالت ارتباط المتحوالت المختمفة مع العوامل 
الناجمة عن الصورة العاممية األصمية )المتعامدة(. وفي مثالنا ىذا نجد من الجدول    المجموعة 

ي )مجموع يساو    مع العامل األول    ( أن معامل ارتباط المتحول المركب األول 2-11)
فقط( مقسومًا عمى انحرافو المعياري:             المقابمة لممتحوالت    المعامالت في عمود 

 أي أن:
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 يساوي :   مع    وىكذا نجد أن معامل ارتباط 
      

                       

      
         

من خالل العالقة     و   بداللة    أنو يمكننا التعبير بشكل معياري عن المركب  ومنيما نجد
 المعيارية التالية:

   
  

   
                                                         (    ) 

العالقة  من خالل    و   بداللة    وبطريقة مشابية يمكننا التعبير بشكل معياري عن المركب 
 المعيارية التالية:

   
  

   
                                                         (    ) 

 .     و    (( ىي مساقطيما عمى 6-3)انظر الشكل )   و   عمى    و   وىنا نالحظ أن أمثال     
إن ىاتين العالقتين تشكالن ما يسمى بالصورة المخففة لمحل األصمي وىي تتصف بنفس الصفات 

 التي تتمتع بيا الصورة العاممية العادية. ويمكن كتابتيما مصفوفيًا كما يمي:
[
  

  
]  *

             
            

+ [
  
  

]                                  (    ) 
بما أن اتجاىات المحاور المائمة لمحل األولي تتطابق مع االتجاىات ل: حساب مصفوفة التحوي  -3

بمساعدة  T، فإنو يمكننا تحديد وحساب مصفوفة التحويل     و  1الموافقة ليا لممتحولين المركبين 
. لذلك نقوم بتحويل أمثال الصورة المخففة التي تمثل إحداثيات نيايات  Bالصورة العاممية المخففة 

 .    و   إلى اشعة واحدية، فنحصل عمى الشعاعين العاممين المائمين    و   األشعة المركبة 
أن    ويتم ذلك بتقسيم ىذه األمثال عمى طول الشعاع الذي يمثميا. فمثاًل نجد بالنسبة لمشعاع 

 من العالقة : طولو  يحسب
‖  ‖  √(      )  (       )         

   ( عمى ىذا الطول نحصل عمى االتجاىات الواحدية لمعامل المائل 62-3في )   وبتقسيم أمثال 
 وتساوي:   و   بداللة العاممين 

    
      

      
                

       

      
         

 كما يمي:   و   بداللة العاممين    امل المائل وبطريقة مشابية نحصل عمى اتجاىات الع
‖  ‖  √(      )  (      )                              

 

    
      

       
               

      

       
        

 

. ويمكن أن    و   بداللة العوامل األصمية    و   وىكذا نكون قد حصمنا عمى العوامل المائمة 
 كما يمي:نكتبيما 
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 عمى الشكل التالي :   ويمكن كتابتيا بداللة منقول مصفوفة التحويل 
       *

             
            

+  [
  
  

]                                  (    ) 
 المائمة ىي:       إلى المحاور        من المحاور   ومنيا نحصل عمى أن مصفوفة التحويل 

  
      

*
      
      

+
 

            

*
            
             

+
                                 (    ) 

أن تكون ذات أشعة واحدية ، أن يكون مجموع مربعات عناصر اي   تحويل ويشترط في مصفوفة ال
-3من العالقة ) Pعمود فييا مساويًا لمواحد. وىكذا يمكننا الحصول عمى الصورة العاممية المائمة 

( ، أو من أي عالقات خطية مشابية ليما 65-3( وعمى الصورة العاممية المخففة من العالقة )59
 جموعات المتشكمة أكثر من اثنين .إذا كان عدد الم

 :   و   حساب معامالت االرتباط بين العوامل المائمة   -4
... يمكننا حساب معامالت االرتباط بين اي    و   بعد حساب أمثال اتجاىات المحاور المائمة 

حيث نعمم أن الجداء السممي ألي شعاعين واحديين يساوي قيمة معامل ، عاممين جديدين واحديين 
   الزاوية بينيما(، وىكذا نجد أن معامل االرتباط بين العاممين  cosاالرتباط بينيما )أو يساوي 

 يساوي الجداء السممي ليما ويساوي:   و
      (      )(      )  (       )(     )                

نحسب معامالت ارتباط كل من العوامل مع نفسيا فنجد أنيا تساوي الواحد ،       وبنفس الطريقة 
 ومما سبق يمكننا حساب الزاوية التي بينيما فنجد أنيا تساوي:

                                                              (      )       
من     و   فإن الجداء السممي ألي شعاعين وبصورة عامة عندما يكون لدينا أكثر من مجموعتين 

، وعندىا فإن مصفوفة معامالت االرتباط بين      مصفوفة التحويل يساوي معامل االرتباط بينيما 
 ساوي :ت  والتي نرمز ليا بـ    و   العوامل الجديدة 

                                                                                 (    ) 
 المتحوالت وىو عبارة عن مصفوفة معامالت االرتباط بين: Sإيجاد مصفوفة الييكل العاممي المائل   -5

 .   و   والعوامل المائمة الجديدة    األصمية 
،  زاوية قدرىا    يصنع مع العامل العام    وإليجاد ىذه المعامالت لنفترض أن المحور المائل 

تمثل    ، ولنأخذ أي نقطة  أيضًا زاوية قدرىا    يصنع مع العامل العام    وأن المحور المائل 
، فنجد من   ىي    مع     . ولنفترض أن الزاوية التي يصنعيا الشعاع    احد أشعة المتحوالت 

 يساوي :   ( أن مسقط ذلك الشعاع عمى 7-3الشكل )
 (  )   (  )  (    )            (تعتبر ىنا  سالبة)       ((  )  )    
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 وبما أنو لدينا :
 (  )  ‖  ‖                                                                                      (    )

 (  )  ‖  ‖                                                                                    (    )
 

 فإننا نجد أن:
          (   )                                                                  (    ) 

 فنحصل عمى أن : (   )   ثم نقوم بحساب مفكوك 
       (                 )                                        (    )

     (      )      (      )                                  (    )
 

    لممتحول     عمى     مسقط     يساوي        ( أن كل 7-3ونالحظ من الشكل )
 ، وأخيرًا نجد أن:  لممتحول     عمى     مسقط     يساوي        وأن كل 

                                                                        (    ) 
يساوي معامل االرتباط بينيما     عمى     لمشعاع  (  ) وبطريقة مشابية نجد أن المسقط 

 ومنيا نجد أن: (   )          ويساوي 
                                                                        (    ) 

 

N

 
 (7-3الشكل )

 ( وكتابتيما مصفوفيًا عمى الشكل التالي:75-3( )74-3وىكذا نجد أنو يمكننا توحيد العالقتين )
(          )  (        ) [

        
        

]                                     (     ) 
ويمكن تعميم ىذه العمميات عمى أكثر من عاممين، فنحصل عمى صيغة لتحويل الصورة العاممية 

 من خالل الشكل التالي: Sإلى الييكل العاممي المائل  Aالمتعامدة األصمية 
                                                                                                 (    ) 
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التجاىات المحاور المائمة  (    )ىي التوابع المثمثية  Tحيث أن عناصر أعمدة المصفوفة 
 ( .a75 -3بالنسبة لممحاور المتعامدة والمعرفة بالعالقة )

الت، والمطموب العمل ( لثمانية متحو 3-3: لنأخذ الصورة العاممية لممثال السابق )(5-3مثال )
. نقوم    و   مع العوامل المائمة    إليجاد الييكل العاممي الذي يمثل معامالت ارتباط لممتحوالت 

 ( فنجد أن:66-3المحسوبة من ) Tمن اليمين بمصفوفة التحويل  Aبضرب الصورة العاممية 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

[
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*
            
             

+  

        

[
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مع    و   المركبة وإليجاد مصفوفة الييكل العاممي المخففة التي تمثل معامالت ارتباط المتحوالت 
 من اليمين  (64-3المعرفة في ) B، نقوم بضرب الصورة العاممية    و   العاممين المائمين 
 فنجد أن : Tبمصفوفة التحويل 

       
  

  
*
             
            

+  *
            
             

+  *
          
          

+ 
من اليمسن األصمية  A، نضرب الصورة    و   بداللة العاممين  Pوإليجاد الصورة العاممية المائمة 

 فنجد أن: Tبمقموب منقول المصفوفة 
    (  )   *

          
           

+ 
                          .........    ......... 

 ( التالي )انظر العمودين األخيرين( :7-3وىي العناصر الموجودة في الجدول )
 من العالقة:   و   بداللة العاممين   و   ننا حساب الصورة العاممية المخففة لممتحولينوكذلك يمك

     (  )   *
           
          

+ 
 Sالييكل العاممي المائل  :وىكذا نكون قد حصمنا عمى الحل العاممي األول وىو يتألف من جزأين ىما

   والصورة العاممية المخففة    ، وكذلك الييكل العاممي المخفف Pوالصورة العاممية المائمة 
 ونضعيا في جدول موحد كما يمي:
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      و      ( نتائج الحسابات لمحصول عمى الحل النيائي المائل  : 7-3جدول )
 Sمعامالت الييكل العاممي المائل  Pالصورة العاممية المائمة 

 المتحوالت األصمية
             الصورة عمى    الصورة عمى 
0.059 0.885 0.489 0.914    
0.035- 0.960 0.430 0.942    
0.053- 0.929 0.400 0.904    
0.028 0.881 0.458 0.898    
0.946 0.007- 0.943 0453    
0.807 0.015- 0.800 0.377    
0.797 0.074- 0.761 0.313    
0.649 0.097 0.696 0.412    

 المتحوالت المخففة   الييكل العاممي المخفف    الصورة العاممية المخففة 
0.001- 0.977 0.474 0.977    
0.938 0.000 0.938 0.456    

قد تحسنت عما كانت عميو.    ومن ىذا الجدول نالحظ أن أمثال المتحوالت األربعة األولى في العمود 
قد تحسنت أيضًا عما كانت عميو ، بينما    كما أن أمثال المتحوالت األربعة األخرى في العمود 

 انخفضت األمثال األخرى في كال العمودين وأصبحت معدومة تقريبًا .
المخففة ىي التعبير الخطي عن المتحوالت  إن الصورة العاممية:  Pإيجاد الصورة العاممية المائمة   -6

ن أمثال ىذه الصورة ىي إحداثيات نيايات    و   ، بداللة العوامل المائمة    و   المركبة  . وا 
في اإلحداثيات المائمة. ويمكن تحديد قيميا مباشرة من الصورة العاممية األصمية    أشعة المتحوالت 

A  :كما فعمنا في المثال السابق .   (  )    وذلك باستخدام العالقة 
وباستخدام العالقة التي  Sولكن يمكننا حساب ىذه األمثال بعد الحصول عمى الييكل العاممي المائل 

 .         تربط الصورة المائمة بالييكل العاممي والمعرفة بالعالقة: 
 وليذا نكتب الصورة العاممية المائمة لمثالنا الحالي كما يمي :

                                       (       )                           (    ) 
، لذلك نضرب طرفي العالقة        المقابمة لجميع المتحوالت    و    وعمينا أن نحدد األمثال

فنحصل  N، ونقسم الناتج عمى N( ونأخذ مجموع الطرفين عمى جميع القيم   )ثم بـ    ( بـ 3-77)
 عمى جممتين من المعادالت الخطية بأمثال من معامالت االرتباط ىما:

                                          (       )                           (    )

                                         (       )                            (    )
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تكون معمومة، كما تكون المعامالت            معمومًا فإن المعامالت  Sفإذا كان الييكل العاممي 
 :ما يمي بين العوامل نفسيا معمومة، وىي في مثالنا الحالي تساوي             

                                                                            
 يساوي:    و  ألن جداء الشعاعين وذلك 

〈     〉                                      
 يكون ليا الشكل التالي: bوبذلك نجد أن مصفوفة أمثال جممة المعادالت لتحديد الشعاع المجيول 

  *
       

       
+ 
المقابمة ليا من العالقة  b، وتصمح لحساب قيم األمثال    وىي تبقى ثابتة لجميع المتحوالت 

        . 
 P( نجد أن العالقة التي تربط بين عناصر الصورة العاممية 56-3وبصورة عامة واعتمادًا عمى ) 

 ( وىي:55-1في فضاء العوامل العامة ىي العالقة المستنبطة من العالقة ) Sوالييكل العاممي 
                                                                                    (    ) 

وعناصر الصورة   إذا كانت عناصر المصفوفة  Sومنيا يمكننا حساب عناصر الييكل العاممي 
 معمومة . Pالعاممية 

 :من العالقة المعكوسة كما يمي  Sبداللة  Pومن العالقة السابقة يمكننا أن نحسب الصورة 
                                                                                      (    ) 

 Pمعمومة، فإنو يمكننا حساب عناصر الصورة العاممية المائمة  Sفإذا كانت عناصر الييكل العاممي 
 ولكن لدينا من جية أخرى أن:

                          (    )           
            

                                                                                    (    ) 
 ( فنجد أن :81-3نعوض ذلك في )

              
                                                                     

    (  )                                                                     (    ) 
 كما فعمنا في المثال السابق . Pوعمييا يمكن االعتماد في حساب الصورة العاممية المائمة 

نشير بداية إلى أن قيمة التشاركية حساب حصص العوامل المائمة من التشاركية االجمالية:   -7
التحويل تبقى ثابتة ومساوية لقيمة التشاركية االجمالية لمعوامل األصمية. االجمالية لمعوامل المائمة بعد 

 (( .3-3( )انظر الجدول )5.995وىي في مثالنا تساوي )
ولكن بعد أن نحصل عمى الصورة العاممية المائمة يظير لنا نوعان من الحصص التشاركية منفردة 

أو من إجمالي التشاركية( لكل عامل من ومختمطة، ويمكننا حساب ىذه الحصص من التباين الكمي )
 العوامل المائمة .
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، في االحداثيات   عاماًل نجد أن تشاركية المتحول  m( المعممة عمى 77-3فحسب العالقة )
 المائمة تساوي:

  
     

     
       

   ∑        

 

     

                        (    ) 

(         ) 

  
  ∑   

 

 

   

  ∑        

 

     

                                                                

 وىنا نالحظ أن ىذه التشاركية مؤلفة من قسمين ىما:
   مجموع مربعات األمثال  -

 .   وتسمى الحصص المنفردة لمعوامل من التباين الكمي لممتحول   
وىي تمثل الحصص المختمطة لمعوامل من التباين  (              )داءات مجموع الج -

، وىذا يعني أن حصة كل عامل تتحدد ليس فقط من الحصة المنفردة بل من   الكمي لممتحول 
 العالقة المتبادلة مع العوامل األخرى .

ذا أخذنا المجموع الكمي عموديًا لتشاركيات جميع المتحوالت  ، فإننا   وفرزناىا حسب العوامل    وا 
 من العالقة:   نحصل عمى الحصة االجمالية المنفردة لمعامل 

   ∑   
 

 

   

                             (        )                (    ) 

 وعمى الحصة االجمالية المختمطة من العالقة :

           ∑       

 

   

           (   )                (    ) 

وىما تشكالن مصفوفة مثمثية يتألف قطرىا الرئيسي من التشاركيات االجمالية المنفردة ، وتتألف 
 عناصرىا غير القطرية من قيم التشاركيات المختمطة . 

كما    و   ة )الوزن( من مثالنا الحالي فنجد أنو يساوي بدالل   ولتوضيح ذلك نأخذ المتحول األول
                    يمي: )حسب االحداثيات المائمة( :                              

           يساوي:                                        مع    ولكن معامل ارتباط 
ن معامل ارتباط             يساوي:                                         مع    وا 
ن حصة العامل          (     )تساوي:                     من تباين المتحول    وا 
ن حصة العامل          (     )تساوي:                     من تباين المتحول    وا 

ن حصتيما المختمطة تساوي:                  (      )(     )(     ) وا         
ن التشاركية اإلجما   تساوي:           لية لـ وا 
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% 0.3)القامة( وفقط    )الوزن( يعود إلى العامل    % من تباين 78.3وبعبارة أخرى نقول أن 
ن    يعود إلى العامل  أي أن ىذه  ،معاً    و   % من تباينو يعود إلى العاممين 5.1)السمعة(. وا 
 تعود إلى عوامل أخرى .   % من تباين 16.3. ويبقى    اين % من تب83.7العوامل تفسر 

 كما نجد أن قيم ىذه التشاركيات في مثالنا الحالي تساوي:
           ،    أما           و          

 الحصول عمى الحل الثاني المائل المناسب لمشكل البسيط :   -8
في الحل األول المائل تقترب كثيرًا من الشكل البسيط ألن بعض  لقد الحظنا أن الصورة العاممية

( قدم Thurstoneعناصر ذلك الحل تصبح معدومة أو شبو معدومة )سالبة أو موجبة(، ولكن ) 
مخرجًا آخر يضمن ظيور عدد من األصفار في الحل العاممي وذلك بإنشاء محاور جديدة متعامدة 

 ى المحاور الثانية ويتمخص ذلك في مثالنا السابق كما يمي:تخالفيًا مع المحاور األولى و تسم
 .O   ونسميو    ننشأ من مبدأ االحداثيات محورًا عموديًا عمى  -
 .O   ونسميو    ننشأ من مبدأ االحداثيات محورًا آخر عموديًا عمى  -

عمى المحور    ( نالحظ أن مساقط المتحوالت األربعة األولى القريبة من المحور 7-3ومن الشكل )
تساوي أو تقترب من الصفر، كما نالحظ أن مساقط المتحوالت األربعة األخرى القريبة من    الجديد 
 تساوي أو تقترب من الصفر .   عمى المحور الجديد    المحور 

مائمة تحقق معظم شروط الييكل البسيط. ويمكن الحصول عمييا  وىكذا سنحصل عمى صورة عاممية
 كما يمي: Aمباشرة من تدوير الصورة العاممية األصمية 
تساعدنا مباشرة عمى   ، وأنو لدينا مصفوفة مجيولة Aلنفترض أنو لدينا حل عاممي أولي متعامد 

، فإن العالقة       معرف عمى محوري اإلحداثيات الجديدة  إلى ىيكل مائل  Aتحويل الحل 
 ( تأخذ الشكل التالي:3-54)

                                                                                    (    ) 
( (COS(( تتضمن االتجاىات المثمثية13-2في ) T)كما أعمدة   عممًا بأن أعمدة المصفوفة 

ذا عممنا عناصر مصفوفة التحويل        بالنسبة لجممة المحاور القائمة    لممحاور المائمة   T. وا 
 بدون العودة إلى الشكل البياني .   يمكننا حساب المصفوفة المطموبة 

المارين من مركزي المجموعتين        ماىي إال اتجاىات المحورين  Tإن عناصر أعمدة المصفوفة 
فيمكن النظر إلييا وكأنيا اتجاىات أشعة إضافية في   المصفوفة ، أما عناصر أعمدة       

 جممة االحداثيات األصمية .
)كما الصورة  Aوكأنيا توسع لمصورة العاممية       وبذلك يمكن اعتبار جممة االحداثيات الجديدة 

فإنو عمدة، موزعة عمى األ Tولكن بما أن نسب االتجاىات المثمثية في المصفوفة . المخففة السابقة( 
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( 87-3عندما نضربيا بمصفوفة أخرى فإننا نقوم بعممية تحويل ، وباستخدام العالقة التحويمية )
 تساوي: Dنحصل عمى مصفوفة  Tالسابقة وتطبيقيا عمى منقول مصفوفة التحويل 

                                                                                   (    ) 
، فإن عناصرىا ىي   و  تنتج من الجداءات السممية ألعمدة  Dوبما أن عناصر المصفوفة 
ىي مصفوفة  D، كما إن المصفوفة  (P: 123 … m)   و    معامالت االرتباط بين األشعة 

    عمى    مع    قطرية ألن عناصرىا غير القطرية تكون معدومة بسبب تعامد الشعاعين 
 .     عمى    مع    وكذلك  

 تساوي :  وبذلك نجد أن المصفوفة 
  (  )                                                                                 (    ) 

 فإنو يكون لدينا :       ( أن: 82-3ومن جية أخرى لدينا من العالقة )
        (  )                                                                               (    ) 

 فنحصل عمى أن: T( من اليسار بـ 90-3لنضرب طرفي العالقة )
            (  )   (  )                                        (      ) 

 ة :تحسب من العالقة التالي  ( أن المصفوفة 89-3في )   (  )وىكذا نجد بعد تعويض 
                                                                                      (    ) 

( 89-3، ومن جية أخرى نالحظ أن العالقة )  مع    ىي مصفوفة معامالت ارتباط  Dحيث 
   (  )من خالل معيرة أعمدة المصفوفة   تشير إلينا أنو يمكن حساب عناصر المصفوفة 

( 87-3يمكننا حسب العالقة )  . وبعد الحصول عمى مصفوفة التحويل   ووضعيا أعمدة لـ 
، وذلك بضرب مصفوفة الصورة العاممية األصمية  د الييكل العاممي الجدي مصفوفة  الحصول عمى

A  فنحصل عمى أن:  من اليمين بالمصفوفة 
(الييكل)                                                                         (    ) 

 ( وىي أن:67-3وتحقق عالقة مشابية لمعالقة ) Tتشبو المصفوفة   والجدير بالذكر أن المصفوفة 
                                                                                     (    ) 

بداللة  Wالحصول عمى الصورة العاممية المائمة لو  ولموصول إلى الحل العاممي الثاني، يجب عمينا
 وىذا يتم من خالل تطبيق إحدى العالقتين التاليتين :      المحاور االحداثية 

(الصورة)                                
       (    ) 

 :  Λ1,Λ2بداللة  W( نحصل أخبرًا عمى الصورة العاممية المائمة  92-3من العالقة )  وبتعويض 
    (  )                                                  (    ) 
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: كتطبيق عمى ذلك نأخذ مثالنا السابق المؤلف من ثمانية متحوالت، ونقوم أواًل بحساب (5-3مثال )
 -3من العالقة )   (  )ولذلك نقوم بحساب المصفوفة  ،(91-3من العالقة )  عناصر المصفوفة 

a90)  اعتمادًا عمى المصفوفتين ذلك وT فنجد مما سبق أن:   و 
(  )         *

            
             

+  *
       

       
+
  

 *
            
             

+ 
 

(  )   *
            
             

+  أي أن                                                         
 

عمى أعمدة ىذه المصفوفة )بتحويميا إلى أشعة واحدية( وذلك بتقسيم عناصر  وبإجراء عممية معيرة
  :كل عمود فييا عمى طولو

                      √   فنجد أن طول العمود األول:                    
                       √   وأن طول العمود الثاني :                     

 تساوي :  فوفة وىكذا نجد أن عناصر المص

  [

      

     

      

      
       

     

      

      

]  *
            
             

+ 

، ولمحصول عمى مصفوفة       إلى المحاور اإلحداثية المائمة الجديدة   وىي مصفوفة التحويل 
   حويل من اليمين بمصفوفة الت A، نضرب الصورة العاممية األصمية   الييكل العاممي الجديد
 فنحصل عمى ما يمي:

      

[
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
          
          
          
          ]

 
 
 
 
 
 
 

 *
            
             

+  

[
 
 
 
 
 
 
 
          
           
           
          
           
           
           
          ]

 
 
 
 
 
 
 

 

 نطبق العالقة:ولمحصول عمى الييكل المخفف 
       *

             
            

+ *
            
             

+  *
           
           

+ 
 ( فنجد أن:94-3نطبق مباشرة العالقة ) Wولمحصول عمى الصورة العاممية الجديدة 

        
 كما يمي:     لذلك نقوم بحساب

    (    )   
 

     *
             
            

+  *
            
             

+  *
        

        
+ 

 

    (    )   *
            
            

+ 
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 تساوي : Wوبذلك نجد أن الصورة العاممية في اإلحداثيات المائمة 

        

[
 
 
 
 
 
 
 
          
           
           
          
           
           
           
          ]

 
 
 
 
 
 
 

*
            
            

+  

[
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          ]

 
 
 
 
 
 
 

 

مباشرة  من   Aمن الصورة العاممية األصمية    Wوكان يمكن حساب الصورة العاممية الجديدة 
 ، فنحصل عمى نفس الجواب السابق:    (  )   العالقة التالية 

 المخففة الجديدة نطبق العالقة: ولمحصول عمى الصورة العاممية
    (  )   *

             
            

+  *
            

              
+  *

          
          

+ 
 

 من  العالقة: Dوأخيرًا يمكننا حساب المصفوفة 
       *

            
             

+ *
            
             

+  *
       

       
+ 

 0.8741يساوي      أي أن معامل االرتباط بين زوجي المحاور لمعوامل 
 العالقات بين الحمين المائمين األول والثاني: -9

 لقد أشرنا أيضًا إلى أن أي حل مائل يتألف من جزأين :
أو    المرافقة لمعوامل العامة    : وتتألف من أمثال المتحوالت Pمصفوفة الصورة العاممية  -

   لمعوامل 
والعوامل    : ويتألف من معامالت االرتباط بين المتحوالت المدروسة Sمصفوفة الييكل العاممي  -

 .   أو العوامل    العامة 
 وحسب الرموز المستخدمة في الحمين األول والثاني وجدنا أن:

   (  )                                                                             (    ) 
 تساوي: Aومنيا نجد أن الصورة العاممية األصمية 

                                                                                     (    ) 
 لمحل الثاني يساوي :  ي ومن جية أخرى وجدنا أن الييكل العامم

                                                                                      (    ) 
 أي أن :

                                                                                       (    ) 
 ( نجد أن:99-3( و)97-3وبإجراء المطابقة بين العالقتين )

                                                                                    (     ) 
 ( أن:89-3ومن جية أخرى نجد من )

                                                                                     (     ) 
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 أي أن:
                                                                                       (     ) 

ذا ضربنا من اليمين طرفي العالقة بـ   تساوي:     نجد أن العالقة بين    (  )وا 
                                                                                                   (     ) 

 نحصل عمى أن: Dوبضربيا من اليمين بـ 
                                                                                                 (     ) 

من مصفوفة الييكل العاممي  P( حساب مصفوفة الصورة لمحل األول 103-3وىكذا نجد أنو يمكننا من )
V اني ومن مقموب مصفوفة معامالت االرتباط لمحل الثD  وعوامل الحل    بين عوامل الحل األول

 (  .104-3من العالقة ) Dو Pبداللة  V. كما يمكن حساب  Vالثاني 
مع الصورة  Sوبطريقة مشابية يمكننا التوصل عمى عالقتين مشابيتين بين مصفوفة الييكل لمحل األول 

 فيكون لدينا ما يمي: Wالعاممية لمحل الثاني 
                                                                                               (     ) 
                                                                                                 (     ) 

 الحمول المائمة:: طرائق الحصول عمى 3-3-3
إن عممية الحصول عمى الحمول المائمة تجري ضمن شروط معقدة وتتطمب حسابات مطولة أكثر مما 

 تتطمبو الحمول المتعامدة التي تبدو وكأنيا حالة خاصة من الحمول المائمة .
لحمول وحتى نحصل عمى الحل المائل المناسب لمييكل البسيط يعتمد عمى نفس المعايير المستخدمة في ا

المتعامدة، مع إلغاء شرط تعامد العوامل العامة، وىذا ما يجعل المعايير المتكافئة في الحمول المتعامدة 
لذلك ال يمكن النظر لمطرائق المائمة وكأنيا تعميم لمطرق ، ( غير متكافئة في الحمول المائمة Q , K)مثل 

 المتعامدة. أما الطرائق المائمة فيي :
 : (Oblimax) طريقة  -1

 A، التي تقوم بتحويل مصفوفة الحل العاممي األصمي  تعتمد ىذه الطريقة عمى إيجاد مصفوفة التحويل 
 . أي التي تحقق العالقة:Vإلى مصفوفة الحل المائل النيائي لمييكمية 

                                                                                        (     ) 
 التالي: (K- max)تحقق المعيار  Vحيث أن عناصر المصفوفة النيائية لمييكل العاممي 

  
∑ ∑    

  
   

 
   

(∑∑   
 )

                                                                    (     ) 

في الفقرة السابقة، ولكن  ( الواردتين20-3( و)24-3وىذه العالقة ىي عبارة عن كتابة جديدة لمعالقتين )
 باستخدام رموز جديدة لتفريقيا عن رموز الحمول المتعامدة .

وىنا يجب أن نتذكر أنو في اإلحداثيات المائمة أن مصطمح األمثال )األثقال( المستخدم لعناصر الييكل 
 ، أي أن:  والمجاور اإلحداثية   ، يعني أنيا تساوي معامالت االرتباط بين المتحوالت Vالعاممي 

                 
                                                                          (     ) 



 الجزء الرابع                                                                                 الفصل الثالث

554 

 

 ، (Oblimax)( بالحل المائل 108-3في ) K، الذي يعظم قيمة المعيار   Vويسمى الحل المائل  
من خالل التدوير المتتالي في المستوى    عمى المحاور الثانية     ويتم حساب المساقط والمعامالت

Pفي المستوى    أكبر قيمة ممكنة. حيث أن قيمة    ، بحيث تأخذ القيمة الخاصة بوP : تساوي 

   
∑   

 

(∑   
 )

                                                        (     ) 

ن قيمة التابع     ر الييكل العامميوعند إجراء عمميات التكرار والمعاودة فإن عناص تكبر  Kتتغير، وا 
 بالتدريج حتى تأخذ أكبر قيمة ليا .

عمى محور واحد لإلحداثيات، أما     ( تعبر عن تأثير تعظيم 110-3وىنا نشير إلى أن العالقة )
مى الحل النيائي ( فإنيا تعطينا التأثير االجمالي لجميع عمميات التعظيم المتتالية ع108 -3العالقة )

. وتتم معالجة ذلك عمى الحواسيب بواسطة برامج خاصة بذلك )ولذلك لم نتعرض لممعالجة الرياضية  في
 ( .الكتابليذه المسائل في ىذا 

 : (Quartimin)طريقة  -2
في الحمول المتعامدة، ولكن العوامل بعد التدوير يمكن أن تكون  (N- min)وىي تعتمد عمى المعيار 

لمييكل العاممي، بحيث تجعل قيمة المعيار  Vختار عناصر المصفوفة نغير متعامدة، وىنا عمينا أن 
(N- min) :أصغر ما يمكن حيث أن 

  ∑ ∑   
     

 

 

   

 

     

                                                   (     ) 

ويتم الحصول عميو بطريقة المعاودة عمى  (Quartimin)يعطينا الحل       وعندىا فإن التحويل 
 عمودًا تمو االخر .  أعمدة المصفوفة 

 :(Oblimin) طريقة -3
سماىا و بعد أن ألغى شرط تعامد العوامل فييا  Varimaxىذه الطريقة من طريقة  (Kaiser)لقد استنبط 

 التالي:   ، وتوصل إلى معيار جديد ىو تصغير قيمة التابع Kovariminبطريقة 

   ∑ ( ∑   
    

 

 

   

 ∑   
 

 

   

 ∑   
 

 

   

)

 

     

                   (     ) 

استبدال  (Kaiser)، وأخيرًا اقترح Vوىو يساوي التباين المشترك بين مربعات عناصر مصفوفة الييكل 
 وىي :   ابقة بعالقة تتضمن األمثال الممعيرة لعناصر العالقة الس

  ∑ * ∑(
   

 

  
 )(

   
 

  
 )

 

   

 ∑
   

 

  
 

 

   

 ∑
   

 

  
 

 

   

+

 

     

                 (     ) 

حسب األسطر، أي يتم معيرة أشعة  Vوىنا تبدأ المعاودة بمعيرة المصفوفة العاممة األصمية 
نحسب أطوال األشعة السطرية في  Vعد الحصول عمى المصفوفة الجديدة المتحوالت، أي إنو ب
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بأطواليا أو بقيم الجذور التربيعية لتشاركاتيا  Vونقوم بضرب عناصر أسطر المصفوفة  Vالمصفوفة 
     ، وىناك شكل آخر ليذا المعيار ىو:  Pفنحصل الصورة المطموبة 

  

 
 

 المباشرة : (Oblimin) طريقة -4
ه الطريقة عمى معالجة أمثال الحل المائل، فمقد انطمق )جينري وكيمبون( من أنو لمحصول تعتمد ىذ

عمى حل ذي ىيكل بسيط، البد أن نحصل عمى أصغر قيمة لتابع مؤلف من عناصر الحل األول 
لمصورة العاممية ، فبداًل من العالقات السابقة استنبطا عالقة جديدة تحتوي عمى عناصر الييكل 

 المباشرة وىي: Obliminبعًا لطريقة وتشكل تا

 ( )  ∑ (∑   
     

 

 

   

 
 

 
∑   

 

 

   

 ∑   
 

 

   

)

 

     

                                   (     ) 

 [   ]  ىي مصفوفة الصورة العاممية األولى:  Pحيث 
( السابقة، ولمحصول عمى الحل المباشر 113-3ىذه األمثال كما في العالقة ) ويمكن معيرة
(Oblimin)  يجب عمينا تصغير التابع ، ( ) . 

وأخيرًا نرفق جدواًل لمقارنة مفاىيم الطرق المتبقية في التدوير المتعامد وفي التدوير المائل مع الرموز 
 والشروط المتقابمة لكل منيما .

 ق التدوير ورموزىا:ائىيم طر (: مفا8-3جدول )
 المفاىيم ق المتعامدةائرموز الطر  ق المائمةائرموز الطر 

   العوامل غير متعامدة 
p: 123 … m 

   العوامل متعامدة 
p: 123 … m العوامل األصمية 

مصفوفة الصورة العاممية  (       )  (   )   (       )  (   )  
 )مصفوفة األمثال(

 مصفوفة التحويل (         )  (   )   (         )  (   )  
       (   ) 

مصفوفة الييكل العاممي الثاني )من الحل الثاني(:         
  (   ) 

P :)مصفوفة الصورة العاممية األولى )من الحل األول 

      (   ) 
 الحل النيائي 

   لمحل األول    
   لمحل الثاني  

 العوامل النيائية   

K = Max 
N = Min 
C = Min 
F = Min 
B = Min 
D = Min 

Q = Max 
M = Max 
N = Max 
K = Max 
V = Max 

ق التدوير لمحصول عمى ائطر 
 الحل النيائي

 Harry. H. Harman (1972). Modern Factor Analysis, university of Chicago press Trans. Moscow Statistics P.337المصدر: 
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 الرابعالفصل 
   بدالةل املتحوالت    طرائق حساب العوامل العامة 

 
 
 :تمييد 4-1

، وحساب أمثاليا بداللة   تستخدم في التحميل العاممي عدة طرائق لتحديد وحساب قيم العوامل العامة 
 . وتعتمد ىذه الطرائق عمى نوع النموذج المستخدم في التحميل العاممي .   المتحوالت المشاىدة 

   عاماًل عامًا  n(، الذي يتضمن 19-2فإذا كان النموذج المستخدم ىو نموذج المكونات األساسية )
 :   [Harman,P.365]( والذي يأخذ الشكل التالي    )بقدر عدد المتحوالت 

                                                             (   ) 
        حيث أن :          

 ( بشكل مصفوفي كما يمي : 1-4)المعادالتفعندىا يمكن كتابة 

[

  

  

 
  

]  [

          

          

    
          

]  [

  

  

 
  

]                                                     (   ) 

 أو عمى الشكل التالي:
                                                                                         (    ) 

ذا كانت  [   ]: ىي مصفوفة األمثال Aحيث أن  غير  Aوىي مصفوفة مربعة )في ىذه الحالة( . وا 
 (    ) القة تكون موجودة، نضرب طرفي الع    شاذة )محددىا ال يساوي الصفر( فإن مقموبتيا 

 كما يمي:   فنحصل عمى العوامل     من اليسار بـ 
                                                                         (   ) 

ذا كانت  (   )  بالرمز     حيث رمزنا لممصفوفة  تكون  Bغير شاذة فإن المصفوفة  A، وا 
 بداللة المتحوالت مصفوفيًا كما يمي: العوامل عالقة يمكن كتابةمعروفة. وعندىا 

 

[

  

  

 
  

]  [

          

          

    
          

]  [

  

  

 
  

]                                                      (   ) 

 يمي: ( كما4-4من الجداء )        وبذلك يمكننا استخالص العالقات التي تعطينا العوامل 
                          

                          

 
                           

                                                 (   ) 
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والمقابمة لكل     ، والتي نرمز ليا بالرمز   وتستخدم ىذه العالقات لحساب القيم المختمفة لمعوامل 
ذا كانت   (               )جممة من قيم المتحوالت  معمومة وغير شاذة فإن المعادالت  A، وا 

)ألن عدد المعادالت ، وال يتعمق بأي تقديرات ممكنة ليا   السابقة تعطينا حاًل وحيدًا لقيم العوامل 
ن مجموع تبايناتالمستقمة يساوي عدد المتحوالت( ىذه العوامل تساوي تمامًا التباين االجمالي  . وا 

  ، أي أن مجموع التشاركيات   لممتحوالت 
(، وذلك ألنو   )بعدد المتحوالت  nليذه العوامل يساوي   

 يفترض أن يكون تأثير عوامل التميز معدومًا، ألنيا غير واردة في النموذج .
 بداللة عالقة ارتباطية )انحدارية( كما يمي:   متحوالت بدالت ال   وأخيرًا يمكننا أن نكتب أي عامل 

 ̃                                                              (   ) 
 ،           حيث أن :     
مأخوذة    و   عممًا بأن العوامل  .   المقابمة لقيم المتحوالت    ومنيا يمكننا حساب قيم العوامل  

بصيغيا المعيارية، لذلك فإن متوسطاتيا تساوي الصفر وانحرافاتيا المعيارية تساوي الواحد، وبما أنو 
 غير مرتبطة مع بعضيا البعض فإنيا تحقق العالقة :   يفترض أن تكون العوامل 

                                                                                     (   ) 
ذا قمنا بترتيب ىذه العوامل  تنازليًا حسب تبايناتيا أو حسب حصصيا من التباين االجمالي، فإن    وا 

، والعامل ذا التباين الذي يميو يسمى بالعامل   العامل ذا التباين األكبر يسمى بالعامل األول ونرمز لو بـ 
 ...الخ .   ، والذي يميو بالثالث   الثاني 

(،  فإننا ننطمق من أن تباينات كل من العوامل 20-2أما إذا كنا نريد التعامل مع النموذج المختصر)
األخيرة ستكون صغيرة أو ميممة . لذلك يمكننا السماح بمقدار معين من الخطأ وافتراض أن نموذج 

ج السابق، وىي وىي العوامل األولى من النموذ (   )عاماًل عامًا فقط  mالتحميل العاممي يتضمن 
التي تسمى بالعوامل الرئيسية. وعندىا فإن نموذج التحميل العاممي يأخذ شكل العوامل الرئيسية )بدون 

 التالي  : حدود التميز(
                                                             (   ) 

           حيث أن :          
ذا رمزنا لمصفوفة األمثال بـ  يمكننا كتابة ىذا النموذج بشكل  Fبـ    ولعمود  Zبـ    ولعمود  Aوا 

 مصفوفي كما يمي:
                                                                          (   ) 

ير معروف، ولمتخمص من ىذه المشكمة في ىذا النموذج ليست مربعة فإن مقموبيا غ Aوبما أن المصفوفة 
 فنجد أن :   نضرب طرفي العالقة من اليسار بمنقوليا 

                                                                         (    ) 
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قطرية،  نرمز ليا بالرمز  مربعة و يعطينا مصفوفة  (    )متعامدة فإن الجداء  Aوبما أن 
    ( بالمقموب 10-4غير شاذة فإننا نقوم بضرب طرفي )  ، فإذا كانت        

 فنحصل عمى أن:،    (    )
(    )        (     )  (    )                                          

 والتي يمكننا كتابتيا كما يمي:
                                                                                        (    ) 

متعامدة بسبب تعامد العوامل  Aىي مصفوفة قطرية ، ألن أعمدة          وبما أن المصفوفة 
الموافقة  Aوتساوي مجموع مربعات عناصر أعمدة  Aالقطرية ىي القيم الذاتية لـ   ، فإن عناصر   
 .   لممتحوالت    من التباين االجمالي    ، وىي تمثل حصة تباين العامل الموافق   لـ

ذا رمزنا لعناصر المصفوفة ن     ، فإن مقموبيا    القطرية بـ    وا  ىو أيضًا مصفوفة قطرية، وا 
 عناصرىا مؤلفة من مقاليب العناصر القطرية  وتساوي 

  
( 11-4أن نكتب العالقة )، وأخيرًا يمكننا 

 تفصيميًا كمايمي :

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 
 

  

   

  
 

  

  

    
 

  ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
          

          

          

    
          ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

              (    ) 

 أو عمى الشكل التالي :
           

                 
                                                           (     )  

 

   عمى شكل عالقة جبرية بداللة المتحوالت    وعند إجراء الضرب نجد أنو يمكننا أن نكتب كل عامل 
 عمى الشكل التالي:   والقيم الذاتية     واألمثال 

 ̃  
   

  
   

   

  
   

   

  
    

   

  
                               (    ) 

، وىي شكل آخر لمعالقة  Fpمعادلة تمثل جميع العوامل  m، وىي تشكل            :حيث أن
 ( التالية:6-4السابقة )

 ̃                                                          (     ) 
 

 مالحظة ىامة: 
    تساوي :   bjp( ، أن األمثال 13-4( و)6-4نالحظ من مطابقة العالقتين )

   

  
   . 
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( 13-4من العالقة )   بداللة    ( التي تعطينا6-4أي أنو يمكننا حساب أمثال المعادلة الخطية )
في المصفوفة    حوالت مع المت   بطريقة بسيطة جدًا وىي: أن نأخذ األمثال العمودية المقابمة لمعامل 

A  أي نطبق العالقة:  المقابمة لمعامل    ونقسميا عمى القيمة الذاتية . 
    

   
  

                                                         (     ) 

فنحصل عمى القيم        ثم نحسب المصفوفة القطرية  Aولذلك عمينا أن أواًل أن نوجد المصفوفة 
 ( مباشرة .13-4ثم نطبق العالقة )           وىي  Aالذاتية لـ 

يجاد قيمة كل   المقابل لـ Aوكتطبيق عمى حساب مجموع مربعات عناصر عمود  نأخذ المثال   ، وا 
 التالي: 
 التالي :ك   و   لستة متحوالت عمى عاممين      : ليكن لدينا الحل العاممي (1-4مثال )

     

    

[
 
 
 
 
 
          
          
          
           
           
           ]

 
 
 
 
 

    

                

   ∑   
 

 

   

        

   ∑   
 

 

   

        

 

  

        

 

  

        

 

عمى و    و    ومنو نحسب مجموع مربعات عناصر كل عمود ، فنحصل مباشرة عمى القيمتين الذاتيتين
 مقموبييما المبينتين عمى اليمين أعاله .

 تساوي:   ويمكن حسابيما بطريقة أخرى  ، حيث نجد أن 
    

  *
                              
                                 

+ 
 فنجد أن:     ثم نقوم بحساب الجداء 

       [
   
   

]  *
        

        
+ 

    ولحساب، A التي حسبناىما أعاله من مجموع مربعات عناصر أعمدة   لـ  نفس القيمتين فنحصل عمى
 نجد أن:

     

[
 
 
 
 

  
 

 
 

  ]
 
 
 

 *
        

        
+ 

 تساوي:        الجداء ومنيما نجد أن عناصر
       *

                              
                                 

+ 
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 ( نجد أن:12-4الحسابات في العالقة )وبوضع نتائج ىذه 
                                                                                           

[
  
  

]  *
                              
                                 

+  

[
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  ]
 
 
 
 
 

 

بداللة المتحوالت المعيارية    و   ومنيا نحصل عمى المعادلتين المعياريتين المتين تعطيانا العاممين 
 ، حيث نجد من الجداء المصفوفي أن:                  

  ̃                                                 

  ̃                                                 

 
 

( واستخالص ىاتين المعادلتين مباشرة من مصفوفة 13-4: كان يمكن تطبيق )(1مالحظة ىامة )
   و   فييا عمى القيم الذاتية المقابمة ليا    و   ، وذلك بتقسيم عناصر عمودي  Aالصورة العاممية 

المقابمة ليا    الناتجة أمثااًل لممتحوالت )أي عمى حصتييما من التباين( عمى الترتيب، ثم نضع العناصر 
 فنحصل تمامًا عمى المعادلتين السابقتين.

المقابمة ألي جممة من قيم    و   ومن ىاتين المعادلتين يمكننا أن نحصل عمى تقديرات عددية لقيم 
   ، فمثاًل إذا كانت الجممة األولى من قيم المتحوالت (                 )المتحوالت المعيارية 

، فإننا بعد التعويض في المعادلتين السابقتين نجد (                              )ىي: 
 يأخذان القيمتين التالتين:  ̃ و  ̃ أن 

 ̃        (    )       (    )       (    )       (    )       (    )       (    )       

 ̃        (    )       (    )       (    )       (    )       (    )       (    )        
 

(، فإننا نحصل 13-4في العالقة )   وعند تعويض جميع جمل القيم المشاىدة لممتحوالت المدروسة 
قيمة في كل منيما )لكل منيما قيمة مقابل  N، ويتضمنان   و   عمى عمودين لمقيم العددية لمعاممين 

الة(، ولمتأكد من تعامد ىذين العاممين نقوم بحساب المصفوفة االرتباطية ليا، والتي يجب أن تشكل كل ح
 يجب أن تساوي :  أو مصفوفة قريبة منيا. أي أن  Iمصفوفة قطرية واحدية 

                     *
  
  

+                                                      (    ) 
األصمية  X( إلى معادلتين أصميتين بداللة قيم 13-4يمكن تحويل المعادلتين المعياريتين ) (:2مالحظة )

   بما تساويو من العالقة    وذلك باستبدال كل 
    ̅ 

  
، فنحصل في النياية عمى تقديرات أصمية لـ 

 ( تساوي :13-4من العالقة )   
  

  
   

  

(
    ̅ 

  

)  
   

  

(
    ̅ 

  

)    
   

  

(
    ̅ 

  

)           (    ) 
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 وبعد االصالح نجد أنيا تساوي:
  

  
     

     

 
     

     

  
     

     

                                       (    ) 

 يساوي:   حيث أن الثابت 
   

    ̅ 

     
 

    ̅ 

     
  

    ̅ 

     
 

 

 :   طرائق حساب أمثال العوامل  4-2
 :ىناك عدة طرائق لحساب ىذه األمثال واىميا ىي 
 MultiRegression: طريقة االنحدار المتعدد 4-2-1

(، وتنطمق 20-2تعتمد ىذه الطريقة عمى مفاىيم االنحدار المتعدد، وعمى النموذج العاممي المختصر )
، وتكتب عمى    متحواًل معياريًا ومعمومًا  nكتابع مجيول مع    من وجود عالقة خطية ألي عامل 

 الشكل التالي:
      

      
       

                                                  (    ) 
        حيث أن :          

   وحسب نظريات تحميل االنحدار المتعدد فإن األمثال المعيارية 
 تحسب من جممة المعادالت الخطية التالية: 

   
                           

          
                    

                    
             

                 

                             (    ) 

 

أن ىذه ، عممًا ب (     )وأن    و   ىو معامل االرتباط بين أي متحولين     حيث أن: 
وىي          ، ولكن المعامالت   المعامالت معمومة أو يمكن حسابيا مباشرة من قيم المتحوالت 

، وىي معامالت مجيولة  Sفي المصفوفة الييكمية    امل و والع    تمعامالت االرتباط بين المتحوال
 مازالت مجيولة .   ألن قيم العوامل 

   وىنا نالحظ أن المعامالت المرافقة لممقادير المجيولة
ت االرتباط تشكل المصفوفة المتناظرة لمعامال 

   ، ومنيا يمكننا حساب أو تقدير قيم األمثال    الميدانية 
من خالل العالقات التالية )حسب طريقة  

 المحددات( :

   
 

 |   |

| |
                              (

         
           

)                            (    ) 

 .   : ىي قيمة محدد المصفوفة االرتباطية لممتحوالت | |حيث أن 
بتطويقيا  Rالموسعة من   في المصفوفة     : ىي قيمة محدد المتمم الجبري لمعنصر  |   |وأن  

 كما يمي :    بالعناصر 
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[
 
 
 
 
 
           

           
           
     

             ]
 
 
 
 
 

        [

        
        
    

        

] 

 |   |والمتممات الجبرية     بداللة العناصر  |   |ومن جية أخرى يمكننا أن نعبر عن المحددات 
 ( كما يمي:19-4، وىكذا يمكننا كتابة )Rالمقابمة ليا من المصفوفة االرتباطية 

   
 

   |   |     |   |     |   |       |   |

| |
        (    ) 

 . Rفي المصفوفة االرتباطية     ىو المتمم الجبري لمعنصر  |   |حيث أن: 
( وكتابتيا بشكل مصفوفي نحصل عمى معادلة لحساب قيم 17-4( في العالقة )20-4وبتعويض )

 وتكتب مصفوفيًا كما يمي:   بداللة المتحوالت    العامل 
 ̃    

                                                      (    ) 
في المصفوفة  Pالمأخوذ من العمود  (                 )  ىو الشعاع العمودي    حيث أن: 
 .   والمتحوالت    لالرتباط بين العوامل  Sالييكمية 

 لصيغة المصفوفية التالية:( في عالقة مشتركة، نحصل عمى ا21-4وبتوحيد العالقات )
 ̃                                                                     (    ) 

متناظرة، فإن   وأن       بالعالقة  Aبشكل عام ترتبط مع الصورة  Sوبما أن مصفوفة الييكل 
 ( تأخذ الشكل التالي:22-4العالقة )

 ̃                                                                        (    ) 
 .   : ىي مصفوفة المعامالت االرتباطية بين العوامل  حيث أن 

تصبح مصفوفة واحدية   غير مرتبطة )متعامدة( فإن المصفوفة    ولكن عندما تكون العوامل 
 كل التالي:( تأخذ الش23-4وعندىا فإن العالقة ) (   )

 ̃                                                                                      (    ) 
  نقوم بحساب معامل االرتباط المتعدد    وبعد الحصول عمى ىذه العالقة االنحدارية لكل عامل 

من   
 العالقة التالية )أو غيرىا( .

               
                                                       (    ) 

  وكمما كانت قيمة 
 قريبة من الواحد كان التمثيل جيدًا .  

في أي إحداثيات أخرى بواسطة التدوير . لذلك    وأخيرًا يمكننا الحصول عمى معادالت تقدير العوامل 
في  Bوبين الصورة المدورة    األصمية في اإلحداثيات األولى  Aنفترض أن ىناك عالقة بين الصورة 

ن مصفوفة التحويل بينيما ىي    االحداثيات الثانية   . فعندىا يجب أن يكون لدينا : T، وا 
                                                                                                      (    ) 

 كما يمي:   في االحداثيات الجديدة    ومن جية أخرى يمكننا أن نكتب المتحوالت األصمية 
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                                                                                                     (    ) 
غير مربعة )بصورة عامة( فإننا نضرب  B، وبما أن           حيث رمزنا لإلحداثيات الجديدة بـ 

 ( تصبح كما يمي:27-4، والعالقة )(    )فنحصل عمى مصفوفة مربعة    من اليسار الطرفين بـ 
                                                                                      (    ) 

 من اليسار فنحصل عمى أن :   (    )ثم نضرب الطرفين بـ 
  (    )                                                                             (    ) 

 في االحداثيات الجديدة كما يمي:   امل ومنيا نحصل عمى معادالت انحدار العو 
 ̃                                                           (    ) 

            حيث أن:                
(، فنحصل 30-4في )   وذلك بتعويض القيم العددية لـ    ومنيا يمكننا حساب القيم العددية لمعوامل 

 .   قيمة لكل من العوامل  N عمى
من  A( ذي خمسة المتحوالت، والذي تم تدوير صورتو العاممية 4-3وكتطبيق عمى ذلك نأخذ المثال )

 كما يمي: Bفأصبحت صورتو المائمة    إلى اإلحداثيات    االحداثيات المتعامدة 

  

[
 
 
 
 
            
             
            
            
             ]

 
 
 
 

 

 تساوي :   ومنيا نجد أن 
   *

                              
                                

+                   
 

     *
            
            

+    وأن                                                                 
 

(    )   *
             
             

+                                                                  
 

(    )      *
                                
                                

+ 
 

 كما يمي:   ( تعطينا المعادلتين االنحداريتين لمعوامل الجديدة 30-4وىكذا نجد أن العالقة )
                                                

                                                 
 

   في اإلحداثية الجديدة    نحصل عمى القيم العددية لمعوامل    وبتعويض القيم المعيارية لممتحوالت
  (Bartlitt): طريقة 4-2-2

، ولتقديم ىذه Uبواسطة تصغير قيم عوامل التميز    تعتمد ىذه الطريقة عمى إيجاد تقدير قيم العوامل 
 الطريقة نعتمد عمى النموذج المختصر التالي:

                                                                  (    ) 
 فنجد أن:ومنيا يمكننا حساب عوامل التميز 
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(              )

  

                                               (    ) 

 فنجد أن:   ثم نشكل تابع مجموع مربعاتيا عمى جميع المتحوالت 

 (     )  ∑  
 

 

   

 
∑ (              )

  

  
                  (    ) 

ونضع المشتقين مساويين     و   نقوم باشتقاقو بالنسبة لـ  [     ] وإليجاد أصغر قيمة لمتابع 
 فنجد أن: ،لمصفر

  

   

  ∑
 

  
 (              )  (    )   

  

   

  ∑
 

  
 

 

   

(              )  (    )   

                      (    ) 

 ى الشكل التالي:وبعد االصالح يمكن كتابة ىاتين العالقتين عم

∑(
   
 

  
 )

 

 ̃  ∑(
      

  
 )

 

 ̃  ∑
   

  
 

 

  

∑(
      

  
 )  ̃  ∑(

   
 

  
 )  ̃ 

 

 ∑
   

  
 

 

  

                              (    ) 

 .   بداللة المتحوالت   ̃ و  ̃ ومنيما يمكننا حساب العاممين 
( تأخذان الشكل المصفوفي 35-4. وعندىا فإن العالقتين )عامالً  mويمكن تعميم ىذه الطريقة عمى 

 التالي :
(        )                                                    (    ) 

      وبضرب طرفي، غير شاذة فإن مقموبيا يكون موجوداً  (        )وبفرض أن المصفوفة 
 وىي: F( بذلك المقموب نحصل عمى المعادلة التي تعطينا العوامل 4-36)

 ̃  (        )                                                         (    ) 
 يمي: ولتطبيق ىذه الطريقة عمينا إجراء ما

 .  وفة وحساب عناصر المصف   ثم إيجاد المنقول  Aالحصول عمى الصورة   -1
 .       ثم حساب     حساب   -2
 .   (        )ثم حساب المقموب  (        )حساب الجداء   -3
 .         (        )حساب الجداء النيائي:  -4
 فييا . Z( وذلك بتعويض قيم 37-4من العالقة ) Fحساب قيم   -5

 (Lederman, Anderson, Rubin: الطريقة المتسارعة )طريقة 4-2-3
 R( وعمى العالقة العامة التي تربط بين المصفوفة االرتباطية 20-2وىي تعتمد عمى النموذج )
 ( التالية :66-1المعرفة بالعالقة ) Mوالمصفوفة العاممية الموسعة 
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    *
  
  

+                                                            (    ) 
 وتساوي : [  | ]   ىي المصفوفة الموسعة Mحيث أن 

  [

               
               
        

               

]  (   )   (    ) 

 ( كما يمي:31-4وىكذا يمكننا أن نكتب العالقة )
  (   ) *

  
  

+ *
  

 
+  [      ] *

  

 
+                    (    ) 

( واختصار الحسابات في تقدير قيم العوامل 23-4االنحدارية )وتيدف ىذه العالقة إلى تبسيط العالقة 
 : Fالعامة 

 عاماًل مائاًل كما يمي:mوسنناقش الحالة العامة التي يمكن أن يكون فييا نظام االحداثيات مائاًل ويتضمن 
 فنحصل عمى أن:       ( من اليسار بـ 40-4لنضرب اآلن طرفي )

                                                               
         [            ]                                   (    ) 

ذا رمزنا لمجداء داخل القوس بـ   فيكون لدينا: Kوا 
      

      
                                                          (    ) 

 . m*mبارة عن مصفوفة من المرتبة وىو ع
 ( السابقة كما يمي:41-4وعندىا يمكننا أن نكتب العالقة )

         [   ]                                                       (    ) 
 فنجد أن:   (   )( من اليسار بـ 43-3ولنضرب اآلن طرفي العالقة )

(   )                                                                                 
 ونبدل مواقع الطرفين فنحصل عمى أن:    ثم نضربيا من اليمين بالمقموب 

       (   )                                                   (    ) 
 ( أن :23-4ومن جية أخرى لدينا من العالقة )

                                                                           (    ) 
 ( فنحصل عمى أن:45-4في العالقة )       لذلك نعوض 

 ̃    (   )                                                         (    ) 
، فنحصل عمى قيم ىذه األعمدة ونكتب ذلك كما Zة وقيم أعمد ̃ ويمكن كتابة ىذه العالقة بين قيم أعمدة 

 يمي:
 ̃    (   )                                                         (    ) 

(   )والذي يساوي    [  (   ) ]( نضرب طرفييا بـ 45-4ولتبسيط العالقة )      
 فنحصل عمى أن:

(   )            
                                           (    ) 
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في كل طرف وبإجراء المطابقة  (m*1)( تعطينا عمودين من مرتبة 48-4إن نتيجة العالقة السابقة )
 معادلة خطية . mبينيما نحصل عمى 

والطرف األيمن يتضمن مصفوفات بسيطة. أما الطرف األيسر فيكون أكثر تعقيدًا. لذلك نقوم بتبسيط 
 ( فنجد أن:42-4إلى ما يساويو من ) Kعادة الرمز الطرف األيسر بإ

 

(   )        (            )     
 (            )             

 يكون لدينا:        ثم                 وبوضع 
                                                                      (    ) 

 تقدر من العالقة العامة التالية: Fومنيا نستنتج أن 
 ̃                                                                        (    ) 

( 50-4، وعندىا فإن العالقة )       غير مرتبطة )متعامدة( فإن    أما عندما تكون العوامل 
 تأخذ الشكل التالي:

 ̃  (   )                                                           (    ) 
 ( في المسائل العممية ينصح اتباع الخطوات التالية :50-4وعند استخدام العالقة )

 . Aنحسب مصفوفة الصورة األصمية   -1
  عمى  Aمن  jنقسم كل عناصر السطر   -2

 .      فنحصل عمى   
 .           فنحصل عمى    في المنقول       نضرب من اليسار   -3
 . Lفنحصل عمى المصفوفة  Jونضعيما مع المصفوفة     ثم   نحسب المصفوفة   -4
 .    نحسب المقموب   -5
  عمى    من  jوذلك بتقسيم كل عناصر السطر        نحسب   -6

  . 
 . ̃ فنحصل عمى عمود القيم  (            )نحسب الجداء   -7
ثم نقوم ،        من   نقوم بحسابفعندىا واحدية،    إذا كانت العوامل غير مرتبطة فتكون أما

 (.51-4كما في العالقة ) Fفنحصل عمى معادلة قيم        ونضربيا من اليسار بـ     بحساب 
 

 (Harman: طريقة المتحوالت المثالية )طريقة 4-2-4
ىي عبارة عن أسموب آخر لتقدير العوامل يعتمد عمى التعبير عن العوامل بواسطة مساقط متحوالت 

  )مثالية( 
بداللة القيم عمى الشكل       في فضاء العوامل العامة. وبذلك يمكننا كتابة العالقة   
 التالي:

                                                                                            (    ) 
ىو شعاع عمود مؤلف من مساقط المتحوالت عمى محاور فضاء العوامل العامة ونرمز لو بـ    حيث 

  
     

       
بواسطة عالقات خطية بداللة   ، وبناء عمى ذلك يمكننا التعبير عن قيم العوامل  

  متحوالت إفتراضية 
  . 
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 فنجد أن :   ( بالمصفوفة 52-4من اليسار العالقة ) لنضرب اآلن
                                                                            (    ) 

قيمة ذاتية ىي  mلمداللة عمى المصفوفة القطرية المتضمنة    بالرمز      وبما أننا رمزنا لمجداء 
 كما يمي :     ، فإننا نكتب الجداء             

             (            )                                 (    ) 
 

ذا ضربنا طرفي العالقة )  تساوي : ̃ نحصل عمى أن    (    )( من اليمين بـ 53-4وا 
 ̃  (    )                                                      (    ) 

( لمعوامل الرئيسية. والفرق الوحيد بينيما ىو استخدام 11-4وىي عالقة شبيية بالعالقة األولى )
 المتحوالت )المثالية( بداًل عن المتحوالت المشاىدة .

تختمف عن قيم العاممين الناتجين عن طريق االنحدار المتعدد أو عن  -كما ىو متوقع –وىذه القيم 
ن سبب ذلك التقارب ىو أن قيم متحوالت التميز  تكون صغيرة،  Uالطريقة المتسارعة ولكنيا قريبة منيا. وا 

 وىذا يؤدي بدوره إلى تقارب المتحوالت المثالية مع المتحوالت المشاىدة .
وأخيرًا نشير إلى أن طريقة االنحدار المتعدد ىي األكثر استخدامًا وكفاءة رغم تعقيدات الحسابات فييا. 

فتتميز بأن تقديراتيا  Bartlittوقد تكون تقديراتيا متحيزة أو تكون قيم العوامل فييا مترابطة. أما طريقة 
فتكون معيارية  Andersonيرات طريقة أما تقد .تكون غير متحيزة وغير مترابطة )إال في حالة التعامد(

وقد تكون مترابطة بينيا في حالة التعامد أو مترابطة مع عوامل ، ( 1، وتباين = 0)ذات متوسطات =
 . Uالتميز
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