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  شكر وعرف ان
      

[ , ال يتحقق الذكر لمخموه  إال ععوش روكر  7:  إبراهيم ] ﴾ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ ﴿قال تعالى :      
ِِ لمووى أوا  فواع   حعووم  هموشا  لوأ لمووى أوا  توم  , الخوالق   ال يتحقوق الذوكر ععووش   إال   كوور, ,  فذوكرا  

 . ( الدال,  الرالة لميهم  ) أحمٍش  آِل دمحملدادة البيت المحمشي 

 قال رسهُلُأ ) صم ى   ,  [ 06:  همنالر   ﴾ ] الْإِحْسَبنُ إِلَّب الْإِحْسَبنِ جَسَاءُ هَلْ ﴿ قال تعالى :      
 فرش  ُ   صشَ  رسهُلُأ . ْذُكُر الن اَس " , لميأ  آلأ  سمم ( : " ال َيْذُكُر َ  َأْن اَل يَ 

ووا نووا           عاسهدووا  هق ووا لمووش     رووكر أوون يدووتحق الذووكر ,أقابمووا اسهدووا  أوون  ا ووم الموور  لم 
  هم :

               أووووووا ننووووووُت , لم ووووووا   ووووووهدي ,  أوووووون   صوووووواحش   بهمووووووا  يوووووور ا نمووووووا ر ي وووووواحش صوووووو يراأوووووون لهالهمووووووا  -
 ر ا .اآل رِة  يفش الشحيا    ,   ميع   هتش , فرزقهم     ازاهم (العزيزين  )  الشي  

وو - فدووعيُت  اهووشة  ,  اب ,  فووش ته يووأ رسووالتشعأوون زرلووت فووش  الاقووا  ناحووت لهح ووا لووش فووش توو لي  الرِّ
 ., فجزاها   لنِّش  يرا  ة رر   الدب احالشنتهر ا ش الفاضمت,  ستاذ بش األكهَ  لنَش هدن ظنِّه

وا  -  الشراسوا  فوش أقوشأتهم  ميوع أراهو  فوشاأل وال     سوات تشإلى ن ِّ أن لم منش هرف ا فزادحوش عوأ لمم 
  الوشنتهر  اسوم حاصور ر ويس,  لميوش نميوا اسدارة  االقترواد األستاذ الوشنتهر لوهاد الخالوشي المحتور,

قدم اسهرا  ,  الشنتهر لبش الحدين الطا ش ,  الشنتهر لشحا  نريم ,  الشنتهر أهوشي حرور   , 
 .القدم    ميع  سات تش فش  الشنتهرة إيناس لبش الحافظ

 ركَر   سعيهم   فاَع لميهم أن رهمتِأ . اأتناحش لزأال  الشراسا ,  -

إثرا ش  أدالشة    لما ب لهه أن  هشٍ اسدارة  االقتراد  الشراسات العميا فش نميا أهظفش أكتبا  ركر  -
 عالمرادر  المرا ع التش  شأت دراستش .

ش ت لموى يوشي  رفعوت هجور ا  ثقو  نواهمش ,  نوو لا  ال  حدوى تموا األيوادي التوش ارتفعوت عالوشلا   روو -
 ركري  اأتناحش لك ِّ أن  لاحنش فش أديرتش  لم يتدن  لش ركَره , فأركُر لمجميع ُهدَن صنيعهم لش .
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 صخلالم

يرعذد انًرغٍشاخ اإلحصائً وهى ذحهٍم  يىضىعاخانثحث فً يجًهه عهى أحذ أعرًذ      

ولذ جاءخ ,  نماَىًَ )انمىٌى( انزي ٌسهم دساسح انعاللح تٍٍ يجًىعرٍٍ يٍ انًرغٍشاخا االسذثاط

 عاو  Hotelling)انمىٌى( انخطً وانالخطً يٍ انعانى انماَىًَذحهٍم االسذثاط  اسرعًال فكشج

ٌجاد انعاللح تٍٍ يجًىعرٍٍ يٍ إنى إٌهذف انخطً  , إر إٌ االسذثاط انماَىًَ)انمىٌى(1936

 ٌجادإ عٍ طشٌكذد يٍ انًرغٍشاخ انًسرمهح انًرغٍشاخ أي عذد يٍ انًرغٍشاخ انراتعح وع

ويٍ ثى إٌجاد االسذثاط انخطً , انًرجهاخ )األوصاٌ( األساسٍح تٍٍ انًجًىعرٍٍ يٍ انًرغٍشاخ 

نهرشكٍثاخ انخطٍح وانرً ذسًى تاالسذثاطاخ  )انمىًٌح(حانماَىٍَثسٍظ تٍٍ أصواج انًرغٍشاخ ان

 . حانماَىٍَ

 (nonlinear canonical correlation) انالخطً انماَىًَ)انمىٌى(االسذثاط فً حانح أيا و     

ًرعذدج انًرغٍشاخ يًا ٌسًى انزي ٌُرًً انى انطشائك انرحهٍهٍح ان (NLCC)انزي ٌكرة اخرصاًسا

كىٌ تٍٍ يجًىعرٍٍ أو أكثش يٍ يجًىعرٍٍ فٍ (OVERALS)وانزي ٌسرخذو ذمٍُح -Gifi تُظاو 

 يٍ ثىٍ يجًىعح واحذج يعرًذج , ويٍ انًرغٍشاخ , أي أكثش يٍ يجًىعح واحذج يسرمهح وأكثش ي

ذحمٍك حذ أدَى انى هذف هى ٌرغٍشاخ , وًًٌكٍ ذحهٍم انعاللاخ انالخطٍح تٍٍ يجًىعاخ ان

فً كم انًجًىعاخ يجرًعح  )انمىًٌح(حانماَىٍَنهخساسج تٍٍ دسجاخ انًشاهذاخ وانًرغٍشاخ 

حساب أكثش لذس يًكٍ يٍ انرثاٌٍ فً انعاللاخ تٍٍ يجًىعاخ وتانًماٌٍس انًثهى فضالً عٍ 

انًرغٍشاخ انًرغٍشاخ , وذحذٌذ أوجه انرشاته تٍٍ انًجًىعاخ يماسَحً يع انرشكٍثاخ انخطٍح يٍ 

 فً كم يجًىعح إنى يجًىعح يجهىنح .

  إر نالسذثاط انماَىًَ)انمىٌى( اسرخشاج انًؤششاخ اإلحصائٍحفمذ ذضًٍ  انجاَة انرطثٍمًأيا      

انشاتعح فً نهًشحهح  َفسها دسجاخ انطهثحانثانثح وكاَد عٍُح انذساسح هً دسجاخ طهثح انًشحهح 

يعشفح تهذف ح انصثاحٍح وانًسائٍح فً جايعح كشتالء , لسى انعهىو انًانٍح وانًصشفٍح نهذساس

هًىاد ن اذهى تطهثح انذساسح انصثاحٍحيماسَح دسج عٍ طشٌكساسح انًسائٍح يسرىٌاخ انطهثح فً انذ

انصثاحٍح  وذىصهد انذساسح إنى وجىد فشوق يعُىٌح تٍٍ انًجًىعرٍٍ , َفسها انذساسٍح

 . وانًسائٍح
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 المصطلح ( English) المختصر
             

 المصطلح ( عربي )

CCA 

Canonical correlation 

analysis  القان�ني �ت�ل�ل االرت�ا 

NLCCA 

Nonlinear Canonical 

correlation analysis   القان�ني الالخ�ي �ت�ل�ل االرت�ا 

U 

Independent Canonical 

Variable  المتغير القانوني المستقل 

V 

Dependent Canonical 

Variable  المتغير القانوني المعتمد 
ρ Canonical correalation   معامل االرتباط القانوني 

a  Eigenvectors    متجه األوزان القانونية للمتغيرات المستقلة 

b Eigenvectors   للمتغيرات المعتمدةمتجه األوزان القانونية  

Ru*x(i) 

Canonical Loadings 

coefficient  معامل التحميل القانوني للمجموعة المستقلة 

Rv*y(i) 

Canonical Loadings 

coefficient  معامل التحميل القانوني للمجموعة المعتمدة 

R
2

(i)x Redundancy Index   المؤشر الفائض لمجموعة المتغيرات المستقلة 
R

2
(i)y Redundancy Index    المؤشر الفائض لمجموعة المتغيرات المعتمدة 

W Wilk's Lambda  اءة و�ل��� اح

 χ2
Chi – Square Statistic  �اءة م#"ع  ا� اح

ALS 

alternating least 

squares   غ#( ال)'او"&ة� خ�ارزم&ة ال-#"عات ال
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  الفصل األول

  منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة

  Introduction                                                                  المقدمة 1.1 :

لرقي المجتمعات وتطورها  اً مؤشركونه ماد وأساس تقدم المجتمعات المعاصرة عِ  التعليم عديُ      

أكثر مراحل  كونهامرحلة الدراسة الجامعية على  التركيز عن طريقتها إلى األعلى والرقي بثقاف

 فضالً عنوتحديد مستقبله المهني ، الحياة أهمية لما لها من دور رئيس في صقل شخصية الطالب 

   . العلمية والعملية والشخصيةتزويدها للطالب بكم كبير من المهارات 

 اكتشاف طبيعة العالقة بين المتغيرات المدروسة هو جميعها البحوث العلمية به متهتن ما إ     

على ذلك تصبح المقاييس البسيطة  . وبناءً قادرة على تفسير هذه العالقة لغرض وضعها في نماذج 

الكتشاف طبيعة هذه  ةغير كافي والمتعدد الجزئيمعامل االرتباط البسيط و الخطي كمعامل االرتباط

هي و وعدد من المتغيرات تابعهو المتغير ال يعة العالقة بين متغير واحدألنها تقيس طبالعالقات 

  (التوضيحية) المستقلة المتغيرات
 (القويم)القانونيتحليل االرتباط  استعمال جاءت فكرة وقد ،[9]

)Canonical correlation analysis(  من العالمHotelling  عدد من  تهتناول إذ،  1936عام

المهمة في اإلحصاء لما له من تطبيقات واسعة في معظم  ضوعاتمن المو ألنهت البحوث والدراسا

[25]المجاالت ومختلف العلوم 
.  

 القانونيرتباط االاذ ان الخطي والالخطي ،  (القويم)القانونيتباط تحليل االر تم استعمال      

مجموعتين من المتغيرات أي عدد من المتغيرات التابعة  نيجاد العالقة بيإلى إيهدف  خطيال (القويم)

األساسية بين  (األوزان) المتجهات يجادإ عن طريق (التوضيحية) وعدد من المتغيرات المستقلة

ولى وكذلك الحال للمجموعة األ التركيبات الخطية منيجاد أزواج يتم إ المتغيرات إذ مجموعتي

، وتسمى التركيبة الخطية الناتجة من األوزان المقترنة بالجذر األول بالمتغير  للمجموعة األخرى

 الجذر األخروالتركيبة الخطية المقترنة ب )first canonical variableاألول ( (القويم)القانوني

لى عدد إلى أن يتم الوصول إ )second canonical variableالثاني ( (القويم) القانونيبالمتغير 

يجاد ت األقل في المجموعتين . ومن ثم إبعدد المتغيرا يكون من التركيبات الخطية والتي عددها

ة للتركيبات الخطية والتي تسمى باالرتباطات القانونياالرتباط الخطي البسيط بين أزواج المتغيرات 

 القانونيغير االرتباط بين المت يجادومن ثم إ) ، canonical correlation( يمة)(القو ةالقانوني

والذي األول للمجموعة الثانية  (القويم) القانونيولى مع المتغير األول في المجموعة األ (القويم)
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يجاد بعد ذلك يتم إ ، ثم) canonical correlation firstاألول ( (القويم) القانونيباالرتباط يسمى 

ولى مع الثاني في المجموعة األ (القويم) القانونيير الثاني بين المتغ (القويم) القانونياالرتباط 

الثاني  (القويم) القانونيالثاني في المجموعة الثانية ويسمى باالرتباط  (القويم) القانونيالمتغير 

)canonical correlation second( 
[28]
 .  

ن الصفات عدد ميجاد هو إبين المجموعتين  (القويم) القانونيمن االرتباط  ن الغرضوإ     

 تلككثر الصفات المشتركة بين أالقادر على التنبؤ ألنه يجمع  األنموذجللوصول الى هما المشتركة بين

  . المجموعتين 

 )nonlinear canonical correlation( الالخطي )القويم( القانونياالرتباط في حالة أما و     

كون بين مجموعتين أو أكثر من في) OVERALS(ويستخدم تقنية  )NLCC( الذي يكتب اختصاًرا

ن مجموعة وأكثر م (توضيحية) مجموعتين من المتغيرات ، أي أكثر من مجموعة واحدة مستقلة

الى هدف ي فهو ن مجموعات المتغيرات ،يمكن تحليل العالقات الالخطية بي من ثمواحدة معتمدة ، و

في كل المجموعات  (القويمة) ةالقانونيتحقيق حد أدنى للخسارة بين درجات المشاهدات والمتغيرات 

حساب أكبر قدر ممكن من التباين في العالقات بين مجموعات  مجتمعة وبالمقاييس المثلى فضالً عن

ية من المتغيرات في المتغيرات ، وتحديد أوجه التشابه بين المجموعات مقارنةً مع التركيبات الخط

[44]كل مجموعة إلى مجموعة مجهولة
 .  

دارة وم المالية والمصرفية في كلية اإلالدراسة على عدد من طالب قسم العلوقد جرت      

جامعة كربالء لمقارنة درجات الطلبة في الدراسة المسائية مع درجات الطلبة للدراسة  / واالقتصاد

  المرحلة الثالثة والمرحلة  الرابعة . للدراستين المستوى الدراسيفي فرق اللمعرفة الصباحية 

الخطي  (القويم) القانونيالرتباط جل تقديم دراسة متكاملة وعرض واضح لطريقة تحليل اأومن      

  : فصول لى أربعةإتقسيم الرسالة  اقتضىالالخطي و

  . السابقة الدراساتبعض و منهجية البحثمقدمة و األول الفصل تناول إذ     

  تناول اآلتي :إذ بدراسة الجانب النظري الثاني  صلواهتم الف     

وتحليل االرتباط البسيط االنحدار غير الخطي ، أنواع ، و الخطي نواع االنحدارأتحليل االنحدار ، ( 

 القانونيالخطي ، واختبار معامالت االرتباط  (القويم) القانونيوالمتعدد والجزئي ، وتحليل االرتباط 

  . ) الالخطي (القويم) القانونيالخطي ، وتحليل االرتباط  (القويم)
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وعينته وكيفية فيما تضمن الثالث إجراءات الجانب التطبيقي للبحث من حيث تحديد مجتمعه      

 نتائجوفي تحليل البيانات في اختبار  عملةالمست اإلحصائيةمج وب جمع البيانات والبرالسأاختيارها و

  غير الخطي .والخطي  (القويم) القانوني االرتباط

   ليها الدراسة .إستنتاجات والتوصيات التي توصلت الرابع عرض ألهم اال الفصل وتناول     

  منهجية البحث  1 :.2

ن تم العمل على منهج البحث االستقرائي وفيه نبدأ بمالحظة المشكلة ثم وضع الفروض لها وم      

  األسلوب اإلحصائي وفق هذا المنهج . عمالوقد تم استثمَّ اختبارها ، 

  حدود البحث  1.2 :.1

 - 2014(  للمرحلة الثالثة و ) 2014 - 2013(  حدود البحث زمنيًا كانت درجات الطلبة لسنة     

قسم العلوم المالية  مكانيًا تمثلت بجامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد،  للمرحلة الرابعة ) 2015

  . والمصرفية

                                       The problem of the studyمشكلة البحث 1.2 :.2

من خالل الرابعة  تين الثالثة والمستوى الدراسي للطلبة في الدراسة المسائية في المرحل تدني      

  لنفس المواد الدراسية .مقارنة درجاتهم بدرجات الطلبة للدراسة الصباحية 

                           The hypothesis of the study            فرضية البحث 1.2 :.3

القانونية  متغيراتالبين  ة عدم وجود عالقةالقائل ية العدمفرضفي هذا البحث اختبار تم       

للمواد الدراسية نفسها في المرحلتين  لدراسة الصباحية والدراسة المسائيةلمجموعتين ال (القويمة)

القانونية  متغيراتالبين  ي ينص على وجود عالقةالذ ةالبديل ية، ضد الفرض الثالثة والرابعة

  سة الصباحية والدراسة المسائية .لمجموعتين للدرال (القويمة)

    Goal of the Study                                                 بحثهدف ال: 1.2 .4

  : معرفة لىإهذه الدراسة بالدرجة األساس ترمي 

بين معرفة قوة العالقة بهدف  الخطي والالخطي (القويم) القانوني االرتباطتحليل  عمالكيفية است 1-

وذلك في ضوء عدد من المتغيرات المستقلة وعدد من ، من المتغيرات أو أكثر مجموعتين 



 ...………………………………………………………………الفصل األول 

 
4 

إيجاد  عن طريقوذلك ، مجموعتين الالتعرف على االرتباطات القائمة بين أي متغيرات المعتمدة . ال

التي ترتبط بشكل أعلى مع الدوال الخطية للمجموعة والدالة الخطية لمجموعة واحدة من المتغيرات 

  . األخرى للمتغيرات

تحقيق حد أدنى للخسارة بين درجات المشاهدات لالالخطي  (القويم) القانونياالرتباط دراسة  - 2

  في كل المجموعات مجتمعة وبالمقاييس المثلى . (القويمة) ةالقانونيوالمتغيرات 

 مقارنة درجاتهم عن طريقفي الدراسة المسائية لقاء نظرة تحليلية على مستويات الطلبة إ3- 

المستوى الدراسي للطلبة لبيان مدى تقارب  نفسها لمواد الدراسيةلالصباحية  لدراسةالطلبة لبدرجات 

إجراء تحليل االرتباط  عن طريق وذلك المواد الدراسية هي نفسها في المجموعتين ،أن  ال سيما، 

لقسم العلوم المالية والمصرفية  ومقارنة  نفسها لمواد الدراسيةل خطيالالالخطي و (القويم) القانوني

  نتائج االختبار .

  

  Review of Literature                               الدراسات السابقةبعض :  1.3

  :الخطي  (القويم) القانوني: الدراسات المختصة باالرتباط  أوالً 

طريقة لقياس االرتباط بين مجموعتين من المتغيرات  )Hotelling(اقترح  )(1936في عام      

 رتباط بين المجموعتينعلى اأإليجاد   (القويم) القانونيوأطلق عليها اسم تحليل االرتباط 
[25]

 .  

) في توضيح مفهوم معامل Love() وStewart( ينقام كل من الباحث 1968)(في عام و     

 (القويمة) ةالقانونيالمتغيرات  لدنالموضحة من ووهو متوسط التباين في مجموعة واحدة ، فاضة اإل

[42]خرىاأل (القويمة) ةالقانونية هي مجموع المتغيرات فاضة الكلين اإلإو، خرى أفي مجموعة 
 .  

 (القويم) القانونين النموذج أ على Lohnes)و (Cooley) ) أكد الباحثان (1971في عام (و     

ويشير معامل االرتباط ، ى ، وتكون خاضعة لقيود التعامد يحدد الدوال الخطية التي تمتلك تباين أعل

المتغيرات التي من مجموعتي  انالخطيت انالمركبت وقد اشتقت، لى نسبة التباين إالتربيعي  القانوني

[19] اتكون مشتركة خطيً 
 .  

بما في ذلك  (القويم) القانونيلتحليل االرتباط  مفصًال  اعرضً  )(Knappقدم (1978) في عام و     

 (القويم) القانونين الخطوة األولى في تحليل االرتباط أالذاتية والمتجهات الذاتية وبين معرفة القيم 

حساب مصفوفة االرتباط من المتغيرات في النموذج ، ثم اشتقاق مصفوفة متماثلة رتبتها مساوية  يه

قل بين مجموعتي المتغيرات من مصفوفة االرتباط ، وناقش بعض األساليب غيرات األلعدد المت
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ساليب هي حاالت ن هذه األألخ ) وبين إ...  t  ،Anovaالمعلمية المختلفة (االرتباط البسيط ، اختبار 

 (القويم) القانونيخاصة من التحليل 
[29]
.   

عبارة  وه لقانوني (القويم)ا االرتباط حليلت نأ) Muirhead( أوضح الباحث )(1982في عام و     

) دون Ys( المتغيرات لمجموعة ) والثانيةXs( المتغيرات واحدة لمجموعةخطيتين عن تركيبتين 

ومجموعة المتغيرات المعتمدة وذلك  (التوضيحية) مستقلةالحاجة الى تحديد مجموعة المتغيرات ال

 مجموعةكل  وإعطاء من المتغيرات على قياس العالقة بين المجموعتينانوني قادر التحليل الق نأل

تحديد العالقات الخطية المتعددة بين ب قومأن هذا التحليل يو ، باألخرىتنبؤ المنها القدرة على 

 إذ أن انونيةالقعدد من المتغيرات  أقل إلى اتهذه العالق اختزالومن ثم  من المتغيرات المجموعتين

 بسيطال االرتباطيمثل معامل  انونيةكل زوج من المتغيرات الق
]36[

.  

 (القويم) القانونيبتوضيح الفرق بين االرتباط  وآخرون )shafto) قام الباحث (1997في عام (و     

االرتباطات البسيطة بين أزواج  يمثل (القويم) القانونيكون االرتباط  واالرتباط البسيط والمتعدد في

في فيتمثل االرتباط المتعدد  للتركيبات الخطية ، وأما الفرق بينه وبين (القويمة) ةالقانونيات المتغير

، أي يتمكن كونه يقيس قوة العالقة بين مجموعة المتغيرات المستقلة ومجموعة المتغيرات المعتمدة 

 نفسه من حساب مجموعة من االرتباطات المتعددة في الوقت
[41]
.   

لتطوير  (القويم)القانونيتحليل االرتباط  )Pemajayanthaالباحث ( عملاست )2002في عام (و     

الصيغ الجبرية والعشوائية للنماذج الخطية والالخطية وناقش  عمالً بعاد مستمتعددة األتحليل البيانات 

[39]القيم المتطرفة مع النموذج الجديد 
.  

 القانونيتحليل االرتباط  خوارزميات إلجراءال) weenink() ناقش الباحث 2003وفي عام (     

يجاد االرتباطات من مصفوفتي إات بين مجموعتين من البيانات أو يجاد االرتباطإومحاولة  (القويم)

[46]تجزئة قيم المفردات إلىالخوارزميات في كال الحالتين  وتستند، التباين والتباين المشترك 
 .  

 القانوني(تحليل االرتباط  عن) بدراسة Xiangrong Yin) قام الباحث (2004في عام (و     

وهي طريقة جديدة لالرتباط ، ) information theoryالمعلومات  نظريةالقائم على  (القويم)

 المعلومات ، وتدرس هذه الطريقة العالقات الخطية المحتملة بين المتجه نظرية إلىتستند  القانوني

1× p  لمجموعة متغيراتY  1والمتجه× q لمجموعة متغيراتX   ة القانونيإليجاد المعامالت

للمعلومات المشتركة بين كثر عمومية قصى للمقياس األتحقيق الحد األعن طريق  bو  aللمتجهات 

a
T
x  وb

T
y 

[48]
.  
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االختزالي  القانوني) قام الباحث (فاضل حميد هادي الحسيني ) بتطبيق التحليل 2006في عام (     

مجموعتين من المتغيرات ،  ، إذ استعملالتحليل العاملي في المجال الحيوي  ائقكطريقة من طر

، ) X'sوالتي تمثل المتغيرات الخاصة باألم ( (التوضيحية) ولى مجموعة المتغيرات المستقلةاأل

) وذلك Y'sواألخرى هي مجموعة المتغيرات المعتمدة والتي تمثل المتغيرات الخاصة بالطفل (

ن أث الوالدة ، وقد كانت النتيجة ديصحة الطفل ح فيات المتعلقة باألم والتي تؤثر أي المتغير بيانل

هناك ارتباط معنوي ما بين مجموعة المتغيرات الخاصة باألم ومجوعة المتغيرات الخاصة 

[5]بالطفل
 .  

 ويمالقاستخدام تحليل االرتباط  ( عنة (سهيلة نجم عبدهللا) بدراسة ) قامت الباحث2008في عام (     

لى دراسة إاصيل االستراتيجية ) وهدف البحث المح نتاجإ فيسة تأثير مجموعة من العوامل لدرا

نتاج لمجموعة من المحاصيل على كميات اإل (التوضيحية) المتغيرات المستقلةتأثير مجموعة من 

ة بين المجموعتين وتحديد القانونييجاد االرتباطات إ عن طريقجية (حنطة ، شعير ، رز) االستراتي

ً ، وتوصلت الدراسة الى ان هناك فروق ونوع االرتباط ةمعنويال بين المتغيرات المستقلة و  معنويةً  ا

 0.05مستوى معنوية االستراتيجية وبانتاج المحاصيل الزراعية 
[10]
.  

دراسة لتحديد  في " القانونيسلوب الباحث (طاهر ريسان دخيل) األ عمل) است2010في عام (و     

كان الهدف من هذه  إذأهم العوامل المؤثرة في أداء الطالب في المرحلة الثانوية في الديوانية " 

أداء الطالب في المرحلتين المتوسطة  فيهم العوامل التي يمكن أن تؤثر تحديد أ هو الدراسة

تم أخذ مجموعة من العوامل المرتبطة بنفسية الطالب والحالة االجتماعية له وبعض  ، إذواإلعدادية 

يجاد االرتباط بينها وبين أداءه الدراسي المتمثل إومحاولة ، العوامل المرتبطة بالبيئة البيتية للطالب 

[6]بدرجاته التي حصل عليها 
   .  

استخدام  (عن) بدراسة   أُسامه أحمددمحم( و)  م الباحثان (عمر فوزي صالح) قا2011في عام (و     

 عنكانت البيانات  إذ) ،  في وصف العالقة بين المتغيرات الجسمية والمهارية ويمتحليل االرتباط الق

) من المتغيرات 6و ( امعتمدً  ا) متغيرً 20، ( ا) متغيرً 26العبي الريشة الطائرة والمكونة من (

واالعتماد عليها  ا) متغيرً 26باالعتماد على مصفوفة االرتباط بين الـ (جراء التحليل إتم  ، إذالمستقلة 

عامالت االرتباط القانوني ا تم اختبار ميجاد معامالت االرتباط القانوني بين المجموعتين ، وأيضً إفي 

يجاد معامالت التحميل ومعامالت التحميل المتقاطع إو wilk's lambdaاختبار  عن طريق

،  المتغيرات المستقلة والمعتمدةتي مجموع لة والمعتمدة من أجل وصف العالقة بينللمتغيرات المستق
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ً وبينت النتائج إن هناك ارتباط ً قوي ا الجسمية والمتغيرات المهارية ،  لمجموعتين من المتغيراتبين ا ا

[7]وذلك ألن دالة االرتباط عملت على تعظيم االرتباط بين المجموعتين 
.  

تحليل االرتباط  ) بدراسة (Iyaniwura(و  )ogunsakinr( ثانقام الباح )2012في عام (و     

تم تصنيف المتغيرات  ، إذعلى مستويات الفقر ومحو األمية في والية إيكيتي ، نيجيريا )  القانوني

ين تم تصنيف في ح، نفاق الفرد ) إسرة ، نفاق ، حجم األاإل عن طريقالفقر  لى مستويات الفقر (إ

م تحليل هذه سنوات التعليم الرسمي ، الفئة العمرية التعليمية ) وقد ت لى (إمستويات محو األمية 

 اموجبً  ان هناك ارتباطً أوبينت نتائج التحليل ،  القانونيسلوب تحليل االرتباط أ عمالالمتغيرات باست

ن محو األمية هو أحد أ أيًضا نتائجحصائية بين مستويات الفقر ومحو األمية ، وأظهرت الإذا داللة 

[37]العوامل القوية التي تحدد الفقر
.  

التحليل اإلحصائي لواقع  ( عنئز حامد سلمان الزيدي) بدراسة ) قام الباحث (فا2014في عام (و     

كل  الخصوبة ووفيات األطفال في العراق وعلى مستوى (ريف ، حضر) وتحديد قوة واتجاه تأثير

تحديد أثر المتغيرات  الدراسةوكان هدف  من خالل استعمال تحليل االرتباط القانوني ، )منها

وتحديد المتغيرات التي تؤثر في ، االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية في ظاهرة وفيات األطفال 

، الخصوبة ووفيات األطفال في آٍن  واحد على مستوى العراق وعلى مستوى (ريف ، حضر) 

[8]وة واتجاه تأثير كل منها وتحديد ق
 .  

) بدراسة تحليل االرتباط القويم الدالي لتقييم التباين Madrigalقام الباحث ( )2016في عام (و     

ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة  المشترك (التغاير) بين مجموعات تسلسل الحمض النووي ،

) 1بين ان طريقة تحليل االرتباط القويم الدالي تسمح بتقدير  ، إذلتحديد االرتباطات المحتملة 

) 2 في مكونات النظام العالي ،استنساخ المكررات البيولوجية أو تقنية تحليل التغاير المشتركة 

باط بدالً من معامل ارت ية (القويمة) التي يمكن استعملهااقترح إحصائية لتلخيص االرتباطات القانون

 التطبيقات في التغاير تقييم عملية كثيرا يسهلان تحليل االرتباط القانوني الدالي  وعموما،بيرسون . 

 الجينومية
]33[

.  

  

  الالخطي القانونيثانياً : الدراسات المختصة بتحليل االرتباط 

 القانوني) بدراسة االرتباط de Leeuw) و (Van der Burg) قام الباحثان (1983في عام (      

علمات المختلفة بطريقة خوارزمية حل المتقنية تأخذ البيانات المتقطعة وتُ ن هذه الأ وبينا الالخطي
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) CANALS( ) التي تطابق تقنيةalternating least squares( التناوبية المربعات الصغرى

 الذي يناقش دراسة واستقرار نتائج المقياس
[44] 

.  

أنواع الالخطي على  القانونيبدراسة تحليل االرتباط   )Golob) قام الباحث (1985في عام (و     

من المنزل على مدار األسبوع ، والهدف من  نشطة التي تنفذ في سلسلة من الرحالت التي تنطلقاأل

الباحث  ية للمسافرين ، وقد استعملنشطة والخصائص الشخصذلك تحديد العالقات بين أنواع األ

 تطورت في جامعة ليدن) التي CANALSالالخطي التي تسمى ( القانونيتقنية االرتباط 
[23] 

 .  

بدراسة تحليل االرتباط  )De Leeuwو ( )Van der Burg( ان) قام الباحث1994في عام (     

 ، وهو تقنية) OVERALSمجموعات من المتغيرات ، الذي يرمز له ( Kالالخطي مع  القانوني

 ةثالثوهو يتعامل مع ، كثر من مجموعات المتغيرات مع اثنين أو أ القانونيتحليل االرتباط ل

، وهو    nominal  واالسمي    ordinalالترتيبيو  numericalمستويات من المقاييس العددي

 نفسها يبحث عن الصفات المشتركة بين مجموعات المتغيرات التي تقاس على المفردات
[43] 

 .  

 القانونيطريقة تحليل االرتباط  بإستعمالخرون ، ) وآLuijtens( قام الباحثنفسة  وفي العام     

الخطي والالخطي كأداة استكشافية لتحليل مجموعة من البيانات المنتظمة ، أي اكتشاف الفروق بين 

المجموعات كاالختالفات في االتجاهات الناتجة عن عدم تجانس المصفوفات للتباين المشترك 

خوارزمية  لحصول على النتائج ألنه مستند إلى) لCANALSبرنامج (للمجموعات ، وقد استعملوا 

 التناوبية المربعات الصغرى
[32]
.  

الالخطي لتغير مناخ  القانوني) بدراسة تحليل االرتباط Hsieh) قام الباحث (2001في عام (و     

سلوب تحليل االرتباط أ شبكات العصبية ، إذ تم استعمالالمحيط الهادي االستوائي باستخدام ال

) لدراسة العالقة بين ضغط مستوى البحر على المحيط الهادي NLCCAالالخطي ( القانوني

 االستوائي ودرجة حرارة البحر
[26] 

 .  

الالخطي في  القانونياالرتباط  ) بأستعمالJanssen) و (Frie) قام الباحثان (2009في عام (و    

)  Pierre Bourdieu( دراسة التفاوت االجتماعي وأساليب المعيشة والصحة باالستناد الى طريقة

طريقة بديلة لتحليل العالقات المعقدة بين  عدد المتغيرات غير الخطية التي تعدفي مت ةوهي طريق، 

) شخًصا من 695مع ( جراء المقابالتإ لصحية ، واستند هذا التحليل إلىالعوامل االجتماعية وا

) ، وكانت المتغيرات تتعلق 30-59( الذين تتراوح أعمارهم بين أفراد العينة المختارة عشوائيًا

المتعلق وقد تم اختيار السلوك ، نماط المعيشة وظروف المعيشة وأ بالوضع االجتماعي واالقتصادي

وقد وصفت استنادًا إلى هذه  ن أن تكون متباينة ،ذا كانت العينة يمكبالصحة من أجل تحديد ما إ
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الالخطي الفرصة لتعيين مجموعة واسعة من  القانونيعرض تحليل االرتباط  المتغيرات ، إذ

لعالقات العوامل التفسيرية في عالقته بالمتغيرات االجتماعية والصحية المختلفة مع الحد من ا

[22]بعاد الكامنةالمعقدة عن طريق حساب األ
.  

لالخطي ا القانونيتطبيق تحليل االرتباط خرون بآ) وYaziciقام الباحث ( )2010في عام (و     

الالخطي  القانونيلى استعمال طريقة االرتباط على البيانات الطبية ، إذ هدفت الدراسة إ

)OVERALS(  التي تسمح الختبار العالقة بينK  المتغيرات النوعية ، وبينوا أن  مجموعاتمن

أما ، المعلومات المكتسبة البيانات و طلب بعض الفرضيات عنالشائعة تتحصائية أغلب التقنيات اإل

 التوزيع الكامن وراء البيانات وال يوجد نموذج ليس هناك حاجة لالفتراض عنف )OVERALSفي (

،  10وكانت متغيرات الدراسة ، سهال يجب االفتراض له ، إذ كان التطبيق على بيانات مرضى اإل

لتحديد  )OVERALS(مجموعات لمعرفة العالقات بين المجموعات باستعمال طريقة  3لى قسمت إو

[47]التشابه بين مجموعات المتغيرات 
.  

 (القويم) القانوني) وآخرون بدراسة تحليل االرتباط Ouali) قام الباحث (2016في عام (و     

العالقة الالخطية بين إليجاد ) regional frequencyالالخطي في تحليل التكرار القطري (

لمتغيرات الهيدرولوجية ومساحة بعاد لتخفيض األالى  البحث ، وهدف مجموعتين من المتغيرات

 [38]خذ بعين االعتبار العالقات بين المتغيراتاألرصاد الجوية مع األ
 .  
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  الجانب التطبيقي الفصل الثالث /

  تمهيد: 1.3

تحديد المجتمع المتمثل  حيثيتضمن هذا الفصل إجراءات الجانب التطبيقي للبحث الحالي من      

لقسم العلوم في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء ، واختيار الدراستين الصباحية والمسائية 

معة ، وأسلوب جمع البيانات المتمثلة بدرجات الطلبة وسنوات الدراسة في الجاالمالية والمصرفية 

 القانونيت وفي تحليل النتائج في االرتباط في اختبار توزيع البيانا عملةوالبرامج اإلحصائية المست

، ومقارنة النتائج  )SPSS Version_20) و (STATGRAPHICS(حيث تم استخدام البرامج 

أداء الطالب لكل مادة  مستوى حيثمن  القانونيللدراسات الصباحية والمسائية بالنسبة لالرتباط 

  على حدة .

  مجتمع البحث: 2.3

قسم العلوم المالية خاصة بدرجات طلبة في جمع البيانات على االستمارات ال ةحثاالب تاعتمد     

جامعة كربالء للدراستين الصباحية والمسائية ، وبعد  /والمصرفية في كلية اإلدارة واالقتصاد 

 لخريجي المرحلة الرابعة للعام الدراسي الدرجات ستمارة ا اعتماداستحصال الموافقات الرسمية تم 

مع  )2014 - 2013( للعام الدراسي الثالثة في المرحلة نفسها لطلبةا درجاتو)  2014-2015( 

  األخذ بعين االعتبار درجة الطالب في حال نجاحه في الدور األول أو الدور الثاني .

مقارنة مستويات الطلبة لكل مادة دراسية في الدراسة الصباحية مع مستويات  توبهذا العمل تم     

للدراسة  ولى تمثل المرحلتينكانت المجموعة األ إذائية ، الطلبة لكل مادة دراسية في الدراسة المس

للدراسة المسائية  وتمثل المجموعة الثانية المرحلتين، )  X2'S، الرابعة  X1'Sالصباحية (الثالثة 

  تمت مقارنة كل مرحلة على انفراد . إذ، )  Y2'S، الرابعة  Y1'S(الثالثة 

ً (66) تضمنت (132حجمها  تم سحب عينة عشوائية        ) 66و ( من الدراسة الصباحية ) طالبا

اعتمادًا على عدد الطالب في الدراسة المسائية الذين كان عددهم الكلي ،  طالباً من الدراسة المسائية

وكانت المواد الدراسية  تكون المقارنة أكثر دقة . من ثمكي تكون العينة متساوية و اطالبً  (66)

  :لثالثة والمرحلة الرابعة كما يأتي للمرحلة ا
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  )1( جدولال

  يمثل متغيرات المجموعات للمرحلة الثالثة :

المواد الدراسية 

  للمرحلة الثالثة

ترميز المجموعة األولى 

  للدراسة الصباحية

 ولىترميز المجموعة األ

  للدراسة المسائية

 X11 Y11  إدارة مالية

  X12 Y12  نظام محاسبي

  X13  Y13  أساليب كمية

  X14  Y14  محاسبة تكاليف

  X15  Y15  تسويق مصرفي

  X16  Y16  عمليات مصرفية

  X17  Y17  محاسبة ضريبية

  

  )2( جدولال

  يمثل متغيرات المجموعات للمرحلة الرابعة :

الدراسية  دالموا

  للمرحلة الرابعة

 ثانيةترميز المجموعة ال

  للدراسة الصباحية

ترميز المجموعة الثانية 

  للدراسة المسائية

 X21 Y21  تدقيق ورقابة

  X22 Y22  أسواق نقدية

  X23  Y23  نظم معلومات

  X24  Y24  تقييم قرارات

  X25  Y25  محاسبة إدارية

  X26  Y26  تمويل دولي

  X27  Y27  مصارف متخصصة

  X28  Y28  بحث تخرج
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  -المقاييس اإلحصائية على نماذج االنحدار :بعض : تطبيق  3.3    

       االنحداروالتي هي نموذج  تيةاآل االنحدارحصائية على نماذج المقاييس اإلبعض تم تطبيق      

الدراسة وفق البيانات  لمعرفة شكل نموذج ) ، التكعيبي ، األسي ، اللوجستي اللوغاريتميالخطي ،  (

  المدروسة للمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة وكاآلتي : 

  

  

  )3جدول (ال

  اختبار النموذج الخطي العام للمرحلة الثالثة الصباحي والمسائي

�. ����� �	
  النماذج �� 

.000 84.035 0.313  Linear 

.000  87.257 0.286  Logarithmic 

.000  80.101  0.346  Cubic 

.000  0.021 0.305  Exponential 

.000  0.021  0.305  Logistic 
  

  

  

 ,  cubic   , Linear ,   Logarithmic , Exponential ) اختبار النماذج (3يبين الجدول (     

Logistic ,  عملالمستة والمسائية لمعرفة نوع االنحدار ) لدرجات المرحلة الثالثة للدراسة الصباحي 

يكون النموذج  وعليه، النماذج كانت جميعها معنوية ن أي أ، )  p.value < 0.05ن قيمة (أوتبين ، 

  . هو نموذج خطي عام عملالمست
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(2 شكل (ال  

(الشكل من عمل الباحثة باالعتماد  الثالثة للدراسة الصباحية والمسائيةيبين رسم النموذج الخطي العام للمرحلة 

 ) SPSSعلى نتائج البرنامج اإلحصائي 

 

  )4( جدولال

  اختبار النموذج الخطي العام للمرحلة الرابعة الصباحي والمسائي

�. ����� �	
  النماذج �� 

.0000  85.471  0.327  Linear 

.0000  86.852  0.316  Logarithmic 

.0000  84.540  0.336 Cubic 

.0000  0.020 0.331  Exponential 

.0000  0.020  0.331  Logistic 

  

 ,  cubic , Linear , Logarithmic ,  Exponential) اختبار النماذج (4يبين الجدول (     

Logistic  ئية لمعرفة نوع االنحدار ) لدرجات المرحلة الرابعة للدراسة الصباحية والمسا
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يكون  النماذج كانت جميعها معنوية وعليهن أي أ، )  p.value < 0.05ن قيمة (أوتبين ،  عملالمست

  . هو نموذج خطي عام لمعالنموذج المست

  

 
 

 

(3 ( شكلال  

(الشكل من عمل الباحثة باالعتماد للدراسة الصباحية والمسائية  رابعةموذج الخطي العام للمرحلة اليبين رسم الن

  ) SPSSعلى نتائج البرنامج اإلحصائي 

 
 

 3.4     -: تطبيق معامالت االرتباط الخطي البسيط للمرحلة الثالثة : 

معامالت تطبيق الموضوع قمنا باختبار وبما ان النموذج المالئم هو نموذج خطي عام وبهدف      

 بيرسون معامل ارتباط( تم تطبيق إذ  ، هفتريذا كانت البيانات إما ي حالة الخطي البسيط ف االرتباط

) .الخطي  القانوني االرتباطمعامل   
  

معامل ارتباط سبيرمان ، كندال تاو ، معامل  سوف يتم تطبيق (ف ةذا كانت البيانات رتبيأما إ     

  . ) الالخطي القانوني االرتباط
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لذا تناولنا الموضوع من وبما أن درجات الطلبة يمكن دراستها بالحالتين (فتريه ورتبيه)      

  الجانبين.

  )5( جدولال

_ كندال تاو spearman_ سبيرمان  pearsonاختبار معامل ارتباط ( بيرسون  يبين

Kendall's tau_p( اسة الصباحية والدراسة المسائيةللمرحلة الثالثة الدر  

معامل ارتباط   المتغيرات

  بيرسون 

�. ����� 

  

معامل ارتباط 

  سبيرمان

�. معامل ارتباط  �����

  كندال تاو

�. ����� 

 0.000  0.413 0.000  0.477 0.000 0.511 ��� و ��

 0.004  0.326  0.003  0.360  0.000  0.527 ��� و ��

 0.001  0.364 0.001  0.406 0.000  0.540 ��� و ��

 0.000  0.439 0.000  0.496 0.000  0.566 ��� و ��

 0.004  0.293 0.002 0.383 0.001  0.404 ��� و ��

 0.000  0.602 0.000 0.654 0.000 0.727 ��� و ��

  0.000 0.405  0.000 0.438  0.000 0.469 ��� و ��

  

عند تحليل العالقة بالنسبة لمعامل ارتباط بيرسون  عن طريقو )5للجدول ( السابقةمن النتائج     

، ) Y11,X11( دارة الماليةاإل [جميع العالقات لدرجات المواد  نأ نستنتجدراسة المتغيرات األصلية 

، تسويق  )Y14,X14( ، محاسبة تكاليف) Y13,X13( ساليب الكمية، األ) Y12,X12(محاسبيالنظام ال

بالنسبة   ])Y17,X17( ، محاسبة ضريبية) Y16,X16( ، عمليات مصرفية) Y15,X15(مصرفي 

، إذ ) p.value >  (0.05نالمسائية هي عالقة معنوية أي أللمرحلة الثالثة للدراسة الصباحية مع 

        العمليات المصرفية هو لمادة لدراسة الصباحية والدراسة المسائيةبين ا ارتباط ت أفضلكان

)Y16 ,X16(مصرفي التسويق ) ، وأقل درجة ارتباط هو لمادة الY15,X15 (.  

ً و      تحليل العالقة بالنسبة لمعامل ارتباط سبيرمان ومعامل ارتباط وعند دراسة المتغيرات رتبيا

ً  كانت النتائج متشابهة كندال تاو فقد  اإلدارة المالية [درجات مادة ، نستنتج من ذلك أن عالقة  أيضا

)Y11,X11 (النظام المحاسبي ،)Y12,X12 (األساليب الكمية ، )Y13,X13 (محاسبة تكاليف ، 

)Y14,X14(  تسويق مصرفي ،)Y15,X15 (عمليات مصرفية ، )Y16,X16 (محاسبة ضريبية ، 

)Y17,X17([   ن وية أي أللمرحلة الثالثة للدراسة الصباحية مع الدراسة المسائية هي عالقة معن
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0.05)<p.value( ارتباط بين الدراسة الصباحية والدراسة المسائية هو لمادة  كانت أفضل ، إذ

 . ) Y15,X15(مصرفي التسويق ) ، وأقل درجة ارتباط هو لمادة الY16,X16العمليات المصرفية (

  . )سبيرمان ، كندال تاو نتائج االرتباط لكل من ( بيرسون ،أي تطابق 

 3.5     -: تطبيق معامالت االرتباط الخطي البسيط للمرحلة الرابعة :
  

  )6( جدولال

_ كندال تاو spearman_ سبيرمان  pearsonاختبار معامل ارتباط ( بيرسون  يبين

Kendall's tau_pوالدراسة المسائيةاسة الصباحية ) للمرحلة الرابعة للدر  

معامل ارتباط   المتغيرات

  بيرسون 

�. ����� 

  

معامل ارتباط 

  سبيرمان

�. معامل ارتباط  �����

  كندال تاو

�. ����� 

  0.000  0.585 0.000  0.676 0.000  0.662 ��� و ��

 0.000  0.408 0.000  0.447 0.002  0.381 ��� و ��

  0.527 0.071  0.529  0.079  0.145 0.181 ��� و ��

 0.005  0.307 0.005  0.339 0.001  0.404 ��� و ��

 0.028  0.270 0.027  0.273 0.008  0.325 ��� و ��

  0.018  0.257 0.020  0.285 0.005  0.342 ��� و ��

  0.000  0.448  0.000  0.498  0.000 0.567 ��� و ��

  0.255 0.129 0.262 0.140 0.172 0.170 ��� و ��

  

 تحليل العالقة بالنسبة لمعامل ارتباط بيرسون نستنتج عن طريقو )6للجدول ( من النتائج السابقة     

،  )Y22,X22( لنقديةسواق ا، األ )Y21,X21( التدقيق والرقابة [المواد  جميع العالقات لدرجات نأ

، مصارف  )Y26,X26( ، تمويل دولي) Y25,X25(دارية ، محاسبة إ )Y24,X24( تقييم قرارات

ي عالقة بالنسبة للمرحلة الرابعة للدراسة الصباحية مع الدراسة المسائية ه ] )Y27,X27( متخصصة

 , Y23(نظم المعلومات  [ما بقية العالقات للمواد الدراسية . أ ) p.value>(0.05 ن أي أ، معنوية 

X23(بحث تخرج ، )Y28,X28( [ ارتباط بين  عالقة ، إذ كانت أفضل فهي عالقة غير معنوية

) ، وأقل عالقة ارتباط Y21,X21( التدقيق والرقابةالدراسة الصباحية والدراسة المسائية هي مادة 

  ) .Y25,X25هي مادة المحاسبة اإلدارية (
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كانت  ومعامل ارتباط كندال تاو فقد تحليل العالقة بالنسبة لمعامل ارتباط سبيرمان عن طريقما أ     

، األسواق  )Y21,X21( التدقيق والرقابة [ ن عالقة  درجات مادةالنتائج متشابهة ، نستنتج من ذلك أ

 ، تمويل دولي) Y25,X25(، محاسبة إدارية  )Y24,X24( ، تقييم قرارات )Y22,X22( النقدية

)Y26,X26( مصارف متخصصة ، )Y27,X27( [  للمرحلة الرابعة للدراسة الصباحية مع بالنسبة

، إذ كانت أفضل عالقة ارتباط ) p.value > (0.05ن أي أ، دراسة المسائية هي عالقة معنوية ال

) ، وأقل عالقة Y21,X21( التدقيق والرقابةبين الدراسة الصباحية والدراسة المسائية هي مادة 

نظم المعلومات  [ما بقية العالقات للمواد الدراسية أ ) .Y25,X25ارتباط هي مادة المحاسبة اإلدارية (

)Y23 , X23(بحث تخرج ، )Y28,X28( [ . أي تطابق نتائج االرتباط لكل  فهي عالقة غير معنوية

  ) .سبيرمان ، كندال تاو من ( بيرسون ،

  

للمرحلتين الثالثة والرابعة للدراستين  الخطي القانونيحساب معامل االرتباط 3.6:  

   -الصباحية والمسائية :

يتم التحقق من أن بيانات  الخطي القانوني االرتباطتحليل  أسلوبمكانية تطبيق إألجل التحقق من      

عينة  30الـ   ن عدد العينات يتجاوز) ، وبما أNormalityلى التوزيع الطبيعي (المتغيرات تنتمي إ

التحقق من أن ، ومع ذلك تم بيعي حسب نظرية الغاية المركزية البيانات تقترب من التوزيع الطن فإ

على حدة  الj مجموعتي المتغيرات في الحاسوب كأدخلت  ثمبيانات المتغيرات المعتمدة تتوزع طبيعيًا 

 في شاشة) SPSS Version_20) و (STATGRAPHICSالبرنامج الجاهز ( استعمالب

Syntax  ) بين المجموعتين لكل  القانونيلحساب االرتباط ) 1وكما هو موضح في الملحق رقم

  مرحلة وللدراستين الصباحية والمسائية .

  

تحليل العالقة بين أداء الطلبة للمرحلة الثالثة للدراسة الصباحية مع المرحلة  3.6.1 :

  الثالثة للدراسة المسائية لقسم العلوم المالية والمصرفية :

  Y1's والثانية X1's اختبار معنوية العالقة بين متغيرات المجموعتين األولى3.6.1.1 :

كأسلوب لتحليل بيانات الدراسة ، يجب  امالئمً  القانوني سلوب تحليل االرتباطلكي يكون أ     

وتم اختبار  . االرتباطالتحقق من معنوية العالقة بين متغيرات المجموعتين أو معنوية معامالت 

  : تيةالفرضية اآل

��: �� = �� = 0 
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، مما يشير  القانونيوية االرتباط لى عدم معنشير إوفي حالة عدم رفض هذه الفرضية فأن ذلك ي     

نستعمل والختبار الفرضية السابقة ، تغيرات المجموعتين ليست معنوية العالقة بين م ا إلى أنيضً أ

χاختبار مربع كاي 
�

2�ليه بالمعادلة المشار إ   −   من الفصل الثاني .  87$

بين اختبار معنوية العالقة  وكذلك الكلية ، ةالقانوني االرتباطاتمعامالت  معنوية اختبارتم      

الذي يمثل  )7(وكانت النتائج كما في الجدول  . Y1'sوالثانية  X1's األولى متغيرات المجموعتين

) X1'Sمتغيرات المرحلة الثالثة للدراسة الصباحية والتي تمثل المجموعة ( مجموعةلتحليل البيانات 

بهدف معرفة قوة ) Y1'Sومجموعة متغيرات المرحلة الثالثة للدراسة المسائية وتمثل المجموعة (

  العالقة التي تربط المجموعتين .

  )7( جدولال

  لة الثالثة للدراستينة الكلية للمرحالقانوني االرتباطاتيبين نتائج اختبار معنوية 

  المسائية الصباحية و                                              

Sig.of F  F Df2 Df1 االختبارنوع   حصاءةقيمة اإل  

0.0000 2.70314 268  49 0.13051 Wilks lambda 

  

  

وعة األولى والمجموعة لمجمل االرتباطوجود عالقة معنوية بين معامل  نالحظ )7( الجدول في     

. وبناًء على ) α=0.05(قل من مستوى المعنوية وهي أ )Sig.of F=(0.000كانت قيمة  إذالثانية 

  بكل ثقة . بيانات موضوع الدراسةالعلى  القانوني االرتباطتحليل  أسلوبهذه النتائج يمكن تطبيق 

واختبار معنوية العالقة كانت النتائج كما مبينة في الجدول  القانونيوعند حساب معامل االرتباط      

)8 (.  
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  )8(جدول ال

  للمرحلة الثالثة يبين الجذور القانونية واالرتباط القانوني وحساب المعنوية الجزئية

  

        ج

  coefficient  CanonicaL Correlation ةالقانوني) معامالت االرتباطات 8( يوضح الجدول   

للدراسة المسائية قسم  ةثالثال لمرحلةللدراسة الصباحية مع درجات ا ةالثالثلمرحلة بين درجات ا

) والذي يبدو منه أن معامل االرتباط 2014_  2013العلوم المالية والمصرفية للعام الدراسي (

والذي يمثل أعلى ارتباط من بين بقية المواد الدراسية   هو لمادة (اإلدارة المالية) األول القانوني

األول  القانونيبلغت قيمة معامل االرتباط  إذ) 0.05عند مستوى معنوية ( اكان معنويً و

)r1=0.8572بلغت قيمة (و ، يمعنوهو ) ، وp-value = 0.000  حصاء مربع إ) ، وبلغت قيمة

χكاي 
�

:�� ضيةالفر رالختبا )q×p( حرية درجة )49) لـ(117.087(  �� = �� = ، أما أقل  0

                                . وهو غير معنوي  )X17 ،Y17هو لمادة المحاسبة الضريبية ( )0.0091معامل ارتباط قانوني (

χأو باالعتماد على المقارنة مع قيمة     
�

χ المحسوبة =  67.50( نفإالجدولية   
�

> χ
�

�.�&,() (

  الفرضية الصفرية . نرفض ) لذا <117.087 67.50ن (أي أ

مقدار التباين المشترك للزوج  ) الذي يؤشر1λ=  0.7349ول (المميز األد بلغت قيمة الجذر وق     

للدراسة  ثالثةالتي تشمل درجات المرحلة ال X'sة بين مجموعة القانونيول من المتغيرات األ

  للدراسة المسائية . التي تشمل درجات المرحلة الثالثة Y'sالصباحية والمجموعة 

 الدوال القانونية

Canonical  

Function  

  الجذر القانونية

Iλ  

معامل االرتباط 

القانوني 

* = √,-  

 ءةقيمة احصا

  ويلكس لمدا

W χ
�

 

  ءةقيمة احصا

  كاي سكوير

درجات 

  الحرية

d.f 

. − /0123 

 القيمة االحتمالية

  

1 0.7349 0.8572 0.1305 117.087 49 0.0000 

2 0.2761 0.5255 0.4923 40.7452 36 0.2695 

3 0.1790 0.4231 0.6801 22.1622 25 0.6264 

4 0.1270 0.3565 0.8285 10.818 16 0.8206 

5 0.0463 0.2152 0.9491 3.0022 9 0.9642 

6  0.0046 0.0682 0.9952 0.2735 4 0.9915 

7 0.00008 0.0091 0.9999 0.0048 1 0.9446 
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                           - للمرحلة الثالثة :ة القانونيوزان حساب األ 3.6.1.2 :

  مميزة ة التي هي عبارة عن المتجهات المميزة المناظرة للجذور الالقانونيوزان حساب األتم      

  : )9جدول (الكانت النتائج كما مبينة في و ، موعتي المتغيرات األولى والثانيةلمج

  9)( جدولال

  :مرحلة الثالثةعتي المتغيرات في اللمجمو  56،  �4ة المعيارية للمتجهات القانونييبين األوزان 

Canonical 

weight  

56� 

متغيرات 

المجموعة 

  الثانية

Canonical 

weight  

�4� 

متغيرات 

المجموعة 

  االولى

المواد الدراسية 

  للمرحلة الثالثة

0.1347 Y11 0.0395 X11 ادارة مالية 

0.1712 Y12  0.5685 X12 محاسبي نظام 

0.4116 Y13  0.0580 X13  أساليب كمية 

0.1011 Y14  -0.1783 X14  محاسبة تكاليف 

-0.0611 Y15  -0.0920 X15  تسويق مصرفي 

0.4406 Y16  0.4456 X16  ات مصرفيةيعمل 

-0.1201 Y17  0.2474 X17  محاسبة ضريبية 

  

   :معامالت المجموعة األولى 

متابعة معامالت المجموعة األولى والتي تمثل درجات  عن طريقو) 9(يالحظ من الجدول      

 يعد) والذي يمثل درجة ( النظام المحاسبي )  X12المرحلة الثالثة للدراسة الصباحية إن العامل ( 

ن أبالمقارنة مع بقية المعامالت و (أي أكثر مادة تكون درجات الطالب فيها مرتفعة ) اأكثر وزنً 

إذ بلغ ، عالقتها إيجابية مع أداء الطالب في جميع المواد الدراسية للمرحلة الثالثة للدراسة المسائية 

، )  X16  ،X17  ،X13 ،X11) ثم تأتي بعده في األهمية المتغيرات : ( 0.5685( القانونيوزنه 

مصرفية ، محاسبة ضريبية ، أساليب كمية ، إدارة مالية ) ،     والتي تمثل المواد الدراسية ( عمليات

وهي ،  (أي تكون درجات الطالب فيها منخفضة) وأما المتغيرات األخرى فقد كان تأثيرها سلبيًا

والتي تمثل المواد الدراسية ( محاسبة   التكاليف ، تسويق ، )  X14  ،X15: (   الترتيبعلى 

  مصرفي ) .
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  لثانية :معامالت المجموعة ا

لى معامالت المجموعة الثانية والتي تمثل درجات المرحلة الثالثة للدراسة المسائية أما بالنسبة إ     

(أي أكثر مادة تكون  أكثر وزنًا يعد) والذي يمثل درجة ( العمليات المصرفية ) Y16أن العامل (

بالمقارنة مع بقية المعامالت وأن عالقتها إيجابية مع أداء الطالب في  درجات الطالب فيها مرتفعة)

ويأتي ، ) 0.4406( القانونيجميع المواد الدراسية للمرحلة الثالثة للدراسة الصباحية إذ بلغ وزنه 

والتي تمثل المواد الدراسية على ، )  Y13  ،Y12  ،Y11  ،Y14بعده في األهمية المتغيرات : ( 

أما المالية ، محاسبة التكاليف ) .  : ( األساليب الكمية ، النظام المحاسبي ، اإلدارة الترتيب

 (أي أكثر مادتين تكون درجات الطالب فيها منخفضة ) المتغيرات األخرى فقد كان تأثيرها سلبيًا

 ) . والتي تمثل ( التسويق المصرفي ، محاسبة الضريبية، )  Y15  ،Y17: (  الترتيبوهي على 

�2ول (األ القانونيزوج المتغير ن ويتبين من الجدول السابق أ     
∗ , /�

) المناظر ألكبر مربع ∗

  ) يمكن التعبير عنه كاآلتي :1λ= 0.7349معامل ارتباط قويم (

2�
∗  = 0.0395X11 + 0.5685X12 + 0.0580X13 - 0.1783X14 - 0.0920X15 + 

0.44562X16 + 0.2474X17 

 

/�
∗  =  0.1347Y11 + 0.1712Y12 + 0.4116Y13 + 0.1011Y14 - 0.0611Y15 + 

0.4406Y16 - 0.1201Y17                                                                                                                                  

  

 

      -للمرحلة الثالثة : ةالقانونياألحمال (التشبعات) احتساب معامالت 3.6.1.3 :

امالت االرتباط بين المتغيرات نها معة التي تعرف على أالقانونيسيتم تقدير معامالت األحمال      

          وذلك بتطبيق المعادلتين، ة للمجموعة نفسها من المتغيرات القانونيصلية والمتغيرات األ

�2 − 2� و 86$ − عن صلية مجموعة من المتغيرات األمفسر لكل كذلك نسبة التباين ال 87$

 والتي هي عبارة عن المتوسط الحسابي لمربعات معامالت، ة المناظرة القانونيالمتغيرات  طريق

  ) .10جدول ( انونياألحمال المناظرة لكل متغير ق
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 (10) جدولال

ية للتباين المفسر لمجموعتي المتغيرات والنسبة المئو ةالقانونييبين معامالت األحمال (التشبعات) 

  المناظر القانونيلكل مجموعة بالمتغير 

معامالت االحمال 

  Y1'sة لـ القانوني

Ru*y(1) 

متغيرات 

المجموعة 

  الثانية

معامالت األحمال 

  X1'sة لـالقانوني

Rv*x(1) 

متغيرات 

المجموعة 

  االولى

المواد الدراسية 

  للمرحلة الثالثة

0.861 Y11 0.741 X11 ادارة مالية 

0.762 Y12  0.915 X12 نظام محاسبي 

0.911 Y13  0.678 X13  أساليب كمية 

0.857 Y14  0.653 X14  محاسبة تكاليف 

0.686 Y15  0.640 X15  تسويق مصرفي 

0.932 Y16  0.884 X16  عمليات مصرفية 

0.640 Y17  0.777 X17  محاسبة ضريبية 

66.2165 R
2

(i)u *100 58.1026 R
2

(i)v *100   

  

ة ونسبة التباين المفسر يتبين ما القانوني) والخاص بمعامالت األحمال 10مالحظة جدول (من      

  يلي : 

%) من التباينات في 58.1026( ولى قد فسراألول في المجموعة األ القانونين المتغير إ - 1

 على من المتغيرات المرتبطة معهأن هذا المتغير قد فسر نسبة ولى ، وأاأل مجموعة المتغيرات

  : الترتيببدرجة عالية وهي على 

،  X17 ، المحاسبة الضريبية X16العمليات المصرفية ،  X12 النظام المحاسبي درجات مادة (

  . ) X15 تسويق المصرفي، الX14 ، محاسبة التكاليف X13 ساليب الكمية، األX11 المالية ةداراأل

لتباينات في ) من ا66.2165%قد فسر (ول في المجموعة الثانية األ القانونيتبين أن المتغير 2- 

على من المتغيرات المرتبطة معه بدرجة هذا المتغير قد فسر نسبة أن ، وأ مجموعة المتغيرات الثانية

  : الترتيبعالية وهي على 
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، محاسبة  Y11 المالية اإلدارة،  Y13 ساليب الكمية، األ Y16درجات مادة (العمليات المصرفية   

  ) . Y17المحاسبة الضريبية  ، Y15، التسويق المصرفي Y12  ، النظام المحاسبي Y14 التكاليف

�2األول ( القانونيهم المتغيرات التي ساهمت في تكوين زوج المتغير أ وهذه هي
∗, /�

∗. (  

  

                                    -للمرحلة الثالثة : فائضال مؤشرالحساب  3.6.1.4:

مجموعة  عن طريقولى الذي فسر ينات في قيم متغيرات المجموعة األالتبالتحديد مقدار      

العكس تم حساب المؤشر بة ، والقانونيمتغيرات المجموعة الثانية في حالة أي زوج من المتغيرات 

2� المعادلتين   عن طريق الفائض − 2�و  85$ − ودونت الواردتين في الفصل الثاني ،   86$

  ) :11نتائجه في الجدول (

  11)( جدولال

  للمرحلة الثالثة الثانيةلمجموعتي المتغيرات األولى و المؤشر الفائض

المتغير 

  القانوني

,: R
2

(i)X1  R
2

(i)Y1 المؤشر الفائض  

R
2

(i)X1×λ  R
2

(i)Y1 ×λ  

  0.487 0.427  0.6622  0.5810 0.7349  األول

  

 ) الصباحية    درجات المواد للدراسة ( ن متغيرات المجموعة األولىأ) 11يالحظ من الجدول (     

درجات المواد للدراسة  التباينات في قيم مجموعة المتغيرات الثانية () من 43%( تقريبًا قد فسرت

  ) . المسائية

) 49%( تقريبًا ) قد فسرت درجات المواد للدراسة المسائية وإن متغيرات المجموعة الثانية (     

  ) . درجات المواد للدراسة الصباحية لمتغيرات األولى (من التباينات في قيم مجموعة ا

ولى والثانية للمرحلة الثالثة بين المجموعتين األ القانونيرتباط ويكون تمثيل العالقة لبيان اال      

  كما في الشكل التالي :
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 (الشكل من عمل الباحثة الثالثة االرتباط القانوني للمجموعتين األولى والثانية للمرحلة )4شكل (ال

  ) SPSSباالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي 

يمثل المحور  إذ،  للمجموعتين األولى والثانية للمرحلة الثالثة القانوني االرتباط) 4شكل (اليبين      

، ونالحظ أن هناك  V القانوني، أما المحور العمودي فيمثل رسم المتغير  U القانونياألفقي المتغير 

  .ة األولى القانونيبين المتغيرات  اقويً  اارتباطً 

داء الطلبة للمرحلة الرابعة للدراسة الصباحية مع المرحلة تحليل العالقة بين أ3.6.2: 

  -للدراسة المسائية لقسم العلوم المالية والمصرفية : الرابعة

 والثانية  X2'sاختبار معنوية العالقة بين متغيرات المجموعتين األولى 3.6.2.1: 

Y2's : للمرحلة الرابعة 

كأسلوب لتحليل بيانات الدراسة يجب التحقق  امالئمً  القانوني االرتباطسلوب تحليل لكي يكون أ     

تم اختبار الفرضية قد . و االرتباطأو معنوية معامالت العالقة بين متغيرات المجموعتين من معنوية 

:��                                      التالية : �� = �� = 0  

Plot of Canonical Variables #1

-1 0 1 2 3 4

Set 1

-1.7

-0.7

0.3

1.3

2.3

3.3

S
e

t 
2



 ال�ان� ال���قي .............................................الف	ل ال�ال� .................

 
65 

، مما يشير  القانونيوية االرتباط لى عدم معنشير إفي حالة عدم رفض هذه الفرضية فأن ذلك ي       

السابقة سنستعمل  الفرضية وعتين ليست معنوية والختبارن العالقة بين متغيرات المجما إلى أيضً أ

χ كاي سكوير اختبار 
�

2�ليه بالمعادلة المشار إ    − 87$ .   

اختبار معنوية العالقة بين  ة الكلية ، وكذلكالقانوني االرتباطاتمعنوية معامالت  اختبارتم      

  . Y2'sوالثانية  X2'sمتغيرات المجموعتين األولى 

تم الحصول عليها لمعرفة قوة العالقة التي تربط في هذا البند سوف يتم تحليل البيانات التي      

الصباحية والتي تمثل المجموعة للدراسة  رابعةمرحلة الالمواد الدراسية لل مجموعة من متغيرات

)X2's للدراسة المسائية وتمثل المجموعة  للمرحلة الرابعة المواد الدراسية ) ومجموعة متغيرات

)Y2's  . (وكما في الجدول اآلتي :  

  (12) جدولال

  ة الكلية للمرحلة الرابعة للدراستينالقانونييبين نتائج اختبار معنوية االرتباطات 

  الصباحية و المسائية . 

Sig.of F F Df2 Df1 نوع االختبار  ةقيمة اإلحصاء  

0.0000 1.82954 294 64 0.14534 Wilks lambda 
  

       

المجموعة األولى والمجموعة  معامل االرتباط بينة معنوية بين ) وجود عالق12يبين الجدول (      

) ، وبناًء α=0.05وهي أقل من مستوى المعنوية (، ) Sig.of F =(0.000كانت قيمة  إذالثانية 

  .بكل ثقةعلى بيانات موضوع الدراسة  القانونيعلى هذه النتائج يمكن تطبيق أسلوب تحليل االرتباط 

مبينة في الجدول  عنوية العالقة كانت النتائج كماواختبار م القانونيوعند حساب معامل االرتباط      

)13 (  
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  )13( جدولال

  للمرحلة الرابعة وحساب المعنوية الجزئية القانونية واالرتباط القانونييبين الجذور 

  

 Canonical Correlation coefficient ةالقانوني) معامالت االرتباطات 13يوضح الجدول (

بين درجات المرحلة الرابعة للدراسة الصباحية مع درجات المرحلة الرابعة للدراسة المسائية قسم 

 ) والذي يبدو منه أن معامل االرتباط2015 -  2014العلوم المالية والمصرفية للعام الدراسي (

 القانوني) ، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 0.05عند مستوى معنوية ( ااألول كان معنويً  القانوني

              بلغت قيمةو ، هي تمتلك أعلى ارتباطولمادة (التدقيق والرقابة) ) r1=0.7621األول (

)p-value = 0.0004  وبلغت قيمة إحصاءة مربع كاي ، (χ
�

) درجة حرية 64) لـ(108.969(  

)q×p: الختبار الفرضية ، (  

��: �� = �� = 0 

  

χو باالعتماد على القيمة الجدولية لـ       
�

χ المحسوبة= 79.08فإن (  
�

> χ
�

أي أن ، ) );,&�.�

  .فرضية العدم ) لذا نرفض  79.08 < 108.969(

) الذي يؤشر مقدار التباين المشترك للزوج 1λ=  0.5808وقد بلغت قيمة الجذر المميز األول (     

التي تشمل درجات المرحلة الرابعة للدراسة  X2'sة بين مجموعة القانونياألول من المتغيرات 

 ةالقانونيالدوال 

Canonical 

Function  

  ةالقانونيالجذر 

Iλ  

معامل االرتباط 

 القانوني

* = √,-  

قيمة إحصائية 

  ويلكس لمدا

W 

  قيمة إحصائية

χكاي  مربع
�

  

درجات 

  الحرية

d.f  

. − /0123 

 القيمة االحتمالية

  

1 0.5808 0.7621 0.1453 108.969 64 0.0004 

2 0.3265 0.5714 0.3467 59.8439 49 0.1379 

3 0.3098 0.5566 0.5148 37.5041 36 0.4000 

4 0.1814 0.4259 0.7460 16.5539 25 0.8973 

5 0.0545 0.2334 0.9114 5.2413 16 0.9944 

6  0.0277 0.1665 0.9639 2.0747 9 0.9902 

7  0.0085 0.0925 0.9914 0.4860 4 0.9748 

8  1.34641 0.0003 1.0 0.0000 1 0.9978 
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 معامل ، أما أقلالتي تشمل درجات المرحلة الرابعة للدراسة المسائية  Y2'sالصباحية والمجموعة 

  .) يمثل مادة بحث التخرج1.3464تباط قانوني هو (ار

  

                                - : للمرحلة الرابعة ةالقانونيب األوزان حسا3.6.2.2: 

ة التي هي عبارة عن المتجهات المميزة المناظرة للجذور المميزة القانونيتم حساب األوزان      

  : )14كانت النتائج كما مبينة في جدول (و. للمرحلة الرابعةلمجموعتي المتغيرات األولى والثانية 

  )14( جدولال

  تي المتغيرات في العالقة األولىلمجموع  56،  �4ة المعيارية للمتجهات القانونييبين األوزان 

  

Canonical 

weight  

56� 

متغيرات 

  المجموعة الثانية

Canonical 

weight  

�4� 

متغيرات 

  المجموعة األولى

المواد الدراسية 

  للمرحلة الرابعة

0.6658 Y21 0.8283 X21 تدقيق ورقابة 

-0.2214 Y22  -0.0852 X22 أسواق نقدية 

0.1205 Y23  -0.0860 X23  نظم معلومات 

-0.0807 Y24  0.2586 X24  تقييم قرارات 

0.1987 Y25  0.2644 X25  محاسبة إدارية 

0.2199 Y26  -0.2074 X26  تمويل دولي 

0.3041 Y27  0.1981 X27  مصارف متخصصة 

-0.1792 Y28  -0.0951 X28  بحث تخرج 
  

  معامالت المجموعة األولى :

والتي تمثل درجات ، متابعة معامالت المجموعة األولى  عن طريق) و14( يالحظ من الجدول     

 يعددقيق والرقابة ) ) والذي يمثل درجة ( التX21المرحلة الرابعة للدراسة الصباحية أن العامل (

وأن عالقتها إيجابية ، مع بقية المعامالت  مقارنةً  (أي تكون درجات الطالب فيها مرتفعة) اأكثر وزنً 

 القانونيإذ بلغ وزنه ، مع أداء الطالب في جميع المواد الدراسية للمرحلة الرابعة للدراسة الصباحية 

والتي تمثل المواد الدراسية ، ) X25  ،X24  ،X27ويأتي بعده في األهمية المتغيرات : (، ) 0.8283(



 ال�ان� ال���قي .............................................الف	ل ال�ال� .................

 
68 

: ( محاسبة إدارية ، تقييم قرارات ، مصارف متخصصة ) . وأما المتغيرات األخرى  الترتيبعلى 

 X22 )  ،X23  ،X26والتي هي :  ، (أي تكون درجات الطالب فيها منخفضة ) اتأثيرها سلبيً  فقد كان

 ،X28 (  ، أسواق نقدية ، نظم   معلومات ، تمويل  الترتيبوالتي تمثل المواد الدراسية على ) :

  دولي ، بحث تخرج ) .

  

  معامالت المجموعة الثانية :

دقيق والذي يمثل درجة ( الت، )  Y21أما بالنسبة إلى معامالت المجموعة الثانية فإن معامل (      

وأن ، مع بقية المعامالت  مقارنةً  (أي تكون درجات الطالب فيها مرتفعة) اأكثر وزنً  يعدوالرقابة ) 

إذ بلغ ، عالقتها إيجابية مع أداء الطالب في جميع المواد الدراسية للمرحلة الرابعة للدراسة المسائية 

،  Y27 ، Y26 ، Y25 ( Y23ثم تأتي بعده في األهمية المتغيرات : ( ، ) 0.6658( القانونيوزنه 

والتي تمثل المواد الدراسية ( مصارف متخصصة ، تمويل دولي ، محاسبة إدارية ، نظم معلومات ) 

والتي هي  ،(أي تكون درجات الطالب فيها منخفضة) أما المتغيرات األخرى فقد كان تأثيرها سلبيًا، 

 ) :Y22  ،Y24  ،Y28  ( ،أسواق المواد الدراسية والتي تمثل )بحث تخرج) نقدية ، تقييم قرارات ،.  

�2ول (األ القانونيسابق أن الزوج المتغير يتبين من الجدول ال    
∗ , /�

) المناظر ألكبر مربع معامل ∗

  ) يمكن التعبير عنه كاآلتي :1λ=0.5808ارتباط قويم (

��
∗   = 0.8283X21 - 0.0852X22 - 0.0860X23 + 0.2586X24 + 0.2644X25 -      

0.2074*X26 + 0.1981X27 - 0.0951X28 

 

��
∗   = 0.6658Y21 - 0.2214Y22 + 0.1205Y23 - 0.0807Y24 + 0.1987Y25 + 

0.2199Y26 + 0.3041Y27 - 0.1792Y2 
       

ن المواد الدراسية للمرحلة الرابعة والتي هي (التدقيق األول أ القانونييتبين من زوج المتغير       

) و X25) و (محاسبة ادارية Y27) و (مصارف متخصصة Y26 (التمويل الدولي) و  X21والرقابة 

) على X26) و (تمويل دولي Y26) و (تمويل دولي Y22) و (أسواق نقدية X24(تقييم قرارات 

األول  القانوني، تعد أهم المتغيرات التي ساهمت في تعظيم االرتباط بين زوج المتغير  الترتيب

  بالنسبة للمرحلة الرابعة للدراسة الصباحية والمسائية .
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     -: للمرحلة الرابعة ةالقانونيت األحمال (التشبعات) احتساب معامال3.6.2.3:

امالت االرتباط بين المتغيرات ة التي تعرف على أنها معالقانونيسيتم تقدير معامالت األحمال      

2�وذلك بتطبيق المعادلتين ، ة للمجموعة نفسها من المتغيرات القانونيوالمتغيرات  صليةاأل − 83$ 

2� و − مفسر لكل مجموعة من كذلك نسبة التباين ال، الواردتين في الجانب النظري  84$

والتي هي عبارة عن المتوسط ، ة المناظرة القانونيالمتغيرات  عن طريقصلية المتغيرات األ

  ) .15جدول ( ،  المناظرة لكل متغير قويمالحسابي لمربعات معامالت األحمال 

  )15( جدولال

ة لمجموعتي المتغيرات للمرحلة الرابعة والنسبة القانونييبين معامالت األحمال (التشبعات) 

  المناظر  القانونيالمئوية للتباين المفسر لكل مجموعة بالمتغير 

معامالت األحمال 

  Y2'sة لـ القانوني

Ru*y(1)  

متغيرات 

  الثانيةالمجموعة 

  معامالت األحمال

  X2'sة لـالقانوني

Rv*x(1) 

متغيرات 

المجموعة 

  األولى

الدراسية  المواد

  للمرحلة الرابعة

0.913 Y21 0.923 X21 تدقيق ورقابة 

0.599 Y22  0.496 X22 أسواق نقدية 

0.691  Y23  0.498 X23  نظم معلومات 

0.693 Y24  0.552 X24  تقييم قرارات 

0.646 Y25  0.623 X25  محاسبة إدارية 

0.764 Y26  0.617 X26  تمويل دولي 

0.817 Y27  0.806 X27  مصارف متخصصة 

0.263 Y28  0.197 X28  بحث تخرج 

48.597 R
2

(i)u *100 38.849 R
2

(i)v *100   

       

بة التباين المفسر يتبين ما   ة ونسالقانوني) الخاص بمعامالت األحمال 15من مالحظة جدول (     

  : أتيي
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%) من التباينات في مجموعة 38.849األول في المجموعة األولى قد فسر ( القانونين المتغير إ - 1

المتغيرات األولى ، وأن هذا المتغير قد فسر نسبة أعلى من المتغيرات المرتبطة معه بدرجة عالية 

  : الترتيبوهي على 

،  X25، المحاسبة اإلدارية  X27، المصارف المتخصصة  X21درجات مادة (التدقيق والرقابة 

، بحث X22 ، األسواق النقدية X23، نظم المعلومات  X24، تقييم القرارات X26التمويل الدولي 

  ).X28 التخرج 

 

) من التباينات في 48.597%األول في المجموعة الثانية قد فسر ( القانونيتبين أن المتغير  2 -

مجموعة المتغيرات الثانية ، وأن هذا المتغير قد فسر نسبة أعلى من المتغيرات المرتبطة معه بدرجة 

  : الترتيبعالية وهي على 

، تقييم  Y26، التمويل الدولي Y27، مصارف متخصصة  Y21درجات مادة ( التدقيق والرقابة 

، بحث  Y22، األسواق النقدية  Y25بة اإلدارية ، المحاسY23 ، نظم المعلومات  Y24القرارات 

  ) .Y28 التخرج 

�2األول ( القانونيوهذه هي أهم المتغيرات التي ساهمت في تكوين زوج المتغير     
∗, /�

∗. (  

  

                            - :للمرحلة الرابعة  فائضمؤشر الالحساب 3.6.2.4:

مجموعة  عن طريقلتحديد مقدار التباينات في قيم متغيرات المجموعة األولى الذي فسر      

العكس تم حساب المؤشر بة ، والقانونيمتغيرات المجموعة الثانية في حالة أي زوج من المتغيرات 

2�المعادلتين  عن طريقالفائض  − 2�و  88$ −   :) 16( رقم ودونت نتائجه في الجدول 89$

  )16( جدول

  لمجموعتي المتغيرات األولى والثانية المؤشر الفائض

المتغير 

  القانوني

,: R
2

(i)X2  R
2

(i)Y2  المؤشر الفائض  

R
2

(i)X2×λ  R
2

(i)Y2 ×λ  

 0.2822 0.2256 0.4859 0.3885 0.5808  األول
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) قد  ) أن متغيرات المجموعة األولى ( درجات المواد للدراسة الصباحية16يالحظ من الجدول (     

 الثانية ( درجات المواد للدراسة) من التباينات في قيم مجموعة المتغيرات 23%( ريبًاتق فسرت

  المسائية) .

) 28%( تقريبًا وأن متغيرات المجموعة الثانية ( درجات المواد للدراسة المسائية ) قد فسرت     

  للدراسة الصباحية ) .من التباينات في قيم مجموعة المتغيرات األولى ( درجات المواد 

رحلة الرابعة بين المجموعتين األولى والثانية للم القانونيويكون تمثيل العالقة لبيان االرتباط      

  : كما في الشكل اآلتي

  

  

(الشكل من عمل الباحثة باالعتماد  يمثل االرتباط القانوني للمجموعتين االولى والثانية للمرحلة الرابعة )5( شكلال

  ) SPSSعلى نتائج البرنامج اإلحصائي 

  

ة للمجموعتين األولى والثانية للمرحلة الرابعة القانونيلمتغيرات ل النقاط المشتركة )5يبين الشكل (     

،  V القانوني، أما المحور العمودي فيمثل رسم المتغير  U القانونييمثل المحور األفقي المتغير  إذ. 

  ين المتغيرات القانونية األولى .با قويً  اونالحظ أن هناك ارتباطً 

Plot of Canonical Variables #1
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  الالخطي : القانونيتحليل االرتباط 3.7 : 

) إليجاد تحليل االرتباط القانوني العام  Spss Ver 20البرنامج اإلحصائي (  استعمالتم     

كان عدد الفئات لكل متغير  إذالالخطي للبحث عن العالقات والتشابهات بين مجموعات المتغيرات 

وكان نوع  )5=، امتياز 4=، جيد جدآ 3=، جيد 2=، متوسط 1=مقبولوتتمثل بـ( فئات )  5(

  . Ordenal )المتغير هو متغير رتبي ( 

الالخطي للمرحلة الثالثة للدراستين الصباحية  القانونيتحليل االرتباط 3.7.1 :

  -: والمسائية

، وقيم  Eigen values، والقيم الذاتية   loss values قيم الخسارة  )17(يوضح الجدول       

الالخطي الذي يناسب  القانونيالمناسب لتحليل االرتباط التي تبين الحل  Fit valuesالمطابقة 

المتغيرات بالنسبة للدراسة مجموعات يتعلق باالرتباط بين  البيانات كميًا على النحو األمثل فيما

 . للمرحلة الثالثة الصباحية والدراسة المسائية

  )17( جدولال

  ليل ذو البعدين للمرحلة الثالثة يمثل ملخص التح

  مجموع االبعاد

Sum  

مادة في  رمز كل  Dimensionاالبعاد 

  الصباحي والمسائي

  

  المجموعات

  

  

  

  الخسارة

Loss  

2  1  

0.585 0.376 0.209  ادارة مالية ��� و ��

0.632 0.507 0.124  نظام محاسبي ��� و ��

0.963 0.760 0.203  أساليب كمية ��� و ��

0.770 0.556 0.214  محاسبة تكاليف ��� و ��

0.822 0.562 0.261  تسويق مصرفي ��� و ��

0.457 0.321 0.136  عمليات مصرفية ��� و ��

1.170 0.798 0.372  محاسبة ضريبية ��� و ��

0.771 0.554 0.217 Mean متوسط القيم   

 0.446 0.783 Eigenvalue     القيم الذاتية  

1.229     Fit القيمة الفعلية للمطابقة   
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نسبة التباين في قيم المشاهدات التي ال هي الخسارة لكل بعد  نأ )17الجدول ( تبين عن طريق     

دل الخسارة كان مع إذالتركيبات الموزونة للمتغيرات في المجموعة .  عن طريقيمكن أن تفسر 

تحدث في البعد الثاني أكثر من البعد ) . نالحظ أن الخسارة 0.771 (خالل هذه المجموعات هو 

  األول .

  

) بينما كانت القيمة 0.446) و(0.783الدراسة أن القيم الذاتية كانت متوسطة نسبيًا (من  يتضح     

ن أوبما  ، تمثل مجموع القيم الذاتية والتي حسبت من االختالفاتوالتي  ) 1.229للمطابقة ( فعليةال

 % من االختالفات61.4 لىإ مساويةً    2على امقسومً  )1.229هي ( الفعليةن القيمة إلدينا بعدين ف

، إذا  2وهي  سيتم حسابها في التحليل ( القيمة المطابقة القصوى تساوي عدد األبعادالتي  (التباينات)

  . كما أن : ) إلى أن العالقة مثالية ( صحيحة ) ةرشاإ ن ذلكفإ 2هذه القيمة أي  حصلتت

  من المطابقة الحقيقية حسبت بواسطة البعد األول .1.229   /  783.

   من المطابقة الحقيقية حسبت بواسطة البعد الثاني .  1.229/  446.

في قيم المشاهدات في كل بعد وفي كل مجموعة وكما  (التباين) قيم الخسارة تمثل نسبة االختالف     

  . )17( موضح في الجدول

موعات والتي تعطي الفرق بين المجموعات فهو معدل الخسارة في المج أما بالنسبة لمتوسط      

، والتي ليس بالضرورة أن  0.771 = 1.229-2  ي :للمطابقة وكما يل فعليةال ةالقيمالعظمى و مةالقي

  تكون بمستًوى عاٍل .

لعدد  ايجب أن يكون مساويً  القيمة الفعلية للمطابقةو (متوسط القيم) مجموع معدل الخسارة     

) ، لذا تشير قيم الخسارة الصغيرة إلى االرتباطات المتعددة 771.+1.229=2األبعاد في الدراسة (

  المقاييس المثلى وبين األبعاد . الكبيرة بين المجموع الموزون للمتغيرات ذات

2�وبتطبيق معادلة رقم     −   على النحو التالي :لكل بعد  القانونييكون االرتباط  89$

�� = ��7 × 0.783$ − 1$/�7 − 1 $  = 0.7468 

�� = ��7 × 0.446$ − 1$/�7 − 1 $  = 0.3536 



 ال�ان� ال���قي .............................................الف	ل ال�ال� .................

 
74 

)  ��( نالحظ من نتائج االرتباط القانوني الالخطي للمرحلة الثالثة أن االرتباط في البعد األول     

وذلك ألن الخسارة في البعد األول (أي التباين في قيم  )��( أكبر من االرتباط في البعد الثاني

  المشاهدات) أقل من الخسارة في البعد الثاني .

  -: للمرحلة الثالثةاألوزان احتساب 3.7.2 :

  )18جدول (ال

  الثالثة للمرحلة ولى والثانيةللمجموعتين األ ة الالخطيةالقانوني يمثل االوزان

Dimension االبعاد   

  الدراسيةالمواد 

  

  تغيراتالم

  

  1  2  المجموعات

 1 مسائي Y11 ادارة مالية 0.754- 0.637

-0.839 -0.256 X11صباحي 

Y12 نظام محاسبي 0.470- 0.722 مسائي   2 

-0.532 -0.627 X12  صباحي  

مسائي  Y13 أساليب كمية 0.830- 0.180  3 

-0.495 -0.149 X13 صباحي   

تكاليف محاسبة 0.610- 0.656-  Y14 مسائي   4 

0.779 -0.370 X14 صباحي   

Y15 تسويق مصرفي 0.682- 0.420 مسائي   5 

-0.691 -0.353 X15 صباحي   

Y16 عمليات مصرفية 0.713- 0.671 مسائي   6 

-0.874 -0.370 X16 صباحي   

Y17 محاسبة ضريبية 0.421- 0.353 مسائي   7  

-0.419 -0.520 X17 صباحي   
  

تبين من خالل الجدول أعاله أن األوزان القانونية الالخطية تتمثل في البعد األول أكثر من البعد      

، والسبب اآلخر أن االرتباط الثاني بسبب زيادة القيم في البعد األول ونقصانها في البعد الثاني 

  القانوني الالخطي في البعد االول اكبر من االرتباط في البعد الثاني .
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  - احتساب مكونات التحميل للمرحلة الثالثة : 7.3. 3:

) تعطي االرتباط بين قيم المشاهدات والمتغيرات المقاسة 19( كونات التحميل المبينة في الجدولم    

تم تقليل أبعاد الدراسة  إذ، توضح نسبة تحميل كل متغير في كل مجموعة ولكل بعد  ، وهيالمثالية 

  ه :في الجدول أدنا وكما هو موضح،  ينإلى اثن

  )19(جدول ال

  للمجموعتين للمرحلة الثالثة الالخطية كوناتيمثل تحميالت الم

Dimension االبعاد   

  المواد الدراسية

  

  تغيراتالم

  

 1  2  المجموعات

 1 مسائي Y11 ادارة مالية 0.862- 0.278

-0.566 -0.578 X11صباحي 

Y12 نظام محاسبي 0.742- 0.492 مسائي   2 

-0.219 -0.831 X12  صباحي  

مسائي  Y13 أساليب كمية 0.878- 0.019  3 

-0.437 -0.418 X13 صباحي   

Y14 محاسبة تكاليف 0.833- 0.188- مسائي   4 

0.384 -0.737 X14 صباحي   

Y15 تسويق مصرفي 0.797- 0.195 مسائي   5 

-0.555 -0.574 X15 صباحي   

Y16 عمليات مصرفية 0.871- 0.292 مسائي   6 

-0.584 -0.678 X16 صباحي   

Y17 محاسبة ضريبية 0.629- 0.184 مسائي   7 

-0.278 -0.689 X17 صباحي   

  

ين قيم المشاهدات والمتغيرات بتقيس االرتباط ) 19في الجدول (تحميالت المكونات الموضحة      

ففي حالة عدم وجود خسارة في البيانات فإن تحميالت المكونات مساوية إلى ، ذات المقاييس المثلى 

  )(object scores) المتغيرات المقاسة ( الكمية ) وقيم المشاهدات  (معامل ارتباط بيرسون بين 

 التحليل العملي يوجد خسارة في قيم المشاهدات لذلك أن تحميالت نتائج وبما أنه تبين من خالل

تحميالت المكونات تمثل إحداثيات لنقاط وأن ، المكونات ال تساوي معامل ارتباط بيرسون 

  الرسم . عن طريقيمكن تفسيرها بسهولة  لذاغيرات على الرسم البياني المت
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 الشكل(6)

(الشكل من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج  يمثل تحميالت المكونات لمجموعات المواد الدراسية للمرحلة الثالثة

 ) SPSSالبرنامج اإلحصائي 

(أي تكون  المسافة من نقطة األصل لكل نقطة ممثلة بالرسم لمتغير معين تمثل أهمية ذلك المتغير     

في الدراسة  التي لذلك فإن تحميالت المكونات تثبت أن بعض المواد . درجات الطالب مرتفعة)

 ان في الدراسة المسائية  فمثالً  تمثل المستوى نفسه التي تكون الدرجات فيها مرتفعة قد ال الصباحية

(Y13)  (أساليب كمية) للدراسة المسائية ففي الوقت الذي تكون فيه والذي يمثل مادة(Y13)   األقرب

لكن للدراسة الصباحية تكون األبعد عن نقطة  نفسها المادة تمثل  يوالت X13 تكون ،إلى نقطة األصل

 منفيها درجات الطالب أعلى  في الدراسة الصباحية كانت األصل أي أن مادة األساليب الكمية

الدراسة المسائية . وهذا يعني أن التفاوت في درجات الطالب في الدراسة الصباحية  درجات طالب

  سة المسائية للمادة نفسها .ليس بالضرورة أن يكون بالدرجة نفسها في الدرا

والتي تمثل المواد )     (X11,X13,X15,X16المتغيرات أن النظرة العامة للرسم البياني تثبت بأن      

،كانت  الترتيبعلى  عمليات مصرفية ، تسويق مصرفي ، أساليب كمية ، ادارة مالية )( الدراسية

ً للدرجاتكأ   من بقية المواد في الدراسة الصباحية ، في حين كانت المتغيرات  ثر المواد ارتفاعا
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(Y12,Y17)  كانت ،  الترتيبوالتي تمثل المواد الدراسية (محاسبة ضريبية ، نظام محاسبي) على

أي ان مستوى الطالب على األغلب  من بقية المواد في الدراسة المسائية األكثر ارتفاعا للدرجات 

  .مواد كان جيداً في هذه ال

والتي تمثل المواد الدراسية  (محاسبة ضريبية ، محاسبة تكاليف)    (X14,X17) في حين أن      

المواد في الدراسة الصباحية قياًسا  كانت درجات الطالب فيها متوسطة مقارنة بباقي الترتيبعلى 

  . متوسط في هذه المواد، أي مستوى الطالب  إلى بعدها عن نقطة األصل

( إدارة مالية ، تسويق  والتي تمثل المواد الدراسية (Y16 ,Y15 ,Y11) في حين كانت المتغيرات      

المواد كانت درجات الطالب فيها متوسطة مقارنة بباقي  الترتيبمصرفي ، عمليات مصرفية ) على 

 . أي مستوى الطالب متوسط في هذه المواد في الدراسة المسائية قياًسا إلى بعدها عن نقطة األصل

أقل مادة درجات الطالب فيها منخفضه والذي يمثل مادة (نظام محاسبي) فكانت  X12) أما المتغير(

أي أن غالبية الطالب  للدراسة الصباحية ألنها األقرب من نقطة األصلمقارنة ببقية المواد بالنسبة 

والتي تمثل المواد  Y14,Y13) حين كانت المتغيرات ( في  . في هذه المادة كان مستواهم مقبول

أقل مادتين درجات الطالب فيها منخفضه مقارنة الدراسية (أساليب كمية ، محاسبة تكاليف) كانت 

 الطالب في هاتين نقطة األصل أي أن غالبية لنسبة للدراسة المسائية ألنها األقرب إلىبقية المواد باب

  .كان مستواهم مقبول ادتينالم

 

والمسائيةالالخطي للمرحلة الرابعة للدراستين الصباحية  القانونيتحليل االرتباط   :3.7.4 
       

ة قيمال، و Eigen values، والقيم الذاتية loss values ) قيم الخسارة 20يوضح الجدول (      

المناسب لتحليل به بين المجموعات إليجاد الحل اشتالتي تبين أوجه ال Fit valuesلمطابقة ل الفعلية

يتعلق باالرتباط بين  على النحو األمثل فيما الالخطي الذي يناسب البيانات كميً ا القانونياالرتباط 

  .المتغيرات بالنسبة للدراسة الصباحية والدراسة المسائية للمرحلة الرابعة مجموعات 
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  )20(جدول ال

  البعدين للمرحلة الرابعةيمثل ملخص التحليل ذو 

  مجموع االبعاد

Sum  

Dimension   رمز كل ماده في  األبعاد

  الصباحي والمسائي

  

  المجموعات

  

  

  

  الخسارة

Loss  

2 1  

0.730 0.414 0.317  التدقيق والرقابة ��� و ��

0.995 0.608 0.387  أسواق نقدية ��� و ��

0.720 0.391 0.330  نظم المعلومات ��� و ��

1.177 0.872 0.305  تقييم قرارات ��� و ��

1.031 0.656 0.375  محاسبة إدارية ��� و ��

0.921 0.586 0.335  تمويل دولي ��� و ��

0.445 0.300 0.145  مصارف متخصصة ��� و ��

1.768 0.912 0.856  بحث تخرج ��� و ��

0.974 0.592 0.381 Mean متوسط القيم   

 0.408 0.619 Eigenvalue     القيم الذاتية  

1.026     Fit القيمة الفعلية للمطابقة   
  

       

 X2'S ن المتغيرات أ إذ  ، مقسمة عبر أبعاد ومجموعات ) أن قيم الخسارة20تبين من الجدول (     

رمز لمتغيرات المواد للدراسة Y2'S ن المتغيرات الصباحية ، وأرات المواد للدراسة رمز لمتغي

) يمثل نتائج البعد الثاني والعمود 2) يمثل نتائج البعد األول والعمود (1ن العمود (مسائية ، وأال

)sum. يمثل مجموع البعدين (  

 عن طريقنسبة التباين في قيم المشاهدات التي ال يمكن أن تفسر هي الخسارة لكل بعد  نأو     

كان معدل الخسارة خالل هذه المجموعات هو  إذالتركيبات الموزونة للمتغيرات في المجموعة . 

  أن الخسارة تحدث في البعد الثاني أكثر من البعد األول .و ، )0.974(

القيمة العليا من القيمة الذاتية  إذ ،توى العالقة التي أظهرها كل بعد لى مسإوتشير القيمة الذاتية      

  .  0والقيمة الدنيا هي  1هي 

) بينما كانت القيمة 0.408) و(0.619( اقيم الذاتية كانت متوسطة نسبيً يتضح من الدراسة أن ال     

 من االختالفات (التباين) ،) التي تمثل مجموع القيم الذاتية والتي حسبت 1.026(الفعلية) للمطابقة (

% من االختالفات 51.3  لىإتكون مساوية 2 على ا ن القيمة الفعلية مقسومً إن لدينا بعدين فأوبما 
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، فإذا  2وهي سيتم حسابها في التحليل ( القيمة المطابقة العليا تساوي عدد األبعاد التي (التباينات) 

  إلى أن العالقة مثالية ( صحيحة ) ) . كما أن : ةراشإ ذلكفي  فإن 2أي  حصلت هذه القيمة

  .ة الذاتية مقسومة على قيمة المطابقة مالقي

  من المطابقة (الفعلية) حسبت بواسطة البعد األول .  1.026/  0.619

  من المطابقة (الفعلية) حسبت بواسطة البعد الثاني .  1.026/  0.408

  

(التباين) في قيم المشاهدات في كل بعد وفي كل مجموعة وكما  قيم الخسارة تمثل نسبة االختالف     

، أما بالنسبة لمتوسط المجموعات فهو معدل الخسارة في المجموعات  )20رقم (موضح في الجدول 

                     للمطابقة وكما يلي :القيمة الفعلية العظمى و ةوالتي تعطي الفرق بين القيم

  ، والتي ليس بالضرورة أن تكون بمستًوى عاٍل . 0.974 = 2-1.026

  

          لعدد األبعاد في الدراسة         امجموع معدل الخسارة والمطابقة يجب أن يكون مساويً      

) ، لذا تشير قيم الخسارة الصغيرة إلى االرتباطات المتعددة الكبيرة بين 0.974 + 1.026 = 2(

  واألبعاد ذات المقاييس المثلى .المجموع الموزون للمتغيرات 

2�وبتطبيق المعادلة رقم  − لكل بعد على  القانونينب النظري يكون االرتباط الواردة في الجا 89$

  : تيالنحو اآل

�� = ��8 ×  0.619$ − 1$/�8 − 1 $  = 0.5646 

�� = ��8 × 0.408  $ − 1$/�8 − 1 $  = 0.3234 

    نالحظ من نتائج االرتباط القانوني الالخطي للمرحلة الرابعة أن االرتباط في البعد األول        

) وذلك ألن الخسارة في البعد األول (أي التباين في قيم ��) أكبر من االرتباط في البعد الثاني ( ��(

  المشاهدات) أقل من الخسارة في البعد الثاني .
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  -: للمرحلة الرابعةاألوزان احتساب :  3.7.5

  )21( جدولال

  للمجموعتين للمرحلة الرابعة ة الالخطيةالقانوني وزاناأليمثل 

Dimension    المجموعات    المواد الدراسية األبعاد 

2  1 

 التدقيق والرقابة 0.643- 0.577-

 

Y21 1 صباحي 

  0.842 -0.299 X21 مسائي 

 أسواق نقدية 0.681- 0.495-
Y222 صباحي 

0.653 -0.192 X22مسائي 

 نظم المعلومات 0.708- 0.374-

 

Y23  صباحي  3 

0.709 -0.369 X23  مسائي  

 تقييم قرارات 0.702- 0.165-
Y24 صباحي   4 

0.348 -0.343 X24  مسائي  

 محاسبة إدارية 0.703- 0.512-

 

Y25 صباحي   5 

0.486 -0.204 X25  مسائي  

صباحي  Y26 تمويل دولي 0.674- 0.265-  6 

0.656 -0.321 X26  مسائي  

 مصارف متخصصة 0.736- 0.674-

 

Y27 صباحي   7 

0.909 -0.312 X27  مسائي  

Y28 بحث تخرج 0.370- 0.046- صباحي   8 

0.296 -0.065 X28 مسائي   

  

البعد األول أكثر من البعد تبين من خالل الجدول أعاله أن األوزان القانونية الالخطية تتمثل في       

الثاني بسبب زيادة القيم في البعد األول ونقصانها في البعد الثاني ، والسبب اآلخر أن االرتباط 

  القانوني الالخطي في البعد االول اكبر من االرتباط في البعد الثاني .

  

  - احتساب مكونات التحميل للمرحلة الرابعة ::  3.7.6     

والمتغيرات  ) تعطي االرتباط بين قيم المشاهدات22التحميل المبينة في الجدول (مكونات      

تم تقليل أبعاد  إذ، توضح نسبة تحميل كل متغير في كل مجموعة ولكل بعد  وهي المقاسة المثالية .

  :وكما هو موضح في الجدول أدناه  ينالدراسة إلى اثن
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  )22الجدول (

  المكونات للمجموعتين للمرحلة الرابعة يمثل تحميالت

Dimension    المجموعات    المواد الدراسية األبعاد 

2 1 

 التدقيق والرقابة 0.783- 0.182-

 

Y21 1 صباحي 

  0.572 -0.601 X21 مسائي 

-0.214 -0.763 
 أسواق نقدية

Y222 صباحي 

0.439 -0.486 X22مسائي 

 نظم المعلومات 0.731- 0.330-

 

Y23  صباحي  3 

0.686 -0.414 X23  مسائي  

-0.104 -0.762 
 تقييم قرارات

Y24 صباحي   4 

0.319 -0.466 X24  مسائي  

 محاسبة إدارية 0.766- 0.361-

 

Y25 صباحي   5 

0.327 -0.423 X25  مسائي  

صباحي  Y26 تمويل دولي 0.754- 0.101-  6 

0.590 -0.490 X26  مسائي  

 مصارف متخصصة 0.883- 0.244-

 

Y27 صباحي   7 

0.588 -0.661 X27  مسائي  

Y28 بحث تخرج 0.374- 0.025- صباحي   8 

0.292 -0.092 X28 مسائي   
  

      

والتي تقيس االرتباط ين قيم ، ) تحميالت المكونات الموضحة أعاله 22يوضح الجدول (     

المشاهدات والمتغيرات ذات المقاييس المثلى ، ففي حالة عدم وجود خسارة في البيانات فإن 

المتغيرات المقاسة ( الكمية ) وقيم ( بين  وية إلى معامل ارتباط بيرسونتحميالت المكونات مسا

لتحليل العملي يوجد خسارة في قيم )  وبما أنه تبين من خالل نتائج ا(object scores) المشاهدات 

كذلك فإن تحميالت ،  المشاهدات لذلك أن تحميالت المكونات ال تساوي معامل ارتباط بيرسون

عن يمكن تفسيرها بسهولة  من ثمغيرات على الرسم البياني والمكونات تمثل إحداثيات لنقاط المت

  الرسم . طريق
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( 7 ( شكلال  

(الشكل من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج   المكونات لمجموعات المواد للمرحلة الرابعة يمثل تحميالت

  ) SPSSالبرنامج اإلحصائي 

(أي تكون  المسافة من نقطة األصل لكل نقطة ممثلة بالرسم لمتغير معين تمثل أهمية ذلك المتغير     

)  X28   ،Y28المكونات تثبت أن المتغيرات ( . لذلك فإن تحميالت درجات الطالب فيها مرتفعة )

،  ) بحث التخرجصل ، وتتمثل بمادة ( هي األكثر أهمية من بقية المتغيرات ألنها األبعد عن نقطة األ

أي أن مادة بحث التخرج هي أكثر مادة تكون فيها درجات الطالب مرتفعة بالنسبة للدراستين 

ة من ) هي األقل أهمي X27  ،Y27في حين أن المتغيرات (  . الصباحية والمسائية للمرحلة الرابعة

  ) . مصارف متخصصة(  ألصل ، وتتمثل بمادةن نقطة ام بقية المتغيرات ألنها األقرب

  وبالنظر إلى بقية المتغيرات يمكن أن نالحظ :     
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، أي  الدراسة المسائيةأن متغيرات الدراسة الصباحية تمتاز بالتباعد فيما بينها مقارنةً بمتغيرات  -

أن الطالب في الدراسة الصباحية متفاوتون بالمستوى الدراسي ، أما طالب الدراسة المسائية فهم 

  . متقاربون بالمستوى الدراسي

أن بعض المواد التي تشكل أهمية في الدراسة الصباحية قد ال تمثل األهمية نفسها في الدراسة  -

) X24) ، ففي الوقت الذي تكون فيه ( تقييم القرارات) وهي مادة (  X24  ،Y24المسائية ، ومثالها ( 

تقييم  مادة درجات الطالب في أي ان ن نقطة األصل م قرب) األY24تكون ( نقطة األصل عن بعداأل

، وهذا في الدراسة الصباحية أعلى من درجات الطالب في الدراسة المسائية لنفس المادة  القرارات

في درجات الطالب في الدراسة الصباحية ليس بالضرورة أن يكون بالدرجة نفسها يعني أن التفاوت 

  في الدراسة المسائية وللمادة نفسها .

بحث (  والتي تمثل المواد، ) X28  ،X25  ، X23أن النظرة العامة للرسم البياني تُثبِت أن المواد (  -

األكثر أهمية من بقية المواد في  كانت الترتيب) على  محاسبة ادارية ، نظم معلومات ، تخرج

، في في هذه المواد كانت مرتفعة ومستوى الطالب جيد ، أي أن درجات الطالب  سة الصباحيةالدرا

من بقية المواد في الدراسة  ) األكثر أهميةبحث التخرج( مادةوالتي تمثل ،  )Y28(  ادةحين كانت الم

  .بعد عن نقطة االصل ، ألنها األ أي أكثر مادة في الدراسة درجات الطالب فيها مرتفعة المسائية

) على تمويل دوليوالتي تمثل ( أسواق نقدية ، تقييم قرارات ، ، )  X22 ، X24 ، X26 أن المواد (  -

إلى بعدها عن نقطة  المواد في الدراسة الصباحية قياسً كانت متوسطة األهمية من بين بقية ا الترتيب

،  Y25   ،Y23(  ، في حين كانت المواد ، أي أن مستوى الطالب متوسط في هذه المواد  األصل

Y22 ( ، ) هي المواد  الترتيب) على  أسواق نقدية،  محاسبة ادارية ، نظم معلوماتوالتي تمثل

 اإلى بعدها عن نقطة األصل أيضً  المواد في الدراسة المسائية قياسً المتوسطة األهمية نسبةً إلى بقية ا

  . ، أي مستوى الطالب متوسط في هذه المواد

كان في الدراسة المسائية وهما ( تقييم قرارات ، تمويل دولي ) ، )  Y24  ،Y26أن المادتين (  -

، وهذا يدل على وهما قريبان جداً عن نقطة األصل في الرسم البياني  االتقارب بينهما واضحً 

في  نسبةً إلى بقية المواد المستوى الدراسي للطالب أي مستوى الطالب فيهما مقبول التقارب في

  . الدراسة المسائية
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  ل الثانيــالفص

  اإلطار النظري لتحليل االرتباط واالنحدار واالرتباط القانوني 

  تمهيد : 2.1 

 1936عام  H. Hotelling قبلمن  ُوِضعالذي  (القويم) القانونيحليل االرتباط سلوب تيعد أ     

من  فهو،  متغيراتالفي تخفيض حجم  عملةلمتعدد المتغيرات المستحصائي أساليب التحليل اإلأحد 

 متعددأسلوب تحليل االنحدار لى حد كبير مع أكثر طرائق التحليل اإلحصائي التي تتشابه إ

 المتغيرات
[25]

لكون في االنحدار المتعدد يتم استعمال متغير معتمد واحد وعدد من المتغيرات  

المستقلة أما في االرتباط القانوني نستعمل عدد من المتغيرات التابعة وعدد من المتغيرات المستقلة 

طريقة إحصائية لتحديد وقياس االرتباط بين مجموعتين من المتغيرات .  وصفهب، في آٍن واحد 

على العالقة بين التركيبة الخطية للمتغيرات في مجموعة واحدة  القانونييركز تحليل االرتباط و

تحديد زوج من التركيبات  موعة أخرى . ومفاد ذلك هووالتركيبة الخطية من المتغيرات في مج

ر ارتباط أكب ثاني من التركيبات الخطية التي لها ازوجً ثم يتم تحديد تي لها أكبر ارتباط ، الخطية ال

لى آخر وصوالً إ وتستمر العمليةبطة مع الزوج المحدد في البداية بين جميع األزواج غير المترا

 ،المجموعتين  قل فية مساوية إلى عدد المتغيرات األالقانونيعدد االرتباطات  كوني ، إذارتباط 

،  ةالقانونياالرتباطات باالرتباطات ، وتسمى  ةالقانونييبات الخطية بالمتغيرات وتسمى أزواج الترك

  [27] [28]تقيس قوة االرتباط ( العالقة ) بين مجموعتين من المتغيراتالتي 
 .  

محاولة للتركيز على عالقة عالية األبعاد بين مجموعتين من المتغيرات في  وخالصة ذلك هو     

   . ةالقانونيضعة أزواج من المتغيرات ب

ً خطي القانونيقد يكون االرتباط       ً خطيأو ال  Linear ا يكون الهدف  كان خطيًا فإذا Non-linear ا

ما لها مستوى قياس واحد ، أ )K=2( هو تفسير مقدار الفرق بين مجموعتين من المتغيرات العددية

 )K>2( كثر من المتغيراتأ مجموعتين أو يدرس العالقة بينف خطي الال القانونياالرتباط في 

حالة عامة من تحليل  دويع،  Categorical data )(المطلقة باالعتماد على البيانات المصنفة

، ) OVERALS( ) الذي يستخدم تقنيةNLCC( ويكتب اختصاًرا )CCA( القانونياالرتباط 

كما يقوم تحليل ،  )1981عام ( Gifi مجموعة من الباحثين باستخدام نظام لدنوالذي طور من 

المتغيرات درجات المشاهدات ودنى للخسارة بين خطي على تحقيق حد أ الال القانونياالرتباط 
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المتغيرات يمكن أن تأخذ مستويات قياس ن المجموعات وبالمقاييس المثلى ، وإة في كل القانوني

 [24]كالمهنة أو اسمي مثل درجات الطالب أو ترتيبي كالطول عدديمختلفة كأن تكون مستوى 
 .  

  خطية . الالن تناول نماذج االنحدار الخطية وولدراسة الموضوع ال بد م     

   Regression Analysis                                        [12] تحليل االنحدار 2.2 :  

حد أللعالقة بين المتغيرات وهو  بأنه تحليل ن يعرف بشكل رئيسدار يمكن أن تحليل االنحإ     

العالقة بين المتغيرات .  طبيعة اإلحصائية األكثر استعماالً ألنه يعطينا طريقة سهلة لتحديداألدوات 

مع  Yاالستجابة أو المتغير التابع  متغير هذه العالقة يمكن التعبير عنها بشكل معادلة تحتوي علىو

  . X1,X2,….,Xkواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة 

اإلحصائية التي تتعامل مع الصيغ ق ائمجموعة الطربأنه  االنحدارتحليل ويمكن تعريف      

نماذج هذه  عمالبين المتغيرات بحيث يمكن است المختلفة للنماذج الرياضية التي تصف العالقات

  .خرى لتنبؤ واالستنتاجات اإلحصائية األاالتحليل و العالقات لغرض

       

   Uses of regression analysis           [3] تحليل االنحدار عماالتاست2.2.1  : 

  همها :تحليل االنحدار لعدة أغراض أ عمليست     

   . وصف البيانات1- 

  العالقة بين المتغيرات . ونوع همية وقوةاالستدالل على أ إلمكانيةتقدير المعلمات   2- 

  االستجابة . قيم متغير تقدير عن طريقالتنبؤ  - 3

  السيطرة على قيم المتغير المعتمد وذلك بتغير قيم المتغيرات التوضيحية .ذ يمكن السيطرة ، إ 4-

  

  Types of regression                                     [13] أنواع االنحدار :  2.2.2  

 ومتغير مستقل Dependentبين متغير تابع  الدالية العالقةتمثيل يعني تحليل االنحدار      

فيطلق  متغير مستقل واحدمتغير تابع واحد و ، فإذا كانت بين أو أكثر Independent (توضيحي)

، أما إذا كانت العالقة بين متغير  regression Simpleعلى التحليل اسم تحليل االنحدار البسيط 
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 Multipleتحليل اسم تحليل االنحدار المتعددتابع وعدد من المتغيرات المستقلة فيطلق على ال

regression analysis  وقد تكون هذه العالقة خطية ،Linear خطية  أو الNon-linear.  

 

 linear regression analysis                            تحليل االنحدار الخطي :أوالً 

  simple Linear regression                        [12] [3] االنحدار الخطي البسيط -أ

 ) توضيحيومتغير التنبؤ ( ال Yيمثل العالقة بين متغير االستجابة ( المعتمد ) خطي  نموذجهو      

X  ، واحد  توضيحييحتوي على متغير أيX  ،ن أ إذY المتغير المستقل مع حد الخطأ هو دالة .  

� = �(�, �) 

  : تيةن يأخذ الصيغة اآلوهذا النموذج يمكن أ     

� = 	
 + 	� + ��        , � = 1,2, … , �                                               … … (2 − 1) 

  ن :إذ أ     

     Yi تمثل قيمة متغير االستجابة أو المتغير المعتمد : .  

     Xi في المشاهدة ( توضيحي: تمثل قيمة المتغير الi. (  

     :  Ui  يمثل حد الخطأError Term أو الخطأ العشوائي Random Error .    

1β :  التي يصنعها خط و ظل الزاوية االنحدار للمجتمع عن المستوى األفقي أ خط ميليسمى

تغير وحدة واحدة  عنالناتج  Yالتغير في  مقدار ، ويمكن تفسيره بأنه فقياالنحدار مع المستوى األ

  .  Xمن 

0β  : االستجابة ، وهو قيمه االنحدار لنموذجيسمى الحد الثابت Y عندماX = 0   .  

صل ونقطة تقاطع خط االنحدار للمجتمع مع المحور هو المسافة العمودية بين نقطة األ وهندسيًا

  العمودي .

ر قوم بتصغي، التي  ت االعتياديةالصغرى  طريقة المربعات عمالالمعلمات باست ويمكن تقدير هذه     

العمودية ألي نقطة من البيانات  كون مجموع مربعات المسافةالخطأ أي أن ي مجموع مربعات

[3] ةتجابخطاء في متغير االسالمسافات العمودية تمثل األ نأ إذ،  صغر ما يمكنأ
 .  
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∑�� = ��
 + ��∑�                                                                               … … (2 − 2) 

∑��� = �
∑� + ��∑��                                                                     … … (2 − 3) 

 ، وبحل المعادلتين حًال آنيًا) Normal Equations( وتسمى المعادلتين بالمعادالت الطبيعية     

   : المعادلتين عطى عن طريقت التي التقديرية للمعالم المجهولةالقيم  نحصل على

	�� = ∑(�� − ��)(� − �)∑(� − �)� = ∑����∑���                            … … (2 − 4) 

	�� = �� − ���                                                                                          … … (2 − 5) 

    المعادلة : عن طريق دار للمربعات الصغرى تعطىن معادلة خط االنحوإ     

� =  	�
 + 	��                                                                                        … … (2 − 6)      
  

  

               Multiple Linear regression  [21] [12] [3]المتعدد  الخطي االنحدار -ب

) General Linear Modelالمتعدد (النموذج الخطي العام  االنحدار الخطينموذج  عديُ      

ستعمل لتوضيح العالقة بين المتغير التابع يو.  الطبيعي والمنطقي للنموذج الخطي بمتغيرين االمتداد

Y (التوضيحية) ، وعدد من المتغيرات المستقلة  )X1, X2, . . . , Xk ويتم تقدير المعلمات ، ( 

طريقة المربعات الصغرى وحساب األخطاء المعيارية ، وبهذا يكون الهدف من االنحدار  بموجب

  ( العام ) تفسير المتغيرات المستقلة األكثر من واحد .  الخطي المتعدد 

 . . , X1 , X2 ,( من المتغيرات المستقلة  )kدالة خطية بداللة ( Yن المتغير المعتمد نفرض أإذ      

Xk  : وبذلك يكون نموذج االنحدار الخطي العام وفق العالقة (  

�� = 	
 + 	��� + 	��� + ⋯ + 	#�# + �i                                   … … (2 − 7) 

  ن :أ إذ     

 )Yi  (االستجابة  المعتمد أو متغير متغيرال.  

 )Xi (التوضيحي) التفسيري ات المستقلة أو المتغير) المتغير .  
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k  )β  تمثل معالم النموذج المجهولة ، وهي تمثل مقدار التغير في (Y  للتغير بوحدة واحدة منXi 

  مع ثبات بقية المتغيرات المستقلة .

ui )  ( تمثل قيم المتغير العشوائي المجهولة ، والتي لها توزيع طبيعي بمتوسط صفر وتباين. σ2
  

  ) . i = 1 , 2 , . . . , n) تكون لكل (  iقيم المشاهدة ( علًما أن  

  :بصيغة المصفوفات كاآلتي  nوبهذا نستطيع كتابة نموذج االنحدار المتعدد للمشاهدات      

Y = Xβ +  )                                                                                           … … (2 − 8) 

  ن :أ إذ     

Y ) 1: تمثل متجه مشاهدات المتغير المعتمد ذو رتبة×n(  

X  رتبة  (ذات  تفسيرية أو التوضيحيةمشاهدات المتغيرات ال: مصفوفةK+1×(n  

β 1رتبة  اتمعالم النموذج المراد تقديرها ذ : تمثل متجه×)K+1(  

+β   إذ = ,β
, β�, … , β-.    و ú = 1u�, u�, … , u23   

الشارة التي يمكن ا االعتيادية غرىلصهي طريقة المربعات اوإن أفضل طريقة لتقدير المعلمات     

  اليها كاآلتي :

��45 = (+ )6�+ �                                                                               … . . . . (2 − 9) 

  

  Non-linear regression analysis      [11] [3]االنحدار غير الخطي تحليل ثانياً : 

ذات األهمية العالية بالرغم من ندرة الدراسات  وعاتخطية من الموضتعد نماذج االنحدار الال     

التي تتعلق بها مقارنة بنماذج االنحدار الخطية إال انها ذات تطبيقات واسعة في الدراسات التطبيقية 

   ي المعلمات وبداللة المتغيرات وه ، ومن المعلوم أن العالقات إما أن تكون خطية بداللة والطبيعية

) من المتغيرات التوضيحية kالعالقة العامة التي تتضمن (وتأخذ ات االنحدار الخطية ) ( عالق

  :االتية الصيغة 

  

�9 = 	
 + 	��� + 	��� + ⋯ + 	##� + ��                              . … … (2 − 10) 
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  وكذلك بداللة المتغيرات . وهذه العالقة خطية بداللة المعلمات ،

  

وغير بداللة المعلمات  خطيةإما أن تكون وهي أيضاً خطية أو أن تكون عالقات االنحدار غير      

  بداللة المتغيرات ، ومن أمثلتها : خطية

 � = ln(	
 + 	�) + �                                                                     … … (2 − 11) 

  

  مثل :بداللة المتغيرات  خطيةبداللة المعلمات ولكنها  غير خطيةأو أن تكون عالقة االنحدار      

  

� = 	
 + =	� + �                                                                           … … (2 − 12) 

� = 	
 + β�� + �                                                                              … … (2 − 13) 

  :[14] لى االنحدار الخطيإ االنحدار الالخطي القابل للتحويلتحليل  - :1 

أحيانًا مماثًال الى حد ما حالة االنحدار الخطي ، اذ انه في هذه الحالة يكون االنحدار الالخطي      

يل بسيط على البيانات اجراء تحو عن طريقالى عالقة خطية  ن الممكن تحويل العالقة الالخطيةم

لالنحدار  النحدار الالخطي القابل للتحويلويمكن تصنيف ا التحويل اللوغاريتمي ، ستعمالأو با

  قسمين : الخطي إلى

  

   Polynomial Regression                                   [3] االنحدار كثير الحدود -أ

  ة متغير توضيحي واحد تكتببدالل kإن الصيغة العامة لمعادلة متعدد الحدود من الدرجة      

  : كاآلتي

� = β
 + β� + β�� + ⋯ + β># + �                                      … … (2 − 14) 

  

الصيغة تسمى الصيغة التربيعية فإن من الدرجة الثانية فعلى سبيل المثال عند أخذ معادلة      

)Quadratic(  :  

� = β
 + β� + β�� + �                                                               … … (2 − 15) 
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صيغة خطية بداللة المعلمات ولكنها غير خطية بداللة المتغيرات ، ولتحويلها إلى  صيغة وهي     

يتم افتراض  خطية بداللة المتغيرات أيًضا� = و  � =   فتصبح معادلة االنحدار :  �

  

� = β
 + β�� + β�� + �                                                             … … (2 − 16) 

   وهي معادلة انحدار خطي متعدد .     

  

   Log Linear Regression                       [14] االنحدار اللوغاريتمي الخطي -ب

�� = 	��?@                                                                                             … … (2 − 17) 

) ، وألغراض  β( غير خطية بداللة  "exponential"ية سّ عالقة أُ  ن العالقة هينالحظ أ     

  التقدير يمكن إعادة صياغتها كاآلتي :

�� = 	��?@ABC                                                                                       … … (2 − 18) 

�� = 	��?@��                                                                                        … … (2 − 19) 

       

  التحويل اللوغاريتمي : عمالحويلها إلى معادالت خطية باستومثل هذه المعادالت يمكن ت     

D��� = D�	� + β� D�� + D�ABC = E + β� D�� + ��                      … . (2 − 20) 

D��� = D�	� + β� D�� + D��� = E + β� D�� + D���                    . . . . (2 − 21) 

αأن  إذ           = D�β�                                          :   

       

ألن اللوغاريتم للقيم السالبة غير موجبة  لمشاهداتل قيم األصليةالن في هذه الحالة يجب أن تكو     

الطبيعي وليس  اللوغاريتمين يكون توزيع حد الخطأ العشوائي هو التوزيع ، وكذلك يجب أممكن 

  طريقة المربعات الصغرى االعتيادية لتقدير معلمات المعادلة .  عمالاستالتوزيع الطبيعي ليتسنى 
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  :[14] إلى االنحدار الخطي االنحدار الالخطي غير القابل للتحويل - 2

ق ائوغير قابلة للتحويل ، أي ال يمكن تطبيق الطرلة تكون نماذج االنحدار ال خطية في هذه الحا     

ق تتناسب مع كون النموذج ال خطي ، والشكل ائولهذا يجب إيجاد طرالخاصة بالنماذج الخطية ، 

  العام للنموذج الالخطي هو :

�� = � F�� , GH + ��                    ,    � = 1,2, … , �                           … … (2 − 22)                                                

أن :إذ                               

 Yi:-  هو قيمة متغير االستجابة للمشاهدةi  .  

f  : -  يمثل دالة منix وθ . وهو دالة النموذج وهي غير خطية  

ix :-  وهو قيمة مجموعة المتغيرات التوضيحية للمشاهدة رقمi  .  

θ : - المعالم المراد تقديرها في النموذج . تجههو عبارة عن م  

  .  iهو قيمة الخطأ العشوائي للمشاهدة  -:�� 

  

عند دراسة أي ظاهرة من الظواهر فأن التعبير عن العالقة بين المتغيرات التي تتحكم في تكوين      

هذه الظاهرة يمكن أن يتم عن طريق مقاييس إحصائية متعددة يعتمد بعضها على أساليب إحصائية 

ويات وبهدف دراسة أنواع مقاييس االرتباط البد من التعرف على مستبسيطة منها معامل االرتباط ، 

  القياس :

  Levels of Measurement                           [31] [2]مستويات القياس  -3.2

ذا النوع يتطلب تصنيف وه: ويستعمل لقياس المتغيرات االسمية ،  nominalاالسمي  - 1

تقسيم المجتمع إلى ذكور وإناث ، فمثالً إذا رمزنا  ومن امثلة هذا المستوىفئات الى  المتغيرات

هذه الحقيقي لهذا المتغير و لإلناث فإن هذين المعنيين ال يعطيان المعنى 2للذكور والرقم  1بالرقم 

، ويمكن أن يكون هذا النوع من المتغيرات عدديًا أو يها جراء العمليات الحسابية عليمكن إال  األعداد

   رمزيًا . 
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المتغير ذو عدد محدد من اذ ان هذا  ويستعمل لقياس المتغيرات الترتيبية ، :  ordinalالترتيبي  - 2

تصاعديًا أو تنازليًا و ال يمكن تحديد الفروق بينها بدقة مثالً اي يمكن ترتيب المتغيرات الفئات 

  درجات الطالب أو تقديراتهم .

3 - scale  : وهذا المقياس قياس الكمي) في قياس فترة أو نسبة يستعمل للبيانات العددية (القابلة لل ،

  ستعمل غالبًا لقياس متغيرات الطول ، الوزن ... إلخ . ويكون على نوعين :ي

وهو المستوى الذي له فئات مرتبة ، وتكون متباعدة بشكل متساوي (أي :  intervalالفتري  -أ

الفيزيائية (الطول ، الوزن ، درجة  تكون الفترات متساوية فيما بينها) ، وتمثل معظم القياسات

  الحرارة ... إلخ ) .

: وهو المستوى الذي له فترات متساوية فيما بين المستويات أو القيم ، ويكون  ratio النسبي -ب

 .) مثل القياسات البدنية (الطول ، الوزن) true zeroلها أيًضا الصفر صحيح (
[31]

 

  

  Correlation analysis                            [20] االرتباطتحليل 2.4 - 

لغرض التنبؤ ،  عملل االنحدار يستعن تحليل االنحدار ، فتحلي إن تحليل االرتباط مختلف تماًما     

 ،العالقة الخطية الناتجة من التنبؤ  واتجاه لتحديد قوة عمليستف rحصائية نة اإلمعامل ارتباط العيأما 

بقوة العالقة الخطية بين المتغيرات ، وكذلك نقدر معامل االرتباط ، ونرى  نهتم وفي دراسة االرتباط

  التغيير في التجربة . في اتكيف تؤثر العالقة بين المتغير

  

  : القانون اآلتي عن طريقنحسب معامل ارتباط العينة ويمكن أن      

I = JKL=JKKJLL                                                                                         … … (2 − 23) 

  : نإذ أ

JMN = O ���
2

�P�
− ����            ,          JMM = O ��

2
�P�

− ���         ,        JNN = O ���
2

�P�
− ���� 
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  ) .  -r  ≤1+ ≥ 1في كل الحاالت بين ( وتكون قيمة معامل االرتباط  

موجودة في خط انحدار العينة مع ميل  عينةة سالبة تامة وجميع نقاط الهناك عالق ، r = -1 كانت إذا

  سالب . 

مع  العينة في خط انحدار موجودة جميع نقاط العينة و، العالقة تكون موجبة تامة  r = 1 كانت إذا

  ميل موجب . 

  عندما تقترب من الصفر هناك ارتباط ضعيف بين المتغيرات .  rكما أن 

  . r مجرد النظر إلى االشارة وقيمة بقوة االرتباط يمكن أن نحكم عليها ببساطة نوع و فإن لذا     

    

  

  Simple Correlation Coefficient          [18] معامل االرتباط البسيط -  1.4.2
    

  بين متغيرين ( معامل ارتباط بيرسون ) :االرتباط الخطي  - 1.1.2.4

معامل  العالقة بين المتغيرين ، ويسمى أيًضا ياس خطيةارتباط بيرسون لقاختبار  عملنست     

 THE  PRODUCT  MOMENT CORRELATION(ارتباط عزم حاصل الضرب 

COEFFICIENT  ، ( قبلمن  ُوِضعوهو ارتباطKarl Pearson   وهذا المعامل هو  1895عام ،

  المقياس المعياري للعالقة الخطية بين متغيرين .     

االنحراف  لكونلى صيغة انحرافات نقوم بتحويل البيانات الخام إ لجعل القيم قابلة للمقارنةو     

  .االختالف في كل درجة نرغب بقياس نحن ور ، يلتغيل) هو مؤشر sdالمعياري (

QRM = S ∑ ��
� − 1                                                                                     … … (2 − 24) 

∑ أن إذ      ، فإن القيم التي تم  من ثمرافات عن المتوسط " . وتعني " مجموع مربعات االنح ��

 عن طريق يتم ذلك zi)وإليجاد القيم المعيارية ( استخراجها هي وحدات االنحراف المعياري ،

   :اآلتية  الصيغة
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TM =  − UMQRM = �QRM                                                                           … … (2 − 25) 

  إذ أن :

UM  تمثل متوسط المتغير :X .  

QRM المعياري للعينة . : تمثل االنحراف  

  

يساوي لها متوسط ، فالتمثل األساس الضروري لفهم معامالت االرتباط  zخصائص قيم ألن      

  . 1تباين يساوي الو اً صفر

مجموع  ، في حالة قسمة zقيم ل المربعة قوارتباط عزم حاصل الضرب كدالة للفرويمكن جعل      

  ، يكون لدينا :  1النتيجة من  وطرح (n - 1)2مربعات الفروق على 

I = 1 − V∑(TM − TN)�
2(� − 1) W                                                                    … … (2 − 26) 

  

  : تيةالضرب ، والذي له الخصائص اآلهي معامل ارتباط عزم حاصل  r إذ    

  هو عدد خالص ومستقل من وحدات المقياس . - 1

ال تكون هناك عالقة  r = 0) في جميع الحاالت ، فعندما  - r  ≤1+ ≥ 1تتفاوت قيمته بين (  - 2

فإن القيمة المطلقة  لذاتكون العالقة تامة ،  - 1+ أو 1خطية بين المتغيرات ، وعندما تكون قيمته 

 العالقة .  تعطي درجة

طردية ، وإذا كان  كانت العالقة تامة عالقة ، فإذا كان ميل الخط موجبًاتشير اإلشارة إلى اتجاه ال - 3

  عكسية . كانت العالقة تامة  ميل الخط سالبًا

  

 اصل الضربالصيغ البديلة لمعامل ارتباط عزم ح -2.1.4.2
[18]

 

Alternative  Formulas  For  The  Product  Moment Correlation  Coefficient   

دالة معامل ارتباط عزم حاصل الضرب ) هي  ( )26-2( في المعادلة السابقةإن الصيغة       

 ، ولكن)  r معامل االرتباط ( دى الصيغ العددية الستخراجهي إحو،  zللفروق المربعة بين قيم 
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 لمتغيراتل السيما، )  r معامل االرتباط ( بطبيعة فهًما دقيقًا عطيناتالتي  بعض الصيغ األخرى هناك

  وهي كاآلتي : ،رات التي تشمل تصنيف الرتب متغيالتي تحتمل قيمتين ، أَو ال

  

1- r) معدل حاصل الضرب لقيم (z     r)  as The Average Product of z Score( 

  : الصيغة الرياضية لهتكون      

IMN = ∑ TMTN� − 1                                                                             … … (2 − 27) 

  

  (product moment correlation)الضربارتباط عزم حاصل إن ف zx = zyفي حالة      

  : ، في حالة االرتباط الموجب zيكون المتوسط لحاصل الضرب لزوج من قيم 

IMN = ∑ TMTN� − 1 = ∑ T�
� − 1 = 1                                                   … … (2 − 28) 

  

 rالصيغ األولية لحساب قيمة  -2 
[18]

              Raw Score Formulas for r   

معامل االرتباط يمكن فإن صيغة ها بسهولة إلى وحداتها األصلية يمكن إعادة تحويل Zألن قيم      

           منها لهذه الصيغة ايغ المكافئة رياضيً كتابتها من حيث القيم األولية . وهناك العديد من الص

  -: أتيما ي

  

IMN = � ∑ � − ∑  ∑ �
=1� ∑ � − (∑ )�31� ∑ �� − (∑ �)�3                             … … (2 − 29) 

  

nعندما يتم تقسيم البسط والمقام على      
 r)( معامل االرتباط لـفي المعادلة السابقة يصبح القانون   2

  XY :بصيغة المتوسطات لكل متغير ، وكل متغير مربع ، وحاصل ضرب 

IMN = UMN − UMUN=1UM@ − (UM)�31UN@ − (UN)�3                                     … … (2 − 30) 
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  إذ أن :

UM = ∑ M2        ،)� (UM)� = (∑ M2           ،    UM@ = ∑ M@
2              ،UMN = ∑ MN2                                              

        UN = ∑ N2،   )� (UN)� = (∑ N2         ،     UN@ = ∑ N@
2     

  

 ن الصيغةفإ لذاللمتغيرات ،  ويمكن تقدير المقام بواسطة حاصل الضرب لالنحرافات المعيارية     

  : هي لها ةالمكافئ

IMN = ∑ �� (� − 1)⁄QRMQRN                                                                           … … (2 − 31) 

   

حاصل ضرب القيم المعيارية الذي يسمى التغاير ( التباين  اساس والبسط هنا يقوم على     

  وهو مؤشر الميل للمتغيرين . ، المشترك )

) (n-1دالة من عدد من المشاهدات وأن  ليس ) بطبيعتهِ r( معامل االرتباط ويجب مالحظة أن     

�) بــ ضرب المعادلة السابقة عن طريقيغة السابقة يمكن إلغاؤها في الص − 1)/(� − 1) 

  :  nـلل  ال تحتوي على أي أثر  rـإلنتاج صيغة ل

 

IMN = ∑ ��
=∑ �� ∑ ��                                                                                … … (2 − 32) 

 

 rpbمعامل ارتباط بوينت بايسيريــال  -3
[18]

                            Point Biserial r 

) ذو مستويين كاإلجابة بنعم y) ومتغير اسمي (xلقياس عالقة االرتباط بين متغير كمي ( عمليست    

  أو ال .

  : آلتيا تبسط الىوصيغة ارتباط عزم حاصل الضرب     

IZ[ = \UN] − UN̂ _=`aQRN                                                                     … … (2 − 33) 
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  أن : ذإ     

MY1  وMY0 ـهي متوسطات ل Yتنقسم إلى قسمين . من مجموعتين  

sdY  . هي االنحراف المعياري للعينة  

  النسبة في مجموعة واحدة .p  وأن 

  النسبة في المجموعة األخرى .  Q=1-Pو

هي العالقة بين متغيرين  rبسبب أن  أو أي زوج آخر من القيم المختلفة 1أو  0وال يهم اختيار      

. هذه الصيغة المبسطة  نفسها المطلقة zقيمة  ألن أي زوج آخر سوف ينتجقياسيين (معياريين) ، و

) الذي تكون x( من ، وهي تتضمن متغير واحد point biserial r  r تسمى بوينت بايسيريــال 

  ) .Yقيمته ذات مستويين ، ومتغير مستمر واحد (

ً أن صيغة بوينت بايسيريـال      تبين خصائص  rلعزم حاصل الضرب  point biserial r علما

، كذلك  p = q = 0.5إلى قسمين متساويين في الحجم  انمة ومفيدة عندما تنقسم المجموعتمه

=pQ= 0.5  ًإذا .rpb   تساوي نصف الفرق بين المتوسطات من قيمz ــل y  2(، وكذلك(rpb  تساوي

  . )standardized(الفرق بين متوسطات المتغير القياسي 

  

 Phi (Φ)معامل  - 4
[18]

                                          Phi (Φ) Coefficient           

كل y  و  xلقياس العالقة بين المتغيرين  تعمليس) ويسمى أيضاً معامل االقتران و Phiمعامل ( 

  التقسيم :منهما ثنائي 

Id = ef − gh
=(e + g)(h + f)(e + h)(g + f)                                      … … (2 − 34) 
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      [18] [20]سبيرمان ل الرتبمعامل ارتباط  – 5

Spearman Rank Correlation coeffeient   

عندما تكون البيانات المرتبطة  عمليستويغة ارتباط عزم حاصل الضرب وهو تبسيط آخر لص     

ويسمى هذا  ت إلى موقع ترتيبي على كل متغير ،تتضمن مجموعتين من الرتب . تشير هذه البيانا

  . (rs)التفسير ارتباط رتب سبيرمان 

I5 = 1 − i ∑ j@
2(2@6�)                                                                              … … (2 − 35)   

  .  yو x  ألزواج المتغيرات الفرق في الرتب تمثل : =ry - rx (d ن : (أ إذ       

    rx :  هي رتب المتغيرx  إلى  1مرتبة منN .  

    ry :  هي رتب المتغير y لى إ 1مرتبة منN .   

k(I5)           إذ أن :       = 0                 ,                   l(I5) = �m6� 

  

) rsن التوزيع الرتباط سبيرمان (فإ Yو Xكثر من المتغيرات أزواج أو أ 10ذا كان هناك إ     

  . يمكن أن يقترب من التوزيع الطبيعي

   -: اآلتية بالصيغة zاختبار  إحصاءه عن طريق لذلك يمكننا اختبار فرضية العدم     

T = I5 − 0
n 1o − 1

= I5√o − 1                                                                  … … (2 − 36) 

            
q
: k(I5) = 0 

q�: k(I5) ≠ :�q   أو    0 k(I5) > :�q   أو     0 k(I5) < 0 

  . α مستوى المعنويةول

|T|منطقة الرفض :وتكون       ≥  Tx T    وأ   ⁄� ≥ Tx   وأ   T ≤ −Tx   في ضوء الفرضيات

  أنفاً .المذكورة 
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                 [16] [2] -كيندال تاو:لـ  الرتب معامل ارتباط – 6

Kendall's Tau Rank Correlation coeffeient                                   

وباستعمال الرتب ومن الضروري  ق الال معلميةائيستعمل في تقدير معامل االرتباط بالطر     

 استعمالا ليست متغيرات كمية ويتم استخدام هذا المعامل في حالة كون احدى الظاهرتين أو كالهم

  اهرتين بدالً من القيم األصلية .الرتب للظ

تك�ون  )τken  ( والذي نرمز له ب�الرمزالرتباط الرتب   Kendall's Tauإن معامل كيندال 

  -له الصيغة اآلتية :

τken = h − f�(� − 1) 2⁄                                                                          . … … (2 − 37) 

  اذ ان :

 n  :هي عدد األزواج الكلية .  

C  :زواج المتوافقةعدد األ   .  

D  :عدد األزواج المختلفة  .   

) فأنهم�ا متوافق�ان 7،  5) والزوج الث�اني (6،  4الزوج األول (على سبيل المثال إذا كان لدينا 

أكبر  7، و  4أكبر من  5ألن كال مشاهدتين أحد الزوجين أكبر من نظيرتها في الزوج اآلخر إذ إن (

) فأنهما مختلفان حيث ان اح�د ال�رقمين أكب�ر م�ن 3،  7) و (6،  4) ، أما إذا كان لدينا الزوج (6من 

  ر أصغر من نظيره .نظيره بينما اآلخ

كان��ت ك��ل األزواج أم��ا اذا ،  + 1اذا كان��ت ك��ل االزواج متوافق��ة ف��إن معام��ل كين��دال يس��اوي

فإن معامل كيندال يحقق شروط معامل االرتباط الذي  لذا،  -1مختلفة فإن قيمة معامل كيندال تساوي 

   ) .1-،  1+بين ( قيمةُ تنحصر 

       

لمستوى  Zاختبار  عن طريق Kendall's Tauالمعنوية االحصائية لمعامل ارتباط  يتم اختبارو     

  -% ، وتكون فرضية العدم ضد الفرضية البديلة لمعامل ارتباط كيندال تاو  كاآلتي :5المعنوية 

H0 : τken  ال يوجد ارتباط بين المتغيرين = 0 

H1 : τken         يوجد ارتباط بين المتغيرين          ≠ 0 , τken > 0 , τken < 0     
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  [20] -: البسيط االرتباط اختبار الفرضيات حول معامل 2 - .3.1.4

وتكون  tيكون له توزيع  r)(بافتراض ان المجتمع له توزيع طبيعي فأن معامل ارتباط العينة      

    فرضيات االختبار :

  q
: ρ = 0 1-   

q�: ρ ≠ ρ او 0 > ρ او 0 < 0 

  . rيمكن معرفة معنوية  tاختبار  استعمالوب ، αمستوى المعنوية هو      

  : تيكاآل االختبار إحصاءهوتكون 

9 = I
n1 − I�� − 2

                                                                                         … … (2 − 38) 

|9|اذا  
qنرفض       ≥  9x 9 وأ ⁄�26,� ≥ 9x,26�  9  وأ ≤ −9x,26�   في ضوء

ً الفرضيات    .المذكورة أنفا

  ρ
 ≠ 0 2-     q
: ρ = ρ
     مع 

q�: ρ ≠ ρ
ρ     او     > ρ
ρ      او      < ρ
 

  

  -:اآلتية الصيغة  عن طريق rيمكن معرفة معنوية  zاختبار  إحصاءه ستعمالباوايًضا      

T = T~ − T�^1 √� − 3⁄                                                                                       … … (2 − 39) 

  إذ أن :     

    T~ = D��An��~�6~   ،            T�� = D��An�����6��                             ،�� = �√26�  

  . zρ0و  zrالجداول لـ  باستخدام     

|T| : اذا  
qنرفض       ≥  Tx T   وأ  ⁄� ≥ Tx  وأ  T ≤ −Tx في ضوء الفرضيات ، 

 ً   . المذكورة أنفا
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3.  q
: ρ� = ρ�                                                                  

q�: ρ� ≠ ρ�       أو       ρ� > ρ�    أو        ρ� < ρ� 
  

  : كاآلتي االختبارفي حالة وجود مجتمعين تكون إحصاءة 

T = T~] − T~@
n 1�� − 3 + 1�� − 3

                                                                      … … (2 − 40) 

|T|   : اذا 
qنرفض       ≥  Tx T  وأ  ⁄� ≥ Tx وأ T ≤ −Tx  في ضوء الفرضيات أعاله ، .  

  yلتحديد التقديرات المستقلة التي تفسر التغير المعنوي في المتغير  Fاختبار  عملويمكن أن نست     

  هو :   Fوبيان ما إذا كانت مرتبطة خطيًا ، واختبار 

� = � ] ∑K�L� #⁄∑��@ 26#6�⁄                                                                             … … (2 − 41)               

  

 tو  F َءتيالعالقة بين إحصا2.4.1.4: 
[20][3]
 :  

  في نموذج المتغيرين كاآلتي : tو  Fويمكن توضيح العالقة بين إحصائي      

  

� = JJ� 1⁄JJk/(� − 2) = g �� ∑ ���∑ A�� � − 2⁄ = �� � ∑(� − �)�
UJk  

(��)�Jوبما أن :                                                                      = ���∑(M�6M�)@  

� = �� � ∑(� − �)�
J�(��)∑(� − �)� = �� �

J�(��) 

� = � ��S(��)�� = 9�                                                                               … … (2 − 42) 

  .  اً للميل ويساوي صفر tلمعنوية معامل االرتباط يكافئ اختبار  Fهذا يعني أن اختبار  
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ρ :[20] معامل االرتباط فترات الثقة في 2 - .5.1.4
 

  اآلتي : من القانون لى معامل االرتباطإ يتم حساب فترات الثقة     

h��6x: T~+Tx �⁄ \1 √� − 3⁄ _                                                             … … (2 − 43) 

 rلقيم  الجدول ويتم الحصول على الحدود العليا والدنيا بالرجوع إلى
[20]
 .  

  

[17] [18] [20] [3] :معامل االرتباط المتعدد2.4.2 - 
  Correlation coefficient  Multiple  

 وهو مقياس االرتباط بين متغير تابع ومجموعة من اثنين أو أكثر من المتغيرات المستقلة ،     

  :األصلية هي rs من المتغيرات المستقلة كدالة من  ينالثنالصيغة لمعامل االرتباط المتعدد وتكون 

�N.�� = SIN�� + IN�� − 2IN�IN�I��1 − I���                                                     … … (2 − 44) 

  إذ أن :    

�N.��   معامل االرتباط بين :Y  وX1 و X2 .  

IN�       معامل االرتباط بين :Y   وX1 .  

     IN�  معامل االرتباط بين :Y و X2 .  

     I��   معامل االرتباط بين :X1  وX2 .  

  

  يكون على وفق المعادلة :   �و  Yومعامل االرتباط بين 

Cor\Y, Y�_ = ∑(�� − ��)(� � − �)
n∑(�� − ��)� ∑(� � − �)�

                                           … … (2 − 45) 
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  : نإذ أ

Yi      . متغير االستجابة :  

  : القيم المقدرة .  � �     

  . Yهو متوسط متغير االستجابة :   ��      

R( معامل التحديدعن طريق أخذ الجذر التربيعي الموجب ل rيمكن إيجاد و      
2

( .   

�� المتعدد معامل التحديدأما       = 1h�I(�, Y�)3�   : يكون على وفق المعادلة  

�� = JJ�JJ� = 1 − JJkJJ� = 1 − ∑(�� − ���)�
∑(�� − ��)�                                     … … (2 − 46) 

  

R ومن ثم     
2

الذي يمكن أن يفسر من خالل  Yقد تفسر كنسبة التغير الكلي في متغير االستجابة  

   .  Forecast Variables (X1, X2,….., Xp [17]متغيرات التنبؤ (

R ≥ 0ومع ذلك فإن قيمة      
2
، ألنه من المستحيل أن تكون العالقة سالبة بين المشاهدات  1 ≥ 

  والقيم المتوقعة للمربعات الصغرى . 

  : اآلتية الفرضية  عملنستوالختبار أهمية معامل االرتباط المتعدد      

 q
: �� = 0     
q�: �� > 0 

هو معامل االرتباط المتعدد للمجتمع و( من األحرف اليونانية الكبيرة وهو حرف رو )  ρ إذ    

  : ي كاآلتياالختبار ه إحصاءهوتكون الحقيقي ، 

� = ��/�(1 − ��) (� − � − 1)⁄                                                               … … (2 − 47) 

[20]درجات الحرية لمجموعة بيانات  )(n-k-1 و  k )ان : ( إذ     
.   
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 ��� معامل التحديد المعدل ( المصحح ) 2.4 - .1.2
[17] [3]

         Adjusted R-squared   

R دار المرتبط ( المتعلق ) بـــالمق     
2

Adjusted R-squared ( R( ، يعرف بــ  
2

المعدلة ،  

R هذا المؤشر في االنحدار المتعدد ألنه يعطي داللة أوضح من عملويست ، ��Rويرمز له 
2

 عن 

R أنإذ .  نموذجاأل جودة
نموذج ( بغض النظر عن بإضافة متغيرات مستقلة جديدة في األتزداد   2

Rمدى مالئمتها له ) . وتكمن الصعوبة مع 
2

لمتغيرات المستقلة بعدم وجود تحديد على زيادة عدد ا 

يراعي نسبة االنخفاض   ��Rالمتغير التابع . في حين أن معامل التحديد المعدل  يرفستفي  عملةالمست

. ويكون معامل التحديد   Xjنموذج الذي يحويلأل  Xiوالتي تعزى إلضافة Yفي تباين المتغير 

  :  المعدل

��� = 1 − JJk/(� − � − 1)JJ�/(� − 1)                                             … … (2 − 48) 

  أن :ذ إ     

 دل .ل التحديد المععامتمثل م - : ���

SSE : - . مجموع مربعات الخطأ  

SST : - . مجموع المربعات الكلية  

  نحصل على : )48-2) و (46-2( ومن المعادلتين السابقتين     

��� = 1 − � − 1� − � − 1 (1 − ��)                                                         … … (2 − 49) 

  

  

           partial correlation coefficient      [18] [13] معامل االرتباط الجزئي -   2.4.3

يختلف عن االرتباط المتعدد ، ففي الوقت الذي يقيس فيه معامل االرتباط  )pr( االرتباط الجزئي     

فإن االرتباط الجزئي يقيس العالقة بين  التابع والمتغيرين المستقلين معًاالمتعدد العالقة بين المتغير 

المتغير التابع وأحد المتغيرين المستقلين في حالة ثبات المتغير المستقل اآلخر إذا كان لدينا متغيرين 

 مستقلين فقط .

 عن طريقارتباطات الترتيب الصفري  يمكن إيجاده مباشرة كدالة من �Iاالرتباط الجزئي   

  الصيغة
 [18]

:  
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INM�.M� = IN� − IN�I��=1 − IN�� =1 − I���                                                             … … (2 − 50) 

INM�.M� = IN� − IN�I��=1 − IN�� =1 − I���                                                             … … (2 − 51 

  اذ ان :  

rY1  تمثل معامل االرتباط بين :Y  وX1 .  

rY2  تمثل معامل االرتباط بين :Y  وX2 .  

r12  تمثل معامل االرتباط بين :X1  وX2 .  

  

، وهو االرتباط  pri )الذي يرمز له ( من المتغيرات المستقلة K معامل االرتباط الجزئي لـ  أما     

�التي تكون مستقلة من المتغيرات األخرى ،  Yبين الجزء من  −  Xi، والجزء من  #…(�)…�� �

الذي يكون مستقل بنفسه عن المتغيرات األخرى ،  −   ، الذي هو :  #…(�)…��.� 

�I� = IN�.��…(�)…# 

= I(N6N ]@…(�)… )(M�6M �.]@…(�)… )                                                             … … (2 − 52) 

الذي هو مستقل عن المتغيرات المستقلة  Yفهو يفسر كنسبة ذلك الجزء من تباين ( الفرق )      

1األخرى ، بمعنى آخر ، من ( − ��N.��…(�)…# عن طريق) المحسوبة Xi :
  

�I�� = QI��1 − �N.��…(�)…#�                                                                        … … (2 − 53) 

  

    Semi partial correlation coefficient  [18]معامل االرتباط شبه الجزئي - 2.4.4
                              

عن ين من المتغيرات المستقلة تعطى ثنالsr ) (  الذي يرمز له  صيغة االرتباط شبه الجزئيان      

  ي :كاآلتدالة مكونة من ترتيب صفري  طريق

QI� = IN� − IN�I��=1 − I���                                                                               … … (2 − 54) 
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  وإن :     

QI� = IN� − IN�I��=1 − I���                                                                               … … (2 − 55) 

. واالرتباط  X2مع ثبات   X1و  Yهو االرتباط بين كل من  sr1علماً أن االرتباط شبه الجزئي     

مكافئ للطرح من  يكون االستبعاد . إذ  Yلكن ليس من  X1من  X2تأثير استبعاد شبه الجزئي هو 

. بمعنى آخر للعمل مع   X2 ثباتمع المقدرة  X1قيم � − نرى أن هناك طريقة أخرى   �.� 

  لكتابة هذه العالقة وهي : 

QI� = IN(M]6M ].@)                                                                                   … … (2 − 56) 

  

srومربعه  srأما معامل االرتباط شبه الجزئي     
2

من المتغيرات المستقلة )  kفي الحالة العامة (  

 Yيساوي النسبة من تباين   ��QIفإن  لذا. اثنين من المتغيرات المستقلة  عن طريق اشرةقد تفسر مب

  من المتغيرات المستقلة : k — 1تحسب بطريقة أخرى هي  نويمكن أ،  Xi عن طريقالمحسوبة 

  

QI�� = �N.��…�…#� − �N.��…(�)…#�                                                         … … (2 − 57) 

  

الذي  Xiشبه الجزئي يساوي االرتباط بين جزء من  srفي حالة اثنين من المتغيرات المستقلة ،     

  : Yيكون غير مرتبط بالمتغيرات المستقلة األخرى و 

QI� = IN(�.��…(�)…#)                              
      = IN(M6M �.��…(�)…#)                                                                        … … (2 − 58) 

  

،  Xi  يمكن أن تكتب كدالة من االرتباط المتعدد من المتغيرات المستقلة األخرى مع �QI نإذ أ      

  كاآلتي :

QI� = 	�n1 − ��.��…(�)…#�                                                                   … … (2 − 59) 
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srمتوفرة  priعندما و
2

  :الصيغة  عن طريقيمكن تحديدها بسهولة  

QI�� = �I��1 − �I�� (1 − �N.���…#� )                                                         … … (2 − 60) 

،  ��QIوال يمكن أن تكون أصغر من  ��QI أكبر من سوف تكون دائًما ���Iيمكن أن نرى أن     

ً مشارك ديع  ��QIبسبب أن  ً ( مساهم ا ، في حين  Yويعبر كنسبة من إجمالي تباين   Xi من اً ) وحيد ا

غير المفسر ( غير  Yكنسبة من جزء تباين  Xiمن يدة نفسها يعبر عن المساهمة الوح  ���Iأن 

   محسوب ) من المتغيرات المستقلة األخرى  .

  

  )القويمانوني (تحليل االرتباط الق 2.5 -

 )ويمالق( القانوني مفهوم االرتباط - 2.5.1
[40][27][20][21][15]

:  

هو طريقة  ) ،1936(عام  H. Hotellingالذي وضعه  )يموالقانوني (تحليل االرتباط الق     

انوني . ويركز تحليل االرتباط الق إحصائية لتحديد وقياس االرتباط بين مجموعتين من المتغيرات

على العالقة بين التركيبة الخطية للمتغيرات في مجموعة واحدة والتركيبة الخطية من  )القويم(

الخطية التي لها ، تحديد زوج من التركيبات  مجموعة أخرى . والفكرة هي ، أوًال المتغيرات في 

علينا أن نحدد زوج من التركيبات الخطية التي لها أكبر ارتباط بين جميع ذلك ،  أكبر ارتباط . وبعد

ركيبات األزواج غير المترابطة مع الزوج المحدد في البداية ، وتستمر العملية . وتسمى أزواج الت

ة القانونية ، واالرتباطات القانونياالرتباطات باالرتباطات  ة ، وتسمىالقانونيالخطية بالمتغيرات 

فهو محاولة للتركيز  مهمأما الجانب ال قة ) بين مجموعتين من المتغيرات ،تقيس قوة االرتباط ( العال

ة القانوني على عالقة عالية األبعاد بين مجموعتين من المتغيرات في بضعة أزواج من المتغيرات
[27]
.  

إيجاد الدالة الخطية لمجموعة واحدة من المتغيرات التي  القانونيدف من تحليل االرتباط الهن إ     

، اي ايجاد مجموعتين من  ترتبط بشكل أعلى مع الدوال الخطية للمجموعة األخرى للمتغيرات

في تفسير التباين  مساهمتِهالتركيبة القانونية ونسبة األوزان التي تبين األهمية النسبية لكل متغير في 

  . الحاصل في متغيرات المجموعة الثانية وهذه األوزان هي عباره عن متجهين في كل دالة قانونية 
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خرى األد من المتغيرات التابعة وعد لحاالت سوف تحتوي مجموعة واحدة علىفي العديد من ا      

لنظر إلى تحليل االرتباط ن اعدد من المتغيرات المستقلة أو التفسيرية األخرى . ومن ثم يمك على

 وسيلة لتنبؤ المتغيرات التابعة المتعددة من المتغيرات المستقلة المتعددة وصفهب القانوني
[21] 

 .  

 من المتغيرات p، تمثل المجموعة األولى  �و   نفرض أن لدينا مجموعتين من المتغيرات      

الذي من المتغيرات  q) ، وتمثل المجموعة الثانية p×1وله بعد ( الذي يمثل المتجه العشوائي 

  (n x p). من المشاهدات n) . وإن كلتا المجموعتين لها q×1وله بعد ( �يمثل المتجه العشوائي 

متجهات ، ويمكن التعبير عن متوسط المجتمع وتباينه   �و   أن كل من  إذ ،مصفوفة بيانات 

  كاآلتي :  �و   ية والتباين المشترك للمتغيرات العشوائ

k\_ = ¡M , h�¢\_ = ∑MM    
k\�_ = ¡N , h�¢\�_ = ∑NN 

h�¢\, �_ = ∑MN = ∑£ NM 

  

. ×q  (nهي ( �و  (n × p)هي   أنه إذ لك أن تكتب في شكل مقسم عموديًاويمكن بعد ذ     

  يمكن التعبير عنها في الشكل المقسم اآلتي :¤Y   Xالمصفوفة  

¥� = ¦¥⋯�¥§ 1 ⋮ �3 

¦ ¥   ⋯�¥   ⋯
 ⋮   ⋮   ⋮  

¥⋯�¥    
�⋯�  § 

 ) ¤( إذ       ¥ Y  = �¥ X  ) متماثلة مصفوفةهي q × P ( .  

  : عن طريقتكون تركيبات خطية تعطى   Vو  Uنفرض أن       

U= ©′            ،�′� V=  

) للتركيبات الخطية ، اذ q×1) و (p×1هي معامالت المتجهات التي هي ( bو  aأن  إذ          

  ) ذا قيمة عظمى :U,Vيكون االرتباط بين كل زوج من أزواج التركيبات الخطية (
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  إذا :

max h�II (), l) = ��∗                                                                        … … (2 − 61) 

  

  ذات توقع صفر وتباين وتباين مشترك على النحو اآلتي :  Vو  Uوإن خصائص كل من       

E(u) = E(v) = 0 

l©I()) = ©′h�¢\_© = ©′∑MM©                                                  … … (2 − 62) 

l©I(l) = �′h�¢\�_� = �′∑NN�                                                   … … (2 − 63)  
h�¢(), l) = ©′h�¢\, �_� = ©′∑MN�                                        … … (2 − 64)     

  

   المخطط االتي : عن طريق القانونياالرتباط  ويمكن توضيح دالة     

  

  N (i)∗°� القانونيالتحميل                                                       M (i)∗¯� القانوني التحميل    

  RC القانونياالرتباط   

  

  

  

  )ة(الشكل من عمل الباحث القانوني) يوضح دالة االرتباط 1الشكل رقم (

) ، ويمكن حسابه وفق الصيغة القانونييطلق عليه ( االرتباط  Vو U معامل االرتباط بينوإن      

  اآلتية :

h�II(), l) = ©′∑MN�
=©′∑MM©=�′∑NN�                                                 … … (2 − 65) 

       
  

    

  Vالمتغيرالقانوني  Uيالمتغيرالقانون

Y1 

Yj 

X1 

Xi 
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  األوزان لكل مجموعة خطية  اشتقاق:  2.5.2

ً متجه دهموذج نعنالشتقاق    من المتغيرات العشوائية : qو  pمجزأ من العناصر  ا

1. �3¥ = 1�  � … . ± ⋮ ��  �� … . �-3¥ 

  : باينمع مصفوفة الت     

¦ ∑MM ⋮ ∑MN⋯ ⋮ ⋯∑NM ⋮ ∑NN
§ ∑ =  

  

  : في المجموعة األولىويمكننا حساب التركيب الخطي      

� = ©�� + ©�� + ⋯ + ©ZZ = ©¥                                       … … (2 − 66) 

       

  والتركيب الخطي في المجموعة الثانية :     

¢ = 	��� + 	��� + ⋯ + 	-�- = b+ �                                            … … (2 − 67) 

        

والثانية ، االرتباط بين تمثل القيم المعيارية من المتغيرات في المجموعة األولى Y و X نإذ أ     

الذي يناظر أكبر جذر مميز األول  القانونيرتباط المجموعة األولى للتركيبة الخطية يسمى اال

يناظر ثاني  الثاني الذي القانونيواالرتباط بين المجموعة الثانية للتركيبة الخطية يسمى االرتباط 

  . ركيبتين ) الخطيتين يكون متزايدًان ( التإن مثل هذا االرتباط بين المجموعتي، جذر مميز وهكذا ...

  

  مصفوفة التباين المشتركتكون ∑  نفرض أن  القانونيفي مسألة التعظيم لغرض ايجاد االرتباط      

   ، والمعامالت التي تزيد االرتباط بين المركبات الخطية) q×p(( التغاير ) المجزأة  u = a¤  و 

� v = b¤   ة القانونينشتق معامالت المتغيرات  إذالمعادالت الخطية المتجانسة  عن طريقتعطى

  من المتجهات الذاتية :

(∑MM6� ∑MN∑NN6�∑NM − λ��)© = 0                                                       … … (2 − 68) 

(∑NN6�∑NM∑MM6� ∑MN − μ��)� = 0                                                       … … (2 − 69) 
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وان  هي االرتباط األعلى ( الحد األقصى ) . = b ∑ µ¶  α ¤ λ= µأن المصفوفات  إذ     

2)المعادالت  − 2)و  (68 −   هي المعادالت الطبيعية لتحليل االرتباط القانوني . (69

  

  البرهان :

التباين  هنأ ) أيstandardizedالمجموعتين الخطيتين تكون معيارية (ان كلتا للبساطة نفترض      

  يساوي واحد ، بمعنى :

¢©I(�) = k(��) = k\©¥ ¥©_ = ©¥∑MMa = 1                      … … (2 − 70)     

¢©I(¢) = k(¢�) = k\�¥� �¥�_ = �¥∑NNb = 1                      … … (2 − 71) 

  

  : عن طريقيتم إعطاؤه  vو  uالمتوسط بين     

k(�¢) = k\©¥ �¥β_ = ©¥∑MN�                                                 … … (2 − 72) 

   

2)وبأدراج القيدين  − 2)و  (70 − و  u تكون فيه كل من الذييمكن صياغة مسألة التعظيم  (71

v الكرانج ( اعفمض استعمال، وب فيه متجهات أحاديةmultiplier Lagrange: (  

¸(λ, μ, a, b) = ©¥∑MN� − 12 λ(©¥∑MMα − 1) − 12 μ(�¥∑NNb − 1) 

  

  نحصل على :    bو  aوبأخذ المشتقة لكل من 

∂L∂© = ∑MNb − λ ∑MMa� = 0                                                                 … … (2 − 73) 

∂L∂b = ∑MN¥ a� − μ�∑NNb = 0                                                                 … … (2 − 74) 

2)بضرب المعادلة      − 2)والمعادلة  λبـــ  (73 − ، وإعادة ترتيب النتائج   �NN6 ∑بـــ  (74

  ينتج اآلتي :

λ ∑MNb = λ �∑MMα»                                                                                        (2 − 75) 
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∑NN6�∑NMα» = μ� b                                                                                             (2 − 76) 

2)وتعويض المعادلة � µ� = λ  وجعل       − 2)بالمعادلة (76 − سيكون لدينا العالقة  (75

  : aالخاصة بـ 

(∑MM6� ∑MN∑NN6�∑NM − λ �)©� = 0                                                           … . (2 − 77) 

  ستكون : إذ bوبطريقة مشابهة يمكن الحصول على العالقة الخاصة بـ      

(∑NN6�∑NM∑MM6� ∑MN − λ �)� = 0                                                           … . (2 − 78) 

جموعتين من المتغيرات بين م أو العام معامالت االرتباط المتعدد المعمم ��µ�� =λ �  =ρأن  إذ     

2)، وأن المعادلتين العشوائية  − 2)و  (77 −   . (eigenvectors) تمثل المتجهات الذاتية (78

  

 ) eigenvalues(القيم الذاتية هيu وv فإن أكبر ارتباط ( موجب ) بين التركيبات الخطية  لذا     

� ½ األكبر ) latentالجذر التربيعي الموجب من الجذر الكامن (  التي تمثل ، والثاني الكبير هو  ��

� ½الجذر التربيعي الموجب من          الجذور المعرفة من ، وهكذا وصوًال إلى الجذر األخير ��

λ ��¾ …≥ ≥ λ ��� ≥ λ ���  .) عدد الجذور الكامنة غير الصفرية تكون مساوية إلى∑ µ¶  ρ(  ،

  وهذه القيم الذاتية يمكن الحصول عليها من المعادلتين المميزتين اآلتية : 

  

(∑MM6� ∑MN∑NN6�∑NM − λ �) = 0                                                           … . (2 − 79) 

  

(∑NN6�∑NM∑MM6� ∑MN − λ �) = 0                                                           … . (2 − 80) 

  

  حيث أن :، يمكن حسابها من المعادلة   �و  « αفإن كل من المتجهات  عمليًا     

E� = ∑MM6� ∑MN	�λ                                                                                      … … (2 − 81) 

� = ∑NN6�∑NME�λ                                                                                     … … (2 − 82)  
  

2)والمعادالت الطبيعية       − 2)و  (81 −   .  القانونيحليل االرتباط كافية إلجراء ت (82
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ً تابع اً متغير وصفهاأحد المجموعات يمكن  وبالتالي      ، وفي هذه الحالة  مستقالً  اً واألخرى متغير ا

 [15]لالنحدار المتعدد اً امتداد القانونينموذج االرتباط  عدن يمك
  .  

  

     [8]ة القانونيت األحمال (التشبعات) معامال 2.5- .3

       Canonical Loadings coefficient
  

بين المتغيرات األصلية في إحدى ر معامل االرتباط الخطي البسيط هي عبارة عن مقياس لمقدا     

إذ ، ) 1+,1-، والتي تتراوح قيمتها بين (  ة المناظرة لهاالقانونيمجموعتي المتغيرات والمتغيرات 

متغيرات األصلية الذي نحصل على مقدار التباينات في قيم الة القانونيتربيع معامالت التشبعات أنه ب

، كلما ارتفعت قيمة التحميل زادت أهمية المتغير في التركيبة ة القانونيالمتغيرات  عن طريقفسر 

  الخطية .

) كاآلتيXة للمجموعة (القانونييمكن حساب معامالت التشبعات      
 

:   

�¯∗M (i) = �MMâ�                                                                         … … (2 − 83) 
                      

  : إذ أن     

 �MM معامالت االرتباط بين متغيرات المجموعة المستقلة ( : تمثل مصفوفةX. (  

�¯∗M (i) : معامل التشبع للمجموعة ( يمثلX. (  

  

  ) هي األخرى كاآلتي :Yة للمجموعة (القانونيالتشبعات ونحسب معامالت     

�°∗N (i) = �NNb  i                                                                                  … … (2 − 84) 
                                     

  : إذ أن    

 �NN  : متغيرات المجموعة التابعة (مصفوفة معامالت االرتباط بين تمثلY. (  

�°∗N (i)   :  معامل التشبع للمجموعة (تمثلY. (  
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     Redundancy Index                  [40] [8] (اإلضافي) المؤشر الفائض -4.5.2

 عن طريقفسرة ) المYنسبة التباين في مجموعة المتغيرات التابعة ( هوالمؤشر الفائض       

فرق بين ال يوجد على هذا التعريف نجد أنه  ) ، أو العكس ، وبناءً Xمجموعة المتغيرات المستقلة (

عن سمي بالمؤشر الفائض ، فمقياٌس  قترحَ ألتفادي هذه المشكلة المتغيرات التابعة والمستقلة ، و

) ، أو Xلة (هذا المقياس نستطيع تحديد مقدار التباينات في قيم مجموعة المتغيرات المستق طريق

ة ، القانوني) ، الذي يمكن تفسيره بأي زوج من أزواج المتغيرات Yمجموعة المتغيرات التابعة (

) يمكن i( القانوني) الذي فسر بالمتغير Yفنسبة التباينات في قيم مجموعة المتغيرات التابعة (

 تحديدها كاآلتي
:  

R(C)À�  =  � Á R'v*y (i) Rv*y (i)                                              

        = 
 � Á   ∑ 1ÂÃP�  rv*yj (i)]

2
                                                                … … (2 − 85) 

     إذ أن :     

 R(C)À�   المؤشر الفائض لمجموعة متغيرات :Y .  

Rv*y (i)  :  معامل التشبع للمجموعةY .  

)i (rv*yj القانونيمعامل التشبع  : تمثل ) للمتغير التابع رقمj رقم ( القانوني) في المتغيرi. (  

) المفسرة Xوباألسلوب نفسه نجد أن نسبة التباينات في قيم مجموعة المتغيرات المستقلة (     

  -:تي) تعطى كاالiالمستقل رقم ( القانونيبالمتغير 

R(C)K�  = 
 � Â R'u*x (i) Ru*x (i)                                              

         = 
 � Â   ∑ 1ÁCP�  ru*xi (i)]

2
                                                           … … (2 − 86) 

  إذ أن :     

   R(C)K�    المؤشر الفائض لمجموعة متغيرات :X .  

Ru*x (i)   معامل التشبع للمجموعة :X .  

ru*xi (i)    للمتغير المستقل رقم ( القانونيمعامل التشبع : تمثلi رقم ( القانوني) في المتغيرi (.  
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[15] : القانونياختبار معامالت االرتباط 2 - .5.5
  

التي نحصل عليها من التحليل ليست جميعها ذات معنوية و جميعها ةالقانونياالرتباطات إن      

  االرتباطات على مرحلتين ، كاآلتي :إحصائية ، لذا يتم اختبار معنوية هذه 

اختبار المعنوية الكلية للعالقة بين مجموعتي المتغيرات األولى والثانية ، أي اختبار فرضية  - 1

  عنوية االرتباط بين المجموعتين .التي تنص على عدم م )H0( العدم

q
: ∑KL = 0 

qÄ: ∑KL ≠ 0 

  والفرضية السابقة تكافئ الفرضية اآلتية :    

q
: ��� = ��� = ⋯ = �Z2� = 0 

qÄ: ©9 DA©Q9 ��A ��9 TAI� 

  . اً تساوي صفر جميعها القانونيمعامالت االرتباط  تعني أن 
q فرضيةو      

يتم االنتقال إلى و، فإذا ثبت في هذه المرحلة وجود فروق معنوية ، أي نرفض فرضية العدم     

  عدم وجود فروق معنوية أي قبول فرضية العدم ينتهي االختبار . ما في حالةالمرحلة الثانية ، أ

االرتباطات و الحصول على األكبر ، والغرض من االختبار ه القانونياختبار معنوية االرتباط  – 2

  التي تكون معنوية وكافية لتفسير العالقة بين مجموعتين من المتغيرات . ة القانوني

،  ةالقانونية اإلحصائية لالرتباطات اختبار للمعنوي  Bartlett (1941)اقترح بارتليتوقد      

نفترض أن المجموعتين  Y و   Xالختبار االستقاللية بين مجموعتين من المتغيرات العشوائية 

Wilkتكونان غير مترابطتين ، ويمكن اختبارها ( تحت االفتراضات الطبيعية ) مع 
,
s  نسبة اإلمكان

χ، واستخدم إحصاءة اختبار مربع كاي األعظم اإلحصائية 
�

  اآلتية :   

χ
�  = − �(� − 1) − 12 (� + Å + 1)� D�Æ                                       … … (2 − 87) 
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  أن : إذ     

W  إحصاءة :Wilk
,
s .  

P  . عدد المتغيرات في المجموعة األولى :  

q . عدد المتغيرات في المجموعة الثانية :   

     ، تعطى عن طريق المعادلة اآلتية : )Wilks Lamdaعلى انها متغير ويلكس لمدا ( Wوتعرف    

w = È(1 − ½��
~�

�P�
)                                                                                … … (2 − 88) 

  إذ أن :

r   ة غير الصفرية .القانوني: عدد االرتباطات  

  االرتباط .: مربع معامل ��½  

  

   :[47] [24][35][45] [22] الالخطي القانونيط تحليل االرتبا–  2.6

،  (OVERALS)ويستعمل تقنية  (NLCCA)الذي يرمز له  الالخطي القانونيتحليل االرتباط     

وهو اسم  . Gifi –نظام بما يسمى وهو متعددة المتغيرات الالخطية  ينتمي إلى الطرائق التحليلية

بين عامي  في هولندا من جامعة ليدن Jan de Leeuwمستعار لمجموعة من الباحثين يرأسهم 

، هذه المجموعة قدّمت عدد من النظريات وبرامج الكمبيوتر في مجال تحليل متعدد  1990و  1970

ً قائلخطية التي تعد طرالمتغيرات غير ا . بصورة غير مباشرة تتناول هذه النظريات  مبتكرة حديثًا ا

( الذي  لتحليل متعدد المتغيرات غير الخطية ، التي يعتمد عليها تحليل التجانس Gifiما يسمى بنظام 

بتحليل التطابق المتعدد ) والقوانين العامة ، وقد كان تحليل التجانس نقطة  يقًاوث يرتبط ارتباًطا

  المتغيرات الالخطي .  لتحليل متعددGifi انطالق لنظام 

 وضع العديد من القيود اإلضافية على الحل . عن طريقيل التجانس لتحل Gifiوقد نشأ نظام      

هو شكل من أشكال تحليل التجانس مع القيود ، وتحليل التجانس هو تقنية  OVERALSفنموذج 

  [35]متعدد المتغيرات الوصفي الالخطي لتحليل Gifiأساسية في النظام 
.   

  وهي :  عن اإلحصاءات السائدة ،  ميزاً مالمبتكر له بعض الخصائص التي تجعله  Gifiونظام      
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  : أنه نظام يناسب البيانات الفئوية وليس البيانات المستمرة .  أوالً 

ة ) المقترحة في عن الطريقة المعتادة في تحليل البيانات الفئوية ( المطلق : أنه مختلف كثيًرا ثانيًا

ق المعتادة ائوهذه الطر ، Bishop  , , Fienberg  Holland ((1975)( لدنذلك الوقت من 

من التوزيعات  ) بدًءا  likelihoodاإلمكان األعظم ( إلىالنموذج اإلحصائي المستند  عملستت

  متعددة الحدود وتوزيعات بواسون .

فت منذ البداية من حيث دوال الخسارة التي كان البد من Gifi: األدوات في نظام  ثالثًا .  دنيتهات  عّرِ

في البداية كان ف ادة لعرض النماذج اإلحصائية ،في هذا المعنى كان التقديم مختلفاً عن الطريقة المعت

لمعيار المربعات الصغرى هناك صياغة للنموذج ، (على سبيل المثال معادلة االنحدار) ، ثم عرض 

  على .تمتلك الحد األدنى أو األ التي)  likelihood(  عظممكان األاإل أو

 ن دالة الخسارة ، وهي خوارزمية: التأكيد على الخوارزمية العددية لتحقيق أقصى قدر م رابعًا

  . Alternating Least Squares algorithm (ALS)  التناوبية المربعات الصغرى

المبتكرة في  قائ: قدم هذا النظام فلسفة علمية في جعل البيانات قوية بشأن األفضلية للطر خامًسا

نموذج اإلحصائي مع ق المتبعة في صياغة األائ، وعدم مالئمة الطر ستعملةتحليل البيانات الم

[45]) أنها كانت غير واقعية    Gifiافتراضاتها التي ادعى (
.    

التقنيات اإلحصائية  عملنات المطلقة (النوعية) التي تستتحليل البياهناك بعض التقييدات في     

البيانات والمعلومات  عنية الشائعة تتطلب بعض الفرضيات وأغلب التقنيات اإلحصائ التقليدية ،

وأكثر التقنيات األخرى لتحليل البيانات المطلقة  OVERALSأي الفرق األساسي بين  المكتسبة ،

الخطي  اللوغاريتمي( تحليل  log-linearماذج . على سبيل المثال في التحليل يكمن في استعمال الن

البيانات ، وبعد افتراض النموذج للبيانات تتم التقديرات في ظل هذا  عن) يتطلب توزيعه فرضيات 

االفتراض ليكون هذا النموذج هو الصحيح . ثم ، لتقييم هذا النموذج تتم مقارنة هذه التقديرات مع 

التوزيع الكامن وراء  عنليس هناك حاجة لالفتراض  OVERALSتكرارات المشاهدات . أما في 

[47]موذج يجب االفتراض له البيانات وال يوجد ن
.  

الهدف هو تفسير مقدار الفرق تحليل االرتباط القانوني الخطي أن في معيار عن ذلك نجد  فضًال      

بين مجموعتين من المتغيرات العددية قدر اإلمكان في الفضاء البعدي المنخفض . أما طريقة 

OVERALS مةهمق ائفتوسع التحليل القياسي في ثالث طر 
[24]

 :  
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أكثر  وعموًمامن المتغيرات أو أكثر مجموعتين  يسمح للتعامل مع OVERALS: هي أن  األولى

العالقات  يمكن تحليل من ثمة معتمدة ، ومن مجموعة واحدة مستقلة وأكثر من مجموعة واحد

  الالخطية بين مجموعات المتغيرات . 

: المتغيرات يمكن أن تأخذ مستويات قياس مختلفة كأن تكون مستوى عددي أو ترتيبي أو  الثانية

  اسمي . 

 : بدالً من تعظيم االرتباط بين مجموعات المتغيرات تتم مقارنة المجموعات لمجموعة أخرى الثالثة

  [24]قيم المفردات اعتماداً علىغير معلومة قد تم تعريفها 
 .  

      

في عالقات بين المجموعات المحتملة ذلك هو حساب أكبر قدر من التباين في الوالهدف من      

فضاء األبعاد المنخفضة ، وتحديد أوجه التشابه بين المجموعات مقارنة مع التركيبات الخطية من 

. المتغيرات في كل مجموعة تدمج  في كل مجموعة إلى مجموعة مجهولةفي الوقت نفسه المتغيرات 

لهذه المجموعات يتم تحديد  الخطية لها ارتباط أعلى . ونظًرا تكون التركيبات بشكل خطي بحيث

التركيبات الخطية الالحقة ، والتي هي غير مترابطة مع المجموعات السابقة ، والتي كان لها أكبر 

  ارتباط محتمل
 .  

OVERALS     عات من المتغيرات ، تقاس علىيبحث عن فضاء جزئي له عدة مجمو 

 [22]، وتكون على نحو مشترك نفسها المشاهدات
 .  

 [24]تيةتم الحصول عليه من الصيغة اآلي للكل القانونيواالرتباط     
  :  

�j = ((K × kj) − 1)/(� − 1)                                                        … … (2 − 89) 

 d  -إذ أن :

  : عدد األبعاد 

K           عدد المجموعات :  

E            القيم الذاتية :  

 Alternating Leastالتناوبية ( خوارزمية المربعات الصغرى OVERALS تعمليسو    

Squares algorithm (ALS)  ، ( ليتمكن من) دالة المطابقةحساب fit function  و ( دالة (

مع عدد أن يتوافق  perfect adaptationالمثالي  ) . ومن شأن التكيف loss functionالخسارة 



 الجانب النظري  ....................................................الفصل الثاني ..............
 

 
45 

أن أكبر عدد ممكن من األبعاد يطابق مجموع كل التركيبات الخطية من  إذمن األبعاد المختارة ، 

  الخصائص المتغيرة من المجموعات .

 adaptation لى أفضل تكيفوتنص دالة الخسارة على الفرق بين عدد من األبعاد المختارة إ     

تحليل بيانات من  عن طريقلذاتية التي يمكن تحديدها القيم ا ، يتم حساب فضالً عن ذلكمحسوب . و

. وتشير هذه القيم الذاتية إلى أي مدى يمثل كل بعد واحد لدالة  lossوالخسارة  fit مطابقةدالة ال

1و  0الخسارة مقارنة مع االرتباط المحسوب ، ويمكن أن تأخذ القيم بين 
 [22]

.   

  

 Gifiوإن نظام      
[45] [47] 

 categoricalمن المتغيرات المصنفة ( ييس المثلىقامز باليتمي 

variable الذي يطبق عن طريق خوارزميات تناوب المربعات الصغرى ، ( (ALS).  

دالة الخسارة التي هي مقياس مجموع الفروق التربيعية بين  دنيةالخوارزمية تعمل عن طريق تو     

  التركيبات الخطية من مجموعات المتغيرات المقاسة التابعة والمستقلة .

   أن المتغيرإذ من المشاهدات ،  N متغيرات المطلقة التي جمعت لــيرمز إلى ال  jنفترض أن       

j ∈ J = { 1,2,....,J }   له الفئاتcj  والهدف هو رسم خارطة مشتركة منخفضة األبعاد من ،

Euclidean space (Rالمشاهدات والفئات في الفضاء اإلقليدي (
p

. والفائدة هي تمثيل هذه  

  .  (p < J)من األبعاد  pالمشاهدات في فضاء 

X    هي المصفوفةp  ×  Nرها معروفة لقيم المشاهدات وتسمى ( مصفوفة قيم التي تكون عناص

R) في object vertices) ، وتتضمن إحداثيات من قمم  المشاهدات (المشاهدات
p

هي  Pوالنتيجة  

  المقاييس المثلى .

  

) category  quantificationهي مصفوفة تسمى مصفوفة الفئات الكمية ( Yj ( j∈J)لكل      

من  cj ، وليكن )category verticesالتي تتضمن إحداثيات من قمم الفئات ( cj × pذات البعد 

  . j∈Jوالقياس الكمي المتعدد لفئة من المتغير   jالمتغير 

      Gj  مصفوفة القياس المجزأة للمتغيرj    ذات بعدN × cj هي مصفوفة ثنائية مع المدخالت، ف  

Gj ( i, t ) = 1 لكل  N  i = 1,....,   و  cj  t = 1,.....,  إذا كانت المشاهدةi  تنتمي إلى الفئةt  ،

ً نتمي إلى بعض الفئات األخرى ت إذا كانت Gj ( i, t ) = 0  إالو لقاعدة التجانس ، ونحن نريد  وفقا

  ( تحويل ) المتغيرات لتحقيق أقصى قدر ممكن من التجانس .  قياس
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) من   adjacency( المجاورة ببساطة هي المصفوفة المحاذية  G = ( G1,...., Gj )المصفوفة    

) لربط كل فئة ، دالة الخسارة هي متوسط طول edgesاألطراف ( عمال. إذ تم استلرسم الثنائي ا

  : عن طريقعلى كل المتغيرات ) وتعطى مربع األطراف ( 

σ(, Ì, �) = Í6� O JJa( − ÌÎ�Î
Ï

ÎP�
) =  Í6�9I\ − ÌÎ�Î_\� − ÌÎ�Î_            … … (2 − 90) 

  أن : ذإ     

J . عدد المجموعات :  

X  مصفوفة قيم المشاهدات ذات البعد :p× N ،إذ N  تمثل عدد المشاهدات وp تمثل عدد األبعاد  

G  مصفوفة القياس المجزأة للمتغيرات ذات البعد :N × c  ،إذ c للمتغيرات .   يمثل العدد الكلي  

Y  ة المجزأة ذات البعدالقانوني: مصفوفة األوزان c × p  .  

Gj   مصفوفة القياس المجزأة للمتغيرات ذات البعد : N × cj ،إذ cj  يمثل العدد الكلي للمتغيرات في

  .  المجموعة

Yj ذات البعد   ةالقانونين وزا: مصفوفة األcj × p  للمتغيرات في المجموعةj .  

SSQ  . مجموع مربعات عناصر المتجه أو المصفوفة بين المجموعات :  

2)دالة الخسارة −   . Gifiتسمى دالة خسارة  (90

) دالة minimize( دنيةلت تستعملكانت  (ALS) التناوبية خوارزمية المربعات الصغرى     

  الخسارة ، وإن تحقيق الحد األدنى يخضع لشرط أن : 

+  = o�Z                                                                                                … . . (2 − 91)    

 و  j ∈ Jلكل   Yj = 0، و  = X 0) المطابق إلى  trivial غير الحقيقي ( زائفلتجنب الحل ال    

  : توفر شرط التعامد

�́� = 0                                                                                                      … . . (2 − 92)                       
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يضمن  uʹX = 0 )( التعامدشرط ولى واحد . المساوية إ nهو أحد األعمدة مع العناصر  u إذ     

غير  Xيجعل األعمدة من  XʹX = NIpهو انحرافات من متوسطات األعمدة . بينما  Xأن 

  تسمى قيم المشاهدات . X. عناصر  1مترابطة مع تباينات تساوي 

  

  :ALS(  [47]( التناوبية المربعات الصغرى خوارزميةخطوات  -2.6 .1

ة المعادلة الطبيعية أن مجموع إذ.  Xللثابت  Yj فيما يتعلق بــ دنيةم التيت ،الخطوة األولى في      

                                   :  عن طريقتعطى 

fÎ�Î = Ì+Î                                                                                           … … (2 − 93)   

التي تحتوي على المتغير األحادي  cj × cjهي المصفوفة القطرية  Dj = GʹjGj إذ    

)univariate الحدي من المتغير (j  .لذا ) 2، حل المعادلة −   : عن طريقيعطى  ) 96

� Î = fÎ6ÎÌ+Î                , Ð ∈ Í                                                   … … (2 − 94)   

 Yj’sللثابت  Xدالة الخسارة فيما يتعلق ب  دنيةمن الخوارزمية ، يتم ت الخطوة الثانيةفي     

  :  عن طريقوالنتيجة تعطى 

X� = Í6� O ÌÎ
Ï

ÎP�
� Î ,                                                                               … … (2 − 95)   

   

متجه هي األعمدة المركزية وأن التحويل إلى  Xمن الخوارزمية ، المصفوفة  الخطوة الثالثةفي      

ومتعامد على اآلخر) 1 يساوي  norm(كل متجه له طول ) orthonormalized( الوحدة القياسي

 Gram-Schmidtيتم بواسطة طريقة 
لسلسة من وهي طريقة تتضمن توليد أساس (المعدلة  [9]

)عن طريق تعامد كل متجه مع جميع المتجهات التي تسبقه  المتجهات المستقلة خطيًا
 

، كما في 

  المعادلة :   

 = √o Ì�eU(Æ)                                                                           … … (2 − 96) 

  أن :   اذ      

Æ =  − �(� £ o)Ñ                               
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) . ويعرف  globalوتتكرر هذه الخطوات حتى تتقارب الخوارزمية إلى الحد األدنى الشامل (       

( تحليل تجانس بواسطة تناوب   HOMALSكما هو متعارف بأنه حل  أيًضا هذا الحل

)alternating. ( المربعات الصغرى (  

HOMALS        المطلقة األولية . والهدف هو في األساس تقنية البيانات الوصفية من البيانات

       المعيار المحدد هو األمثل ( طول طرف دالة الخسارة يكون هو قياس الفئات بحيث الرئيس

edge length loss function  (2 − 90) the  (.  

2) في المعادلةكما خسارة  يتم احتسابها كدالة Gifiمجموعات ن فإ خالصة العملو        − 90) 

  التمثيل البياني للبيانات .و) للفئات ، quantificationsقيود على القياس الكمي ( وضع عن طريق

 OVERALSإلى للوصول تحليل التجانس المعمم  -6.2.2
[47]

  

ين من المتغيرات تدرس العالقة بين مجموعت) Hotelling’s( لــ القانونيرتباط في تحليل اال     

يكون  بينما ،الخطية داخل كل من هذه المجموعتين ) dependencies(  االعتمادات بعد إزالة

مجموعات من المتغيرات بعد إزالة  K بمقارنة )OVERALS( الالخطي القانونيتحليل االرتباط 

ة معممة إلجراء طريقة مختلف Hotelling’s قترحلذا االخطية داخل كل مجموعة .  االعتمادات

  المتغيرات .مجموعات من ال من K لــ القانونياالرتباط 

  

ة ة بين المجموعالقانونيمن االرتباطات  ] K (K-1) / 2 [ ، هناكمن المجموعات  K في مسألة    

.  K × K)(لها بعد  Rمصفوفة ارتباط   في ة التي يمكن جمعهاالقانونيالمثالية من المتغيرات 

 . مع المعايير المختلفة التي يمكن أن تصاغ كدوال من المصفوفة  (االعمامات)وتتعامل التعميمات

R في نظامGifi  المعايير التي تعظم القيمة الذاتية األكبر من ،R  التي تكون مكافئة إلى تعظيم

الذي  ) غير المعلومcoordinateة ومتجه اإلحداثي (القانونيمجموع االرتباطات بين كل المتغيرات 

                      مجموعات فرعية وهي Kتصنف إلى  jمن المتغيرات  Jجموعة إن الم.  X نفترضه

J(K) J(1),…., J(k),….., .  

2)يعطى في المعادلة    Gifiدالة خسارة  (إعمام) لذلك ، تعميم  − 97) 
[35]
 .  

σ\; ��, … . . , �Î_ = �6� O JJa( − O ÌÎ�ÎÎ∈Ï(#)
Ó

#P�
  )                  … … (2 − 97) 
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      SSQ جه أو المصفوفة بين المجموعات . : مجموع مربعات عناصر المت  

  و uʹX = 0) ، كما في تحليل التجانس ، من normalization( هذه الدالة هي الحد األدنى مع      

XʹX = NIp 2)للمعادلة  . وفقًا −                     ، كل المتغيرات ضمن كل مجموعة (100

J(k)  ،k = 1,…., K  تعامل كإضافة والتحوالت المثالية من المتغيرj  ضمن مجموعةJ(k)  يعتمد

. لذلك ، يتم توظيف تصحيح J(k) على التحوالت المثلى من المتغيرات المتبقية من مجموعة 

  الواردة أدناه . ALSلمساهمة المتغيرات األخرى وينعكس في الخوارزمية 

  

  هي : X المثالية للمصفوفة Yjفي الخطوة األولى ،     

�Î = fÎ6�ÌÎ\ − l#Î_, Ð  ∈ Í                                          … … (2 − 98) 

  ن :إذ أ    

Yj  :وزان القانونية ذات البعد  مصفوفة األcj × p  للمتغيرات في المجموعةj .  

Dj  هي المصفوفة القطرية ذات البعد :cj ×cj .  

Gj   مصفوفة القياس المجزأة للمتغيرات ذات البعد : : N × cj حيث ،cj  يمثل العدد الكلي

  .  للمتغيرات في المجموعة

 J . عدد المجموعات :  

X  مصفوفة قيم المشاهدات ذات البعد :p× N ،إذ N  تمثل عدد المشاهدات وp تمثل عدد األبعاد .  

  هو : Vkjن إذ أ    

l#Î = O ÌÎÎ∈Ï(#)
�Î − ÌÎ�Î       ,   � = 1, … . . , �, Ð ∈ Í                   … … (2 − 99) 

  

  هي :  Yj’sالمثالية للمعطى  Xفي الخطوة الثانية ،     

 = �6� O O ÌÎ�Î  
Î∈Ï(#)

Ó
#P�

                                                                 … … (2 − 100) 
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متجه الوحدة القياسي هي األعمدة الممركزة وأن  Xفي الخطوة الثالثة للخوارزمية ، المصفوفة     

)orthonormalized) في الترتيب يكون لغرض استيفاء قيود (normalization (
[47]
.  
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   : االستنتاجات

  -تتلخص باآلتي : لخطيا القانونيالنتائج الخاصة باالرتباط البحث أن  عن طريقتبين      

الخطي ،  وذلك لمعنوية النماذج (، ن النموذج المالئم للبيانات كان النموذج الخطي العام إ - 1

  ، التكعيبي ، األسي ، اللوجستي ) . اللوغاريتمي

هناك توافق في نتائج المعنوية لمعامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان ومعامل ارتباط  - 2

  . ) p.value> 0.05 أي أن ( تاو لجميع المواد الدراسية كندال

 القانونيلمعامل االرتباط  امعنويً  اية للمجموعتين تبين أن هناك فرقً حساب المعنو عن طريق - 3

بالنسبة  األول القانوني) ، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 0.05األول عند مستوى معنوية (

) ، أما بالنسبة للمرحلة الرابعة 0.7349) وبلغت قيمة الجذر المميز األول (0.8572للمرحلة الثالثة (

 ولاأل) وبلغت قيمة الجذر المميز 0.7621( األول القانوني فقد كانت قيمة معامل االرتباط

 بين ة القانونيالذي يؤشر مقدار التباين المشترك للزوج األول من المتغيرات  )0.5808(

  . المجموعتين

وبمتابعة معامالت المجموعة األولى تبين أن  للمرحلة الثالثة ةالقانونيحساب األوزان  عن طريق - 4

(أي أكثر مادة تكون درجات الطالب فيها  اللدراسة الصباحية كانت أكثر وزنً مادة النظام المحاسبي 

) ، أما معامالت المجموعة 0.5685( القانونيبالمقارنة مع بقية المعامالت ، إذ بلغ وزنها  مرتفعة)

ذ بلغ وزنها إ ا ،كثر وزنً أهي والثانية في الدراسة المسائية فقد كانت مادة العمليات المصرفية 

 ) .0.4406( القانوني

تبين أن مادة فقد وبمتابعة معامالت المجموعة األولى  للمرحلة الرابعة ةالقانونياألوزان أما      

(أي أكثر مادة تكون درجات الطالب فيها  اللدراسة الصباحية كانت أكثر وزنً التدقيق والرقابة 

) ، وفي الدراسة المسائية بلغ 0.8283( القانونيمع بقية المعامالت ، إذ بلغ وزنها  مقارنةً  مرتفعة)

  ) .0.6658( القانونيوزنها 

األول في  القانونية للمرحلة الثالثة تبين أن المتغير القانونيحساب معامالت األحمال  عن طريق - 5

) من التباينات في مجموعة المتغيرات األولى ، وتبين أن 58.1026%الدراسة الصباحية قد فسر (

%) من التباينات في مجموعة 66.2165األول في المجموعة الثانية قد فسر ( القانونيالمتغير 

  . المتغيرات الثانية
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 القانونيتبين أن المتغير فقد  للمرحلة الرابعة ةالقانونيحساب معامالت األحمال  عن طريقما أ     

،  األولى ) من التباينات في مجموعة المتغيرات38.849%األول في الدراسة الصباحية قد فسر (

%) من التباينات في 48.597األول في المجموعة الثانية قد فسر ( القانونيوتبين أن المتغير 

  .مجموعة المتغيرات الثانية 

حساب مؤشرات اإلفاضة للمرحلة الثالثة تبين أن درجات المواد للدراسة الصباحية قد  عن طريق - 6

، ودرجات المواد للدراسة المسائية  للدراسة المسائية%) من التباينات في درجات المواد 43فسرت (

) %57(أي أن هناك نسبة  ) من التباينات في درجات المواد للدراسة الصباحية .49%قد فسرت (

  .سيرها والتباين بين الدرجات أكبرمن التباينات في درجات المسائي لم يتم تف

تبين أن درجات المواد للدراسة  للمرحلة الرابعة حساب مؤشرات اإلفاضة عن طريقو     

%) من التباينات في درجات المواد للدراسة المسائية ، ودرجات المواد 23الصباحية قد فسرت (

  ) من التباينات في درجات المواد للدراسة الصباحية .28%للدراسة المسائية قد فسرت (

  

  فكانت كاالتي :ي الالخط القانونيما فيما يتعلق بالنتائج الخاصة باالرتباط أ     

  المرحلة الثالثة :

عن  ) هو في تفسير البياناتOVERALSالالخطي ( القانونين الفائدة من تحليل االرتباط إ - 1 

بين المجموعات المختلفة التي  والتركيبات العالقات المتشابهة يجادوذلك إلالرسم البياني  طريق

  بعاد .متعددة األوتكون متغيراتها نوعية 

  معامل ارتباط بيرسون وذلك لوجود خسارة في البيانات . تحميالت المكونات لم تساوِ ان  - 2

 X11,X13, X15( ن المتغيراتألمتغيرات المرحلة الثالثة تبين  متابعة الرسم البياني عن طريق  - 3

X16 دارة مالية) إ، تسويق مصرفي ، أساليب كمية ،  (عمليات مصرفية) والتي تمثل المواد الدراسية

(أي تكون درجات الطالب  همية من بقية المواد في الدراسة الصباحيةأكثر كانت األ ، الترتيبعلى 

) والتي تمثل المواد الدراسية (محاسبة ضريبية ، Y12,Y17، في حين كانت المتغيرات ( مرتفعة)

  الدراسة المسائية .همية من بقية المواد في أكثر ، كانت األ الترتيبم محاسبي) على نظا

ف) على والتي تمثل المواد الدراسية (محاسبة ضريبية ، محاسبة تكالي) X14و X17ن (أفي حين  - 4

لى بعدها عن نقطة إ المواد في الدراسة الصباحية قياسً همية من بقية ا، كانت متوسطة األ الترتيب

دارة مالية ، تسويق مصرفي إوالتي تمثل المواد الدراسية ( )Y11,Y15,Y16ما المتغيرات (أصل . األ
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لمواد في الدراسة المسائية همية من بقية ا، كانت متوسطة األ الترتيبة) على ، عمليات مصرفي

  صل .لى بعدها عن نقطة األإ اقياسً 

همية من بقية المواد بالنسبة أقل مادة (النظام المحاسبي) فكانت األ) والذي يمثل X12ما المتغير (أ     

  صل .ن نقطة األمقرب األ ألنهاللدراسة الصباحية 

ب كمية ، محاسبة تكاليف) كانت ساليأ) والتي تمثل المواد الدراسية (Y13,Y14في حين كانت ( - 5

  صل .قرب من نقطة األنهم األمواد بالنسبة للدراسة المسائية ألهمية من بقية الأقل األ

  

  الرابعة :المرحلة 

(أي تكون درجات الطالب  ) هي األكثر أهمية من بقية المتغيرات X27   ،Y27ن المتغيرات (إ - 1

ألنها األبعد عن نقطة األصل ، وتتمثل بمادة ( مصارف متخصصة ) ، في حين أن  مرتفعة)

) هي األقل أهمية من بقية المتغيرات ألنها األبعد عن نقطة األصل ،  X28  ،Y28المتغيرات ( 

  وتتمثل بمادة ( بحث التخرج ) .

  

  ) والتي تمثل المواد X27  ،X23  ، X21 ،X26ن النظرة العامة للرسم البياني تُثبِت أن المواد ( إ - 2

، كانت األكثر  الترتيب( مصارف متخصصة ، نظم معلومات ، تدقيق ورقابة ، تمويل دولي ) على 

والتي  ) Y27  ،Y25  ،Y23أهمية من بقية المواد في الدراسة الصباحية ، في حين كانت المواد ( 

 األكثر أهمية  الترتيبتمثل المواد ( مصارف متخصصة ، محاسبة إدارية ، نظم معلومات ) على 

  من بقية المواد في الدراسة المسائية .

  

) والتي تمثل ( أسواق نقدية ، تقييم قرارات ، محاسبة إدارية )  X22 ، X24 ، X25 ن المواد ( إ - 3

إلى بعدها عن  المواد في الدراسة الصباحية قياسً كانت متوسطة األهمية من بين بقية ا الترتيبعلى 

نقدية ،  ) والتي تمثل ( أسواق Y22   ،Y21  ،Y24  ،Y26نقطة األصل ، في حين كانت المواد (

هي المواد المتوسطة األهمية نسبةً إلى  الترتيبتدقيق ورقابة ، تقييم قرارات ، تمويل دولي ) على 

إلى بعدها عن نقطة األصل ا قياسً  (أي مستوى الطالب فيها متوسط) مواد في الدراسة المسائيةبقية ال

  . اأيضً 
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   : التوصيات

 دراسة دوال جديدةعن طريق  ةمعلمي في النماذج الال الالخطي توظيف االرتباط القانونييمكن  - 1

ه في ستعمالاألنموذج الالمعلمي أكثر مرونه عند  امعلمية في حالة البيانات األسمية والرتبية ألن ال 

  . تحليل البيانات

التحليل القانوني كطريقة من طرائق التحليل العاملي عند توفر مجموعتين من  عمالاستنقترح  -    2

لبيانات االتي تتمتع بها هذه الطريقة من تقليص  خاصيةوذلك لل ) و (المعتمدة).مستقلةالمتغيرات (ال

  واحد.آن الخاصة بمجموعتين في 

في تحديد أهمية المواد الدراسية في قسم العلوم المالية  البحث هذا من نتائج فادةيمكن اال - 3

  داء الطالب .أ فيحية والمسائية ومدى تأثيرها والمصرفية للدراسة الصبا

على الكليات والجامعات األخرى التي تعتمد الدراسات  لبحثا لهذا الحقةجراء دراسات إنقترح ب - 4

  الصباحية والمسائية .

نوصي قسم العلوم المالية والمصرفية بمتابعة المواد الدراسية التي فيها مستوى الطالب متدني سواء  - 5   

لدراسة المسائية ومعرفة سبب انخفاض المستوى الدراسي في هذه لللمرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة 

  المواد ومحاولة معالجه المشكلة .



�א����د� �

	−����א����د��א��� �

" ، وزارة التعليم العالي  مقدمة في االقتصاد القياسيبخيت ، حسين علي ، فتح هللا ، سحر ، "  1 -

  . 2002والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 

"، المعهد العربي للتدريب و  SPSSدليلك الى البرنامج االحصائي سعد زغلول  ، "، بشير  2 -

  . 19. ص )2003(البحوث االحصائية ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، جمهورية العراق ، 

" ، وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي  تحليل االنحدار، زهرة حسن ، وآخرون ، " التميمي  3 -

  . 2014)، دار الكتب ، جامعة البصرة ، (

" ، دار زهران ، عمان ،  مقدمة في القياس األقتصادي، ، أموري هادي كاظم ، " الحسناوي  4 -

)2009. (  

التحليل العاملي باستخدام االرتباط القويم (االختزالي) مع ، فاضل حميد هادي  ، " الحسيني  5 -

" ، رسالة ماجستير في االحصاء ،  كلية اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية.  تطبيق عملي

  دراسة سابقة

دراسة لتحديد أهم العوامل المؤثرة في أداء الطالب في المرحلة ، ، طاهر ريسان ، " دخيل  6 -

قتصادية واإلدارية ". جامعة بغداد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، مجلة العلوم اإل الثانوية في الديوانية

  . (دراسة سابقة))  2010(  ، العدد السابع والخمسون ، المجلد السادس عشر 

،" استخدام تحليل االرتباط القانوني في وصف الراوي ، عمر فوزي ، و الكاتب ، دمحم اسامة  - 7

  ) .2011، مجلة تكريت للعلوم الصرفة ، ( العالقة بين المتغيرات الجسمية والمهارية "

التحليل اإلحصائي لواقع الخصوبة ووفيات األطفال في العراق  فائز حامد سلمان ، "، الزيدي  8 -

" ، رسالة ماجستير في االحصاء،  وعلى مستوى (ريف ، حضر) وتحديد قوة واتجاه تأثير كل منها

  .دراسة سابقة )2014(، جامعة بغداد ، كلية اإلدارة واالقتصاد 

في تحليل االرتباط القويم مع تطبيق  Kernelاستخدام طريقة عماد عادل ، "  ،عبد السالم  9 -

  ) .2009" ، اطروحة دكتوراه في االحصاء ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، ( عملي

استخدام تحليل االرتباط القويم لدراسة تأثير مجموعة من العوامل سهيلة نجم ،" ، عبد هللا 10 - 

" ، جامعة بغداد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، مجلة اإلدارة  المحاصيل االستراتيجيةعلى إنتاج 

  ) . (دراسة سابقة) 2008واالقتصاد ، العدد الثالث والسبعون ، ( 

نموذج ريتشارد لمتوسط دخل الفرد دراسة تحليلية للفترة فارح ، محمود حدي ميرنه ،"  11-

  ) .2013) (15"، مجلة جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا ، العدد () 1990-2010(



  

" ، وزارة التعليم  مقدمة في تحليل االنحدار الخطي، اموري هادي ، دمحم مناجد ، " كاظم  12-

 ) .1988العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، (

" ، المكتبة  االقتصادية واالجتماعيةاإلحصاء التحليلي في البحوث ، دمحم جبر ، " المغربي  13 -

  ) .2011، ( 1العصرية ، جمهورية مصر العربية ، ط 

استكشاف وتقدير القيم الشاذة في بعض النماذج ، انكين انترانيك هايك ، " ياغوبيان  14-

" ، اطروحة دكتوراه في االحصاء ، كلية االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية  الالخطية

  .  17-16).ص 2005(

  



  

[15] Basilevsky .  Alexander , "Statistical Factor Analysis and Related 

 Method  Theory and Applications" , John Wiley & Sons, Inc , 1994 . 

[16] BOLBOACĂ , Sorana .D , JÄNTSCHI, Lorentz . J, 2006 , "Pearson 

versus Spearman, Kendall's Tau Correlation Analysis on Structure-

Activity Relationships of Biologic Active Compounds" , Leonardo 

Journal of Sciences .                                                                                  

[17] Chatterjee. S , Hadi . A , ," Regression Analysis by example" , 

Fourth Edition ,  Jone Wiley & Sons , 2006 .                                                 

[18] Cohen . Jacob, et ,"Applied Multiple Regression/Correlation 

Analysis for the Behavioral Sciences", Lawrence Erlbaum Associates , 

Third Edition , 2003 .                                                                               

[19] Cooley , W. W., & Lohnes , P. R ," Multivariate data analysis" 

,New York:Wiley, 1971 .                                                                           

[20] Dowdy.S , Weardon . S, Chilko .C  , "Statistics for research 

Printed in the United States of America" ,Third Edition ,(2004).             

[21] Everitt .B.S , Everitt ,"An R and S-PLUS ® companion to 

multivariate analysis " , Springer-Verlag London , 2005 .                          

[22] Frie .G.K , Janssen . Christian , "Social inequality lifestyles and 

health – a non-linear canonical correlation analysis based on the 

approach of Pierre Bourdi ", Birkhäuser Verlag, Basel , 54 , 2009.  

[23] Golob , Thomas F.," A Non-linear Canonical Correlation Analysis 

of Weekly Trip Chaining Behavior", Institute of Transportation Studies 

University of California, Irvine , 1985. 

[24] Heiser. Willem j. , Meulman . Jacqueline j. , "Spss Categories ® 

13.0 " , Printed in the United States of America, 2004 .  



[25] Hotelling H. , " Relation between two sets of variates " , Biometrka 

, 1936 , vol (28) .                                                                                       

[26] Hsieh , William W., "Nonlinear canonical correlation analysis of 

the tropical Pacific climate variability using a neural network 

approach" , University of British Columbia , pp 1-20 .                              

[27] Hun Lee Hun Lee ,J. et al.,"An Application of Canonical 

Correlation Analysis Technique to Land Cover Classification of 

LANDSAT Images", ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 

1999 .                                                                                                      

[28] JOHNSON .Richard A., WICHERN . Dean W ,"Applied 

Multivariate Statistical Analysis", 6th, Pearson Education , Inc , 2007 . 

[29] Knapp , T. R. , "Canonical correlation analysis: A general 

parametric significance testing system". Psychological Bulletin, 1978,  

85(2), 410-416 .                                                                                         

[30] Kutner .M.H , Nachtsheim . C , Neter .J , and Li .w, " Applied 

linear statistical models " , Published by McGraw-Hill!Irwin , 2005, 5th 

ed .                                                                                                           

[31] Leech .N.L , Barrett .K.C , Morgan .G.A , " SPSS for Intermediate 

Statistics", Use and Interpretation , Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 

Second Edition, 2005 .                                                                                

[32]  Luijtens .K , Symons .F &  Vuylsteke-Wauters . M , " Linear and 

non-Linear canonical correlation analysis" : an exploratory tool for the 

analysis of group – structured data "  , Volume 21, Issue 3, January ,1994 

, p 43-61.   

 



[33] Madrigal .P , " fCCAC: functional canonical correlation analysis 

to  covariance between nucleic acid sequencing datasets " , bioRxiv 

preprint first posted online Jun. 28, 2016                                                        

[34] Michael H. Kutner ,et , " Applied linear statistical models " , 

Published by McGraw-Hill!Irwin , 2005, 5th ed  . 

[35]  MichailIdis, George and de Leeuw , Jan ," The Gifi System for 

Nonlinear Multivariate Analysis ", University of California , 

Department of Statistics, UCLA , 1998 .                                                     

[36] Muirhead , R. J. "Aspects of multivariate statistical theory", john  

wiley. New York. USA (1982) .  

[37] Ogunsakin .R and J.O. Iyaniwura , "Canonical correlation analysis 

of poverty and literacy levels in ekiti state , Nigeria" , Mathematical 

Theory and Modeling , Vol.2, No.6, 2012 , p31-38 . 

[38] Ouali . D , Chebana . F, Ouarda . T. B. M. J ," Non-linear canonical 

correlation analysis in regional frequency analysis", Stoch Environ  

Res Risk Assess , 30:pp 449–462 , 2016 . 

[39] Pemajayantha . Vithanage ,"Special canonical models for 

multidimensional data analysis with applications and implications"  

National University of Singapore, 18 August (2002)                     

[40] Rencher, Alvin C , "Methods of multivariate analysis" , 2nd ed , 

John Wiley   & Sons, Inc , 2002                                                                    

[41] Shafto, M.G., Degani, A., Kirlik, A." Canonical Correlation 

Analysis of Data on Human-Automation Interaction". Human Factors 

and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings , vol. 41: 62-67 , 

1997  .                                                                                                       

[42] Stewart D. & Love, W. "A general canonical correlation index",  

Psychological Bulletin, N (70),PP 160-163 , 1968.    



[43] Van der Burg Van der Burg, E. and De Leeuw, J., Dijksterhuis, G.B. 

, "Nonlinear canonical correlation with k sets of variables" ,  

Computational Statistics & Data Analysis 18  141-163 , 1994 .                  

[44] Van der Burg , E. and De Leeuw, J., "Non-linear canonical 

correlation". British Journal of Mathematical and Statistical Psychlogy, 

38, 54-80 , 1983                                                                                            

[45] Van der Heijden. Peter G. M.  , Buuren .S , " Looking Back at the 

Gifi System of Nonlinear Multivariate Analysis " , Journal of 

Statistical Software , September ,Volume 73, Issue 4 , 2016.                      

[46] Weenink .D ,"Canonical correlation analysis". Institute of 

Phonetic Sciences , University of Amsterdam , Proceedings 25 ,pp 81–99 

, 2003 .                                                                                                     

[47] Yazici . A .C , et , "An application of nonlinear canonical 

correlation analysis on medical data " , TÜBİTAK  , 40 (3):pp 503-510 

, 2010 .                                                                                                       

[48] Yin . Xiangrong ,"Canonical correlation analysis based on 

information theory ", Journal of Multivariate Analysis 91, pp161–176 , 

2004 .                                                                                                        



 ……………………………………………………………………………………………………………………………………المالحق

  )1ملحق (

  

إليجاد   SPSS Ver 20في برنامج  Syntax file ملف األوامر تم استخدام     

  اآلتية : من خالل كتابة األوامر الخطي نتائج االرتباط القانوني

  

INCLUDE 'C:\Program Files \IBM\SPSS\\Statistics\20\ 

Samples\English\ Canonical correlation.sps'.  

CANCORR SET1=X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 / 

 SET2= Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17  ./ 



Abstract  

   The research was based on one of the topics of multivariate statistical analysis 

, which is the analysis of the canonical correlation which facilitates the study of 

the relationship between two sets of variables. The idea came to use the linear 

and nonlinear canonical correlation analysis of the world Hotelling in (1936) , 

the linear canonical correlation analysis Linear aims to find the relationship 

between two sets of variables ie the number of dependent variables and a 

number of independent variables by finding the vectors (weights) between the 

two sets of variables , And then find a simple linear correlation between the 

pairs of canonical variables of the linear structures called the canonical 

associations .                                                                                                       

     As for in the case of Nonlinear canonical correalation who writes Acronym 

(OVERALS) , which belongs to the multivariate analytical methods so-called 

system Gifi- shall be between two or more than two sets of variables, ie, more 

than one independent group and more than one dependent group, and therefore 

can be analyzed relationships nonlinear  between the variables groups, which 

aims to achieve a minimum loss between score degrees and canonical variables 

in all groups combined and optimal standards, as well as calculating the 

maximum amount of variation in the relationships between variables groups, 

and to identify the similarities between the groups Comparison with linear 

combinations of the variables in each group to an unknown group                       . 
                                                                                          

     As for the practical aspect, it included the extraction of statistical indicators 

of the canonical correlation. The sample of the study was the grades of the 

students of the third stage and the grades of the same students for the fourth 

stage in the department of banking and finance to study the morning and 

evening at the University of Karbala, the students' knowledge levels evening 

study by comparing the grades students of the morning to study the same 

subjects , the study found significant differences between the two groups the 

morning and evening groups .                              .                                                  
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