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على  مع ت ايق اقالخ   ألكثتر من مجمنعتين اقعطم طونو ترتاط  اقاتحليل ال 
 مترضى ضغ  اقدم

 مستخلصال
من  ستخدم تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي لدراسة العالقة بين أكثر من مجموعتينا

وبالتطبيق على  categorical data( المطلقةباالعتماد على البيانات النوعية ) المتغيرات
 إلىعشر متغير قسمت  أربعةعلى احتوت البيانات هذه  ,ضغط الدم  مرضى مصابين بمرض

متغيرات وسميت بمجموعة المتغيرات  ةعلى ست األولىاحتوت المجموعة  مجموعات ةثالث
متغيرات وسميت بمجموعة المتغيرات  ةالشخصية كما احتوت المجموعة الثانية على ثالث

متغيرات وسميت بمجموعة المتغيرات  ةخمساحتوت المجموعة الثالثة على  وأخيرا  المرضية 
تبين وجود عالقة بين تلك المجموعات لالمكونات ومن خالل رسم تحميالت العالجية 

ثيرها على اإلصابة بمرض ضغط الدم كذلك من خالل رسم التمركز الثالثة في تأ مجموعاتال
 لفئات تلك المجموعات والذي يوضح العالقة فيما بينها .

 
Nonlinear Generalized Canonical Correlation Analysis For 

More Than  Two Groups With Application on Patients of  

Blood Pressure 
 

Abstract 
Generalized Nonlinear Canonical Correlation Analysis Used to study 

relationship between more than two groups of variables based on 

qualitative data (categorical data) and application on patients of blood 

pressure , these data contained fourteen variables divided into three 

groups the first group contained on six variables and named a group of 

personal variables also the second group included three variables and 

named group of pathological variables and finally the third group 

contained five variables and named a group of therapeutic variables, 

Through the component loadings graph of groups show a relationship 

between the three groups in their impact on patients of blood pressure as 

well as by centroids graph of the categories of these groups , which shows 

the  relationship between them .  
 

 اقجطوب اقوظتري
 مادمة

، وطرحت الصيغة  Hotelling (1936)تحليل االرتباط القانوني هو  إلى أشارمن  أول إن
، كما نوقشت     Gittens (1985)العامة لتحليل االرتباط القانوني بتطبيقات متعددة من قبل 
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من قبل كل من  معلمات الدوال لتحليل االرتباط القانوني في حال البيانات المستمرة والمتقطعة
Bockenholt &Bockenholt (1990)   وYanai &Takane(1992) ، تقشو ن كما 

 Gnanadesikanو  Basilevsky (1994)من قبل الصيغة العامة لتحليل االرتباط القانوني 
(1997)  .(Neil,2002) 

ذي والمتغيرات ال ةمتعدد احد أساليبOVERALS  تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي
تحليل االرتباط القانوني  تناولحيث ي (CCA) يعتبر حالة عامة من تحليل االرتباط القانوني

االرتباط القانوني تحليل  تناولبينما ي (K=2)العالقة بين مجموعتين من المجموعات الخطية 
-Takane&Oshima)  (K>2)الالخطي العالقة بين أكثر من مجموعتين العام 

Takane,2002) . 
 للمتغيرات النوعية االرتباط القانوني العام الالخطي يقابل تحليل االرتباط القانوني تحليل

Categorical Variables Canonical Correlation Analysis For   بالمقاييس المثلى  
 Van derو (1981)عام   Gifiوالذي طور من قبل  (OVERALS) ويكتب اختصارا  بـ

Burg  وDe Leeuw   تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي كما يستند  (1988)عام 
في كل  درجات المشاهدات والمتغيرات القانونيةبين  خسارةللعلى تحقيق حّد أدنى 

 (Yazici & Others,2010) المجموعات مجتمعة وبالمقاييس المثلى .

دد حيث المجموعة يعتبر تحليل االرتباط القانوني القياسي امتداد لتحليل االنحدار الخطي المتع
 Van Der 1989,الثانية التحتوي على متغير واحد بل تحتوي على عدة متغيرات معتمدة . )

Lans    (    

النوعية )ذات الفئات إن الغرض من تحليل االرتباط القانوني الالخطي هو تجميع المتغيرات 
يل االرتباط القانوني إن الهدف من تحلفي مجموعات مماثلة كما مع بعضها البعض  المتعددة (

هو توضيح االختالف في العالقات بين مجموعة من المتغيرات باإلضافة إلى تقليل أبعاد الدراسة 
وكما أن المتغيرات في كل مجموعة تدمج بشكل خطي لذلك فان التراكيب الخطية يجب أن 

ة مجموعات خطية الحقة غير مرتبطأعطت هذه المجموعات تمتلك أعلى ارتباط بينما 
 بالمجموعات السابقة و التي تمتلك أعلى ارتباط ممكن .

: يوسع التحليل القياسي بعدة طرقمقاييس المثلى للاالرتباط القانوني العام الالخطي أسلوب 
(YAZICI &OTHERS,2010) . 

من مجوعتين ألكثر  OVERALSتحليل االرتباط القانوني العام الالخطي  ماستخدمكن اي :أوال  
بمقاييس اسمية أو رتبية أو تقاس  أنالمتغيرات في كل مجموعة يمكن ت. ثانيا : من المتغيرا

من تعظيم االرتباط بين بدال   . ثالثا  : المتغيرات مجموعاتللعالقات الالخطية بين  . نتيجةعددية
يمكن  مجموعات, البين مجموعتين كما في تحليل االرتباط القانوني المتغيرات  مجموعات
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والموضحة بالملحق   object  scores بقيم المشاهداتتعرف  أخرىمجموعات  إلىمقارنتها 
 ( .4جدول )

  ناعض األسطقيب اإلحصطئية اقمتعددة اقمتغيتراتتاط  اقاطونو  اقفترق اين تحليل التر 
كالتحليل  األخرىبين تحليل االرتباط القانوني وبعض األساليب اإلحصائية  األساسيالفرق 

من يدرس العالقة بين مجموعتين تحليل االرتباط القانوني  أنهو العاملي ليل العنقودي والتح
يجاد أعظم ارتباط مجموعاتبعد التأكد من أن تلك الالمتغيرات   ترتبط بعالقة خطية فيما بينها وا 

الذي يعنى بتصنيف  التصنيف أما التحليل العنقودي فهو احد أساليب بين تلك المجموعات
 المتغيرات أهمالتحليل العاملي فيستخدم الختيار  أما,  أو أكثرن مجموعتي إلى مجموعاتال

   المؤثرة في ظاهرة ما باالعتماد على مصفوفة تحميالت العوامل وكميات الشيوع .
 هدف اقاحث

باالعتماد على البيانات النوعية وباستخدام  مجموعاتيهدف البحث إلى دراسة العالقة بين ثالث 
 مجموعاتموعة من الكل مج أهميةتعيين  إلى باإلضافةي العام الالخطي تحليل االرتباط القانون

 كل متغير في كل مجموعة . (Categories) الثالث فضال  عن تعيين أهمية كل فئة من فئات
   ترق ننسطئل اقاحث

               Categorical Variables  (Meulman &Heiser,2007)اقونعية اقمتغيترات -1
 : أقسامثالثة  إلىنوعية غيرات التتقسم الم

هي احد أنواع المتغيرات النوعية القابلة للترتيب   Ordinal Variablesالمتغيرات الرتبية :  .أ
: 4: ثانوي , 3: ابتدائي , 2:غير متعلم , 1التعليم , هذا النوع من المتغيرات ) أمثلةومن 

 . جامعي(
أنواع المتغيرات النوعية الغير هي احد :   Single Nominalالمنفردة  االسميةالمتغيرات  .ب

:  1ومن أمثلة هذا النوع من المتغيرات )الجنس ,  والتي تحتوي على فئتين فقط قابلة للترتيب
 . : أنثى (2ذكر , 

هي احد أنواع المتغيرات النوعية الغير :   Multiple Nominal تعددةالم االسميةالمتغيرات  ج.
التدخين تقليل ومن أمثلة هذا النوع من المتغيرات ) من فئتينوالتي تحتوي على أكثر  قابلة للترتيب

 . : اليدخن(3ال , ك: 2: نعم ,1, 
 OVERALS (,1989 Van Der Lans ) تحليل الترتاط  اقاطونو  اقعطم اقالخ   -2

تدرس العالقة بين مجموعتين من المتغيرات بعد   (Hotelling) حليل االرتباط القانوني لـفي ت
 تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي استخدم, لذلك ة بين المجموعتين الخطي اتالتأثير إزالة 

OVERALS عميم لالرتباط القانوني لـوالذي يعتبر ت (Hotelling)  والذي يدرس العالقة بين
K  مجموعاتبعد أن أزيلت التأثيرات الخطية بين تلك الالمتغيرات  مجموعاتمن . 
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بين المجموعة من االرتباطات القانونية  K(K-1)/2يوجد  مجموعاتمن ال Kفي مسالة 
 . K×Kذات بعد  Rوالتي نستطيع تجميعها في مصفوفة ارتباط لمتغيرات القانونية لالمثلى 

كما هو مالحظ بان تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي يعظم مجموع االرتباطات بين 
ذات البعد  مصفوفة المتغيرات القانونية  ةوأعمد n×pذات البعد   X قيم المشاهداتمصفوفة 

n×p  حيث المقابلة لها ,n  تمثل عدد األشياء ) المشاهدات( وp  تمثل عدد األبعاد
كل مجموعة تمتلك  أنمن مصفوفات المتغيرات القانونية حيث  kانه يوجد  إلى باإلضافة

 .مصفوفة متغيرات قانونية 
والتي يمكن كتابتها يل دالة الخسارة تقلإلى الخطي تحليل االرتباط القانوني العام ال يهدف

 كمايلي :
    

K KK AQXSSQKAQX )1(...)(),,( 1 
K  :مجموعاتعدد ال . 

X  :ذات البعد لمشاهداتم ايمصفوفة ق n×p  ,حيث n  تمثل عدد األشياء ) المشاهدات( و
p .تمثل عدد األبعاد 

Q  : ذات البعدللمتغيرات  جزئة مالالقياس مصفوفة n×m  ,يثح m  يمثل العدد الكلي
 للمتغيرات .

KQ  : للمتغيرات ذات البعد مصفوفة القياس المجزئة km ×n  ,حيث km         يمثل العدد الكلي
 . k في المجموعةللمتغيرات 

     : A    األوزان القانونيةمصفوفة (canonical weights) جزئة ذات البعدمال m×p. .      
   KA:  ذات البعدة األوزان القانونيمصفوفة  p×km  للمتغيرات في المجموعةk . 

SSQ : مجموعاتمجموع مربعات عناصر المصفوفة بين ال . 

 

 اقجطوب اقت ايا  

 مصابين يضا  مر ( 44لــــ ) الموصل في ابن سينا أخذت البيانات من مستشفى -جمع اقايطوطت : 
باالعتماد على مجموعة من الردهات في  وتم اختيار العينة عشوائيا  لدم بمرض ضغط ا

وباالعتماد على  د بأن لها تأثير على المرضواختير عدد من المتغيرات التي يعتق المستشفى
ثم أخذت كافة المعلومات عن تلك المتغيرات باالعتماد المستشفى  أطباءاستشارة مجموعة من 

  ثالثإلى في هذه الدراسة  (14الـــــــ )سيم المتغيرات ، تم تق للمرضى على استمارة استبانة وزعت
  -: وكمايلي مجموعات 
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 مجمنعة اقمتغيترات اقعالجية مجمنعة اقمتغيترات اقمترضية مجمنعة اقمتغيترات اقشخصية
1X 66-51: 2,  54-34: 1 ) ر: العم  ,
3 :66-64 ) 

1Y : مصاب , 1) ةالذبحة الصدري :
 ب(: غير مصا2

1Z منتظم , 1)  طالفحص المنتظم للضغ :
 : عند الحاجة (3: غير منتظم , 2

2X ( أنثى2: ذكر , 1:  الجنس :) 2Y  :مصاب ,1) الجلطة القلبية :   
 : غير مصاب(2

2Z  3ال , ك: 2: نعم ,1)التدخين تقليل :
 اليدخن(

3X  ( 3: مهاري , 2: يدوي , 1: العمل :
 : متقاعد( 4محترف , 

3Y : مصاب , 1) التلف الكلوي :  
 : غير مصاب(2
 

3Z  ال(ك: 2: نعم ,1بالطعام )الملح تقليل 

4X :( ابتدائي , 2:غير متعلم , 1التعليم :
 : جامعي(4: ثانوي , 3

4Z   ال (ك:2: نعم ,1)الوزن تقليل 
 

5X ( ك: 2:نعم و 1: العامل الوراثي)5 الZ  ال(ك:2: نعم,1) ةالرياضممارسة 

6X  :5: اقل من 1) )الفترة( مدة المرض 
: أكثر من 3سنوات ,  14-5: 2,  سنوات

 سنوات(  14
  اإلحصطئ اقتحليل 

 

 : اقوتطئج ناقموطقشة
إليجاد تحليل االرتباط القانوني العام الالخطي  Spss Ver (17)استخدم البرنامج اإلحصائي  
 مجموعاتال الثة من المتغيرات ,المجموعات الثالقات والتشابهات بين وضمن عاللبحث عن ل

 والتي تم تحليلها باستخدام ورمز كل فئة في كل متغير وعدد الفئات وأنواع المتغيرات
OVERALS ( 1موضحة في الجدول. ) 
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 اقثالثة مجمنعطتمتغيترات اق( يمثل 1اقجدنل )

ئةرمز الف   مجموعاتال عدد الفئات نوع المتغير 

A 

B 

C 

 العمر 3 رتبي

1 

D 

E 
 الجنس 2 اسمي منفرد

F 

G 

H 

I 

 العمل 4 رتبي

J 

K 

L 

M 

 التعليم 4 رتبي

N 

O 
 العامل الوراثي 2 اسمي منفرد

P 

Q 

R 

 3 رتبي
مدة المرض 

 )الفترة(
S 

T 
صدرية ذبحة 2 اسمي منفرد  

2 U 

V 
قلبية جلطة 2 اسمي منفرد  

W 

X 
كلوي تلف 2 اسمي منفرد  

Y 

Z 

AB 
 3 اسمي متعدد

م الفحص المنتظ
 للضغط

3 

AC 

AD 

AE 
نتقليل التدخي 3 اسمي متعدد  

AF 

AG 2 اسمي منفرد 
تقليل الملح 
 بالطعام

AH 

AI 
 تقليل الوزن 2 اسمي منفرد

AJ 

AK 
 ممارسة الرياضة 2 اسمي منفرد
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والتي  Fit Values لمطابقة وقيم ا Eigen values والقيم الذاتية loss valuesقيم الخسارة 

 ( . 2بين المجموعات موضحة في الجدول ) ةالعالقبين ت
 

( يمثل ملخص اقتحليل ذات اقاعدين2اقجدنل )  

Sum 

Dimension   

2 1   

.505 .330 .175 Group 1 

Loss 
1.036 .496 .540 Group 2 

.625 .305 .321 Group 3 

.722 .377 .345 Mean 

 .655 .623 Eigen values  

1.278   Fit  

القيمة العظمى للقيم  لذلك فانمستوى العالقة الموضحة في كل بعد  إلى اعاله القيم الذاتية تشير
 ( والقيمة الدنيا )صفر( .1الذاتية )

قيمة الكانت  بينما(0.623) و( 6.055) نسبيا  عالية  كانتبان القيم الذاتية  ةالدراس من ضحيت
 , لذلك والتي حسبت من االختالفات القيم الذاتية  الذي يمثل مجموع( 1.272)لمطابقة الحقيقية ل

سيتم من االختالفات % 06.9=  2/  1.272فان  وبالتالي سوف نستخدم الحلول ذات البعدين
 : أنكما . في التحليل  حسابها
 بواسطة البعد األول .  حسبتمن المطابقة الحقيقية  1.272 / 6.055
 بواسطة البعد الثاني . بتحسمن المطابقة الحقيقية  1.272 / 0.623

وكما موضح مجموعة في كل في كل بعد و  قيم المشاهداتفي نسبة االختالف تمثل الخسارة  قيم
( , أما بالنسبة لمتوسط المجموعات هو معدل الخسارة في المجموعات والتي 2في الجدول )

, والتي  0.722 = 1.278-2تعطي الفرق بين القيم العظمى والحقيقية للمطابقة وكمايلي : 
 ليس بالضرورة أن تكون بمستوى عالي .

مجموع معدل الخسارة والمطابقة يجب أن يكون مساوي لعدد األبعاد في الدراسة                   
الكبيرة بين  ة, لذا تشير قيم الخسارة الصغيرة إلى االرتباطات المتعدد (2= 0.722 + 1.278)

 اييس المثلى وبين األبعاد .المجموع الموزون للمتغيرات ذات المق
وضح نسبة تحميل كل متغير في كل مجموعة ولكل بعد تتحميالت المكونات للمجموعات الثالثة 

 أدناه :حيث تم تقليل أبعاد الدراسة إلى اثنان وكما موضح بالجدول 
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اقثالثة مجمنعطتاقمكنوطت قل حميالت( يمثل  ت3اقجدنل )  

dimension   
2 1 Groups 

 العمر 513.- 176.-

1 

 الجنس 116. 021.-
 العمل 005. 266.-
 التعليم 038.- 494.-
 العامل الوراثي 468. 405.-
 مدة المرض )الفترة( 402. 168.-
 الذبحة الصدرية 299. 627.

القلبية جلطةال 629.- 122. 2  
 التلف الكلوي 081.- 211.-
.295 .494 1 

Dimension فحص الضغط 

3 

.603 .017 2 
-.273 .313 1 

Dimension نتقليل التدخي  
.174 -.049 2 
   تقليل الملح 174.- 499.
 تقليل الوزن 091. 491.
 ممارسة الرياضة 240. 256.

والمتغيــرات ذات المشــاهدات  قــيموالتــي تقــيس االرتبــاط بــين  أعــالهتحمــيالت المكونــات الموضــحة 
الــة عــدم وجــود خســارة فــي البيانــات فــان تحمــيالت المكونــات مســاوية إلــى ح المقــاييس المثلــى ففــي

كـــذلك فـــان  object scoresمعامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين المتغيـــرات المقاســـة وقـــيم المشـــاهدات 
تحمــيالت المكونــات تمثــل إحــداثيات لنقــاط المتغيــرات علــى الرســم البيــاني وبالتــالي يمكــن تفســيرها 

 بسهولة من خالل الرسم .
ــــرات االســــمية المتعــــددالم ــــدخين ( ةتغي ــــل الت ــــك  ) فحــــص الضــــغط , تقلي مــــن تحمــــيالت  (2)تمتل

والتـي تكـون مختلفـة فـي كـل بعـد  بسبب قياس هـذا النـوع مـن المتغيـرات والتي تم تمثيلها المكونات
فضـال  عـن ذلـك تـم تمثيـل تلـك المتغيـرات بنقطتـين وكمـا هـو أعـاله  (3)وكما موضـح فـي الجـدول 

 باقي المتغيرات فقد تم تمثيلها بنقطة واحدة . أما( 1ل )موضح في الشك
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, لذلك أهمية ذلك المتغير تمثل لمتغير معين ممثلة بالرسم المسافة من نقطة األصل لكل نقطة 
تقليل ,  الصدرية لضغط , الذبحةالفحص المنتظم لفان تحميالت المكونات تثبت بان المتغيرات )

العمر( كانت األكثر فاعلية في العالقات  , العامل الوراثي,  لقلبيةا الملح , الجلطةتقليل الوزن , 
بين مجموعات المتغيرات ألنها بعيدة عن نقطة األصل , هذا يعني بان المتغيرات )ممارسة 

) الجنس , المتغيرات المتبقية الرياضة , التعليم , مدة المرض ( كانت متوسطة الفاعلية, أما 
أي تأثير على العالقات بين المجموعات ألنها  هاالتلف الكلوي( فليس لتقليل التدخين , العمل , 
 قريبة من نقطة األصل .

 

             ةاقثالث مجمنعطتاقمكنوطت قل تحميالت( يمثل 1اقشكل )
وجود عالقة بين المجموعات الثالثة " مجموعة تبين المكونات  تحميالتمن خالل رسم 

أما بالنسبة لفئات تلك المتغيرات فقد رسمت  المرضية " .المتغيرات الشخصية والعالجية و 
, و لغرض فهم العالقات بين المتغيرات ( 2باستخدام رسم التمركز وكما هو موضح في الشكل )

في كل المجموعات يفضل رسم دائرة حول مجموعة الفئات المتقاربة وعلى شكل عنقود لغرض 
 تمييزها .
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الثالثة مجموعاتللالمتغيرات فئات  عالتمركز لجمي ( يمثل 2لشكل )ا  

  (Lمجموعاتتلك الات من خالل فئ الثالثة مجموعاتبين العالقة بين الالشكل السابق ي
(AB,F,W,  يدوي"  " , العملمصاب"  ", التلف الكلويثانوي" "التابعة للمتغيرات ) التعليم ,

 ,(2اليمنى العليا للشكل ) وكما هو واضح في الجهة(  " عند الحاجة " الفحص المنتظم للضغط
 )      التابعة للمتغيرات (O,R,U)الفئات التالية  أهميةالجهة السفلى اليمنى للشكل فقد تبين  أما

 , ( " كال " العامل الوراثي ,سنوات "  14من  أكثر" مدة المرض ,  " مصاب "  الجلطة القلبية
"  بالطعام ) تقليل الملحالتابعة للمتغير (AG) الفئة أهميةفي الجهة العليا اليسرى فقع تبين  أما

تبين العالقة بين  وأخيرا  ( والذي اليمتلك أي عالقة مع أي من فئات بقية المتغيرات , كال " 
" غير منتظم  , الفحص المنتظم للضغط"  64-66 " ) العمر التابعة للمتغيرات (Z,C) الفئات 

 (" نعم "  , تقليل الوزن " مصاب " حة الصدرية) الذب التابعة للمتغيرات (AJ,S)والفئات (  "
 ( .2وكما هو موضح في الجهة السفلى اليسرى من الشكل )
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ناقتنصيطت :الستوتطجطت   
التمثيل مفيدة جدا  في  (OVERALS)االرتباط القانوني العام الالخطي تحليل  طريقة -1

 تبين المجموعا قات المتشابهةالتراكيب والعال اكتشاف من خالل لبياناتر اوتفسيالبياني 
في أغلب  ستعملتالتي و  وفئات تلك المتغيرات دالمتعددة األبعا المختلفة ذات المتغيرات النوعية

 البيانات الطبية .األحيان في 
( من خالل رسم الثالثة ) الشخصية والعالجية والمرضية  مجموعاتهنالك عالقة بين ال -2

    -وكمايلي : مجموعاتمتغيرات تلك ال تحميالت
المتغيرات )الفحص المنتظم للضغط , الذبحة الصدرية , تقليل الوزن , تقليل الملح , الجلطة  -أ

المتغيرات  مجموعات( كانت األكثر فاعلية في العالقات بين العمرالقلبية , العامل الوراثي , 
 ألنها بعيدة عن نقطة األصل .

 , مدة المرض ( كانت متوسطة الفاعلية . التعليمالمتغيرات )ممارسة الرياضة ,   -ب
المتغيرات ) الجنس , تقليل التدخين , العمل , التلف الكلوي( فليس له أي تأثير على  -ج

 العالقات بين المجموعات ألنها قريبة من نقطة األصل .
عن الثالثة ) الشخصية والعالجية والمرضية (  مجموعاتبان هنالك عالقة بين ال تبينكذلك  -3

 -من خالل رسم التمركز لتلك الفئات تبين مايلي :فئات تلك المتغيرات و  طريق
, التلف ثانوي" ) التعليم "والتابعة للمتغيرات   ,L)  (AB,F,W عالقة بين الفئات التاليةيوجد  -أ

 , الفحص المنتظم للضغط " عند الحاجة " ( .يدوي" , العمل " مصاب" الكلوي" 
) الجلطة القلبية " مصاب "  والتابعة للمتغيرات  (O,R,U)ات التالية  عالقة بين الفئيوجد  -ب

 ., العامل الوراثي " كال " ( سنوات "  14, مدة المرض " أكثر من 
" , الفحص  64-66) العمر " والتابعة للمتغيرات  (Z,C) عالقة بين الفئات التاليةيوجد  -ج

 المنتظم للضغط " غير منتظم " ( .
) الذبحة الصدرية " مصاب " , والتابعة للمتغيرات  (AJ,S) ة بين الفئات التاليةعالقيوجد  -د

 تقليل الوزن " نعم " ( .
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  قاقملح
 Object Scoresقيم اقمشطهدات ( يمثل 4اقجدنل )

Dimension  Dimension  

2 1  2 1  

-1.143 1.344 21 -1.751 -.611 1 

.485 1.007 22 -.123 -.384 2 

-1.741 1.773 23 .988 -1.605 3 

1.307 .632 24 1.298 -1.188 4 

-.620 .915 25 -.243 1.103 5 

-.783 1.846 26 -1.725 .145 6 

-.352 -1.075 26 -.999 -.823 7 

1.200 .433 26 .403 -.565 8 

.825 .327 29 .349 .558 9 

.526 1.138 34 .167 .098 10 

.127 .336 31 -1.357 -1.733 11 

-.672 -1.144 32 .524 -.440 12 

.244 -1.497 33 .015 2.308 13 

1.749 -.710 34 1.189 .566 14 

-.548 -.666 35 .450 .833 15 

.068 -.614 36 .423 -.778 16 

.059 -1.321 36 1.208 -.131 17 

-1.911 -.330 36 -1.765 -1.095 18 

.703 -.468 39 1.142 .791 19 

-.916 .594 44 1.200 .433 20 

 

ي العام تحليل االرتباط القانونمخرجات  إحدىوالتي تعتبر الجدول السابق يمثل قيم المشاهدات 
إلى بعدين  دراسةوكما هو موضح بالجدول السابق فقد تم تقليل إبعاد الالالخطي الالخطي 

 وألربعين مشاهدة .
 
 
 
 
 

 

 
 
 


