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  المستخلص
 مشكلة تعدد العالقات الخطیة ب ین المتغی رات التوض یحیة ف ي أنم وذج االنح دار المتع دد م ن دتع

لت أثیرات وھ ذه ا، المشاكل التي لھ ا ت أثیرات وانعكاس ات خطی رة عل ى دق ة تق دیرات معلم ات األنم وذج
 ب  ین المتغی  رات ةالخطی  العالق  ات  لق  وة أو ض  عف م  شكلة تع  دد ًیمك  ن أن تك  ون ب  درجات متفاوت  ة تبع  ا

لعاملي من األسالیب اإلحصائیة المھمة لقدرتھ على معالج ة م شكلة ا أسلوب التحلیل دویع، التوضیحیة
س لوب ف ي معالج ة م شكلة وعلیھ فق د ت م اس تخدام ھ ذا األ ، التعدد الخطي في أنموذج االنحدار المتعدد

 ال سعر الع المي للقم ح م ن خ الل دالت ین ریاض  یتین ف  ي المتغی رات الم ؤثرة ب ین ةالخطی العالق ات تع دد 
 من خالل المتغیرات ذات األثر المباشر على السعر الع المي للقم ح واألخ رى بإض افة متغی رات إحداھما

عن ال صدمات ً  فضال، زمات المالیة والنقدیةاألزمات الدولیة المتمثلة بمتغیرات الجفاف والحروب واأل
وق  د ت  م اس  تخدام النظ  ام  ،  ال  سعر الع  المي للقم  حف  ي تحدی  د المتغی  رات الم  ؤثرة إل  ى ً وص  والالنفطی  ة
  . في الحصول على النتائجMINITABالجاھز 
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ABSTRACT 

 
The Multicollinearity among the explanatory variables in the Multiple Regression Model is a problem 

that has effects and serious reflections  on the accuracy estimation of the Model Parameters, and these 
effects may be varied in degrees according to the strength or weakness of the multicollinearity  among the 
explanatory variables. The factors analysis is one of the important statistics manners that capable to the 
treatment of the multicollinearity in the Multiple Regression Model. This manner is used to Treat the 
Multicollinearity problem and to specifying the effective variables on the wheat world prices by two 
mathematical functions. The first one is by the variables that direct the effects to the wheat world prices 
and the other by adding the crises internationalism variables which is curtness, wars, finance and 
monetary crises and petrol shocks in order to estimate the parameters used (MINITAB) Package.  

  
  المقدمة
 إذ ، حد الوسائل اإلحصائیة المھمةأ )Regression Analysis( تحلیل االنحداردیع

ومن خالل ھذه  ،ى شكل معادلة ریاضیةیعمل على وصف العالقة بین المتغیرات عل
ولكي یمكن الركون ، المعادلة یمكن معرفة اتجاه وقوة العالقة بین المتغیرات قید الدراسة

فر الشروط اواالعتماد على ھذه المعادلة یجب العمل على الوصول إلیھا من خالل تو
ة االنحدار تعتمد ن دقة المعلمات المقدرة لمعادلإو ،المالئمة لھا في ظل فرضیات معینة

أداة تحلیلیة بوصفھ إن تحلیل االنحدار یستخدم  .بشكل أساس على صحة ھذه الفرضیات
عالقة دالیة یمكن استخدامھا بوصفھ منھا الحاجة المبكرة لتطویر التقدیر ، لعدة أسباب

تقدیرات معامالت ومن جانب آخر یستعمل لتقدیر نسبي للتغیر في االستجابة مع ، ؤللتنب
 ال یمكن ببساطة أن تدعم الفكرة المتوفرةلمشاكل بسبب أن البیانات قد تنشأ او، حداراالن

تجریبي في البیانات یمنع ببساطة القیاس ال الخطأن أو، العلمیة ألي أنموذج یجب اعتماده
یالحظ في كثیر من مجاالت البحث العلمي أن متغیرات الدراسة تؤول إلى أن كما ، الجید

ن أو، عضھا بشكل أو بآخر سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرةتكون مرتبطة مع ب
إن  .وجود ھذا االرتباط لھ انعكاسات عدیدة وخطیرة على التحلیل والنتائج المستحصلة

  متغیر توضیحيھناك عندما یكون تظھر (Multicollinearity)العالقات الخطیة المتعددة 
(Explanatory Variable) مرتبط (Correlated)متغیر توضیحي آخر أو مجموعة  مع 

من المتغیرات التوضیحیة ذات اتجاه خطي وھذه العالقات الخطیة المتداخلة من العالقات 
 منھا في كثیر من البیانات أو المعلومات في حقول علم النفس أو ر ال مفالتيالشائعة أو 
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یر من األحیان في كث وھذا صحیح ألنھ یصعب ، االقتصاد أو إدارة األعمال أو الجغرافیة
 على استخدام بیانات ًعندما یكون الفرد مرغما ھذه الحقول يتوضیحیة فاختیار متغیرات 

یشیر تعدد العالقات الخطیة إلى الحالة التي یكون كما  .)٧٣، ١٩٩٠، الجبوري( فرةامتو
 مما ، فیھا اثنین أو أكثر من المتغیرات المفسرة في أنموذج االنحدار لھما ارتباط قوي

 Dependent ( المتغیر التابعنجعل من الصعب أو المستحیل عزل تأثیراتھا الفردیة عی
Variable( ،ن معامالت المربعات الصغرى المقدرة قد  وجود ھذا التعدد فإ حالةوفي

لرغم من أن قیمة معامل على اوقد تأخذ اإلشارة الخطأ ، ًتكون غیر معنویة إحصائیا
  ).٢١٠، ١٩٨٢، سالفاتور(  قد تكون عالیة2Rالتحدید

 األسالیب اإلحصائیة المھمة من) Factor Analysis(لعاملي ا أسلوب التحلیل دیع
 في معالجة مشكلة تعدد العالقات الخطیة بین المتغیرات ًا وأساسیًا مھمًا دورویؤدي

  . التوضیحیة ألنموذج االنحدار المتعدد
  

  ھدف البحث
ید المتغیرات التي لھا دور معنوي في التأثیر على السعر یھدف البحث إلى تحد

تم الكشف عن مشكلة تعدد العالقات ی إذ، العالمي للقمح من خالل دالتین ریاضیتین
ً  وصواللعاملياالخطیة بین المتغیرات التوضیحیة ومعالجتھا من خالل استخدام التحلیل 

  .صف بخصائص إحصائیة جیدةإلى تقدیر معادلة انحداریة للسعر العالمي للقمح تت
  

  الجانب النظري
إن المؤشرات المھمة الدالة على مشكلة تعدد العالقات الخطیة في أنموذج االنحدار 

  :(Gujarati, 1988, 298-302) المتعدد ھي
وھذه ، معنویة االرتباطات بین كل زوج من المتغیرات التوضیحیة في األنموذج .١

 واألخطاء βة دورة األخطاء في حسابات تقدیرات االرتباطات العالیة تزید إمكانی
  .المعیاریة

ربما یكون لھا ارتباط ، ًمثال) X1,X2,X3(عند وجود أكثر من متغیرین توضیحیین  .٢
ن تعدد لذلك فإ،  ارتباطات زوجیة كبیرةرولكن التظھ،  مجموعة بوصفھاٍعال

تى عندما تكون كل االرتباطات الزوجیة غیر  حًالعالقات الخطیة ربما یكون موجودا
فإذا كانت قیمة معامل التحدید لكل متغیر توضیحي مع بقیة المتغیرات  .معنویة

  .ن ھذا یدل على وجود تعدد للعالقات الخطیةفإ، التوضیحیة عالیة
 في بعض )Misleading(ومضللة ) Confusing(إن نتائج االنحدار قد تكون مشوشة  .٣

 أن Fاختبار في حین یحتمل  غیر معنویة iβ̂ للمعلمات tقد نجد أن قیم ف، األحیان
ولكن حقیقة ، وھكذا تبدو ھذه االختبارات متناقضة،  درجة كبیرةىوعل ًاكون معنویی

 معنویة أنفي حین ،  فقطشیر إلى إسھام متغیر واحدی t اختبار إنإذ ، ھي لیست كذلك
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ً ة على أن ھناك على األقل متغیر واحد من المتغیرین یقدم إسھاما تعطي داللFاختبار 
من المحتمل و، أو كالھما یختلف عن الصفر 2β̂ أو 1β̂ إما بعبارة أخرى، Yلتنبؤ 

   .مع إسھام اآلخر) Overlaps(حدھما یتداخل أكالھما لھ إسھام ولكن إسھام 
  ً.لمعلمات لھا إشارات متناقضة مع ما ھو متوقع لھا نظریاتقدیرات ا .٤
 تضخم عواملإن أكثر طریقة منھجیة الكتشاف تعدد العالقات الخطیة ھي حساب  .٥

 β لمعلمات) VIF( ً المعروفة اختصارا(Variance Inflation Factors) التباین
یستعمل للحصول على ) VIF(إلى أن ) ٨٧، ١٩٨٩، وارطان( وقد أشار، التوضیحیة

وھذا ، مربع المسافة المتوقعة لبعد تقدیرات المربعات الصغرى عن قیمتھا الحقیقیة
فكلما كانت المسافة بین ، البعد ھو مقیاس آخر لدقة تقدیرات المربعات الصغرى

 tرات  اختبافي أنحد أسباب أو، التقدیر والقیمة الحقیقیة صغیرة كانت التقدیرات دقیقة
 األخطاء المعیاریة للتقدیرات إلىراجع التوضیحیة غیر معنویة ھو βلمعلمات 

iB̂S 

وفي االنحدار المتعدد من الممكن . التي تتضخم عند وجود تعدد للعالقات الخطیة
              :مالحظة

                                                 )
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=     

2 والذي ھو تباین للخطأ و 2σ ـ ھو تقدیر ل2S إن إذ
iR ھو معامل التحدید 

 على بقیة المتغیرات Xiالمتعدد لألنموذج الذي ینحدر فیھ المتغیر التوضیحي 
یة ن الكمأ و، التوضیحیة

)R1(
1

2
i−

  مع iβللمعلمة ) VIF( تضخم التباین عامل تسمى 

2تكون كبیرة عندما تكون ) VIF(مالحظة أن 
iRوھذا یعني أن المتغیر ،  كبیرة 

 & Cody) ولقد أشار،  لھ ارتباط قوي مع المتغیرات التوضیحیة األخرىXi التوضیحي 
Smith, 2006, 300) إلى أن زیادة قیمة )VIF ( عن)یدل على أن ھناك مشكلة تعدد ) ١٠

  .العالقات الخطیة
 إذ، )Condition Index(والدلیل الشرطي ) Eigenvalues( حساب الجذور الممیزة .٦

 كل من وأوضح، شف عن تعدد العالقات الخطیةیمكن استخدام الجذور الممیزة في الك
)Gujarati,1988, 301 (و)Intriligator, 1996, 129-130 ( أن من الممكن الكشف عن

إنھا إذ ، )′XX(المشكلة من خالل الكشف عن جذور المتجھات الممیزة للمصفوفة 
وتلك التي تكون تقدیراتھا ،  التي نستطیع تقدیرھا بدقةلماتتزودنا بمعلومات عن المع

حد الجذور مساویة للصفر أ وانھ إذا كانت قیمة ، الخطيغیر صحیحة لوجود التداخل
وبالعكس فعندما تساوي الواحد الصحیح یدل ، دل ذلك على وجود عالقة خطیة تامة

 0.05نھ كلما  كانت قیم الجذور الممیزة اقل من أكما . ھذا على انعدام العالقة الخطیة
أما فیما . بعدد ھذه الجذورفھذا یعني وجود معادالت تربط بین المتغیرات التوضیحیة 
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كبر جذر ممیز على كل أیخص الدلیل الشرطي والذي ھو عبارة عن حاصل قسمة 
    :یأخذ الصیغة اآلتیةفالجذور الممیزة 

k,...,2,1iC
i

max
i =

λ
λ

=  

، عتمادیة كبیرة بین المتغیراتا كبیرة دل ذلك على وجود Ci كانت قیمة كلمانھ إ إذ
أما العالقات الضعیفة فتتراوح ، )١٠٠(إلى ) ٣٠(وح قیمھا بین  العالقات القویة تتراإنو

  .(Intriligator, 1996, 129) )١٠(إلى ) ٥(بین 
 عدم معنویة التقدیرات نفإ ھنفسفي الوقت و) 2R(تحدید الالقیمة المرتفعة لمعامل . ٧

  .  آخر على وجود مشكلة التعدد الخطيًارتقدم مؤش
  

  )Factor Analysis(لعاملي ا التحلیل
 یتم اختیار عدد إذ، لعاملي وسیلة لتخفیض عدد كبیر من المتغیراتا التحلیل دیع

قل من عدد المتغیرات بحیث تساعد في وصف الظاھرة قید الدرس أمن العوامل 
العالقات   یسھم في معالجة مشكلة تعددن ھذا التحلیلوأ، وتوضیح العالقات فیما بینھا

، وذلك من خالل تحویلھا إلى عوامل غیر مرتبطة، ین المتغیرات التوضیحیةالخطیة ب
منھا طریقة المكونات الرئیسة والتي تعد من ، ق متعددةائویتم إیجاد ھذه العوامل بطر

  ).,Brown 12 ,2006(ً  واستخداماًق شیوعاائأكثر الطر
  

  )Principal Components Method(طریقة المكونات الرئیسة 
ً التوضیحیة المرتبطة خطیا ذه الطریقة على تحویل المتغیراتتعمل ھ

)K21 X,...,X,X( إلى تراكیب خطیة متعامدة )K21 P,...,P,P( یتم اختیار تراكیب إذ 
ویمكن ،  بحیث تكون قادرة على تفسیر معظم التباین الكلي للقیم األصلیةًقل عدداخطیة أ

لرئیسة باستخدام مصفوفة التباین والتباین المشترك عندما تكون إجراء تحلیل المكونات ا
في حین تستخدم مصفوفة ، جمیع المتغیرات التوضیحیة لھا وحدات القیاس نفسھا

 ,Manly) االرتباطات البسیطة عندما تختلف المتغیرات التوضیحیة في وحدات قیاسھا
   : ویمكن  كتابة المكونات الرئیسة كاآلتي (94 ,2004

kjaXaXaP kjjjJ ,...,2,1......2211 =+++=  

 
XVP      :بالشكل اآلتيبصیغة المصفوفات و ویمكن كتابتھا =  

  : إنإذ
P :  مصفوفة المكونات الرئیسة)KPPP ,...,, 21.(  
X: مصفوفة المتغیرات التوضیحیة)KXXX ,...,, 21.(  
V : مصفوفة الموجھات الممیزة)Normalized Chara-Vector ( للمصفوفة)XX′(.   
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كما أن المكون الرئیس ، )غیر مرتبطة(تتصف المكونات الرئیسة بكونھا متعامدة 
یلیھ المكون ، یرات التوضیحیةكبر نسبة من التباین الكلي للمتغأیفسر ) 1P(األول 

 المكونات لتحدید عددوھناك عدة معاییر . وھكذا لبقیة المكونات )2P(الرئیس الثاني 
 وقد تم استخدام معیار ،كبر قدر ممكن من التباین الكليأتفسر یتم اختیارھا لالرئیسة التي 

Cattel یستند على رسم الجذور الممیزة  الذي)jλ( مقابل رتبة المكونات الرئیسة )P( ،
، ویعتمد شكل المنحني الناتج على تحدید عدد المكونات الرئیسة التي ستبقى في التحلیل

ً فضال،  تبقى المكونات الرئیسة إلى الحد الذي یتحول فیھ المنحني إلى الخط المستقیمإذ
  .ر بعد التدویالسیماكبر من واحد وأالمكونات التي یكون تباینھا  معیار اختیار عن
  

  (Factor Rotation)تدویر العوامل 
التحمیالت وتعزیز قابلیة لحصول على أفضل إن الھدف من عملیة التدویر ھو ا  

ولتحقیق ذلك فقد تم اللجوء إلى ، )Cody & Smith, 2006, 329(على التفسیرالعوامل 
  . أي التدویر المتعامد، )Varimax( طریقة تعظیم التباین التدویر باستخدام

  
  الجانب العملي

 السعر العالمي للقمح من خالل فيتم في ھذا البحث التعامل مع المتغیرات المؤثرة 
 المتغیرات األساسیة المعتاد تأثیرھا في السعر العالمي والمتمثلة تأخذ :األولى ،دالتین

الل المتغیرات األساسیة المعتاد تأثیرھا في السعر من خ: واألخرى، )١(بالمعادلة 
، )2( مجموعة متغیرات األزمات الدولیة والمتمثلة بالمعادلة  عنًفضال ،العالمي
  :)*(وكاالتي

)2...(),,,,,,,,,,,,,(
)1...(),,,,,,,,,(

1413121110987654321

10987654321

XXXXXXXXXXXXXXfY
XXXXXXXXXXfY

=
=

 

  : إنإذ
Y   : السعر العالمي للقمح.  
1X  : لذرة لالسعر العالمي.  
2X : السعر العالمي لألرز.  
3X :  للشعیرالسعر العالمي.  

                                                 
  .)٢٠٠٥الخوالني،  (اهطروحة دكتورأ وإن المصدر األساسي للبیانات وكذلك لتوصیف المعادالت ھ(*) 

11X:عامل الحروب.  

12X  :افعامل الجف.  
 



  ]٢٠٩[دكتور مطر ویحیى 
 

4X : اإلنتاج العالمي من القمح.  
5X : الصادرات العالمیة من القمح.  
6X : القمحاالستیرادات العالمیة من .  
7X : التغیر في المخزون العالمي لمحصول القمح.  
8X:  األجنبیةتاالحتیاطیا .  
9X:  عدد سكان العالم.  

10X:  عامل الزمن المعبر عن مستوى التكنولوجیا.  
و ) ١(سعر العالمي لمحصول القمح لكل من الصیغتین تم تقدیر معلمات معادلة ال

وكانت النتائج كما ، باستخدام طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة ًالمذكورتین أنفا) ٢(
  . على التوالي٢ و ١ الجدولینموضحة في 

 عند مستوى )X1,X2,X3,X6(  معنویة كل من المتغیرات١یتضح من الجدول 
 معنویة المعادلة ً یبدو واضحا(F)ومن خالل قیمة ،  البقیةوعدم معنویة) %0.05(معنویة 

 بلغت إذ )2R(كما یالحظ ارتفاع قیمة معامل التحدید ، %5 مستوى المعنویة عندككل 
وھي تشیر إلى أن ، )%94.9( قیمة معامل التحدید المصحح بلغت إنو، )96.2%(

كما یالحظ ،  السعر العالمي لمحصول القمحمن التغیرات في) ٩٤.٩%(نموذج یفسراأل
وعدم معنویة ) %0.05(مستوى المعنویة عند ) X1,X6( معنویة المتغیرین ٢من الجدول 

، %5 مستوى المعنویة عند یبدو واضحا معنویة المعادلة ككل (F)ومن خالل قیمة ، البقیة
قیمة معامل التحدید و، )%96.6(  بلغتإذ )2R( كما یالحظ ارتفاع قیمة معامل التحدید

 من التغیرات في )%94.9(نموذج یفسر وھي تشیر إلى أن األ، )%94.9(المصحح بلغت 
  .السعر العالمي لمحصول القمح

  
  
  

  
  ١جدول ال

  تقدیر معادلة السعر العالمي للقمح باستبعاد متغیرات األزمات الدولیة
  باینمع نتائج التحلیل اإلحصائي وتحلیل الت

  



  ]٢١٠...                                                    [استخدام التحليل العاملي في معالجة مشكلة تعدد العالقات
  

  
 

Predictor Coef SE Coef T P VIF 

Constant 117.5 255.4 0.46 0.649  

X1 0.6938 0.1666 4.16 0.000 11.0 

X2 0.09102 0.02957 3.08 0.004 3.4 
X3 0.5107 0.2416 2.11 0.043 7.8 
X4 0.0333 0.1398 0.24 0.813 123.7 
X5 -1.2688 0.6380 -1.99 0.056 172.3 
X6 1.6414 0.6362 2.58 0.015 167.9 
X7 0.1324 0.1400 0.95 0.351 3.4 
X8 -0.01404 0.01938 -0.72 0.474 42.1 
X9 -0.05380 0.08639 -0.62 0.538 3004.8 

X10 4.140 6.962 0.59 0.556 3193.3 

S = 9.677       R-Sq = 96.2%     R-Sq(adj) = 94.9% 

Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 

Regression 10 72908.6 7290.9 77.85 0.000 

Residual Error 31 2903.2 93.7   

Total 41 75811.8      
  
  

  الكشف عن مشكلة تعدد العالقات الخطیة
)  ١٠(للعدید من المتغیرات قد تجاوزت ) VIF( یالحظ أن قیم ٢ و ١من الجدولین  .١

 . وھذا مؤشر على وجود مشكلة التعدد الخطي
  
  
  
  
  
  
  

  ٢جدول ال
  تقدیر معادلة السعر العالمي للقمح فضال عن مجموعة متغیرات األزمات الدولیة

  إلحصائي وتحلیل التباینمع نتائج التحلیل ا
  



  ]٢١١[دكتور مطر ویحیى 
 

 
Predictor Coef SE Coef T P VIF 

Constant -461.1 414.7 -1.11 0.276  

X1 0.7381 0.1764 4.18 0.000 12.3 

X2 0.06833 0.03365 2.03 0.052 4.3 
X3 0.4453 0.2571 1.73 0.095 8.8 
X4 0.1326 0.1694 0.78 0.441 180.1 
X5 -1.2192 0.6638 -1.84 0.077 184.9 
X6 1.5264 0.6797 2.25 0.033 190.0 
X7 0.1933 0.1755 1.10 0.280 5.3 
X8 -0.02649 0.02195 -1.21 0.238 53.6 
X9 0.1357 0.1368 0.99 0.330 7471.6 
X10 -10.96 11.21 -0.98 0.337 8211.8 
X11 -0.223 3.735 -0.06 0.953 1.5 
X12 2.507 3.990 0.63 0.535 1.7 
X13 -0.699 4.163 -0.17 0.868 1.9 

X14 11.358 7.227 1.57 0.128 5.0 

S = 9.720       R-Sq = 96.6%     R-Sq(adj) = 94.9% 

Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 

Regression 14 73261.0 5232.9 55.39 0.000 

Residual Error 27 2550.8 94.5   

Total 41 75811.8      
  
یظھر بوضوح وجود ارتباطات معنویة عالیة بین متغیرات دالة  ٣ من الجدول .٢

السعر العالمي للقمح مع مالحظة عدم معنویة ارتباطات غالبیة متغیرات األزمات 
9875(  معامالت االرتباط للمتغیراتإشارات كما یالحظ أن،الدولیة ,,, XXXX( مع 

كما  ).١( في المعادلة لمعلمات المقدرة اإلشارة مخالفةالمتغیر المعتمد ظھرت 
1310875( معامالت االرتباط للمتغیرات إشارات  أنًیالحظ أیضا ,,,, XXXXX(  مع

وفي ھذا إشارة ، )٢(المتغیر المعتمد ظھرت مخالفة لما علیھ في المعادلة المقدرة 
  .إلى وجود مشكلة التعدد الخطي

  
 

  
  ٣جدول ال

  ت االرتباط البسیط بین المتغیراتمصفوفة معامال



  ]٢١٢...                                                    [استخدام التحليل العاملي في معالجة مشكلة تعدد العالقات
  

  
  

، كما أن ً أن القیمة األخیرة للجذور الممیزة صغیرة جدا٥ و ٤ین جدولیالحظ من ال .٣
القیم األخرى للجذور الممیزة كانت قریبة من الصفر، وقد اقترنت ھذه القیم بدلیل 

تقدم ، وتعكس ھذه القیم االعتماد المتبادل بین المتغیرات ل)٣٠(شرطي أكبر من 
 . مؤشر آخر على وجود مشكلة تعدد العالقات الخطیة

لغرض تحدید أي من المتغیرات التوضیحیة المسببة لمشكلة التعدد الخطي للعالقة  .٤
 بأن المتغیرات ٤، یستفاد من نسب التباین، إذ یالحظ من الجدول )١(

(X1,X3,X4,X5,X6,X9,X10) م للجذور قل قیكما أن لھا أ، ٠.٥كبر من أ لھا نسب تباین
 للدلیل الشرطي، ومن الشواھد السابقة سواء ٣٠كبر من أالممیزة مقترنة مع قیم 

  تضخم التباین، نستنتج أن المتغیراتعواملمعامالت االرتباط أو قیم 
)X1,X4,X5,X6,X9,X10( ھي المسببة لمشكلة التعدد الخطي. 

  
  
 

  
  

  ٤جدول ال



  ]٢١٣[دكتور مطر ویحیى 
 

تباین لمتغیرات السعر العالمي للقمح الجذور الممیزة والدلیل الشرطي ونسب تحلل ال
ثر متغیرات األزمات الدولیةأباستبعاد   

 

Numbe Eigenvalue Condition 
Index 

Var 
Prop 
X1 

Var 
Prop 
X2 

Var 
Prop 
X3 

Var 
Prop 
X4 

Var  
Prop 
X5 

Var 
Prop 
X6 

Var 
Prop 
X7 

Var 
Prop 
X8 

Var 
Prop 
X9 

Var 
Prop 
X10 

1 9.46002 1.00000 0.0001 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 
2 0.96148 3.13672 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2843 0.0002 0.0000 0.0000 
3 0.42268 4.73089 0.0009 0.0118 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0129 0.0141 0.0000 0.0000 
4 0.08229 10.72169 0.0135 0.1678 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000 0.0026 0.0008 0.0000 0.0000 

5 0.04527 14.45527 0.0013 0.0202 0.0559 0.0008 0.0011  ٠  ٠.0011 0.0005 0.0503 0.0000 0.0002 

6 0.01761 23.17756 0.1863 0.6330 0.0690 0.0002 0.0001 0.0002 0.0075 0.0125 0.0000 0.0000 
7 0.00647 38.23471 0.1124 0.0632 0.0303 0.0073 0.0245 0.0266 0.0024 0.0007 0.0001 0.0014 

8 0.00342 52.56580 0.5386 0.0033 0.6673 0.0069 0.0012.٠ 0.006 0.0075 0.3961 0.0000 0.0041 

9 0.0005033 137.10271 0.0002 0.0242 0.0038 0.4580 0.1838 0.2196 0.1963 0.2192 0.0018 0.0180 
10 0.0002434 197.15298 0.0018 0.0502 0.0025 0.5236 0.7766 0.7394 0.4859 0.3042 0.0015 0.0231 
11 8.63606E-6 1047 0.1448 0.0257 0.1705 0.0030 0.0128 0.0125 0.0000 0.0018 0.9966 0.9531 

  
مسببة لمشكلة التعدد  ولغرض تحدید أي من المتغیرات التوضیحیة ال٥من الجدول  .٥

نسب  لھا  (X3,X4,X5,X6,X7,X9,X10,X14)، یالحظ بأن المتغیرات)٢(الخطي للعالقة 
 ٣٠كبر من أقیم للجذور الممیزة مقترنة مع قیم أقل  كما أن لھا ٠.٥كبر من أتباین 

 تضخم عواملللدلیل الشرطي، ومن الشواھد السابقة سواء معامالت االرتباط أو قیم 
المسببة لمشكلة ھي  )X1,X4,X5,X6,X9,X10(نستنتج أیضا أن المتغیرات التباین، 

 .التعدد الخطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥ل جدوال



  ]٢١٤...                                                    [استخدام التحليل العاملي في معالجة مشكلة تعدد العالقات
  

الجذور الممیزة والدلیل الشرطي ونسب تحلل التباین لمتغیرات السعر العالمي للقمح 
  فضال عن مجموعة متغیرات األزمات الدولیة

 
 

  
لعاملي ا اللجوء إلى استخدام أسلوب التحلیل جل معالجة ھذه المشكلة فقد تمأومن 

 وبما أن ھذه المتغیرات لھا وحدات قیاس مختلفة فقد تم ،مع المتغیرات التوضیحیة
ولغرض تحدید العوامل الداخلة في التحلیل فقد تم استخدام ، تحویلھا إلى الصیغة القیاسیة

وكما موضح ذلك في ،  (Cattel)طریقة المكونات الرئیسة من خالل االعتماد على معیار
كبر أمع األخذ بنظر االعتبار قیم الجذور الممیزة التي تكون ، في الملحق ٢ و ١الشكلین 

خذ العوامل الثالث األولى المستخلصة من المتغیرات أوعلى ضوء ذلك تم  .واحدلامن 
  :٦ جدولوكانت النتائج كما موضحة بال، وتدویرھا) ١(التوضیحیة للمعادلة 

  
  
  
  
  
  

  ٦ جدولال
ت السعر العالمي للقمح باستبعاد تحمیالت العوامل المدورة لمصفوفة االرتباط لمتغیرا

 متغیرات األزمات الدولیة
 



  ]٢١٥[دكتور مطر ویحیى 
 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality 

X1 0.443 -0.846 -0.089 0.919 
X2 0.053 -0.957 -0.024 0.920 

X3 0.601 -0.552 -0.138 0.685 
X4 0.928 -0.275 -0.100 0.948 
X5 0.941 -0.269 0.024 0.959 

X6 0.939 -0.279 -0.003 0.959 
X7 0.011 0.089 0.994 0.996 
X8 0.950 -0.027 0.013 0.903 

X9 0.971 -0.213 0.023 0.988 
X10 0.967 -0.227 0.023 0.987 

Variance 5.9688 2.2685 1.0278 9.2652 

% Var 0.597 0.227 0.103 0.927 

  
من التباین ) %59.7( نالحظ أن العامل األول وبعد التدویر فسر ٦ جدولمن ال

بذلك و، )%10.3(وفسر العامل الثالث ، )%22.7(في حین فسر العامل الثاني ، الكلي
 )*( كمیة الشیوعومن مالحظة .من التباین الكلي) %92.7( العوامل مجتمعة  ھذهفسرت

(Communality) المتغیر إن یمكن القول )(X7ة لھ أقوى ارتباط مع العوامل الثالث 
 لھا ارتباطات قویة X1, X8) ، X2 ،X4 ،X6 ،X5 ،X10 ،(X9 ثم المتغیرات المستخلصة

 ةبارتباط جزئي مع العوامل الثالث) X3( في حین یظھر المتغیر ،وحسب الترتیب
  .المستخلصة

  
  
  

  دون متغیرات األزماتمن ح تحدید العوامل المؤثرة في السعر العالمي للقم
ة تحمیل كل ـ المستخلصة وبعد مقارنة قیمةـنالحظ أن العوامل الثالث ٦ل جدومن ال

 ر ضمن تلك العوامل مع الخطأ المعیاري للتحمیل والبالغةـمتغی
)493.0S,332.0S,204.0S 321 نالحظ من ،  للعوامل الثالثة على التوالي)===

  .العامل األول

                                                 
 مدى التداخل بین المتغیرات ظھر ھي عبارة عن قیم موجبة تقع بین الصفر والواحد الصحیح إذ ت(*)

والعوامل المستخلصة، فإذا كانت قریبة من الواحد فھذا یدل على أن المتغیر یرتبط بقوة مع 
متغیر العوامل المستخلصة، أما إذا كانت قریبة من الصفر فھذا یدل على ضعف العالقة بین ال

والعوامل المستخلصة، أما إذا كانت بین الصفر والواحد فھذا یدل على التداخل الجزئي بین المتغیر 
  .والعوامل المستخلصة

  



  ]٢١٦...                                                    [استخدام التحليل العاملي في معالجة مشكلة تعدد العالقات
  

كما ، (X1, X3, X4, X5, X6, X8, X9, X10)ة علیھ كانت المتغیرات المتشبع أن
ظھرت في مقدمة على الترتیب  (X9, X10, X8, X5, X6, X4)المتغیرات  أنیالحظ 

ومن ثم ،  الكبیر في السعر العالمي للقمحتأثیرھا مما یدل على  المتشبعةالمتغیرات
)X3,X1 .( ـبوعلیھ یمكن تسمیة ھذا العامل )فيات األثر المباشر عامل المتغیرات ذ 

  :ویأخذ الصیغة اآلتیة) السعر العالمي للقمح
  

)X*967.0X*971.0X*950.0

X*939.0X*941.0X*928.0X*601.0X*443.0(
9688.5
1F

1098

654311

+++

++++=

 
أن المتغیرین ھنا یالحظ و، )X1,X2,X3(وفرز العامل الثاني المتغیرات المتشبعة 

)X1,X3 (وعلیھ یمكن ،  على السعر العالمي للقمحامما یؤكد تأثیرھم، ظھرا مرة أخرى 
   :ویأخذ الصیغة اآلتیة) عامل أسعار السلع البدیلة( ـ بتسمیة ھذا العامل

)X*552.0X*957.0X*846.0(
2685.2
1F 3212 −−−=  

 وعلیھ یمكن تسمیة ھذا العامل )X7( ھو ًا واحدًا متشبعًاوفرز العامل الثالث متغیر
  :ویأخذ الصیغة اآلتیة) المخزون العالمي لمحصول القمحعامل ( ـب

)X*994.0(
0278.1
1F 73 =  

  
   المستخلصةةعر العالمي للقمح اعتمادا على العوامل الثالثتقدیر معادلة الس

تم استخدام طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة لتقدیر معادلة السعر العالمي 
 )F1,F2,F3(العوامل المستخلصة وذلك من خالل انحدار السعر العالمي للقمح على ، للقمح

الث فقد تم إعادة التقدیر على ولعدم معنویة العامل الث، بحسب صیغھا الواردة أعاله
 یالحظ  معنویة إذ، ٧في الجدول  وكانت النتائج كما موضحة، )F1,F2(العاملین 

وعند البحث في  ).%0.01( عند مستوى المعنویة) العاملین(المتغیرین التوضیحیین 
 العاملین نكما یالحظ أ ).%0.01(معنویة المعادلة ككل یالحظ أنھا معنویة عند مستوى 

 أن المعلمة ًونالحظ أیضا، من التغیر الكلي في السعر العالمي للقمح) %87.9(را فس
لطردي للمتغیرات ذات األثر المباشر امما یدل على التأثیر ،  موجبة(F1)المقدرة للعامل 

كما ،  على متغیر السعر العالمي للقمح(F1) السعر العالمي للقمح والتي یمثلھا العامل في
مما یشیر إلى أن درجة تأثر ،  بدت صغیرة)F1(معلمة المقدرة للعامل یالحظ أیضا أن ال

وھذا یرجع ، كانت متواضعة) F1(األسعار العالمیة للقمح بالمتغیرات التي یمثلھا العامل 
  المقدرة للعاملمعلمةالكذلك نجد أن  .إلى سیادة احتكار القلة على السوق العالمیة للقمح

)F2(ر العكسي لمتغیرات أسعار السلع البدیلة التي یمثلھا العامل مما یوضح التأثی،  سالبة



  ]٢١٧[دكتور مطر ویحیى 
 

)F2( ، فيتتفق مع المنطق النظري لتأثیر المتغیرات التوضیحیة  ًآنفاالمذكورة والنتائج 
   .دون وجود أیة مالمح لمشكلة تعدد العالقات الخطیةمن المتغیر المعتمد و

  
  ٧جدول ال

 مع نتائج )F1 ،F2(العوامل المستخلصة تقدیر انحدار السعر العالمي للقمح على 
   وتحلیل التبایناإلحصائيالتحلیل 

  
Predictor Coef SE Coef T P 

Constant -32.90 10.07 -3.27 0.002 
F1 0.0019352 0.0003324 5.82 0.000 
F2 -0.092313 0.007309 -12.63 0.000 

            S = 15.32       R-Sq = 87.9%     R-Sq(adj) = 87.3% 
 

Analysis of Variance 
Source DF SS MS F P 

Regression 2 66664 33332 142.10 0.000 

Residual Error 39 9148 235   

Total 41 75812      
  

   بوجود متغیرات األزمات الدولیةتحدید العوامل المؤثرة في السعر العالمي للقمح
لعاملي للمتغیرات ادام أسلوب التحلیل  تم استخفقد) ٢(المعادلة فیما یتعلق ب

من ) %45.3( أن العامل األول وبعد التدویر فسر ٨ یالحظ من الجدول إذ، التوضیحیة
، )%10.2( والعامل الثالث فسر )%15.9(في حین فسر العامل الثاني ، التباین الكلي

 العوامل فسرت ھذهبذلك و، )%8.3(وفسر العامل الخامس ، )%9.4(وفسر العامل الرابع 
 المتغیر إن كمیة الشیوع یمكن القول ومن مالحظة، من التباین الكلي) %89.1(مجتمعة 

)X9 (المتغیراتلھ أقوى ارتباط مع العوامل الخمسة المستخلصة ثم  
(X10,X5,X6,X4,X11,X8,X2,X1,X13) في حین تظھر ، لھا ارتباطات قویة وحسب الترتیب

  .ل الخمسة المستخلصةطات جزئیة مع العوامبارتبا )X3,X14,X12,X7( المتغیرات
التي نفسھا المعاییر  إلى ًواستنادا،  الذي یوضح مصفوفة التحمیالت٨ل جدومن ال

نالحظ أن العوامل الخمسة المستخلصة وبعد مقارنة ، اعتمادھا في اختیار عدد العوامل تم
 والبالغة للتحمیل المعیاري أالخط قیمة تحمیل كل متغیر ضمن تلك العوامل مع

)4625.0S,4347.0S,4182.0S,3352.0S,1986.0S 54321 =====( 
 ,X1)فرز المتغیرات المتشبعة أل األول نالحظ أن العام، للعوامل الخمسة على التوالي

X3, X4, X5, X6, X8, X9, X10 ) ،عامل المتغیرات ذات (ـ وعلیھ یمكن تسمیة ھذا العامل ب



  ]٢١٨...                                                    [استخدام التحليل العاملي في معالجة مشكلة تعدد العالقات
  

لتي تشبعت على العامل  ا نفسھاوھي المتغیرات) األثر المباشر على السعر العالمي للقمح
  :ویأخذ العامل األول ھنا الصیغة اآلتیة) ١(األول لمتغیرات المعادلة 

  

1098

65431
*
1

X*981.0X*984.0X*952.0

X*959.0X*96.0X*942.0X*667.0X*527.0(
3352.6
1F

+++

++++=

 
وعلیھ یمكن تسمیة ھذا ، )X1,X2,X3,X14(فرز العامل الثاني المتغیرات المتشبعة أو
 التي  نفسھاوھي المتغیرات، )عامل أسعار السلع البدیلة والصدمات النفطیة (ـبالعامل 

 لھا ھنا عامل الصدمات ًمضافا) ١(تشبعت على العامل الثاني لمتغیرات المعادلة رقم 
  :ویأخذ العامل الثاني الصیغة اآلتیة، )X14(النفطیة 

)X*614.0X*419.0X*944.0X*761.0(
224.2
1F 14321

*
2 −−−−=  

  
ذا وعلیھ یمكن تسمیة ھ، )X7,X12( ین المتشبعینفرز العامل الثالث المتغیرأو
  :ویأخذ الصیغة اآلتیة) والجفافعامل التغیر في المخزون العالمي  (ـبالعامل 

                                                                   
 )*844.0*816.0(

4291.1
1

127
*

3 XXF +=  

 ركما یالحظ تكرار ظھور المتغی) X13,X14(فرز العامل الرابع تشبع المتغیرین أو
)X14( ،ـبكن تسمیة ھذا العامل وعلیھ یم)  عامل األزمات المالیة والنقدیة والصدمات

   :ویأخذ الصیغة اآلتیة) النفطیة

)X*644.0X*916.0(
3228.1
1F 1413

*
4 +−=  

 ـبوعلیھ یمكن تسمیة ھذا العامل ، )X11(فرز العامل الخامس تشبع المتغیر أو
  :ویأخذ الصیغة اآلتیة) لحروبعامل ا(

)X*973.0(
1686.1
1F 11

*
5 −=  

 
 

  
  ٨ول جدال
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تحمیالت العوامل المدورة لمصفوفة االرتباط لمتغیرات السعر العالمي للقمح فضال عن 

  مجموعة متغیرات األزمات الدولیة
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Communality 

X1 0.527 -0.761 -0.061 -0.112 0.130 0.891 

X2 0.151 -0.944 -0.027 -0.029 -0.042 0.918 

X3 0.667 -0.419 -0.174 0.076 0.374 0.797 

X4 0.942 -0.198 -0.075 -0.137 -0.068 0.956 

X5 0.960 -0.183 0.044 -0.068 -0.062 0.967 

X6 0.959 -0.193 0.024 -0.064 -0.052 0.964 

X7 0.030 0.169 0.816 0.027 -0.112 0.709 

X8 0.952 0.068 -0.043 0.115 0.082 0.932 

X9 0.984 -0.121 -0.005 -0.065 -0.031 0.989 

X10 0.981 -0.139 0.001 -0.064 -0.035 0.987 

X11 0.064 0.025 -0.060 0.016 -0.973 0.955 

X12 -0.068 -0.090 0.844 -0.009 0.166 0.752 

X13 0.109 -0.121 -0.036 -0.916 0.030 0.867 

X14 0.014 -0.614 -0.042 0.644 0.051 0.796 

Variance 6.3352 2.2240 1.4291 1.3228 1.1686 12.4797 
% Var 0.453  0.159  0.102  0.094  0.083  0.891  

  
  

  على العوامل الخمسة المستخلصةً تقدیر معادلة السعر العالمي للقمح اعتمادا
تم استخدام طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة لتقدیر معادلة السعر العالمي 

العوامل المستخلصة وذلك من خالل انحدار السعر العالمي للقمح على مح للق
)*

5
*

4
*

3
*

2
*

1 ,,,, FFFFF( ولعدم معنویة العوامل ، ًالمذكورة آنفا بحسب صیغھا
)*

5
*

4
*

3 ,, FFF (إعادة التقدیر على العاملین تفقد تم )*
2

*
1 , FF( ، وكانت النتائج كما

عند ) العاملین( یالحظ  معنویة المتغیرین التوضیحیین إذ .٩ جدولموضحة في ال
وعند البحث في معنویة المعادلة ككل نالحظ أنھا معنویة ) .%0.01(مستوى المعنویة 

من التغیر الكلي في )  (%87.5كما یالحظ أن العاملین فسرا ).%0.01(عند مستوى 
 .السعر العالمي للقمح

 الصدمات النفطیة ھو العامل الوحید من متغیر أن ًآنفا المذكورةكما تظھر النتائج 
 بتأثیر معنوي على متغیر السعر ًالذي یبقى محتفظا األزمات الدولیة متغیراتبین 

 األزمات الدولیة بتأثیر معنوي على متغیراتفي حین ال تحتفظ بقیة ، العالمي للقمح
  .المتغیر المعتمد

  
  ٩ل جدوال
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*(العوامل المستخلصة مي للقمح على تقدیر انحدار السعر العال
2

*
1 F,F( مع نتائج

  التحلیل اإلحصائي وتحلیل التباین
 

Predictor Coef SE Coef T P VIF 

Constant -32.43 10.24 -3.17 0.003  

*
1F  0.0019385 0.0003237 5.99 0.000 1.1 

*
2F  -0.096014 0.007784 -12.33 0.000 1.1 

S = 15.58       R-Sq = 87.5%     R-Sq(adj) = 86.9% 
Analysis of Variance 

Source DF SS MS F P 

Regression 2 66341 33171 136.59 0.000 

Residual Error 39 9471 243   

  Total 41 75812    
 

  
  االستنتاجات

القات الخطیة بین المتغیرات التوضیحیة المتوقع بعد معالجة مشكلة تعدد الع  
لعاملي بطریقة اتأثیرھا على السعر العالمي للقمح من خالل توظیف أسلوب التحلیل 

 متغیراتالمكونات الرئیسة وتوظیف النتائج في تقدیر معادالت االنحدار سواء باستبعاد 
  :األساسیة اآلتیةاألزمات الدولیة أو وجودھا فقد تم الحصول على االستنتاجات 

العالمي  على السعر العالمي للقمح والمتمثلة بالسعر إن المتغیرات ذات األثر المباشر .١
والصادرات العالمیة من ، واإلنتاج العالمي من القمح، للذرة والسعر العالمي للشعیر

، وعدد سكان العالم، واالحتیاطیات األجنبیة، واالستیرادات العالمیة من القمح، القمح
 المتغیرات كان لھا الدور ن ھذه أوعامل الزمن المعبر عن مستوى التكنولوجیا

عامل ( السعر العالمي للقمح من خالل بقاء العامل األول في األول المؤثر األساس
*(أو) 1F) ( السعر العالمي للقمحفيالمتغیرات ذات األثر المباشر 

1F(ن معادلة  ضم
األزمات الدولیة أو بوجودھا على متغیرات االنحدار التقدیریة سواء بعدم وجود 

  .التوالي
*(أو  )2F(إن متغیرات أسعار السلع البدیلة والمتضمنة في العامل  .٢

2F( كان لھا دور 
 بعدم ءعادلة االنحدار التقدیریة سوا السعر العالمي للقمح في مفيمعنوي في التأثیر 

وتتمثل متغیرات أسعار السلع البدیلة ، األزمات الدولیة أو بوجودھا متغیراتوجود 
  .بالسعر العالمي للذرة والسعر العالمي لألرز والسعر العالمي للشعیر
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ثبت عامل الصدمات النفطیة تأثیره المعنوي على السعر العالمي للقمح من بین كل أ .٣
امل األزمات الدولیة األخرى مثل عامل الحروب وعامل الجفاف وعامل األزمات عو

ویالحظ أن تأثیر عامل الصدمات النفطیة أسوة بعامل أسعار السلع ، المالیة والنقدیة
  .البدیلة یرتبط بعالقة عكسیة مع متغیر السعر العالمي للقمح

 استبعاد عوامل األزمات الدولیة إن نتائج التحلیل في ھذا البحث والتي على أثرھا تم .٤
تؤكد جمیعھا باستثناء عامل الصدمات النفطیة من التأثیر على السعر العالمي للقمح 

أن السوق العالمیة لمحصول القمح تخضع لسیطرة احتكار القلة بغض النظر عن 
  .قوى السوق والعوامل المؤثرة فیھا
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