
  اَوان . ى.    ا طذار . ى.     ا ظ . ى. رَز

 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٩٧                                                            )٢٠١٧ 

  

 ؤظي واَ رى دةرام زامي دد مَان ر و رةردا 

ا ظ . ى. رَز  

  رورى  

 ك. رَةدن و ورى/ وري

  و-َددزامي 

ا طذار . ى.   

  رر  

  ك. رَةدن و ورى/ ر

دد يزام-َو  

َوان  ا. ى.   

  رورى  

 ك. لَ/ رةزطرى

دد يزام-َو  

 

 

  

  ط  ،دةدات دد ىى زامدةر رامَ ى رةوؤظ وة وَ و وةَ 

 موَ ن ورة َر م ر  ردةد  و ار مم  .اوة  رى واورى و ر

 َ َوة  طَةي. ) Factor Analysisى َرى دةران  اوة  رَى (رةم  دة َى

 َ anomalies   ي دوَزوةي factor analysis  رَي  نم ةطَراو َ ذرةن مَان  ةمي

communality composed َ P اوَروة ط رةورة ذط  رةي وم    وةيدم رةين ذاوةرط 

َ م اوَرطَ   نَ َدةط نةي. رةَ ط َ  وةَ يَر PCA َراوة َ وةيدوَز 

  . (٢٢ SPSS, V) وَطا  ر Varimax   موةي طل نرة

  زم  رر  ر ريَ مزرامن دامةدةر  نرر  ر ردةد 

  رى  وةىَ ةرَ  يرطو رى وَ وام م رَ ات  ري يون  و مرَ رير 

َرم دةرووم  رى  وَ َ  وون ورا  روويري وو ردي وان و ت وةَو .دةروة ة 

مي ز و رة و زام مَر ر ةيَط ن داوايم وةي و   َ لَراوةط ريداوا 

 وا موم و ر موم و يَ  م ةو َروم ري ري طلَ ر  مطم و  مط َزار

 مري و ر رةمن راردواى اردن  ت   ََ و  َم م و وارة  و  مو  و

  و ي ر  و ز ر  َ وةي ر و م ك  ر  زامري ودموةي و َران ردموةي

  مدن اري و مودا  ت ر ردم  م و م رمرام ذرة و و ري ي َش

 نَر  و  راَ ون ر ر دة رر دان اردم   ودا.  
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َ  

د َذردن.  وم نر    َ   م وري رَةي واز َرىدردةي 

مَ   .َةن م وة طؤدةي دة و دردة مَموةَ ةك   ورك مَ ةك

وة   َ و َة ر رةن  دردة ي اوام ي رووي وري و  و

  ن َ زؤر َ وة رك زؤرةَمطو ن. وةدة  يم ااردم ةوة ةي 

 مو دة ن اردم يم مور ةرةمم دم  نرةَ ت ن دي

  ممةري ر  ،وة َن  م ورمما رةم دةداوة.

 ردةيري د و م يرىَ ،مامرر  رير َذ َودة ورا ةَ ت

 َ مََ َم  وةاوة زؤر ةَ رت زؤر مامرار ر  .وةرامَ ريداوا

 وة ،مور .نَ نرَ اوةَن و رز  َ وةَدة رز ردةد  رير ت

 وةش وة  وة  دا ي دوام  ت َ وة دةر م َ و مرد َر وةدا

  ي  راوة. دةرو  َو   َوري و

 ا وةَ ةدةو وة داَ   ردةيرىدَ دد يوي زامدةر وام  .

 امي   ر ط و  دةرام  زام و درم ووةش  رووي 

زام رووي دردةوةن. وةرط م وري و  و ن و وم م دةروي و 

م زامروة  وم م َزاري ر. وةدة دواي رةري طو و ا دا ر    َدةدمن

  َ .  رووووموةي

موة: طَ  

 َر و ط ن مو و ماَ َ او وَ َ زام امري دةرَ يَ

ر َردم ت دادةمر .َوان  َ رةو و  َرَ و وَدم رةر ي 

  رطة.

  َ وة:

 م  وةَرد رة  وري ورىار   ردةى  ود  ر  مرة

زامَ  .رىدي دةرام  ام رطم رَة و  طرام دواىدد. وة َروم دةرام زامى 

روة .دةدةن ردةوةي ددم ر  يرامَو ر دواي انرط  

  َي َموة:

ة وري و  و روة روة و  زامى دد دةراموم رَة زؤر َ رى  مَان 

   م و ؟دد يزام امدةر ومرَ ي ز وم  
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  طمي َوة:

 َمط م وةَ  :   

١.  َر.دد يزام امدةر ومرَ  ارن ن وري ي 

 رةَ   روم دةرام زامي دد.ي وري رؤ رن م  رارىي ر .٢

٣.   دمدة  ي   م  وم  ومدة ا دن وَ م  دازام

.زام امدةر  ر  وةيدؤز   رة رؤ ََر دةم يزار 
  

َ :وةَ  

   دةرام زامي د ري وَ دةطَوة. اردةك

  َازي َوة:

) دمدا   وةَ م  ط ٢٠٠)  ز  اوة را ر (ري ٢٥ (

  ريراور وري و رىةار  ي و د يزام امدةر ومرَ ردةيد م و 

   ي ا ؤظ دة .َادةط .َم دا دةووةن َ َازة 

  ري َوة: 

َ س ر دوو َش دةدا وة    َد َ و ر م    .ش َ 

   مَ و رىَ  .دووة  مرةرىَ َدةط  . ي وة  َد َ  و َ 

دةطَوة   ط  ووة م ا د م دردةي َرى. ر رارَو وري و  و 

 ا دة .َن دةر و َرةن (ات وات) د  .َدموةي ر رن 

  

 ري م :  

  وةَ  ري م  اوةمر   َوة دةدر و وةَر  و دواي  و 

   م اَ وةَ  دةن. زاراوة رمدا ريَ

  

١-١.  مَ و رىَ   

  دنر ونمرةزوو اممم  وةر اوامر َةرمرى مَ ةيَردا و ر يزار

 ا ةَ  ،ر ةَ رىَ ةيَا رَ .ط ةَ ور ري مط َةرَ

 رن يَ دةرةوةي يوام د رانَ ةيَو ر  نر يوام ن  وة دمر م دمَ َر

   ،امان وَم  ت و اَدر رىَ ةيَر مرراورد ريم  .رري  ١٩٥٤ اويَر

دةوَم(International Labor Organization “ILO”)  يزار  م مدمَ دمرا ريَر

 .ن دامري و ،راونَط َ وام رةو و  ذوَ مي ون زؤر ،كةَ م   م

زؤر  وم زة طدوو رد ،َ رَي و رَاوةدا  دموةي ذرة طورة  زةي ري 

  ) .٧ ,٢٠٠١ ,Byrne and Stroblرَا ت  وة (راوردري  و وم و د
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) دةوَري م اويَر مرةَةي رَطILO و رط رةَ َ (ت، ١رم (دةي ٢ َ (

َ ة ط رَ طام .َ .رمة ََدم مَ ة ا (دواي ردا ر٣ردن َ و 

َ ن َر ني وزؤر ندمَ ةَر ةَ ر م  اَ َ وة اموة دة .

  امراورد ط  رانَ رةت ري زؤر وردةزام ومى م رانَ دمَ م .اورط م َلط

وا ت  زامري ر  طراوةم  م ةمي دار ردة  وام مي وةمر  رَو ن

 .)٧ ,٢٠٠١ , )Byrne and Stroblت

ك  ز ردةن و دواا دة موم ر َ   دة َوةي    ر َرى

دةطر ،َد َ   ر.  طلَ وةا م َن امي ردمن م وة :الَ، مش، 

 و  ندمر يام ن َم اررا  .مم  شوام ان و و :وة َرمر دامَ

 َ َ امدة ط ةَ .انمَ   يم دي َ ر ر دووط َرر دادةمَ  و )

  :)٢٠، ٢٠٠٩رس، 

٤. .َ دمر يام 

٥. .َر ردا دواي 

 
٢-١ . مرةرىَ  

 مرة مط امرىدةَ :وة ارةوة روون يرَ   

  

  

  

  

  

  )٢٠١٤، دة اوة. (َ ر ن َةراموة  روة:

  

 مرة مَرىَ نم :  

  :ا اورَ   )( رى -١

) اوةوة،  و مش  ور اورات ادي   ورن (َر و رة 

، امدارر ذا م   َاور وةيم  وا واتدةر م ن وة وَرزدة رط 

ر  موة وَدة  ا وةَر   َا ددوا وري  وةَدة  َلط ش وة ،

ذاموة  رىرةم دةطرَوة  َ ذاموة  ة دة َ دوورة  ا رَدمَ ران و

  روودةدات.

 

مرة ريَ  

ا 

 )رووش(

 اة

 )طااو(

ا 

 )ري(

ا 

 )َن(

ورا 

() 
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  ):ا اَ )ن َرى - ٢

 رة رَ ي روودةدات اماوطي ةيَ ر  انَن موو م   نرةر ي روودةدات وة 

 رين زام  دواي  ي وَرردا دةط  َرردا دةط دواي  شوام و  نر   يوام

 ،) َردا دةط دواي٨١، ٢٠٠٨.(  

٣ - ) "" رى رىَا ا "ا": (  

 رَ رة و وري يمر امرط   ر يَ  ري امرط  وورد وا  

ا يمر امرط وة ،مَر امرط  نر ر وةيازرامد ط مَر ريم 

ا رَم زن  دازراموةن  موي     .رةممَ   و زام و

  ،وات دةوَةري مَ َلط نزار ك و وةي  وةش ،َ َ َزة دة  ي

اري َرة دةن  و وةش  َ دة ري ر  ، وةش وا  وةن ر و دازراوةن  ت دةرد

رة ن وة ت دز  وَ ةمر ةَ  ن، وام   وةم  ري دةرى شَ 

  ) ٦٣، ٢٠١٤، (ري زد دةت.

َ وة َري ام  ممت دة َ َوةي َ َرة دةن روة و رة َردا

  ر و َدة ورةط َ ش وةَ نَ زة يذرىَ  ةوة  وة .زار ومدة ز

ةش  ردوو  وَ ووةن َ  ز  وة دةموة وةي َ رةن َ َ ن َوة و

وةش ر و رطام داراي  ،ري َو رز و م  ما وةش َة رةَ  ري ام رز

و ز دةَ.  وة  ةوة َ رىَ رةن دةم ر مو وةن رةن. َ ن ي وةش 

َ اي ط   وةدم ومَ وة ومَ وم ايرةر امَ نؤظ   ة يوم

و ي مرو و رؤذةم  ر و داواري ردةوا مو رن َ  رىي َوم ي 

  .  رزدموةي يَ

  :)ا اة او اَ )رى  ماو   در - ٤

.  زدوم ورة  زاري ر  راورد  ا  ريدة رة  َة روون زدةي رووي

 يردةوا م و ر  طامَ  وةَرردا روو دةط يزار  ر دة  ومدي ز دةدات

  َاي دامان.

و َ . وة وة ي در  َرت دة َطَةي ري  طااو دةَ ا و َ رىوة 

ة  وةي  وري زد دةت  َرىرَةي ، و  ومَ وو رةو  وري وري ممَرى

  ) .١٩، ٢٠١٢(ادر، 

  :  )ا اَرى رووش ( - ٥

 َ  رامَ  زؤري رةذ وم َ رووي  كةَ  وة يم  ،ر 

َ  َدةطري زر  م و  دة  نوةردةط َ  ،ََم   يرة َ  رط وة

  وم رن رز دةموة  وةش مي وة دةطم َوم و َرامَ اي -  َدر َر  مت
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رووش  ر  ر ةدات وةش  ي وم زد وم رَةي  وة  وم دواودا َرى

 طااوة َرن و رة  ةو زةو مي  ردة، و دامان  ردةوا   دة ر

 دةيز ر ي ، زاري ر و  زام امدةر مزرامدا  ت وم م و 

وةم و  منة  ،اد)١٣، ٢٠٠٠( .  

  يرام  و  ناوداوا (رات) وَ َرردا دةط دواي  يوام و ن دامر واط

 ردة م َري مزام   َم  رط ،َو ر دةرا َردة رة  رةين و ت و ذ

 دةي طران َي  و َرامي دواي ردا دةطرَ  مزامراوة وا ر و مَ َ ةك 

رة ت و  َ ي يرج ةَ  ن  يرامَ و ممردة وَ  رةت ن ريزام  ك

(ا ا) َمَ  رىدةَ  َري  و دةي طرام درودواي ردا دةطرَ دة و .َو 

  .   )٥٦، ٢٠٠٦(ارة، 

٣-١.  موَرىَ:  

و دردام   ك َ  ةك زي َن وةش ري و  َرىدردةي 

ي رزدموةي ؤوم روة ي و دردة دةَ دةروَمي  و دردة دةوَوة. م ور

 رة ر و دة  نورنور، ورا ار ةوة  روة .تذاري دة وةيومرز ي

م ر ن و وم ي درو َوة دةردذ را م امي دؤر َر دةار و زؤردة  ت و  م

 مودا اردم .اردة   

و ي  و دردةَ ةك وام مَر َ   رةوة ري  رر

و رة ش  َ دة دن ت َم    ت وة م م  دردةي دزَي وة دزي و رَي 

دة رز ن  ي زمةوةي مدم وةش ت ر وري دة يزؤر َامرط وة و

 موَ ممري زمم وةيدم رى وََ و   وة رة دمؤم  ز  وم

روةي ةموةي َامَ   رىت. وة زؤر ري ر وامش و  ا دة ي رطام و

 .ورةزؤر ط   ا دي  ش  

 َو ورن: .١-٣-١

 َدةوَ   نورارةوة يم وةَ  )٤٣-٤٢، ٢٠١٤، ا:(  

١-   امرط وةيومرز وةيومي م وةش رى، وةَ ايَ وةيومرز ر وةش ط

رَن، وة رزوموةي ذرةي رران ي َ ران،  وةش َ ي  دةوة و 

ام وةيوم ن نَروت و وة وةيوم ن و ر زدا روة ،مَر ي

. وةم دا 

٢- َ رى زؤرَ ةم ةيَ راوة، و ََيَ  ةدة  وةيدمر م رير وام ،وةَوةي دةَ

 م ،رىَ وة م دواي وة ،ََر دةم رووي دة دةييَ.ز  ي يَ  وةيوم 
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٣- دةوَ ام رةزا و َ ران ةَك دواى ك  د ندمَوةر وةي ي زؤري وةش

 َرومن. 

 ؤظ دة دةََ  و َوي زام و رةزاي دارام ي ري ؤ ،دةَ َرى -٤

 راري رزي  ،  ةام   دي ا  رزي ، و  ر

 ر مؤظ و وة ومرَ َدر وة َدة مي وة َم م و موَ و م

 ،نومن رؤرة و م ران وي دا َدة  ،ادوا  ر  وةَر رط تمم وة ،

 .َزدادة ارر و  نَ وا 

رةي  ،و ي واي ؤدام  رةي رَم رمو َة وم دادةمَ َرى -٥

 .َمدةط   مَر 

وموةي رةي ر مم، وة ن وموةي  ا ط  ،وةش دة َي  -٦

.ر وةيوم 

٧-   يمو دا ر ج و رةي وةيومي مَر تو رةي دة وةيومم رىَ و ،َوة د

 ةَ  يام وم وازك دواى ك وةي مزار  ذاري  و رةي وم دز. 

٢-٣-١. وَ ران:ر 

رة وَ  َرىَ م    ىَو  وم و وة وةمم َ و زؤرى ش و ن

ر  ىمورت ووش وا دة ، ى ةوى، وة مرم ى وم وة، وة درووم رىَ ى ط

ان َ ط و  ن  دةَ ى ز درو دةَ و ت رَ زى دةو ر  را دازراوة

 دنو ن.  

 منوة طررا وَ  ، ن (ام١٢-١١، ٢٠١٤:(  

١.    ى ومم رودؤ ىَم  وةَرت دةط ىش زؤررالَ و ىرط ، 

 رىَ  ومدزز ممم ى َن،  دةرةَ ن نو  دةرووم  م  َؤر

 و َام رى  .من مَ ر دةدات  ام رى 

٢.   َ وة و اوة َيط  ىو  توة دة  رَ نزار  ش  

 دةت.ى  زةت موا و 

٣. َ ن وةر و   دن ا را َمذ وم  ن ر  وا و دةو م

  نوامَ ى ى  ط لط ومةر ى َى، دةَ  وةىوم ت، وةدة درو

 .ا  وو رارى ر ى 
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  رر ن: -٢

 رَا  رَ  واو م َواز دة  وامدة وة دةدات   اوىو دا  

 ى ى َر  وةى ى دة َش  دةت، ى رودؤ دازى زو و دراو   روة وة دةت

و ورىارة و دزى و م َمن ت  )م و وام ، ٢٢٤ ،٢٠١٠.(  

َراميَ  دة رى وةَ ن  رداب و م  دان ى زؤرى َن، دةرى طَ  

ش دة نط  ر و   نداداط مط ََ وة  وة ر ا َوم َلَ داوى ة

م  و وم   دةوم دة َ وامى  م. وة ط دةطر َو مىَ

  ).٢٢، ٢٠٠٥م رة  ،) ردن  راى ورىرةن و 

  ):٢٢١، ٢٠٠٩طم رر م من ( اوي، 

١.  ط ر ةىَوةى رومزار ىرا   نر ون وةن دة ط  

وموةى ودَى مرو و ورى  ،ش دة َى  ن و د و ذَممرو و َن و  رَو

.دوان رةىو ذ م وموة زؤر  

زدومَ اى َرى و  و َون  راك، وة دة دام روةى داى ش د و  .٢

  دةدات، وة دة و َ  ن زراوةدا ومم  م م  ى

 ون ودة   ى دةدات ا  ش  ، و امَ و ن و دةروومرةدة 

 زؤر ارن  ر َرررمى  و رةراى ن  رى وان و رةطز . وة اردموةي ي 

 و ط  ىمزةرةر  َر  ،تدة َ  ر ةَ  ك  كةَ  ،

. داط  رة 

 

ا م :دووة   

  َ َد م ا وةََ َ م  ويزراو دةرَى دامزام د – َو  

 زامَي  م ر رةَ ة رةن ) Factor Analysisرَي دموةي ري (

دد-َو شاوة دا.  

 داَ دموةي. ١-٢

 و  وَو راو و رَي َاوةوة دامزراو م را ر ىممى دا و

-دد زامَي دامزراوي ) ٢٠٠( دا ر رةَ ة ارر .  روة  وك

َو اوة )َيرةى). ١ذ وم وةر  وةَ ن ١٣١وة دام وام  َي رطنموةن ام  و 

ر واوي ون مَر دراون.  

٣-٢. وةىوردمرى م  
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٠٥                                                            )٢٠١٧ 

 ن يطَراو و َرن ةطَراو  َري دموةي روون: )١( ي

 

  

 ي )دا١ ( نَ َودةردة  يزوَر م زراوودامار ى  را نرزةط رةى ةَر )و%) ٦٢.٦ 

 َامارن وامي و%) ٧٤.٨( رؤن وام وةن و َةَ%) ٥٠.٤( لَ ٢٥  ة من  وامي

 %).٧٠.٢( دةذ ردا مو    وامي ا و%) ٦٦.٤(  وةواودو زامن  ٣    وامي و%) ٥٨(

 و  وة ىم ش و ىامدةر ى دوام  زراونَدامر  ىام و  وةَرا دةط 

  م راطوة.وة وة ؤى دازرامطم در

 

  )  َPrinciple Component Analysisرةن ( دموةي. ٤-٢

١-  ر وةي مَم نامم َ زام   ري وةيدم رةي وم،   م َدة 

 دوو  دَ َ طَ ةي) )Sampleوم رةي ري. ر دموةي ردم َ وَ و طورة

  ومsubjects-to-variables [STV] .(َ ( طراوةن  َن رَةي  و) ن( ن ذرةي ش

 : َم َ ر وم رةي دردم ي

 رةين ذ ٥١ دام ز  رةين ( ذاوةرطLawley & Maxwell, ١٥٣ ,١٩٧١.( 

 م  ١٠  َ ر اوَرطَ ةي وةَن ر َ ناوةرط [STV]َ  َم  ٥ (Bryant & 

Yarnold, ١٢٥ ,١٩٩٥) 

 م  ١٠٠  َ ةي وةَن ر َ ناوةرط [STV]  َم  ٥ )Suhr, ٨ ,٢٠٠٦.( 

 م  رةيذ  انَم )٣٠٠-١٥٠ (َ )Hutcheson & Sofroniou, ٨٧ ,١٩٩٩.( 

 طن  َن  دوورةوةوة رَةي دي

٦٦ ٥٠.٤   ٢٥ 

 ٣٠ - ٢٦ ٥٠ ٣٨.٢ ن

١٥ ١١.٥   ٣١ز  

 ر ٨٢ ٦٢.٦
  رةطز

٤٩ ٣٧.٤   

٢١ ١٦ َد 

 َ ن
 رس ٩٨ ٧٤.٨

٧ ٥.٣  َد 

 ر و دَرا ٥ ٣.٨

٥٥ ٤٢   
 رى َامارى

 َامار ٧٦ ٥٨

٨٧ ٦٦.٤   ٣ 

  م دةرون
٦ - ٣ ٢٩ ٢٢.١ 

٩ - ٧ ١٠ ٧.٦ 

٥ ٣.٨   ١٠ز  

 مور ٩٢ ٧٠.٢
 َ م َون

 دةرةوةى ر ٣٩ ٢٩.٨
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 ٢٠٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 م  ٢٠٠  َ و  ردموةي ةَن ر َ ) ناوةرطGorsuch, ٤٤ ,١٩٨٣.( 

 م  ٣٠٠  َ )Norušis, ١٠٦ ,٢٠٠٥.( 

 

 ر ش . ١ َ ٥.٢٤    طراوةن  َ رَةي وة  نطَراو ٢٥ و   ١٣١  دان طَةي 

 ).٨ ,٢٠٠٦ ,Suhr(  دةََدي نطراوة َ  رَةي

٢- روة َ  ام وةيدم َن دةرة َ وة ام  ةم َ   انَم 

  ). Correlation Matrix راوي ةما ( طراوةن

ر  وةيدم  نرة َ  م  ٣  ناوةرن طةم  ٠.٣٠ َةدا. زَ دة 

 ز  او ١٥َرن طمةم  ة ٠.٣٠ز   ش ر رت دةو وة دة اوَريطام  

  ).٢(ي  اوةوة رةمن زة ٠.٣٠  ةممن

  

٣- َر  َ  دام دمر )factorization (اوةرنط َوازي دة )variance (َ ر اوَرطَ  

 .٠.٥  َ ن ن طورةAnti- image Correlation Matrix (  وَي راوي ةمي (دذة 

   اةم اويي رَوازي دذة و َ اوةرطم “وام زؤرة رؤ  وةير دؤز  "ري" وط 

ومدة دنر  ر َر ي نرد  وم  ر دة و ون  دنر  ر َر   

دة  َدموة  َ ،٠.٥  ن مش  ك دواي ك ٠.٣٨ و ٠.٤٦ و ٠.٤١   " ةَ َة ري

  ).٣َ( دوورَوة

  

 َ دةدرَ     َوة دةت،طراوةم  َوازي رَةي  طزارCommunalities( وةن ( -٤

دمر ري . دمر َ ري م  َ َ  ةيك مر  وازي ناوةرط  

م َ و ر اوَرطَ َ ن ٠.٥ َ وةي. زر كر موة اوَررةطَن ي "ر نر 

 ردة وةير  دؤزو "٠.٤٩ ومم" موةر ريزام  دمردة  ر رة  ومر  دة

دموة   دةَ َ ٠.٠٥  ن"    ٠.٤٢وة  ةمي راو دردةَ رى" و "٠.٣٦

َر. )Neli, وة (٤٥٠ ,٢٠٠٢ (Richard and Dean, ٤٣٠ ,٢٠٠٧.(  

 )  دموةي ريCommunalities( وةن :)٢ي (

Communalities 

  Initial Extractionر (ر)

X١٢ =   ت ر دمر  ريم داوم َرى    ٠.٥١٨ ١.٠٠٠ 

Xو = ١٨ وا وم م  وم رَ رة ري و٠.٥٢٦ ١.٠٠٠ م 

Xري =١ َي  رى  مَ  ٠.٥٢٨ ١.٠٠٠ 

Xرى = ٢٠َ ت وان ردي و ي  روويروو  د َ  ٠.٥٣ ١.٠٠٠ دةَو  

X١٣ = ومر ري  نم ةي داوايَط ر مَر ٠.٥٣١ ١.٠٠٠ زام 

Xرة  = ١٦و ذ و ري ي شَ  ى و ر  و ر ز  َ وةي ر

راممر  م 
٠.٥٤ ١.٠٠٠ 

Xري  = ٣ ر ومرىمَ  ٠.٥٤٤ ١.٠٠٠ 

Xري  = ١٠ مَ م وارة و رىَ  ٠.٥٤٦ ١.٠٠٠ 

X٢٢ =  دةرووم َرري مر ونرَ ٠.٥٩٥ ١.٠٠٠ 

X١٤ =  و ط   ررا ت َ َ ٠.٦٠٣ ١.٠٠٠ 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢٠٧                                                            )٢٠١٧ 

  

ام دةوة  طَراووا و  َ٠.٥٠ طورةة ن م  طَراو َر    (communalityي و  ٢ى (

  دموةي ري.

 َ َSamplingوم ومKaiser-Meyer-Olkin  ) رَ  ةرى   دموةى  َرةن  -.أ٤

Adequacy  َورةط  (٠.٥٠  َ) .َاوَرر طAmy, John, Jennifer, Schuyler, Gray, and Shelley, 

  ).٢٨ ,٢٠١٢ ,Tomas) و (٢٠١٣,٤

) ٣ى( :KMO and Bartlett’s test  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ٠.٧١٤ 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square ٥٧٠.٧٠٥ 

Df ١٧١ 

Sig. ٠.٠٠٠ 

 وة. مَ     َةران دةدم :روة

 

ر )  (MSA )Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. َط  ٣ى (

ن دةَاور٠.٧١٤ ط  ًخ دةم   ر َ وةش ط٠.٥٠ َ َ اىMSA وا .او  ١٩َرط

 َ وةدم وم وةََدة ام.ري وةيدم  

 

 probability associated () Bartlett's Testدموةى  َرةن  طرى ة) ر   -ب.٤

of Sphericity () رير   َsignificance levelَر وةيدم  ىةم وةير .( ٠.٠٠١ 

  ةي  ٠.٠٥مش  ط )Hوةى ) ١دم  َ  ََد   َ امدة وا .تدة َ َ ر 

ارةوة ىمط  ةىَط:  

Hري= ٠ وةىدم  َ  ش م ََد 

Hري = ١ وةىدم  َ  ََد 

 

٥-٢ .) نرة رةىذ اردمChoosing the number of factors  (  

Xرى . = ٢٣َ ري م  ات رَ م وام  ٠.٦١٨ ١.٠٠٠ 

X٦ = ومرَ ري ير َلط ر  مط٠.٦٢١ ١.٠٠٠ م 

Xر = ١٧  ريوةي زامدمو ران وَ وةيدمر ريم  ك م ٠.٦٣٥ ١.٠٠٠ 

Xرى = ٢١َ يرطو  ةَر  ٠.٦٥٣ ١.٠٠٠ 

X٧ = ومرَ ري نَرا   دناري م ٠.٦٦٩ ١.٠٠٠ 

X٥ = َطزار م ريلَ داواط وَ   وةي ٠.٦٧ ١.٠٠٠ 

X٨ = وم رَ مرة رة  رة م٠.٧٢٦ ١.٠٠٠ ز 

X٢٥ =  اردم ر رت ر ر دة وم رَراوردا  ي  ٠.٧٦٧ ١.٠٠٠ 

Xي = ٩ مز  وم رَ مرة رة  ٠.٧٨٦ ١.٠٠٠ 

 وة. مَ     َةران دةدم :روة
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 ٢٠٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

وَك دة َ مَان   ر   .َوةياردم ذرةى رة وةن زوَر طم    دوو 

(j, λj) َ  ىَو َدةط “scree plot” )  رةو َو  دة َ و ر  وةflat وة .َدة (

 َ  ىَر   نرة رةىذ اردم ] Kaiser Criterion)(Kaiser ١٩٦٠)( [  ري ةداَj   مزوَر ط

 َ“screeدراوةن  رَى . طر ذرةى رة ١)  طورةValues Eigen  َدةَ َ م اوةن (

plot”  ىَر  نرة رةىذ  و ن)Kaiser Criterion( دم  دة رداوا وا رط  نوة

) و ٤٤٥ ,٢٠٠١٧,Neliرةن. (ن مون وا   دوو رَى ن د ردة َ َاردم ذرةى 

)Markela, Llukan, and Klodiana, و (٢٠١٣,٣ (Alvin, ٤٢٦ ,٢٠٠٢) و (John, ٢٧٠ ,٢٠١٥.(  

م  complex structure  .  طراوةن ى زي رمي  ) مم وةدةداتb-٥ى (

.ة  َاوَرط  تم َ وا  

 ١-٥-٢.  ةريَة رKaiser Criterion  

) Kaiser Criterion  ر (ة) َ   ةري Eigen Valueو ر َ َى م اوةن (

 رام و م )  وةَدة وةدمEigen Value (    ةورة١ط.  

 ةريَ  ور ري و ؟َر  دنرطَر دمرط  ةم رة  وازية ر

)Kaiser Criterion ي ورط وةَ نرة َ َدة  ،()Eigen Value (   ورةو ط ن

 ؤك، وةوةروةي مدم مَك. دةرPCAر ،اوةرذ يواز  ، ) َitem ي ك (واز ي

 َام َ ك رط .وا%ي ١٠٠ن (ز و يitem) وا ،وة روون (Eigen Value و ي(

 وةي  )Kaiser Criterion(ر ة). ري ومَ ةري itemدة َي ذرةي ن (  َن

) َ Eigen Valueَر ز واز  ك  ةورةط  َ ( و . و  ودة رامَ

) م و يمَitem) َ ر رط َ را م وة ،َمر .َرََ  َر ي (item ي(

 ةريَ  وةةوة رووم .ت وازي درو كة ر)Kaiser Criterion (  و م  َردPCA  ي

 ن. طاوةرة دوور  يواز)Alvin, و (٣٩٦ ,٢٠٠٢ (Amy, John, Jennifer, Schuyler, Gray, and 

Shelley, ٢٠١٣,٧ .(  

  

 َرةن َ  و ش موةرومدموةى وازى ط   :)٤ي (  

Total Variance Explained 

C
o

m
p

o
n

e

n
t 

Initial (Eigen Value) s Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

١٢.٩٠٥ ١٢.٩٠٥ ٢.٤٥٢ ١٨.٦٧٦ ١٨.٦٧٦ ٣.٥٤٩ ١٨.٦٧٦ ١٨.٦٧٦ ٣.٥٤٩ ١ 

٢٤.٤٤٦ ١١.٥٤٠ ٢.١٩٣ ٣١.٨٩٤ ١٣.٢١٧ ٢.٥١١ ٣١.٨٩٤ ١٣.٢١٧ ٢.٥١١ ٢ 

٣٤.٨٣٥ ١٠.٣٨٩ ١.٩٧٤ ٤١.٨٨٨ ٩.٩٩٥ ١.٨٩٩ ٤١.٨٨٨ ٩.٩٩٥ ١.٨٩٩ ٣ 

٤٤.٩٦٠ ١٠.١٢٥ ١.٩٢٤ ٤٨.٩٨٣ ٧.٠٩٥ ١.٣٤٨ ٤٨.٩٨٣ ٧.٠٩٥ ١.٣٤٨ ٤ 

٥٤.٣٢٨ ٩.٣٦٨ ١.٧٨٠ ٥٥.٣٤٣ ٦.٣٦٠ ١.٢٠٨ ٥٥.٣٤٣ ٦.٣٦٠ ١.٢٠٨ ٥ 

٦١.٠٨١ ٦.٧٥٣ ١.٢٨٣ ٦١.٠٨١ ٥.٧٣٨ ١.٠٩٠ ٦١.٠٨١ ٥.٧٣٨ ١.٠٩٠ ٦ 
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و رةن وة، وة م  َ دموة طلَ روم )    ممام رَةي وازى ٤َى (

   ن دةداتوة م  .نرة وةىم ش و َةى ( ٦َر  ر ووازى ٦١.٠٨١  (%

ة مَر  وةم ىَش ر .وةواو ط ةَش ر وة وةروون دة ط  اوةَرةى رومطَر ر َ وةدم

وةى وازى  مَامن ش ن َة راو   َدمطَراوَةن ة.   رطَراورة  ٦ر َ مو 

.وةم  

 

 )َ .Scree Plotامي ممامَ ري (٢-٥-٢

). Eigen Valuesرَ و ََ درى دم رةن  رَ    ) امي ممامَ ري

)  زار(ص) ط م وةرى ت وةن دةرة  زار(س) ط َ وةرىEigen Values(   َ  .تدة

 رز م  وازى ورةط)Eigen Value( ي  )  ن (١٢.٩٠٥اوة م.(Eigen Values  (

.  َ ة َ زام“elbow” ردةوا ى  دةَوة َ ة  ،زوَرى َ دةطَ َةى لَ 

 وة وةى َ َدرَة رام و م  مرة رةىوةذم  تلَ  دة ةىَ  وةَ

“elbow”. )Alvin, و (٣٨٩ ,٢٠٠٢ (Chatfield and Collins, ٢٨٦ ,١٩٨٠) و (Richard and Dean, ٤٥٤ ,٢٠٠٧.(  

  

   دموةي  َرةن ):َامي ممامَ ريَ١ةى (

 
ر  م  ٦) َن دةروت و    ٤) طزار  ن و  م دةت   ى (١( َةى

  .) طورةة ن م  كEigen Valueاون (
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 ٢١٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  
  

موةى َ و ش ن  طراوةمدموةى طراوةن و روَن  رو   ممام ةمي) ٥ى (

 رز مََ  ر رة َ موة وة )   راَرa -٥ى (   دووروةي رةن.

)Loading َ  (ماوةرط {X٢١, X١٨, X١٦, X١٠, X١٢, X٢٣, X٢٠, X١٤, X٢٢} ) ى ا ن ٥-b(  زارط 

را َررة وةم ش ()  تدة.  

 َ نرةان ذَم  ىةم َ مَ  ةىَطاوَرط) ن ة وةيدم ىَر  (ن

 طَراو َ )p (  ذرةي anomalies   communality composed دوَزوةى َى  factor analysisري 

َ   َن طَراو َم  طراوةندموةى ذرةى ة  رةى وم    .وة ذرة طور

رَراوة َ دوَزوةى رةن طل موةى  PCAدةط َرةرةن. َةى طَ  َ وة رَى 

Varimax   اوَط ر SPSS.  

 َ َرََ  component ومر َ   زم  مزرامرى دامَ  وةدم

  ن)وة )%١٢.٩١روون دة وازى ط  َاوَرط َ  َد َ  ردةر د  نرر  

  رىوةَ ةَر   يرطو(X٢١) رىَ و  ري م  ات رَ م وام(X٢٣)   ري ور ونرَ



  اَوان . ى.    ا طذار . ى.     ا ظ . ى. رَز

 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )٢١١                                                            )٢٠١٧ 

ك   (X٢٠)ت دةَوة ي ردي و وان ووي   روورو  َرى  َ (X٢٢)وم  مرَ دةر

   طَراو  (%َوازى ط روون دةوة َ  دََ component ) ١١.٤٥َ  َردووة.   دواى ك

مز وة ردةر د  نرر  ي(X٩) مو ز  رةX٨)و زام ( مَر ر طةيَ داواي 

  ك  دواى ك.  (X١٣)  من

 َرََ component  ) ١٠.٣٩  (%َ  وةةروم وازى ط َ  ََاوَرط  

 َطزار م ريلَ داواط وَ   وةي وة ردةر د  نرر(X٥) مطو م  ر 

 ََرارة  ك  دواى ك. (X٣)ر  ) و موم(X١ ) و م  يَ (َX٦روم  ري ري طلَ

component  ) ١٠.١٣ (%روم وازى ط  َ  َد َ  وةةَاورط ر د  نرر  ردة

م وةم و  و وام(X١٨)  وارة و وروة ة م مَ  X١٠)( َ و َ ت ررا  ر 

ر و ط  (X١٤) .ك دواى  ك  

  َرََ component  ) روم٩.٣٧ وازى ط  (% َ  َد َ  وةةَاورط  

و  (X١٧)م  ك  ر  زامري ودموةي و َران ردموةي ررن  ر دردة وة مري

 ةو )(X١٦م  رمرام ذرة و و ري ي َش  و ى ر  و ز ر  َ وةي ر

م دمر ر ت   داوم(X١٢) اري دن وم    نَرا(X٧)  اَ   .ك دواى  ك

 رََ component  ) وازى ٦.٧٥  (%روم ط  َد َ  وةةَاورر  ط  رير 

  .(X٢٥)داو   رارى اردم ر رت ر دة ر وم دردةَ ر

  

  . روو و دموةي رةن:٦- ٢

ي َ روم و مةم  ررن وة ر ر دا ة  ؤظو دموةي                 

را ر وة  وة. وةن داوة    ة شري ذ) و )٥ة ا دوايَ دم

امي  رَدم ران مو ر دردة و َوةي م و روةي و  َرىةم ر

ةي طم رَةن ر دةرن دة َاون. و ردمن طَن رامي  ررن و  طَةي طم رَةر

 َم  دن درك َ ردةير د نررر وماندةر.  

 َوة دة  م َر رةراي وةي   من رز    ) دا٥(ي ذرة 

) دامراون ١ري (ةطرَوة  و رامي   ذَ ََدردما َ  م دامراون. وة ري ش  وة 

ر) ريََ  يوام  ةن زر٢ .... (  

  :X٢١ر ؤي ورطي  َرىرري  -١

َن ََم ؤي ورطي  َ دا َردةوا و َ وا   ردةوا ذمَ ان 

َ َ َن ررط راوي      وري و ت. دةو ر ر ر

م  دواا  دةام ر َ    دؤزوةي  ري م  .و  دردة مرار

 اوَ  كةَ ي دا ن زؤر مَ وةش  وةومَ ي َ وام تن مرة

َ ريرة رَ ان وَ ازةي ام  ي   يم وَ و ي تم الَ و وم ر

.ََدةم  يَ م  

  وة ماَ َ وةى وةش  .موَ و مَ اووان موةر ةَ رة و

 ؤ امرط  انر  ت زام امدةر مَ رة م ىرطو ىؤ  ََوة دةم

دارا وةر وم .وام ر رة ةَ .ؤ ردةوا  َ زؤرى  ردةوا   

٢ -  ري م ام ر ونرَ ريرX٢٣:  
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 ٢١٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  ر َر  ،َ شؤظ و َ ر ية َ زؤر  و مزؤر ط  نرة 

َ ازراوم َر ر وةي َ َم دة زؤر ةَ دارة  .َر َر و 

ر دة زؤر َرم ا دي  َرَ  َ وام وم  .ي رووم نةَ  ةكَ  وو

ردة رري ي  زؤر رةم م وري و َن و د  دزي دن.  ام ري م وة

وة    .ومَ  و ورم  وةي ي ري  َ ز دازرََ و 

  ممي ز  روة وام  َ َ ممي ز  و َاوموة دةَ وة

رة ر امرط نو م   اري م و دادط م    مر وم  مر ري

 َدة  وةي م مرر  وة م ي. وة ي طد ا َم س وةيومو ي

و روة دروومَ ن  مَان ةري وان و رم وان. رةراي وام وامَ  ر 

 ا زؤر دةروي ي  َةرَ و زؤري   ََام ري مي رار  َرة َ ن

.َدة َرم  

  

٣ -  دةروم م ر  َرري مر رى وَX٢٢:  

م و وا َوي م مرو  وم م دةروي طلَ َو وري و رارمَر

َ  ،َرردا دةط دواي  يَ  َ و َري مرر و ن   شدةرووم م و مو

م   ورم و   ت طر َ ة ذام  طلَ رةدا مت. و 

 َت  رةو ر  َ و و م ََوام  م طر م مرَي زؤر ورر دةرو

، ومَ واوي  يَ دا    وة   .  َ  م واوي َومؤ

َدةرو م و   دمدا وم  .َر  َ و ريرة و  و َ و ر م

اري َدمَ  رة دةك طو  مَ     ي ذم ت و  روةَ رى را

َ  رة وةي  دن.َ دة  ةَ ر  َر مام م  

  :X٢٠  ي  روورووي  و وي رد دةَوةوةَ  َ رى - ٤

مَ ةي واز طوة،  و وم  رؤ و وم م ررة َ زؤر و َ رىَن 

  ووَومط  و ي  امو رؤ ريرؤذط  ت ش مَ ردةو د مرد َر .

َ و رىار ن طَر رؤ  يمور وم  وةي راَ  وة  رير زؤر   و ورا

 و ؤذة دم رةدار وة وو ن نؤذة و اَ  ت  .دووة ك رط نت و ط

 واو وة و  ؤ ويوي دةر  .اَ وا زؤر َوةمَام  ن م و ،رةط  َ

زؤر  واوي ؤذة ط و  و طلَ ري َ دة ت. و ي وةم  ر  و ي

رردي روو ي وا مرَ يَ ىووي  َدم ر ر  َ وة و اوان َ  زؤر

 ار.  

  :X٩زام زم ي  - ٥

َ زؤر رة  دةو ر  و ن ط وة  ردن   ،رَن زام زن 

 ك زؤرةَدة و  ي و ردة ر َ وام رن زاموةَ  .ر دةدات   مز

 ي  اممَ رة  راوردمرة  .اوامر و يوم مرد ي دوام و  ي

َر دام و دواي   وة رين ممم م د وة وايط وان ماوَ    وة

دوو   م  وام نز زامم  . مز زام وام َ   ن ات م يرذةوةم

 مز ومَ ومَ ات ر م َ رط ة دووةَ  موَر طرم ي َدة

 ي.ؤدام ت  و ومَ  وا ش َ   
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  :X٨زام زم رة و ةمي  دؤزوةي ر  - ٦

ورة و ن َةي زام زم ي، زم رة  رؤذطري ر و ذم ؤما   د

ن َةي زم ي دة مزام زم رة  ط دا. داوة موةي َي   دة ر

 ط ةَ  ،ؤدةط  مز زؤر زام    وةَروة دةط  وةش . ي وةي كراددة

 مام مورةط  ن رة  زؤر  َ ا دةذَ َ رةى و   ك  انَ

 مى زَ زؤر   نمرد ز  زؤر  دووة وة واىَ و ى رةب شوام ى وةىمرة  . 

وام  ر  دووة ةرةوانو  ة واي وام   .رة مز  َمي ط موة زم

.َي دا مز  نز  ردة نم  َد نَر َ َ  َ وةش ر  

  : X١٣ زام رَم ر طَةي ا من  - ٧

  س  ر  ض  رؤذام َ وة ر مَر امؤور ريرؤذط  نَ

مم  .َ ت طَةي َاو ؤذةن و ري رةمن واي دوة م َرة َام ت 

ا .َ  مزام و َازة رَمي  من داواي دةن اررةم ؤذةي َ ر  َ َوةي 

  وام َ ي َام  ي ر  وامي   َ ري رةو   مدا دةن. 

٨ - مطم  زار ريلَ داواط  راونَ   يم وX٥:  

مزؤر زؤر ط َرَدة ي زام َرم ر ن ن وم و زام   يم و   َلط

ر رةوة يزار  وةمَ  م و رط ،َ زار اوَ .تن دة رة زؤر و وا َن طوة

 م طر َ و  زار روةي طَ  َ َي َوت  طرةي  ردة وا  رَي َاوموةدن

و  داممرا د  َ و َ رَة وام و رةن  ت.  طر ن ر

  و ن م َر ةَ ررة و  َ ار وة رادام َزؤر وة ةَر ةَ

 .َر َدة  َرر  

 دة  َرَدة َر مي زام زؤر   يم و يرة م و ةمر َن دةمم

رَ اَ وم  م دواي ك َ ي   َ را ش و َ ت زؤر و  وام  اممة دام

 ندمَ رةو وة ودمَدووة م واي َر ت  زؤر ى راددةوام ومش موام و اىرةر َ اشَ

ام  ن طل زارى ردا دةت م ن زمر َر اما  لَ وام رن  ش ررى 

 زؤرر طؤدةي دةَ دموةي   َ   .َورؤدا   َطرةم ردة زة دةران 

َوَ وةيَداوا دة زار  وةي َلط  ت  م ي  اوةداوا زار وَ وةي م ،

َ و ادمر اري  دمََ امت.مدة درو  مزرامي دا  

٩ - طي مر َلط اورَ ري  مX٦:  

دموةي ي  دواي ردا دةطرَ َدةرام   َرة طورة  طرةن  ردة و زة 

  و َلط ر  وةو ط   ر زؤر وام .وورَي دة  يرام دووري وم  وام

م  ني زامةم وازي  نري و  زامر وة نَ  نر يزار ماوَ َم

  َ و ن ا م رةردم. مرَ دة وَدن و  َو 

ر وام طلَ ري و دةروةي زام زؤر دةَروومموة   نو  رامي وة 

 وام وةش نَ .ووَ زام    َطرم .ر  وم دة  َ رة َ

 م  م  وة امد ٢٠١٣-٢٠٠٥دة   ر َم وة .َ  ي زام ر وَر ذ اا

ري وام زار وةمة ََ َ مك ر وةي و ر طم و َ م  و و ري 
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 ٢١٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

و وي  وري دة  طؤدةي دة و رة وري رَن وةي مووة.  وم زؤرر دةر

دةر  يزؤر ز وةَوم ردة م َر دة  َ ريَذ  .  

  :X١م  يَ و َرون  - ١٠

َ وا دن دةداتر ري َ  َ ةم   َي   كةَ ،دا 

َي ت وا وام .َ َطر  َي يَ واو م ر  َ ََوا  َ ط ن  َ وة 

ي  رةراي م َ  رَموةي  َ. وة م َر وا دةوام  ري ردن ن َوة

وا وا دةت  ري دة دن  ر َات.  طلَ و وامش زؤري ردة و ي دواي رَا 

 َردةط َى رزةم رز ردة رط َي   .رط و َ  رط  ردة وا َم 

َ زؤر طم دةََوة  ري دة دن  ر رَ. وة روة  وري ر َرةراي وم و ر

َك  ام َ  رَاو و دةزط مي  رطي  رر دةن وةي  من موَ و ت

 ن نرط و م وةيممو  ر َام نم َ  وام اوة َلط  .ت ن داَ 

  رَوة.وَ ووي  داراموةومموةي ررةمن ش زؤرر ط زة دةروي زام زؤر زة  ر

  :X٣موم ر و َرون  - ١١

 ر وم نَر ن ت ؤذةي َومن و دةؤ وةم  يم و  مزؤر ط َ

   ت  .ن ةَر َر ر و َ٢٠١٥ ط ةَ    ر مؤ رة و  رة

 َرم ةَ مدمرةدا رة و مم  َر .رم َ امدة  د ر دؤ رير

 ةوة  رةي. وةش وةمؤ  دةدن ووم ؤي زة و روة رامدَ در

  دوورة دةَوة ي َروم  ز و رطام ز ر ت و موادةي َ رةش.

  : َX١٨رَر  دؤزوةي ر رموم وا و مو وةك  - ١٢

 ر  امر  ةمر رة ةن مرة  رير نر ممم ةيَط  

  ور و .مرةَر رة ر  ةمر اة ر  را  ك زؤرةَ ،ةرا 

َر  َوة دة  ر و .م ري س و و   انر دةور و   يوام يزؤر َوةز  ط َرة

دا و دةزط  (Job Description)دردة وام زؤر َوي م َ َوام ردة ر  َرن 

 ؤ درو روة دة َي رمدم مدةمرَ  َ مزامَ و  ن وةي   مو  رَ دا

وام  وةي مر دمدا َرو م مر َ ي وةم و دي وام  نو دارا َر  

وَ زؤر َرز زؤر ارر و َ    ك  .َؤدة ام و وة و 

  .ؤ و َروم  َ وة و  وام َ ي ؤوم ام ي

١٣ -  ومرَ ري م م وارة و X١٠:  

 وارة و و َممي  طلَ ممن دَ مو رَوة وام  َ رة طممَ رى 

  .وةري مَ ريََ ري مو ي ز  رة ن وةرة ىو زامزؤر َ  ر ندمر 

َ مرةََ  َ َ ت دة وةم ط ومرَ ن ورة  وةيدم ن وورة م

 م روة و. وةو ن واو م نوؤذة م  نوةَ ام  

% دة ري َم    ١٠٠مدة َ وة   ي ي وةرَن  وم وةر َم زا

 َردا ؤذةي م ز َن رري مواو دة ر ر دة ري موة ،رمة  م

  ي ري وَ مَ  ومَ وةي تو دةَ يوةري م دة وم ةَ  وة

  داتَ ارةي و َر يوةم  و  و ري وَ انَم  َ و ام وازي وة َم ي ط

ةَ. وة دموة وة رري مر َر ؤدا دة َوةي  ط ن   دة رن د

 وة و زاددموةي دوورة مردموةي و رةي  دة دةو َ و ي وةش وداي دوورة 
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  وةي ر وةش وةدة  َر  مؤذة دماوامَ   مَرت وةَ واي م 

  رَا ت و  ري ز ة ،ََش َة مراو دة َي َروم ط ز  .مو 

  :  َX١٤ت  دادم  ر  ر ط و ا  - ١٤

  يازام و َراردمرط وةر ن وة  اردن مةمطو  ةراندةم دةم

ري دة   َطردم دادم  ر  ون.  را و درو  ي  دواي 

 ي نَ .اونََ ةم مَ و   وةَا دةاردم م زة و ري وةي

َ تري وادة ويوةمممَ ريدم ن رط َم ر را و نرة  .َ

 وة  وة  ةم ان   يدارام و ري وردو زام دا  نط  ة دم ر

دمري َمن وا دةت رون  دمري َمن رَة . وة ي ط وري   وةي 

ؤر م امَ  رووي  رَن دو واي دو  ر زؤر َ و دارةن ز ٢٠١٢-٢٠٠٥

داموةي  زة دةروةن َوامي وة دة َوة ك وة   وم ةن.  وة دةر

  دةم  َ   وة َ م زؤر ام ودادا وام وة رار  ةن ن

 ام .وةم ر  ممر رة  نَ وا  

  : X١٧م مرةم ردموةي َران و ودموةي داي ت  ر  - ١٥

امي     َ م وري ورؤما مرةم ت  دموة و رو 

 و ةرةوةمَ وةن دوامي ةمي دارن و دردةوة. وةرو و  َرىموةي داي ت  د

دةم مط  ماو و دةَرة ر و مط  ندموة و درمدةاراَرة ر و ةمر .َو و  مدة

َةك   داازم  م  ن َة در َوام ز   َوم  ن

َةم م و .ا مرام م  رىارامَ  َن دةي دارةةم وةزارةت و دة  

 اوَ ش و َوموةَرةو نمرة ََ دة .  

  :X١٦ دةرانزة  وةك ر َ زَ رومزؤري رمرام ر ي  - ١٦

 َوم وةةرةوةم مَ ران وةن  روون دةَو  وم رمران َ  زؤر 

َوو دة ر نوة اموةَ  رزؤر  ر .َ انك طرادة  نزة وةدة  َ   دووة واي 

 ط ر  دةرىَ  رةي    ََش دةمرىرووَ   زؤر َرَ وم  

َ ش .   ة نارر نرةَ  ةَ   َر  زؤر َراممر مزرامو دا ى

رت دةط ىم َ زؤر و  وةَ  .وةَو مدا وامدة  ى ر  مزرامري دار وة ن

 ت. وة روة  ر طا  َ دةروةن  ر ط دروودم  ري زة مر َر در

ار َ ن وامش رري مرَن ر داادمَ ري  ن     وم رمري

 ط  .َ ط ر  زةر   يد و كةَ د ومم   ا راط مة

  واي دووة ي داواي رمري زة مت.  وي و رم مت َ  دازراون  ش

  :X١٢م ر ت وةك روةَ رون  - ١٧

ر ت طلَ ر ط دوو ََري رةرة وري و  و  َردوون َةر و 

َ زؤر ََ  ممم  مر زؤر رر وةَر  َدة  ت ر ت  .وري

َو رط َ تمم  َ موة َر يام و َ ر و َ زؤر ،َدر  ط ر 

  َر وةَو وة اَ  ةشمَ وري  . زؤر وة وة وَ  َ ش و ن

َرؤ ط ر َ ر دووة. وة زؤري َ و ت  داَ    داام  رة ي

َو رؤ وةوة مدا اَ دووش ورا  ت ةيَ ن وو يمي رةزاَ َ َام  رة ة

وةر  داَ  .َر رة ةَ ردا دواي  راورد و ط ر  ي زر  ت
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 ٢١٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 ك وة  ر و ور ردةوا ريط ر وةش وة   يو و وي واوةر 

رط و َم رط َوةري دةط ط ر   وةدا َ  .دةوةدةم ة وةيدم  

رةر وةي  ََوة دةمدة ط ر َ  يم و و ي و ايمرةزا َ ي وةم َ 

 ط ر َ  ي واوةر  َ  َوة موةمَ  ك وام وةش  ي دارارا

َو و ةَ  امت م ر  َوة م و ََدةم ور را ةوةيَ َ  َر 

  ر ت و  رووي َن.

  :X٧اري مدن   راَن وةك ر َي َرون  - ١٨

و  طم اري َدم دةرو   راَن و َدما دةم  ََدةدم دةرو َةك 

  م َ ةوةم اَر مزام  دمَ نَو را وةدا  .َ دنر دةي ر اومدواي دةر  

  ومن و م َزؤر  ا يوام وم ايرةر اَر مزام   .وة َ و ام

َك زؤرةَ وةَ ي يارة يزام دمََ  يام  ؤدةي دة وي زامت دةروة وا دة ن

 َ يدا ومي مرة وام وة   .ت ررة َ و َامم م  تةَ واي

ةم دموةي دا  وةي وة ت زار َ  و َ  م وة ك  ردة و وازي مر

   ر ار َ ووردي   وةي رةر  َؤزرَوة.دةرامةوة َي 

  :X٢٥رري َرون ر ري اردم   داودا  - ١٩

 َ ااردم يم   نت دة  يوام وداوَ مو  واوي  ام و 

  وةَروة دةط  وةش .تو امدام  رة  وةيدن و دؤزن داةدةَ  زة  زؤر  يم و

رةراي وةي دردة ورَ  َََ  رىؤر ش وة َون  دردةي و امم ز

 وام ةمر  ناردة ر رير ردةو د ن زؤر  ن ي  . ت َلط واو

 و ت وةيَ َ  وام .وورمدة  كَيَ ويَ و دةووةي دةم  دراوةم  

 وم يرَ َ  رداروو    ردةي يد  ةرىَ  .َة زةق موم ردةو د دووة واي

ن، دادم  م  اردمي  َوةي ردة، مرووةوةام  وم ومَ روم ر و 

 َر رؤ  ي دوام و يور َ و ي نَ  .... ن وم انَم ندة

 نور َ دووة وة و وايط مرد  امر دةم  َرري مر وام  ،ون رد

.ام َ  م م  رةت نرةَ 
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  دةرة و َرةن

م َن  روم رةمَ وة  ى و دةرمطمَ ةدا ة رووى 

  :َوةن و َموةى ن  دردة دةروو

،  رةزؤرى دةرام زامى دد دةم َدة مزام زم دووة  ض زم ى  ن  .١

ط   ي ي مز وةوةرط ةَر ن ممز ووى زامر  و ى ش .

 اموةى ر َردم  رووى م من. 

٢. َ وةيوازى م و ردة َ ر وة زام   ررا  زام امدةر  

 ىزؤر  وم .نمم  رَ مزرامدا   دادةم رة ر  م و نم  

٣.    ن  َ وة ط ر  نزراموة دا زام امرى دةرداوا   ت َ َ

َ  ناردم    ىمَ و ىَ و  زام امدةر  ن داوةمرة 

 دؤوة.

٤. رة رة  ََوَ وةي وةيدمَ  ر ؤدةي دةط   ن زار  وةي َلط 

 زام  نَ مرم ومم ة م ،َن داوا دةرد َر   رةى ىزار و َلط

مى  زارى ردا  راون م و  ،رَ دةرام زام  دواى دةرومن ةم

وم. ن 

٥. َ اري د وازى دمامدةر دد ىزام دنَ ن وَرا  َ ةَ 

ة  ََزارى ت  ز ل َ رى را و َو وادة  دةدمن  زارى ر ش

  ردا رةراى موم وامى رز.

٦.  م ر َدة َررى مر زام امرى دةرَ ومددةرز َزؤر ام ى َر و دةَ وم

  ورى مد... و  و دزى و ََ و  ى مى ذَ دم ر ا رىر ش  ،

 دؤ   درو دةت و دة َى َوم  ووت. رو

٧. رة  َ رىَ ى مامَدةر و را  نم رةَ وارة و  زام   نو

وان وةر  ىَ و وة  ك. وة   ردا زارى  ة ن زؤروةط 

 دنر  ندواى دة وم رامَ  ىَ امدةر  .زام  

ر طم  و رَة  رةت َ رةن   و مي  وةم ؤن و  .٨

 دةمو َؤذةي ت ن َ و ر ر َرَة ن.

مو و دموةى رطام ر ر ط  ك و  ر ر ت  رَمَ رى .٩

 ا دى دة.َ زؤرى رم ر ط  راوةى َردموةى و 

١٠.  ىزارََن دةمرد َر رى َل رى  رةت رىزام  دة   َر ،

مةر . َ ودى َاموا م رى مر زامَ رط ر  
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 ٢١٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 

و  مى   ارى دن  رةردم دردةى َرى دةرام زامى دد و 

  روو:و َرامى ارةوة ةدةرموة 

١.   نام  دمرد  ز وةى زامَ امرى دةرَ ردةىد ردة ىار م

.دد ىزام 

٢.  مز  نزام م  رزامط   ىا ط  وة دد ى  م

َر ر و زام رة مز موة  نز  وةىدم شوام اىرةر ،رة ةَ  

.َ َ َ و دووة مى زام و وةى  َل  

ة دم ؤطامَ م زام طلَ زارى ر  رَ دةرام زام  دواى دةرومن  .٣

 و َ نورا ةمىرام   و َزا داَ وار ام و  نوم ردا زارى 

 ر ن.

 وامش ر  َزةن.و ؤذامى َ  وةون، وة م وان  ذامموةى  .٤

٥.  ا و  مَرا  وةىدم امدةر دد ىزام   ر زارى  ندمدة 

َ و ََة  نر  ز  تش وادة .وةَرى م 

٦. َر نم رةَ مَ دموردار م  رامَ وََ َ ندةررادة و  

 روة دن، وةر   م وةىدم  َوةر وم رامَ  ود دنوةر  وةىمامرط

َ  نوارة وم رامَ ردة تدة دن وار ىدةرط ش ز   ن  ىوام  د وة

 نر  . 

٧. ت دا ؤذةي َومن و دةؤ وةم  يم و   نرةَ  ر دم 

 ،َش رَى َام رزى وك د مام مى ت   دارا و َرام رداز

 ن وز ش ةن نمام  رةا.َدة دة ز َ 

٨.  ،م رىَ ر وةىدم و ورى مَ مَر  ت ر ر رج مم

.َ َ ر ىَ ىزؤر  ورى مَ  َ كةَر  ش 

و و  رامَ  روو  ومن   زارى رى ر َدموةى موةمَ زامرى  ا  .٩

 َ زراوةة داوةمو م  نردرةت  د نرا زام  َ ؤم َرى ز ىار

َ وو.دةار   

زرامن  ر ط وة ََم و َمى َ  رام رةمم  ر  دةرام زام وة دا .١٠

.زام امران و دةرَ  و  م ر  نم وةىمامردةدةن و ط 

١١. َ كةَ َ  نرةَ ةدةر  رىَ  امَ دمرا  ات رَ م زؤر 

.َرطردا م دواى 
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  - ادر:

)، ر ا، ا ا ة، ٢٠١٢-١٩٩٦اا اة  ات ا   ( ،ا ،زن .١

 ،ت ادا  ،رةا ٢٠١٤. 

٢. ما، ا  ون، اة واظ ا   ت  كب( دت اوا(،   

،اد ا١٠٠ ا،  ٣٢،  دارةد، اوا  ،ا ،اق، ا٢٠١٠ ا .  

٣. ،   ا ا    ام درا ،اا ا  ى جما  ء، واا

 ،ا ة، ر  ج اما  ةز ا٢٠١٤. 

٤. ا    ا ،رةا، موا ب اا ى ا ا ر ،ل او ا ت ا

 ،٢٠٠٦ا. 

وا،  امم ا ،  ا ،دة اج ى ا  ا ،آ ، أوف .٥

  ،ا ،ا٢٠٠٥ا.  

٦. ا، زي،  تا او ة ا  ا  ةظ ا "دار  ا٢٠١٣-٢٠٠٥(  ا(، ر 

،   ا دو ا را و ،ا  ي ح – ،ور ،ا٢٠١٤ ا.  

٧.   و ،رس،  ةل ا اا  ا    ا  ٢٠١٤-٢٠٠١، دور  و 

  .٢٠٠٩، ٢٠، ر ا، ل ٢٠٠٩-٢٠٠٥ااح ذج ادي  ة 

٨.  زاقا  ،،  ،ا ب، روا اا ،ا طا  ا  و ة اظ

دارة واا  ،ركا  ا ا دص ا ،دا ا  ،درك ٨١٢٠٠٨، ا.  

  .٢٠١٢ ، ا ر رات، و  درا ا، اص  وا اة ات دور ، ادر، .٩

  ا  إرة  ااق  ا  ت   ا اى  أ، د  اوي، ر .١٠

 ،ت ادرا ت:  اراا مما  ،داردارة واا  ،داق،  واا ،٢٠٠٩ا.  

  .٢٠٠٠ا وات اد ، ا اد ار، د، ار،  ،اد،  ل .١١
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  ن

  )١ى (

  م َوة

دةرامَ  رى رةوؤظي و :و ري ر دة دا را زام  رةت َ )رى

 م زامَى د  ري و .َ وةاموةي دةرام) َ زامي دد مَان ر و رةردا

و ت َ وةن دةت و رن دةدات   داودا ام ر  َرةن َة را و در

.َ َ  وةؤز نوةدةر  

  َةران                                                                               

  اَ / ى رَةدن و ورى    ظ.ي رَز                                                                                     

  اَ / ى رَةدن و ورى        ط.ي ذار                                                                                     

         .ي َوان  اَ / ى لَ                                                                                             

 ::ري طزام    

ن:    (       )    لَ   -١  

 ٢-  َ      (         )             ،           َز:            (         )    مرةط  

٣-  (         )  ،  س  ،      (         )   در     (         )     ،   ةواري:    (         )  دَ       رار و د  

:   (         )    َ      (         )     ، امار   ،       (         )        ري َاماري -٤  

م  زام ن مت واو دووة :  (         )       لَ   -٥  

٦-   ( .............................................)  :م ن ََ  وى  ضدةر  

  (................................................ )و ى   زام ن م واوت دووة :  -٧

  .......... )   َ م َون:      (....................... -٨

  روةي داَ ت ؟   (............................ )  و مة؟ (.......................... ) -٩
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 :ري دووةزامدد ىزام امدةر رامَ  ت:  

  ر  ز
  وراون

اور زؤر اور َ  اورم  ا مور زؤر 

َرىم  يَ ري   ١           

          وام رؤ زؤرة  دؤزوةي ر ٢

٣ ومم ر ررى يَ           

٤   دا ري دة ََة  ر َر ر           

زار مطَوةي َ  و طلَ داواري  ٥           

٦ ومرَ ري ير َلط ر  مطم          

٧ ومرَ ري نَرا   دناري م          

٨   رة مرزوم رَ مرة ة           

٩    ي مرزوم رَ مرة ة           

َرى وارة و مَ م ري  ١٠           

١١ 
ة  رموم روةم زامري  دةردم  ر 

 دةوم ر
         

َرىم  ردم ر ت  مودا ري   ١٢           

١٣ 
طَةي داواي من  ري زام رَم ر 

ومر 
         

١٤ َ َ ت ررا   و ط            

          رَرة ن رن  ردة دؤزوةي ر ١٥

١٦ 
ر وةي   َر ز و  ر ى و َ ش ي 

م  راممر رةو ذ و ري 
         

١٧ 
مري ردموةي َران و ودموةي زامري  ر  

ك م 
         

١٨ م وم و  و وار مي رة رَ وم           

طر  َرت  ر ر َر  َة َدةي  ١٩           

٢٠ 
 َد  روورووي  ي ردي و وان  َرى

 ت  دةَو
         

رَة  ورطي َرى ٢١           

٢٢  دةرووم َرري مر ونرَ          

وام مَ ر ات  ري مَ رى.  ٢٣           

دردة راو ةمي  وة َ .رى ٢٤           

          َر وم ر دة ر رت ر اردم   داو  ٢٥
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  )٢ى (

Correlation Matrix 
 

Correlation Matrix 

 
X١ X٣ X٥ X٦ X٧ X٨ X٩ X١٠ X١٢ X١٣ X١٤ X١٦ X١٧ X١٨ X٢٠ X٢١ X٢٢ X٢٣ X٢٥ 

C
o

rr
el

at
io

n
 

X٠.٠٧ ٠.١٧- ٠.٠٤- ٠.٠٨- ٠.٠٣- ٠.١١ ٠.١٧ ٠.٠٢ ٠.٠٩- ٠.١٥ ٠.١٢ ٠.١١ ٠.٢٢ ٠.١٠ ٠.٠٩ ٠.٣٣ ٠.٢٣ ٠.٣٠ ١.٠٠ ١ 

X٣ 
 

٠.١٧ ٠.٠٤- ٠.٠٢ ٠.٠٣- ٠.٠٤ ٠.١٢ ٠.٢٤ ٠.٠٣ ٠.٠٢ ٠.٢٢ ٠.١٤ ٠.١٣ ٠.٠٧ ٠.٠٤- ٠.٢١ ٠.٣٢ ٠.٢٧ ١.٠٠ 

X٥ 
  

٠.٠٢ ٠.١٠- ٠.٠٥ ٠.٠٨ ٠.٠٥ ٠.٠٨- ٠.٠٦ ٠.٠٦- ٠.٠٢- ٠.٠١ ٠.٠٤ ٠.٠٣- ٠.١٨ ٠.٠٠ ٠.٠١ ٠.٤١ ١.٠٠ 

X٦ 
   

٠.١٣ ٠.٠٠ ٠.٠٧ ٠.٠٩ ٠.١٧ ٠.٠٢ ٠.٢٢ ٠.١١ ٠.٠٧ ٠.٠٣ ٠.٢٣ ٠.٠١ ٠.١٦ ٠.٠٧ ٠.٢١ ١.٠٠ 

X٧ 
    

٠.١١ ٠.٠٣- ٠.٠١- ٠.٠٠ ٠.١٢- ٠.٠٣- ٠.٢٤ ٠.١٢ ٠.٠٥- ٠.١٧ ٠.١١ ٠.٠٢ ٠.٢٠ ٠.١٤ ١.٠٠ 

X٨ 
     

٠.٠٦ ٠.١٥ ٠.٠٦ ٠.١٦ ٠.٠٣ ٠.٢٧ ٠.٠٥- ٠.١٤ ٠.٠١ ٠.٣٣ ٠.١٤ ٠.٣٣ ٠.٦٤ ١.٠٠ 

X٩ 
      

٠.٠٦ ٠.١٤ ٠.٠١- ٠.٢٠ ٠.٠٣- ٠.١٦ ٠.٠٠ ٠.١٧ ٠.٠٩- ٠.٣٨ ٠.٠٨ ٠.٣٥ ١.٠٠ 

X١٠ 
       

٠.١٤ ٠.٢٠ ٠.٢٤ ٠.١٣ ٠.١٨ ٠.٣٠ ٠.٠٩ ٠.١٥ ٠.٣١ ٠.٠٣ ٠.٢٩ ١.٠٠ 

X١٢ 
        

٠.٠٣ ٠.١٨ ٠.٢٣ ٠.١٤ ٠.٢٤ ٠.١٨ ٠.٢٩ ٠.٢٦ ٠.٣٢ ٠.٠٦- ١.٠٠ 

X١٣ 
         

٠.٠٤- ٠.١٣- ٠.١٩- ٠.٠٩- ٠.٢٤- ٠.٠٢ ٠.٠٠ ٠.٠٣ ٠.٢٠- ١.٠٠ 

X١٤ 
          

٠.٣٤ ٠.٢٩ ٠.٤٠ ٠.١٩ ٠.٤٢ ٠.٢٧ ٠.١٢ ٠.٣٦ ١.٠٠ 

X١٦ 
           

٠.٠٧ ٠.١٩ ٠.١٩ ٠.١٨ ٠.٢٧ ٠.٢٠ ٠.٣٥ ١.٠٠ 

X١٧ 
            

٠.٠٣ ٠.١٠ ٠.١٤ ٠.٠٢ ٠.١٥ ٠.١٠ ١.٠٠ 

X١٨ 
             

٠.١١ ٠.٢١ ٠.١٩ ٠.٠٣ ٠.١٨ ١.٠٠ 

X٢٠ 
              

٠.٢١ ٠.٣٦ ٠.٤٣ ٠.٢٤ ١.٠٠ 

X٢١ 
               

٠.٠٨ ٠.٤٦ ٠.٣٠ ١.٠٠ 

X٢٢ 
                

٠.٣٢ ٠.٥١ ١.٠٠ 

X٢٣ 
                 

٠.١٦ ١.٠٠ 

X٢٥ 
                  

١.٠٠ 
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  )٣ى (

Anti-image Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anti-imageCorrelation  Matrix 

  X١ X٣ X٥ X٦ X٧ X٨ X٩ X١٠ X١٢ X١٣ X١٤ X١٦ X١٧ X١٨ X٢٠ X٢١ X٢٢ X٢٣ X٢٥ 
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X٠.٠٦- ٠.١٧ ٠.٠٤- ٠.٠٥ ٠.٠٢ ٠.١٠- ٠.١٠- ٠.٠٢ ٠.١١ ٠.٠٣- ٠.٠٦- ٠.٠٤- ٠.١٤- ٠.٠٤ ٠.٠٨ ٠.٢١- ٠.٠٥- ٠.١٤- ٠.٧٣ ١ 

X٠.١٦- ٠.٠٢- ٠.٠٦ ٠.٠٠ ٠.٠٤- ٠.١٣- ٠.١٢- ٠.٠٤ ٠.٠٦ ٠.٢٧- ٠.٠٥- ٠.١٦- ٠.١٠ ٠.١٥ ٠.١٤- ٠.١٣- ٠.٢١- ٠.٦٣ ٠.١٤- ٣ 

X٠.٠٨ ٠.١٧ ٠.١٤- ٠.٠٨- ٠.٠١- ٠.٠٩ ٠.٠١- ٠.١١ ٠.٠٦- ٠.٠٩ ٠.٠٤ ٠.١١ ٠.٢٥- ٠.٠٨ ٠.١٢ ٠.٣٠- ٠.٥٣ ٠.٢١- ٠.٠٥- ٥ 

X٠.٠٧- ٠.٠٠ ٠.٠٥ ٠.٠٤- ٠.١٣- ٠.٠٤ ٠.٠٧- ٠.٠١- ٠.٠٢- ٠.٠٥ ٠.١٥- ٠.١٢ ٠.٠٤- ٠.٠٤- ٠.١٤- ٠.٧٢ ٠.٣٠- ٠.١٣- ٠.٢١- ٦ 

X٠.١١- ٠.٠٥ ٠.٠٥- ٠.٠١ ٠.١٥ ٠.٠٩ ٠.١٨- ٠.٠٥- ٠.٠٤ ٠.٠٢- ٠.٠٦- ٠.٠٧ ٠.١٣- ٠.٠٥- ٠.٦٣ ٠.١٤- ٠.١٢ ٠.١٤- ٠.٠٨ ٧ 

X٠.٠٢- ٠.٠١ ٠.٠٣- ٠.٠٤- ٠.٠٤- ٠.١٩- ٠.١٠ ٠.٠١ ٠.٠٣ ٠.٢٠- ٠.٠٩- ٠.١١- ٠.٤٧- ٠.٦٩ ٠.٠٥- ٠.٠٤- ٠.٠٨ ٠.١٥ ٠.٠٤ ٨ 

X٠.٠٨- ٠.١٥- ٠.١٣ ٠.١٢- ٠.٠٣ ٠.٠١- ٠.٠٦ ٠.١٧- ٠.١٩ ٠.٢٢- ٠.٠٦ ٠.٣٠- ٠.٦١ ٠.٤٧- ٠.١٣- ٠.٠٤- ٠.٢٥- ٠.١٠ ٠.١٤- ٩ 

X٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.١١- ٠.٠٣ ٠.٠١- ٠.٠٩- ٠.٠٤- ٠.١٠ ٠.٢٤- ٠.١٠ ٠.١٦- ٠.٧٢ ٠.٣٠- ٠.١١- ٠.٠٧ ٠.١٢ ٠.١١ ٠.١٦- ٠.٠٤- ١٠ 

X٠.١٦ ٠.٠٢- ٠.٠٥- ٠.٠٣- ٠.٠٤- ٠.٠١- ٠.١٥- ٠.٠٦- ٠.١٧- ٠.٠٥ ٠.٨١ ٠.١٦- ٠.٠٦ ٠.٠٩- ٠.٠٦- ٠.١٥- ٠.٠٤ ٠.٠٥- ٠.٠٦- ١٢ 

X٠.٠٤ ٠.٠٤ ٠.٠٤ ٠.٠٧ ٠.١٣ ٠.٠٥ ٠.٠٠ ٠.٠٥- ٠.٠١ ٠.٧٠ ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٢- ٠.٢٠- ٠.٠٢- ٠.٠٥ ٠.٠٩ ٠.٢٧- ٠.٠٣- ١٣ 

X٠.٢٨- ٠.٠٢- ٠.٠٨- ٠.٠٤- ٠.١٦- ٠.١٤- ٠.٠٧ ٠.٢٩- ٠.٧٤ ٠.٠١ ٠.١٧- ٠.٢٤- ٠.١٩ ٠.٠٣ ٠.٠٤ ٠.٠٢- ٠.٠٦- ٠.٠٦ ٠.١١ ١٤ 

X٠.٠٨ ٠.٠٤ ٠.٠١- ٠.٠٨- ٠.١٢- ٠.٠٦- ٠.٣٠- ٠.٧١ ٠.٢٩- ٠.٠٥- ٠.٠٦- ٠.١٠ ٠.١٧- ٠.٠١ ٠.٠٥- ٠.٠١- ٠.١١ ٠.٠٤ ٠.٠٢ ١٦ 

X٠.٠٥ ٠.٠٨- ٠.٠٥- ٠.٠٧ ٠.٠٣- ٠.٠٢- ٠.٧٠ ٠.٣٠- ٠.٠٧ ٠.٠٠ ٠.١٥- ٠.٠٤- ٠.٠٦ ٠.١٠ ٠.١٨- ٠.٠٧- ٠.٠١- ٠.١٢- ٠.١٠- ١٧ 

X٠.٠٢ ٠.١١- ٠.٠٣- ٠.١٢ ٠.٠٢- ٠.٧٨ ٠.٠٢- ٠.٠٦- ٠.١٤- ٠.٠٥ ٠.٠١- ٠.٠٩- ٠.٠١- ٠.١٩- ٠.٠٩ ٠.٠٤ ٠.٠٩ ٠.١٣- ٠.١٠- ١٨ 

X٠.٠٥- ٠.١١- ٠.١٨- ٠.٠٤- ٠.٨٦ ٠.٠٢- ٠.٠٣- ٠.١٢- ٠.١٦- ٠.١٣ ٠.٠٤- ٠.٠١- ٠.٠٣ ٠.٠٤- ٠.١٥ ٠.١٣- ٠.٠١- ٠.٠٤- ٠.٠٢ ٢٠ 

X٠.٠٤ ٠.٣٣- ٠.٠٦- ٠.٧٦ ٠.٠٤- ٠.١٢ ٠.٠٧ ٠.٠٨- ٠.٠٤- ٠.٠٧ ٠.٠٣- ٠.٠٣ ٠.١٢- ٠.٠٤- ٠.٠١ ٠.٠٤- ٠.٠٨- ٠.٠٠ ٠.٠٥ ٢١ 

X٠.٢١- ٠.٣٥- ٠.٧٩ ٠.٠٦- ٠.١٨- ٠.٠٣- ٠.٠٥- ٠.٠١- ٠.٠٨- ٠.٠٤ ٠.٠٥- ٠.١١- ٠.١٣ ٠.٠٣- ٠.٠٥- ٠.٠٥ ٠.١٤- ٠.٠٦ ٠.٠٤- ٢٢ 

X٠.٠١ ٠.٧٣ ٠.٣٥- ٠.٣٣- ٠.١١- ٠.١١- ٠.٠٨- ٠.٠٤ ٠.٠٢- ٠.٠٤ ٠.٠٢- ٠.٠٣ ٠.١٥- ٠.٠١ ٠.٠٥ ٠.٠٠ ٠.١٧ ٠.٠٢- ٠.١٧ ٢٣ 

X٠.٦٤ ٠.٠١ ٠.٢١- ٠.٠٤ ٠.٠٥- ٠.٠٢ ٠.٠٥ ٠.٠٨ ٠.٢٨- ٠.٠٤ ٠.١٦ ٠.٠٣ ٠.٠٨- ٠.٠٢- ٠.١١- ٠.٠٧- ٠.٠٨ ٠.١٦- ٠.٠٦- ٢٥ 
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 ا ا ول و درا وااح ا   ا  ط ، بأ ل إ

(ا) ةه ا. و م ا  ه  ت وا وا دا اا  

ور وا اا  ل    وا   وث ا    ا ا

)Factor analysis (،  دا   ا ف ا ن ،ات اوا را  اي ا

د اات وا  ا   رة    وامت ا  اات و ا اذة 

) ال اPCA ا مل ا  اتا  دةا وا ى ا د (

)SPSS,V٢٢ .(  

  ا ا وا ل ا واج وا   وا ر  أن ا   

ا ا  ا ا ه او ،ط ا ما     ا ممب  ا 

 رات اا   ا  ،رديا  وا ما ت ا و  ا اا

 وا ، ق ات وت اا  ازنا  ا  د  ق  ت وا  مر

 ر وى ا ضا   ا  ط نو ص ا ون  د ارأس  و

اى و  ال او  ود ا ا  ء    ص ا  ات 

 طد ار ا دو  ا  ،  ص د اده ا ا    ا وا

 و .   ا وا ص ا ا  زت اا وم ا لا ا   ن

ب اه ا  جوام ون م ظا  ا ا وا ع اا  ي ا  رم

  ر و ( نرد ا) و ا  ا ه ا ت اا ص اع ا

ما   ا   ،  رورات اوا دا ت ا    ر

.  ة دوا  

  
ات ا : ا ا ،  امت ا ، ا ،  ا، ص ا ، ى 

  ار.     
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ِAbstract 

This research is trying to find realistic conditions for the unemployed 
graduates at Salahuddin University to get the causes of this phenomenon 
economic, political and social factors have been taken in consideration. To 
prove the truth of these mentioned factors, which causes unemployment 
occurrence for graduates depending on factors analysis method. According to 
this research the relationship between the numbers of the quantitative variables. 
Objective of factor analysis method to find anomalies to the communality 
components of P variables and large number of sample size, which is reduced 
number of variables to less number of variables and called factors. In general, 
for this search we use (PCA) to find factors with the loading (Varimax) by 
(SPSS, V.٢٢) program. 

At the end, the overwhelming interest in the influence on the reasons 
unemployment for graduates that effect on the phenomenon of unemployment, 
which in turn affect the marriage and sometimes unemployment becomes a 
reason to carry out illegal issues, and also have a negative effect on the 
psychological side, it is a serious problem facing the Kurdish community and 
especially the youth.  And also English and Arabic language and having  
computer skills, according to the needs of companies and courses they learned at 
the university are not fit to market needs or job opportunities and the low level 
of wages and the lack of capital, lack of relatives, flowing a lot of foreign 
workers, and not responsibility of the government and ignore them to find new 
jobs and lack of guidance unemployed to disseminate information on job 
opportunities and activities for all these reasons, the job opportunities are 
becoming less in the public sector and now the public sector has a large number 
of staff in return center few business activities in the private sector in the region 
(Kurdistan region) and unavailability of enough training courses and thus the 
unemployment affect the tests or the next political elections of the electors 
future decision . 
Keywords: Factorial analysis (FA), Principal components analysis (PCA),Unemployment,  
Unemployment graduates at Salahaddin University. 

 


