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2یة للبیانات التربویة المعالجة اإلحصائ: مقیــاس  

  أمینة رحمون: األستاذة

             02 :المعامل                           أولى ماستر إرشاد وتوجیھللسنة : السداسي الثاني

      03: الرصید

 العام یرجى من الطلبة مراجعة العالقة الخطیة وغیر الخطیة التي تناولناھا : مالحظة
  .الماضي

 تحلیل االنحدار: األولى المحاضرة Regression Analysis .   

بحیث  ،إن تحلیل االنحدار ھو أداة إحصائیة تستخدم العالقة بین متغیرین كمیین اثنین أو أكثر

  .  نستطیع التنبؤ بالقیمة التي یأخذھا متغیر بداللة المتغیر اآلخر أو المتغیرات األخرى

دراسة العالقة الخطیة بین متغیرین أحدھما متغیر تابع واآلخر متغیر مستقل، من بفھو یھتم   

.  -) مستقل( واآلخر منبئ )تابع( حدھما محكيأ - مستقیم تربط بین المتغیرین خالل إیجاد معادلة خط 

  .بینما االرتباط الخطي بین متغیرین یستخدم لحساب حجم العالقة بین المتغیرین

ومعرفة  ،ة بین متغیرین أو أكثر فإننا نھتم بحساب حجم العالقة بین المتغیراتوعند دراسة العالق

أحد المتغیرات من بكما أننا نھتم بمحاولة التنبؤ ، )طردیا أو عكسیا(إیجابا أو سلبا اتجاه ھذه العالقة 

  .عالقتھ بمتغیر آخر، أو بعدة متغیرات أخرى

ألحد المتغیرین على المتغیر الثاني، أو من وتحسب العالقة بین متغیرین من االنحدار الخطي 

  . حساب االرتباط الخطي بین درجات المتغیرین

ویقصد باالنحدار الخطي التوصل إلى معادلة التنبؤ بأحد المتغیرین من المتغیر اآلخر،   

یر إذا علمت قیم المتغ) التابع(درجات أحد المتغیرین بومعنى ھذا أن االنحدار الخطي یساعد في التنبؤ 

  .اآلخر والذي یسمى المتغیر المنبئ

. أما االرتباط الخطي فھو إیجاد حجم العالقة بین المتغیرین بافتراض وجود عالقة خطیة بینھما

مع االنحدار الخطي، ألن كال منھما یتوصل إلى ) إلى حد ما(ومعنى ھذا أن االرتباط الخطي یتشابھ 

   .معرفة العالقة بین المتغیرین
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ففي دراسة العالقة بین ظاھرتین أو أكثر إذا كان الھدف تحدید نوع وقوة العالقة : وللتوضیح أكثر

، أما إذا كان الھدف دراسة العالقة من خالل التمثیل البیاني  Corrélationفإننا ندرس االرتباط 

ویسمى   Regressionفإننا ندرس االنحدار    Yi= f(x)  بأفضل عالقة اقتران ممكنة بالشكل

من األسالیب اإلحصائیة المستقیم أو المنحنى الذي یمثل ھذا االقتران مستقیم أو منحنى االنحدار، وھو 

لتحدید التأثیرات بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع عن طریق معادلة االنحدار للتنبؤ بقیمة 

انحدار خطي رات المستقلة واحد فیسمى المتغیر التابع بداللة المتغیرات المستقلة، فإذا كان عدد المتغی
، مثال إذا قام الباحث بقیاس العالقة بین الذكاء  Simple Linear Regressionبسیط 

والتحصیل الدراسي، فباستطاعتھ استخدام تحلیل االنحدار البسیط، للتنبؤ بدرجات التحصیل الدراسي، 

انحدار رات المستقلة أكثر من واحد فیسمى إذا كان على علم بدرجات الذكاء، أما إذا كان عدد المتغی
، وكمثال لنفترض أننا سحبنا عینة من عائالت تسكن مدینة خمیس Multiple Regressionمتعدد 

ملیانة، وجمعنا معلومات من ھذه العائالت عن إنفاقھا الشھري، ودخلھا الشھري، وعدد أفرادھا، 

بین اإلنفاق الشھري والعوامل األخرى  سة العالقةوادخارھا، فتحلیل االنحدار المتعدد یمكننا من درا

  .، فنستطیع التنبؤ باإلنفاق من خالل المتغیرات األخرى)الدخل، االدخار، وعدد األفراد(

 مفاھیم عامة البد من اإللمام بھا: 

 التنبؤPrediction  : تقدیر بیانات غیر معروفة مبنیة على بیانات معروفة وذات صلة

 .بالظاھرة

  یفترض وجود عالقة خطیة قویةاالنحدار. 

  تحلیل االنحدارRegression Analysis : األسالیب التي تستخدم في تقدیر قیمة

 .متغیر عند معرفة قیم متغیر آخر

 أھداف تحلیل االنحدار : 
 . Xوالمتغیرات المستقلة  Yتحدید العالقة بین المتغیر التابع  .1

 .Xرات المستقلة عن طریق المتغی Yالتنبؤ بقیمة المتغیر التابع  .2

 .االستنتاج حول المجتمع من خالل المعادلة التقدیریة .3

 .اختبار الفروق بین خط االنحدار التقدیري وخط االنحدار الحقیقي .4
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  معادلة االنحدار الخطي البسیط  :المحاضرة الثانیة

ننا أحیث . یتشابھ االنحدار الخطي البسیط مع االرتباط في توضیحھ للعالقة بین متغیرین  

ونستطیع التوصل . نحاول التوصل إلى خط مستقیم یمثل أزواج الدرجات للمتغیرین موضع االھتمام

 Xفإذا رمزنا ألحد المتغیرین الرمز . استخدام بیانات المتغیرینبإلى معادلة لذلك الخط المستقیم 

 Xیربط بین  ، فإن االنحدار الخطي یحاول التوصل إلى أفضل خط مستقیمYوالمتغیر الثاني الرمز 

ویحقق شرطي  x ،y، معنى التوصل إلى خط مستقیم یمر بمركز شكل االنتشار لدرجات yو

وما یقابلھ من تغیر في  xویوضح الخط المستقیم التغیر في أحد المتغیرین . المربعات الصغرى

وھذا القدر . yیقابلھ قدر ثابت من التغیر في المتغیر  xفكل تغیر في قیم المتغیر . yالمتغیر اآلخر 

  .yو  xالثابت یعتمد على میل الخط المستقیم أو على العالقة بین 

 التنبؤفمفھوم االنحدار یثیر اھتماما واسعا باعتباره یوفر لنا أسلوب إحصائي، یساعدنا على   

بین بدرجة فرد ما في اختبار معین انطالقا من درجتھ في اختار آخر طالما یوجد ارتباط خطي 

  .وذلك باعتماده على خط االنحدار xانطالقا من معرفتھ لقیم   yقیم ب، ومعناه یتنبأ االختباریندرجات 

إن مفھوم االنحدار امتداد لمفھوم االرتباط، حیث یدرس العالقات بین المتغیرات، دون   

العوامل االھتمام بقوة العالقة بین ھذه المتغیرات، حیث یھتم بمقدار التغیرات الحاصلة في أحد 

والمصاحب لمتغیرات أخرى محددة، من خالل بناء عالقة ریاضیة یطلق علیھا معادلة االنحدار للتنبؤ 

بقیم متغیر معین إذا علمت قیم متغیر آخر، حیث تمكننا ھذه المعادلة من تحدید نسبة التغیر، بینما 

طردیة، قویة كانت أم  معامل االرتباط یكتفي في بیان نوع ھذه العالقة من حیث كونھا عكسیة أم

ضعیفة، ویرتبط االنحدار بمعامل االرتباط من حیث قوة التنبؤ بالعالقة بین المتغیرات، فكلما كان 

  ).183.، ص2018القھوجي، أبو عواد، (معامل االرتباط مرتفع، تزداد الدقة بالتنبؤ بین المتغیرات 

 شروط معادلة االنحدار:  
 ).لوحة االنتشار(خطیة العالقة  .1

 .لتوزیع االعتداليا .2

 .العینات العشوائیة .3

 .تجانس التباین .4

 .استقاللیة العینات .5

 العالقة بین معاملي االنحدار واالرتباط الخطي البسیط: 



4 
 

إن معامل االنحدار الخطي البسیط ومعامل االرتباط الخطي البسیط یسیران في نفس االتجاه، 

االرتباط الخطي، فإذا كانت العالقة بین المتغیرین وإشارة میل خط االنحدار ھي نفسھا إشارة معامل 

 .طردیة فإشارتھما موجبة، وإذا كانت العالقة بین المتغیرین عكسیة فإشارتھما سالبة

  بین متغیرینالشكل العام لنموذج االنحدار الخطي البسیط:  

  :الشكل العام لمعادلة االنحدار الخطي البسیط بین متغیرین كالتالي

b (x) + SEE a +  =ŷ 
 
ŷ :المتغیر التابع.  

X :المتغیر المستقل.  

a: وتمثل نقطة تقاطع الخط مع محور  االنحدار، ثابتy وتمثل ایضا قیمة ،y   عندما x  

  .0تساوي 

b : تمثل مدى ارتفاع الخط أو مدى میلھ، معنى میل خط االنحدار، معنى درجة التغیر الذي

  .x كلما حولنا بوحدة واحدة في متغیر  yیحدث في 

SEE:  الخطأ المعیاري للتقدیر)Standard Error of The Estimate ( أو الخطأ ،

  .المعیاري للتنبأ

  

  الشكل یمثل نموذج عن معادلة االنحدار الخطي البسیط

 بالنسبة للقوانین:  

 لحساب المعادلة التقدیریة لالنحدار الخطي البسیط عندنا طریقتین: 
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 :طریقة المربعات الصغرى .1

b (x)  a +  =ŷ  

b = 풏 ∑풙.풚 ∑풙.∑풚
풏∑풙ퟐ (∑풙)²

 

 a =  풚 − 풃 (풙)   

 :كالتالي yو  xإذا علمنا قیمة معامل االرتباط البسیط بین  .2

 b (x)  a +  =ŷ  

b= × 푟 

r= 풏∑(풙.풚) (∑풙)(∑풚)

풏∑풙ퟐ  (∑풙)²  풏∑풚ퟐ  (∑풚)²
 

a =  풚 − 풃 (풙)                                

Sy : االنحراف المعیاري للمتغیرy.  

Sx : االنحراف المعیاري للمتغیرx.  

r  :معامل االرتباط بین المتغیرین   

تالمیذ في السنة الثالثة  8فیما یلي بیانات عن عدد ساعات المراجعة في األسبوع لعینة من : مثال
   .ثانوي، ودرجات تحصیلھم الدراسي في مادة الریاضیات

  x(  12  14  25  30  40  45  50  60(ساعات المراجعة 
  y(  12  14  15  15  14  16  17  16(التحصیل الدراسي 

 المطلوب:  
 ارسم لوحة االنتشار؟ -
 ما ھي توقعاتك للعالقة ین المتغیرین؟ -
 ؟ أكتب معادلة االنحدار الخطي البسیط - 
 فسر المعادلة؟ -
 ساعة؟ 20ساعة،  35تنبأ بدرجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة  -

 اإلجابة:  
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لو رسمنا لوحة االنتشار نالحظ أن القیم تقترب من بعضھا البعض، والعالقة بین  .1

 ).راجع لوحة االنتشار في معامل االرتباط. (مستقیم المتغیرین یمكن تمثیلھا بخط

 .نتوقع أن العالقة قویة وموجبة بین المتغیرین من خالل مالحظة القیم في الجدول .2

 :االنحدار الخطي البسیطكتابة معادلة  .3
 طریقة المربعات الصغرى : الطریقة األولى: 

b (x)  a +  =ŷ  

b = 풏 ∑풙.풚 ∑풙.∑풚
풏∑풙ퟐ (∑풙)²

 

a =  풚 − 풃 (풙)                                

X2  x.y  التحصیل الدراسي)y(   ساعات المراجعة)x(  n 

144  144  12  12  1  

196  196  14  14  2  

625  375  15  25  3  

900  450  15  30  4  

1600  560  14  40  5  

2025  720  16  45  6  

2500  850  17  50  7  

3600  960  16  60  8  

11590  4255  119  276  ∑ 

  

 xلجمیع أفراد العینة فنتحصل على مجموع  yو xنجمع درجات كل من درجات المتغیرین  -

 .yومجموع 

ثم نجمع حواصل  yفي الدرجة المقابلة لھا من درجات  xنضرب كل درجة من درجات  -

 y.xالضرب فینتج مجموع 

 .x، ثم نجمع ھذه المربعات لكل أفراد العینة فینتج مجموع مربعات xنربع درجات المتغیر  -
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، والمتوسط الحسابي 34.50یساوي  xالمتوسط الحسابي ل  .yو  xنحسب متوسطي المتغیرین  -

 .14.875یساوي  yل 

 :ما یليثم نحسب  - 

  :bنحسب   - 

 b = 풏 ∑풙.풚 ∑풙.∑풚
풏∑풙ퟐ (∑풙)²

 

b = ퟖ (ퟒퟐퟓퟓ) (ퟐퟕퟔ)(ퟏퟏퟗ) 
ퟖ(ퟏퟏퟓퟗퟎ) (ퟐퟕퟔ)²

 

b = ퟑퟒퟎퟒퟎ ퟑퟐퟖퟒퟒ 
ퟗퟐퟕퟐퟎ  ퟕퟔퟏퟕퟔ

  

b = ퟏퟏퟗퟔ
ퟏퟔퟓퟒퟒ

  

b= 0.072 

  :aنحسب   -

a =  풚 − 풃 (풙)                                

a = 14.875 – 0.072 (34.50) 

 a = 12.921  

 :وأخیرا نكتب معادلة االنحدار -

b (x)  a +  =ŷ  

0.072 (x)  12.921 +  =ŷ  

یدل على أنھ كلما زادت ساعات المراجعة ساعة واحدة، حدث زیادة في التحصیل : التفسیر - 4

  .0.072بمقدار 

  . ساعة 20ساعة،  35نتنبأ بدرجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة  - 5
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، ثم 35، نضع Xمكان ،  12.921 +  =ŷ  (x) 0.072ھنا نقوم التعویض في المعادلة 

20.  

  كالتالي 15ھي  35درجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة: 

ŷ=12.921 + 0.072 (35) 

 ŷ= 15.44   15بالتقریب  

  كالتالي 14ھي  20درجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة: 

ŷ=12.921 + 0.072 (20) 

   ŷ= 14.36   1 4بالتقریب 

 xإذا علمنا قیمة معامل االرتباط البسیط بین  bحساب معامل االنحدار  :الطریقة الثانیة

  .yو 

b (x)  a +  =ŷ  

b = × 푟 

r= 풏∑(풙.풚) (∑풙)(∑풚)

풏∑풙ퟐ  (∑풙)²  풏∑풚ퟐ  (∑풚)²
 

a =  풚 − 풃 (풙)  

y2  X2  x.y  الدراسي التحصیل)y(   ساعات المراجعة)x(  n 

144 144  144  12  12  1  

196  196  196  14  14  2  

225  625  375  15  25  3  

225  900  450  15  30  4  

196  1600  560  14  40  5  
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 xلجمیع أفراد العینة فنتحصل على مجموع  yو xنجمع درجات كل من درجات المتغیرین  -

 .yومجموع 

ثم نجمع حواصل  yفي الدرجة المقابلة لھا من درجات  xنضرب كل درجة من درجات  -

 y.xالضرب فینتج مجموع 

 .x، ثم نجمع ھذه المربعات لكل أفراد العینة فینتج مجموع مربعات xنربع درجات المتغیر  -

 .Y، ثم نجمع ھذه المربعات لكل أفراد العینة فینتج مجموع مربعات Yنربع درجات المتغیر  -

 .yو  xلمتغیرین االنحراف المعیاري لنحسب  - 

sx= 풏∑풙ퟐ  (∑ 풙)²
풏 (풏 ퟏ) 

sx= ퟖ(ퟏퟏퟓퟗퟎ) (ퟐퟕퟔ)²
ퟖ (ퟖ ퟏ) 

sy= 풏∑풀ퟐ  (∑ 풀)²
풏 (풏 ퟏ) 

sy= ퟖ(ퟏퟕퟖퟕ) (ퟏퟏퟗ)²
ퟖ (ퟖ ퟏ) 

sy=  ퟏ.ퟓퟓ 

 :نحسب معامل االرتباط بیرسون 

r= 풏∑(풙.풚) (∑풙)(∑풚)

풏∑풙ퟐ  (∑풙)²  풏∑풚ퟐ  (∑풚)²
 

r = ퟏퟏퟗퟔ
ퟏퟒퟗퟒ.ퟒퟔ

 

256  2025  720  16  45  6  

289  2500  850  17  50  7  

256  3600  960  16  60  8  

1787  11590  4255  119  276  ∑ 
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r=  ퟎ.ퟖퟎ 

 :ثم نحسب ما یلي - 

  :bنحسب   - 

b=  . 푟  

b= .
.

 .0.80  

b= 0.072 

  :aنحسب   -

a=  풚 − 풃 (풙)                                

a = 14.875 – 0.072 (34.50) 

 a = 12.921  

 :وأخیرا نكتب معادلة االنحدار -

b (x)  a +  =ŷ  

0.072 (x)  12.921 +  =ŷ  

یدل على أنھ كلما زادت ساعات المراجعة ساعة واحدة، حدث زیادة في التحصیل : التفسیر - 4

  .0.072بمقدار 

  . ساعة 20ساعة،  35نتنبأ بدرجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة  - 5

، ثم 35، نضع X، مكان  12.921 +  =ŷ  (x) 0.072ھنا نقوم التعویض في المعادلة 

20.  

  كالتالي 15ھي  35درجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة: 

ŷ=12.921 + 0.072 (35) 
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 ŷ= 15.44   15بالتقریب  

  كالتالي 14ھي  20درجة التحصیل الدراسي إذا كان عدد ساعات المراجعة: 

ŷ=12.921 + 0.072 (20) 

   ŷ= 14.36   1 4بالتقریب 

 على الطالب استخدام الطریقة المناسبة حسب معطیات التمرین :مالحظة.  

 بیقیةأعمال تط:  

  :التمرین األول

بین نتائج مقیاس المنھجیة ونتائج مقیاس اإلحصاء الوصفي لطلبة أراد باحث دراسة العالقة   

  :فتحصل على البیانات التالیة. السنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعیة

n 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  

x  9  10 11  13  15  16  16  17  18  20  

y  7  9  10  11  13  14  15  15  14  16  

  :المطلوب

 ارسم لوحة االنتشار؟ -

 للعالقة بین المتغیرین؟ما ھو توقعك  -

 )بطریقتین(أكتب معادلة االنحدار الخطي البسیط؟  -
 فسر المعادلة؟ -
 .19، 8، 14، 12تنبأ بدرجة التلمیذ في اإلحصاء الوصفي إذا كانت درجاتھ في المنھجیة  -

 :حاول في التمرین لوحدك ثم انظر إلى الحل كما یلي -

a = 0.898 r = 0.96  SX= 3.62  X= 14.50 

0.793 (x)  0.898+  =ŷ  

  

b = 0.793  SY= 2.98  ӯ=12.40 

  :التمرین الثاني
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  ثم اكتب معادلة االنحدار؟  yو Xقس العالقة االرتباطیة بین   

n 1  2  3  4  5  6  7  8  
x  11  8  10  8  8  12  10  8  
y  10  9  9  7  8  11  9  7  

  :من الجدول التالي اإلجابةحاول في التمرین ثم تأكد من 

a = 1.538 r = 0.88  SX= 1.60  X= 9.37  

0.769(x)  1.538+  =ŷ  

  

b = 0.769  SY= 1.39  ӯ=8.75  
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  .تابع لمعادلة االنحدار الخطي البسیط: المحاضرة الثالثة

  :الشكل العام لمعادلة االنحدار الخطي البسیط بین متغیرین كالتاليإن 

b (x) + SEE a +  =ŷ 
 
ŷ :المتغیر التابع.  

X :المتغیر المستقل.  

a:  ثابت االنحدار، وتمثل نقطة تقاطع الخط مع محورy وتمثل ایضا قیمة ،y   عندما x  

  .0تساوي 

b : تمثل مدى ارتفاع الخط أو مدى میلھ، معنى میل خط االنحدار، معنى درجة التغیر الذي

  .x كلما حولنا بوحدة واحدة في متغیر  yیحدث في 

SEE : للتقدیر الخطأ المعیاري)Standard Error of The Estimate ( أو الخطأ ،

  .المعیاري للتنبأ

  في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى حساب معادلة االنحدار الخطي البسیطb (x)  a +  =ŷ  
 ).SEE(دون التطرق إلى معرفة كیفیة حساب الخطأ المعیاري للتقدیر      

  في ھذه المحاضرة سوف نتعلم كیفیة حساب الخطأ المعیاري للتقدیر أو التنبأ)SEE( وقانونھ ،

 :كالتالي
                                     

                                            SEE = ∑(  퐲̂ )²
 

 

  :مثال
  ).Y(مادة الریاضیات ودراجاتھم في ) X(طالب في مادة اإلحصاء  5فیما یلي درجات 

N  1  2  3  4  5  

X  10  8  13  20  9  

Y  8  6  9  11  6  

 

 یفضل استخدام ثالثة أو أربعة أرقام عشریة على األقل في حسابات تحلیل االنحدار  :مالحظة

 ).270.، ص2017مراد، ھادي وجاد الرب، (

 لحساب معادلة االنحدار الخطي البسیط والخطأ المعیاري للتنبأ نقوم بما یلي: 
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x.y  y²  x²  Y  X  n 

80  64  100  8  10  1  

48  36  64  6  8  2  

117  81  169  9  13  3  

220  121  400  11  20  4  

54  36  81  6  9  5  

519  338  814  40  60  ∑  

  

 xلجمیع أفراد العینة فنتحصل على مجموع  yو xنجمع درجات كل من درجات المتغیرین  -

 .yومجموع 

 .x، ثم نجمع ھذه المربعات لكل أفراد العینة فینتج مجموع مربعات xنربع درجات المتغیر  -

 .Y، ثم نجمع ھذه المربعات لكل أفراد العینة فینتج مجموع مربعات Yنربع درجات المتغیر  -

ثم نجمع حواصل  yفي الدرجة المقابلة لھا من درجات  xنضرب كل درجة من درجات  -

 y.xالضرب فینتج مجموع 

 .yو  xیاري للمتغیرین نحسب االنحراف المع - 

sx= 풏∑풙ퟐ  (∑ 풙)²
풏 (풏 ퟏ) 

sx= ퟓ(ퟖퟏퟒ) (ퟔퟎ)²
ퟓ (ퟓ ퟏ) 

sy= 풏∑풀ퟐ  (∑ 풀)²
풏 (풏 ퟏ) 

sy= ퟓ(ퟑퟑퟖ) (ퟒퟎ)²
ퟓ (ퟓ ퟏ) 

sy=  ퟐ.ퟏퟐퟏ 

 :نحسب معامل االرتباط بیرسون 

r= 풏∑(풙.풚) (∑풙)(∑풚)

풏∑풙ퟐ  (∑풙)²  풏∑풚ퟐ  (∑풚)²
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r= ퟓ(ퟓퟏퟗ) (ퟔퟎ)(ퟒퟎ)
[ퟓ (ퟖퟏퟒ) (ퟔퟎ)²] [ퟓ (ퟑퟑퟖ) (ퟒퟎ)²]

  

r = ퟏퟗퟓ
ퟐퟎퟓ.ퟔퟕ

 

r=  ퟎ.ퟗퟒퟖ 

 :ثم نحسب ما یلي - 

  :bنحسب   - 

b=  . 푟  

b= .
.

 .0.948  

b= 0.437.0.948 

b= 0.414  

  :aنحسب   -

a=  풚 − 풃 (풙)                                

a = 8 – 0.414 (12) 

 4.968a = 8 –   

a = 3.032   

 :وأخیرا نكتب معادلة االنحدار -

b (x)  a +  =ŷ  

0.414 (x)  3.032+  =ŷ  

  حساب الخطأ المعیاري للتقدیر أو التنبأ)SEE(وقانونھ كالتالي ،: 
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                                           SEE = ∑(  퐲̂ )²
 

  

  

(y- ŷ)²  y- ŷ  ŷ  Y  X  n 

  نعوض في المعادلة  0.828  0.685

0.414 (10) = 7.172 3.032+  =ŷ  
8  10  1  

0.118  -0.344  6.344  6  8  2  

0.343  0.586  8.414  9  13  3  

0.097  -0.312  11.312  11  20  4  

0.574  -0.758  6.758  6  9  5  

1.817  /  /  40  60  ∑  

  

  : إذن اآلن نطبق المعادلة كالتالي

SEE = .
 

  

SEE = .
  

SEE= 0.778 

b (x) + SEE a +  =ŷ 
 0.414 (x) + 0.778  3.032+  =ŷ  
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  .ھذه تمثل لوحة االنتشار  
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  :أعمال تطبیقیة

ل كل شيء أشكر طلبتي األعزاء على محاوالتھم النجاز التمارین المقدمة لھم في حصة بق :أوال

  .البسیطاألعمال التطبیقیة لدرس معادلة االنحدار الخطي 

بالنسبة للمالحظات التي وردتني من الطلبة حول حلول التمارین، بأنھم توصلوا لقیم متقاربة مع  :ثانیا

القیم التي قدمت لھم في التصحیح، نتائجكم كانت صحیحة، ألنني اعتمدت في الحساب على الحزمة 

  ). SPSS(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  .ھناك إضافة في آخر الجانب النظري للمحاضرة الثانیة :ثالثا

  : بالنسبة لطریقة رسم لوحة االنتشار في التمرین األول كانت كالتالي

 
 

  :ولوحة االنتشار للتمرین الثاني
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  :بالنسبة للتمرینین السابقین یرجى حساب الخطأ المعیاري للتقدیر أو التنبأ لكال التمرینین

  :التمرین األول

أراد باحث دراسة العالقة بین نتائج مقیاس المنھجیة ونتائج مقیاس اإلحصاء الوصفي لطلبة السنة 

  :فتحصل على البیانات التالیة. أولى جذع مشترك علوم اجتماعیة

N 1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  

X  9  10 11  13  15  16  16  17  18  20  

Y  7  9  10  11  13  14  15  15  14  16  

    :الحل

0.793 (x) + 0.854 0.898+  =ŷ  

  .حتى بالنسبة للطلبة الذین قربوا القیم النتیجة تكون التقریب لھذه القیم 
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  :التمرین الثاني

  ثم اكتب معادلة االنحدار؟  yو Xقس العالقة االرتباطیة بین   

N 1  2  3  4  5  6  7  8  
X  11  8  10  8  8  12  10  8  
y  10  9  9  7  8  11  9  7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



21 
 

  تحلیل االنحدار المتعدد :الرابعة المحاضرة

یعد تحلیل االنحدار المتعدد من األسالیب اإلحصائیة المتقدمة التي تضمن دقة االستدالل،   

والتي تعتمد على مھارات خاصة من أجل تحسین نتائج البحث عن طریق االستخدام األمثل للبیانات 

الخطي توضیح االنحدار واالرتباط فعند  .في إیجاد عالقات سببیة بین الظواھر موضوع البحث

البسیط ذكرنا أن االنحدار الخطي یدل على العالقة بین متغیرین ویستخدم للتنبؤ بأحد 

كما أن االرتباط البسیط یوضح العالقة . بمعرفة درجات المتغیر المستقل) المتغیر التابع(المتغیرین

  .لتباین المشترك بین المتغیرینوھذه العالقة تدل على ا) المستقل والتابع(بین المتغیرین 

وبقیة المتغیرات ) Y(لكننا اآلن بصدد بحث العالقة بین عدة متغیرات أحدھما متغیر تابع   

ویكون الھدف ھنا ھو إمكانیة التنبؤ بالمتغیر التابع من المتغیرات المستقلة ). أو منبئات(مستقلة 

  ).المنبئات(ھ كل متغیر من المتغیرات المستقلة ومعرفة تباین المتغیر التابع الذي یسھم ب. مجتمعة معا

یقصد باالنحدار المتعدد التوصل إلى معادلة خطیة تربط بین متغیر تابع وعدة متغیرات   

، ویكون الھدف من ذلك ھو إمكانیة التنبؤ بالمتغیر التابع باستخدام بیانات المتغیرات )منبئات(مستقلة 

فس فكرة االنحدار الخطي البسیط، ولكنھا تستخدم عدة متغیرات والفكرة األساسیة ھنا ھي ن. المستقلة

  . وبالنسبة الفتراضات تحلیل االنحدار المتعدد ھي نفسھا مع االنحدار البسیط .مستقلة

 معادلة االنحدار الخطي المتعدد: 

+ …+ bkxk + SEE      b1
 x1 + b2 x2 a +  =ŷ  

ŷ :المتغیر التابع.  

X1 :األول المتغیر المستقل.  

X2 :المتغیر المستقل الثاني  

a: ثابت االنحدار.  

b1 : تمثل مدى ارتفاع الخط أو مدى میلھ، معنى میل خط االنحدار، معنى درجة التغیر الذي

 .x1 كلما حولنا بوحدة واحدة في متغیر  yیحدث في 

b2 : تمثل مدى ارتفاع الخط أو مدى میلھ، معنى میل خط االنحدار، معنى درجة التغیر الذي

 .x 2كلما حولنا بوحدة واحدة في متغیر  yیحدث في 
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SEE : الخطأ المعیاري للتقدیر)Standard Error of The Estimate ( أو الخطأ ،

  .المعیاري للتنبأ

b1 =
풔풚 풓(ퟏ풚)  풓(ퟐ풚) .  풓(ퟏퟐ) 

풔풙ퟏ ퟏ 풓(ퟏퟐ)
ퟐ 

b2 =
풔풚 풓(ퟐ풚)  풓(ퟏ풚) .  풓(ퟏퟐ) 

풔풙ퟐ ퟏ 풓(ퟏퟐ)
ퟐ 

a=   풚 − 풃ퟏ (풙ퟏ)  − 풃ퟐ (풙ퟐ) 

  :حیث

Sy : االنحراف المعیاري لـy.  

Sx1 : االنحراف المعیاري لـx1. 

Sx2 : االنحراف المعیاري لـx2.  

r(1y) :المستقل األول والمتغیر التابع معامل االرتباط بین المتغیر.  

r(2y) :المستقل الثاني والمتغیر التابع معامل االرتباط بین المتغیر.  

r(12) :المستقل األول والمتغیر المستقل الثاني معامل االرتباط بین المتغیر.  

r2
  .المستقل األول والمتغیر المستقل الثاني معامل االرتباط بین المتغیربع مر: (12)

  

r2
(12y)=

풓(ퟏ풚)
ퟐ  풓(ퟐ풚)

ퟐ   ퟐ 풓(ퟏ풚) .  풓(ퟐ풚) .  풓(ퟏퟐ)

ퟏ  풓(ퟏퟐ)
ퟐ 

  :حیث

r2
(12y) :معامل االرتباط المتعدد.  

  )F(والختبار داللة االرتباط المتعدد نستخدم اختبار 
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F = 풓
ퟐ 풏 – 풌 ퟏ
풌 ퟏ –풓ퟐ

  

  .معامل االرتباط المتعدد: r2: حیث

        K :عدد المتغیرات المستقلة.  

  n – k – 1، و )الخط األفقي في الجدول(عدد المتغیرات المستقلة (ودرجات الحریة 
الذي قدم لكم سابقا في  F، الجدول أقصد جدول ))الخط العمودي في الجدول(

  .   المحاضرات

  حساب الخطأ المعیاري للتقدیر أو التنبأ)SEE(وقانونھ كالتالي ،: 

                                     

                                           SEE = ∑(  퐲̂ )²
 –   

 

  : مثال

تالمیذ من تالمیذ المرحلة  10أراد باحث أن یتنبأ بالتحصیل األكادیمي لدى   
المتوسطة من خالل متغیرین مستقلین ھما فعالیة الذات ومستوى الطموح، بعد أن حصل 

  :  على البیانات التالیة

r(12)= 0.82  r(2y)= 0.88  r(1y)= 0.84  
X2= 23.93  X1= 18.87  = 33.29ӯ  
Sx2= 7.85  Sx1= 5.02  Sy= 8.09  

 خطوات الحل: 
  b1

 x1 + b2 x2 a +  =ŷ 

  :b1أوال نحسب 

  

  b1 =
풔풚 풓(ퟏ풚)  풓(ퟐ풚) .  풓(ퟏퟐ) 

풔풙ퟏ ퟏ 풓(ퟏퟐ)
ퟐ  

b1 =ퟖ.ퟎퟗ ퟎ.ퟖퟒ – (ퟎ.ퟖퟖ) (ퟎ.ퟖퟐ) 
ퟓ.ퟎퟐ ퟏ –(ퟎ.ퟖퟐ)ퟐ
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b1 =ퟎ.ퟗퟕ
ퟏ.ퟔퟔ

 

b1= 0.58 

  :b2نحسب : ثانیا

b2 =
풔풚 풓(ퟐ풚)  풓(ퟏ풚) .  풓(ퟏퟐ) 

풔풙ퟐ ퟏ 풓(ퟏퟐ)
ퟐ 

b2= ퟖ.ퟎퟗ ퟎ.ퟖퟖ – (ퟎ.ퟖퟒ) (ퟎ.ퟖퟐ) 
ퟕ.ퟖퟓ ퟏ –(ퟎ.ퟖퟐ)ퟐ

 

b2 =ퟏ.ퟓퟒ
ퟐ.ퟓퟗ

 

b2= 0.60 

  : aنحسب : ثالثا

a=   풚 − 풃ퟏ (풙ퟏ)  − 풃ퟐ (풙ퟐ)  

a=   ퟑퟑ.ퟐퟗ − ퟎ.ퟓퟖ (ퟏퟖ.ퟖퟕ) –ퟎ.ퟔퟎ(ퟐퟑ.ퟗퟑ) 

a=7.99 

0.58 (x1) + 0.60 (x2) 7.99 +  =ŷ 
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  : أعمال تطبیقیة

  : حاول انجاز التمارین التالیة

  :التمرین األول

تلمیذ من تالمیذ المرحلة الثانویة من  20أراد باحث أن یتنبأ بتقدیر الذات لدى   
  :فتحصل على البیانات التالیة واالكتئاب االنطوائیةخالل 

r(12)= 0.86  r(2y)= 0.91  r(1y)= 0.96  
X2= 46  X1= 10  = 22ӯ  
Sx2= 14  Sx1= 7  Sy= 9  

SEE= 1.25 

 اكتب معادلة االنحدار المتعدد؟ 
 احسب معامل االرتباط المتعدد، واختبر داللتھ؟  

  :أنجز التمرین لوحدك ثم تأكد من الحل

0.89 (x1) + 0.22 (x2)+ 1.25 2.98+  =ŷ 

  :التمرین الثاني

أجریت دراسة للتنبؤ بالتحصیل األكادیمي من درجات الدافعیة وعادات الدراسة   
  :طالب وطالبة، وكانت النتائج كالتالي100على عینة حجمھا 

r(12)= 0.45  r(2y)= 0.20  r(1y)= 0.40  
X2= 5  X1= 5.6  = 54.3ӯ  

Sx2= 0.98  Sx1= 1.26  Sy= 10.65  
  معادلة االنحدار المتعدد؟اكتب 
 احسب معامل االرتباط المتعدد، واختبر داللتھ؟ 

  :أنجز التمرین لوحدك ثم تأكد من الحل

3.30 (x1) + 0.26 (x2)+ 1.25 34.52+  =ŷ 

من تباین التحصیل االكادیمي یرجع إلى  %16وھي تعني  0.16= االرتباط المتعدد 
، والختبار داللة االرتباط المنعدد نستخدم المعادلة التي متغیري الدافعیة وعادات الدراسة
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بدرجات  4.86، القیمة المحسوبة نقارنھا بالمجدولة 9.31في المحاضرة، ونتحصل على 
  0.01، وبالتالي دالة عند 0.01ومستوى الداللة ) 97، 2(حریة 

  :المراجع التي تم االعتماد علیھا

في معالجة مسائل االنحدار الخطي  SASاستخدام برنامج  ).1982. (طفنجي، دمحم عبد الحمیدالن -
  .مركز البحوث جامعة الملك سعود: الریاض. البسیط

اإلحصاء في التربیة والعلوم اإلنسانیة مع تطبیقات برمجیة ). 2010. (النجار، نبیل جمعة صالح -
SPSS) .دار حامد للنشر والتوزیع: عمان). 1ط.  
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