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 مقدمة
على الرغم من أهمية استخدام اإلحصاء في تحليل البيانات للبحوث والرسائل  

العلمية فإن هناك بعض المشكالت التي قد تنشأ عن هذا االستخدام والتي تكون غالبًا بدون 
قصد وبسبب عدم التخصص في اإلحصاء لدى البعض وبالتالي عدم اإللمام ببعض الجوانب 

 .العلمية اإلحصائية الدقيقة 
وفي هذه الورشة نحاول معرفة التحليل االحصائي المناسب من خالل طريقة  

سهلة وهي األمثلة المباشرة والتي تحاكي بعض الحاالت  التي قد يكون فيها الباحث  في 
مع مالحظة اننا نركز على البحوث العلمية وبما هو متاح من الوقت لهذه , مساره البحثي

 .الورشة  
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 االحنــــــدار املتــــعدد
Multiple Linear regression 
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 : مثال

محل تجاري  كعينة عشوائية  15ت التالية  وهي ل  البياناسنفترض 

 في منتصف اليوم ودرجات الحرارة المسجلة , في يوم معين ولسلعة ما

 .اليوم وسنوات الخبرة للبائع الذي يقوم بالخدمة 

 :لتكن

 dependentهي  المتغير التابع     Salesالمبيعات   -  

variable 

  Temperatureدرجة الحرارة  , Years الخبرهسنوات -

 ,  المستقالن المتغيراتنهما 

بناء نموذج خطي يصف ويتنبأ بحجم   المطلوب

المبيعات بمعلومية درجة الحرارة وسنوات 

 الخبرة للبائع

 :وسنستخدم الرموز التالية-

- Y=Sales 

- 𝑿𝟏=Temperature 

- X2= Years 
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𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝝐 

 :إن النموذج الخطي المقترح  له الشكل التالي  

Parameters      الخطأ في النموذج      معالم  مجهولة 

 بعض الشروط وهي وعلى خطأ النموذج 
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 كيف يمكن الحصول على هذه المعادلة؟ 

 :يوجد ثالثة أنواع من نماذج االنحدار 

 Standard or Simultaneous Regression: االنحدار العياري 

 .المتغيرات المستقلة دفعة واحدة  كلوفيها يتم ادخال 

 وال نتعرض لمناقشة هل المتغيرات المستقلة مرتبطة  ببعضها البعض ام مستقلة  

 Hierachical Regression:  االهرمياالنحدار 

 ( واحدا واحدا)وفي هذا النوع  ندخل المتغيرات تباعا 

 Stepwise Regression: االنحدار ال

 (.المتغيراتوليس كل )من المتغيرات عدد  وفي هذا النوع  ندخل

 وقد يكون االدخال

 (forward)لألمام  

 (backward)للخلف 

 مزج بين األسلوبين
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 االنحدار العياري  أو االنحدار الخطي المتعدد

  Standard or Simultaneous Regression 

Or  

Multiple Linear Regression 

Analyze-------Regression-----Linear 
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 ( Model fit )   النموذج موائمة
 

 او معامالت عرض يتم حيث         
  املوائمة او املطابقة حسن مؤشرات

Goodness of Fit  اليت للمتغريات 
 , النموذج من اخراجها او ادخاهلا يتم

 املتعدد االرتباط معامل : املؤشرات وتعرض
R   , التحديد ومعامل R2 , وجدول 

 . التباين حتليل
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االفرتاضات اختبار صدق تساعد يف البيانية الرسوم 
واخلطية وجتانس التباين  اإلعتداليةاألساسية مثل 

, وكذلك تفيد يف الكشف عن احلاالت أو 
 .الدرجات املتطرفة يف التوزيع 

 :  يوجد ما يلي وبالنافذة السابقة 
 Scatter –رسم بياين ملخطط شكل االنتشار 

plots 
حيث يسمح بتحديد أكثر من رسم ملخططات 

وميكن التحول   X , Yاالنتشار يف اخلانات 
  Previous , nextبينهما بالزرين

وميكننا من رسم شكل االنتشار بني أي اثنني 
املتغري التابع , القيم املنبئة  : من اآليت 

Predicted Values  , البواقي ,
البواقي احملذوفة , القيم املنبئة املعدلة 

Adjusted  البواقي املعيارية ,
Standardized  ويمكنك عمل

رسم لشكل االنتشار بين البواقي مع القيم 
 المنبئة الختبار الخطية وتجانس التباين 
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* Distances 

وهي مقاييس هتدف إىل حتديد القيم أو الدرجات اليت           
تشمل على جتمعات غري عادية للمتغري املستقل وكذلك 

وتقدم , الدرجات اليت هلا تأثري كبري على منوذج االحندار 
 Mahalanobisاالختبارات لتحديد ذلك وتشمل  

Cooks , Leverage   التنبؤيةالفئات - 
Prediction Intervals   

Prediction intervals 
التنبؤيةالفئات    

وتقدم احلدود العليا والدنيا لكل من فئات املتوسط         
ومتكن املستخدم من حتديد مستوى الداللة والدرجات الفردية املنبئة 

 . Confidence Intervalأو الثقة   
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 النموذج ككل معنوي بدون تحديد أي من المعامالت هو السبب في المعنوية



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 

االرتباط )إن ادخال عدد كبير من المتغيرات في النموذج يجعل من الصعب تحقيق شروط  تطبيق االنحدار  -1

 .....  ,الذاتي والخطية والتجانس

وهو أن عدد القراءات عشرون ضعف لعدد )هناك شرط البد من تحققه في عدد القراءات وعدد المتغيرات   -2

 فإذا كان عدد المتغيرات لم يتحقق ؟( المتغيرات 

 .كيف نعالج عدم معنوية بعض المتغيرات -2

والذي يهدف أساسا إلى إيجاد عالقة بين المتغير التابع ( خطوة خطوة)سنستخدم االنحدار الهرمي 

 والمتغيرات المستقلة األكثر ارتباطا به ويتم ذلك بشكل تدريجي
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 التدرجيياالحندار 
  Stepwise 

Regression   

 11 : مثال

 Stepwise Regressionجد معاملة االنحدار بطريقة    10للمثال رقم 
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 الخطوات النظرية التي تقوم عليها طريقة االنحدار التدريجي
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  SPSSخطوات االحندار التدرجيي باستخدام 
  SPSSخطوات االنحدار التدريجي باستخدام 

 Stepwiseهي نفس خطوات االنحدار العياري باستثناء الخطوة التي فيها يتم اختيار الطريقة حيث سنختار 
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 النتائج

 هو المتغير المعنوي في طريقة االنحدار العياري   Temperatureالحظ أن 
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 اهلرمياالحندار 
  Hierarchical 

Regression   

 12 : مثال

   Hierarchical Regressionجد معاملة االنحدار بطريقة           10للمثال رقم 
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 االحندار اهلرمي
  Hierarchical Regression   

 يتم التخلص من كل االختيارات السابقة وابسط الطرق هي حفظ البيانات ومن ثم قفل البرنامج وفتحه من جديد 

 :خطوات االنحدار الهرمي       

Analyze----- Regression------ Linear 

 لتظهر النافذة التالية
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1 
2 

3 

4 

الى  yearsننقل المتغير 

خانة 

independent(s) 

 ونالحظ أنه لم تتغير

Block 2 of 2  

  nextألننا لم نضغط على 

طالما انه لم يعد لدينا متغيرات 

 مستقلة اخرى

    Enterنختار 

نضغط عليه  nextتفعل زر 

  Block 1 of 1فيتغير 

 الى 

Block 2 of 2  

وتفرغ خانة ال 

independent(s) 

 ليتم ادخال المتغير التالي
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 أما بقية النتائج فهي مشابهة لما سبق 
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 غري اخلطي االحندار 
  Curve Regression   

 13 : مثال

 معنوي فماهي العالقة بينهما إذن؟   yearلم يكن ارتباطه الخطي  ب   salesحيث أن متغير 
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 االحندار غري اخلطي 
  Curve Regression   
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 :الخطوات
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 تختارها الحزمة تلقائيا

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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 بالعودة الى ملف البيانات سنجد اضافة اربعة اعمدة

 من النموذج Salesالقيم المقدرة للمتغير 

 17.25e^0.23419 (1)= مثال اول قيمة 

 االخطاء 

 21.80191-15=اول خطأ 

الحدود العليا والدنيا لفترات الثقة 

 للمتغير التابع عند كل قيمة للمستقل 
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