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بسم هللا الرحمن الرحيم

إاهــداء
من عيل بإمتام حبيث هذا واذلي اختص " بدراسة تطبيقية حول اكتشاف
امحلد هللا اذلي َّ
املشاهدات القاصية و املؤثرة عىل الاحندار اخلطي املتعدد " و اشكر هللا س بحانه عىل
توفيقه و امتنانه  ،ال يسعين هبذه املناس بة اإال أن أهدي مثرة هجدي يف املقام الول ملن اكن
خري عون وخري مرشف وخري مرشد بل لقد اكن مبثابة مرجع يل فاشكره عىل ما أوالين من
اهامتم و حرص وعىل ما أمدين به من معلومات ونصاحئ اإنه الس تاذ ادلكتور  /عبدا هلل
الش يحة اذلي أمتىن أن يتقبل مين هذا البحث تعبريا هل عن شكري و عرفاين وال أنىس
كذكل قسم االإحصاء اذلي ننمتىن اإليه بلك خفر و اعزتاز  .و كذكل ال أنىس من ساعدين
و اكن خري عون يل يف هذا املرشوع الخ  /مزهود بن سعيد الشمراين  .و كذكل
الخ  /يوسف بن عيل القحطاين و الخ /انصبن فاضل الشمري فاشكرمه جزيل الشكر .
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المقدمة  :ـ
 تحليل االنحدار:هو أداة إحصائية تستفيد من العالقة بين متغيرين كميين أو وصفيين أو أكثر للتنبؤ بأحد المتغيرات
استنادا إلى قيم المتغير أو المتغيرات األخرى فمثال إذا علمنا العالقة بين مصروفات الدعاية وبين
المبيعات فيمكننا االستفادة من تحليل االنحدار للتنبؤ بالمبيعات حالما تتوفر لنا قيمة نفقات الدعاية .
لكن التحليل اإلحصائي قد يتأثر ببعض المشاهدات القاصية ( الشاذة ) أو المتطرفة في المتغير
المستقل  Xأو المتغير التابع  Yالتي قد يكون لها تأثير واضح على تحليل االنحدار .
ومن أسباب بروز المشاهدات القاصية حدوث أخطاء إما في مرحلة جمع البيانات أو في مرحلة
المعالجة كإدخال البيانات في الحاسب  .وفي هذا البحث سوف نتطرق إلى التشخيصات المحسنة
للتحقق من صالحية نموذج االنحدار ويتضمن البحث عن المشاهدات القاصية والمؤثرة في المتغير
المستقل  Xأو المتغير التابع  Yوكذلك سيتم دراسة مشكلة اإلرتباطية الخطية المتعددة وأيضا سوف
ندرس كيف ستتم التدابير العالجية لها بإذن هللا .

أهداف البحث  :ــ





تحسينات لصالحية نموذج االنحدار الخطي .
طرق كشف المشاهدات القاصية ( الشاذة ) في المتغير المستقل  Xوالمتغير التابع . Y
طرق كشف المشاهدات المؤثرة على نموذج االنحدار الخطي .
تشخيصات اإلرتباطية الخطية المتعددة – تضخم التباين .

البرامج المستخدمة  :ــ





Microsoft office Excel
MINITAB 14
SPSS 13
SAS
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