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:تابع المطلوب

. بين مدى المعنوية ا�حصائية بشكل عام لنموذج ا�نحدار ككل.  ٢
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Dependent Variable: Consumption (J.D)b. 



٢

:تابع المطلوب
).Income(بين مدى المعنوية ا�حصائية لمتغير الدخل . ٣
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Dependent Variable: Consumption (J.D)a. 

:تابع المطلوب

ً اكتب معادلة ا�نحدار ثم فسر معنى معامل الدخل في المعادلة تفسيرا. ٤
ً.كام.



٣

ا�نحدار الخطي المتعددمثال على 
رغب احد الباحثين في معرفة أھم العوامل المؤثرة في صافي •

أرباح اكبر أربعة مصارف في الجھاز المصرفي الفلسطيني، 
فقام بتقدير نموذج انحدار خطي للع.قة بين صافي ا>رباح 

)Profits (كمتغير تابع ، وخمسة متغيرات مستقلة وھي   :
 بالمليون دو�ر، وحجم مقاسة) Dep( ودائع العم.ء 

 بالمليون مقاسة) Inv(ا�ستثمارات في ا>وراق المالية 
 بالمليون مقاسة) Fas( دو�ر، وحجم التسھي.ت ا�ئتمانية 
، وعدد الموظفين )Bra( دو�ر، وعدد فروع كل مصرف 

، ٢٠٠٥-١٩٩٦، وذلك خ.ل الفترة )Lab( في المصرف 
. وقد كانت نتائج تقدير ا�نحدار كما في الملف المرفق

:المطلوب
حدد نوع البيانات المستخدمة، وعدد المشاھدات الداخلة في تقدير ١.

.ا�نحدار

وضح مدى قوة نموذج ا�نحدار في تفسير التغيرات الحادثة في صافي ٢.
)Profits(ا>رباح 



٤

:تابع المطلوب

. بين مدى المعنوية ا�حصائية بشكل عام لنموذج ا�نحدار ككل. ٣

:تابع المطلوب
بين مدى المعنوية ا�حصائية لكل متغير من المتغيرات المستقلة . ٤

.بشكل منفرد



٥

:تابع المطلوب

ًاكتب معادلة ا�نحدار ثم فسر معنى كل معامل في المعادلة تفسيرا . ٥
ً.كام.


