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 الجزء األول 
 Relationshipsالعالقات 

ري ع)قوعقكثيير فعفجييث دعناييععقةعبيييمتعي  يي عوبدرتييم ع يي  ع د يي عفييمعظم ييتعبيقات اييملعبيمجد يي عناييععقةعبيييمتعي  يي ع يي  عظق  يي
 بياميبعويع عسميملعبيعدبس .عيو ععنويمةعظ عبيجق  ربلعبجم:

 Dependent (Response) Variableعالمتغير التابع )المتغير الُمستجيب(
س .عوبميقميمعفيمةعبيعاعبيتمحيثعبيوعخضععيدفحصعوبيعدبيح ىعبمبقجممعكت رعظ عبيتمحثعوعبيذيعيعبيقمبععبوعبيجق  رعبيجق  ر

فعقيعبيجق  يرعبيقيمبععبيوعبييذيعيايعمعنفضيهعكاضي  ع م دي عيدتحيثعوبيعدبسي وكذيكعشرحعبيق  ربلعفمعبيجق  رعبيقمبععقوعبيقيتؤعبه.ع
بيجق  ييرعبيقييمبععبييوعبيييذيعيرثييبعبيتمحييثعفييمعبي  يي عييي عريي   رععبييوعبيجق  ييرعبيييذيعيايي دعنق ايي ع دبسيي عظم ييي .عيييم  عيمقتيير

ع.Yيم  عُيرظزععيدجق  رعبيقمبععبميرظزعرعقوعبيجق  ربلعبيجضقاد عيد ه.عبيجق  
 أمثلة على المتغير التابع:

عفمعقحععبيتيوت. عY)يريععقحععبيتمحث  عفمعظاملعبيتحوثعبيقات ا  عقةعيزيععظمعاللعق بءعبيممظد  ع -
بيقيمعبرتمقايمعبي يرك ع عY)ي ن ي عيرثبعظعيرعبيقضويقعفمعإحعىعبي يركملعبيقميراعيديىعقسيتمفعإ فيمتعبتسيقربر ا  عبت -

 حعيثمعفمعرحا قعقبعبفام.

  .Yبيموبظلعبيجؤ ر عيدىعدضمعبيجوظف  ع) -

  .Yبيموبظلعبيجؤ ر عيدىعبيتامي ع) -

  .Yبيموبظلعبيجؤ ر عيدىعبيفارع) -

 Independent (Explanatory) Variable المتغير المستقل )الُمَفِسر(
ييرعقوعيضييتبعبي ق  ييربلعبييمرايي عفييمعبيجق  ييرعبيقييمبعفعقيعبييوعبيييذيعيييؤ رعفييمعراييعيرع  جيي عبيجق  ييرعبيقييمبعفعبييوعبيجق  ييرعبيييذيعُيفض ي

زييم  عقوعنايصعفيمعبيجق  يرعبيجضيقالعيييق ع قيبجمييىععع.سيوبءعبميضيدبعقمعبمتيايمفعؤ رعيدىعبيجق  رعبيقمبعبميقميمعبوعبيذيعي
ع.ععXفعويم  عيرظزعيهعبميرظزعزيم  عبوعناصعفمعبيجق  رعبيقمبع ييه
عد عيدىعبيجق  رعبيجضقال:قظث
  عيؤ رعيدىعقسممدعقساتعبي رك عفمعسوتعبألودبتعبيجمي  .Xنامحعبيجيقاملعبياعيع ع) -

  عيؤ رعيدىعزيم  عظضقوىعبالنقم   .Xبتشرباعوبيقعديبع) -

  د  عبياميبعفمعبتحصمء.قحععبيجق  ربلعبيقمع ععرؤ رعيدىعع X)عيع عقيممعبي  مفع -

 .بض طعبيعم ع ععيؤ رعيدىعإصم قاتعXقيجمدعظاجوي عظ عبألشخمصع) -

  ع ععيؤ رعيدىعقوزبنات.Xقيجمدعظاجوي عظ عبألطفملع) -

  عظث دع ععيررتطعبمتنفمتعيدىعبالسقا تعيألسر .X  لعدفعبألسر ع) -

عبيجااوي .ع بيجضمف عرؤ رعيدىعX)كج  عبيو و عبيجضقاد  عبميض مد ع -
ري عرحتعبيعدبس فعفجث دع يععرو يععي  ي ع ا ي ع ي  عضي طعبييعمعوكيلعفمعبمضعبيقات املعبيمجد  عيكوةعيعييمعقكثرعظ عظق  

عظ عبيُمجرعوبيوزةفعويضجىعبالدرتم عفمعبذهعبيحمي عبالدرتم عبيخامعبيجقمع .عع
يجكي عقةعيوضيطعطت مي عبيذهعبيم  ي فعور يوةععScatter plotفينةعشيكلعبالنق يمدععX, Yيييعع دبسي عبيم  ي ع ي  عظق  يري ع

 ع عبدعإذبعو متعظم تعنام عشكلعبالنق مدعيدىعظيحيىعقوع طعظضقا تفعور يوةعضيم ف عكدجيمعرييم رلع ويعX, Yبيم   ع   ع
عنام عشكلعبالنق مدعحولعظيحيىعقوع طعظضقا تعيجرع قدكعبييام .
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 Correlation Coefficientمعامل االرتباط 
 بالدرتم عبيخامعبيجقتميي :عفعويحاقعظممظلrويرظزعيهعبميرظزععY, Xبوعظا مسعيعد  عبيم   ع   عبيجق  ري ع

1 1r  ع
ورييعلع  جقييهعيدييىع د يي عبيم  يي ع يي  عبيجق  ييري عقوعبيجق  ييربلعظوضييععع1ف1قيعقةع  جيي عظممظييلعبالدرتييم عظحصييود ع يي  ع

بتشييمد عفنناييمعرصيي عنوي يي عبيم  يي عبييلعبييمعيكضيي  عقمعطر ييي فععبيعدبسيي عظيي عح ييثعقناييمع وييي فعظقوسييا فعقوعضييم ف فعوقظييم
عفمتشمد عبيضميت عرعلعيدىعو و عي   عيكض  عقظمعبيجو ت عفقعلعيدىعو و عي   عطر ي ع   عبيجق  ري عظوضععبيعدبس .

مطيمدعطر ييمدعرمظيمدفعقظيمعإذبعكمنتع  ج عظممظيلعبالدرتيم عظضيموي عيدوبحيععبيصيح طعفايذبعييعلعيديىعقةعبالدرتيم ع ي  عبيجق  يري عبدرت
عفاذبعيعلعيدىعقةعبالدرتم ع   عبيجق  ري عبدرتمطمدعيكض مدعرمظمد.ع1إذبعكمنتع  جقهعظضموي عييععع

فاييذبعيييعلعيدييىعيييعمعو ييو عبدرتييم ع اييمع يي  عبيجق  ييري عظوضييععع)عr = 0إذبعكمنييتع  جيي عظممظييلعبالدرتييم عظضييموي عيدصييفر)
عقنهعإذبعيرفيمعبرامهعر  رعقحععبيجق  ري عبسقحملعيد يمعرحعيععقوعظمرف عبرامهعبيجق  رعبآل ر.ععبيعدبس فعبجميى

قظمعإذبعب قمعلعبمضعنام عشكلعبالنق مدعي عبيخطعبيجضقا تعفنةعبالدرتم عيكوةعث رعرمظمدفعورز ب ع و عبالدرتيم عكدجيمعب قربيتع
.ععفجييث دعبياييولعوبيييوزةعيجاجوييي عظيي عبألشييخمصع ييععيو ييعع  ياييمعبدرتمطييمدعطر يييمدعوي يي ع1 جيي عقوعبياع1ظيي عبيا جيي ععr  جيي ع

 ر وة:عX, Yي دعبدرتمطمدعرمظمد.عبيم   ع   عع

 1طر ي عضم ف عييعظمع
2

0 r . 

 31طر ي عظقوسا عييعظمع
2 4

r . 

 3طر ي ع وي عييعظمع
4

1r ع
 1يكض  عضم ف عييعظمع

2
0r  ع

 2يكض  عظقوسا عييعظمع
1

4
3  rع

 4يكض  ع وي عييعظمع
31  rع

ع رستعيوح عبالنق مدعيا تعظخقمد عظ عظممظ لعبالدرتم عبيخامعيجك عبيحصولعيدىعقحععبألشكملعبيقمي  :ع
ع
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ع
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0r  
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ع
.1r ع

ع
.3r ع

ع
.5r ع

ع
.7r ع

ع
.9r عع

1r ع
 

ع
يمقجييععحضييمفع  جيي عظممظييلعبالدرتييم عبيخاييمع يي  عظق  ييري عيدييىعطت ميي ع  منييملعردييكعبيجق  ييربل.عسيييقيمولعفييمعبييذبع

عبيفصلعحضمفعظممظلعبالدرتم عبيخامعفمعحماللعقنوبععبيت منملعبيجخقدف :عبي ج  عوبيقرر ت  عوبتسج  .
 Pearson Correlation Coefficient معامل بيرسون لالرتباط

يمقتييرعظممظييلع .وبيقييمعيكييوةعروزيماييمعطت م ييمدععبيجق  ييربلعبير ج يي يا ييمسع د يي عبالدرتييم ع يي  ع  رسييوةعي درتييم ععظممظييليضييقخعمع
  رسيييوةعي درتيييم عظييي عقكثيييرعظميييمظ لعبالدرتيييم عبسيييقخعبظمدعفيييمعحميييي عبيت منيييملعبي ج ييي عوبيقيييمعُق يييذلعظييي عظاقجميييملعروزيمايييمع

طت م ييمدفعوكييذيكعفييمعحمييي عبيم يييملعذبلعبيحاييتعبي ت ييرع 30n .عو ييععب قييرحعبييذبعبيُجممظييلعبيمييميتعبيترياييمنمعكييمدلع  رسييوة. 
يضقخعمعظممظلع  رسوةعي درتم عيجمرف عنوععوبرامهعبيم   عبيخا  ع   عظق  ري عكج   ع)د ج    عب ر عقةعروزيماجيمعطت م يمدع

قوعحاتعبيم ي عكت ربدع 30n عع. 

 

 (2مثال )

ظمدجمعبيريمضي عبيتعن ي عفيمعقحيععبيييوب يعقةعبيقيعديبعبيريمضيمعبيجييق تعيضيميععيديىعبكقضيمفعبيمعييععظي عبيصيفملعيمقاععقحعع
بيماد  عوبييفض  فعبمتضمف عإيىعبيفوبئععبيجمروف عظثلعراوي عبيمضي لعو فيضعبييعبوةعفيمعبياضيتعوبييقحكتعفيمعبييوزة.عويمقايعع

بيقيوررعوبدرفيمععرايعيرعبييذبلعودضيمءعييممعيي عبيح يم .عوي يمعيخقتيرعبيذبعقةعبيقعديبعبيريمضمعبيجيق تعيررتطعبمييذكمءعو فيضع
س .عوطدبعظي عكيلعفير عظي عقفيرب عدبفر بدعظ عبيربشعي عيدج مدك عفمعبذهعبيعع33بيفرضع ممعبم ق مدعي ي عي وبئ  عظكون عظ ع

ع(Example23)الملف  بيم ي عقةعيجألعسدضد عظ عبالسقت منملعرق وةعظجمعيدم:
  هعظقوسطعيع عبيضميملعبيقمعيجمدسعف امعبيقجرييملعبيريمض  ع  لعبألستوع.بسقت مةعيت  عف .1

 ظا مسعيقاعيرعبيذبلع)بيعد  عبأليدىعرت  عراعيرعذبلعقيدى . .2

 بسقت مةعي عبيرضمعي عبيح م عيقحعيععن ر عكلعفر عبيممظ عيدح م ع)ورت  عبيعد ملعبأليدىعدضمءعقيدىعي عبيح م  . .3

  عف امعبيفر ع د  عرمرضهعيض و عبيح م ع)بيعد  عبأليدىعرت  عض وطمعقيدى .بسقت مةعي عض و عبيح م عيت  .4

 ب قتمدعذكمءعيت  عنضت عذكمءعكلعفر عظ عقفرب عبيم ي . .5
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سييواعناييومعفييمعبييذهعبيج ييكد عبحضييمفعظممظييلعبدرتييم ع  رسييوةع يي  عكييلعزو يي  عظيي عبيجق  ييربل.عوبمتضييمف عإيييىعذيييكعسييواع
بيفييرضعبيي ةعبالدرتييم ع  ياجييمعفييمعبيجاقجييععبيييذيعحصييديمعظيييهعيدييىعبيم ييي عيضييمويععنخقتييرعبمييضييت عي ييلعزو يي  عظيي عبيجق  ييربل

عصفربد.
Analyze Correlate Bivariate 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:

 

 :نتائج االختبار
Correlations

1 .897** .691** -.614** .614**

.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

.897** 1 .696** -.562** .511**

.000 .000 .001 .004

30 30 30 30 30

.691** .696** 1 -.243 .421*

.000 .000 .196 .021

30 30 30 30 30

-.614** -.562** -.243 1 -.225

.000 .001 .196 .231

30 30 30 30 30

.614** .511** .421* -.225 1

.000 .004 .021 .231

30 30 30 30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

exercise

esteem

satisfy

stress

iq

exercise esteem satisfy stress iq

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

 

ع04وقةعحاتعبيم ي عيضمويععSig. =0.000وقةع  ج عع416.0يعيضموععIQوعع Exerciseن حظعظث دعقةعبالدرتم ع   ع
0ييععظضقوىعظميوي ع   عع بدرتم عظميويب نهعرو ععي   عوبذيكعيجك عبياولعفر بد.ع 05. .ع

 Spearman Correlation Coefficient لالرتباطسبيرمان معامل 

الدرتم عبسقخعبظمدعفمعحمي عبيت منيملعبيقرر ت ي عقوعبيت منيملعبي ج ي عوبيقيمعيمقترعظممظلعست رظمةعيدرربعظ عقكثرعظممظ لعب
 Charlesُق ييذلعظيي عظاقجمييملعروزيماييمعييي دعطت م ييمد.عو ييععب قييرحعبييذبعبيُجممظييلعبيمييميتعبيترياييمنمعر ييمديدعسييت رظمةع

Spearmanرييرر ت   عقوعكج يي  ع.عيضييقخعمعظممظييلعسييت رظمةعي درتييم عيجمرفيي عنييوععوبراييمهعبيم  يي عبيخا يي ع يي  عظق  ييري ع
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عYوعرايعيربراتعفيمعظضيمتعبتحصيمءععXب ر عقةعروزيماجيمعيي دعطت م يمد.عفجيث دععرايعيربلعبيادتي عفيمعظضيمتعبيريمضي ملع
ع)ظجقمزفع  عع عبدفع  عفعظاتولفعضم   .

 (2مثال )
 (Example24)الملف عف جمعيدمعراعيربلعي ر عظ عط فعفمعبظقحمةعظم رمعبيريمض ملعوبتحصمء:

ع
ع  عع  عع عبدعع  عع  ععظاتولعظاتولع  عع عبدععظاتولع  ععدبسبعمض ملبيري

عدبسبعظجقمزع  عع  عع عبدعع  ععدبسبعظجقمزع  عع  عع عبدععظاتولعبتحصمء
 

عبيجادوف:عبحضبعظممظلعبالدرتم ع   عراعيربلعبيجم ر  .
Analyze Correlate Bivariate 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:

 

 :نتائج االختبار
 

Correlations

1.000 .718*

. .019

10 10

.718* 1.000

.019 .

10 10

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

الرياضيات

اإلحصاء

Spearman's rho

الرياضيات اإلحصاء

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

 
 من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي:

فتميقميمعيو ععبدرتم عطير يع ي  عرايعيربلعبياي فعفيمعبيجيم ر  فعوذييكعيديىعقسيمسعظممظيلعع3.718ظممظلعست رظمةعيدررب=ع
عميويع   عراعيربلعبيادت عفمعظم رمعبيريمض ملعوبتحصمء.ظجمععيعلعيدىعو و عبدرتم عظعSig.=.019ست رظمةعيدررب.ع

ع
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 الجزء الثاني 
 Linear Regressionاالنحدار الخطي 

 

 Simple Linear Regression   االنحدار الخطي البسيطاوأل:
ع ععبييجوذجيمقتر ععبألبضطبيخامعيجق  ري عبو عببقجمظيم عيكوة عبيحمي  عوفمعبذه عبيجخقدف , عبالنحعبد عنجمذج يدىععظركزبدع   

ظضقال.عوبصود عيمظ عإذبعدظزنمعيدجق  رعبيقمبععوبآل رعوص عبيم   عبيخا  عبيقمعرربطع   عظق  ري عفاطفعقحعبجمعرمبع,ع
ع عفنةعنجوذجعبالنحعبدعبيخامعبيتض طععيكوةعيدىعبييحوعبيقميم:X عويدجق  رعبيجضقالعبميرظزع)Yبميرظزع)

 
0 1 i= X , 1,2, ,i iY for i n    ع

عظمميتعظااوي عبيا تعو وب تعرخقصعبميجاقجع.ع0,1ح ث:ع

0عبيازءعبيجااوععظ عظحود:Yعبيرقسمعويضجىعبيحععبيثم تعيديجوذج.ع

1ع:عظ لعبيعبي عبيخا  عويضجىعبيج لعبيحعيعيديجوذج.ع
عبيم وبئم. عبيميصر):عحععبيخا ع
nع:عيع عبيج مبعبل.ع

عيو ععيع عبنوبععظ عبيجق  ربلععظيام:
ع.Dependent (Response) Variablesبيجق  رعقوعبيجق  ربلعبيقمبم ع -
 .Independent (Explanatory) Variablesبيجق  ربلعبيجضقاد عقوعبيقفض ري ع -

 .Mediator Variablesبيجق  ربلعبيوس ا ع -

 .Extraneous Variablesبيجق  ربلعث رعبياوبري عقوعبيمرض  ع -

ع.Intervening Variablesبيجق  ربلعبيجمقرض ع -
عسيمرضعفاطعشرحعبيجق  ربلعبيقمبم عوبيجضقاد .

مم يي عبصيود عديمضي  فعوذييكع قحعييععبيجعY, Xفمعقثدبعبألح مةعيكوةعظ عبيجيمسبعبيقمت رعي عبيم   ع   عبيجق  يري ع
ألحييععبيجق  ييري عييييعع  جيي عع-قيعإياييم ع  جيي عراعيرييي عع-بيقييمعرييربطع يي  عردييكعبيجق  ييربلفعوظيي ع ييتعيصييتطعظيي عبيضييالعبيقيتييؤع

فجث دعي عطريقعإ ربءعيع عظ مبعبلعيدجضمف عبيجااوي عبض مد عظمعوبيزظ عبييذيعرضيق ر هعياايععرديكععظمدوظ عيدجق  رعبآل ر.
ع  عرربطع   عبذي عبيجق  ري عبح ثعيجك :بيجضمف فعيجكييمعإيام عي   عديمض

ع)ق عبيقيتؤعبميجضمف عبيقمعيجك عقةعراامامعبيض مد عبمععفقر عزظي  عظم ي .
ع)ف عبيقيتؤعبميزظ عبي زمعيااععظضمف عظم ي .

عقفضلعظمم ي ع طعظضقا تعيجيرعبي كترعييع قيعإيام ععفY, Xيجك عإيام عقفضلعصود ع ا  عيدم   عبيخا  ع   عبيجق  ري ع
فمعبي كلعبالنق مديعويحاقعقةعبيخا عبييمر عظ عيجد  عبيقاريبعق لعظيمعيجكي فعورضيقخعمعيدجق  ري عظجك عظ عبييام عبيججثد ع

بمععإيايم عظمم يي ع يطعبالنحيعبدعيجكي عإيايم عظممظيلعبالنحيعبدعوبيايزءعبيجاايوععظي ععيذيكعبي رضعطريا عبيجربمملعبيص رى.
علعبالنحعبد.وكذيكعإيام عقحض ع طعظضقا تعيجثعyظحود
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  يجيمعع.Xبيجييمظر عيا جي عظمدوظي عيدجق  يرععYيدقيتيؤعقوعرايعيرع  جي عبيجق  يرععXيدىععYرضقخعمعظمم ي ع طعبنحعبدع
ع.Yبيجيمظر عيا ج عظمدوظ عيدجق  رععXيدقيتؤعقوعراعيرع  ج عبيجق  رععYيدىععXرضقخعمعظمم ي ع طعبنحعبدع

 Coefficient of Determination معامل التحديد
مظييلعبيقحعيييععيجثييلعنضييت عبيق  ييرعفييمعبيجق  ييرعبيقييمبععوبيقييمعيجكيي عرفضيي ربمعظيي ع يي لعظمم ييي ع ييطعبالنحييعبدفعقيعظيي ع يي لعظم

ع.2rبيجق  رعقوعبيجق  ربلعبيجضقاد عبيقمعي قجلعيد امعنجوذجعبالنحعبدعبيخام.ععويم  عيرظزعيجممظلعبيقحعيععبميرظزع
 يدمالحظات على معامل التحد

 عرضمويعبيصفر عبيقحعيع عظممظل عكمنتع  ج  ععفإذب عفنة عبالنحعبد عيُععبيخامنجوذج عش ئمدعال عبيقتمي عفمعبيجق  رععفضر ظ 
 .بيقمبع

  د,عوبذبعاع عكلعنام عبالنق مدععراععيدىع طعبالنحعبدعبيجُعفنةععفظممظلعبيقحعيععرضمويعبيوبحععبيصح طعإذبعكمنتع  ج
 نم دعبيحعوثعفمعبيقات املعبيمجد  .

 رزيععي عبيصفرعورالعي عبيوبحععبيصح ط.ع  ج عظممظلعبيقحعيعيتمدعثم 

  بالنحعبدعبيخامعبيتض طعظممظلعبيقحعيععيضموىعظربععظممظلعبالدرتم عبيخامعيت رسوةعفمعحمي. 

 عبيجربمملعبيص رىعبيمم ي عيجك عبيحصولعيد امعظ ع  لعرص  رعظاجوععظربمملعبيتوب مطريا عح ثعقةعظاعدبلع
 .ةعبذهعبياريا عرماىعقكترع  ج عيجممظلعبيقحعيععفمعحمي عبييجمذجعبيخا   امء ,عفن)بأل

 رسوةعي درتم عبيخامعبيتض طعيجك عبيحصولعيدىع  ج عظممظلع  (rقيععفيجممظلعبيقحعيع عوذيكعب  ذعبياذدعبيقرب ممع
2rعقة: r بدعبنحع طعظممظلعفعوإشمد ع  ج عظممظلع  رسوةعبمعنفدعإشمد عYيدىععXع(aطعظممظلع عقوعإشمد ع 

  1a)عYيدىععXبنحعبدع

 

بياييعاعظيي ع دبسيي عبالنحييعبدعبييوعإياييم ع بييي عبيم  يي ع يي  عبيجق  ييري عبيجضييقالعوبيقييمبععوبيقييمعرضييميععفييمعرفضيي رعبيق  ييرعبيييذيع ييعع
ع .x عرتممدعيق  رعفمع  تعبيجق  رعبيجضقالع)yيارقعيدىعبيجق  رعبيقمبعع)

 فعوإذبعScatter Plotفينةع ي تعكي دعظي عبي يمبرر  عرايععكدايمعيديىعبيخيطعبيجضيقا تعفيمعشيكلعبالنق يمدع)عإذبعكمةعبالدرتم عرمظمدع
كمةعبالدرتيم عضيم فمدعفينةعبيذهعبياي تعر يوةعظقفر ي عظيععظ ح ي عقنيهعكدجيمعبز ب لع د ي عبالدرتيم عكدجيمعب قربيتع ي تعبي يمبرر  ع

يف ععفمعبيقيتؤعفمع  جي عبيجق  يرعبيقيمبععإذبعُيديجيتع  جي عبيجق  يرععظ عبيخطعبيجضقا تعويضجىعبذبعبيجضقا تعبخطعبالنحعبدفعوبو
 بيجضقال.

 فعوإذبعScatter Plotإذبعكمةعبالدرتم عرمظمدعفينةع ي تعكي دعظي عبي يمبرر  عرايععكدايمعيديىعبيخيطعبيجضيقا تعفيمعشيكلعبالنق يمدع)
 د ي عبالدرتيم عكدجيمعب قربيتع ي تعبي يمبرر  ععكمةعبالدرتيم عضيم فمدعفينةعبيذهعبياي تعر يوةعظقفر ي عظيععظ ح ي عقنيهعكدجيمعبز ب ل

ظ عبيخطعبيجضقا تعويضجىعبذبعبيجضقا تعبخطعبالنحعبدفعوبوعيف ععفمعبيقيتؤعفمع  جي عبيجق  يرعبيقيمبععإذبعُيديجيتع  جي عبيجق  يرع
عبيجضقال.

 لعبألظيييرعيجكييي عإيايييم عظمم يييي ع يييطعبالنحيييعبدعبايييرياق  عبجيييمعطرياييي عبيرسيييتعوطرياييي عبيحضيييمفعوبيييوعظيييمعييييقتعحضيييمبهعظييي ع ييي
Regression.ع

فييمعحمييي عبسييقخعبمعنجييوذجعبالنحييعبدعياييبعقةعيكييوةعبيجق  ييرعبيقييمبععوبيجق  ييربلعبيجضييقاد عكج يي ع)د ج يي  عوفييمعحمييي عبيجق  ييربلع
بيقرر ت يي ع)بياتا يي  عظثييلعبيعيمنيي فعبيقخصييصفع دييععبت مظيي فعبيايييدفعقنييوبععبيصيييميملعوث ربييمعفننييهعياييبعإيييم  عرصييي فامعإيييىع

ع"عفاط.1"عقوع"3ر  ذع  جق  ع"ع (Dummy Variables)ظق  ربلعوبج  ع
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 (3مثال )

رمقاععُظعدس عيدص عبيثمنمعبال قعبئمعقةعبيو تعبيذيعياض هعبآلبمءعظععق يمئاتعفمعبياربء عياتعقوعظمايتعيجكي عقةعيكيوةعظيتئيمدع
طفي دعظي عبيق ظ ييذعع25عظتعف يهع   ايمدعبيمأل بءعبيميممعيألطفيملعفيمعبيجعدسي .عوال قتيمدعبيذبعبيفييرضعق يرلعبيجدعدسي عبحثيمدعبسيقخ

بيييذي عرمدجاييتعفييمعبيصيي عبيخييمظدعبال قييعبئم.عوفييمعنامييي عبيمييممعبيعدبسييمعبسييقخعظتعبيُجعدسيي ع د ييملعبألطفييملع يي لعبيمييممع
يدحصولعيديىع د ي عكد ي عرمتيرعيي عظضيقوىعق بءعكيلعطفيل.عوفيمعب قجيمععظيععبآلبيمءعوزييتعبيجعدسي عبسيقت منمدعيدي اتعراديبع

طعيييع عسييميملعبألسييتوععبيقييمع ضييمبمعبألطفييملعفييمعبالسييقذكمد.عو ييععبظقيمييتعبيُجعدسيي عييي عبيي ييرعفييمعظييياتعف ييهعرحعيييععظقوسيي
: )الملففف.عألطفييملعرايتييمعأليعرح ييزعظيي ع منتاييمنقييمئ عبالسييقت مةعحقييىعالعرقيي  رعبميت منييملعبيجو ييو  عبييهع تييلعوضييعع د ييملعب

 (القراءة

 المطلوب:
"عوع"بيعد يي عX يي عبيخا يي ع يي  عبيجق  ييري ع"يييع عسييميملعبياييربء عبيحصييولعيدييىعبيجمم ييي عبيقييمعرمقتييرعقفضييلعرجث ييلعيدم  -1

ع".Yبي د  ع
 رحعيعع و عبيم   . -2

 بيعد  عبي د  .دىعيعيع عسميملعبياربء جق  رعي عإحصمئ  ع اليوعذق رععيو ععهعالب قتمدعبيفرضعبيصفريعقن -3

Analyze Regression Linear 

 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:
 

ع
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 :نتائج االختبار
 

Model Summary

.826a .683 .669 47.332

Model

1

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), تاعاسلا ددعa. 

 
 

R=0.826عوعبيعد  عبي د  عيع عسميملعبياربء :عو و عي   ع وي ع   عع
R Square=0.683فلعيجك عرفض ربمعظ ع  لعيع عسميملعظ عبيق  رعفمعبيعد  عبي د  عيداع%68.3)ظممظلعبيقحعيع :عع

عبياربء .
ANOVAb

110987.2 1 110987.191 49.541 .000a

51526.81 23 2240.296

162514.0 24

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), تاعاسلا ددعa. 

Dependent Variable: ةجردلاb. 

 
 

Coefficientsa

221.126 15.964 13.852 .000

15.929 2.263 .826 7.039 .000

(Constant)

عدد الساعات

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ةجردلاa. 

 
 

عبم:عيع عسميملعبياربء عبيعد  عبي د  عيدىعظمم ي ع طعبنحعبدعع
 * عدد الساعات 12.121+  221.122الدرجة الكلية المتوقعة = 

 

يع عسميملعجق  رعي عإحصمئ  ع اليوعذق رععيو عبميقميمععSig. =0.000  ج ععع،عدد ساعات القراءةبمييضت عيدجق  رع
عبيعد  عبي د  .دىعيعبياربء 



11 

 (2)تطبيق عملي 
عيعدبس عبيم   ع   عبيع لعوبالسقا تعبميعنمن رعفمعظعيي عثز فعق ذلعي ي عظكون عظ عي رعقسرعف ياتعبييقمئ عبيقمي  :

ع053ع0353ع0033ع033ع0333ع033ع033ع533ع053ع033عبيع ل
ع053ع0333ع0353ع853ع753ع833ع553ع533ع043ع083عبالسقا ت

عبيجادوف:إيام عنجوذجعبنحعبدعبالسقا تعيدىعبيع ل.
 نتائج االنحدار هي: 

Income
(J.D)

a . Enter

Model

1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Variables Entered/Removedb

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Consumption (J.D)b. 

 

.982a .965 .960 58.6090

Model

1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Model Summary

Predictors: (Constant), Income (J.D)a. 

 

751329.9 1 751329.9 218.727 .000a

27480.111 8 3435.014

778810.0 9

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

ANOVAb

Predictors: (Constant), Income (J.D)a. 

Dependent Variable: Consumption (J.D)b. 
 

48.229 43.913 1.098 .304

.835 .056 .982 14.789 .000

(Constant)

Income
(J.D)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Coefficientsa

Dependent Variable: Consumption (J.D)a. 
 

 من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
عنجوذجعبنحعبدعبالسقا تعيدىعبيع لعبو:ع

Consump. = 48.229 + 0.835 * Income 

وبييييييييوعييييييييييعلعيدييييييييىعو يييييييييو عبدرتيييييييييم عطيييييييير يع يييييييييويع  ياجيييييييييمفععععععععععععععع3.080ظممظييييييييلعبالدرتيييييييييم ع يييييييي  عبييييييييييع لعوبالسيييييييييقا تع=ع
(. 0.000 0.05Sig    ع

965.02ظممظلعبيقحعيعع Rل=ع ع.58.0003فعبيخا عبيجم مديعيدقاعيرع=ع3.00فعوظممظلعبيقحعيععبيُجمعَّ
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عرفض رع  ج عظممظلعبيقحعيع:

ظ عر  رع  ج عبالسقا تع)بيجق  رعبيقمبع عيجك عقةعيفضرعبمسقخعبمعبيم   عبيخا  ع   عبيع لعوبالسقا تعع00.5%
عرر ععإيىعيوبظلعق رىعرؤ رعيدىع  ج عبالسقا ت.ع%0.5وبييضت عبيجقتا  ع

F= 218.727000.0فع.Sigتعوقةعنجييوذجعبالنحييعبدع عظميوييي ع يي  عبيييع لعوبالسييقا  ييوبييذبعيييعلعيدييىعو ييو عي ع
عبيضم قع  ع.

098.1t
0b
فعSig.=0.304عوبذبعيعلعيدىعقةعنجوذجعبنحعبدعبالسقا تعيدىعبيع لعيجرع ياا عبألصل.ع

789.14t
1b
فعSig.=0.000 وبذبعيعلعيدىعقةعبيع لعظق  رعظؤ رعفمعراعيرع  ج عبالسقا تعويابعقةعيكوةعضج ع

ع.راعيرع  ج عبالسقا تدىعيبيع لعجق  رعي عإحصمئ  ع اليوعذق رععيو عبميقميمععنحعبد.نجوذجع طعبال
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 (2) تدريب عملي
عو  لعبيجضقادكع عبميعييمد1X)ع عوسمربمY  منملعبي ج ملعبيجادوب عظ عسدم عظم ي ع)بمفقربضعقنهعيعيكع

(2X  ع.ع2312-1993ع عبميعييمدع  لعبيفقر عبيزظي
 عع.ضدم ردكعبيبي ج ملعبيجادوب عظ عيق  ربلعبيحم   عفمعوضطعظعىع و عنجوذجعبالنحعبدعفمعرفض رعب .0
    عظعىعبيجميوي عبتحصمئ  عب كلعيممعييجوذجعبالنحعبد.ع .0
 .بيضدم ع"عسمرجق  رع"   عظعىعبيجميوي عبتحصمئ  عي .0
 بيخامعبيجقمع .بكقبعظمم ي عبالنحعبدع .4
 رفض ربدعكمظ د. ع4بيجقمع عفمع)عبالنحعبدعبيخامفمعظمم ي عبنحعبدعبيجق  رع"  لعيفر "عفضرعظميىعظممظلع .5

Model Summary

.995a .990 .989 2.15754

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), x2, x1a. 

 
 

ANOVAb

9040.379 2 4520.189 971.045 .000a

93.099 20 4.655

9133.478 22

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x2, x1a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Coefficientsa

52.029 24.038 2.164 .043

-.395 .152 -.472 -2.601 .017

.035 .012 .525 2.893 .009

(Constant)

x1

x2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ya. ع
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 Multiple Linear Regression  االنحدار الخطي المتعددثانيًا: 
يازءعظ ععظق  رعظضقالعوبحععفاط,عوبوعياعمعرفض ربدعبجمرف عنجوذجعبالنحعبدعبيخامعبيتض طعوذيكعفمعبيازءعبيضم قعيرضيمع
قصم ي عوبال قجمي  عرقادبع دبس عبيم   ع   عبيجق  رعبيقمبععويع عظ عوي  عظم تعبيتحوثعبال عفمعبيجق  رعبيقمبع.عبيق  ر

وظ عقظثد عذيكعظمعرفقرضهعبيي ري عبال قصم ي عظ عقةعبي ج  عبيجادوب عيضدم عظمع بي عع.بيجق  ربلعبيجضقاد ع)ب ي  عقوعقكثر 
عفمعكلعظ عسمرعبيضدم عو  لعبيجضقادك.

يع عظ عبيجق  ربلعبيجضقاد عبيقمعر قرتعفمعرفض رعظمع ععيارقعيد هععفمعبذهعبيحمي عيخضععبيجق  رعبيقمبععيق   ر
عع.ظ عر  ربل,عوبذيكع ععرياطعبذهعبيجق  ربلعبيجضقاد عفمعرفض رعنضت عكت ر عظ عبيق  ربلعبيحم   عفمعبيجق  رعبيقمبع

  عظ عب ق مزعصموب ع عبيتمحث َّعوبال قصم ي عبوعبيذيعظ ععبتحصمئ  الشكعقةعبيقاويرعبي ت رعفمعبسقخعبمعبيتربظ ع
وظمميا عبييجمذجعبيقمعرقضج عبيمعيععظ عبيجمم اللععففمعرحد لعبالنحعبدعبيجقمع عح منمدعقبيمجد ملعبيحضم   عبياويد عوبيجماع ع

عقكثرعظ عظق  رعظضقالعفمعو تعوبحع.كذيكعو و عوع
عفمعبيفصلععبألسمس  وظ عبياعيرعبميذكرعب ةعبيجتم ئع حد لعبالنحعبدعبيخامعبيخمصع قعبيضم سبيضم قعذكربم

بيتض طعرياتقعفمعحمي عبالنحعبدعبيجقمع عظععو و عب ق اعوح ععوبوعقنيمعنقممظلعفمعحمي عبالنحعبدعبيجقمع عظععقكثرعظ ع
عظق  رعظضقال.

nXXXظ عبيجق  ربلعبيجضقاد ععKبيصود عبيممظ عييجوذجعبالنحعبدعبيخامعبيجقمع عبيذيعيحقوىعيدىع ,, وظق  يرعريمبععع21
عبمعكجمعيدم:ععYوبحععبوع

 
0 1 1i 2 2i ki= X X X , 1,2,i k iY for i n         ع

ع:عبيازءعبيجااوععبيخمصع يجوذجعبالنحعبدعبيخامعبيجقمع .0ح ثع
k ,2,,1ع عبيجضقال عيدجق  ر عبيقمبع عبيجق  ر عبسقامب  عرا د عبيقم عبيازئ   عبالنحعبد عظممظ ل عرجثل :iXع
(ki ,,2,1  ع عف عبيجضقاد  عبيجق  ربل عبا   عق ر عبامء ع م ق عبأل رىعظع عفجث د ع. عبيازئم عبالنحعبد عرحد لعع1̂ظممظل فم

بحع عظععبامءع وحع ع  مسعوعع1Xبالنحعبدعبيجقمع عيا دعظمعلعبيق  رعفمعبيجق  رعبيقمبععنق ا عيدق  رعفمعبيجق  رعبيجضقالع
ع عبيضمبا .ف جثلعر   رعبيموبظلعبأل رىعبيقمعقبجدقامعبيجمم يعiقظمعبيجق  رعق رعبا  عبيجق  ربلعبيجضقاد ع م ق .ع

1ييعع  تعظم ي عيدجق  ربلعبيجضقاد عYيضقخعمعبالنحعبدعبيخامعبيجقمع عيدقيتؤعبا ج عبيجق  رعبيقمبعع 2 kX ,X , ,X.  
 (4مثال )

العحظعبمحثعفيمعبيقوبفيقعبييفضيمعقةعبميضعقطفيملعظيمع تيلعبيجعدسي عبييذي عيم  يوةعفيمع  ئيملعي يوبئ  عظقعن ي عيخر يوةعظي ع
  ئمراتعوبتعظقوبفاوةعرجمظمدع وةعقةعيص تاتعضردعظ عظرواعبيت ئ عث رعبيصح  عنفض مدعو ضج مدعوياد مد.عو يععحيمولعبيتمحيثع

طفييملعيصييتحوةعظقييوبفا  عفييمعحيي  عقةعث ييربتعظيي عبألطفييملعبيييذي عيم  ييوةعفييمعنفييدعبيت ئيي عظمرفيي عبيضييتبعفييمعقةعبييؤالءعبأل
يضقضدجوةعي روفامعبيامس  .عوكمةعظي عبيجو يععقةعيكيوةعبيذبعبيجاقجيععألطفيملعظيمع تيلعبيجعدسي عفيمعحميي ع ايرعظي عبيييوبحمع

بال قجمي ي عبيجقعن ي عوبي يرواعبيثامف ي ععبيقربوي عوبيصح  عوبال قجمي  عبضتبعروفرعظاجويي عظي عبيموبظيلعبيضيمد عظثيلعبيحميي 
وبيجاي  عبيجقعن  عآلبمئاتعوبيحايتعبي ت يرعيألسيرعبيقيمعيم  يوةعظمايمفعوبالز حيممعبي يعيععيدضيكمةعفيمعرديكعبيجييمطق.عون يربدعألةع
نقيييمئ عبيتحيييوثعبيضيييمبا عبيقيييمعق رييييتعيديييىعبيجييييمطقعبيم يييوبئ  عكمنيييتعر ييي رعإييييىعقةعبييييعيتعبألسيييريعبال قجيييميمعوبي يييرواع

يجزب   عبيت ويو   فعو صمئصعبيت ئ عبيجيزي  عكدامعيررتطعبج ك لعروبفقعظضيقاتد  عيايؤالءعبألطفيملفعفايعع يردعبيتمحيثعبيا يممعب
 تحييثعالسقاصييمءعبييذهعبيجق  ييربلعيقحعيييععظييمعإذبعكمنييتعبييذهعبيموبظييلعكمف يي عألةعر ييوةعظيتئييملع وييي عبضييوءعبيقوبفييقعفييمعي ييي ع

بيجعدس عظج عيم  وةعفمعبذهعبيجيمطقعث رعبيجوبر  .عو ععب قتيرعبيؤالءعبألطفيملعظي عطف دعفمعظرحد عظمع تلعع33ظكون عظ ع



15 

ح ييثعظيمسييت ع ييعدبراتعبييجمئ يي عأليجييمدبتع)ظيي عبييييوبحمعبيدف  يي عوبيحرك يي عوبيجمرف يي عوبالنفممي يي عوبال قجمي يي  .عو ييععبسييقخعظتع
بييعد ملعبيجررفمي عرمييمع يعدبلعنجمئ ي عيمي ي  .ع د ملعبألطفملعفمعبذهعبيجامي دعكجق  ربلعظحك  عيد رواعبيت ئ  ع)وكمنيتع

و ييععق ريييتعظاييم  لعظييععقسييرعبييؤالءعبألطفييملعيدقمييراعيدييىعظييعىعرييوفرعظصييم دعبيييعيتعبيمييمئدمعيقي ييئقاتع)وكمنييتعبيييعد ملع
بيممي يي عر يي رعإيييىعرييوفرعظصييم دعبيييعيتعياييذهعبألسيير .عو ييععطدييبعظيي عبيجعدسييملعراييعيرعبمييضعظ ييمبرعبيت ئيي عبألسييري عياييؤالءع

ملع)ظثييلعراييموفعبآلبييمءعبيدف ييمعوبالنفمييميمفعوبيجث ييربلعبيد وييي عوظث ييربلعبيييقمدتفعوظييعىعرييوفرعظييوب عبيدمييبفعوث ييرعذيييكعبألطفيي
بيموبظل عق يمءعزيمدبلعظيزي  عيم ي عيدجعدسملع)وكمنتعبيعد ملعبيجررفم عر  رعإيىعروفرعبييعيتعفيمعبيذهعبألسير .عكجيمع مظيتع

 ي عيايؤالءعبألطفيملع)وكمنيتعبييعد ملعبيجررفمي عر ي رعإييىعقسيدوفعريوبفامعظييرةفعبيجعدسيملعبجيلءعبسيقت مةعيي عبيحيماللعبيجزب 
فييمعحيي  عقةعبيييعد ملعبيجيخفضيي عكمنييتعرميييمعصييموب عبيقوبفييق .عويييقتعبيقيتييؤعبييميجق  رعبيقييمبععفييمعبالنحييعبدعبيجقمييع ع)بياييعد ع

التواففففق  :)الملفففف)بيجيتئييي  .عفيييمعظثميييييمعبيحيييميم عظييي عييييع عظييي عبيجق  يييربلعبيجضيييقاد ععabilityعdevelopmentalبييجمئ ييي ع
 (النفسي

 المطلوب:
عإيام عقفضلعظمم ي عيدقيتؤعبميجق  رعبيقمبععظ عراج عع امعظ عبيجق  ربلعبيجضقاد . -1
بيلعبييذهعبيجمم يي عفميي دعبيمعقفضييلعظمم يي عيدقيتييؤعبيميق  رعفييمعبيجق  يرعبيقييمبع.عوبمتضيمف عإيييىعذييكعفننيييمعنايقتعيييم  ع -2

 فملعبيقمعياومع امعكلعظق  رعيجمم ي عبيقيتؤ. عالي عبال قتمدبلعيقاويتعبتضم

Analyze Regression Linear 

 أكمل المربع الحواري كما يلي:

 
 

 :نتائج االختبار
Model Summary

.930a .865 .849 5.664

Model

1

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), homeenv, temper, supporta. 
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ANOVAb

5326.979 3 1775.660 55.342 .000a

834.221 26 32.085

6161.200 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), homeenv, temper, supporta. 

Dependent Variable: developb. 

 
 

Coefficientsa

-8.307 5.344 -1.555 .132

.447 .071 .663 6.284 .000

.291 .148 .165 1.967 .060

.563 .271 .221 2.080 .048

(Constant)

support

temper

homeenv

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: developa. 

 
Predicted DEVELOP = -8.307 + 0.447 *(SUPPORT) + 0.291 *(TEMPER) + 0.563 

*(HOMEENV) 

 

 Stepwise Regressionعطريقة االختيار التدريجي
Model Summary

.899a .809 .802 6.487 .809 118.416 1 28 .000

.919b .844 .833 5.958 .036 6.193 1 27 .019

Model

1

2

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), supporta. 

Predictors: (Constant), support, homeenvb. 

 

ANOVAc

4982.957 1 4982.957 118.416 .000a

1178.243 28 42.080

6161.200 29

5202.779 2 2601.390 73.285 .000b

958.421 27 35.497

6161.200 29

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), supporta. 

Predictors: (Constant), support, homeenvb. 

Dependent Variable: developc. 
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Coefficientsa

6.509 3.246 2.005 .055

.606 .056 .899 10.882 .000

-3.299 4.942 -.667 .510

.476 .073 .705 6.487 .000

.689 .277 .271 2.489 .019

(Constant)

support

(Constant)

support

homeenv

Model

1

2

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: developa. 

 
Predicted DEVELOP = -3.299 + 0.476 *(SUPPORT) + 0.689 *(HOMEENV) 
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 (2تطبيق عملي )

فععeducفعييع عسييوبلعبيقمدي تععsalbeginفعبيربربعييعع عبي عباليقحمتعبميمجلععsalaryيعيكع  منملع مص عبميربربعبيحميمع
عععالمطلوب: ظوظ .ع474=عي دعظ عبأل د مل عوذيكعيم ي عحاجامعع3=عظ عبأل د ملفع0)ععminorityعوبأل د مل
ع.عsalbegin, educ, minorityيدىعكلعظ ععsalaryقو ععنجوذجعبنحعبدع -
رع ج ععبييقمئ عبيقمعسقحصلعيد ام. -  فض ي

M o d e l S u m m ary

.891 a.794.792$7 ,783 .85

M odel

1

RR  S quare
A d jus ted  R

S quare

S td . E rror
of  the

E s tim ate

P red ic tors : (C ons tan t), M inority C las s if ic ation ,
E duc ational Level (years ), B eg inn ing  S alary

a. 

 
ANOVAb

1.09E+1133.65E+10602.097.000a

2.85E+1047060588261

1.38E+11473

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of
Squaresdf

Mean
SquareFSig.

Predictors: (Constant), Minority Classification, Educational Level (years),
Beginning Salary

a. 

Dependent Variable: Current Salaryb. 

 
Coefficientsa

-7200.3951792.199-4.018.000

1.664.059.76728.186.000

1009.327160.440.1716.291.000

-1394.343875.659-.034-1.592.112

(Constant)

Beginning Salary

Educational Level (years)

Minority Classification

Model

1

BStd. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

tSig.

Dependent Variable: Current Salarya. 
 

 من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
عبوع:عsalbegin, educ, minorityكلعظ عيدىععsalaryنجوذجعبنحعبدعع

Salary = -7200.395 + 1.664 * Salbegin + 1009.327 * Educ – 1394.343 * Minority 
وبيوعييعلعيديىعع891.يضيمويعععsalbegin, educ, minorityوكيلعظي عع Salary.عظممظلعبالدرتم عبيخامعبيجقمع ع ي  ع0

عو و عبدرتم عطر يع وي.ع
794.0R.عظممظلعبيقحعيعع0 2 ل=ع ع7783.85فعبيخا عبيجم مديعيدقاعيرع=ع792.فعوظممظلعبيقحعيععبيُجمعَّ

عرفض رع  ج عظممظلعبيقحعيع:

من تغير قيمة الراتب السنوي الحالي )المتغير التابع( يمكن أن يفسر باستخدام العالقة الخطية بين الراتب  79.4%
قد ترجع إلى عوامل  %20.6سنوات التعليم و فئات األقليات والنسبة المتبقية  السنوي عند بداية االلتحاق بالعمل، عدد

 أخرى تؤثر على قيمة الراتب السنوي الحالي.

F=602.097فع. 0.000Sig وبذبعيعلعيدىعو و عي ظ عظميويي ع ي  عبيربريبعبيضييويعبيحيميمعوكيلعظي عبيربريبعبيضييويعع
عسيوبلعبيقمد تعوعفئملعبأل د ملعوقةعنجوذجعبالنحعبدعبيضم قع  ع.ييعع عبي عباليقحمتعبميمجلفعيع ع
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018.4t
0b

فعSig.=0.000وبييذبعيييعلعيدييىعقةعنجييوذجعبنحييعبدعبيربرييبعبيضيييويعبيحييميمعيدييىعكييلعظيي عبيربرييبعبيضيييويعع
عييعع عبي عباليقحمتعبميمجلفعيع عسيوبلعبيقمد تعوعفئملعبأل د ملعالعيجرع ياا عبألصل.

186.28t
1b
فعSig.=0.000 وبييذبعيييعلعيدييىعقةعبيربرييبعبيضيييويعييييعع عبييي عباليقحييمتعبميمجييلعظق  ييرعظييؤ رعفييمعراييعيرع

عبيربربعبيضيويعبيحميمعويابعقةعيكوةعضج عنجوذجع طعبالنحعبد.
291.6t

2b
فعSig.=0.000 يربرييبعبيضيييويعبيحييميمعوبييذبعيييعلعيدييىعقةعيييع عسيييوبلعبيقمديي تعظق  ييرعظييؤ رعفييمعراييعيرعب

عويابعقةعيكوةعضج عنجوذجع طعبالنحعبد.
592.1t

2b
فعSig.=0.112 وبييذبعيييعلعيدييىعقةعفئييملعبأل د ييملعظق  ييرعث ييرعظييؤ رعفييمعراييعيرعبيربرييبعبيضيييويعبيحييميمع

عوييصطعبحذفهعظ عنجوذجع طعبالنحعبد.
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 (2تدريب عملي )

بيرضمعبيوظ فمعيعىعبيجعدبءعبيممظ  عفمعبي رط عبيفدضا ي  عباامععبيجؤ ر عفمعحععبيتمحث  عفمعظمرف عقبتعبيموبظلعقثبعدع
ع   عثز  عنجوذجعبنحعبدع امعيدم    ع قاعير عفامم عبيوظ فمعف عوعبيرضم عف عرمبع عكجق  ر عقدبم  عبم: بيق   رعظق  ربلعظضقاد 

 المطلوب:ع.رعبيفر ي بالبقجممعبميج ميفعبيقحف زعبيف ريعفعبيعبفععبتيامظمعقوعبيقحف زعبيجداتفعبيجثميم
 ع.بيرضمعبيوظ فموضطعظعىع و عنجوذجعبالنحعبدعفمعرفض رعبيق  ربلعبيحم   عفمع .0
    عظعىعبيجميوي عبتحصمئ  عب كلعيممعييجوذجعبالنحعبد.ع .0
"ععبالبقجممعبميج ميرعبيفر ي فعبيعبفععبتيامظمعقوعبيقحف زعبيجداتعظ عبيجق  ري ع"   عظعىعبيجميوي عبتحصمئ  عي لع .0

  كلعظيفر .ب
 بيخامعبيجقمع .بكقبعظمم ي عبالنحعبدع .4
 رفض ربدعكمظ د.بالنحعبدعبيخامعبيجقمع عفمعظمم ي عع"بيقحف زعبيف ريعبالنحعبدعيدجق  رع"فضرعظميىعظممظلع .5
عبألكثرع .0 عبيجق  ر عظ  ع) عءبد عبيوظ فم عبيرضم عيدى عبيق   ر عفم عبتحصمئ   عحضبعقبج قام دربعبيجق  ربلعبيجضقاد 

 قبج   .
 :ج االختبارنتائ

.856 .733 .724 .65940

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

 
 

150.190 4 37.547 86.354 .000

54.786 126 .435

204.976 130

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

.173 .508 .341 .734

.257 .103 .208 2.494 .014

.142 .106 .140 1.343 .182

.226 .108 .241 2.088 .039

.367 .090 .341 4.100 .000

(Constant)

التأثير المثالي

الدافع اإللهامي أو التحفيز الملهم

التحفيز الفكري

االهتمام بالمشاعر الفردية

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.
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 (2تدريب عملي )

ظصمداعفمعبياامزعبيجصرفمعبيفدضا يمفعفاممع قاعيرعقحععثبعبحععبيتمحث  عفمعظمرف عقبتعبيموبظلعبيجؤ ر عفمعصمفمعيرعع
ع   عصمفمعبألدبمحع) عو بئععPROFITSنجوذجعبنحعبدع امعيدم    عوبم: عظق  ربلعظضقاد  عو جض  عف عرمبع عكجق  ر  

ع) عظاDEPبيمج ء ع)  عبيجمي   عبألودبت عبالسقثجمدبلعفم عوحات ع والدف عبميجد وة عوحاتعINVمس  ع والدف عبميجد وة عظامس   
ع) عبالئقجمن   عFASبيقضا  ل عفروع عويع  ع والدف عبميجد وة عظامس  ع)بي  عبيجصراعBRAجصرا عفم عبيجوظف   عويع   ف

(LABالمطلوب:عع.2339-1983 فعوذيكع  لعبيفقر ع 

  فعويع عبيج مبعبلعبيعب د عفمعراعيرعبالنحعبد.حع عنوععبيت منملعبيجضقخعظ .0
 ع.وضطعظعىع و عنجوذجعبالنحعبدعفمعرفض رعبيق  ربلعبيحم   عفمعصمفمعبألدبمح .0
    عظعىعبيجميوي عبتحصمئ  عب كلعيممعييجوذجعبالنحعبد.ع .0
عي لع .4 عفروعععظ عبيجق  ربلع"   عظعىعبيجميوي عبتحصمئ   عجصرابييع  عبيقضا  لعبالئقجمن ف عو حات و بئعععف

 ب كلعظيفر ."عبيمج ء
 بيخامعبيجقمع .بكقبعظمم ي عبالنحعبدع .5
حاتعبيقضا  لعبالئقجمن  عفمعوععيع عبيجوظف  عفمعبيجصرابالنحعبدعيدجق  ري ععمظممظدععظ عفضرعظميىعك دع .0

 رفض ربدعكمظ د.بالنحعبدعبيخامعبيجقمع عظمم ي ع

.913 .834 .800 5.50148

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

 
 

3654.606 5 730.921 24.150 .000

726.391 24 30.266

4380.998 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

ع
Coefficientsa

-.250 7.740 -.032 .974
-.095 .364 -.027 -.260 .797
-.010 .014 -.107 -.710 .484
.048 .014 1.729 3.498 .002

-.073 .019 -2.304 -3.771 .001
.138 .019 1.584 7.236 .000

(Constant)
يع عفروععبيجصرا
يع عبيجوظف  عفمعبيجصرا
حاتعبالسقثجمدبلعفمعبألودبتعبيجمي  
و بئععبيمج ء
حاتعبيقضا  لعبالئقجمن  

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

DependentعVariable:حبفدقلبعيابصعa. 
ع
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 Mediator and Moderator Variables المتغيرات الوسيطة والناقلةًا: لثثا
 Mediator Variableالمتغير الوسيط  -2

واليدخل ضمن  ةيدخل ضمن المتغيرات المستقل هو متغير يؤثر على نتائج البحث أو التجربه لكنه ال •
 . المتغيرات التابعة

 وجوده، َلَما أي أن المتغير الوسيط هو الذي قد يكون له دور في التأثير على المتغير التابع، ولوال •
 .استطاع المتغير المستقل التغيير في المتغير التابع

 أمثلة على المتغير الوسيط
 : طريقه تدريس لمنهج ما •

 . نحضر فصلين ، مدرسين أحدهما يشرح بطرقه عاديه واآلخر يشرح بالطريقه المقترحه المراد تطبيقها

  ف المتغير المستقل : طريقه التدريس

  : درجه النجاحف المتغير التابع 

ع ف المتغير الوسيط : المدرس
ع

  أثر التخصص فى الدبلوم الخاص على النجاح فى ماده االحصاء •

 )ف المتغير المستقل : التخصص )متغير كيفى مستقل

 )ف المتغير التابع : درجه النجاح )متغير كمى متصل

بيئة  قه المستخدمه فالشرح أوف المتغير الوسيط : الدكتور أو درجه ذكاء الطالب وتحصيله أو الطري
  . التعلم

 

 العالقة بين الطالق وانحراف الصغار •

  ف المتغير المستقل : الطالق    

  ف المتغير التابع : انحراف الصغار    

ع.ف المتغير الوسيط : الخالفات الزوجية، أو غياب األب أو غير ذلك   
ع

 نالِقيادُة بالِقيم وَأَثُرها على أداِء الَعاِملي •

  ف المتغير المستقل : الِقيادُة بالِقيم    

  ف المتغير التابع : أداِء الَعاِملين    

عف المتغير الوسيط : الوالُء التنظيمي   
ع

 . نتيجه العالج على مرضى مصابين بمرض ما •

  ف المتغير المستقل : الدواء



23 

  ف المتغير التابع : درجه الشفاء

  ه للمريضف المتغير الوسيط : الحاله الصحي

ع
 الجزء العملي

 2مثال 
X1ع د  عبيذكمءعفع:X2عيع عسميملعبيعدبس فع:Yع:ع د  عبياميب

 متغير وسيط. X2المطلوب اختبار ما إذا كان 
 الخطوات:

  د  عبيذكمءعX1 د  عبياميبعيدىععYبييجوذجعبألول:عبنحعبدع -1

  عHierarchical Regressionإيىعبييجوذجعبيضم قع)بنحعبدعبرظمععX2بييجوذجعبيثمنم:عبض  ع -0
 " متغير وسيط هما:X2 "يكون هناك شرطين يجب أن يتحققا حتى 

  بلعإحصمئ مد.عX1بيجضقالعجق  رعبييابعقةعيكوةعفمعبييجوذجعبألول:ع -0
جق  رعبي بلعإحصمئ مدفع  يجمعث رععX1بيجضقالعجق  رعبييابعقةعيكوةعيابعقةعيكوةعفمعبييجوذجعبيثمنم:ع -0

  بلعإحصمئ مدعععX2بيجضقالع
 

في العالقة بين استراتيجيات الموارد البشرية و  : اختبار ما إذا كان "الوالء التنظيمي" متغير وسيطمثال عملي
 .α ≤ 0.05أداء العاملين عند مستوى داللة 

 
عبيمتعشرط  عيابعقةعيقحاامعحقىع"بيوالءعبيقي  جم"عظق  رعوس طعبجم:

ممظد  ع"عيدىع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"فعيابعييععإ ربءعبالنحعبدعبيخامعبيتض طعيجق  رع"عق بءعبي -0
 قةعيكوةعظق  رع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"ع بلعإحصمئ مد.

ييععإ ربءعبالنحعبدعبيخامعبيجقمع عيجق  رع"عق بءعبيممظد  ع"عيدىعكلعظ "عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"وع -0
ر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"عث رع بلعإحصمئ مدفع  يجمع"عبيوالءعبيقي  جمع"فعيابعقةعيكوةعظق  رع"عبسقرب

 بيوالءعبيقي  جم"ع بلعإحصمئ مد""ظق  رع
ع

بسقربر ا ملعبيجوبد عيجق  رع"عق بءعبيممظد  ع"عيدىع"ع عيجثلعنقمئ عبالنحعبدعبيخامعبيتض ط0 عولع)
عبيت ري ع"

ت ري ع"ع بلعإحصمئ مدعح ثع عرت  عقةعظق  رع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبي0بييقمئ عبيجوضح عفمع عولع)
ظ عبيق  رعفمع"عع%04.5وبذبعيميمعقةعع3.045.عظممظلعبيقحعيعع=ع3.330بيا ج عبالحقجمي  عق لعظ ع

 ق بءعبيممظد  ع"عيجك عرفض رهعظ ع  لع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"
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ع
 الموارد البشرية " (: االنحدار الخطي البسيط لمتغير " أداء العاملين " على " استراتيجيات1جدول )

عبيا ج عبالحقجمي   T  ج ع بيخا عبيجم مديع ظممظلعبالنحعبد  
 * 0.001> 9.685 0.23 2.231 بيثم ت

 * 0.001> 5.816 0.074 0.428 بسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري 
ع3.35بيجق  رع بلعإحصمئ مدعييععظضقوىعع *
ع

ع) عيجق  ر0 عول عبيجقمع  عبيخام عبالنحعبد عنقمئ  عيجثل عبسقربر ا ملعبيجوبد عع  عظ " عيدىعكل ع" عبيممظد   عق بء "
عبيت ري ع"عوع"عبيوالءعبيقي  جمع"

ع عرت  عقةع0بييقمئ عبيجوضح عفمع عولع)
 3.330ظق  رع"عبيوالءعبيقي  جمع"ع بلعإحصمئ مدعح ثعبيا ج عبالحقجمي  عق لعظ ع -
 .3.330يا ج عبالحقجمي  عق لعظ عظق  رع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"عظمعزبلع بلعإحصمئ مدعح ثعب -
ظ عبيق  رعفمع"عق بءعبيممظد  ع"عيجك عع%45.0وبذبعيميمعقةعع3.450ظممظلعبيقحعيععبيُجمعل=عع -

 رفض رهعظ ع  لع"عبسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري ع"عوع"بيوالءعبيقي  جم".
ع

ئيًا؛ لذلك ال يعتبر "الوالء حيث أن المتغير المستقل "" استراتيجيات الموارد البشرية " ما زال دال إحصا
التنظيمي " متغيرًا وسيطًا في العالقة بين استراتيجيات الموارد البشرية و أداء العاملين عند مستوى 

 .α ≤ 0.05داللة 
ع

(: االنحدار الخطي المتعدد لمتغير " أداء العاملين " على كل من" استراتيجيات الموارد 2جدول )
 ي "البشرية " و "الوالء التنظيم

عبيا ج عبالحقجمي   T  ج ع بيخا عبيجم مديع ظممظلعبالنحعبد  
 * 0.001> 4.227 264. 1.116عبيثم ت

 * 0.001> 3.604 072. 261. بسقربر ا ملعبيجوبد عبيت ري 
 * 0.001> 5.861 079. 465.عبيوالءعبيقي  جم

ع3.35بيجق  رع بلعإحصمئ مدعييععظضقوىعع *
ع
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 Moderator Variableالناقل  المتغير الُمعِدل أو -2

 

   .هو المتغير الذي له تأثير غير متوقع ) تأثير شرطي( على عالقة المتغير المستقل بالتابع 

 .المتغير الُمعِدل يؤدي إلى تعديل العالقة المتوقعة في األصل 
  .المتغير الُمعِدل يغير من قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع 
 الُمعِدل ال يفسر سبب وجود العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع.  المتغير 
  المتغير الُمعِدل: له تأثير محتمل على العالقة بين المتغيرين، بمعنى انه لو لم يظهر المتغير الُمعِدل

غير فإن العالقة النظرية بين المتغيرين لن تحدث. وبالتالي فان هذا المتغير له تأثير متداخل مع المت
 المستقل في تفسير التغيرات في المتغير التابع.

ع
أي أنها أصبحت تعتمد  -كلما تأثرت العالقة  بين المتغير المستقل والمتغير التابع بمتغير آخر  •

 فإن المتغير الثالث يعتبر متغير ًمعِدل. -على متغير ثالث 

ع
 الُمعدلأمثلة على المتغير 

يوظ ف عر   ربع ويمعيدىعبنقم   عظرؤوس ه.عوي  عو ععبةعبيممظد  عذويعبيض عو ععبحععبيجعيري عبةعيدقعديبع مدجعب
 سي عوقكثرعالعيحااوةعقيعزيم  عفمعبنقم  قاتعنق ا عياذبعبييوععظ عبيقعديب.عع53

أن العالقة بين المتغير التابع )مستوى االنتاجية( و المتغير المستقل )التدريب خارج الوظيفة( يتوقف  على  
عسنه ال تتأثر انتاجيتهم ( 00) أعمار المتدربين، حيث أن الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن ُمعِدل الالمتغير 

ع
 2مثال 

عُمعِدلظق  رععX2.عبيجادوفعب قتمدعقةعYفعX2فعX1بمفقربضعيعييمع
 X2فعX1يدىععYعبنحعبدبييجوذجعبألول:ع -1

 ZX2فعZX1ويق  ععX1, X2نحضبعبيا تعبيجم مدي عي لعظ ع -2

 MODوي ك ععZX2فعZX1 عيععيحضمفعضرفعبيجق  ري عبن مءعكق  رع -3

  Hierarchical Regressionإيىعبييجوذجعبيضم قع)بنحعبدعبرظمععMODبييجوذجعبيثمنم:عبنض  ع -4

 هما: ُمعِدل" متغير X2 "يكون هناك شرطين يجب أن يتحققا حتى 
 . رعظضقالث رع بي عي لعظق ع T بي عإحصمئ مدفعوي  ععFر وةعيابعقةعفمعبييجوذجعبألول:ع -0
  بلعإحصمئ مدععMODرز ب عوقةععR2فمعبييجوذجعبيثمنم:عن حظعقةع -0

 


