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 Multiple Linear Regression  االنحدار الخطي المتعددانيًا: ث
لجزء من  متغير مستقل واحد فقط, وهو يقدم تفسيرا  بمعرفة نموذج االنحدار الخطي البسيط وذلك في الجزء السابق عرضنا 

البحوث االقتصادية واالجتماعية تتطلب دراسة العالقة بين المتغير التابع وعدد من  ولكن معظم في المتغير التابع. التغير
ومن أمثلة ذلك ما تفترضه النظرية االقتصادية من أن الكمية المطلوبة لسلعة ما دالة  .المتغيرات المستقلة )اثنين أو أكثر(

 في كل من سعر السلعة ودخل المستهلك.
لتابع لتأثير عدد من المتغيرات المستقلة التي تشترك في تفسير ما قد يطرأ عليه في هذه الحالة يخضع المتغير ا

  .من تغيرات, وبذلك قد تنجح هذه المتغيرات المستقلة في تفسير نسبة كبيرة من التغيرات الحادثة في المتغير التابع
ن الباحثين من اجتياز صعوبة ك  واالقتصادية هو الذي م   اإلحصائيةالشك أن التطوير الكبير في استخدام البرامج 

ومعالجة النماذج التي تتضمن العديد من المعادالت  ،في تحليل االنحدار المتعدد حيانا  أالعمليات الحسابية الطويلة والمعقدة 
 أكثر من متغير مستقل في وقت واحد.كذلك وجود و 

الخاص بتحليل االنحدار الخطي  ادسالسالسابق ذكرها في الفصل  األساسيةومن الجدير بالذكر بأن المبادئ 
البسيط تنطبق في حالة االنحدار المتعدد مع وجود اختالف وحيد وهو أننا نتعامل في حالة االنحدار المتعدد مع أكثر من 

 متغير مستقل.
nXXX من المتغيرات المستقلة Kالصورة العامة لنموذج االنحدار الخطي المتعدد الذي يحتوى على  ,, ومتغيرر ترابع  21

 هي كما يلي:  Yواحد هو 
 

0 1 1i 2 2i ki= X X X , 1,2,i k iY for i n          
 : الجزء المقطوع الخاص بنموذج االنحدار الخطي المتعدد.0حيث 

k ,2,,1 تمثل معامالت االنحدار الجزئية التي تقيس استجابة المتغير التابع للمتغير المستقل :iX 
(ki ,,2,1 ) ، 1معامل االنحدار الجزئي . فمثال  ثابتة األخرى مع بقاء أثر بقية المتغيرات المستقلة̂  في تحليل

بوحدة قياس واحدة مع بقاء  1Xاالنحدار المتعدد يقيس معدل التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل 
 ة السابقة.فيمثل تأثير العوامل األخرى التي أهملتها المعادل iأما المتغير أثر بقية المتغيرات المستقلة ثابتة. 

1عند قيم معينة للمتغيرات المستقلة Yيستخدم االنحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بقيمة المتغير التابع  2 kX ,X , ,X.  
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 (1تطبيق عملي )
 إحدى المدارس، وكانت متغيرات الدراسة كما يلي:في  العاشرالصف من طلبة  501لديك عينة حجمها بافتراض أنه 

id  معلومات الطالبرقم 
 = إناث2=ذكور، 5 االجتماعي النوع النوع
   المعدل التراكمي المعدل
 = نعم2=ال، 5 ؟هل أنجز المشروع المشروع

 المراجعة
هل حضر محاضرة 

 = نعم2=ال، 5 ؟المراجعة
 ثالثة أقسام القسم القسم
   الدرجة النهائية النهائي
   تقدير الطالب  التقدير

حالةال  =راسب0=ناجح، 5  الطالب : ناجح، راسبحالة  
 خمسة تقديرات  تقدير الطالب  التقدير

 المطلوب: 
 بناء نموذج انحدار بحيث: أوالً 

 الدرجة النهائية للطالب المتغير التابع:
 ؟هل حضر محاضرة المراجعة؟،  هل أنجز المشروع، المعدل التراكمي المتغيرات المستقلة:
 Enter :الطريقة المستخدمة

Analyze Regression Linear 

 :تحليل االنحدارنتائج 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 محاضرة حضر هل 1

 المعدل ,المراجعة

 أنجز هل ,التراكمي

 bالنوع ,المشروع

. Enter 

a. Dependent Variable: والنهائي القصيرة االمتحانات مجموع 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .539a .290 .262 13.145 1.989 

a. Predictors: (Constant), النوع ,المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل ,المراجعة محاضرة حضر هل 

b. Dependent Variable: والنهائي القصيرة االمتحانات مجموع 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7064.028 4 1766.007 10.220 .000b 

Residual 17279.687 100 172.797   

Total 24343.714 104    

a. Dependent Variable: والنهائي القصيرة االمتحانات مجموع 

b. Predictors: (Constant), النوع ,المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل ,المراجعة محاضرة حضر هل 

 

 

Coefficientsa 

Model 

 Z(B). 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 

B SE  Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 59.796 9.011  6.636 .000 41.918 77.674   

 1.074 931. 3.637 7.174- 518. 649.- 057.- 2.725 1.768- النوع

 1.042 960. 11.594 4.759 000. 4.746 408. 1.723 8.177 التراكمي المعدل

 1.017 983. 17.379 4.767 001. 3.484 296. 3.179 11.073 المشروع أنجز هل

 1.020 981. 9.724 1.180- 123. 1.554 132. 2.748 4.272 المراجعة محاضرة حضر هل

a. Dependent Variable: والنهائي القصيرة االمتحانات مجموع 

B= Unstandardized Coefficients 

Z(B) = Standardized Coefficients 
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 بناء نموذج انحدار بحيث: ثانياً 
 الدرجة النهائية للطالب المتغير التابع:

 ؟هل حضر محاضرة المراجعة؟،  هل أنجز المشروع، دل التراكميالمع المتغيرات المستقلة:
 Stepwise االختيار التدريجي :الطريقة المستخدمة

 :تحليل االنحدارنتائج 
 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

-Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F . التراكمي المعدل 1

to-remove >= .100). 

-Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F . المشروع أنجز هل 2

to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

 

 

Model Summaryc 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .432a .187 .179 13.863  

2 .517b .268 .253 13.220 1.995 

a. Predictors: (Constant), التراكمي المعدل 

b. Predictors: (Constant), المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل 

c. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4549.013 1 4549.013 23.670 .000b 

Residual 19794.702 103 192.182   

Total 24343.714 104    

2 Regression 6518.498 2 3259.249 18.650 .000c 

Residual 17825.216 102 174.757   

Total 24343.714 104    

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

b. Predictors: (Constant), التراكمي المعدل 

c. Predictors: (Constant), المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل 
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Coefficientsa 

Model 

 Z(B). 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 

B SE  Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 76.510 5.127  14.922 .000 66.341 86.679   

 1.000 1.000 12.189 5.129 000. 4.865 432. 1.780 8.659 التراكمي المعدل

2 (Constant) 64.108 6.128  10.461 .000 51.953 76.263   

 1.001 999. 11.856 5.120 000. 4.999 424. 1.698 8.488 التراكمي المعدل

 1.001 999. 16.937 4.356 001. 3.357 285. 3.171 10.647 المشروع أنجز هل

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 
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 بناء نموذج انحدار بحيث: ثالثاً 
 الدرجة النهائية للطالب المتغير التابع:

 القسم؟، حاضرة المراجعةهل حضر م؟،  هل أنجز المشروع، المعدل التراكمي المتغيرات المستقلة:
 Enter :الطريقة المستخدمة

 :تحليل االنحدارنتائج 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 1b . Enterالقسم ,االجتماعي النوع ,التراكمي المعدل ,المشروع أنجز هل ,المراجعة محاضرة حضر هل ,2القسم 1

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .551a .304 .261 13.152 1.992 

a. Predictors: (Constant), االجتماعي النوع ,التراكمي المعدل ,المشروع أنجز هل ,المراجعة محاضرة حضر هل ,2القسم, 

 1القسم

b. Dependent Variable: ةالنهائي الدرجة  

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7392.163 6 1232.027 7.123 .000b 

Residual 16951.551 98 172.975   

Total 24343.714 104    

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

b. Predictors: (Constant), 1القسم ,االجتماعي النوع ,التراكمي المعدل ,المشروع أنجز هل ,المراجعة محاضرة حضر هل ,2القسم 

 

Coefficientsa 

Model 

 Z(B). 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 

B SE  Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 60.332 9.171  6.579 .000 42.133 78.531   

 1.087 920. 3.576 7.312- 498. 681.- 060.- 2.743 1.868- االجتماعي النوع

 1.066 938. 11.282 4.364 000. 4.488 391. 1.743 7.823 التراكمي المعدل

 1.028 972. 17.156 4.462 001. 3.379 289. 3.198 10.809 المشروع أنجز هل

 1.030 971. 9.397 1.570- 160. 1.416 121. 2.763 3.913 المراجعة محاضرة حضر هل

 1.423 703. 10.685 2.406- 212. 1.255 126. 3.298 4.139 1القسم

 1.401 714. 6.781 5.697- 863. 172. 017. 3.144 542. 2القسم

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 
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 بناء نموذج انحدار بحيث: اً ابعر 
 الدرجة النهائية للطالب المتغير التابع:

 القسم؟، حاضرة المراجعةهل حضر م؟،  هل أنجز المشروع، المعدل التراكمي المتغيرات المستقلة:
 Stepwise االختيار التدريجي :الطريقة المستخدمة

 :تحليل االنحدارنتائج 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

-Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F . التراكمي المعدل 1

to-remove >= .100). 

-Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F . المشروع أنجز هل 2

to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

 

 

Model Summaryc 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .432a .187 .179 13.863  

2 .517b .268 .253 13.220 1.995 

a. Predictors: (Constant), التراكمي المعدل 

b. Predictors: (Constant), المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل 

c. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4549.013 1 4549.013 23.670 .000b 

Residual 19794.702 103 192.182   

Total 24343.714 104    

2 Regression 6518.498 2 3259.249 18.650 .000c 

Residual 17825.216 102 174.757   

Total 24343.714 104    

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 

b. Predictors: (Constant), التراكمي المعدل 

c. Predictors: (Constant), المشروع أنجز هل ,التراكمي المعدل 
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Coefficientsa 

Model 

 Z(B). 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics 

B SE  Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 76.510 5.127  14.922 .000 66.341 86.679   

 1.000 1.000 12.189 5.129 000. 4.865 432. 1.780 8.659 التراكمي المعدل

2 (Constant) 64.108 6.128  10.461 .000 51.953 76.263   

 1.001 999. 11.856 5.120 000. 4.999 424. 1.698 8.488 التراكمي المعدل

 1.001 999. 16.937 4.356 001. 3.357 285. 3.171 10.647 المشروع أنجز هل

a. Dependent Variable: النهائية الدرجة 
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 (2عملي )طبيق ت
ال حظ باحث فري التوافرق النفسري أن بعرف أطفرال مرا قبرل المدرسرة الرذين يعيشرون فري بي رات عشروائية متدنيرة يخرجرون مرن 
بي اتهم وهم متوافقون تماما  دون أن يصيبهم ضرر من ظروف البي ة غير الصحية نفسيا  وجسميا  وعقليا . وقرد حراول الباحرث 

أن هررؤالء األطفررال يصرربحون مترروافقين فرري حررين أن غيرررهم مررن األطفررال الررذين يعيشررون فرري نفررس البي ررة  معرفررة السرربب فرري
يستسلمون لظروفها القاسية. وكان مرن الموقرع أن ينرون هرذا المجتمرع ألطفرال مرا قبرل المدرسرة فري حالرة خطرر مرن النرواحي 

ة مثرل الحالرة االجتماعيرة المتدنيرة والظرروف الثقافيرة التربوية والصحية واالجتماعية بسبب توفر مجموعرة مرن العوامرل الضرار 
والمهنية المتدنية آلبائهم والحجرم الكبيرر لرسرر التري يعيشرون معهرا، واالزدحرام الشرديد للسرنان فري تلرك المنراطق. ونظررا  ألن 

عي والظرررروف نترررائج البحررروث السرررابقة التررري أجريرررت علرررى المنررراطق العشررروائية كانرررت تشرررير إلرررى أن الررردعم األسرررري االجتمرررا
المزاجية البيولوجية، وخصائص البي ة المنزلية كلها يرتبط بمشنالت توافق مسرتقبلية لهرؤالء األطفرال، فقرد قررر الباحرث القيرام 
ببحررث الستقصرراء هررذه المتغيرررات لتحديررد مررا إذا كانررت هررذه العوامررل كافيررة ألن تكررون منب ررات قويررة بسرروء التوافررق فرري عينررة 

رحلة ما قبل المدرسة ممن يعيشون في هذه المناطق غير المواتية. وقد اختبرر هرؤالء األطفرال مرن طفال  في م 33منونة من 
حيررث مناسرربة قرردراتهم النمائيررة ألعمررارهم )مررن النررواحي اللفظيررة والحركيررة والمعرفيررة واالنفعاليررة واالجتماعيررة(. وقررد اسررتخدمت 

ي ية )وكانرت الردرجات المرتفعرة تعنري قردرات نمائيرة عاليرة(. درجات األطفال في هذه المقاييس كمتغيرات محنية للظروف الب
وقررد أجريررت مقررابالت مررع أسررر هررؤالء األطفررال للتعرررف علررى مرردى ترروفر مصررادر الرردعم العررائلي لتنشرر تهم )وكانررت الرردرجات 

لهررؤالء العاليررة تشررير إلررى ترروفر مصررادر الرردعم لهررذه األسررر(. وقررد طلررب مررن المدرسررات تقرردير بعررف مظرراهر البي ررة األسرررية 
األطفررال )مثررل تجرراوء اآلبرراء اللفظرري واالنفعررالي، والمثيرررات اللغويررة ومثيرررات الررتعلم، ومرردى ترروفر مررواد اللعررب، وغيررر ذلررك 
العوامل( أثناء زيارات منزلية عادية للمدرسات )وكانت الدرجات المرتفعة تشير إلى توفر الردعم فري هرذه األسرر(. كمرا قامرت 

حراالت المزاجيرة لهرؤالء األطفرال )وكانرت الردرجات المرتفعرة تشرير إلرى أسرلوء تروافقي مرررن، المدرسرات بمرلء اسرتبيان عرن ال
فرري حررين أن الرردرجات المنخفضررة كانررت تعنرري صررعوبة التوافررق(. ويررتم التنبررؤ بررالمتغير التررابع فرري االنحرردار المتعرردد )القرردرة 

التواففففق  :)الملففف ات المسرررتقلة )المنب رررة(. فررري مثالنرررا الحرررالي( مرررن عررردد مرررن المتغيرررر  developmental abilityالنمائيرررة 
 (النفسي

 


