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  :مستخلص الدراسة
ي                  دریجي ف دد الت دار المتع وذج االنح ي نم سر ف   ھدفت الدراسة إلى التعرف على نسبة التباین المف

ات                   ار عین م اختی نھج الوصفي، وت ة الم ك استخدمت الباحث ق ذل ضوء أحجام عینات مختلفة؛ ولتحقی
ین        25 (عشوائیة من المشاھدات اإلحصائیة التي تم تولیدھا باستخدام حجوم عینات مختلفة تتراوح ب

 ≥ n≥500(      الرمز ھ ب ز ل ذي رم د وال ن   ) Y(، وھي عبارة عن مشاھدات متغیر تابع واح وعشر م
 , X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 , X9( المتغیرات المستقلة والتي رمز لھا بالرموز 

X10(       ى  ؛ وذلك بھدف دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي وتتبع التغیرات التي تطر أ عل
ین            راوح ب ة تت ات مختلف وذج؛ نتیجة استخدام حجوم عین ذا النم اءة ھ ت  ). n≥500  ≤ 25(كف وكان

ات  ة  ) (25,50,75,100,150,200,300,400,500العین ات الخاص ا االفتراض وافرت فیھ ت
  .باالنحدار المتعدد

ر   مع مراع ) F(   وتوصلت النتائج إلى أن زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في قیمة       ر تغی اة أن أكب
سر    ) 150(بدأ عند استخدام حجم عینة  ) F(في قیمة    این المف سبة التب ث  ) R2(حالھ، وزیادة في ن حی

ت  ة %) 17.8(بلغ م العین ان حج دما ك ت ) 25(عن ھ وبلغ ة %) 91.9(حال م العین ل حج دما وص عن
د استخدام    %) 85.1(بلغت ) R2(حالھ؛ مع مراعاة أن قیمة    ) 500( دة عن سبة جی ة   وھي ن م عین  حج
حالھ أدى إلى زیادة ) 500(إلى ) 150(حالھ مع األخذ في االعتبار أن زیادة حجم العینة من     ) 150(

دارھا   ة   %) 6.8(مق ي قیم یم     )R2(ف ارب ق ا یصاحبھا تق یم   ) R2(؛ كم ع ق ان   ) Adj. R2(م ث ك حی
رق  ام   ) 3.6,4.0,4.6,3.7(الف ات بأحج تخدام عین د اس رق  ) 25,50,75,100(عن ل الف ى ووص إل

یم          ) 500(عندما وصل حجم العینة     ) 0.10( ین ق ر ب ارب الكبی ة التق اة أن بدای ع مراع ھ؛ م ) R2(حال
  .حالھ) 150(كان عند استخدام حجم عینة من ) Adj.R2(مع قیم 

معادالت -معامالت االنحدار الجزئیة الغیر معیاریة- االنحدار المتعدد التدریجي(الكلمات المفتاحیة 
  )طریقة المربعات الصغرى-التباین ا لغیر مفسر-التباین المفسر -المعیاریةاالنحدار الجزئیة 

Abstract 
   The aim of the study is to identify the explained variance ratio at the 
multiple regression model of different sample sizes. To achieve this, the 
researcher used the descriptive approach. Random samples selected from 
the statistical observations generated using different sample 
sizes  which are observations of one dependent variable (Y) and 
ten independent variables (X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 , X9 , X10) to 
study the efficiency of the multiple regression model and changes in the 
efficiency of this model  The samples of (25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 
300, 400 ,500) were available for multiple regression assumptions.  
    The results reached: Increasing the size of the sample accompanied by an 
increase in the value of (F) and the largest change in value (F) began when 
using the size of a sample (150) and increase at (R2) where it reached 
(17.80%) when the sample size (25), (85.10%) when the size of a sample 
(150) and (91.90%) when the sample size (500). Considering that 
increasing the sample size from (150) to (500) led to an increase of R2 to 
(6.8%). As well, rapprochement of the values of (R2) with the values of 
Adj. R2 where the difference was (3.6, 4.0, 4.60, 3.70) when using samples 
of sizes (25, 50, 75, 100). The difference reached (0.10) when the sample 
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size reached (500), considering that approach between the values of (R2) 
and values (Adj. R2) was when using the size of a sample of (150). 
   Kay words (Stepwise Regression- Unstandardized Coefficient- 
Standardized Coefficient- Explained Sum of Squares- Residual Sum of 
Squares- Ordinary Least Squares)  
 

  :مقدمة
 واألبحاث في شتى علوم المعرفة االجتماعیة منھا والتربویة والحیویة واالقتصادیة     إن الدراسات

تعتمد إلى حد كبیر على المفاھیم اإلحصائیة سواء في جمع بیاناتھا أو تحلیلھا بدءًا من مرحلة 
أن علم اإلحصاء لم یعد مقصورًا على ) ٢٠٠٣عالم،(ویرى . التصمیم وانتھاء بمرحلة اتخاذ القرار

 البیانات أو التوصل إلى استدالالت من العینات على المجتمعات، أي لم یعد أداة من أدوات وصف
البحث العلمي فحسب وإنما ُیعد طریقة منھجیة لتفسیر الظواھر، فیمكن للباحث إیجاد العالقات بین 

ة تفید المتغیرات التي تشتمل علیھا الظاھرة وتحدید درجة االقتران بینھا والتوصل لمؤشرات صادق
في عملیة التنبؤ وتحلیل العالقات للوصول إلى العوامل المسببة للظاھرة من خالل أسالیب التحلیل 

  . اإلحصائي المناسبة
   وفي معظم البحوث والدراسات یتم تحلیل العالقة بین مجموعة من المتغیرات للوصول إلى 

لعالقة بین متغیرین نستخدم أسلوب صیغھ تصف ھذه العالقة، فإذا كان االھتمام ُیركز على دراسة ا
تحلیل االرتباط، أما إذا كان ُیركز على دراسة أثر إسھام أحد المتغیرات على اآلخر نستخدم أسلوب 

  )٢٠١٤الشافعي،. (تحلیل االنحدار
   واالنحدار من أھم وأقوى األسالیب اإلحصائیة التي ُتستخدم في الدراسات التنبؤیة التي ُتجرى من 

ویعتبر نموذج . ؤ بظاھرة معینة من خالل مجموعة من العوامل التي تساھم في حدوثھاأجل التنب
االنحدار المتعدد الذي یقیس أثر أكثر من متغیر واحد على المتغیر التابع األوسع استخدامًا، ولھ عدة 

، stepwiseُطرق والدراسة الحالیة تعتمد على طریقة االنحدار المتعدد التدریجي 
إلى مدى أھمیة استخدامھ في البحوث التربویة والنفسیة لتقییم تأثیر ) ١٩٩٩في،المطر(وأشار

على القوة التوضیحیة ) Stamovlasis,2010(كما أشار. المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع
لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي للتغیر الذي یحدث لمتغیر االستجابة والذي یعزى إلى المتغیرات 

  .رةالمفس
     واالنحدار من األسالیب اإلحصائیة التي تتأثر بحجم العینة والذي بدوره یؤثر على القدرة 
التنبؤیة بالمتغیر التابع من المتغیرات المستقلة، ومعرفة تباین المتغیر التابع الذي یسھم بھ كل متغیر 

ة نماذج االنحدار تتأثر أن دق) ٢٠١٥سبیل، (و) ٢٠١٣الغامدي،(وقد أشار . من المتغیرات المستقلة
بدرجة كبیرة بحجم العینة، وبالتالي تتأثر القدرة التنبؤیة لنموذج االنحدار، ودقة أو مصداقیة القرار 
الذي یتخذه الباحث، وعند بناء نموذج االنحدار لتحدید شكل العالقة یتم تحدید الحجم األمثل 

لذلك تبلورت لدى الباحثة فكرة البحث .  ابعللمتغیرات المستقلة للحصول على قیم معینة للمتغیر الت
وھي استقصاء مساھمة المتغیرات المستقلة في التباین المفسر للمتغیر التابع في نموذج االنحدار 

  .المتعدد التدریجي في ضوء أحجام مختلفة
  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

وم التربویة والنفسیة، حیث    أسلوب االنحدار المتعدد التدریجي شائع االستخدام في مجال العل
یھدف إلى اختزال عدد المتغیرات المستقلة الكثیرة التي تؤثر في الظاھرة، إلى أقل عدد ممكن 
بحیث یكون لھا نسبة تفسیر كبیرة لتباین قیم المتغیر التابع، وبالتالي زیادة القدرة التنبؤیة بالمتغیر 

  .دد قلیل من المتغیرات المستقلةالتابع من خالل نموذج االنحدار الذي یحتوي على ع
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   وحیث أن دقة نموذج االنحدار تتأثر بدرجة كبیرة بحجم العینة وھذا ما یغفل عنھ كثیر من 
الباحثین غیر المتخصصین في مجال اإلحصاء، فإن الباحثة تناولت ھذه المشكلة البحثیة بالدراسة 

 أن ھناك SDLة الرقمیة السعودیة خالل البحث في قاعدة بیانات المكتبخاصة وأنھا وجدت من 
ُندرة في الدراسات التي تناولت تحدید نسبة التباین المفسر في نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في 

  .ضوء أحجام مختلفة
  :وتم صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي

  لمتعدد التدریجي؟ما درجة تأثیر أحجام العینات المختلفة على كفاءة نموذج االنحدار ا
  :ولإلجابة على ھذا التساؤل الرئیسي تم صیاغة التساؤالت الفرعیة التالیة

 ما كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي ألحجام عینات مختلفة؟ 
 ما تأثیر حجم العینة على مؤشرات كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي؟ 

  :أھداف الدراسة
نسبة التباین المفسر لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي وذلك في ضوء ھدفت الدراسة إلى معرفة 

  .أحجام عینات مختلفة
  :أھمیة الدراسة

 األھمیة النظریة: 
شائع االستخدام في البحوث التربویة والنفسیة وھي الدراسة أسلوب إحصائي    تناولت 

ار المتعدد التدریجي تساھم من خالل الجانب النظري في اإلشارة إلى كفاءة نموذج االنحد
في تحدید نسبة التباین المفسر، وكذلك تأثیر حجم العینة على نسبة التباین المفسر لنموذج 

  .االنحدار المتعدد التدریجي
 األھمیة التطبیقیة:  

بیانات للمتغیر التابع وبیانات  تم استخدام    تناولت الدراسة أیضا جانب تطبیقي حیث
   R2 علیھا التطبیق اإلحصائي للوصول إلى معامل التحدید للمتغیرات المستقلة وُأجري

من خالل الجانب التطبیقي تم ، و)المتعدد التدریجينسبة التباین المفسر لنموذج االنحدار (
  .  تحدید حجم العینة األمثل عند استخدام نموذج االنحدار المتعدد التدریجي

  : مصطلحات الدراسة
 االنحدار المتعدد   : 

بظاھرة مستقبلیة االنحدار الذي ُیستخدم في التنبؤ "االنحدار المتعدد بأنھ ) ٢٠١٤(شافعي ُیعرف ال
  )٥٣٥.ص ("من خالل أكثر من متغیر مستقل واحد

 ،x1، x2، x3(استقصاء العالقة بین متغیر تابع واحد وعشرة متغیرات مستقلة : التعریف اإلجرائي
x4، x5، x6، x7، x8، x9، x10 ( مختلفةفي ضوء أحجام.  
 االنحدار المتعدد التدریجي:  

اختبار لمعنویة المتغیرات المستقلة التي سبق إدخالھا إلى نموذج "أنھ ) ٢٠١٦(وُیعرفھ إسماعیل 
  )٣٠٦.ص" (االنحدار المتعدد في أي خطوه من خطوات عملیة االختیار

 ،x1، x2(تقلة  التوصل إلى أفضل نموذج لالنحدار بإدخال عشره متغیرات مس:التعریف اإلجرائي
x3، x4، x5، x6، x7، x8، x9، x10 ( تدریجیًا المتغیر تلو اآلخر وتحدید أي منھا تكون نسبة

مساھمتھ في تفسیر التباین في المتغیر التابع أكبر فتبقى ضمن النموذج؛ واستبعاد المتغیرات 
  . مختلفةالمدخلة غیر المؤثرة في وجود بقیة المتغیرات المستقلة في ضوء أحجام عینات 

  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٢١

 معامل التحدید: 
نسبة التباین أو التغیر في المتغیر التابع التي تفسرھا المتغیرات " أنھ) ٢٠١٦(ُیعرفھ إسماعیل

.  ص"(المستقلة، أي أنھ یقیس نسبة التباین في المتغیر التابع التي یمكن تفسیرھا بمعادلة االنحدار
١٣٣(  

 ،x1، x2(التابع التي تعود إلى عشره متغیرات مستقلة  نسبة التباین في المتغیر :التعریف االجرائي
x3، x4، x5، x6، x7، x8، x9، x10 (في ضوء أحجام مختلفة.  

  :حدود الدراسة
 نموذج االنحدار الخطي المتعدد التدریجي. 
 تحددت الدراسة بتناول عشرة متغیرات مستقلة ومتغیر تابع واحد. 
 مفردة) 500(إلى ) 25(تتراوح من  تحددت الدراسة بتناول أحجام عینات مختلفة. 
  ،تحددت الدراسة بتناول بعض المؤشرات الدالة على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي

 .وقیمة نسبة التباین المفسر التي تعزى للمتغیرات المستقلة
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوال
سیة والتربویة واالجتماعیة العدید من المقاییس اإلحصائیة ومن یستخدم الباحث في العلوم النف   

وُیستخدم تحلیل . والتحلیل العاملي- تحلیل المسار-أھمھا مقاییس التنبؤ والمتمثلة في تحلیل االنحدار
  .االنحدار في دراسات التنبؤ حیث یكون المطلوب التنبؤ بالعالقة ما بین المتغیرات وتقدیر معالمھا

عینة البحث أمرًا حیویًا حیث یزودنا بالبیانات التي یمكن االعتماد علیھا في تعمیم النتائج    واختیار 
على المجتمع؛ لذلك فإن درجة الدقة في البیانات التي یحصل علیھا الباحث من العینة تتوقف على 

  .العدد المناسب للعینة وُأسلوب اختیارھا
لباحثین قلیِل الخبرة في استخدام األسلوب الریاضي ویتمیز ھذا االتجاه بالسھولة حیث یفید بعض ا

إال أن من عیوب ھذا االتجاه افتقاده للواقعیة ألن حجم العینة سوف یختلف من . لتقدیر حجم العینة
مجتمع آلخر حسب اختالف طبیعة ھذا المجتمع، وكذلك یختلف من بحث آلخر من حیث ھدف 

  .عوامل التي یتوقف علیھا تقدیر حجم العینةوأسلوب كل بحث، كما أن ھذا االتجاه یغفل ال
استخدام الباحث لألسلوب الریاضي حیث یرتبط بنظریة االحتماالت لتحدید حجم العینة وھذا  -١

یتطلب من الباحثین اإللمام باألسالیب اإلحصائیة ودراسة العوامل التي تؤثر على حجم العینة 
أیضًا توفیر . خصصة لھذا الغرضومن ثم وضع ھذه العوامل في صورة معادالت ریاضیة م

بعض المعلومات عن حجم معالم المجتمع األصلي عن طریق العینات االستطالعیة لتقدیر حجم 
  . العینة األمثل

 مساوي n في تحلیل االنحدار أن یكون عدد المشاھدات (Chatfiled,1995, p.257) ویقترح 
  : أيPعلى األقل ألربعة أضعاف عدد المتغیرات المستقلة 

 أن یكون عدد الحاالت على (kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 2005, p.372) و یقترح 
  : أي Pإلى عشرة أضعاف عدد المتغیرات المستقلة األقل ما بین ستة

 أن یكون حجم العینة المطلوب لبناء نموذج (Tabachnick &Fidell ,2013 ,p.123)  ویقترح 
  : أيp مشاھده زائدًا ثمانیة أضعاف عدد المتغیرات المستقلة 50ار الخطي أكبر من االنحد

 :فروض البحث
إذا كان الباحث یرید معرفة واكتشاف الفروق الدقیقة ما بین المتغیرات فینبغي علیھ زیادة 
حجم العینة لتتضح ھذه الفروق، أما إذا كان البحث یرید معرفة الفروق الجوھریة أو 

  .ة فیكتفي بحجم صغیر نسبیًااألساسی
 :اإلمكانیات المادیة المتاحة للباحث .١



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٢٢

  .فاألفضل أن یحدد الباحث التكلفة ویختار ما یناسب قبل الشروع في البحث
 :الدراسات والبحوث السابقة .٢

ُتفید الباحث في االستفادة من المشكالت التي واجھت الباحثین السابقین عند تحدیدھم لحجم 
  .ا یوضح لھ تحدید عینتھعینات دراستھم مم

 : نوع المنھج المستخدم في البحث .٣
 :وضح بعض العلماء تقدیرات تقریبیة حسب نوع المنھج المستخدم

 فرد1000ینبغي أال یقل حجم العینة عن : دراسات استطالع الرأي . 
 لتقدیر حجم االنتشار الوبائي لمرض معین تشتمل العینة على : الدراسات الوبائیة

 .فرد1000
 ینبغي أن یتوفر في كل قسم : دراسات المسحیة التي تتضمن مقارنات بین المجموعاتال

 . فرد100على األقل 
 أو أكثر300أن یكون حجم العینة : دراسات التحلیل العاملي . 
 15أن یكون في كل مجموعة من المجموعات التجریبیة ما بین : الدراسات التجریبیة-

 . فرد30
 فرد في كل مجموعة غیر أن التوزیع 20-10اوح العینة من تتر: الدراسات اإلكلینیكیة 

العشوائي في المجموعات الصغیرة قد ال یحقق التكافؤ بینھا بسبب المتغیرات الدخیلة 
 فرد یزید من تحقیق التكافؤ بین 40لذلك یرى بعض العلماء أن توفیر أكثر من 

 .المجموعات في حالة التوزیع العشوائي
 یكفي دراسة حالة واحدة أو عدد قلیل من الحاالت :  الفرد الواحددراسة الحالة وتصمیم

 .  الن تعمیم النتائج یكون على الحالة فقط
  :استخدام تحلیل االنحدار

  :أن تحلیل االنحدار یستخدم لثالثة أھداف رئیسیة(Chatterjee & Hadi, 2012, p.302)یرى 
نحاول اختیار أقل عدد . ( التابعوصف العالقة بین المتغیرات المفسرة والمتغیر: الوصف .١

  )من المتغیرات المفسرة التي تشكل الجزء األكثر جوھریة في تباین المتغیر التابع
تقدیر القیمة المتوسطة بقیمة مشاھدة جدیدة للمتغیر التابع المناظرة لقیم : التقدیر والتنبؤ .٢

 .فعلیة للمتغیرات المستقلة
التابع بداللة التغیر في قیم المتغیر المستقل على أساس تفسیر التغیر في قیم المتغیر : التحكم .٣

والھدف من بناء النموذج ھو تحدید الحجم الذي یجب أن یعدل بھ . اتخاذ المستقل كضابط
  .المتغیر المستقل للحصول على قیم معینة للمتغیر التابع

  :نماذج االنحدار
  .تنقسم نماذج االنحدار إلى نماذج خطیة ونماذج غیر خطیة

 :نحدار الخطي للمتغیراتاال .١
كما أنھا ) المتغیرات المستقلة مرفوعة لُألس واحد(تكون المعادلة الممثلة للعالقة من الدرجة األولى 

لیست مضروبة أو مقسومة على متغیر آخر وعند تمثیلھا بیانیًا تأخذ شكل الخط المستقیم، وتكون 
  : معادلة االنحدار كاآلتي

 : الخطي للمتغیراتاالنحدار غیر .٢
یكون فیھ أحد المتغیرات المستقلة مرفوع ُألس غیر الواحد أو مضروبًا أو مقسومًا على متغیر آخر 

 :وعند تمثیلھ بیانیًا یأخذ شكل منحنى، وتكون معادلة االنحدار كاآلتي
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  :االنحدار الخطي
االنحدار ) ٢٠١١(ُیعرف مراد. حلیل االنحدار الخطي   تتنوع أسالیب تحلیل االنحدار ومنھا ت

معنى ذلك أن ) ١٢٤.ص" (التوصل إلى معادلة التنبؤ بأحد المتغیرین من االخر"الخطي بأنھ 
االنحدار الخطي یشبھ إلى حد ما االرتباط الخطي ویختلف عن االرتباط الخطي في استخدام قاعدة 

م یربط المتغیرین معًا، بینما االرتباط یستخدم المربعات الصغرى للتوصل إلى أفضل خط مستقی
  .الدرجات للتوصل إلى مدى قوة العالقة بین المتغیرین

  :أنواع االنحدار الخطي
 االنحدار الخطي المتعدد. ٢االنحدار الخطي البسیط        .١

   Simple Linear Regression :االنحدار الخطي البسیط: أوال
عالقة بین متغیرین أحدھما تابع واألخر "طي البسیط بأنھ االنحدار الخ) ٢٠١١(  یعرف مراد

والبد أن یكون المتغیر التابع متغیرًا متصال وال یقل عن المستوى الفتري أو ) ١٢٤.ص"(مستقل 
النسبي، بینما المتغیر المستقل یكون مستوى قیاسھ رتبي أو فتري أو نسبي ولیس اسمي، وأن تكون 

  . المشاھدات توزیعًا اعتدالیاالعالقة بینھما خطیة، وتتوزع 
  :المعادلة الریاضیة لالنحدار الخطي البسیط

  
yالمتنبأ بھ( المتغیر التابع     (xالمتغیر المستقل )المنبئ(  

b0 الجزء المقطوع من محور الصادات y ویمثل قیمة المتغیر التابع في حالة المتغیر المستقل 
  .یساوي الصفر

b1 ل االنحدارمعام(  میل الخط المستقیم (  
   والقیمة المقدرة  yوالذي یقدر بالفرق بین القیمة الفعلیة ) البواقي( الخطأ العشوائي  أو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المجتمع انحدار خط
  العینة انحدار خط

 
 

 الخطي االنحدار جنموذ: ٤ شكل

e 
 

 المتغیر خطیة عالقة: ٢ شكل
  األولى الدرجة من

yi 

xi 
 خطیة غیر عالقة: ٣ شكل

   الثانیة الدرجة من المتغیر

yi 

xi 
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 Multiple Linear Regressionاالنحدار الخطي المتعدد : ثانیًا

خطي البسیط إلى أن االنحدار الخطي یفترض متغیر    یعتبر االنحدار المتعدد امتداد لالنحدار ال
أما االنحدار المتعدد یفترض متغیر تابع واحد یتم التنبؤ . تابع واحد یتم التنبؤ بھ ومتغیر مستقل واحد

االنحدار ) ٢٠١٤(ُیعرف الشافعي. بھ وعدد من المتغیرات المستقلة التي تعمل كمتغیرات تنبؤ
ستخدم في التنبؤ بظاھرة مستقبلیھ من خالل أكثر من متغیر االنحدار الذي ُی" المتعدد بأنھ

التوصل إلى معادلة خطیة تربط بین متغیر تابع " بأنھ) ٢٠١١(ُیعرفھ مراد). ٥٣٥.ص"(مستقل
  :معادلة االنحدار الخطي المتعدد للمجتمع). ٤٢٤.ص"(وعدة متغیرات مستقلة

 
  ) عدد المتغیرات المستقلةp( معامل االنحدار الجزئي  ثابت االنحدارb المتغیر التابع، yحیث 

  )حجم العینةi  عدد المتغیرات المستقلة،p( المتغیرات المستقلة 

    الصیغة العامة لالنحدار المتعدد  
 عدد المتغیرات المستقلة     i=1,2,3,……,n )حجم العینة(حیث عدد المشاھدات 

j=1,2,3,….,p  
  :رق تحلیل االنحدار المتعددط

  ھناك عدة طرق یمكن عن طریقھا إجراء تحلیل االنحدار تتفاوت فیما بینھا في كیفیة اختیار 
متغیرات التنبؤ التي یتم إدخالھا في معادلة االنحدار المتعدد وفي الترتیب الذي یمكن أن تدخل فیھ 

  :النحدار المتعدد ھيحیث توجد عدة ُطرق لحساب معادلة ا. المتغیرات المنبئة
 Enterطریقة كل االنحدارات الممكنة  -١

   في ھذه الطریقة نقدر كل أنواع نماذج االنحدار الممكنة بإدخال جمیع المتغیرات المستقلة في 
وأقل قیمة  Fالتوصل إلى نموذج لدیھ أعلى قیمة لمعامل التحدید وإحصاءه (معادلة االنحدار المتعدد 

 من المتغیرات المستقلة فإن عدد النماذج الممكنة یساوي P كان لدینا عدد ، فإذا)للخطأ المعیاري
.  

 Backwardالطریقة الخلفیة  -٢
یتم بناء نموذج االنحدار بإدخال جمیع المتغیرات المستقلة في معادلة االنحدار، ثم نبدأ بحذف 

التي لھا أقل قیمة (حدة تلو الواحدة المتغیرات المستقلة التي ال تساھم في تباین المتغیر التابع وا
 الجزئیة لھا تأثیر دال إحصائیًا ویصبح F، ونتوقف عن الحذف عندما تكون قیمة Fإلحصاءة 

  .لدینا نموذج انحدار یحتوي على المتغیرات التي تساھم في تباین المتغیر التابع فقط
 forwardالطریقة األمامیة  -٣

ریقة اإلدخال تعتمد على أعلى قیمة معامل ارتباط بین ندخل المتغیرات المستقلة بالتدریج وط
 فإذا Fالمتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، ثم اختیر معنویة المتغیر المستقل باستخدام إحصاءة 

كان لھا تأثیر دال إحصائیًا فإن المتغیر المستقل یساھم في تفسیر تباین المتغیر التابع ویتم 
تى ننتھي بإدراج جمیع المتغیرات المستقلة التي تساھم في تضمینھ في نموذج االنحدار؛ ح

  .تفسیر تباین المتغیر التابع في معادلة االنحدار
 stepwiseطریقة االنحدار المتعدد التدریجي  -٤

   وھو من الطرق األكثر استخدامًا في البحوث النفسیة والتربویة، والدراسة الحالیة تعتمد على 
االنحدار المتعدد ) ٢٠٠٥(ُتعرف عبد المنعم. stepwiseعدد المدرج طریقة االنحدار الخطي المت

إعادة اختبار مدى أھمیة المتغیرات في نموذج االنحدار المتعدد التي تم اختیارھا في "التدریجي بأنھ 
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المراحل السابقة حیث أن المتغیر الذي یكون أفضل متغیر في مرحلة ما قد یكون غیر ضروري في 
ك بسبب االرتباط بینھ وبین المتغیرات التي ُأدخلت حدیثًا في نموذج مرحلة الحقة؛ وذل

التوصل إلى أفضل معادلة تنبؤیة "بأنھ ) ٢٠١٤(یعرفھ الكیالني والشریفین). ٣٧١.ص"(االنحدار
من خالل تحدید أي المتغیرات لھا مساھمة تبرر استبقاءھا في معادلة االنحدار وأیھا تكون 

اختبار لمعنویة "أنھ ) ٢٠١٦(یرى إسماعیل). ٤٣٧.ص"(ن المعادلةمساھمتھا قلیلة فتستبعد م
المتغیرات المستقلة التي سبق إدخالھا إلى نموذج االنحدار المتعدد في أي خطوه من خطوات عملیة 

  )٣٠٦.ص" (االختیار
 أن المتغیرات التي تشكل نماذج تفسیریة أو تنبؤیة جیدة تستند إلى (Thyer,2002, p.11)ویرى 

ومات المقدمة من االنحدار التدریجي، فعند إضافة أو حذف المتغیرات في النموذج ترى المعل
  . التغیرات اإلحصائیة لكل متغیر في خطوات الطریقة التدریجیة

  :  الھدف من استخدام االنحدار المتعدد التدریجي
الوصول إلى نموذج انحدار یضم أقل عدد ممكن من المتغیرات المستقلة والتي تعطي  .١

 .أعلى درجة من الدقة في التنبؤ بالمتغیر التابع
  . بین المتغیرات المستقلة تجنب مشكلة اإلزدواج الخطي أو التعدد الخطي  .٢

  :ممیزات االنحدار المتعدد التدریجي
  :إن االنحدار المتعدد التدریجي إذا ما قورن ببقیة طرق االنحدار المتعدد فإنھ یتمیز بما یلي

 یتم اختیار نموذج واحد بمتغیرات محددة بینما في طریقة كل في االنحدار التدریجي -١
االنحدارات الممكنة نجد أنھ یتطلب بناء كل النماذج الممكن توفیقھا من المتغیرات المستقلة 

 .وبالتالي یصعب استخدامھا لكثرة حساباتھا خصوصًا إذا كان عدد المتغیرات المستقلة كبیرًا
اج إلى وقت أقل بالمقارنة بالطریقة الخلفیة التي تحتاج إلى االنحدار المتعدد التدریجي یحت -٢

عملیات ریاضیة كثیرة، كما أنھا تنظر إلى متغیر مستقل معین في ضوء ما تسھم بھ متغیرات 
 .النموذج مجتمعھ أي تكون المتغیرات أكثر ُعرضھ للحذف

لة في نموذج االنحدار االنحدار المتعدد التدریجي یتم فیھ إستبعاد المتغیرات المستقلة المدخ -٣
سابقّا والتي أصبحت غیر مؤثره، بینما الطریقة االمامیة ال تستبعد المتغیرات التي تم ادراجھا 

 .والتي أصبحت غیر مؤثرة في نموذج االنحدار
إذا كان ھناك متغیرین لھما ارتباط عالي مع بعضھما، ولھما ارتباط عالي مع المتغیر التابع فإن  -٤

لمتعدد التدریجي تضمن أن یكون أحد المتغیرین على األقل في النموذج، بینما طریقة االنحدار ا
في الطرق اُألخرى وجود المتغیرین معًا في النموذج یجعل االرتباط الجزئي للمتغیرین مع 

  .المتغیر التابع لیس لھ تأثیر دال إحصائیًا
 

  :خطوات االنحدار المتعدد التدریجي
 المتغیرات المستقلة في معادلة االنحدار المتعدد خطوة خطوة مع تبدأ ھذه الطریقة بإدراج أحد

  .إستبعاد المتغیرات المدخلة التي أصبحت غیر مؤثرة في وجود بقیة المتغیرات المستقلة
األقوى ارتباطًا (یتم إدراج أقوى المتغیرات المستقلة تأثیرًا على المتغیر التابع : الخطوة األولى
  .ل متغیر یدخل إلى معادلة االنحداروھو أو) بالمتغیر التابع
یتم إدراج المتغیر المستقل ذي االرتباط الجزئي األعلى بالمتغیر التابع بعد إستبعاد : الخطوة الثانیة

ومن ھنا نجد أن معیار إدراج المتغیر . أثر المتغیر المستقل الذي تم إدراجھ في الخطوة األولى
قدرتھ في تفسیر أكبر قدر من التباین، بمعنى أنھ یتم المستقل في معادلة االنحدار یعتمد على م

التحقق في كل خطوه من الخطوات ما إذا كانت المتغیرات المستقلة ما زالت تساھم إسھامًا داًال في 
  .االرتباط المتعدد، فإذا لم یحقق أحدھا شرط البقاء في المعادلة یتم إخراجھ
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ع المتغیرات المستقلة التي تساھم في تفسیر تباین ویتم تكرار ھذه العملیة حیث ینتھي بإدخال جمی
. المتغیر التابع ویتم حذف المتغیرات المستقلة التي تفسر كمیة ضئیلة من تباین المتغیر التابع

  )٤٣٨. ، ص٢٠١٦حسن،(
  :الدراسات السابقة: ثانیا

اك عدد   من خالل استعراض الباحثة لعدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث تبین أن ھن
ھدفت إلى إلقاء ) ١٩٩٩المطرفي، (في دراسة . قلیل من الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالیة

االرتباط، االنحدار، (الضوء على بعض األسالیب اإلحصائیة المختلفة في مجال العلوم السلوكیة 
قیس عشر ، مستخدمًا المنھج الوصفي، وقد ُطبق مقیاس التفاعل السلوكي، الذي ی)تحلیل المسار

 طالب من طالب المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة واستخدم االرتباط، 600متغیرات على عینة من 
واالنحدار المتعدد التدریجي، وتحلیل المسار، وتوصلت الدراسة الى أھمیة أسلوب االنحدار 

  . التدریجي في مجال العلوم النفسیة والتربویة
 إلى تقدیر معالم نموذج االنحدار المتعدد باستخدام ھدف البحث)٢٠٠٤الجراح، (   وفي دراسة 

 60طریقتي المربعات الصغرى والمكونات األساسیة ، مستخدمًا المنھج الوصفي، حیث تم تولید 
وبلغ عدد المتغیرات ) Monte Carlo(مشاھدة لكل متغیر مستقل باستخدام أسلوب المحاكاة 

 متغیرات، وتم المقارنة بین 10ل مجموعة  متغیر مستقل قسمت إلى مجموعتین ك20المستقلة 
الطریقتین باستخدام معیار متوسط مربع الخطأ، وتوصلت الدراسة إلى أن مقدار المربعات 

أفضل من مقدار المكونات الرئیسیة من حیث أن متوسط مربعات الخطأ أقل ) 0.01(الصغرى عند 
رًا مقارنة مع التباین غیر المتضخم؛ ما یمكن؛ الن التحیز باستخدام المكونات الرئیسیة یكون كبی

بسبب عدم وجود ترابط قوي بین المتغیرات المستقلة، ومقدرات المكونات الرئیسیة أفضل من 
  . التي یصبح متوسط مربع الخطأ باستخدامھا كبیرًا جدًا (0.05)مقدرات المربعات الصغرى عند

اط الذاتي للتخلص من مشكلة االرتباط ھدفت إلى تقدیر قیمة معامل االرتب) ٢٠٠٦راشد، (   دراسة 
؛ وذلك للحصول على أدق مقدرات لنموذج االنحدار )حد االضطراب(الذاتي بین المتغیر العشوائي 

المتعدد باستخدام طریقة المربعات الصغرى، وتم في ھذا البحث توضیح جمیع الطرائق المستخدمة 
-دوربن[جود ارتباط الذاتي من خالل في إیجاد قیمة معامل االرتباط بعد اجراء الكشف عن و

، وتم تولید البیانات لستة ] (Theil-nagar)، وطریقة )IRM(، طریقة التكرار)(D.Wواطسون
 مشاھدة  مكررة خمسمائة مرة ومتغیر تابع واحد باستخدام أسلوب 50متغیرات مستقلة كًال منھا 

 الدراسة إلى تفوق طریقة ، مستخدمًا المنھج الوصفي ، وتوصلت)Monte Carlo( المحاكاة 
D.w)(على بقیة الطرائق وذلك لحصولھا على أقل قیمة لمتوسط مربعات الخطأ.  

ومدى  االنحدار نموذج في غیر المألوفة المشاھدات تشخیص إلى ھدفت) ٢٠٠٨الغنام،(   دراسة 
صفوفة باستخدام م المستقلة المتغیرات في الشاذة المشاھدات تشخیص تم معلماتھ، على تأثیرھا

الرافعة، والمشاھدات الشاذة في المتغیر التابع بطریقة ستودنت المحذوفة، المشاھدات الشاذة 
المؤثرة بطریقة مسافات كوك، استخدم الباحث المنھج الوصفي حیث جمع بیانات عن الدخل 

 مفردة، وافترض ان المتغیر التابع ھو 93الشھري لعینة من منتسبي جامعة تكریت بلغ عددھا 
دخل والمتغیرات المستقلة ھي العمر ومدة الخدمة، وتوصلت الدراسة أن معامالت االنحدار تتأثر ال

بالمشاھدات غیر المألوفة سواء في المتغیرات المستقلة أو المتغیر التابع ویختلف تأثیرھا حسب 
أو موقعھا من خط االنحدار بین مؤثر وغیر مؤثر باإلضافة إلى بعض المشاھدات غیر المألوفة 
  . الشاذة تكون غیر مؤثرة سالبًا على معامالت النموذج حیث یلغي بعض المشاھدات البعض االخر

اظم،  (   دراسة   دد     ) ٢٠٠٩ك دار المتع وذج االنح الم نم دیر مع نھج الوصفي لتق تخدم الباحث الم اس
ذه الط   1275للعاملین في دائرة كھرباء بغداد       رق ھي   عامل تناول ھذا البحث طریقتین واحدة من ھ

ة بصفة     OLSطریقة المربعات الصغرى    ذه الطریق از ھ ة أخرى ھي     ) Blue(  ، حیث تمت وطریق
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ة   داف الخطی ة األھ لوب برمج ن   Goal Programmingأس دة م لوب واح ذا األس ر ھ ث ُتعتب  حی
ات      ي بحوث العملی ة ف ذا       Operation Researchاألسالیب المھم ف ھ م توظی رار، ت ي اتخاذ الق  ف

ا   لوب إعتم شوائي     األس أ الع د الخط رة ح ى فك ل      εiدًا عل ذي یمث دد ال دار المتع وذج االنح ي نم  ف
ي           سالب والموجب ف رات االنحراف ال وذج ومتغی االنحراف بین القیمة التقدیریة والقیمة الحقیقة للنم
ة       لوب برمج ات الصغرى وأس لوب المربع ى أن أس ة إل لت الدراس داف، وتوص ة األھ أسلوب برمج

  .  ئمات لتقدیر نموذج االنحدار المتعدداألھداف الخطیة مال
 طالب من 86 إستخدم تحلیل االنحدار المتعدد لتحلیل بیانات (Stamovlasis,2010)   دراسة 

القطع المتغیرة المضافة، : الصف العاشر أخذو دورة إجباریة في الكیمیاء وتم تنفیذ ثالث تقنیات
كشفت الدراسة عن مزایا االنحدار المتعدد االنحدار التدریجي، أفضل انحدار مجموعھ فرعیة، و

  .والقوة التوضیحیة للنماذج الخطیة
 ھدفت إلى تزوید الباحثین بمعلومات تتعلق بتفاعل طرق إستخراج (Coughlin,2013)   دراسة 

العوامل وأنواع البیانات، ویشمل نطاق ھذه الدراسة تقییم أسالیب إستخراج العوامل عند تطبیقھا 
البیانات التي تحتوي على خلیط من المتغیرات الفئویة والمستمرة، وركز البحث على مجموعات 

، OLSطریقة المربعات الصغرى : على األسالیب التي یستخدمھا علماء االجتماع عادة وھي
 540، مستخدمًا المنھج الوصفي، وتم تولید PAF، المكونات الرئیسیة MLاإلمكان األعظم 

، وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب المربعات )(Monte Carlo حاكاةمشاھدة باستخدام أسلوب الم
  .من االسلوبین االخرین) أظھرت تحیزا أقل وخطأ أقل(الصغرى أكثر كفاءة 

ھدفت إلى معرفة تأثیر حجم العینة على القدرة التنبؤیة لنموذج ) ٢٠١٣الغامدي،(   دراسة 
لمتغیر تابع واحد (Excel)  أسلوب المحاكاة  مشاھدة باستخدام400االنحدار المعیاري، وتم تولید 

وعشرة متغیرات مستقلة، وتم التأكد من توافر افتراضیات االنحدار المتعدد، وتم التوصل إلى عدم 
% 30استخدام عینات صغیرة في دراسة االنحدار المتعدد المعیاري، ویجب اال یقل حجم العینة عن 

  المعدلة عند تفسیر ة یجب اإلعتماد على قیمة من حجم المجتمع، وفي حالة العینات الصغیر
  .  لمعرفة مدى إسھام المتغیرات المستقلة في تباین المتغیر التابعBetaالنتائج، واالعتماد على قیمة 

ھدفت إلى معرفة أثر المتغیرات المساعدة في زیادة دقة تقدیرات ) ٢٠١٥سبیل،(   دراسة 
شوائیة البسیطة، البسیطة المزدوجة، الطبقیة، وذلك من خالل التقدیر المعاینات االحتمالیة الع

بالنسبة والتقدیر بخط االنحدار، وكیفیة تحدید حجم العینة في المعاینات، وإستخدم الباحث المنھج 
 توصلت الدراسة إلى أن التقدیر بخط االنحدار أكثر  500إلى،30الوصفي، وتروح حجم العینة من

النسبة في حالة وجود عالقة معنویة بین متغیرات الدراسة والمتغیر المساعد في دقة من التقدیر ب
المعاینة البسیطة، والبسیطة المزدوجة، الطبقیة إذا كان خط االنحدار ال یمر بنقطة األصل، كما أن 

 أضعاف متغیرات الدراسة، وفي حالة 10في حالة االنحدار المتعدد حجم العینة یفضل أن یكون 
مفردة 20 إلى 10التجریبیة التي یكون فیھا الضبط والرقابة عالیًا فأن حجم العینة یكون البحوث 

  . یكون مقبوًال
ھدفت إلى معرفة أثر وجود القیم الشاذة على نتائج نموذج االنحدار ) ٢٠١٥یوسف،(   دراسة

منھج المتعدد، والمقارنة بین طرق ومعاییر تشخیص القیم الشاذة، واعتمدت الدراسة على ال
 طالب وطالبھ تم سحبھم عشوائیًا بطریقة المعاینة المنتظمة، وتم الكشف 30الوصفي، وتم اختیار

عن القیم الشاذة في المتغیرات المستقلة باستخدام صندوق الرسم، القیم الشاذة في المتغیر التابع 
 ,DEFBETAS, COOK'S: بطریقة ستیودینت المحذوفة، القیم الشاذة المؤثرة بطریقة

COVRATIO من أھم نتائج الدراسة أن ھنالك تأثیرًا معنویًا من قبل القیم الشاذة على معلمات ، 
نموذج االنحدار المتعدد حیث تعمل على تضخیم تباین الخطأ، واحتمال ظھور االرتباط الذاتي 

  .للبواقي
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بیانات ھدفت إلى التعرف على كیفیة اكتشاف القیم الشاذة في ال) ٢٠١٧العتیبي،(   دراسة 
اإلحصائیة وأثرھا وطرق معالجتھا في نموذج االنحدار المتعدد، وقد إستخدم الباحث المنھج 

، لثالث (Excel) مشاھدة باستخدام أسلوب المحاكاة عن طریق برنامج 50الوصفي، حیث تم تولید 
ار متغیرات مستقلة ومتغیر تابع، وقد تم التحقق من خصائصھا وكفایتھا إلجراء تحلیل االنحد

المتعدد علیھا، وأشارت الدراسة إلى ضرورة فحص البیانات اإلحصائیة من القیم الشاذة عند تطبیق 
االنحدار المتعدد، وان القیم الشاذة المكتشفة في المتغیر التابع بطریقة ستیودینت المحذوفة تؤثر على 

  . COOK'Sكل معامالت االنحدار بالفحص بمقیاس 
  :بقةالتعقیب على الدراسات السا

ة  ي، (   دراس راح،  (،)١٩٩٩المطرف د،(، )٢٠٠٦الج اظم،(، )٢٠٠٤راش ، )٢٠٠٩ك
(Coughlin,2013) ،)،دي بیل،(، )٢٠١٣الغام ام،(، )٢٠١٥س ف،(، )٢٠٠٨الغن ، )٢٠١٥یوس

إستخدمت جمیعھا المنھج الوصفي لدراسة نموذج االنحدار المتعدد وھذا یتفق مع    ) ٢٠١٧العتیبي،  (
اظم،    ونجد. الدراسة الحالیة  د، ك ي إستخدمت    Coughlin أن دراسة الجراح، راش دي، العتیب ، الغام

امج      تخدما برن ي إس دي والعتیب ة الغام ي دراس ات، ف د البیان اة لتولی لوب المحاك د ) Excel(أس لتولی
البیانات وھذا یتفق مع الدراسة الحالیة، اما دراسة الجراح، راشد تم تولید البیانات باستخدام أسلوب         

)Monte Carlo(    ،اظم ام، ك ي، الغن ة المطرف ي دراس ت  Stamovlsis، وف ف كان بیل، یوس ، س
  .العینات حقیقیة

ي،  ة المطرف ع دراس ة م ة الحالی ت الدراس دد   Stamovlasis   واتفق دار المتع ت االنح ث تناول حی
وة          ن الق شفت ع سیة وك ة والنف وث التربوی ي البح تخدامھ ف ة اس دى أھمی ى م ارة ال دریجي واش الت

  . یة لنماذج الخطیةالتوضیح
اظم،    راح، ك ة الج ع دراس ة م ة الحالی ت الدراس ات  Coughlin  واتفق ة المربع تخدام طریق ي اس  ف

ات          ة المربع درات طریق واص مق ى خ شیرة إل دد م دار المتع وذج االنح الم نم دیر مع صغرى لتق ال
  ).الخطیة، وعدم التحیز، وأنھا ذات تباین أقل: (الصغرى وھي

 أدق الطرق في الحصول على قیمة معامل االرتباط الذاتي D.W كانت طریقة     وفي دراسة راشد
ة          ة طریق تخدمت الباحث ة اس ي الدراسة الحالی صغرى وف ات ال ة المربع ضًا D.Wباستخدام طریق  أی

ي         . للكشف عن االرتباط الذاتي   ة ف ة الحالی ع الدراس ي م ام یوسف، العتیب ن الغن واتفقت دراسة كًال م
  .وك للكشف عن القیم الشاذة في نموذج االنحدار المتعدداستخدام مسافات ك

سبة            اء بن ة اإلكتف رى إمكانی راد   %30   كما اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة الغامدي الذي ی ن أف  م
ضًا        دد، أی دار المتع وذج االنح ي نم ة          المجتمع ف ي حال ھ ف ع دراسة سبیل أن ة م ت الدراسة الحالی اتفق

  .  اضعاف المتغیرات المستقلة10 یكون حجم العینة االنحدار المتعدد یفضل أن
ون               ث تك اة بحی ات باستخدام أسلوب المحاك د البیان ي تولی سابقة ف ن الدراسات ال ة م    استفادة الباحث

ین    ا ب ة م ى20العین ات      500  إل ة المربع دد بطریق دار المتع وذج االنح الم نم دیر مع شاھدة، وتق  م
الیب ا  ن األس تفادة م ا اس صغرى، كم ي ال ن االزدواج الخط شف ع صائیة للك ذاتي -إلح اط ال واالرتب

 .    والقیم الشاذة-للبواقي
  منھج الدراسة   

بناء على مشكلة الدراسة وأھدافھا وبعد االطالع على العدید من مناھج البحث العلمي، تم 
 وصفًا تحدید المنھج الوصفي والذي یعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا

دقیقًا، ویعبر عنھا تعبیرًا كیفیًا أو كمیًا، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویبین خصائصھا، بینما 
التعبیر الكمي یعطینا وصفًا رقمیًا لمقدار الظاھرة أو حجمھا، كما أنھ ال یقتصر على جمع البیانات 

  . من التفسیر لھذه البیاناتوتبویبھا وإنما یمضي إلى ما ھو أبعد من ذلك ألنھ یتضمن قدرًا 
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  مجتمع الدراسة
مشاھدة ) 500(الدراسة الحالیة تندرج تحت دراسات المحاكاة، وتكون مجتمع الدراسة من 

 وتم توصیفھا على أساس متغیر تابع واحد (Excel)إحصائیة تم تولیدھا باستخدام برنامج اكسل 
(Y) وعشر متغیرات مستقلة (X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 , X9 , X10) وذلك ،

بھدف تحدید نسبة التباین المفسر في نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ضوء أحجام مختلفة، 
وَتتُبع التغیرات التي تطرأ على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، نتیجة استخدام أحجام 

یھا االفتراضات الخاصة باالنحدار المتعدد تتوافر ف)  n≥500 ≤ 25 (عینات مختلفة، تتراوح بین 
  :على النحو التالي

  العالقات الخطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع .١
 معامالت ارتباط بیرسون والداللة اإلحصائیة لمتغیرات الدراسة التابع والمستقلة: ٦جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 Y  

معامل 
االرتباط 
والداللة 

 إلحصائیةا
 االرتباط 1.00 0.39 0.42 0.40 0.33 0.38 0.34 0.33 0.49 0.36 0.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Y 
 الداللة

 االرتباط  1.00 0.02 0.09 0.11 0.04 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01
0.88 0.81 0.40 0.46 0.44 0.32 0.02 0.04 0.58   

X1 
 ةالدالل

 االرتباط    0.07 0.02 0.00 0.01 0.05 0.10 0.07 0.05
0.28 0.10 0.02 0.25 0.91 0.94 0.59 0.13    

X2 
 الداللة

 االرتباط    1.00 0.06 0.07 0.03 0.05 0.03 0.08 0.09
0.04 0.07 0.47 0.24 0.53 0.14 0.22     

X3 
 الداللة

 االرتباط     1.00 0.00 0.03 0.07 0.02 0.01 0.02
0.62 0.91 0.70 0.11 0.46 0.94      

X4 
 الداللة

 االرتباط      1.00 0.06 0.01 0.01 0.04 0.02
0.67 0.32 0.78 0.78 0.18       

X5 
 الداللة

 االرتباط       1.00 0.01 0.02 0.00 0.03
0.48 0.94 0.66 0.84        

X6 
 الداللة

 االرتباط        1.00 0.04 0.03 0.02
0.62 0.55 0.38         

X7 
 الداللة

 االرتباط         1.00 0.06 0.10
0.02 0.15          

X8 
 الداللة

 االرتباط          1.00 0.12
0.01           

X9 
 الداللة

 االرتباط           1.00
           

X10 
 الداللة

  
باطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أقل إلى وجود عالقة ارت) ٦(تشیر نتائج جدول 

بین المتغیر التابع وكل متغیر من المتغیرات المستقلة، وتراوحت قیم معامالت ارتباط ) 0.05(من 
 (x4)وكل من المتغیر المستقل ) (Yللعالقة االرتباطیة بین المتغیر التابع ) 0.33(بیرسون من 

والمتغیر المستقل  (Y)القة االرتباطیة بین المتغیر التابع للع) 0.49( إلى (x7)والمتغیر المستقل 
(x8) . وھذه القیم تتسق مع ما ذكرهGuilford& Fruchter, 1995) ( یجب أن یكون معامل 

  .لداللھ على عالقة جیدة) 0.3(االرتباط یزید عن 
  عدم االرتباط الذاتي بین المتغیرات المستقلة وبعضھا .٢

أن قیم معامالت االرتباط بین المتغیرات المستقلة وبعضھا البعض ) ٦(   تشیر نتائج الجدول رقم 
وھذا یؤكد توفر الفرض الذي یتعلق بعدم االرتباط الذاتي بین ) 0.12(إلى ) 0.01(تراوحت من 
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ینبغي اال یزید معامل ) ٢٠١٦حسن، (المتغیرات المستقلة وبعضھا، حیث تتسق القیم مع ما ذكره 
فكلما انخفضت عن ھذه القیمة كان أفضل الن األصل في ) 0.7(ین عن االرتباط بین أي متغیر

تحلیل االنحدار المتعدد أن تكون المتغیرات المستقلة غیر مترابطة لذا سوف یتم االحتفاظ بجمیع 
  .المتغیرات التي تم تولیدھا

  السماحیةTolerance  
 تفسره المتغیرات المستقلة السماحیة تشیر إلى مقدار تباین المتغیر المستقل المحدد الذي ال

) 0.1(، حیث أن نقص السماحیة عن )0.1(األخرى في النموذج ویجب أال تقل عن الحد المسموح 
تعني أن االرتباط المتعدد مع المتغیرات األخرى مرتفع، مما یزید من احتمالیة تحقق المصاحبة 

  :الخطیة المتعددة، وفي الدراسة الحالیة كانت النتائج كالتالي
قیم السماحیة للتأكد من عدم المصاحبة الخطیة: ٧دول ج  

المتغیرات 
 المستقلة

 السماحیة
Tolerance 

 القرار

x1 0.975 قبول 
x2 0.978 قبول 
x3 0.965 قبول 
x4 0.980 قبول 
x5 0.986 قبول 
x6 0.990 قبول 
x7 0.991 قبول 
x8 0.966 قبول 
x9 0.949 قبول 
x10 0.968 قبول 

، وبالتالي یتوافر ھذا االفتراض )0.1(أن جمیع قیم السماحیة أكبر من ) ٧(ئج جدول تشیر نتا
  .في البیانات التي تم تولیدھا

  معامل تضخم التباینVariance inflation factor (VIF) 
 معامل تضخم التباین یعتبر مؤشرًا على وجود المصاحبة الخطیة المتعددة ویجب أال تزید عن 

تعني زیـــادة احتمالیة تحقق المصاحبة ) 10(عن (VIF)، حیث أن زیــادة )10(الحد المسموح 
  :الـــخـــطـــیة الــــمــتعددة، وفي الدراسة الحالیة كانت النتائج كالتالي

 قیم معامل تضخم التباین للتأكد من عدم المصاحبة الخطیة: ٨جدول 
 القرار (VIF) معامل تضخم التباین المتغیرات المستقلة

x1 1.026 قبول 
x2 1.022 قبول 
x3 1.037 قبول 
x4 1.020 قبول 
x5 1.014 قبول 
x6 1.010 قبول 
x7 1.009 قبول 
x8 1.028 قبول 
x9 1.036 قبول 
x10 1.033 قبول 
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وبالتالي یتوافر ھذا ) 10(أن جمیع قیم معامل تضخم التباین أقل من ) ٨(تشیر نتائج جدول 
  . التي تم تولیدھااالفتراض في البیانات

  التوزیع الطبیعي للبواقي .٣
والتوزیع  (Normal P-P Plot)تم التأكد من توافر ھذا االفتراض من خالل خط االعتدالیة 

  .الطبیعي المعیاري للبواقي للمتغیر التابع واألشكال التالیة توضح عدم انتھاك ھذا الفرض
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 :عدم وجود ارتباط بین البواقي .٤

 واتسون- اختبار دوربن 
 )واتسون-اختبار دوربن(عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي : ٩جدول

 Rubin-Watson Model القرار
 10 2.385 مقبول

  
  

 ما یدل على عدم وجود (0,4) أي انھا انحصرت بین d=2.385على أن قیمھ ) ٩(یشیر جدول 
  .ارتباط ذاتي بین البواقي

  

 خط االعتدالیة لقیم المتغیر التابع: ١١شكل 
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 عدم وجود قیم متطرفة  .٥
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  :ن ھذا االفتراض بثالث طرق على النحو التاليتم التحقق م
  

  باستخدام تخطیط االنتشار: الطریقة األولى
أو تقل عن                           3+  وتعرف القیم المتطرفة على أنھا حاالت لھا بواقي معیاریة ال تزید عن 

منھا ولیس من الضروري مع مراعاة أنھ في العینات كبیرة الحجم ال بأس من وجود عددًا قلیًال 3-
كذلك یجب أن تكون البواقي موزعة بشكل مستطیل بحیث تكون معظم القیم . اتخاذ أي إجراءات

وال تأخذ نمط االنحناء والذي یرتفع فیھ طرف عن ) على إمتداد نقطة الصفر(مركزة في المنتصف 
ل بفرضیة القیم اآلخر بشكل ملحوظ، حیث أن االنحراف عن الشكل المستطیل یدل على اِإلخال

  .المتطرف
    Mahalanobis Distanceمسافات مھاالنوبس : الطریقة الثانیة

Mahalanobis   اإلحصاء الوصفي لقیم: ١٠جدول  
 Mahalanobis المؤشر
 1.169 أقل قیمة
 3.249 أكبر قیمة

 1.847 المتوسط الحسابي
 0.299 االنحراف المعیاري

 500 عدد القیم
مستقلةعدد المتغیرات ال  10 

  3.94 القیمة الحرجة

  المقدرة القیم مع المعیاریة البواقي انتشار شكل :١٣شكل 
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على القیمة الحرجة  Mahalanobis إلى عدم زیادة أي قیمة من قیم) ١٠(أشارت نتائج جدول 
وحیث أن عدد ) وتحدد بقیمة مربع كاي عند درجات الحریة المقابل لعدد المتغیرات المستقلة(

  .)3.94( تساوي Mahalanobis، لذا فإن القیمة الحرجة لقیم )10(المتغیرات المستقلة یساوي 
   Cook's Distanceمسافات كوكس : الطریقة الثالثة

Cook's  اإلحصاء الوصفي لقیم: ١١جدول رقم   
 القرار قیم 'Cook المؤشر
 قبول 0 أقل قیمة
 قبول 0.125 أكبر قیمة

 قبول 0.522 المتوسط الحسابي
 قبول 0.097 االنحراف المعیاري

 قبول 500 عدد القیم
دد المتغیرات المستقلةع  قبول 10 

 قبول 1 القیمة الحرجة
  

الواحد (على القیمة الحرجة  Cook'sأشارت نتائج ھذه الطریقة إلى عدم زیادة أي قیمة من قیم 
من جمیع النتائج السابقة، یمكن القول إنھ تتوافر جمیع االفتراضات الخاصة باالنحدار ). الصحیح

 تولیدھا الستخدامھا في الدراسة الحالیة، ومن ثم الوثوق في النتائج التي المتعدد في البیانات التي تم
  .یتم الحصول علیھا

  عینة الدراسة
ات              دھا باستخدام حجوم عین م تولی ي ت شاھدات اإلحصائیة الت تم اختیار عینات عشوائیة من الم

د وا ) n≥500  ≤ 25(مختلفة، تتراوح بین  ھ    وھي عبارة عن مشاھدات متغیر تابع واح ذيُ رمز ل ل
 , X1 , X2 , X3 , X4 , X5 ) وعشر من المتغیرات المستقلة والتي ُرمز لھا بالرموز (Y)بالرمز 

X6 , X7 , X8 , X9 , X10) وذلك بھدف دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، وتتبع ، 
ات م              وذج، نتیجة استخدام حجوم عین ذا النم اءة ھ ى كف ین    التغیرات التي تطرأ عل راوح ب ة، تت ختلف

)25 ≥ n≥500( ات ت العین ا 25,50,75,100,150,200,300,400,500، وكان وافرت فیھ  ت
  .االفتراضات الخاصة باالنحدار المتعدد

  :وصف األداة
نظرا لطبیعة الدراسة الحالیة وكونھا تندرج تحت دراسات المحاكاة، فإن أداة الدراسة عبارة 

حالھ، ) 500(وعددھا ) األفراد(وف تمثل الحاالت عن جدول یتكون من مجموعة من الصف
  .متغیر تابع) 1(متغیرات مستقلة و ) 10(ومجموعة من األعمدة تمثل المتغیرات وھي 

  :الخصائص السیكو متریة لألداة
  :صدق وثبات األداة

أداة الدراسة الحالیة، ال تحتاج إلى حساب مؤشرات الصدق والثبات، حین أنھا لیست أداة في 
 إستبیان أو اختبار، وإنما تم التأكد من طبیعة البیانات ومالءمتھا لألسالیب اإلحصائیة في صورة

   .الدراسة الحالیة، مما یعطي مصداقیة للنتائج المتحصل علیھا
  :األسالیب اإلحصائیة

  :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة
o معامل ارتباط بیرسون. 
o یةالسماح. 
o معامل تضخم التباین. 
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o خط االعتدالیة. 
o توزیع البواقي . 
o واتسون- اختبار دوربن    
o الرسم االنتشاري للبواقي 
o مسافات مھاالنوبس. 
o مسافات كوكس. 
o اختبار تحلیل التباین لداللة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي. 
o التقدیر(معامل التحدید.( 
o معامالت االنحدار الجزئیة المعیاریة. 
o امالت االنحدار الجزئیة غیر المعیاریةمع. 

  :عرض ومناقشة النتائج
السؤال الرئیس في الدراسة الحالیة ھو ما درجة تأثیر حجم العینة على كفاءة نموذج االنحدار 
المتعدد التدریجي؟ وتم اإلجابة على ذلك من خالل دراسة وتحدید نسبة التباین المفسر وعدد من 

 االنحدار المتعدد التدریجي، وتتبع التغیرات التي تطرأ على كفاءة المؤشرات األخرى في نموذج
 ≤  25(نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، نتیجة استخدام أحجام عینات مختلفة، تتراوح بین 

n≥500 (وتتوافر فیھا االفتراضات الخاصة باالنحدار المتعدد التدریجي.  
 تحاكي دراسة تطبیقیة في أي مجال من المجاالت لذا تم تولید بیانات لعدد من المتغیرات التي

مشاھدة إحصائیة تم تولیدھا باستخدام ) 500(العلمیة ومنھا مجال العلوم التربویة، تكونت من 
 وعشر (Y) وتم توصیفھا على أساس متغیر تابع واحد ُرمز لھ بالرمز (Excel)برنامج اكسل 

 (X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 , X9 , X10) متغیرات مستقلة ُرمز لھا بالرموز
وفیما یلي عرضا للنتائج  من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعیة والتي تعطي في النھایة إجابة 

  .للتساؤل الرئیسي
  دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة)n=25(  

ة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في  كفاءاختباربھدف ) F(تم استخدام اختبار تحلیل التباین 
  :وكانت نتائجھ كالتالي) n=25(حالة 

 )n=25(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ١٢(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

تباین  133.711 1 133.711 4.976 0.036
 االنحدار

 تباین البواقي 618.049 23 26.872  
 التباین الكلي 751.76 24   

A 

Predictors: (Constant), x10 A 
    

، وھذا مؤشر على )0.05(، وھي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة أقل )4.976(تساوي ) F(   قیمة 
، لكن یجب عدم اإلعتماد على مؤشر )n=25(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 

) n=25(حیث أن ھذا النموذج وبسبب وجود عدد قلیل من المشاھدات ) F(واحد فقط وھو قیمة 
وأھمل باقي المتغیرات المستقلة ) x10(اشتمل على متغیر واحد فقط 
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)x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9 (لتدریجي وكان السبب في وجود كفاءة لنموذج االنحدار المتعدد ا
والذي ) x10(والمتغیر المستقل ) Y(ھو معامل االرتباط القوي بین المتغیر التابع ) n=25(في حالة 

  .في الفصل الثالث) ٦(كما أشار جدول ) 0.49(بلغ 
 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من (R2)) التقدیر(وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید

  : إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتاليالمتغیر التابع والذي یعزى
التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ١٣(جدول 

)n=25( 
Sta. change 

Sig.F 
Change 

D
F2 

D
F1 

F  
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.036 23 1 4.976 0.178 0.142 0.178 0.422 A 
Predictors: (Constant), x10 A 

     
فقط من التباین الكلي في %) 17.8(وھذا یعني أن النموذج یفسر ) 0.178( تساوي (R2)قیمة  

 والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، وھذه القیمة منخفضة وتشیر إلى (Y)المتغیر التابع 
یجي خاصة إذا نظرنا إلى وجود عدد كبیر من كفاءه منخفضھ لنموذج االنحدار المتعدد التدر

  .متغیرات) 10(المتغیرات المستقلة 
فإن الذي ساھم في كفاءة نموذج ) n=25(وتفسر الباحثة تلك النتیجة بسبب صغر حجم العینة 

، ویمكن اعتبار أن قیمة )x10(ھو متغیر واحد فقط ) Y(االنحدار وتفسیر تباین المتغیر التابع 
)R2=0.178 (ة مرتفعة إذا أخذنا في االعتبار أنھا نتیجة إسھام المتغیر قیم)x10 ( فقط، وھذا ھو

عند اإلعتماد على ) n=25(السبب الذي أظھر كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 
، لكنھا تعتبر قیمة منخفضة عند األخذ في االعتبار كفاءة (R2)فقط دون النظر إلى قیمة ) F(اختبار 

  .موذج العام لالنحدار المتعدد التدریجي وتفسیر تباین المتغیر التابعالن
لتفسیر التباین في ) (R2أیضا ترى الباحثة أن استخدام العینات صغیرة الحجم یجعل قیمة 

 بل من الواجب (R2)المتغیر التابع تقدیرًا مبالغًا فیھ بدرجة كبیرة، لذا یجب عدم اإلعتماد على قیمة 
 وتوفر تقدیرًا أفضل وغیر متضخم لنسبة (R2) المعدلة فھي تصحح لقیمة (R2)ة النظر إلى قیم

  . والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة(Y)التباین المفسر من المتغیر التابع 
 المعدلة في تفسیر النتائج (R2)   لذا یتضح أنھ في حالة العینات الصغیرة یجب أن نعتمد على قیمة 

وھذه القیمة تعني أن ) 0.143(تباین المفسر من المتغیر التابع، والتي كانت قیمتھا الخاصة بنسبة ال
%) 14.3(نسبة التباین المفسر من المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة تساوي 

  .وھي نسبة صغیرة
عدد التدریجي ھو تقییم   من المؤشرات الھامة أیضا في دراسة التباین المفسر لنموذج االنحدار المت

تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إلى مدى إسھام كًال منھا في التأثیر ومن ثم التنبؤ بالمتغیر 
 :التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي
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 حالة المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في): ١٤(جدول 
)n=25( 

Sig. T Beta B  Model 
0.00 6.945  244.983 Constant 
0.036 2.231 0.422 1.443 X10 

A 

    
ز        ) ١٤(جدول     اني تحت الرمز    (B)یعرض نوعین من معامالت االنحدار، األول تحت الرم  والث

(Beta)             احثین، وھو استخدام م ن الب رًا م ھ كثی ع فی دار    وھنا یجب التنویھ إلى خطأ یق امالت االنح ع
ز   ت الرم ة      (B)تح ر المعیاری امالت غی سمى المع ت م درج تح ي تن  Unstandardized) والت

Coefficient)   المتغیر ؤ ب ي التنب ا ف ًال منھ ھام ك دى إس ة م ستقلة ومعرف رات الم أثیر المتغی یم ت  لتقی
ى     ستقل عل ابع،   التابع، في حین أن الصحیح عند اھتمام الباحث بدرجة إسھام كل متغیر م ر الت المتغی

ز     دار تحت الرم امالت االنح تخدام مع امالت   (Beta)  یجب اس سمى المع درج تحت الم ي تن والت
ة   ى أن      (Standardized Coefficient)المعیاری شیر إل ا ت ة ھن ة معیاری ك أن كلم ي ذل سبب ف  وال

ا   ة وبالت دار معیاری امالت انح ى مع ا إل م تحویلھ ستقل ت ر م ل متغی ة بك یم الخاص ذه الق ستطیع ھ لي ی
دار       ة االنح وین معادل تم بتك الباحث مقارنة تلك المعامالت مع بعضھا البعض، أما إذا كان الباحث یھ
ة             ر المعیاری دار غی امالت االنح تخدام مع ة اس ذه الحال ي ھ ھ ف ؤ، یمكن دف التنب ط بھ فق

(Unstandardized Coefficient) المدرجة تحت الرمز (B).  
دار الخاص   ) 0.422(جد قیمة واحدة فقط ھي  ن(Beta)وعند النظر إلى قیم    وتمثل معامل االنح

ر     . عوامل مستقلة) 10( بالرغم من وجود   (X10)بالمتغیر المستقل    ذا المتغی ي أن ھ ذا یعن  (X10)وھ
ابع                  ر الت ي المتغی این ف سیر التب ي تف ستقلة ف رات الم ین المتغی ب   . ھو األكبر إسھاما من ب ى الجان وعل

ة معامل      دار  اآلخر فإن قیم ستقل    ) B(االنح المتغیر الم وھي ذات  ) 1.443( بلغت  (X10)الخاص ب
  ).Y(عند التنبؤ بالمتغیر التابع ) 0.05(تأثیر دال إحصائیا عند مستوى أقل من 

واء   ة س دار الجزئی امالت االنح ن مع ط م دة فق ة واح ود قیم ة وج سر الباحث ) B(أو ) Beta(وتف
ا ) 10(بالرغم من وجود     اءة          عوامل مستقلة، ربم ع كف تالئم م ا ال ی ة بم م العین ى صغر حج  یرجع إل

  .نموذج االنحدار المتعدد التدریجي
ة           ة استخدام عین ي حال م یظھر سوى    ) n=25(من جمیع النتائج السابقة تستخلص الباحثة أنھ ف ل

و    د ھ ستقل واح ر م ود       ) X10(متغی ن وج الرغم م دریجي ب دد الت دار المتع وذج االنح ي نم ) 10(ف
ستق   رات م سر    متغی این المف سبة التب ط %) 14.2(لة، وبلغت ن ى     . فق دم الرضا عل ول بع ن الق ذا یمك ل

ا ذكره     . حالھ) 25(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي عند استخدام عینة من       ع م وھذا یتفق م
ن             ) ٢٠١٣الغامدي،( ات صغیرة م د استخدام عین دد عن دار المتع وذج االنح ھ  20عدم كفاءة نم . حال

 عن العینة حجم عندما یقلعدم كفاءة نموذج االنحدار المتعدد ) ٢٠١٥سبیل،( مع ما ذكره كما اتفق
  . مفردة 30
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  )n=50(دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 
بھدف اختبار كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ) F( تحلیل التباین اختبارتم استخدام 

  :نت نتائجھ كالتاليوكا) n=50(حالة 
 )n=50(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ١٥(جدول 

Sig F Mean 
Squares 

MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

Model 

تباین  424.646 1 424.646 14.36 0.00
 االنحدار

قيتباین البوا 1419.034 48 29.563    
 التباین الكلي 1843.68 49   

A 

تباین  614.939 2 307.47 11.76 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1228.741 47 26.143  
 التباین الكلي 1843.68 49   

B 

تباین  726.276 3 242.092 9.966 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1117.404 46 24.291  
 كليالتباین ال 1843.68 49   

C 

Predictors: (Constant), x10 A 
Predictors: (Constant), x10, x2 B 
Predictors: (Constant), x10, x2, x8 C 

  
، وھي دالة إحصائیًا عند )9.966(للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي ) F(   قیمة 

االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ، وھذا مؤشر على كفاءة نموذج )0.05(مستوى داللة أقل من 
)n=50( لكن وكما سبق ذكره، یجب عدم اإلعتماد على مؤشر واحد فقط وھو قیمة ،)F ( حیث أن

 ,x10(اشتمل على ثالثة متغیرات فقط (n=50) ھذا النموذج وبسبب وجود عدد قلیل من المشاھدات 
x2, x8 ( وأھمل باقي المتغیرات المستقلة)x1,x3,x4,x5,x6,x7,x9 ( وكان السبب في وجود كفاءة

 ھو معامالت االرتباط القویة بین المتغیر (n=50)لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 
كما أشار جدول )0.49-0.42 - 0.49(والتي بلغت ) x10, x2, x8(والمتغیرات المستقل ) Y(التابع 

  . في الفصل الثالث) ٦(
 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من المتغیر (R2)ھو معامل التحدید    وعند النظر إلى مؤشر آخر و

  : والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي(Y)التابع 
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٣٣٨

  
ساوي       (R2)قیمة      وذج    ) 0.394( للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي ت ي أن النم ذا یعن وھ

ابع           %) 39.4(یفسر   ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب ط م رات      (Y)فق أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل  وال
د         دار المتع وذج االنح ضة لنم اءة منخف ى كف شیر إل ضة وت ت منخف ا زال ة م ذه القیم ستقلة، وھ د الم

  .متغیرات) 10(التدریجي خاصة إذا نظرنا إلى وجود عدد كبیر من المتغیرات المستقلة 
ة       م العین وذج       ) n=50(وتفسر الباحثة تلك النتیجة بسبب صغر حج اءة نم ي كف ذي ساھم ف إن ال ف

ستقلة      رات م ة متغی ا یجب اإلشارة    ) x10, x2, x8(االنحدار وتفسیر تباین المتغیر التابع ھو ثالث وھن
دار        أن ام لالنح وذج الع اءة النم ن  كف ضل م الي، أف دریجي الح دد الت دار المتع وذج االنح اءة نم  كف

  .في تفسیر تباین المتغیر التابع) n=25(المتعدد التدریجي السابق أي في حالة 
حالة، كان أكثر مالئمة لنموذج ) 50(وترى الباحثة أن زیادة حجم العینة في النموذج الحالي إلى  

سیر           االنحدار   ي تف وذج األول ف اذج، ساھم النم ة نم ور ثالث دریجي وأعطى الفرصة لظھ المتعدد الت
سبة     %) 23( اني بن وذج   %) 10.4(من نسبة التباین في المتغیر التابع وساھم النموذج الث وساھم النم

سبة  ث بن ر  %) 6(الثال وذج األخی ي النم ة ف ساھمة الكلی صبح الم ن  %) 39.4(لی ضح م ا یت ذا م وھ
دول  ر  ) ١٥(ج ة بتغی صاءات الخاص ر اإلح ع تغی الل تتب ن خ ضا (R2)وم سره أی اه تف س االتج  ونف

  ).F(وداللة تغیر ) F(تغیر 
ة      ل قیم م یجع غیرة الحج ات ص تخدام العین ة أن اس د الباحث ضا تؤك ي  (R2)أی این ف سیر التب  لتف
 بل من الواجب  (R2)مة المتغیر التابع تقدیرًا مبالغًا فیھ بدرجة كبیرة، لذا یجب عدم اإلعتماد على قی 

ة    ى قیم ة  (R2)النظر إل ة   (Adjusted R Square) المعدل دیرًا  (R2) فھي تصحح قیم وفر تق  وت
رات    أثیر المتغی ى ت زى إل ذي یع ابع وال ر الت ن المتغی سر م این المف سبة التب ضخم لن ر مت ضل وغی أف

  .المستقلة
ة     لذا یتضح أنھ في حالة العینات الصغیرة یجب أن نعتمد على ق     ا    (R2)یم اد علیھ ة واالعتم  المعدل

ا        ت قیمتھ ي كان ابع، والت ر الت ن المتغی سر م این المف سبة التب ة بن ائج الخاص سیر النت ي تف ) 0.354(ف
رات       أثیر المتغی ى ت زى إل ذي یع ابع وال ر الت ن المتغی سر م این المف سبة التب ي أن ن ة تعن ذه القیم وھ

  .ة ما زالت صغیرةوھي نسب%) 35.4(تساوي ) x10, x2, x8(المستقلة 
و                    دریجي ھ دد الت دار المتع وذج االنح سر لنم این المف ي دراسة التب ة أیضا ف     من المؤشرات الھام
ؤ               م التنب ن ث أثیر وم ي الت ا ف ًال منھ دى إسھام ك ى م تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إل

 :بالمتغیر التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي
 
 

التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ١٦(جدول 
)n=50( 

Sta. change 
Sig.F 

change 
D
F2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 48 1 14.364 0.230 0.214 0.230 0.48 A 
0.01 47 1 7.279 0.104 0.305 0.334 0.578 B 
0.038 46 1 4.583 0.060 0.354 0.394 0.628 C 

Predictors: (Constant), x10 A 
Predictors: (Constant), x10, x2 B 
Predictors: (Constant), x10, x2, x8 C 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ١٧(جدول 
 )n=50(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 10.767  239.005 Constant 
0.00 3.79 0.48 1.547 X10 

A 

0.00 10.104  221.196 constant 
0.00 4.185 0.499 1.609 x10 
0.01 2.698 0.322 0.978 x2 

B 

0.00 7.9  194.203 constant 
0.00 3.908 0.456 1.47 x10 
0.019 2.434 0.283 0.861 x2 
0.038 2.141 0.252 0.815 X8 

C 

    
دول   شیر ج یم     ) ١٧( ی ة ق ى ثالث تمل عل ث أش وذج الثال ت (Beta)أن النم - 0.283-0.252( بلغ

ة الخ  ) 0.456 دار الجزئی امالت االنح ل مع ستقلة  وتمث المتغیرات الم ة ب ى ) x10, x2, x8(اص عل
رات    ). 0.05(التوالي، وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من         ذه المتغی ي أن ھ وھذا یعن

  .ھي األكبر إسھامًا من بین المتغیرات المستقلة في تفسیر التباین في المتغیر التابع
ة سواء     وتفسر الباحثة وجود ثالثة فقط من معامالت االن       ن   ) B(أو ) Beta(حدار الجزئی الرغم م ب

ة  ) 10(وجود   م العین غر حج ى ص ع إل ا یرج ستقلة، ربم ل م اءة (n=50)عوام ع كف تالئم م ا ال ی  بم
ن          اءة م ر كف الي أكث وذج الح ار أن النم ي االعتب ذ ف ع األخ دریجي، م دد الت دار المتع وذج االنح نم

  ).n=25(النموذج السابق في حالة 
ة        من جمیع النتائ   ة استخدام عین ي حال م یظھر سوى    ) n=50(ج السابقة تستخلص الباحثة أنھ ف ل

ستقلة     رات الم ن المتغی ة م ن    ) x10, x2, x8(ثالث الرغم م دریجي ب دد الت دار المتع وذج االنح ي نم ف
ود  سر   ) 10(وج این المف سبة التب ت ن ستقلة، وكان رات م دم  %) 35.4(متغی ى ع شیر إل ا ی ط، مم فق

ي         الرضا عن كفاءة نمو    ائج ف ن النت سر أفضل م این المف سبة التب إن ن ذج االنحدار وبالرغم من ذلك ف
وذج   ) ٢٠١٣الغامدي ،(وھذا یتفق مع ما ذكره  %).14.2( حیث كانت  (n=25)حالة اءة نم عدم كف

ي    ) ٢٠١٠مراد، ( حالة، أیضًا یتفق مع ما ذكره   40االنحدار المتعدد عند استخدام      ة ف م العین ان حج
  .مفردة 50 المتعدد یجب اال یقل عن نموذج االنحدار

  دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة)n=75(  
ي     اختباربھدف  ) F(تم استخدام اختبار تحلیل التباین       دریجي ف دد الت دار المتع  كفاءة نموذج االنح

  : وكانت نتائجھ كالتالي(n=75)حالة
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 )n=75(متعدد التدریجي في حالة كفاءة نموذج االنحدار ال): ١٨(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

تباین  566.924 1 566.924 20.29 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2040.223 73 27.948  
 التباین الكلي 2607.147 74   

A 

تباین  770.753 2 385.377 15.11 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1836.393 72 25.505  
 التباین الكلي 2607.147 74   

B 

تباین  939.063 3 313.021 13.32 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1668.083 71 23.494  
 التباین الكلي 2607.147 74   

C 

تباین  1089.183 4 272.296 12.56 0.00
راالنحدا  

 تباین البواقي 1517.963 70 21.685  
 التباین الكلي 2607.147 74   

D 

تباین  1252.698 5 250.54 12.76 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1354.449 69 19.63  
 التباین الكلي 2607.147 74   

E 

تباین  1395.461 6 232.577 13.05 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1211.685 68 17.819  
 التباین الكلي 2607.147 74   

F 

تباین  1499.821 7 214.26 12.96 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1107.325 67 16.527   
 التباین الكلي 2607.147 74   

G 

تباین  1614.75 8 201.844 13.42 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 992.397 66 15.036  
 التباین الكلي 2607.147 74    

H 

Predictors: (Constant), x10 A 
Predictors: (Constant), x10, x6 B 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9 C 
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Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3 D 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2 E 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4 F 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1 G 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8 H 

    
ساوي        ) F(قیمة    دریجي ت دد الت دار المتع د     )13.42(للنموذج النھائي لالنح ة إحصائیًا عن ، وھي دال

ة      ، وھذا مؤشر ع)0.05(مستوى داللة أقل من   ي حال دریجي ف دد الت دار المتع لى كفاءة نموذج االنح
)n=75(  وذج ذا النم ة   ) n=75(، ویالحظ أن ھ ى ثمانی تمل عل ث اش سابقة حی اذج ال ن النم ضل م أف

  ).x5,x9(وأھمل اثنان من المتغیرات المستقلة ) x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8(متغیرات 
ادة ك    ة        وترى الباحثة أن السبب في التحسن وزی ي حال دریجي ف دد الت دار المتع وذج االنح اءة نم ف

(n=75)        ابع ر الت ین المتغی ة ب اط القوی امالت االرتب ا مع ببین، أولھم ى س رات ) Y( یرجع إل والمتغی
ستقلة   ن    ) x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8(الم ي تراوحت م ى  )  0.33(والت ا أشار   ) 0.46(إل كم

ى       في الفصل الثالث، والسبب الث    ) ٦(جدول   ة إل م العین ادة حج ة وھو زی ، )75(اني وھو األكثر أھمی
اني   سبب الث ة أن ال رى الباحث ة (وت م العین ادة حج وذج    ) زی اءة نم ادة كف ي زی رًا ف ھ دورًا كبی ان ل ك

ي              ضا ف ت موجودة أی ذه كان اط ھ امالت االرتب ك أن مع ى ذل دلیل عل االنحدار المتعدد التدریجي، وال
  . ولم تظھر نفس كفاءة نموذج االنحدار) n=50(ونموذج ) n=25(حالة نموذج 

ر    (R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید        ن المتغی سر م  كمؤشر لنسبة التباین المف
  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي

عدد التدریجي في حالة التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المت): ١٩(جدول 
)n=75( 

Sta. change 
Sig. F 
change 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 73 1 20.285 0.217 0.207 0.217 0.466 A 
0.006 72 1 7.992 0.078 0.276 0.296 0.544 B 
0.009 71 1 7.164 0.065 0.333 0.36 0.6 C 
0.01 70 1 6.923 0.058 0.384 0.418 0.646 D 
0.005 69 1 8.33 0.063 0.443 0.48 0.693 E 
0.006 68 1 8.012 0.055 0.494 0.535 0.732 F 
0.014 67 1 6.314 0.04 0.531 0.575 0.758 G 
0.007 66 1 7.643 0.044 0.573 0.619 0.787 H 

Predictors: (Constant), x10 A 
Predictors: (Constant), x10, x6 B 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9 C 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3 D 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2 E 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4 F 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1 G 
Predictors: (Constant), x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8 H 
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وھذا یعني أن النموذج ) 0.619( للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي (R2)قیمة  

 والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، (Y)من التباین الكلي في المتغیر التابع ) 61.9(یفسر 
اءة متوسطة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي خاصة إذا نظرنا وھذه القیمة متوسطة وتشیر إلى كف

  .متغیرات) 10(إلى وجود عدد كبیر من المتغیرات المستقلة 
فإن الذي ساھم في كفاءة نموذج ) n=75(وتفسر الباحثة تلك النتیجة بسبب زیادة حجم العینة 

 ,x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1(لة االنحدار وتفسیر تباین المتغیر التابع ھو ثمانیة متغیرات مستق
x8( وھنا یجب اإلشارة أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي أي في حالة ،)75 = 
n( أفضل من  كفاءة النماذج العامة لالنحدار المتعدد التدریجي السابقة أي في حالة ،(n=25) و 

(n=50)في تفسیر تباین المتغیر التابع .  
حالھ، كان أكثر مالئمة لنموذج ) 75(ثة أن زیادة حجم العینة في النموذج الحالي إلى وترى الباح

االنحدار المتعدد التدریجي وأعطى الفرصة لظھور ثمانیة نماذج، ساھم النموذج األول في تفسیر 
وھذا %) 61.9(من نسبة التباین في المتغیر لیصبح المساھمة الكلیة في النموذج األخیر %) 21.7(

 ونفس االتجاه (R2)ومن خالل تتبع تغیر اإلحصاءات الخاصة بتغیر ) ١٩( یتضح من جدول ما
  ).F(وداللة تغیر ) F(تفسره أیضا تغیر 

 المعدلة والتي كانت قیمتھا (R2)نفس االتجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة 
 التابع والذي یعزى إلى تأثیر وھذه القیمة تعني أن نسبة التباین المفسر من المتغیر) 0.573(

  .وھي نسبة متوسطة%) 57.3(تساوي ) x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8(المتغیرات المستقلة 
من المؤشرات الھامة أیضا في دراسة التباین المفسر لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي ھو 

كًال منھا في التأثیر ومن ثم التنبؤ تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إلى مدى إسھام 
  :بالمتغیر التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي

المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٠(جدول 
 )n=75(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 15.714  251.263 Constant  
0.00 4.504 0.466 1.318 x10 

A 

0.00 13.046  227.486 Constant 
0.00 4.39 0.437 1.234 x10 
0.006 2.827 0.281 0.816 x6 

B 

0.00 8.303  187.097 Constant 
0.00 4.734 0.453 1.28 x10 
0.009 2.682 0.257 0.746 x6 
0.009 2.677 0.256 0.804 x9 

C 

0.00 7.899  174.898 Constant 
0.00 4.657 0.43 1.215 x10 
0.003 3.028 0.28 0.813 x6 
0.006 2.808 0.258 0.811 x9 
0.01 2.631 0.242 0.67 x3 

D 

0.00 7.545  162.301 Constant 
0.00 4.725 0.416 1.175 x10 

E 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٠(جدول 
 )n=75(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.003 3.04 0.268 0.777 x6 
0.003 3.107 0.272 0.855 x9 
0.002 3.163 0.28 0.774 x3 
0.005 2.886 0.254 0.788 x10 
0.00 6.164  137.442 Constant 
0.00 5.335 0.453 1.279 x10 
0.004 2.962 0.25 0.724 x6 
0.001 3.381 0.282 0.887 x9 
0.001 3.501 0.296 0.818 x3 
0.002 3.23 0.272 0.842 x2 
0.006 2.831 0.239 0.711 x4 

F 

0.00 5.637  124.489 Constant 
0.00 5.854 0.484 1.367 x10 
0.002 3.178 0.258 0.749 x6 
0.001 3.619 0.291 0.915 x9 
0.002 3.262 0.268 0.741 x3 
0.002 3.223 0.262 0.81 x2 
0.002 3.207 0.262 0.781 x4 
0.014 2.513 0.206 0.606 X1 

G 

0.00 4.66  104.044 Constant 
0.00 5.137 0.421 1.191 x10 
0.004 3.02 0.235 0.682 x6 
0.00 3.792 0.291 0.915 x9 
0.002 3.15 0.248 0.686 x3 
0.005 2.898 0.227 0.704 x2 
0.00 3.795 0.301 0.896 x4 
0.007 2.798 0.219 0.645 X1 
0.007 2.765 0.231 0.711 x8 

H 

     
امن ا     ) ٢٠(یشیر جدول    وذج الث یم       أن النم ة ق ى ثمانی ن   (Beta)شتمل عل ى  ) 0.219( تراوحت م إل

ستقلة      ) 0.421( المتغیرات الم ة الخاصة ب دار الجزئی  ,x10, x6, x9, x3, x2(وتمثل معامالت االنح
x4, x1, x8(   ن ل م ستوى أق د م صائیة عن ة إح ا ذات دالل ذه  ). 0.05(، وجمیعھ ي أن ھ ذا یعن وھ

  .تغیرات المستقلة في تفسیر التباین في المتغیر التابعالمتغیرات ھي األكبر إسھامًا من بین الم
واء   ة س دار الجزئی امالت االنح دد مع ادة ع ة زی سر الباحث اذج ) B(أو ) Beta(وتف ة بالنم مقارن

ا جعل   ) n=75(یرجع إلى زیادة حجم العینة ) n=50(وأیضا في حالة  ) n=25(السابقة في حالة     مم
  ).n=50(وأیضا في حالة ) n=25(ج السابقة في حالة النموذج الحالي أكثر كفاءة من النماذ
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ة                 ة استخدام عین ي حال ھ ف ة أن ستخلص الباحث ن    ) n=75(  من جمیع النتائج السابقة ت ة م ظھر ثمانی
ن     ) x10, x6, x9, x3, x2, x4, x1, x8(المتغیرات المستقلة  دریجي م دد الت دار المتع في نموذج االنح

سر    متغیرات مستقلة، وكانت   ) 10(بین   این المف سبة التب ن     %) 61.9(ن أي متوسطة، وھي أفضل م
ا ذكره    ) . n=50(وأیضا ) n=25(النتائج في حالة  ع م ق م اال  (kutner &et al, 2005) وھذا یتف

  . یقل عدد الحاالت عن ستھ الى عشر اضعاف المتغیرات المستقلة في االنحدار المتعدد
  
 جي في حالةدراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدری (n=100) 
الختبار كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ) F( اختبار تحلیل التباین استخدامتم   
)n=100 (وكانت نتائجھ كالتالي:   

 )n=100(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢١(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

تباین  515.671 1 515.671 18.6 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2716.769 98 27.722  
 التباین الكلي 3232.44 99   

A 

تباین  826.451 2 413.225 16.66 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2405.989 97 24.804  
 التباین الكلي 3232.44 99   

B 

تباین  1061.678 3 353.893 15.65 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2170.762 96 22.612  
 التباین الكلي 3232.44 99   

C 

تباین  1286.321 4 321.58 15.7 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1946.119 95 20.485  
 التباین الكلي 3232.44 99   

D 

تباین  1535.487 5 307.097 17.01 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1696.953 94 18.053  
 التباین الكلي 3232.44 99    

E 

تباین  1703.67 6 283.945 17.27 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1528.77 93 16.438  
 التباین الكلي 3232.44 99   

F 

تباین  1853.009 7 264.716 17.66 0.00
 نحداراال

G 
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 )n=100(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢١(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

 تباین البواقي 1379.431 92 14.994  
 التباین الكلي 3232.44 99   

تباین  2028.963 8 253.62 19.18 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1203.477 91 13.225  
 التباین الكلي 3232.44 99   

H 

تباین  2114.171 9 234.908 18.91 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1118.269 90 12.425  
 التباین الكلي 3232.44 99   

I 

تباین  2187.007 10 218.701 18.62 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1045.433 89 11.746  
 التباین الكلي 3232.44 99   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x10 B 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9 C 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1 D 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6 F 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2 G 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3 H 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5 I 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5, x7 J 

  
، وھي دالة إحصائیًا )18.62(للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي ) F(قیمة  

، وھذا مؤشر على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في )0.05(عند مستوى داللة أقل من 
أفضل من النماذج السابقة حیث اشتمل على ) n=100(، ویالحظ أن ھذا النموذج )n=100(حالة 
وترى الباحثة أن السبب ). x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5, x7( المتغیرات المستقلة جمیع

في التحسن وزیادة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي یرجع إلى زیادة حجم العینة إلى 
)100 .(  

سر من المتغیر  كمؤشر لنسبة التباین المف(R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید 
  : والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي(Y)التابع 
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التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢٢(جدول 
)n=100( 

Sta. change 
Sig.F  
chang

e 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 98 1 18.601 0.16 0.151 0.16 0.399 A 
0.001 97 1 12.529 0.096 0.24 0.256 0.506 B 
0.002 96 1 10.403 0.073 0.307 0.328 0.573 C 
0.001 95 1 10.966 0.069 0.373 0.398 0.631 D 
0.00 94 1 13.802 0.077 0.447 0.475 0.689 E 

0.002 93 1 10.231 0.052 0.497 0.527 0.726 F 
0.002 92 1 9.96 0.046 0.541 0.573 0.757 G 
0.00 91 1 13.305 0.054 0.595 0.628 0.792 H 
0.01 90 1 6.858 0.026 0.619 0.654 0.809 I 
0.015 89 1 6.201 0.023 0.64 0.677 0.823 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x10 B 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9 C 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1 D 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6 F 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2 G 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3 H 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5 I 
Predictors: (Constant), x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5, x7 

 
J 

ة     ساوي (R2)قیم دریجي ت دد الت دار المتع ائي لالنح وذج النھ ي أن ) 0.677( للنم ذا یعن وھ
رات  (Y)من التباین الكلي في المتغیر التابع      %) 67.7(النموذج یفسر     والذي یعزى إلى تأثیر المتغی

الي مقار       دریجي الح دد الت دار المتع وذج االنح اءة نم ادة كف ى زی شیر إل ة ت ذه القیم ستقلة، وھ ة الم ن
ي      ان بالنماذج السابقة والت ة     ك م العین ا حج ادة       )25,50,57( فیھ أثیر اإلیجابي لزی ى الت شیر إل ا ی ، مم

  .  على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي وتفسیر نسبة التباین(n=100)حجم العینة إلى 
ى    الي إل وذج الح ي النم ة ف م العین ادة حج ة أن زی رى الباحث ان أكث) 100(وت ة، ك ة حال ر مالئم

ستقلة   رات الم ع المتغی ور جمی ة لظھ ى الفرص دریجي وأعط دد الت دار المتع وذج االنح ) 10(لنم
ر      ) ٢٢(متغیرات، وھذا ما یتضح من جدول     ر اإلحصاءات الخاصة بتغی ع تغی  (R2)ومن خالل تتب
ر      ضا تغی سره أی اه تف س االتج ر  ) F(ونف ة تغی سیر     )F(ودالل ي تف وذج األول ف اھم النم ث س ، حی

ر           %) 16( وذج األخی ي النم ة ف %). 67.7(من نسبة التباین في المتغیر التابع لتصبح المساھمة الكلی
  . المعدلة(R2)نفس االتجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة 
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و                 دریجي ھ دد الت دار المتع وذج االنح سر لنم این المف ومن المؤشرات الھامة أیضًا في دراسة التب
ؤ            تقییم تأثیر المتغی   م التنب ن ث أثیر وم ي الت ا ف دى إسھام كال منھ ى م رات المستقلة من خالل النظر إل

  :بالمتغیر التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي
المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٣(جدول 

 )n=100(حالة 
Sig. T Beta B Model 
0.00 20.753  267.744 Constant 
0.00 4.313 0.399 1.242 X8 

A 

0.00 13.498  226.845 Constant 
0.00 3.64 0.327 1.018 X8 
0.001 3.54 0.318 0.932 X10 

B 

0.00 8.537  181.725 Constant 
0.00 3.883 0.334 1.037 x8 
0.00 3.884 0.334 0.978 x10 
0.002 3.225 0.27 0.833 x9 

C 

0.00 8.34  171.091 Constant 
0.00 4.035 0.33 1.026 x8 
0.00 4.319 0.355 1.038 x10 
0.001 3.428 0.274 0.843 x9 
0.001 3.311 0.264 0.731 x1 

D 

0.00 6.496  137.902 Constant 
0.00 4.729 0.366 1.138 x8 
0.00 4.985 0.387 1.132 x10 
0.00 3.783 0.284 0.874 x9 
0.00 3.941 0.297 0.823 x1 
0.00 3.715 0.284 0.829 x4 

E 

0.00 5.759  120.705 Constant 
0.00 4.626 0.343 1.067 x8 
0.00 5.21 0.386 1.129 x10 
0.00 3.768 0.27 0.832 x9 
0.00 4.389 0.317 0.877 x1 
0.00 3.802 0.278 0.81 x4 
0.00 3.199 0.231 0.645 x6 

F 

0.002 5.66  113.947 Constant 
0.00 4.158 0.3 0.933 x8 
0.00 5.549 0.392 1.149 x10 
0.00 4.262 0.293 0.904 x9 
0.00 4.621 0.319 0.882 x1 
0.00 3.826 0.267 0.779 x4 
0.00 3.236 0.223 0.624 x6 

G 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٣(جدول 
 )n=100(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.002 3.156 0.221 0.644 x2 
0.002 5.504  104.952 Constant 
0.00 4.055 0.276 0.858 x8 
0.00 5.591 0.372 1.091 x10 
0.00 4.687 0.303 0.934 x9 
0.00 4.226 0.278 0.769 x1 
0.00 4.087 0.268 0.781 x4 
0.00 3.616 0.234 0.655 x6 
0.00 3.72 0.246 0.716 x2 
0.00 3.648 0.3 0.66 x3 

H 

0.00 4.717  90.822 Constant 
0.00 4.319 0.285 0.887 x8 
0.00 5.835 0.377 1.104 x10 
0.00 4.52 0.285 0.879 x9 
0.00 4.237 0.271 0.748 x1 
0.00 4.274 0.272 0.792 x4 
0.001 3.529 0.222 0.622 x6 
0.00 3.874 0.248 0.723 x2 
0.00 4.096 0.265 0.726 x3 
0.01 2.619 0.166 0.489 x5 

I 

0.002 3.196  67.116 Constant 
0.00 4.365 0.281 0.872 x8 
0.00 6.21 0.392 1.147 x10 
0.00 4.488 0.276 0.85 x9 
0.00 4.476 0.278 0.77 x1 
0.00 4.807 0.304 0.885 x4 
0.00 3.831 0.235 0.658 x6 
0.00 3.887 0.242 0.706 x2 
0.00 4.525 0.287 0.788 x3 
0.006 2.788 0.172 0.506 x5 
0.015 2.49 0.156 0.456 x7 

J 

   
إلى ) 0.156( تراوحت من (Beta)أن النموذج العاشر اشتمل على عشرة قیم ) ٢٣(  یشیر جدول 

 ,x8, x10, x9, x1, x4(وتمثل معامالت االنحدار الجزئیة الخاصة بالمتغیرات المستقلة ) 0.392(
x6, x2, x3, x5, x7(  وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من ،)في ، ولھا  إسھاما)0.05 

  .تفسیر التباین في المتغیر التابع
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ة   م العین ادة حج ة زی سر الباحث ة   (n=100)وتف دار الجزئی امالت االنح دد مع ادة ع ى زی  أدى إل
واء  ة  ) B(أو ) Beta(س ي حال سابقة ف اذج ال ة بالنم ل ) n=25( ،)n=50( ،)n=75(مقارن ا جع مم

  .النموذج الحالي أكثر كفاءة من النماذج السابقة
ة         من جمیع ا   ة استخدام عین ي حال ھ ف ظھر وألول مرة   ) n=100(لنتائج السابقة تستخلص الباحثة أن

دد   ) x8, x10, x9, x1, x4, x6, x2, x3, x5, x7(جمیع المتغیرات المستقلة  دار المتع في نموذج االنح
ا   %)67.7(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د وعن . ، وھي أفضل النتائج التي ت

ة       م العین ین حج ة ب ى العالق ر إل تمعن والنظ رات     ) n=100(ال دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف
ى           )عشر متغیرات (المستقلة   ة إل م العین ن وصول حج ة م دد   ) 10(، ترى الباحثة أنھ بدای أضعاف ع

ستقلة          ) عشر متغیرات (المتغیرات المستقلة    رات الم ع المتغی ساھمة جمی أثیر وم ور ت ة ظھ ت بدای كان
  ).Y(في تفسیر نسبة التباین في المتغیر التابع 

ا ذكره    ین        (kutner& et al, 2005)  وھذا یتفق مع م ا ب ل م ى األق شاھدات عل دد الم  أن یكون ع
ائج          ستة ع نت ضًا م ت ای ستقلة، واتفق رات الم ي   ) ٢٠١٥سبیل،  (إلى عشرة أضعاف عدد المتغی ھ ف ان

ستقلة؛ وسوف یتضح    10ینة حالة االنحدار المتعدد یفضل أن یكون حجم الع          اضعاف المتغیرات الم
ن           د ع ي تزی ة والت ات التالی وذج        ) 100(خالل أحجام العین اءة نم ى كف ي تطرأ عل رات الت ة التغی حال

  .االنحدار المتعدد التدریجي مع زیادة أحجام العینات
ن       ة م ات بدای ى  ) n=150( ھذا وبالرغم من توافر النتائج الخاصة بحجم العین دل  ) n=500(إل وبمع

ادة  اءة     ) n=25(زی ة بكف ائج الخاص صیلیًا النت ستعرض تف وف ت الي س زء الت ي الج ة ف إال أن الباحث
ات      وء أحجام عین ي ض دریجي ف دد الت دار المتع اذج االنح ى ال ) 150,200,300,400,500(نم حت

ي مؤشر              ادة ف دل الزی ع مع م وتتب ى فھ ؤثر عل ات یكون ھناك نوع من اإلسھاب خاصة وأن ذلك ال ی
 . كفاءة النموذج

  
  دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة)n=150(  

الختبار كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ) F( تحلیل التباین اختبارتم استخدام 
)n=150 (وكانت نتائجھ كالتالي:  

 )n=150 (كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة): ٢٤(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

تباین  780.419 1 780.419 24.26 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 4761.155 148 32.17  
 التباین الكلي 5541.573 149   

A 

تباین  1410.892 2 705.446 25.11 0.00
النحدارا  

 تباین البواقي 4130.682 147 28.1  
 التباین الكلي 5541.573 149   

B 

تباین  1975.165 3 658.388 26.95 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 3566.408 146 24.427  

C 
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 )n=150 (كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة): ٢٤(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

 التباین الكلي 5541.573 149   
تباین  2426.513 4 606.628 28.24 0.00

 االنحدار
 تباین البواقي 3115.061 145 21.483  

 التباین الكلي 5541.573 149   

D 

تباین  2861.208 5 572.242 30.74 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2680.365 144 18.614  
 التباین الكلي 5541.573 149   

E 

تباین  3172.137 6 528.69 31.91 0.00
 االنحدار

اقيتباین البو 2369.436 143 16.569    
 التباین الكلي 5541.573 149   

F 

تباین  3511.527 7 501.647 35.09 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 2030.046 142 14.296  
 التباین الكلي 5541.573 149   

G 

تباین  3865.703 8 483.213 40.66 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1675.87 141 11.886  
 التباین الكلي 5541.573 149   

H 

تباین  1394.635 9 460.771 46.25 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 5541.573 140 9.962  
 التباین الكلي 4715.878 149   

I 

تباین  825.695 10 471.588 79.391 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 5541.573 139 5.940  
 التباین الكلي 1394.635 149   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3 F 
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 )n=150 (كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة): ٢٤(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

model 

Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2 H 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2, x7, x5 J 

   
، وھي دالة إحصائیًا عند )79.391(لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي للنموذج النھائي ) F(قیمة   

، وھذا مؤشر على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة )0.05(مستوى داللة أقل من 
)150=n( ویالحظ أن النموذج الحالي تشابھ مع النموذج السابق ،)n=100 ( حیث اشتمل أیضًا

  ). x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2, x7, x5(تقلة على جمیع المتغیرات المس
 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من المتغیر (R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید 

  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي
حدار المتعدد التدریجي في حالة التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االن): ٢٥(جدول 

)n=150( 
Sta. change 

Sig.F 
change 

 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 148 1 24.259 0.141 0.135 0.141 0.375 A 
0.00 147 1 22.437 0.114 0.244 0.255 0.505 B 
0.00 146 1 23.1 0.102 0.343 0.356 0.597 C 
0.00 145 1 21.009 0.081 0.422 0.438 0.662 D 
0.00 144 1 23.354 0.078 0.5 0.516 0.719 E 
0.00 143 1 18.765 0.056 0.554 0.572 0.757 F 
0.00 142 1 23.74 0.061 0.616 0.634 0.796 G 
0.00 141 1 29.799 0.064 0.68 0.698 0.835 H 
0.00 140 1 28.232 0.051 0.732 0.748 0.865 I 
0.00 139 1 30.141 0.103 0.843 0.851 0.922 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3 F 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2 H 
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Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x1, x6, x10, x4, x3, x9, x2, x7, x5 J 

     
ة   ساوي (R2)قیم دریجي ت دد الت دار المتع ائي لالنح وذج النھ وذج ) 0.851( للنم ي أن النم ذا یعن وھ
ستقلة،                %) 85.1(یفسر   رات الم أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل ابع وال ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب م

سابقة   وھذه القیمة تشیر إلى زیادة كفاءة نموذج االنحدار المتع         اذج ال دد التدریجي الحالي مقارنة بالنم
ة         )25,50,75,100(والتي كان فیھا حجم العینة       م العین ادة حج أثیر اإلیجابي لزی ى الت شیر إل ا ی ، مم

  . على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي) n=150(إلى 
تشابھ مع النتائج عندما حالة، ) 150(وترى الباحثة أن زیادة حجم العینة في النموذج الحالي إلى       

ستقلة          ) n=100(كان   رات الم ع المتغی وذج الحالي    ) 10(من حیث ظھور جمی رات، إال أن النم متغی
)150=n (            دول ن ج ا یتضح م ذا م دریجي، وھ دد الت دار المتع ) ٢٥(كان أكثر مالئمة لنموذج االنح

ر    ونفس االتجاه تفسره(R2)ومن خالل تتبع تغیر اإلحصاءات الخاصة بتغیر        ضا تغی ة  ) F( أی ودالل
ر  سیر   )F(تغی ي تف وذج األول ف اھم النم ث س ابع    %) 14.1(، حی ر الت ي المتغی این ف سبة التب ن ن م

ر     وذج األخی ي النم ة ف ساھمة الكلی صبح الم ة    %). 85.1(لی ي حال ھ ف ن مالحظت اه یمك س االتج نف
  .المعدلة (R2)اإلعتماد على قیمة 

ي دراسة ال          ضًا ف ة أی و        من المؤشرات الھام دریجي ھ دد الت دار المتع وذج االنح سر لنم این المف تب
ؤ               م التنب ن ث أثیر وم ي الت ا ف ًال منھ دى إسھام ك ى م تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إل

  :بالمتغیر التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي
النحدار المتعدد التدریجي في المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج ا): ٢٦(جدول 

 )n=150(حالة 
Sig. T Beta B Model 
0.00 24.598  269.476 Constant 
0.00 4.925 0.375 1.204 x8 

A 

 الثابت 259.826  24.889 0.00
0.00 5.291 0.377 1.209 x8 
0.00 4.737 0.337 0.951 x1 

B 

 الثابت 228.242  19.434 0.00
0.00 5.428 0.361 1.158 x8 
0.00 5.343 0.355 1.002 x1 
0.00 4.806 0.32 0.952 x6 

C 

0.00 12.662  184.509 Constant 
0.00 4.892 0.31 0.994 x8 
0.00 5.667 0.353 0.996 x1 
0.00 5.188 0.324 0.963 x6 
0.00 4.584 0.29 0.928 x10 

D 

0.00 10.292  153.99 Constant 
0.00 5.638 0.333 1.07 x8 
0.00 6.514 0.38 1.071 x1 
0.00 5.418 0.315 0.937 x6 
0.00 5.36 0.317 1.014 x10 

E 
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النحدار المتعدد التدریجي في المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج ا): ٢٦(جدول 
 )n=150(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 4.833 0.284 0.907 x4 
0.00 9.783  141.126 Constant 
0.00 5.901 0.329 1.057 x8 
0.00 6.159 0.343 0.967 x1 
0.00 5.61 0.308 0.916 x6 
0.00 5.712 0.319 1.02 x10 
0.00 5.415 0.301 0.961 x4 
0.00 4.332 0.241 0.693 x3 

F 

0.00 6.741  103.942 Constant 
0.00 5.729 0.299 0.96 x8 
0.00 6.468 0.335 0.944 x1 
0.00 5.868 0.299 0.89 x6 
0.00 6.63 0.346 1.106 x10 
0.00 5.816 0.3 0.959 x4 
0.00 4.928 0.255 0.734 x3 
0.00 4.872 0.251 0.742 x9 

G 

0.00 6.342  90.521 Constant 
0.00 5.605 0.269 0.862 x8 
0.00 6.736 0.318 0.898 x1 
0.00 6.188 0.288 0.857 x6 
0.00 7.416 0.353 1.128 x10 
0.00 6.123 0.289 0.922 x4 
0.00 5.55 0.262 0.753 x3 
0.00 6.234 0.297 0.88 x9 
0.00 5.459 0.259 0.801 x2 

H 

0.00 4.411 0.248 62.239 Constant 
0.00 5.621 0.329 0.795 x8 
0.00 7.599 0.285 0.928 x1 
0.00 6.693 0.365 0.849 x6 
0.00 8.383 0.31 1.169 x10 
0.00 7.149 0.278 0.989 x4 
0.00 6.43 0.284 0.801 x3 
0.00 6.488 0.257 0.84 x9 
0.00 5.921 0.229 0.795 x2 
0.00 5.313  0.716 x7 

I 

0.04 2.964  40.353 Constant 
0.00 6.758 0.276 0.885 x8 

J 
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النحدار المتعدد التدریجي في المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج ا): ٢٦(جدول 
 )n=150(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 7.805 0.312 0.878 x1 
0.00 6.731 0.265 0.787 x6 
0.00 8.921 0.357 1.143 x10 
0.00 7.779 0.31 0.988 x4 
0.00 7.776 0.313 0.902 x3 
0.00 7.322 0.294 0.871 x9 
0.00 6.551 0.261 0.808 x2 
0.00 5.486 0.217 0.68 x7 
0.00 5.21 0.209 0.656 x5 

    
یم       ) ٢٦( یشیر جدول    ن   (Beta)أن النموذج العاشر اشتمل على عشرة ق ى  ) 0.209( تراوحت م إل

المتغیرات     ) 0.357( ة الخاصة ب دار الجزئی ستقلة  وتمثل معامالت االنح  ,x8, x1, x6, x10, x4(الم
x3, x9, x2, x7, x5(  وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من ،)ولھا  إسھاما في )0.05 ،

  .تفسیر التباین في المتغیر التابع
ة             ة استخدام عین ي حال ھ ف ة أن ستخلص الباحث سابقة ت ائج ال ع النت ن جمی ضًا   ) n=150(م ظھر أی

دد   ) x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5(لة جمیع المتغیرات المستق دار المتع في نموذج االنح
ا   %)85.1(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د  . ، وھي أفضل النتائج التي ت وعن

ة       م العین ین حج ة ب ى العالق ر إل تمعن والنظ رات     ) n=150(ال دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف
ستقلة  ى   )10(الم ة إل م العین ول حج د وص رى عن ستقلة  ) 15( ت رات الم دد المتغی عاف ع ) 10(أض

أن حجم العینة األمثل في ) Stevens, 2002(وھذا یتفق مع ما ذكره . متغیرات كانت النتائج أفضل
  .حالة لكل متغیر منبئ15دراسات االنحدار ھو تقریبا 

  )n=200 (دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة
الختبار كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ) F(تم استخدام اختبار تحلیل التباین 

)200=n (وكانت نتائجھ كالتالي:  
 )n=200(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢٧(جدول 

Sig F Mean 
Squares 

MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

mode
l 

 تباین االنحدار 1008.334 1 1008.33 31.94 0.00
 تباین البواقي 6251.421 198 31.573  

 التباین الكلي 7259.755 199   

A 

 تباین االنحدار 1783.403 2 891.702 32.08 0.00
 تباین البواقي 5476.352 197 27.799  

 این الكليالتب 7259.755 199   

B 

 تباین االنحدار 2393.904 3 797.968 32.14 0.00
 تباین البواقي 4865.851 196 24.826  

C 
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 )n=200(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢٧(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

mode
l 

 التباین الكلي 7259.755 199   
 تباین االنحدار 2929.012 4 732.253 32.97 0.00

 تباین البواقي 4330.743 195 22.209  
 التباین الكلي 7259.755 199   

D 

 تباین االنحدار 3465.173 5 693.035 35.43 0.00
 تباین البواقي 3794.582 194 19.56  

 التباین الكلي 7259.755 199   

E 

 تباین االنحدار 4059.512 6 676.585 40.8 0.00
 تباین البواقي 3200.243 193 16.582  

 التباین الكلي 7259.755 199   

F 

 این االنحدارتب 4633.81 7 661.973 48.4 0.00
 تباین البواقي 2625.945 192 13.677  
 التباین الكلي 7259.755 199   

G 

 تباین االنحدار 5185.042 8 483.213 59.67 0.00
 تباین البواقي 2074.713 191 11.886  
 التباین الكلي 7259.755 199   

H 

 تباین االنحدار 5625.092 9 460.771 72.65 0.00
 تباین البواقي 1634.663 190 9.962  
 التباین الكلي 7259.755 199   

I 

 تباین االنحدار 6308.727 10 630.873 125.372 0.00
 تباین البواقي 951.028 189 5.032  
 التباین الكلي 7259.755 199   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x3 B 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6 C 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1 D 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10 F 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2 H 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5 J 

     
، وھي دالة إحصائیًا )125.372(للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي ) F(   قیمة 
، وھذا مؤشر على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في )0.05(توى داللة أقل من عند مس
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تشابھ مع النماذج السابقة عندما كان حجم ) n =200(، ویالحظ أن ھذا النموذج )n =200(حالة 
 ,x8, x3, x6, x1, x4, x10(حیث اشتمل أیضًا على جمیع المتغیرات المستقلة ) 100,150(العینة 

x9, x2, x7, x5 .(  
 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من المتغیر (R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید 

  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي

     
ة  ساوي (R2) قیم دریجي ت دد الت دار المتع ائي لالنح وذج النھ وذج ) 0.869( للنم ي أن النم ذا یعن وھ

ستقلة،                %) 86.9(یفسر   رات الم أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل ابع وال ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب م
سابقة  وھذه القیمة تشیر إلى زیادة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مقارنة بالنم          اذج ال

ة      م العین ا حج م        )25,50,75,100,150(والتي كان فیھ ادة حج أثیر اإلیجابي لزی ى الت شیر إل ا ی ، مم
  . على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي) n=200(العینة إلى 

ى       الي إل وذج الح ي النم ة ف م العین ادة حج ة أن زی رى الباحث ائج  ) 200(وت ع النت شابھ م ردة، ت مف
ان   دما ك ضًا ) n=100 (عن ستقلة    ) n=150(وأی رات الم ع المتغی ور جمی ث ظھ ن حی ) 10(م

دریجي،       ) n=200(متغیرات، إال أن النموذج الحالي      دد الت دار المتع وذج االنح ة لنم ر مالئم كان أكث

التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٢٨(جدول 
)n=200( 

Sta.  change 
Sig.F 

change 
 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

 

Adj.R2 R2 R Model 

0.00 198 1 31.937 0.139 0.135 0.139 0.373 A 
0.00 197 1 27.881 0.107 0.238 0.246 0.496 B 
0.00 196 1 24.591 0.084 0.319 0.33 0.574 C 
0.00 195 1 24.094 0.074 0.391 0.403 0.635 D 
0.00 194 1 27.412 0.074 0.464 0.477 0.691 E 
0.00 193 1 35.843 0.082 0.545 0.559 0.748 F 
0.00 192 1 41.991 0.079 0.625 0.638 0.799 G 
0.00 191 1 50.747 0.076 0.702 0.714 0.845 H 
0.00 190 1 51.148 0.061 0.764 0.775 0.88 I 
0.00 189 1 61.777 0.054 0.861 0.869 0.932 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x3 B 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6 C 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1 D 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10 F 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2 H 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5 J 
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دول   ن ج ضح م ا یت ذا م ر  ) ٢٨(وھ ة بتغی صاءات الخاص ر اإلح ع تغی الل تتب ن خ س (R2)وم  ونف
ر       ضا تغی سره أی ر   ) F(االتجاه تف ة تغی سیر      )F(ودالل ي تف وذج األول ف ث ساھم النم %) 13.9(، حی

ر      وذج األخی ي النم ة ف ساھمة الكلی صبح الم ابع لی ر الت ي المتغی این ف سبة التب ن ن س %). 86.9(م نف
  . المعدلة(R2)االتجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة 

سن       سبة التح ى ن تمعن إل ر ب ة النظ ة أھمی رى الباحث ر  وت ي مؤش الي   (R2)ف وذج الح ي النم  ف
)200=n (    حیث أن قیمة(R2)  بلغت )ة  %) 86.9 سابق    (R2)وقیم وذج ال ي النم ث  ) n=150( ف حی

ادة  %) 1.8( بلغت (R2)أي أن نسبة التحسن في قیمة    %) 85.1( كانت   (R2)أن قیمة    فقط مقابل زی
دد     حالة، أي عند زیادة العالقة) 200(حالة إلى ) 150(حجم العینة من    ستقلة وع رات الم ین المتغی  ب

ن     ى     ) 15(الحاالت م ة          . ضعف ) 20(ضعف إل ة التطبیقی ن الناحی ذھن سؤال، ھل م ادر لل ا یتب وھن
ى    سبة        ) 20(ھناك حاجة أو أھمیة لزیادة حجم العینة إل ل ن ي مقاب ستقلة ف رات الم دد المتغی ضعف ع

ائج الت  %). 1.8(تحسن   ھ النت ة الدراسة       لذا سوف تنتظر الباحثة ما تسفر عن م عین ادة حج ع زی ة م الی
  . واتخاذ القرار المناسب

و                  دریجي ھ دد الت دار المتع وذج االنح سر لنم این المف ي دراسة التب ضًا ف ة أی من المؤشرات الھام
ؤ               م التنب ن ث أثیر وم ي الت ا ف ًال منھ دى إسھام ك ى م تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إل

  : یمكن تناولھ من خالل الجدول التاليبالمتغیر التابع، والذي
المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٩(جدول 

 )n=200(حالة 
Sig. T Beta B Model 
0.00 29.329  271.516 Constant 
0.00 5.651 0.373 1.164 x8 

A 

0.00 27.338  254.071 Constant 
0.00 5.852 0.362 1.131 x8 
0.00 5.28 0.327 0.953 X3 

B 

0.00 20.68  223.032 Constant 
0.00 6.178 0.361 1.129 x8 
0.00 5.531 0.324 0.943 x3 
0.00 4.959 0.29 0.893 x6 

C 

0.00 20.872  215.378 Constant 
0.00 6.684 0.37 1.155 x8 
0.00 4.901 0.275 0.803 x3 
0.00 5.464 0.303 0.932 x6 
0.00 4.909 0.276 0.788 x1 

D 

0.00 17.96  191.805 Constant 
0.00 7.268 0.378 1.179 x8 
0.00 5.407 0.285 0.832 x3 
0.00 5.881 0.306 0.941 x6 
0.00 5.789 0.308 0.877 x1 
0.00 5.236 0.274 0.836 x4 

E 

0.00 11.503  144.776 Constant 
0.00 7.346 0.353 1.102 x8 

F 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٩(جدول 
 )n=200(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 5.543 0.27 0.786 x3 
0.00 6.269 0.3 0.924 x6 
0.00 6.513 0.319 0.91 x1 
0.00 5.991 0.289 0.882 x4 
0.00 5.987 0.288 0.925 x10 
0.00 7.663  101.465 Constant 
0.00 7.677 0.336 1.048 x8 
0.00 6.213 0.275 0.801 x3 
0.00 7.022 0.305 0.94 x6 
0.00 7.14 0.317 0.906 x1 
0.00 6.455 0.283 0.863 x4 
0.00 7.181 0.315 1.012 x10 
0.00 6.48 0.283 0.813 x9 

G 

0.00 7.211  86.434 Constant 
0.00 7.434 0.293 0.915 x8 
0.00 7.251 0.286 0.833 x3 
0.00 7.778 0.301 0.928 x6 
0.00 7.933 0.314 0.897 x1 
0.00 7.389 0.289 0.881 x4 
0.00 8.187 0.321 1.029 x10 
0.00 8.367 0.331 0.949 x9 
0.00 7.124 0.283 0.85 x2 

H 

0.00 7.124  0.85 Constant 
0.00 4.553 0.276 53.028 x8 
0.00 7.847 0.306 0.861 x3 
0.00 8.704 0.287 0.893 x6 
0.00 8.307 0.32 0.884 x1 
0.00 9.076 0.317 0.913 x4 
0.00 9.049 0.346 0.966 x10 
0.00 9.872 0.322 1.11 x9 
0.00 9.147 0.281 0.924 x2 
0.00 7.963 0.251 0.845 x7 

I 

0.03 3.052  32.143 Constant 
0.00 9.525 0.293 0.916 x8 
0.00 10.576 0.327 0.952 x3 
0.00 8.628 0.262 0.807 x6 
0.00 9.906 0.306 0.873 x1 

J 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٢٩(جدول 
 )n=200(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 10.453 0.32 0.975 x4 
0.00 11.192 0.343 1.1 x10 
0.00 10.153 0.312 0.897 x9 
0.00 9.285 0.287 0.862 x2 
0.00 8.14 0.25 0.77 x7 
0.00 7.732 0.236 0.732 x5 

  
یم   أن النموذج العاشر اشتمل على    ) ٢٩( یشیر جدول    ن   (Beta) عشرة ق ى  ) 0.236( تراوحت م إل

ستقلة      ) 0.343( المتغیرات الم ة الخاصة ب دار الجزئی  ,x8, x10, x9, x1, x4(وتمثل معامالت االنح
x6, x2, x3, x5, x7(  وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى ،)سیر     )0.05 ي تف ا  إسھامًا ف ، ولھ

  .التباین في المتغیر التابع
ائ    ع النت ن جمی ة         م ة استخدام عین ي حال ھ ف ة أن ستخلص الباحث سابقة ت ضًا   ) n=200(ج ال ظھر أی

دد   ) x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5(جمیع المتغیرات المستقلة  دار المتع في نموذج االنح
ا   %)86.9(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د  . ، وھي أفضل النتائج التي ت وعن

تمعن  ة     ال م العین ین حج ة ب ى العالق ر إل رات     ) n=200(والنظ دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف
ستقلة  ى   ) 10(الم ة إل م العین ول حج د وص رى عن ستقلة  ) 20(ت رات الم دد المتغی عاف ع ) 10(أض

دي، (وھذا یتفق مع ما ذكره %). 2(متغیرات كانت النتائج أفضل، ولكن بنسبة بسیطة      ) ٢٠١٣الغام
  . حالة200النحدار المتعدد عند استخدام كفاءة نموذج ا

  300(دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة=n(  
الختبار كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ) F(تم استخدام اختبار تحلیل التباین 

)300=n (وكانت نتائجھ كالتالي:  
 )n=300(د التدریجي في حالة كفاءة نموذج االنحدار المتعد): ٣٠(جدول 

Sig F Mean 
Squares 

MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

mod
el 

 تباین االنحدار 1622.079 1 1622.08 51.21 0.00
 تباین البواقي 9438.708 298 31.674  

 التباین الكلي 11060.787 299   

A 

 تباین االنحدار 2966.243 2 1483.12 54.42 0.00
 تباین البواقي 8094.544 297 27.254  

 التباین الكلي 11060.787 299   

B 

 تباین االنحدار 4024.338 3 1341.45 56.43 0.00
 تباین البواقي 7036.449 296 23.772  

 التباین الكلي 11060.787 299   

C 

النحدارتباین ا 4843.978 4 1211 57.46 0.00  
 تباین البواقي 6216.809 295 21.074  

D 
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 )n=300(د التدریجي في حالة كفاءة نموذج االنحدار المتعد): ٣٠(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

mod
el 

 التباین الكلي 11060.787 299   
 تباین االنحدار 5649.403 5 1129.88 61.39 0.00

 تباین البواقي 5411.384 294 18.406  
 التباین الكلي 11060.787 299   

E 

 تباین االنحدار 6484.3 6 1080.72 69.19 0.00
 تباین البواقي 4576.487 293 15.619  

 التباین الكلي 11060.787 299   

F 

 تباین االنحدار 7298.999 7 1042.71 80.94 0.00
 تباین البواقي 3761.788 292 12.883  
 التباین الكلي 11060.787 299   

G 

 تباین االنحدار 8278.548 8 1034.82 108.2 0.00
 البواقيتباین  2782.239 291 9.561  
 التباین الكلي 11060.787 299   

H 

 تباین االنحدار 8984.024 9 998.225 139.4 0.00
 تباین البواقي 2076.763 290 7.161  
 التباین الكلي 11060.787 299   

I 

 تباین االنحدار 9690.765 10 969.077 204.4 0.00
 تباین البواقي 1370.021 289 4.741  
 التباین الكلي 11060.787 299   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3 F 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2 H 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2, x5 I 

Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2, x5, x7   J 
  

، وھي دالة إحصائیًا عند )(204.4للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي ) F(قیمة 
، وھذا مؤشر على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة )0.05(مستوى داللة أقل من 

)300=n( ویالحظ أن ھذا النموذج ،)300=n ( تشابھ مع النموذج السابق)100=n( ،)150=n( ،
)n=200 ( من حیث إشتمل على جمیع المتغیرات المستقلة)x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2, x5, 

x7 .(  
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 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من المتغیر (R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید 
  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي

ساوي       (R2)قیمة      وذج    ) 0.876( للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي ت ي أن النم ذا یعن وھ
ستقلة،                %) 87.6(یفسر   رات الم أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل ابع وال ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب م

سابقة           و اذج ال ھذه القیمة تشیر إلى زیادة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مقارنة بالنم
ة        م العین ا حج ادة       )25,50,75,100,150.200(والتي كان فیھ أثیر اإلیجابي لزی ى الت شیر إل ا ی ، مم

  ). n=300(حجم العینة إلى 
ال     وذج الح ي النم ة ف م العین ادة حج ة أن زی رى الباحث ى  وت ائج  ) 300(ي إل ع النت شابھ م ردة، ت مف

متغیرات، إال ) 10(من حیث ظھور جمیع المتغیرات المستقلة  ) 100,150,200(عندما حجم العینة    
ا یتضح    ) n=300(أن النموذج الحالي   ذا م كان أكثر مالئمة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي، وھ

ضا    (R2)صة بتغیر ومن خالل تتبع تغیر اإلحصاءات الخا    ) ٣١(من جدول    سره أی  ونفس االتجاه تف
ر        )F(وداللة تغیر   ) F(تغیر   وذج األخی ي النم س  %). 87.6(، حیث بلغت نسبة المساھمة الكلیة ف نف

  .  المعدلة(R2)االتجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة 

التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣١(جدول 
)n=300( 

Sta.  change 
Sig.F 

change 
DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 298 1 51.212 0.147 0.144 0.147 0.383 A 
0.00 297 1 49.319 0.122 0.263 0.268 0.518 B 
0.00 296 1 44.511 0.096 0.357 0.364 0.603 C 
0.00 295 1 38.894 0.074 0.43 0.438 0.662 D 
0.00 294 1 43.759 0.073 0.502 0.511 0.715 E 
0.00 293 1 53.453 0.075 0.578 0.586 0.766 F 
0.00 292 1 63.239 0.074 0.652 0.66 0.812 G 
0.00 291 1 102.453 0.089 0.742 0.748 0.865 H 
0.00 290 1 98.513 0.064 0.806 0.812 0.901 I 
0.00 289 1 149.084 0.064 0.872 0.876 0.936 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3 F 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2 H 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2, x5 I 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x6, x4, x3, x9, x2, x5, x7 J 
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٣٦٢

عدد التدریجي ھو من المؤشرات الھامة أیضًا في دراسة التباین المفسر لنموذج االنحدار المت
تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إلى مدى إسھام كًال منھا في التأثیر ومن ثم التنبؤ 

  :بالمتغیر التابع، والذي یمكن تناولھ من خالل الجدول التالي
المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٣٢(جدول 

 )n=300(حالة 
Sig. T Beta B Model 
0.00 34.863  269.297 Constant 
0.00 7.156 0.383 1.225 x8 

A 

0.00 35.033  257.656 Constant 
0.00 7.924 0.394 1.258 x8 
0.00 7.023 0.349 1.007 X1 

B 

0.00 20.379  207.506 Constant 
0.00 7.825 0.365 1.166 x8 
0.00 7.286 0.338 0.976 X1 
0.00 6.672 0.311 0.996 X10 

C 

0.00 16.638  177.945 Constant 
0.00 8.045 0.353 1.129 x8 
0.00 7.844 0.343 0.99 X1 
0.00 7.323 0.321 1.03 X10 
0.00 6.236 0.273 0.833 X6 

D 

0.00 17.96  154.115 Constant 
0.00 7.268 0.378 1.141 x8 
0.00 5.407 0.285 1.083 X1 
0.00 5.881 0.306 1.015 X10 
0.00 5.789 0.308 0.885 X6 
0.00 5.236 0.274 0.861 x4 

E 

0.00 11.503  143.349 Constant 
0.00 7.346 0.353 1.099 x8 
0.00 5.543 0.27 1.036 X1 
0.00 6.269 0.3 0.927 X10 
0.00 6.513 0.319 0.927 X6 
0.00 5.991 0.289 0.896 x4 
0.00 5.987 0.288 0.786 X3 

F 

0.00 7.663  97.849 Constant 
0.00 7.677 0.336 1.064 x8 
0.00 6.213 0.275 1.01 X1 
0.00 7.022 0.305 1.046 X10 
0.00 7.14 0.317 0.931 X6 
0.00 6.455 0.283 0.898 x4 
0.00 7.181 0.315 0.796 X3 

G 
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٣٦٣

المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٣٢(جدول 
 )n=300(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 6.48 0.283 0.81 x9 
0.00 8.8  81.95 Constant 
0.00 10.056 0.3 0.958 x8 
0.00 11.152 0.332 0.958 X1 
0.00 10.779 0.323 1.036 X10 
0.00 10.277 0.304 0.928 X6 
0.00 9.755 0.29 0.916 x4 
0.00 10.353 0.309 0.874 X3 
0.00 10.545 0.316 0.934 x9 
0.00 10.122 0.304 0.909 x2 

H 

0.00 6.791  57.275 Constant 
0.00 11.76 0.303 0.97 x8 
0.00 12.111 0.313 0.903 X1 
0.00 12.534 0.325 1.042 X10 
0.00 11.158 0.286 0.874 X6 
0.00 11.341 0.291 0.922 x4 
0.00 12.604 0.326 0.923 X3 
0.00 12.387 0.322 0.95 x9 
0.00 12.038 0.313 0.936 x2 
0.00 9.925 0.255 0.796 X5 

I 

0.01 3.264  24.088 Constant 
0.00 13.898 0.292 0.934 x8 
0.00 15.324 0.322 0.931 X1 
0.00 15.927 0.337 1.079 X10 
0.00 13.429 0.28 0.856 X6 
0.00 14.759 0.309 0.978 x4 
0.00 15.791 0.333 0.942 X3 
0.00 15.047 0.318 0.939 x9 
0.00 14.323 0.303 0.907 x2 
0.00 12.517 0.261 0.817 X5 
0.00 12.21 0.255 0.796 X7 

J 

    
إلى ) 0.255( تراوحت من (Beta)أن النموذج العاشر اشتمل على عشرة قیم ) ٣٢( یشیر جدول 

 ,x8, x3, x6, x1, x4(مستقلة وتمثل معامالت االنحدار الجزئیة الخاصة بالمتغیرات ال) 0.337(
x10, x9, x2, x7, x5( وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى ،)ولھا  إسھامًا في تفسیر )0.05 ،

  .التباین في المتغیر التابع
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ة            ة استخدام عین ي حال ھ ف وذج   ) n=300(من جمیع النتائج السابقة تستخلص الباحثة أن شابھ نم ت
ع     ) n=100(حالي مع النماذج السابقة بدایة من     االنحدار المتعدد التدریجي ال    ساھمة جمی ث م ن حی م

ستقلة    رات الم دد     ) x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5(المتغی دار المتع وذج االنح ي نم ف
ا   %)87.6(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د  . ، وھي أفضل النتائج التي ت وعن

ى ال   ر إل تمعن والنظ ة    ال م العین ین حج ة ب رات     ) n=300(عالق دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف
ستقلة  ى   ) 10(الم ة إل م العین ول حج د وص رى عن ستقلة  ) 30(ت رات الم دد المتغی عاف ع ) 10(أض

  .متغیرات كانت النتائج أفضل
  400(دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة=n(  

 كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ختبارال) F(لتباین  اختبار تحلیل ااستخدامتم 
)400 =n (وكانت نتائجھ كالتالي:  

 )n=400(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣٣(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF  

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

Model 

تباین  2295.917 1 2295.92 70.01 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 13051.273 398 32.792  
 التباین الكلي 15347.19 399   

A 

تباین  3951.011 2 1975.51 68.82 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 11396.179 397 28.706  
 التباین الكلي 15347.19 399   

B 

تباین  5465.616 3 1821.87 73.01 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 9881.574 396 24.953  
 التباین الكلي 15347.19 399   

C 

تباین  6736.721 4 1684.18 77.26 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 8610.469 395 21.799  
 التباین الكلي 15347.19 399   

D 

تباین  7902.878 5 1580.58 83.65 0.00
نحداراال  

 تباین البواقي 7444.312 394 18.894  
 التباین الكلي 15347.19 399   

E 

تباین  9092.983 6 1515.5 95.23 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 6254.207 393 15.914  
 التباین الكلي 15347.19 399   

F 

 Gتباین  10267.793 7 1466.83 113.2 0.00
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 )n=400(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣٣(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF  

Sum Of 
Squares 

SS 

Source 
Of 

Variance 
S.O.V 

Model 

 االنحدار
 تباین البواقي 5079.397 392 12.958  
 التباین الكلي 15347.19 399   

تباین  11498.039 8 1437.26 146 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 3849.151 391 9.844  
 التباین الكلي 15347.19 399   

H 

تباین  12791.478 9 1421.28 216.9 0.00
 االنحدار

 اقيتباین البو 2555.712 390 6.553  
 التباین الكلي 15347.19 399   

I 

تباین  13861.22 10 1386.12 362.9 0.00
 االنحدار

 تباین البواقي 1485.97 389 3.82  
 التباین الكلي 15347.19 399   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7 F 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9 H 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9, x2 I 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9, x2, x6 J 

     
، وھي دالة إحصائیًا عند )362.9(للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي ) F(قیمة 

شر على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ، وھذا مؤ)0.05(مستوى داللة أقل من 
)400=n( ویالحظ أن ھذا النموذج ،)400=n ( تشابھ مع النماذج السابقة في حالة أحجام العینات
 ,x8, x1, x10, x5, x4(من حیث اشتمل على جمیع المتغیرات المستقلة ) 100,150,200,300(

x7, x3, x9, x2, x6 .(  
 كمؤشر لنسبة التباین المفسر من المتغیر (R2) مؤشر آخر وھو معامل التحدید وعند النظر إلى

  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي
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التباین المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣٤(جدول 
)n=400( 

Sta.  change 
Sig.F 

change 
 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

 

R2 
change 

 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 398 1 70.014 0.15 0.147 0.15 0.387 A 
0.00 397 1 57.657 0.108 0.254 0.257 0.507 B 
0.00 396 1 60.697 0.099 0.351 0.356 0.597 C 
0.00 395 1 58.311 0.083 0.433 0.439 0.663 D 
0.00 394 1 61.72 0.076 0.509 0.515 0.718 E 
0.00 393 1 74.783 0.078 0.586 0.592 0.77 F 
0.00 392 1 90.665 0.077 0.663 0.669 0.818 G 
0.00 391 1 124.969 0.08 0.744 0.749 0.866 H 
0.00 390 1 197.378 0.084 0.83 0.833 0.913 I 
0.00 389 1 280.039 0.07 0.901 0.903 0.95 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x1 B 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10 C 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5 D 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4 E 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7 F 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3 G 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9 H 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9, x2 I 
Predictors: (Constant), x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9, x2, x6 J 

     
ة   ائي لالن(R2)قیم وذج النھ ساوي  للنم دریجي ت دد الت دار المتع وذج ) 0.903(ح ي أن النم ذا یعن وھ
ستقلة،                %) 90.3(یفسر   رات الم أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل ابع وال ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب م

سابقة            اذج ال وھذه القیمة تشیر إلى زیادة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مقارنة بالنم
ى    )n ≥25≥ 300( حجم العینة والتي كان فیھا ة إل م العین ، مما یشیر إلى التأثیر اإلیجابي لزیادة حج

)400 =n .(  
ى    الي إل وذج الح ي النم ة ف م العین ادة حج م   ) 400(زی ان حج دما ك ائج عن ع النت شابھ م ة، ت حال

ات  ستقلة   ،)n ≥100≥ 300(العین رات الم ع المتغی ور جمی ث ظھ ن حی رات، إال أن ) 10( م متغی
ا یتضح           ) n= 400 (ذج الحالي النمو ذا م دریجي، وھ دد الت دار المتع وذج االنح ة لنم ر مالئم كان أكث

ضًا    (R2)ومن خالل تتبع تغیر اإلحصاءات الخاصة بتغیر     ) ٣٤(من جدول    سره أی  ونفس االتجاه تف
ر        )F(وداللة تغیر   ) F(تغیر   وذج األخی ي النم س  %). 90.3(، حیث بلغت نسبة المساھمة الكلیة ف نف

  .  المعدلة(R2)تجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة اال
م         ن ث أثیر وم ي الت عند تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إلى مدى إسھام كًال منھا ف

  :التنبؤ بالمتغیر التابع، كانت بالنتائج كالتالي
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حدار المتعدد التدریجي في المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االن): ٣٥(جدول 
 )n=400(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 40.145  268.536 Constant 
0.00 8.367 0.387 1.24 x8 

A 

0.00 39.829  256.782 Constant 
0.00 9.269 0.401 1.287 x8 
0.00 7.593 0.329 0.971 X1 

B 

0.00 23.091  205.605 Constant 
0.00 9.358 0.379 1.214 x8 
0.00 8.037 0.324 0.958 X1 
0.00 7.791 0.315 0.995 X10 

C3 

0.00 19.851  179.048 Constant 
0.00 9.748 0.369 1.183 x8 
0.00 8.176 0.309 0.912 X1 
0.00 8.441 0.319 1.007 X10 
0.00 7.636 0.288 0.922 X5 

D 

0.00 17.736  157.015 Constant 
0.00 10.392 0.366 1.174 x8 
0.00 9.58 0.339 1.001 X1 
0.00 9.024 0.317 1.003 X10 
0.00 8.171 0.287 0.918 X5 
0.00 7.856 0.277 0.883 x4 

E 

0.00 13.341  143.349 Constant 
0.00 10.971 0.355 121.473 x8 
0.00 10.734 0.349 1.139 X1 
0.00 9.94 0.321 1.03 X10 
0.00 8.745 0.282 1.014 X5 
0.00 8.952 0.29 0.902 x4 
0.00 8.648 0.279 0.925 X7 

F 

0.00 12.794  0.894 Constant 
0.00 12.039 0.352 106.924 x8 
0.00 11.19 0.329 1.128 X1 
0.00 10.146 0.297 0.972 X10 
0.00 10.161 0.296 0.937 X5 
0.00 10.386 0.304 0.947 x4 
0.00 9.874 0.288 0.969 X7 
0.00 9.522 0.279 0.922 X3 

G 

0.00 7.361  1.035 Constant 
0.00 12.614 0.323 0.95 x8 

H 
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حدار المتعدد التدریجي في المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االن): ٣٥(جدول 
 )n=400(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 12.549 0.322 1.052 X1 
0.00 12.964 0.333 0.929 X10 
0.00 11.439 0.291 0.961 X5 
0.00 11.81 0.302 0.91 x4 
0.00 11.175 0.284 0.882 X7 
0.00 11.734 0.301 0.873 X3 
0.00 11.179 0.288 1.035 X9 
0.00 7.547  51.646 Constant 
0.00 14.235 0.303 0.956 x8 
0.00 14.65 0.313 0.906 X1 
0.00 15.239 0.325 1.01 X10 
0.00 14.128 0.286 0.937 X5 
0.00 14.093 0.291 0.936 x4 
0.00 12.942 0.326 0.861 X7 
0.00 15.46 0.322 0.951 X3 
0.00 14.696 0.313 0.939 X9 
0.00 14.049 0.255 0.914 X2 

I 

0.01 3.335  18.626 Constant 
0.00 18.576 0.297 0.953 x8 
0.00 19.597 0.313 0.926 X1 
0.00 20.732 0.333 1.05 X10 
0.00 17.53 0.278 0.889 X5 
0.00 19.268 0.307 0.978 x4 
0.00 16.901 0.268 0.858 X7 
0.00 20.555 0.33 0.966 X3 
0.00 19.657 0.316 0.96 X9 
0.00 18.496 0.295 0.919 X2 
0.00 16.734 0.265 0.853 X6 

J 

   
إلى ) 0.265( تراوحت من (Beta)أن النموذج العاشر اشتمل على عشرة قیم ) ٣٥( یشیر جدول 

 ,x8, x1, x10, x5, x4(ثل معامالت االنحدار الجزئیة الخاصة بالمتغیرات المستقلة وتم) 0.333(
x7, x3, x9, x2, x6( وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من ،)ولھا  إسھاما في )0.05 ،

  .تفسیر التباین في المتغیر التابع
ة استخدام          ي حال ھ ف ة  من جمیع النتائج السابقة تستخلص الباحثة أن وذج   ) n=400( عین شابھ نم ت

ع     ) n=100(االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مع النماذج السابقة بدایة من          ساھمة جمی ث م ن حی م
ستقلة    رات الم دد     ) x8, x1, x10, x5, x4, x7, x3, x9, x2, x6(المتغی دار المتع وذج االنح ي نم ف

ا   ، وھي أفضل ا%)90.3(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د  . لنتائج التي ت وعن
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ة       م العین ین حج ة ب ى العالق ر إل تمعن والنظ رات     ) n=400(ال دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف
ستقلة  ى   ) 10(الم ة إل م العین ول حج د وص رى عن ستقلة  ) 40(ت رات الم دد المتغی عاف ع ) 10(أض

ة وھي        ى نقطة ھام ة عل د الباحث وذج الحالي ھو أفضل     متغیرات كانت النتائج أفضل، وتؤك  أن النم
وذج      %) 90.3( والتي بلغت (R2)النماذج من حیث قیمة   اءة النم ادة كف سبة زی ت ن لكن في ذات الوق

ط    ) n=300(مقارنة بالنموذج السابق    ) n=400(الحالي   ل فق ا ذكره      %). 2.7(تمث ع م ق م ذا یتف وھ
  . حالة400استخدام كفاءة نموذج االنحدار المتعدد تكون عالیة عند ) ٢٠١٣الغامدي،(
  500(دراسة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة=n(  

كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة  الختبار) F( اختبار تحلیل التباین استخدامتم 
)n=500 (وكانت نتائجھ كالتالي:  

 )n=500(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣٦(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

Model 

 تباین االنحدار 3038.568 1 3038.57 91.19 0.00
 تباین البواقي 16594.2 498 33.322  

 التباین الكلي 19632.768 499   

A 

نحدارتباین اال 5214.59 2 2607.3 89.87 0.00  
 تباین البواقي 14418.178 497 29.01  

 التباین الكلي 19632.768 499   

B 

 تباین االنحدار 7188.003 3 2396 95.5 0.00
 تباین البواقي 12444.765 496 25.09  

 التباین الكلي 19632.768 499   

C 

 تباین االنحدار 9133.578 4 2283.4 107.7 0.00
 تباین البواقي 10499.19 495 21.21  

 التباین الكلي 19632.768 499   

D 

 تباین االنحدار 10588.436 5 2117.69 115.7 0.00
 تباین البواقي 9044.332 494 18.308  

 التباین الكلي 19632.768 499   

E 

 تباین االنحدار 12423.288 6 2070.55 141.6 0.00
اقيتباین البو 7209.48 493 14.624    

 التباین الكلي 19632.768 499   

F 

 تباین االنحدار 13766.785 7 1966.68 165 0.00
 تباین البواقي 5865.983 492 11.923  
 التباین الكلي 19632.768 499   

G 

 تباین االنحدار 15334.556 8 1916.82 219 0.00
 تباین البواقي 4298.212 491 8.754  
 التباین الكلي 19632.768 499   

H 

 تباین االنحدار 16760.611 9 1862.29 317.7 0.00
 تباین البواقي 2872.157 490 5.862  

I 
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٣٧٠

 )n=500(كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة ): ٣٦(جدول 
Sig F Mean 

Squares 
MS 

Degree 
of 

Freedom 
DF 

Sum Of 
Squares 

SS 

Source Of 
Variance 

S.O.V 

Model 

 التباین الكلي 19632.768 499   
 تباین االنحدار 18050.469 10 1805.05 557.8 0.00
 تباین البواقي 1582.299 489 3.236  
 التباین الكلي 19632.768 499   

J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x5 B 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2 C 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3 D 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9 E 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10 F 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1 G 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4 H 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4, x7, x6 J 

    
د     )557.8(ھائي لالنحدار المتعدد التدریجي تساوي للنموذج الن ) F(   قیمة   ة إحصائیًا عن ، وھي دال

ة   ستوى دالل ة    )0.05(م ي حال دریجي ف دد الت دار المتع وذج االنح اءة نم ى كف ر عل ذا مؤش ، وھ
)500=n(     ویالحظ أن ھذا النموذج ،)500=n (        ات ة أحجام العین ي حال سابقة ف اذج ال ع النم تشابھ م
ستقلة        ) 100,150,200,300,400( رات الم ع المتغی ى جمی ث اشتمل عل ن حی  ,x8, x5, x2, x3(م

x9, x10, x1, x4, x7, x6 .(  
ر    (R2)وعند النظر إلى مؤشر آخر وھو معامل التحدید        ن المتغی سر م  كمؤشر لنسبة التباین المف

  :التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة كانت النتائج كالتالي
ن المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة التبای): ٣٧(جدول 

)n=500( 
Sta.  change 

Sig.F 
change 

DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 498 1 91.189 0.155 0.153 0.155 0.393 A 
0.00 497 1 75.008 0.111 0.263 0.266 0.515 B 
0.00 496 1 78.653 0.101 0.362 0.366 0.605 C 
0.00 495 1 91.727 0.099 0.461 0.465 0.682 D 
0.00 494 1 79.464 0.074 0.535 0.539 0.734 E 
0.00 493 1 125.471 0.093 0.628 0.633 0.795 F 
0.00 492 1 112.684 0.068 0.697 0.701 0.837 G 
0.00 491 1 179.092 0.08 0.778 0.781 0.884 H 



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٧١

ن المفسر وتغیر اإلحصاءات لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة التبای): ٣٧(جدول 
)n=500( 

Sta.  change 
Sig.F 

change 
DF
2 

D
F1 

F 
change 

R2 
change 

Adj.R
2 

R2 R Model 

0.00 490 1 243.29 0.073 0.851 0.854 0.924 I 
0.00 489 1 398.623 0.066 0.918 0.919 0.959 J 

Predictors: (Constant), x8 A 
Predictors: (Constant), x8, x5 B 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2 C 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3 D 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9 E 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10 F 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1 G 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4 H 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4, x7 I 
Predictors: (Constant), x8, x5, x2, x3, x9, x10, x1, x4, x7, x6 J 

ساوي       (R2)قیمة      وذج    ) 0.919( للنموذج النھائي لالنحدار المتعدد التدریجي ت ي أن النم ذا یعن وھ
ستقلة،                %) 91.9(یفسر   رات الم أثیر المتغی ى ت ذي یعزى إل ابع وال ر الت ي المتغی ي ف این الكل ن التب م

سابقة         وھذه القیمة  اذج ال  تشیر إلى زیادة كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مقارنة بالنم
ى    )n ≥25≥ 400(والتي كان فیھا حجم العینة  ة إل م العین ، مما یشیر إلى التأثیر اإلیجابي لزیادة حج

)500=n .(  
ى    الي إل وذج الح ي النم ة ف م العین ادة حج ائج ع ) 500(زی ع النت شابھ م ة، ت م  حال ان حج دما ك ن

ات  ستقلة  ) n ≥100≥ 400(العین رات الم ع المتغی ور جمی ث ظھ ن حی رات، إال أن ) 10( م متغی
ن    ) n=500(النموذج الحالي    كان أكثر مالئمة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي، وھذا ما یتضح م

دول  ر  ) ٣٧(ج ة بتغی صاءات الخاص ر اإلح ع تغی الل تتب ن خ سر(R2)وم اه تف س االتج ضًا  ونف ه أی
ر        )F(وداللة تغیر   ) F(تغیر   وذج األخی ي النم س  %). 91.9(، حیث بلغت نسبة المساھمة الكلیة ف نف

  .  المعدلة(R2)االتجاه یمكن مالحظتھ في حالة اإلعتماد على قیمة 
م         ن ث أثیر وم ي الت عند تقییم تأثیر المتغیرات المستقلة من خالل النظر إلى مدى إسھام كًال منھا ف

  :المتغیر التابع، كانت بالنتائج كالتاليالتنبؤ ب
المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٣٨(جدول 

 )n=500(حالة 
Sig. T Beta B Model 
0.00 44.273  266.895 Constant 
0.00 9.549 0.393 1.276 x8 

A 

0.00 35.816  236.8 Constant 
0.00 9.779 0.376 1.221 x8 
0.00 8.661 0.333 1.082 X5 

B 

0.00 35.725  224.863 Constant 
0.00 9.914 0.356 1.153 x8 

C 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٣٨(جدول 
 )n=500(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 9.241 0.331 1.074 X5 
0.00 8.869 0.318 1.01 X2 
0.00 32.879  203.688 Constant 
0.00 10.856 0.358 1.161 x8 
0.00 10.401 0.343 1.112 X5 
0.00 10.203 0.337 1.07 X2 
0.00 9.577 0.316 0.945 X3 

D 

0.00 23.004  165.325 Constant 
0.00 10.38 0.321 1.041 x8 
0.00 10.733 0.329 1.067 X5 
0.00 11.328 0.348 1.105 X2 
0.00 11.343 0.35 1.048 X3 
0.00 8.914 0.277 0.854 X9 

E 

0.00 14.011  112.008 Constant 
0.00 10.592 0.294 0.953 x8 
0.00 11.928 0.327 1.06 X5 
0.00 11.947 0.328 1.043 X2 
0.00 11.902 0.329 0.985 X3 
0.00 11.306 0.317 0.976 X9 
0.00 11.201 0.311 0.978 X10 

F 

0.00 14.585  105.645 Constant 
0.00 12.298 0.309 1.001 x8 
0.00 12.657 0.313 1.017 X5 
0.00 12.83 0.319 1.012 X2 
0.00 12.213 0.306 0.916 X3 
0.00 12.318 0.312 0.96 X9 
0.00 12.481 0.313 0.984 X10 
0.00 10.615 0.263 0.789 X1 

G 

0.00 12.968  83.337 Constant 
0.00 14.103 0.303 0.983 x8 
0.00 14.736 0.313 1.015 X5 
0.00 14.229 0.303 0.964 X2 
0.00 14.879 0.32 0.957 X3 
0.00 14.242 0.309 0.951 X9 
0.00 14.592 0.313 0.985 X10 
0.00 13.667 0.292 0.875 X1 
0.00 13.383 0.285 0.909 X4 

H 
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المساھمة النسبیة للمتغیرات المستقلة لنموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ): ٣٨(جدول 
 )n=500(حالة 

Sig. T Beta B Model 
0.00 8.919  50.516 Constant 
0.00 16.713 0.294 0.954 x8 
0.00 17.352 0.301 0.978 X5 
0.00 16.4 0.286 0.91 X2 
0.00 18.553 0.326 0.977 X3 
0.00 17.264 0.307 0.944 X9 
0.00 17.822 0.313 0.985 X10 
0.00 17.209 0.301 0.902 X1 
0.00 16.837 0.294 0.937 X4 
0.00 15.598 0.271 0.879 X7 

I 

0.01 3.445  15.693 Constant 
0.00 22.663 0.296 0.961 x8 
0.00 22.122 0.286 0.928 X5 
0.00 22.363 0.29 0.923 X2 
0.00 25.063 0.328 0.98 X3 
0.00 23.91 0.316 0.972 X9 
0.00 25.156 0.329 1.035 X10 
0.00 23.716 0.308 0.924 X1 
0.00 23.514 0.305 0.973 X4 
0.00 21.308 0.275 0.892 X7 
0.00 19.966 0.258 0.856 X6 

J 

  
یم         ) ٣٨(یشیر جدول    ى عشرة ق ن   (Beta)أن النموذج العاشر اشتمل عل ) 0.258( تراوحت م

ى   ستقلة        ) 0.329(إل المتغیرات الم ة الخاصة ب دار الجزئی امالت االنح ل مع  ,x8, x3, x6, x1(وتمث
x4, x10, x9, x2, x7, x5(        ن ل م د مستوى أق ة إحصائیة عن ا ذات دالل ا )0.05(، وجمیعھ   ، ولھ

  .إسھامًا في تفسیر التباین في المتغیر التابع
ة            ة استخدام عین ي حال ھ ف وذج   ) n=500(من جمیع النتائج السابقة تستخلص الباحثة أن شابھ نم ت

ع     ) n=100(االنحدار المتعدد التدریجي الحالي مع النماذج السابقة بدایة من          ساھمة جمی ث م ن حی م
ستقلة    رات الم دد     )x8, x3, x6, x1, x4, x10, x9, x2, x7, x5(المتغی دار المتع وذج االنح ي نم ، ف

ا   %)91.9(التدریجي، وكانت نسبة التباین المفسر    م التوصل إلیھ د  . ، وھي أفضل النتائج التي ت وعن
ة       م العین ین حج ة ب ى العالق ر إل تمعن والنظ رات     ) n=500(ال دد المتغی الي، وع وذج الح ي النم ف

ستقلة  م الع ) 10(الم ول حج د وص رى عن ى ت ة إل ستقلة  ) 50(ین رات الم دد المتغی عاف ع ) 10(أض
وذج الحالي ھو أفضل             ة وھي أن النم ى نقطة ھام ة عل د الباحث متغیرات كانت النتائج أفضل، وتؤك

وذج      %) 91.9( والتي بلغت (R2)النماذج من حیث قیمة   اءة النم ادة كف سبة زی ت ن لكن في ذات الوق
  %).1.6(تمثل فقط ) n=400(مقارنة بالنموذج السابق ) n=500(الحالي 
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  :تعلیق عام على جمیع النتائج
 تأثیر حجم العینة على مؤشرات كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي): ٣٩(جدول 

n F تغیرF R2% R2Adj. R2%- 
R2Adj. 

تغیر 
R2% 

المتغیرات 
المساھمة 

في 
 النموذج

المعامالت 
االنحدار 
الجزئیة 

 الدالة

 الكفاءة

 ضعیفة 1 1 - 3.60 14.20 17.80 - 4.976 25
 ضعیفة 3 3 21.6 4.00 35.40 39.40 4.99 9.966 50
 متوسطة 8 8 22.5 4.60 57.30 61.90 3.454 13.420 75

 متوسطة 10 10 5.8 3.70 64.00 67.70 5.200 18.620 100
 عالیة 10 10 17.4 0.80 84.30 85.10 60.771 79.391 150
 عالیة 10 10 1.8 0.80 86.10 86.90 45.980 125.372 200
 عالیة 10 10 0.70 0.40 87.20 87.60 79.028 204.400 300
 عالیة جدًا 10 10 2.70 0.20 90.10 90.30 157.69 362.09 400
 عالیة جدًا 10 10 1.60 0.10 91.80 91.90 195.71 557.8 500

بدرجة تأثیر حجم  والتي تتعلق من جمیع النتائج السابقة والتي تم عرضھا في الفصل الرابع،
 عدد – Fقیمة (العینة على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، حیث تم تحدید ودراسة كل من 

 معدل زیادة – معامل التحدید المعدل –) التقدیر( معامل التحدید–المتغیرات المستقلة في النموذج 
وتتبع التغیرات التي ) ذات الداللة اإلحصائیة عدد معامالت االنحدار الجزئیة –معامل التحدید  

تطرأ على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، نتیجة استخدام أحجام عینات مختلفة، تتراوح 
ومن ثم ) ٣٨(تم تلخیص جمیع نتائج المؤشرات التي تم تناولھا في جدول )  n≥500 ≤ 25(بین 

نسبة التباین المفسر في ضوء أحجام عینات یكون ھناك صورة واضحة التخاذ القرار بخصوص 
  .مختلفة وتأثیر ذلك على كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي

  
  :یمكن إستنتاج ما یلي) ٣٩(من جدول 

  زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في قیمة)F ( حیث كانت قیمتھا)عند استخدام عینة ) 4.976
مع مراعاة أن أكبر . حالھ) 500(دام حجم عینة عند استخ) 557.8(حالھ وبلغت ) 25(بحجم 

 .حالة) 150(بدأ عند استخدام حجم عینة ) F(تغیر في قیمة 
  زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في نسبة التباین المفسر)R2 ( حیث بلغت)عندما %) 17.80

 حالھ، مع) 500(عندما وصل حجم العینة %) 91.90(حالھ، وبلغت ) 25(كان حجم العینة 
حالھ، ) 150(وھي نسبة جیدة عند استخدام حجم عینة %) 85.10(بلغت ) R2(مراعاة أن قیمة 

حالھ أدى إلى زیادة مقدارھا ) 500(إلى ) 150(مع األخذ في االعتبار أن زیادة حجم العینة من 
 ).R2(في قیمة %) 6.8(

  زیادة حجم العینة یصاحبھا تقارب قیم)R2 ( مع قیم)Adj. R2 (لفرق حیث كان ا
، ووصل الفرق إلى )25,50,57,100(عند استخدام عینات بأحجام ) (3.6,4.0,4.6,3.7

حالھ، مع مراعاة أن بدایة التقارب الكبیر بین قیم ) 500(عندما وصل حجم العینة ) 0.10(
)R2 ( مع قیم)Adj. R2 ( كان عند استخدام حجم عینة من)حالة) 150. 

 عدد المتغیرات المستقلة التي شاركت في نموذج االنحدار زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في 
المتعدد التدریجي وساھمت في تفسیر التباین في المتغیر التابع، وبلغ عدد المتغیرات المستقلة 

متغیرات عند زیادة حجم ) 10(حالة، ووصل إلى ) 25(متغیر فقط عندما كان حجم العینة ) 1(
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حالة شاركت جمیع المتغیرات المستقلة في ) 100(ام وعند استخد. حالھ) 500(العینة إلى 
 .تفسیر التباین في المتغیر التابع

  زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في عدد معامالت االنحدار الجزئیة ذات الداللة اإلحصائیة في
معامل انحدار جزئي فقط عندما كان حجم ) 1(نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، وبلغ عددھا 

) 50(معامالت انحدار جزئي عند زیادة حجم العینة إلى ) 10(حالھ، ووصل إلى ) 25(نة العی
حالھ شاركت جمیع معامالت االنحدار الجزئیة في نموذج االنحدار ) 100(وعند استخدام . حالھ

 .المتعدد التدریجي
نة ومن خالل التمعن في جمیع المؤشرات السابقة والتغیرات التي صاحبت زیادة حجم العی

) 15(حالھ أي ) 150(حالھ، ترى الباحثة أن استخدام حجم عینة من ) 500(حالھ إلى ) 25(من 
حالھ لكل متغیر مستقل، ھي األنسب في دراسة نسبة التباین المفسر في نموذج االنحدار المتعدد 

جي التدریجي في الدراسة الحالیة، حیث أن جمیع مؤشرات كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدری
، وبالرغم أن زیادة حجم العینة %)85.1(مناسبة وكفاءة النموذج عالیة ونسبة التباین المفسر بلغت 

، یزید )أضعاف عدد المتغیرات المستقلة50(حالھ ) 500(حالة وصوًال إلى حجم عینة ) 150(عن 
ر تصل إلى من كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي، إال أن نسبة الزیادة في التباین المفس

فقط، وھي نسبة ترى الباحثة أنھا قلیلة مقابل التكالیف والمجھود والوقت الذي یصاحب %) 6.8(
خاصة وأن زیادة حجم العینة یعتبر العامل حالھ، ) 500(حالھ إلى ) 150(زیادة حجم العینة من 

ذا كان حجم العینة فإ. األساس في تقریر فیما إذا كانت نتائج أي دراسة دالة أو غیر دالة إحصائیًا
كبیرًا جدًا فإن ذلك یؤدي إلى تضخیم الفروق البسیطة بحیث یصبح لھا داللة وبالمقابل حجم العینة 

  .الصغیر یؤدي الى إخفاء الفروق المھمة
ان في حالة االنحدار المتعدد ال یقل حجم ) ٢٠١٥سبیل، (تتفق النتائج الحالیة مع نتائج دراسة

أن الحجم األمثل للعینة في ) ١٠١٣الغامدي،(فقت مع نتائج دراسة  مفردة، وات30العینة عن 
من حجم المجتمع، كما اتفقت النتائج الحالیة إلى  % 30دراسات االنحدار المتعدد المعیاري وھو 

أن حجم العینة المناسب یمكن تحدیده ) Tabachnick & Fidell, 2013(حد كبیر مع ما ذكره 
عدد المتغیرات المستقلة، واتفقت الدراسة الحالیة مع ما ذكره  p حیث n>(50+8×p)بالمعادلة 

 مفردة ، كذلك اتفقت النتائج 50ان في االنحدار المتعدد ال یقل حجم العینة عن ) ٢٠١٠مراد،(
أن حجم العینة األمثل في دراسات االنحدار ھو ) Stevens, 2002(الحالیة تمامًا مع ما ذكره 

ولم تجد الباحثة من خالل الدراسات السابقة ما یختلف عن نتائج . ئحالة لكل متغیر منب15تقریبا 
  . الدراسة الحالیة من حیث حجم العینة األمثل

  
  :ملخص النتائج

     (حالة، لوحظ أن قیمة ) 25(عند استخدام عینة بحجمF ( تساوي)ة إحصائیا   )4,975 ، وھي دال
ة    ستوى دالل د م ة )0.05(عن ساوي (R2)، قیم ذا ی) 0.178( ت سر   وھ وذج یف ي أن النم عن

د      %) 17.8( ستقلة، یوج رات الم أثیر المتغی ى ت زى إل ذي یع ابع وال ر الت ي المتغی این ف ن التب م
ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ي ذو دالل دار جزئ زًا وبمعامل انح ھ إسھامًا متمی متغیر مستقل واحد ل

  .ضعیفة) n=25(الة التابع، لذا یمكن القول أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في ح
     (حالة، لوحظ أن قیمة ) 50(عند استخدام عینة بحجمF ( تساوي)ة إحصائیا   )9.966 ، وھي دال

ة    ستوى دالل د م ة  )0.05(عن ساوي(R2)، قیم سر   ) (0.394 ت وذج یف ي أن النم ذا یعن وھ
د        %) 39.4( ستقلة، یوج رات الم أثیر المتغی ى ت ) 3(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إل

ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع
  .ضعیفة) n=50(التابع، لذا یمكن القول أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 
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   م ة بحج تخدام عین د اس ة ) 75(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة )13.420(ت ي دال ، وھ
سر   ) 0.619( تساوي (R2)، قیمة )0.05(ئیا عند مستوى داللة    إحصا وذج یف وھذا یعني أن النم

د        %) 61.9( ستقلة، یوج رات الم أثیر المتغی ى ت ) 8(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إل
ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع

  .متوسطة) n =75(بع، لذا یمكن القول أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة التا
    م ة بحج تخدام عین د اس ة   ) 100(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة  )18.620(ت ي دال ، وھ

سر   ) 0.677( تساوي (R2)، قیمة )0.05(إحصائیا عند مستوى داللة     وذج یف وھذا یعني أن النم
د  من الت %) 67.7( ) 10(باین في المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج

ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع
ة      ي حال دریجي ف دد الت دار المتع وذج االنح اءة نم ول إن كف ن الق ذا یمك ابع، ل ) n =100(الت

  .متوسطة
  د اس م  عن ة بحج ة   ) 150(تخدام عین وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة  )79.391(ت ي دال ، وھ

سر   ) 0.851( تساوي (R2)، قیمة )0.05(إحصائیا عند مستوى داللة     وذج یف وھذا یعني أن النم
د   %) 85.1( ) 10(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج

ر            متغیرات مستقلة ل   ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح ھا إسھامًا متمیزًا وبمع
  .عالیة) n =150(التابع، لذا یمكن القول أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 

    م ة بحج تخدام عین د اس ة   ) 200(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة  )125.37(ت ي دال ، وھ
سر   ) 0.869( تساوي (R2)، قیمة )0.05(لة إحصائیا عند مستوى دال    وذج یف وھذا یعني أن النم

د   %) 86.9( ) 10(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج
ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع

  .عالیة) n =200(ول إن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة التابع، لذا یمكن الق
   م ة بحج تخدام عین د اس ة ) 300(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة )204.4(ت ي دال ، وھ

سر   ) 0.876( تساوي (R2)، قیمة )0.05(إحصائیا عند مستوى داللة     وذج یف وھذا یعني أن النم
د  من التباین في المتغیر ا %) 87.6( ) 10(لتابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج

ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع
  .عالیة) n=300(التابع، لذا یمكن القول أن كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي في حالة 

    م ة بحج تخدام عین د اس ة   ) 400(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة  )362.09(ت ي دال ، وھ
سر   ) 0.903( تساوي (R2)، قیمة )0.05(إحصائیا عند مستوى داللة     وذج یف وھذا یعني أن النم

د   %) 90.3( ) 10(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج
ر         متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا       ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح وبمع

ة              ي حال دریجي ف دد الت دار المتع وذج االنح ة  ) n =400(التابع، لذا یمكن القول إن كفاءة نم عالی
  .جدًا
   م ة بحج تخدام عین د اس ة ) 500(عن وحظ أن قیم ة، ل ساوي ) F(حال ة )557.8(ت ي دال ، وھ

سر   ) 0.919( تساوي (R2) ، قیمة)0.05(إحصائیا عند مستوى داللة     وذج یف وھذا یعني أن النم
د   %) 91.9( ) 10(من التباین في المتغیر التابع والذي یعزى إلى تأثیر المتغیرات المستقلة، یوج

ر               ى المتغی ة إحصائیة عل ة ذو دالل دار جزئی امالت انح متغیرات مستقلة لھا إسھامًا متمیزًا وبمع
و          اءة نم ول أن كف ة       التابع، لذا یمكن الق ي حال دریجي ف دد الت دار المتع ة  ) n=500(ذج االنح عالی

  .جدًا
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      زیادة حجم العینة یصاحبھا زیادة في قیمة)F( زیادة في نسبة التباین المفسر ،)R2(  یم ، تقارب ق
)R2 (   مع قیم)Adj. R2(        دار وذج االنح ، زیادة في عدد المتغیرات المستقلة التي شاركت في نم

ي   اھمت ف دریجي وس دد الت امالت      المتع دد مع ي ع ادة ف ابع، زی ر الت ي المتغی این ف سیر التب  تف
 .االنحدار الجزئیة ذات الداللة اإلحصائیة في نموذج االنحدار المتعدد التدریجي

   ي دراسة         ) 15(حالة أي ) 150(استخدام حجم عینة من سب ف ستقل ھي األن ر م ة لكل متغی حال
ع      نسبة التباین المفسر في نموذج االنحدار المتعدد ا       ث أن جمی ة، حی ي الدراسة الحالی لتدریجي ف

این             سبة التب ة ون وذج عالی اءة النم مؤشرات كفاءة نموذج االنحدار المتعدد التدریجي مناسبة وكف
  %).85.1(المفسر بلغت 

  أضعاف 50(حالة ) 500(حالة وصوال إلى حجم عینة ) 150(بالرغم أن زیادة حجم العینة عن 
ادة         یزی) عدد المتغیرات المستقلة   سبة الزی دریجي إال أن ن دد الت د من كفاءة نموذج االنحدار المتع

ى    الیف          %) 6.8(في التباین المفسر تصل إل ل التك ة مقاب ا قلیل ة أنھ رى الباحث سبة ت ط، وھي ن فق
  .حالة) 500(حالة إلى ) 150(والمجھود والوقت الذي یصاحب زیادة حجم العینة من 

  :التوصیات
  :ن النتائج، توصي الباحثة بما یليحیث أن التوصیات تنبثق م

      یة ع التوص دریجي، م دد الت دار المتع تخدام االنح د اس م عن غیرة الحج ات ص تخدام عین دم اس ع
م         15باستخدام   د حج ن تحدی  فردًا لكل متغیر مستقل عند دراسة االنحدار المتعدد التدریجي، یمك

ًا للم  دریجي وفق دد الت دار المتع ة االنح ب لدراس ة المناس ة العین ة التالی ث ) (10p+50عادل  Pحی
 .عدد المتغیرات المستقلة

      عدم االعتماد على قیمة)F (        ،دریجي دد الت دار المتع وذج االنح فقط كمؤشر أساسي في كفاءة نم
دد      دار المتع وذج االنح اءة نم ة كف د دراس ار عن ي االعتب رات ف ن المؤش ة م ذ مجموع ب أخ یج

ل   دریجي مث ة : (الت س   – Fقیم رات الم دد المتغی وذج    ع ي النم د  –تقلة ف ل التحدی دیر ( معام  –) التق
دل   د المع ل التحدی د  –معام ل التحدی ادة معام دل زی ة ذات – مع دار الجزئی امالت االنح دد مع  ع

 ).الداللة اإلحصائیة
    ة ذ قیم دریجي،    ) R2(ضرورة أخ دار الت وذج االنح اءة نم د دراسة كف ار عن ي االعتب ة ف المعدل

ات صغیرة ال      ة العین م خاصة في حال یم     . حج ى ق اد عل دم االعتم ي     ) B(وع ة الباحث ف د رغب عن
یم               ى ق اد عل ل یجب اإلعتم ابع، ب ر الت . Betaمعرفة مدى اسھام المتغیرات المستقلة على المتغی
  .والتأكد من توافر فرضیات االنحدار المتعدد التدریجي عند استخدامھ في البحوث التربویة

    :المقترحات
  دار   إجراء دراسة تتناول كفاءة ا ة االنح امي  (النحدار المتعدد مع اختالف طریق ي  –األم  – الخلف

 .عند اختالف حجوم العینات) الھرمي
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  :المراجع
  :المراجع العربیة: أوال
 مناھج البحث وطرق التحلیل اإلحصائي في العلوم ). ٢٠١٠. (أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال

 . مكتبة االنجلو المصریة:العربيجمھوریة مصر . النفسیة والتربویة واالجتماعیة
 دار : مصر. مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة). ٢٠٠٦. (أبو عالم، رجاء محمود

 .النشر للجامعات
 الریاض. العینات وتطبیقاتھا في البحوث االجتماعیة). ١٩٩٧. (أبو شعر، عبد الرزاق امین :

 .معھد اإلدارة العامة
 معھد : الریاض). ٢ط  (تحلیل االنحدار الخطي). ٢٠١٦ (.إسماعیل، محمد عبد الرحمن

 .اإلدارة العامة
 مقارنة طریقتي المربعات الصغرى والمكونات ). ٢٠٠٤. (الجراح، محمد عبد الھادي رضا

كلیة التربیة بجامعھ ام . رسالة ماجستیر. الرئیسیة وتحلیل االنحدار باستخدام أسلوب المحاكاة
 .القرى

 ١ط (اإلحصاء التقلیدي والمتقدم في البحوث التربویة). ٢٠١٤(رالشافعي، محمد منصو .(
 .مكتبة الُرشد: المملكة العربیة السعودیة

 دار المسیرة: ّعمان). ١ط(أساسیات البحث العلمي). ٢٠٠٧. (الضامن، حسن بخیت. 
 اإلحصاء االستداللي المتقدم في التربیة وعلم النفس). ٢٠٠٦. (الضوي، محسوب عبد القادر .

 .مكتبة االنجلو المصریة: لقاھرا
 كیفیة اكتشاف ومعالجة القیم الشاذة في البیانات ). ٢٠١٧. (العتیبي، ھذال عبد اهللا مبروك

كلیة التربیة بجامعھ . رسالة دكتوراه. )دراسة تطبیقیة على نموذج االنحدار المتعدد(اإلحصائیة 
 . ام القرى

 م العینة على القدرة التنبؤیة لنموذج االنحدار تأثیر حج). ٢٠١٣. (الغامدي، عادل عبد الخالق
 .كلیة التربیة بجامعة ام القرى. رسالة ماجستیر. المتعدد المعیاري

 مجلة تكریت . ، المشاھدات غیر المألوفة في نموذج االنحدار)٢٠٠٨. (الغنام، محمد طھ احمد
 .١٤٣-١٥٥. ٩. للعلوم اإلداریة واالقتصادیة

  ،العامري، أحمد بن سالم، آل مذھب، معدي بن محمد والعمر، بدران القحطاني، سالم بن سعید
). ٤ط(SPSS. منھج البحث في العلوم السلوكیة مع تطبیقات على ). ٢٠١٣. (بن عبد الرحمن

 . العبیكان للنشر والتوزیع: الریاض
 الكویت). ١ط. ( تصمیم البحوث في العلوم السلوكیة).٢٠٠١. (القرشي، عبد الفتاح إبراھیم :

 . دار القلم
 مدخل الى البحث في العلوم ). م٢٠١٤. (الكیالني، عبد اهللا زید والشریفین، نضال كمال

 .دار المسیرة: األردن). ٤ط. (التربویة واالجتماعیة
 استخدام بعض األسالیب االحصائیة المختلفة لدراسة العالقة ). ١٩٩٩. (المطرفي، حسن بخیت

 .كلیة التربیة بجامعة ام القرى. رسالة ماجستیر. تابعبین المتغیرات المستقلة والمتغیر ال
 ٣٤مجلة . طریقة مقترحة الكتشاف االزدواج الخطي المتعدد). ٢٠١٢. (الھبیل، عبد اهللا .

٢١-٧. ١٠٦. 
 اإلحصاء النفسي والتربوي تطبیقات باستخدام ). ٢٠١٦. (حسن، عزت عبد الحمید محمد

 .دار الفكر العربي: القاھرة. SPSSبرنامج 
 في تقدیر المعلمات مقارنة بین قیم معامل االرتباط الذاتي ). ٢٠٠٦. (راشد، صفوان ناظم 

 .١٣٥-١٢١. ١٠. المجلة العراقیة للعلوم اإلحصائیة. بطریقة المربعات الصغرى
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 منھجیة البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي ). ٢٠٠٤. (زیتون، كمال عبد المجید 
 .عالم الكتب: لقاھرةا. والكیفي

 أثر المتغیرات المساعدة وحجم العینة على تقدیرات ). ٢٠١٥. (سبیل، ادم عبد اهللا عثمان
 . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا. رسالة دكتوراه. المعاینات االحتمالیة

 تحلیل قیاسي تطبیقي ألثار ).  ٢٠١٤. (سالم، كمال سلطان محمد ورفاعي، محمد خلف
 مجلة.  الخطي المتعدد على قیم ومعنویة معامالت نموذج االنحدار الخطي المتعدداالزدواج
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