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ABSTRACT 
To identify certain variable that influence the result Internet and Computing Core 

Certification examination (IC3) which is conducted in the Computer Center and Internet at the 

University of Mosul. The affect of the response of the examination score in the computer 

applications by seven explanatory variables were studied, the variables are: the score of 

computer basics examination, the examinee's sex, the experience of the examinee in the 

computer, the specialization of the examinee, the participation of the examinee in courses, 

degree to be obtained through study and the repeated participation in the examination.  

Four statistical procedures were applied to select the best regression equation that 

involves the explanatory variables which have a real effect on the dependent variable. These 

procedures include: forward selection, backward elimination, stepwise regression and all 

possible procedures depending on certain comparison measures, which include mean square 

error MSe, and Mallows-Cp Statistics. 

It was clear that the best model which non-presence of the constant 0, and involves the 

variables: the score of computer basics examination, the examinee's sex, the specialization of 

the examinee and degree to be obtained through study. 

Keywords: Regression Analysis, Forward Selection Procedure, Backward Elimination 

Procedure, Stepwise Selection Procedure, All Possible Regressions Procedure. 

 (IC3)عيين بعض المتغيرات المؤثرة على منح شهادة أساسيات الحاسوب واالنترنت ت
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 الملخص
ررات اـسراسرررية درجررة امتحررا  للتعررر ع علررم المتت رررات المرر  ر  علررم  وهررو د ررخ اارتتررارات للحىرروا علررم يرر اد  دساسرريات التطبيقرر

رررات درجرررة امتحرررا  والررريُ رى ررررر زرررح مربرررال الحاسررروب واانترنررر  زرررح جامعرررة الموصرررل، زقرررخ دىر   ررر  ر  (IC3) الحاسررروب واانترنررر  التطبيقرر
رررية درجرررة اامتحرررا  زرررح دساسررريات الحاسررروب، جرررال المىمرررتح ، ربرررر  المىمرررتح   : )المتت رررر المعتمرررخة مترررتعة متت ررررات  وضررريحية هرررح اـسراسر

 مشاربة ماامتحا . مشاربة المىمتح  مالخورات، الخراسة المتقخم إل  ا وإعاد  ال مالحاسوب،  خىص المىمتح  وزق الخراسة ال امعية، 
طىت ِّقررر  درطرررق طراارررق إ ىرررااية وهرررور  ة ا رررا وهرررح: طريقرررة اارتيرررار اـمرررامح، الحررريع الع ترررح، اانحرررخار المترررخر  وطريقرررة برررل 
اانحرررخارات المم ارررة، وتلرررأ ارتيرررار دزحرررل دنمررروت  انحرررخار رحرررا المتت ررررات المررر  ر  زعليررراى علرررم المتت رررر المعتمرررخ مااعتمررراد علرررم م ياسرررح 

 ة: متوسط مرطعات الخط  وإ ىااية مالو. المفاضل
ويحررا المتت رررات: درجررة اامتحررا  زررح دساسرريات الحاسرروب،   ا حررأ د  اـنمرروت  اـزحررل هررو الرريُ ا رحتررُو علررم ال اةرر 

 جال المىمتح ،  خىص المىمتح  وزق الخراسة ال امعية، الخراسة المتقخم إل  ا. 
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ر اامامح )المتايرة, الحيع الع تح, اانحخار المتخر , بل   حل ل اانحخار, اارتياالكلمات المفتاحية: 
 .اانحخارات المم اة

مـــة  الُمقد ِّ

 Internet and Computing Coreمراأ ير اد  دساسريات الحاسروب واانترنر  ماي محعة سا   ادررل 

Certification (IC3)  دةلرروم عررالح، ب  ررخ متطلتررات اانخررراح زررح ا ررخ متررتويات الخراسررات العليررا لا ررل يرر اد :
 Computing Fundamentalمتراد  الحاسروب هرح:   ال رة ارتترارات IC3ماجتت ر دو دبتوراه. يتحم  امتحرا  

، وهاالأ الك  ر م  المراكرال  Living on lineاانترن ر   التعامل مقو  Key applicationsالتطبيقررات اـسراسرية و 
وجررخ عوامررل  . [5] ة2005م ررل يررربة الخلررير للتررخريي والتعلرريا ) والمعاهررخ والشررربات دةررخت اهتمامرراى ة رريا الموضررو 

، زتحل ررل اانحررخار مرر  التحال ررل اا ىررااية المعتمررخ  علررم ما  يررة ارتتررار IC3مرر  ر  علررم بررل دو د ررخ ارتتررارات 
 ر .، زحال ع  التاب  والتيطIC3الفرضيات ارتيار العوامل الم  ر  و وضيأ العالهة ة ا ا وط   نتاار ارتتارات 

ويترررتخخم زرررح  ،إِّ   حل رررل اانحرررخار رىعطرررح طريقرررة سررر لة مف ومرررة لتحررر  العالهرررات الخاليرررة ةررر   المتت ررررات
. مر  اـزحرل د  نخترار دنمروت  اانحرخار الريُ [9] وصف البيانات والتيطر  عل  ا وبريلأ  قرخير المعلمرات والتابر 

ا ىررااية زررح  فترر ر التت رررات زررح المتت ررر رحتررُو علررم دهررل عررخد مم رر  مرر  المتت رررات التوضرريحية تات اـهميررة ا
المعتمررخ ود  الا ررا  دو الفشررل ل نمرروت  المىقررخر رعتمررخ علررم ارتيررار طريقررة  قررخير معلمررات اـنمرروت  ومرر   ررا علررم 

 .[1]صفات المعلمات التح س تا  قخيرها  تي متت رات الخراسة

 الهـدف

ررررية حررررا  هاالررررأ معررررر المتت رررررات التررررح رعتقررررخ م ن ررررا  رررر  ر علررررم درجررررة امت ررررات اـسراسر وهررررو د ررررخ التطبيقرر
، ولتع رر   المتت رررات المرر  ر  سررتطبق درطررق (IC3) اارتتررارات للحىرروا علررم يرر اد  دساسرريات الحاسرروب واانترنرر 

وهح: طريقة اارتيار اـمامح، الحيع الع تح، اانحخار المتخر  وطريقرة برل  طرااق إ ىااية زح  حل ل اانحخار
مرررر  رررررالا المقارنررررة ةرررر   نترررراار الطراارررق اـرطررررق سيتررررتخلص دزحررررل دنمرررروت  انحررررخار رحررررا اانحرررخارات المم اررررة. و 

متوسرط مرطعرات مااعتمراد علرم م ياسرح المفاضرلة: التطبيقررات اـسراسرية درجة امتحا  المتت رات الم  ر  زعلياى علم 
 .(Cp-Mallow's statistics)وإ ىااية مالو (mean squares error-MSe) الخط  

        ل االنحدارتحلي

إ   حل ررررل اانحرررررخار يتم رررررل معالهرررررة سرررررببية ةررررر   متت رررررر دو م موعرررررة متت ررررررات رىطلرررررق عل  رررررا مرررررالمتت رات 
 ة.  Dependent Variableة ومتت ر معتمخ )Explanatory Variablesالتوضيحية دو المىفتر  )

تت رر المعتمرخ مر  ررالا دراسرة إِّ  ال خع م   طب ق  حل ل اانحخار هو  حخيرخ العوامرل الترح  ر  ر زرح الم
م موعرة مرر  البيانررات التررح  ىترراعخ زررح  قررخير معلمررات اـنمرروت  ومرر   ررا التابرر  دو  قررخير  يمررة المتت ررر المعتمررخ عاررخ 

 حل ررل اانحررخار رعطررح  يمرراى عخدرررة لترر   ر العوامررل المىفتررر  علررم  زرر     رروزر ال رريا التقخيريررة للمتت رررات التوضرريحية، 
يال ظ م  تلأ د  دنموت  اانحخار رعتمرخ داامراى علرم العالهرة الترببية ممعارم د  ر رو  التت رر زرح و المتت ر المعتمخ 

 .[10] المتت ر المعتمخللتت ر زح  اى رايتي اى المتت ر التوضيحح سبت
دنر  مر  الحرروُر التفريررق ةر   نروع   مر  العالهرات الترح  ررطط المتت ررر  [1]ة 2008لقرخ تبرر ال راعونح )

هريا رعارح د   ت رر  ريا المتت رر المعتمرخ  f(x)=yت ررات التوضيح رة، الاو  اـوا رتمم مالعالهة الخالية المعتمخ مالمت
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رعتمخ زقط علم  تاي  المتت رات التوضيحية زح اـنموت ،  والارو  ال رانح رترمم مالعالهرة اا ىرااية الترح دنموتج را 
خ مررر   حرررم   اـنمررروت  زحرررالى عررر  المتت ررررات  ا رم اررر  ا تررروا  جميرررق المتت ررررات التوضررريحية، ومررر  هارررا برررا  ا ةرررى

ة وهررو الرريُ ر رريل ال ررال  مرر  التت ررر زررح المتت ررر المعتمررخ والرريُ سررببت ى (residualsالتوضرريحية  ررررخاى رم ررل البررواهح 
 [7]و [10]إ  صيتة اانحخار الخطح المتعخد هح: المتت رات التوضيحية غ ر المخرجة زح دنموت  اانحخار.

iij

m

j

ji Xy  ++= 
=1

0                                                    ...(1)   

 .j=1, 2, ..., mعخد المتت رات التوضيحية=  ; i=1, 2, ... , nد : عخد المشاهخات )اـزرادة=  إت
iyرر  العشروااح، : المتت ر المعتمخ،  تحخد  يمت  دساساى ع  طريق معالا اـنموت  و يا المتت رات التوضريحية والمتت 

 ليا رىتمم مالمتت ر الخارلح.
ijX  يمة المشاهخ  :i  زح المتت ر التوضيححj. 
oβ : م  المتت رات التوضيحية علي ، وطيانياى هو محل  قراطق ررط ٍُ است امة المتت ر المعتمخ عاخما ا يوجخ     ر ـ

لىرفر )عرخم ا تروا  اـنمروت  عل  راة  تراُو ا oβدو متتور اانحرخار مرق المحرور الىرادُ، زعارخما  كرو   يمرة 
 .اـصلعاخاي رمر رط دو متتور اانحخار م  نقطة 

jβ :( معلمات اانحخارregression Coefficients ة التح  ىش ر  يم ا إلم مقرخار التت رر الريُ رحرخ  زرح المتت رر
ة ـُ مررر  معلمرررات المعتمرررخ عارررخما  تت رررر  يمرررة المتت رررر التوضررريحح و رررخ  وا رررخ ، زرررح  الرررة وجرررود  يمرررة سرررالت

اانحخار رعاح تلأ وجود عالهة ع تية )سالتةة ة   المتت ر التوضيحح مق المتت ر المعتمخ ة اما وجود اايرار  
 الموجتة رىش ر إلم وجود عالهة طردرة.

iε : البواهحresiduals):رم ل  خ الخط  زح المشاهخ   ةi .رط  است امة المتت ر المعتمخة( 
 فوزات لىياغة اـنموت  العام مالىور  اآل ية:رم   ماستخخام المى

                …(2) 

 ة رحتُو مشاهخات المتت ر المعتمخ.   n×1: مىت   عمودُ دمعادهى ) 

(3)…                                                                                              =  

ة و حتررُو علررم مشرراهخات المتت رررات التوضرريحية ويحتررُو عمودهررا اـوا علررم  رريا p×n: هرح مىررفوزة دمعادهررا ) 
 :اى اليُ  يمت ى  تاُو وا خ oβالمحروب مالحخ ال اة   الوا خ الىحيأ ليىم ل المتت ر 

…(4)                                                                                   

P=m+1 

 ة ويحتُو علم معالا اـنموت  الم  ولة والمطلوب  قخيرها.P×1: مىت   عمودُ دمعادهى ) 
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                                                                                                             …(5)          

 اختيار أفضل معادلة انحدار

ل علررم التقل رررل مرر  ال  رررخ  إ   قل ررل عررخد المتت ررررات التوضرريحية الترررح  ىتررتجخخم زرررح اـنمرروت  الا ررااح رجعمرررج
 قل رل المتت ررات والوه  والكلفة وبيلأ رحم  س ولة التحل ل والف ا، وعلية وجي د  ر و  هارا  مواننرة ةر   عمليرة 

ر  م هرل عرخد  التوضيحية ونياد  عخدها للحىوا علم نتاار  اب ير  د يقرة، كي رو  مر  اـزحرل ارتيرار المعادلرة المىفترِّ
مرة ول را  ر   ر علرم المتت رر المعتمرخ . هاالرأ العخيرخ مر  [2]م  المتت رات التوضيحية مح    كو  هيه المتت ررات مى ِّ

طريقرة مختلفرة، بمرا طررر   21إلرم  Castle et al. (2009) [8]ر زقرخ ديرار طراارق ارتيرار دزحرل دنمروت  انحرخا
طريقررة مقتر رة ارتيررار دزحرل دنمرروت  انحرخار مااعتمرراد علرم معامررل اار تراح ال الاررح. ددنرراه  [6]ة 2011محمرود )

 عل  ا. (packages)دك ر الطرااق استخخاماى وهخ ر و  سبي تلأ ا توا  البرامر والحالم الحاسوطية 
              Forward selection methodطريقة اارتيار اـمامح )المتايرة 1-
                  Backward elimination methodطريقة الحيع الخلفح )الع تحة 2-

    Stepwise regression method             طريقة اانحخار المتخر       3-
                    All Possible regressions methodطريقة بل اانحخارات المم اة 4-

زح طريقة اارتيار اـمامح، الحيع الخلفح وطريقة اانحخار التخري ح س تا المفاضلة ع  طريرق ارتترار 
F  تا المفاضرلة عر  طريقرة  ر للفرضيات  وا مىادر التتاي  الكلية وال الاية، دما زح طريقة برل اانحرخارات المم ارة

 .Cp [4]وإ ىااية مالو  MSeط مرطعات الخط  المقاييل: متوس
 ادلت :   رىحخد دهة     ر المتت رات التوضيحية، ومق: Mean squares error  متوسط مرطعات الخط 

)1(

)(
1

2

+−

−

=

=



mn

YY

MSe

n

i

ii

               …(6) 

اـنمروت   هح التح  ىفجحل م هل عخد م  المتت رات التوضيحية الخارلرة زرح MSeدصتر  إِّ   المعادلة تات
 .[6] مة المعادلة التقخيرية وعلي ِّ رم   استخخام ى معياراى للح ا علم مال

 Cp-Mallow Statistics   إحصائية مالو

 عتمخ  يمة هيا الم يا  علم متوسط م مو  مرطعات اـرطا  ل يا البيانات الخارلة زرح اـنمروت  الخطرح 
ة، kلررم المتت ررر المعتمررخ وبرريلأ المتت رررات ل نمرروت  المررخرو  )ة المرر  ر  عm) بازررة المتعررخد الرريُ رحررا المتت رررات

، ويم رر  إر رراد  يمترر  Cp حخيررخ المعادلرة اـزحررل مارتيررار دهررل  يمررة  يررتا ، عرر  طريررق هرريا الم يررا k<m  ر  د  
 وزق الىيتة اآل ية:

...(7)                                                                      Cp = 

 method       Forward selectionطريقة االختيار األمامي )المباشر(    
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 بررخد الطريقررة مارتيررار المتت رررات التوضرريحية التررح  ررخرل زررح المعادلررة متت ررراى معررخ اآلرررر وتلررأ عرر  طريررق 
 للفرضية ال الاية. F-المختبر اا ىااح

               Backward elimination methodطريقة الحذف الخلفي )العكسي( 

يررررتا إدررررراا جميررررق المتت ررررررات التوضرررريحية زررررح معادلرررررة اانحررررخار بخطررررو  دولرررررم، وعرررر  طريقررررة المختبرررررر 
للفرضررية ال الايررة يررتا  رريع المتت رررات التوضرريحية التررح لرريل ل ررا دالررة إ ىررااية الوا ررخ  لررو اآلرررر  F-اا ىررااح

. لح   الوصوا إلم الىيتة الا ااية للمعادل  ة التح  حتُو علم المتت رات تات الت   ر المعاُو

 stepwise regression methodطريقة االنحدار المتدرج           

 ترررمم درحررراى مطريقرررة الخطررروات المتتلترررلة،  رررخمر ةررر   طريقرررة اارتيرررار اـمرررامح ادرررراا المتت ررررات إلرررم 
 رات التح ليل ل ا دالة إ ىااية، ول يا التبي اـنموت   وط   طريقة الحيع الع تح التح  عمل علم  يع المتت

 .[8] واـررر  ل ا  يمتا  جخول تا  إ خاها 

                  All possible regressions methodطريقة كل االنحدارات الممكنة

 وضريحح وا رخ  الترح  حترُو علرم متت رر [4]ة  عتمخ علم إر اد بل الامات  المم ارة )عرخدها رتراُو 
مرر  المتت رررات التوضرريحية،  وضررق الامررات  التررح  حتررُو علررم نفررل عررخد المتت رررات التوضرريحية زررح  mو تررم عررخد 

، وهررخ يررتا إر رراد معررر  لررأ الامررات  وزررق مررا يررراه التا رر  ضرررورياى، والتررح mم رراميق عليرر  زرر   عررخد الم رراميق هررو 
لومررررات المتعلقررررة مطبيعررررة العالهررررة ةرررر   المتت ررررر المعتمررررخ وم موعررررة المتت رررررات  عطررررح للمىحلررررل دكبررررر بميررررة مرررر  المع

التوضرريحية. ارتيررار اـنمرروت  الماشررود  تم ررال هرريه الطريقررة مااعتمرراد علررم الخبررر  وااسررتعانة ةاترراار  حل ليررة تات 
وإ ىرااية مرالو  MSeالعالهة وطبيعة البيانرات وطعرر مقراييل المفاضرلة اا ىرااية، م رل م مرو  مرطعرات الخطر  

Cp. 

 جمع البيانات

. جمعرررر  البيانررررات مرررر  مربررررال الحاسرررروب IC3 [4] ررررا الحىرررروا علررررم ةيانررررات سررررت   متقررررخماى امتحررررا  
مل  الكليات: الترطية اـساسية، طي اـساا ، الفاو  ال م لة، ال اخسة،   IC3واانترن / و خ  الر وو خ  الخورات ويج

 ية.  تكو  متت رات التح  م  متت ر معتمخ وستعة متت رات وهح:الترط وبلية علوم الحاسوب والرياضيات
ة درجة، ود  عخد اـسئلة  750ة درجة، عالمة الا ا  )1000: درجة امتحا  التطبيقات اـساسية، م ونٌة م  )

 ة د يقة.45ة س ااى وطوه  مىحخد مقخارهى )45هو )
 وب.: درجة امتحا  دساسيات الحاس

 : جال المىمتح  ) تبر، دن مة. 
 : ربر  المىمتح  مالحاسوب وزق الخراسة ال امعية.

ص المىمتح   تي الخراسة زح ال امعة )علمح، إنتانحة.   :  جخىى
 .IC3: مشاربة المىمتح  مالخورات المقامة للر 

   المطلوب الحىوا عل  ا م  هِّبل المىمتح  )دةلوم عاٍا، ماجتت ر، دبتوراهة.: الش اد
 : إعاد  اامتحا  )دعاد مر  وا خ ، مر   ،  ال  مراتة. 



  أحمد محمد زكي إسماعيلو  مروان عبد العزيز دبدوب 
 

 

118 

 ة زح  حل ل البيانات. Minitab v.13.20استىخخم  الحالمة البرم ية )
ة هح ةيانات بمية، دما الترتة متت ررات )ة والمتت ر التوضيحح اـوا إ  ةيانات المتت ر المعتمخ )

 ة.1التوضيحية اـر ر  زقخ رمالت بما زح ال خوا )
  

  رم ال  شعتات التتة متت رات التوضيحية اـر ر  ودعخاد دزرادها. .1الجدول 
 عدد األفراد الرمز التشعبات المتغير

 

 31 0 اليبور
 29 1 اانا 

 

 38 1 هل لكىليات  ىخر  مااهر الحاسوب ز  ا 
 12 2 كىليات  ىخر  مااهر الحاسوب ز  ا متوسط

 10 3 كىليات مختىة ةتخريل مااهر الحاسوب

 
 33 0 التخىص العلمح

 27 1 التخىص اانتانح

 
 30 0 غ ر مشار  زح الخورات المقامة

 30 1 مشار  زح الخورات المقامة

 

 5 1 دةلوم عااٍ 
 34 2 ماجتت ر

 21 3 دبتوراه 

 

ْخ اامتحا   29 0 لا رىعِّ
 14 1 دعاد مر  وا خ 

 10 2 دعاد مر   
 7 3 دعاد  ال  مرات

 

 

وزرررق  [3]ال الارررح Fة، بمرررا  رررا  طب رررق ارتترررار 1طبرررق  حل رررل اانحرررخار للتوصرررل إلرررم م ونرررات المعادلرررة )
  المتار الحاسوطح التالح:

stat>Regression>Regression>Response:c1;Predictors:c2-c8>fit intercept  → OK.  
 ة. 2وهخ  ا الحىوا علم الاتاار زح ال خوا )
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 .oنتاار  حل ل اانحخار ةوجود ال اة  . 2الجدول 
The regression equation is 

y = 117 +0.776 x1 -58.8 x2 -3.3 x3 -86.6 x4 -63.1 x5 +48.8x6 -22.5 x7      
     

Predictor        Coef     SE Coef         T       P 

Constant        116.7       128.7       0.91    0.369 

x1             0.7757      0.1298       5.98    0.000 

x2             -58.76       30.23      -1.94    0.057 

x3              -3.33       24.68      -0.13    0.893 

x4             -86.62       39.11      -2.21    0.031 

x5             -63.10       32.41      -1.95    0.057 

x6              48.75       24.93       1.96    0.056 

x7             -22.50       13.40      -1.68    0.099 
 

S = 108.8       R-Sq = 68.6%     R-Sq(adj) = 64.3% 
 

Analysis of Variance 
 

Source            DF        SS           MS        F        P 

Regression         7     1342798      191828     16.20    0.000 

Residual Error    52      615632       11839 

Total             59     1958431 
 

زرررح اـنمرروت  لررريل ةررريُ دالرررة إ ىرررااية، زحرررالى عررر  د   ة د  وجرررود ال اةررر  2اوا )يال ررظ زرررح ال رررخ
، وهريا طبيعة المتت رات التوضيحية زح عالهت ا مق المتت ر المعتمرخ هرخ  ىحرتا عرخم ا تروا  اـنمروت  علرم ال اةر  

ر رر  حل ل اانحخار معخم ا تروا  اـنمروت  علرم  ة  تم2رحتا عخم اـري ةاظر ااعتتار ماهح محتويات ال خوا )
ال اة  

    
 دُ مرور متتور اانحخار م  رالا نقطة اـصل. 

ةريات المترار المشرار إلير  مرق إهمراا   حل ل اانحخار عاخ عخم ا توا  اـنمروت  علرم ال اةر   إجرا  ا 
 ة.3بما زح ال خوا )، وهخ  ا الحىوا علم نتاار  حل ل اانحخار fit interceptاـمر 

 .β0نتاار  حل ل اانحخار عاخ عخم ا توا  اـنموت  علم (. 3الجدول )

 

The regression equation is 

y = 0.861 x1 - 56.6 x2 + 5.0 x3 - 64.7 x4 - 48.4 x5 + 60.1 x6 - 21.9 x7 
 

Predictor        Coef     SE Coef         T       P 

No constant 

x1            0.86069     0.08966       9.60    0.000 

x2             -56.60       30.09      -1.88    0.065 

x3               5.00       22.86       0.22    0.828 

x4             -64.72       30.71      -2.11    0.040 

x5             -48.38       28.00      -1.73    0.090 

x6              60.12       21.51       2.79    0.007 

x7             -21.90       13.36      -1.64    0.107 
 

S = 108.6 

Analysis of Variance 
 

Source            DF        SS          MS         F        P 

Regression         7    25256816     3608117    305.79    0.000 

Residual Error    53      625361       11799 

Total             60    25882177 
 

د  اـنمرروت  المشررار إليرر  تو دالررة إ ىررااية عاررخ  Fة مرر  رررالا  يمررة 3يال ررظ مرر  الاترراار زررح ال ررخوا )
يحية  فترر التت ررات الحاصرلة زرح وهريا يرخا علرم د  برل دو معرر المتت ررات التوضر   0.05مترتور معاويرة دهرل مر 

الطرااق اـرطعة زح ارتيار دزحل دنموت  انحخار عاخ عخم ا توا  اـنموت  علم  إ تا علي ِّ ر ي  المتت ر المعتمخ.
 . MSeومتوسط مرطعات الخط   Cpوااستعانة ممقاييل المفاضلة:  يمة إ ىااية مالو   اة  اانحخار 
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 األمامي  طريقة االختيار

  المتار التالح يوضأ نتي ة هيه الطريقة:
  Stat>Regression>Stepwise>Response:c1; predictors:c2-c8;Methods>Foreward 

selection:Alpha to enter:0.05;Options: number of alternative predictors to show: 0; 

number of steps between pauses:7 → OK. 

ة المتت رررات التوضرريحية تات الخالررة اا ىررااية زررح     رهررا علررم المتت ررر المعتمررخ وهررح: 4يبرر   ال ررخوا )
 .   =Cp  7.3زح ال خوا Sوالمتم لة ةرِّ  MSe=112بما  ال ظ ال يمت  :  ،,,,

 ح.نتاار طريقة اارتيار اـمام .(4الجدول )

 

When Alpha-to-Enter: 0.05 

Response is y on 7 predictors, with N = 60 

Step            1        2        3        4 

No constant 

x1            0.929    0.979    0.810    0.815 

T-Value       39.79    33.42    10.47    10.88 

P-Value       0.000    0.000    0.000    0.000 

 

x5                       -75      -78      -69 

T-Value                -2.60    -2.82    -2.53 

P-Value                0.012    0.007    0.014 

 

x6                                 53       60 

T-Value                          2.35     2.73 

P-Value                         0.022    0.009 

 

x4                                         -60 

T-Value                                  -2.18 

P-Value                                  0.033 

 

S               126      120      115      112 

C-p            20.8     14.6     10.3      7.3 
 

 طريقة الحذف العكسي 

 المتار اآل ح: م  تا يتا  طب ق هيه الطريقة 
 Stat> Regression> Stepwise> Response:c1; predictors:c2-c8; Methods> Backward 

elimination:Alpha to enter:0.05; Options: number of alternative predictors to show: 0; 

number of steps between pauses:7  →  OK. 
ة يوضأ نتاار هيه الطريقرة   ر  يتبر   د  المتت ررات التوضريحية تات الخالرة اا ىرااية زرح 5وال خوا )

 د يال رررظ  اـمرررامح طريقرررة اارتيرررار، وطالمقارنرررة مرررق نتررراار ,,,    رهرررا علرررم المتت رررر المعتمرررخ هرررح: 
علم التوالح، زحاٌل  X2و X5 متت رات لتكو  زح الاموت ، ولكا ما ارتلفا زح دهمية المتت ري   درطعةكل  ما ارتارا 

، إ  Cp=7.1وهرخ انخفحر   يمرة إ ىرااية مرالو لتىرتأ  MSe=112ع  عخم  ت ر  يمة متوسط مرطعات الخطر  
ومر   اـرررر  تح، مرق تلرأ ر ري د  نحىرل علرم نتراار الطراارق هيا اانخفاض رعطح دزحلية لطريقة الحيع الع

  ا المفاضلة زح ارتيار المتت رات التوضيحية.
 نتاار طريقة الحيع الع تح.(. 5الجدول )

 

When Alpha-to-Remove: 0.05 
 

Response is y on 7 predictors, with N = 60 

Step            1        2        3        4 

No constant 
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x1            0.861    0.871    0.845    0.832 

T-Value        9.60    11.53    11.27    10.91 

P-Value       0.000    0.000    0.000    0.000 
 

x2              -57      -55      -55      -73 

T-Value       -1.88    -1.90    -1.88    -2.56 

P-Value       0.065    0.063    0.065    0.013 
 

x3                5                            

T-Value        0.22                            

P-Value       0.828                            
 

x4              -65      -68      -68      -78 

T-Value       -2.11    -2.51    -2.49    -2.85 

P-Value       0.040    0.015    0.016    0.006 
 

x5              -48      -48      -52          

T-Value       -1.73    -1.74    -1.84          

P-Value       0.090    0.088    0.072          
 

x6               60       61       60       59 

T-Value        2.79     2.85     2.80     2.70 

P-Value       0.007    0.006    0.007    0.009 
 

x7              -22      -22                   

T-Value       -1.64    -1.65                   

P-Value       0.107    0.106                   
 

S               109      108      109      112 

C-p             7.0      5.0      5.7      7.1 
 

 

 طريقة االنحدار المتدرج

 ةاظر ااعتتار التحوير اآل ح: اـريمق  اارتيار اـمامحالمتار المشار إلي  زح طريقة  م  تا 
…Methods> Stepwise (forward and backward); alpha to enter:0.05; Alpha to  

    remove:0.05…  
ة نترراار هرريه الطريقررة   رر  يبرر   د  المتت رررات التوضرريحية تات الخالررة اا ىررااية زررح 6يوضررأ ال ررخوا )

خدت مطريقررة الحرريع الع تررح، ، ,,,     رهررا علررم المتت ررر المعتمررخ هررح: وهررح تات المتت رررات التررح  ررى
 . Cp=7.1و MSe=112: نفت ا الى ع  د  ل ما  يا م ياسح المفاضلةزح

 .طريقة اانحخار المتخر  نتاار (.6الجدول )

 

When Alpha-to-Enter: 0.05 and  Alpha-to-Remove: 0.05 
[ 

Response is y on 7 predictors, with N = 60 
 

Step             1       2        3        4 

No constant 

x1            0.861    0.871    0.845    0.832 

T-Value        9.60    11.53    11.27    10.91 

P-Value       0.000    0.000    0.000    0.000 
 

x2              -57      -55      -55      -73 

T-Value       -1.88    -1.90    -1.88    -2.56 

P-Value       0.065    0.063    0.065    0.013 
 

 

x3                5                            

T-Value        0.22                            

P-Value       0.828                            
 

x4              -65      -68      -68      -78 

T-Value       -2.11    -2.51    -2.49    -2.85 

P-Value       0.040    0.015    0.016    0.006 
 

x5              -48      -48      -52          

T-Value       -1.73    -1.74    -1.84          

P-Value       0.090    0.088    0.072          
 

x6               60       61       60       59 
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T-Value        2.79     2.85     2.80     2.70 

P-Value       0.007    0.006    0.007    0.009 
 

x7              -22      -22                   

T-Value       -1.64    -1.65                   

P-Value       0.107    0.106                   
 

S               109      108      109      112 

C-p             7.0      5.0      5.7      7.1 
 

 طريقة كل االنحدارات الممكنة

 يتا التوصل إلم نتي ة هيه الطريقة م  تا  المتار اآل ح:
Stat> Regression> Best Subsets> Response:c1; Free predictors:c2-c8; Free Predictor(s) 

in Each Model: Minimum:1; Maximum:7; Models of each size to print:1  →  OK.           
طبق المتار للحىوا علم دزحل ستعة نمات  ارتلف  كيمرا  حتوير  مر  عرخد المتت ررات التوضريحية، و را 

،   ر   ىرل برل دنمروت  Models of each size to print:1هريا اارتيرار وزرق مرا دعطراه المترار زرح اـمرر 
 ة.7م  ة   نمات  بل م موعة. والاتاار موضحة زح ال خوا ) Cpو MSeل  يمت   لرِّ علم اه

 . نتاار طريقة بل اانحخارات المم اة (.7الجدول )
 

                              x x x x x x x  

Variables    C-p       S      1 2 3 4 5 6 7  
 

   1         20.8    125.54   X              

   2         14.6    119.82   X       X      

   3         10.3    115.40   X       X X    

   4          7.1    111.62   X X   X   X    

   5          5.7    109.32   X X   X X X    

   6          5.0    107.66   X X   X X X X  

   7          7.0    108.62   X X X X X X X  
 

ة ةرر   بررل الامررات  اانحخاريررة ارتيررار اـنمرروت  اـزحررل م هررل  يمتررح 7 مرر  مقارنررة الاترراار زررح ال ررخوا )
 اى وجودهرا م مر  خعر د م  المتت رات التوضريحية الترح روط هلِّ عخ MSeومتوسط م مو  المرطعات  Cpا ىااية مالو 

 تت ر المعتمخ.زح اـنموت  بون ا هخ    ر مش ل بب ر علم الم
، م نررر  دزحرررل ,,,  رررا  ع ررر   اـنمررروت  الررريُ رحترررُو علرررم المتت ررررات التوضررريحية اـرطعرررة:

وعخد متت ررات اـنمروت ، زحرالى عر  د  هريه  Cpو MSEدنموت  دعطت  هيه الطريقة،     يال ظ  وان  ة    يا 
 . طريقة اانحخار المتخر الحيع الع تح و ل م  طريقة الاتاار دعطت ا ب

 مقارنة نتائج الطرائق األربعة

  ة.8معخ د   ا ارتيار دزحل دنموت  وزق نتاار الطرااق اـرطعة، لىخىْ  الاتاار زح ال خوا )
 ملخص نتاار الطرااق اـرطق ارتيار دزحل دنموت  انحخار.(. 8الجدول )

 المتت رات المختار   Cp MSe الطريقة المتتخخمة 

 ة,,,) 112.0 7.3 اارتيار اـمامح

 ة,,,) 112.0 7.1 الحيع الع تح 
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 ة,,,) 112.0 7.1 اانحخار المتخر 

 ة,,,) 111.62 7.1 كل اانحخارات المم اة 

زرح طريقرة  Cp، واررتالع طييرل ل يمرة MSeة يال ظ  قارب ما دعطتر  الطراارق مر   ريا 8م  ال خوا )
ات اـنموت  ع  الطرااق ال ال ة اـررر الترح دعطر  اارتيار اـمامح ع  م ية الطرااق والتح ارتلف  درحاى ممتت ر 

، وس تا ارتيار د خ اـنموتج   م  رالا دراسة  حل ل اانحخار ل ما، وهخ بان  الاتاار زح ال خول   تا   اـنموت 
 ة علم التوالح.10ة و)9)

 .,,,نتاار  حل ل اانحخار ـنموت  المتت رات  (.9الجدول )

 

The regression equation is 

y = 0.815 x1 - 60.4 x4 - 68.7 x5 + 60.1 x6 
 

Predictor        Coef     SE Coef        T        P 

Noconstant 

x1            0.81532     0.07495      10.88    0.000 

x4             -60.40       27.68      -2.18    0.033 

x5             -68.69       27.19      -2.53    0.014 

x6              60.09       22.04       2.73    0.009 
 

S = 111.8 
 

Analysis of Variance 
 

Source            DF        SS          MS         F        P 

Regression         4    25182594     6295648    503.95    0.000 

Residual Error    56      699583       12493 

Total             60    25882177 

 

 

 .,,,نتاار  حل ل اانحخار ـنموت  المتت رات  (.10الجدول )
 

The regression equation is 
 

y = 0.832 x1 - 72.9 x2 - 78.2 x4 + 59.5 x6 
 

Predictor        Coef     SE Coef        T        P 

Noconstant 

x1            0.83205     0.07626      10.91    0.000 

x2             -72.86       28.46      -2.56    0.013 

x4             -78.18       27.41      -2.85    0.006 

x6              59.49       22.01       2.70    0.009 

S = 111.6 
 

Analysis of Variance 
 

Source            DF       SS           MS         F        P 

Regression         4    25184489     6296122    505.36    0.000 

Residual Error    56      697688       12459 

Total             60    25882177 

لالرتترار ال الارح  Pة يال رظ  قرارب ةر   بازرة معطيا  مرا عرخا  ريا 10و 9مالمقارنة ة   محتور ال خول   )
ة وهررريا رعارررح هلرررة ا تماليرررة الوهرررو  زرررح الخطررر  مررر  الارررو  اـوا 10ز رررح دصرررتر زرررح ال رررخوا ) 4Xو 2Xللمتت رررري  

معاى، زحالى ع  د  طريقرة الحريع الع ترح  طامقر  مرق مرا دعطتر ى طريقرة اانحرخار المترخر   م درال ما إلم اـنموت 
وط ريا ر رو  ، ,,,وبل اانحخارات المم اة زح ارتيار اـنموت  اليُ يتحرم  المتت ررات التوضريحية 

 ة هو:iyلم  ر  علم درجة امتحا  التطبيقات اـساسية )المتت ر المعتمخ دزحل دنموت  انحخار رحا المتت رات ا

i
y


 = 0.832 xi1 - 72.9 xi2 - 78.2 xi4 + 59.5 xi6                                                             …(8)   



  أحمد محمد زكي إسماعيلو  مروان عبد العزيز دبدوب 
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درجرة  1000ة الم ونرة مر  iyمتت ر المعتمخ يتحأ م  اـنموت  د  درجة امتحا  التطبيقات اـساسية )ال
درجة زح نتي ة امتحرا  0.832  ت  ر باآل ح: إ  نياد  درجة زح نتي ة امتحا  دساسيات الحاسوب   دُ إلم نياد  

درجرررة، ودرحررراى  72.9لرررم رفرررر الخرجرررة ممقرررخار إالتطبيقرررات اـساسرررية، ة امرررا إتا برررا  المشرررار  دن رررم يررر دُ تلرررأ 
    ر الش اد  المطلوب الحىوا  زح     د درجة،  78.2 عمل علم رجفر الخرجة ممقخار التخىىات اانتانية 

درجررة، ونفررل  59.5المتقررخم لخراسررة الماجتررت ر  اليررخ درجترر  عرر  المتقررخم لخراسررة الررخةلوم العررالح ممقررخار  بررا عل  ررا 
 الالياد  للمتقخم لخراسة الخبتوراه ع  المتقخم لخراسة الماجتت ر. 

 االستنتاجات

مر  اـنمروت   ال اةر   إلترا ، علير   را  ب   م  التطب ق عخم جخور اـنموت  المتحم   اة  اانحرخار  -1
  ا طتق  درطق طرااق ارتيار دزحل دنموت  انحخار رفتر التت رات زح درجة امتحا  التطبيقررات اـسراسرية. 

اـنمروت . زرح  ر    لتكرو  زرح ,,,لتوضريحية إ  طريقة اارتيار اـمامح هخ  رخدت المتت ررات ا -2
د  طريقررررة الحرررريع الع تررررح وطريقررررة اانحررررخار المتررررخر  وطريقررررة بررررل اانحررررخارات المم اررررة  ررررخدت المتت رررررات 

 اـنموت ، زحالى ع  إعطاا ا نتاار  حل لية متطامقة. لتكو  زح  ,,,التوضيحية 
: درجررة X1معررخ المقارنررة ةرر   نترراار  حل ررل اانحررخار  ررا ارتيررار اـنمرروت  المتحررم  المتت رررات التوضرريحية :  3-

:  خىص الممتح   تي الخراسة زح ال امعرة X4: جال المىمتح  وX2اامتحا  زح دساسيات الحاسوب و
 ة  م ل اـنموت  المختار.8الش اد  المطلوب الخراسة إل  ا، ومعادلة اانحخار ): X6و

 التوصيات

الخراسررات التررح  حتررُو علررم عررخد بب ررر مرر  المتت رررات التوضرريحية والتررح رىعتقررخ د   عررخداى ما ررا لرر   رر   ر علررم  1-
عررة البيانررات وعالهتِّ ررا العلميررة وبرريلأ المتت ررر المعتمررخ، نوصررح ةتطب ررق بازررة الطرااررق ومرر   ررا الاظررر إلررم طبي

ارتتررار الفرضرريات ال الايررة للمتت رررات التوضرريحية وإضررازة الخبررر  العلميررة والعمليررة مررق اـررري ةاظررر ااعتتررار 
 مقاييل المفاضلة، وتلأ لبِّاا  زكر  صااِّتة ارتيار دزحل دنموت .

ي الخراسرررة زرررح ال امعرررة علرررم درجرررة دراسرررة دسرررتاب التررر   ر الترررلبح ل رررال المىمرررتح  و خىرررص الممرررتح   تررر  2-
 امتحا  التطبيقات اـساسية.

ااهتمرررام مرررالمتت رات التوضررريحية الترررح لررريل ل رررا دهميرررة زرررح     رهرررا علرررم درجرررة امتحرررا  التطبيقرررات اـساسرررية  3- 
مشرراربة المىمررتح  و  ربررر  المىمرتح  مالحاسرروب وزرق الخراسررة ال امعيرةوالتعرر ع علررم دسرتاب عررخم جرخواها وهررح: 

 إعاد  اامتحا .و  IC3خورات المقامة للر مال

 
 



  (IC3)تعيين بعض المتغيرات المؤثرة على منح شهادة أساسيات الحاسوب واالنترنت  
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