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 طية ومعادالت االنحدارالعالقات االرتبا
دراسة  العالقات الجغرافية بين المتغيرات إلىومجاالت تحميل  الجغرافيةييتم الباحث في بحوث 

اًل في مجال دراسة الميزانية المائية لمتربة والعوامل المؤثرة في الموازنة، نيتم ، فمثالعالقة بين متغيرين
وازنة المائية لمتربة، ومدى مساىمة كل عنصر في بالتعرف عمى العالقات المتبادلة بين مكونات الم

 المدخالت والمخرجات ليا.
واختبار تحميل التباين واالختبارات  tتقيس االختبارات التي درسناىا في المحاضرات السابقة مثل اختبار 

رق بين الالمعممية كاختبار اإلشارة واختبار مان وتني واختبار كروسكال والس، تقيس قوة أو مقدار الف
مجموعتين أو أكثر، أما العالقة بين متغيرين فأنيا تقاس باختبار آخر يسمى االرتباط، ويعني االرتباط 
بين متغيرين أن التغير في أحدىما مرتبط بالتغير في المتغير اآلخر، أي أن الزيادة أو النقصان في قيم 

ويحدد االرتباط قوة العالقة وكذلك أحد المتغيرين يصاحبو زيادة أو نقصان في قيم المتغير اآلخر، 
 اتجاىيا فقد يكون االرتباط قويًا أو ضعيفًا، وقد يكون موجب االتجاه )طرديًا( أو سالب االتجاه )عكسيًا(. 

 

 أواًل/ االرتباط وخصائصه:
يقيس االرتباط درجة العالقة بين متغيرين، وال يعني وجود عالقة بين متغيرين وجود عالقة سببية و 

، فتصنيف العالقات بين المتغيرات إلى سببية وغير سببية يقوم عمى أسس عممية محضة، وليس بينيما
  عمى أسس إحصائية. 

واالرتباط ىو اقتران التغير في ظاىرة معينة بالتغير في ظاىرة أخرى، بمعنى إذا تغيرت الظاىرة )س( 
ي قد يكون موجبًا بأن تكون العالقة تتغير الظاىرة )ص(، وىذا التغير يعبر عنو بمعامل االرتباط، والذ
 بين المتغيرين طردية، أو سالبًا فتكون العالقة بين المتغيرين عكسية.

يقتصر دور األساليب اإلحصائية عمى قياس العالقة بين متغيرين والتعبير عنيا رقميًا، واختبار مدى و 
 .صدقيا، وفيما إذا كان ليا داللة إحصائية، أم أنيا ناتجة عن الصدفة

( أي من االرتباط الموجب التام إلى االرتباط السالب التام، 1-،  1تتراوح قيمة معامل االرتباط بين )+
، فينا العالقة ت كمية األمطار زادت اإلنتاجية، فكمما زاداألمطار مع إنتاجية القمح فمثاًل: العالقة بين

فكمما ابتعدنا عن البحر تناقصت  لمعالقة العكسية،عالقة طردية تكاد تكون تامة، والمثال الثاني 
 األمطار.
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تتعدد معامالت االرتباط المستخدمة في قياس العالقة بين المتغيرات، ويتوقف اختيار معامل االرتباط 
 المناسب عمى:

أو   Nominalنوعية المتغيرات المطموب حساب االرتباط بينيا، أي إذا كانت المتغيرات اسمية  -1
 . ممة في البحوث الجغرافيةوىي المتغيرات المستع Intervalأو فترية  Ordinalرتبية 

عدد التقسيمات التي يضميا كل متغير: فمنيا متغيرات ذات تقسيم ثنائي، مثل: متغير الجنس   -2
ناث(  أو متغير )يشارك في االنتخابات ، وال يشارك)ذكور و  (، ومتغيرات ذات تقسيم ثالثي، منيا ا 
انتظام، أحيانًا ، نادرًا( ، وقد يتضمن المتغير أكثر من ثالثة )ب متابعة النشرات الجويةمتغير 

 تقسيمات حسب طبيعة الدراسة.
 موقع المتغير في المعالجة اإلحصائية ) متغير مستقل أو متغير تابع(  -3

 

 من مقاييس االرتباط :

 لقياس درجة االرتباط بين المتغيرات الكمية والتي ليا توزيع طبيعي.  معامل بيرسون: -1
 ( بالمعادلة التالية : x , yبين متغيرين ) rpن حساب قيمة معامل بيرسون ويمك

   
 ∑      ∑   ∑  

√  ∑     ∑     √  ∑     ∑   
 

 

ليس ليا : لقياس درجة االرتباط بين المتغيرات الرتبية، والمتغيرات الكمية التي معامل سبيرمان  -2
بداللة الفرق بين  rsتوزيع طبيعية. وتستخدم المعادلة التالية لتحديد قيمة معامل سبيرمان لمرتب 

 . dالرتب 

        
 ∑ 
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مقاسين بمقياس إسمي مثل ن ايستخدم إذا كان المتغير  :) معامل االقتران(  Phi معامل فاي  -3
 ذكر، أنثى ( والتعمم ) متعمم، غير متعمم(.إيجاد العالقة بين الجنس )

  وتكون بالشكل التالي :
 المجموع

X2 X1 
X 
Y 

a + b B A Y1 

C + d D C Y2 

 b + d a + c المجموع 
 يأتي بالصورة التالية :  rØفمعامل االقتران فاي 

   
     

√                    
 

 بين أعداد الذكور واإلناث والمتعممين وغير المتعممين :إذا كانت البيانات التالية تمثال : 

 ذكر أنثى المجموع
 الجنس

 التعميم           
 متعمم 23 17 40

 غير متعمم 7 28 35

 المجموع 30 45 75
 الحل:

  
     

√                    
 

                

√                          

 
       

√                
 

   

√       
 

   

      
       

 العالقة بين متغير التعليم ومتغير الجنس عالقة طردية ضعيفة 

  crosstabويمكن استخراجه من الحاسب اآللي مباشرة عن طريق األمر 
 نقوم بإدخال البيانات كما ىو في الشكل :  -1
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 نقوم بتوزين البيانات -2
  crosstabsم األمر نستخد -3
 Phi and Cramer'sنؤشر عمى  -3
 فنحصل عمى النتائج التالية : -4

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0.382 0.001 

Cramer's V 0.382 0.001 

N of Valid Cases 75  
   

 السابقة وهً نفس القٌمة  28382نحصل على قٌمة معامل فاي = 
 

: يستخدم عندما يكون كال من المتغيرين مقاسًا بمقياس إسمي ( Cramers)معامل كرايمر  -4
جنس )ذكر، أنثى( ومتغير التخصص أحدىما أو كالىما غير ثنائي مثل إيجاد العالقة بين ال

 ، نظم معمومات جغرافية، رياضيات ، ىندسة بيئية( )إعالم
 

 

ب معامل االتفاق بين الرتب، فقد يقتضي البحث حساب االرتباط يستخدم لحسا :معامل اتفاق كندال  -5
بين أكثر من ترتيبين ) وليس ترتيبان إثنان فقط كما في حالة ارتباط سبيرمان(، مثل تقصي االرتباط 
بين : ترتيب متابعة النشرات الجوية، ترتيب مشاىدة نشرات وزارة الزراعة، ترتيب االلتزام بتعميمات 

 ، ترتيب االستفادة من خبرات المزارعين. في ىذه الحالة نستخدم معامل اتفاق كندال.المرشد الزراعي
كما يستخدم في التحقق من ثبات االستبيانات حين تعرض عمى مجموعة من المحكمين، فمنفرض 
أننا عرضنا استبانة عمى مجموعة من المحكمين تتضمن عددًا من البنود؛ بيدف الكشف عن ترتيبيم 

د من حيث األىمية والداللة لمبحث، في ىذه الحالة حتى نعرف مدى اتفاق المحكمين في ليذه البنو 
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ترتيب البنود نستخدم معامل اتفاق كندال، فيو يسيل اإلجراءات، التعرف عمى درجة االتفاق بين 
 (1الرتب معادلة )

    
 

  
 

 ∑  

       
  

 بحيث أن : 
N ن         : عدد المحكمي                 n  ًحجم العينة ) عدد المحكوم عمييم بنودًا كانت أم أفرادا : 
d2  مربعات الفروق بين مجموع رتب كل مفردة والمتوسط العام لمجموع الرتب : 

 مثال : 
قام أحد األحزاب بإعداد استراتيجية إعالمية تتضمن خمسة خطط متكاممة لتنفيذىا في الضفة الغربية 

 قطاع غزة لمحصول عمى ثقة الناخبين، وتم عرضيا عمى سبعة محكمين خبراء في الدعاية االنتخابية: و 

 الخطة
 ترتيب المحكمين لبرامج الخطة

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 2 1 1 1 1 2 1 برامج إعالمية في الفضائيات
 1 3 2 2 2 1 2 برامج إعالمية في اإلذاعة

 3 2 3 3 4 3 4 برامج في المجالت والصحف
 4 4 4 5 5 5 3 برامج في التواصل االجتماعي 

 5 5 5 4 3 4 5 العمل الميدانيبرامج 
 المطموب :

 أوجد معامل اتفاق كندال ليذه الخطة االستراتيجية.
 الحل : 
 d d2 المجموع البرامج

 144 12- 9 برامج إعالمية في الفضائية
 64 8- 13 ة في اإلذاعةبرامج إعالمي

 1 1 22 برامج في المجالت والصحف
 81 9 30 برامج في التواصل االجتماعي 

 100 10 31 العمل الميدانيبرامج 
 390  105 المجموع

 

    
 

  
 

 ∑  
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بين الخبراء حول ترتيب أىمية عناصر  0.796: نجد أن نتيجة معامل اتفاق كندال = النتيجة 
% وىي نسبة تقل عن 79.6االستراتيجية اإلعالمية في الدعاية االنتخابية، وأن نسبة االتفاق بمغت 

 ن يتم إقرار ىذه الخطة االستراتيجية. % وىي النسبة المطموبة كنسبة اتفاق بين الخبراء وبالتالي ل90
 القة بين ترتيب المفحوصينيستخدم معامل اتفاق كندال في البحوث الجغرافية لمتعرف عمى الع

في المجاالت الجغرافية المختمفة؛ من حيث أىميتيا بالنسبة ليم باعتبار ىؤالء المفحوصين من العاممين 
 في المجال المراد اختباره.

اتفاق كندال عمى استجابات المبحوثين ونحن بصدد رصد وتحميل آرائيم وتقييماتيم  كما يطبق معامل
 بشأن قضايا معينة تتخذ رتبًا من حيث األىمية.

 

 أنواع االرتباط : 

االرتباط البسيط )الثنائي( : يبحث في العالقة بين متغيرين، بصرف النظر عن األثر الناتج عن  - أ
 متغيرين عمى أي منيما أوكمييما.أي متغير آخر لو عالقة بأي من ال

: يبحث في العالقة بين متغيرين مع األخذ باالعتبار Partial correlation االرتباط الجزئي - ب
األثر الناتج عن ارتباط متغير أو متغيرات أخرى عمى أي من المتغيرين أو كمييما. فإذا أزيل ىذا 

أو شبو  Part ى ارتباط جزئي بمعنى األثر من أحد المتغيرين فقط، فإن االرتباط بينيما يسم
جزئي، أما إذا أزيل ىذا األثر من كل منيما، فإن االرتباط بينيما ىو ارتباط جزئي. لنفرض أن 

 لدينا ثالث متغيرات :
 المتغير األول : المعرفة باألحداث السياسية   -1
  الثاني : االرتباط بأحزاب سياسية المتغير -2
  في الفعاليات الوطنية المتغير الثالث : معدل المشاركة -3

باستخدام معامل االرتباط الجزئي يمكننا حساب معامل االرتباط بين أي متغيرين اثنين من   
تمك المتغيرات بعد تثبيت أثر المتغير الثالث، بحيث ال يؤثر في قيمة معامل االرتباط، فيمكن 

باط باألحزاب السياسية بعد االرتمعرفة معامل االرتباط بين المعرفة باألحداث السياسية ومعدل 
حداث ، كما يمكن معرفة االرتباط بين المعرفة باألتثبيت معدل المشاركة في الفعاليات الوطنية

 . بعد تثبيت االرتباط باألحزاب السياسية السياسية ومعدل المشاركة في الفعاليات الوطنية
 



8 
 

ن متغير من جية ومجموعة : يبحث في العالقة بيMultiple correlation االرتباط المتعدد  - ت
من المتغيرات )اثنان أو أكثر( من جية أخرى، مثاًل االرتباط بين الدرجة عمى مقياس المعرفة 
السياسية )كمتغير تابع( والدرجة عمى مقياس استخدام كل من: قراءة الصحف اليومية، مشاىدة 

 ر اإلنترنت )كمتغيرات مستقمة(المواد االخبارية في التمفزيون، التفاعل مع المنتديات السياسية عب
 

 أشكال االرتباط : 
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  :تحميل االنحدارثانيًا / 
تستخدم معادلة نموذج االنحدار لمتنبؤ بحدوث الظاىرة في وجود متغير أو عدة متغيرات، مثل 

، أو التنبؤ يينستقبمي بزيادة اإلنتاجية في محصول ما في حالة زيادة أعداد المرشدين الزراعالتنبؤ الم
وقد سمي معامل بزيادة عدد الناخبين لألحزاب السياسية بزيادة المؤتمرات الشعبية التي تعقدىا األحزاب. 

االنحدار بيذا االسم؛ ألن المعادلة الخاصة بو تنحو في تقديراتيا لمقيم المختمفة نحو المتوسط؛ أي تنحدر 
ىريًا بين متغيرين: المتغير األول )س( وىو عدد نحو المتوسط، فإذا افترضنا أن ىناك ارتباطًا جو 

الساعات التي يقضييا المرشدون الزراعيون في الميدان، والمتغير الثاني )ص( وىو انتاجية الدونم الواحد 
لممحصول الذي يشرف عميو ىؤالء المرشدون، فإننا نستطيع التنبؤ باإلنتاجية ليذا المحصول بالوقت 

 في الميدان، إذا عرفنا الوقت الذي يقضيو المرشد الزراعي في الميدان. الذي يقضيو أي مرشد زراعي
 أهمية تحميل االنحدار: 

إن تحميل االنحدار لو أىمية واضحة في الدراسات الجغرافية، فالعديد من المشكالت الحيوية التي  
امل( المؤثرة في ظاىرة يعتمد التخطيط السميم ليا عمى التنبؤ الدقيق، فدراسة المتغيرات الجغرافية )العو 

ما، تساعدنا عمى تحديد وترتيب ىذه المتغيرات من حيث تأثيرىا في ىذه الظاىرة، كما تفيدنا في التنبؤ 
 المستقبمي بحدوث ىذه الظاىرة.

  
 اختبار الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار : 

 لتابع.ال توجد عالقة بين كل المتغيرات المستقمة والمتغير ا فرضية العدم :
 توجد عالقة معنوية بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع.  الفرضية البديمة:

  

 أنواع معادالت االنحدار : 
توجد أنواع مختمفة لمتنبؤ بالعوامل المؤثرة في الظواىر الجغرافية المختمفة ، فأبسطيا نموذج  

مؤثر واحد، وفي حالة تعدد العوامل المؤثرة  معادلة االنحدار البسيط والتي تتنبأ بالظاىرة في وجود عامل
فنستعمل نموذج معادلة االنحدار المتعدد، ويستخدم النموذجان في حالة البيانات الكمية، كما يستعمل 
االنحدار الموجستي عندما يكون المتغير التابع متقطعًا بمعنى أن ىذا المتغير لو حالتان فقط مثل: 
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مقابل عدم االستعمال(، )استخدام الخرائط مقابل عدم استخداميا(. )استعمال المبيدات الكيماوية، 
( لحدوث Log Oddsويستعمل االنحدار الموجستي لمبحث عن معدل التغير في لوغارتيم األرجحية )

.وتعرف نسبة األرجحية باحتمال وقوع الحدث مقسومًا  Xعندما يتغير المتغير المستقل  Yالمتغير التابع 
 وقوعو. عمى احتمال عدم 

 االنحدار الخطي البسيط : أواًل / 
ىو التطبيق البسيط أو المباشر لمفكرة األساسية التي يقوم عمييا مفيوم االنحدار، فيو يعدف إلى  

التنبؤ بقيمة متغير معين بمعمومية متغير آخر؛ أي أنو يتضمن متغيرين فقط، أحدىما ىو المتغير 
من األمثمة عمى ذلك تطبيق االنحدار الخطي البسيط عمى الدخل المستقل والثاني ىو المتغير التابع، و 

 الشيري )متغير مستقل( واالنفاق عمى شراء الصحف اليومية )متغير تابع(

 Y = a + bX + e معادلة االنحدار البسيط :      
، فإذا أظير الشكل االنتشاري بالمستوى نحصل عمى شكل االنتشار بعد تمثيل األزواج المرتبة

 متغيرين نستخدم المعادلة السابقة.يانات وجود عالقة خطية بين اللمب
 معادلة خط االنحدار : 

Y = a + bX 

 

   
 ∑      ∑   ∑  

 (∑ 
 
)   ∑   

 

 
  ) a =  ̅ – b( ̅ 

  Multi Regressionاالنحدار المتعدد ثانيًا / 
متغيرين مستقمين أو أكثر مع المتغير التابع، ومثال عمى االنحدار  االنحدار المتعدد مع يتعامل 

األمطار كمتغير تابع، والعوامل المؤثرة في التوزيع المكاني  المتعدد، نفرض دراسة تناولت العالقة بين
لألمطار في فمسطين، فالعوامل المؤثرة وىي عبارة عن المتغيرات المستقمة وىي: االرتفاع عن مستوى 

بحر )التضاريس(، والبعد عن البحر المتوسط ) حط الطول(، والبعد عن مسارات المنخفضات سطح ال
 الجوية)درجة العرض( والوقوع في ظل المطر.

االنحدار المتعدد يوضح مقدار التغير الذي يساىم بو كل متغير مستقل عمى حدة في المتغير  
غير فقط؛ أي مساىمة ىذا المتغير المستقل دون التابع، فإن ىذا المقدار متفرد بمعنى أنو يخص ىذا المت
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سواه في إحداث التغيير في المتغير التابع، كما يكشف لنا تحميل االنحدار عن مجمل التغير الذي تحدثو 
 جميع المتغيرات المستقمة )مجتمعة( في المتغير التابع.

وأن تكون العالقة خطية بين  ويتطمب تحميل االنحدار الخطي البسيط أو المتعدد أن تكون العينة كبيرة
 المتغيرات .

وعدد من  Yيستند النموذج الخطي المتعدد عمى افتراض وجود عالقة خطية بين متغير تابع 
 .....، X1 , X2 , X3…..Xkالمتغيرات المستقمة 

 معادلة نموذج االنحدار المتعدد : 
Y = a +b1x1+b2x2+b3x3+…….. + bnxn 

 حيث تمثل : 
aطع أو الحد الثابت: معامل التقا 
b  تمثل معامالت معادلة االنحدار الخطي : 
 eتمثل الخطأ القياسي أو الخطأ العشوائي لمنموذج المقدر : 

 تدل عمى نوع االرتباط )طردي أو عكسي(  bإشارة معامل االنحدار 
 

في تفسير  : ىو مقياس يوضح نسبة مساىمة المتغيرات المستقمة R2 :) معامل التفسير( معامل التحديد
 التغير الحاصل في المتغير التابع.

وىو يساوي الجذر التربيعي لمعامل التحديد، وىي تبين  معامل االرتباط المتعدد لنموذج معادلة االنحدار:
 عالقة المتغيرات المستقمة مجتمعة مع المتغير التابع. 

 

 :Methodطرق تطبيق اإلنحدار الخطي 
يمكن اختيار أحداىا وفقاً  لمتطمبات الظاىرة  Methodطيل المعنون ىنالك خمسة خيارات أمام المست  

 وكما يمي: 
1) Enter ىذه الطريقة تم استخداميا في المثال السابق وىي تستعمل عند اختيار إدخال كافة :

 المتغيرات المستقمة مرة واحدة.
2) Stepwise وات ، ويتم : وىنا يتم إدخال المتغيرات المستقمة إلى المعادلة الخطية عمى خط

قرار إمكانية  اختيار متغيرين في الخطوة األولى إلدخاليم إلى المعادلة ثم نقوم باختيار المتغيرين وا 
استبعادىما وحذفيما من المعادلة ، وفي كل خطوة ندخل متغيرين أثنين ويتم إتباع نفس 

 اإلجراءات .
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3) Remove ة حيث يتم حذف المتغيرات التي : يتم إدخال المتغيرات إلى المعادلة الخطية مرة واحد

 ال يمكن ارتباطيا ذا داللة إحصائية مرة واحدة.
4) Backward  يتم السير إلى الخمف بحيث تدخل المتغيرات جميعيا مرة واحدة إلى المعادلة :

الخطية ثم يحذف المتغير المستقل الذي يكون لديو أدنى ارتباط جزئي مع المتغير التابع وىكذا 
 معادلة فقط المتغيرات المستقمة التي ليا داللة إحصائية.حتى يبقى في ال

5) Forward  عكس الطريقة السابقة حيث ندخل أوالً  المتغير الثابت وفي كل خطوة يتم إضافة :
المتغير الذي لديو ارتباط أعمى مع المتغير التابع وىكذا حتى نصل إلى الحد الذي ال تأتي عنو 

 أي زيادة في معامل االرتباط .
 . Stepwiseو  Enterأكثر الطرق شيوعاً  في الدراسات الجغرافية  ىما طريقتا  إن

 متطمبات تطبيق نماذج تحميل االنحدار: 
 المستقمة المتغيرات الى الحاالت نسبة-1

 االنحدار نموذج اختيار في المطموبة الحاالت لعدد االدنى الحد وىى. 
 عشرون يساوى الحاالت من عدد ينالد يكون ان يجب : الهرمى أو القياسي االنحدار فى 

 .المستقمة المتغيرات عدد مثل
 ىو من الحاالت المطموب االدنى الحد ويكون اكبر عدد الى التدريجي االنحدار في نحتاج 

 .المستقمة المتغيرات عدد أمثال خمسة
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 :المتطرفة القيم -2
 من نقمل أو دىاوجدت نستبع فان ال ؟ أم شاذه قيم بيا ىل ونعرف البيانات نفحص أن يجب 

 .بسيولو معرفتيا واستبعادىا يمكن لمتغير المتطرفة القيم تأثيرىا،
 يسمى اختبار احصائي استخدام يتم المتغيرات تعدد حالة في المتطرفة القيم عمى لمتعرف 

 عمى لمتعرف لمبواقي االنتشار شكل استخدام يمكن كما  Mahalanobis ماىاالنوبس اختبار
 .وجودىا

 قيم توليد ينتج عنو استبعادىا الن بحذر يتم وأن البد الشاذة القيم باستبعاد اصالخ القرار 
 .المستخدم طمبو ماىاالنوبس اذا اختبار تجرى  SPSS والحزمة   اخرى شاذه

 

 Singularityوالتفرد  Multicollinearityاالرتباط الذاتي  -3
 المستقمة المتغيرات بين عالي ارتباط وجود بو نعنى الذاتي:  االرتباط. 
 :المستقمة. المتغيرات بعض بين تام ارتباط ىناك يكون عندما يقع  التفرد 
 ويمكن التابع المستقمة والمتغير المتغيرات بين العالقة شرح كيفية عمى المشكمة تمك وجود يؤثر 

 Correlation االرتباط  مصفوفة طريق فحص عن تفرد او ذاتي ارتباط ىناك ىل معرفة
Matrix السماح وفترات االنحدار المتعدد مربع يقطر  وعن Tolerances . 

 

 حيث االنتشار لمبواقي شكل فحص طريق عن منيا التأكد يمكن،  الشروط من مجموعة ىذه -4
 :الضوابط اآلتية عمى بناء مجتمعو الشروط ىذه من التحقق يمكن

 طبيعيًا. يتوزع نا يجب التابع لممتغير والمتوقعة الفعمية القيم بين الفرق أن المفترض من 
 خطية عالقة التابع لممتغير المتوقعة والقيم البواقي بين العالقة تكون أن يجب. 
  المتوقعة القيم لكل واحد البواقي تباين يكون أن يجب. 
 ولكن النتائج كثيرا عمى يؤثر لن ىذا فان عنو قميال انحرفنا اذا أنو نالحظ الخطية لشرط بالنسبة 

 األول الشرط عدا فيما جيدة، غير العالقة بطريقة تقدير الى يؤدى طيةالخ عن كثيرا االبتعاد
 SPSS.بالحزمة  االنحدار تحميل باستخدام الشروط بقية من التحقق يمكن
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 : 1 مثال
 البيانات التالية توضح كمية األمطار وكمية التصريف النيري في أحد األحواض النيرية     

 X2 Y2 xy (yريف ) التص (xاألمطار ) رمز الحوض
1 46.4 31.9 2152.96 1017.61 1480.16 
2 63 46.8 3969 2190.24 2948.4 
3 48.8 34.2 2381.44 1169.64 1668.96 
4 60.1 47.5 3612.01 2256.25 2854.75 
5 50.6 35.2 2560.4 1239.04 1781.12 
6 57.5 40.5 3306.3 1640.25 2328.75 
7 55.5 41.3 3080.3 1705.69 2292.15 
8 57 43.5 3249 1892.25 2479.5 
9 60.8 44.8 3696.6 2007.04 2723.84 
10 48.3 38.5 2332.9 1482.25 1859.55 
11 59 39.1 3481 1528.81 2306.9 
12 41 26.5 1681 702.25 1086.5 
13 66.7 46.5 4448.89 2162.25 3101.55 
14 56.4 43.4 3180.96 1883.56 2447.76 
15 58.3 40.9 3398.89 1672.81 2384.47 
16 55.7 41.3 3102.49 1705.69 2300.41 

 
     

 36044.8 26255.6 49634.03 641.9 885.1 المجموع

   
 ∑      ∑   ∑  

√  ∑     ∑     √  ∑     ∑   
 

 

   
                          

√                       √                     
 

 

   
                   

√                     √                   
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√          √       
 

 

   
       

             
 

 

   
       

       
       

 العالقة : عالقة طردية قوية جدًا 

 الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط : 

نستطيع أن نحكم فيما إذا كان معامل االرتباط يعكس ارتباطًا حقيقيًا، أو أنو ناتج عن عامل الصدفة 
راري لمعامل ارتباط بيرسون توزيع ( خاصة أن التوزيع التكtباختباره إحصائيًا عن طريق اختبار )

طبيعي، ويمكننا أن نرسم لو حدود ثقة، وأن نختبره عند مستويات المعنوية المطموبة ، كأي خاصية 
 إحصائية أخرى ونحسب القيمة االختبارية بالمعادلة التالية:

  
 √   

√    
 

 خطوات اختبار معامل االرتباط :    

 لمداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط بيرسون لالرتباط  tتستخدم اختبار   -1
ال توجد لمعامل االرتباط داللة إحصائية ، وال فرق بينو معامل ارتباط ناتج عن  فرضية العدم :  -2

 عامل الصدفة أو بعبارة أخرى: ال فرق بينو ومعامل ارتباط قيمتو صفر 
  0.05ة عند إحصائية عند مستوى المعنوية معامل االرتباط لو داللة إحصائيالفرضية البديمة :   -3
 القيمة الحرجة :-4

 N – 2  =16 – 2  =14درجات الحرية =   -أ 
   0.05مستوى المعنوية =  -ب 
 1.761=  14ودرجات الحرية  0.05القيمة الحرجة عند مستوى داللة   -ج 
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 القيمة االختبارية : -5

  
 √   

√    
 

     √    

√          
  

     √  

√       
 

           

√     

  
     

    
      

(االختبارية أكبر من القيمة الحرجة ، فإننا نرفض فرضية العدم ونقبل tبما أن قيمة ) النتيجة :  -6
، وأن معامل االرتباط لو الفرضية البديمة ، ونستنتج أن معامل االرتباط ليس ناتجًا عن الصدفة 

 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 

 ثانيًا / معادلة خط االنحدار : 

Y = b + bX 

   
 ∑      ∑   ∑  

 (∑ 
 
)   ∑   
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b = 0.798 

 

 ̅  
∑ 

 

̈
  

     

  
                 ̅  

∑ 

 

̈
  

     

  
       

 
 

 a =  ̅ – b( ̅  
a = 40.12 – 0.798(55.32) = 40.12 – 44.15 =  - 4.03 

 معادلة خط االنحدار =     
Y =  - 4.03 + 0.798 (X) 

  يتوقع أن يكون التصريف المائي، فكم ممم  65=  ت كمية األمطارفإذا كان   
Y = - 4.03 + 0.798 (65)- = 4.03 + 51.87=47.84 

 

 SPSSالحل بالحاسوب حسب برنامج 
 لحل : خطوات ا

 الخطوة األولى : ىل البيانات السابقة ليا توزيع طبيعي 
       البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  فرضية العدم :
 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  :الفرضية البديمة
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 ادخال البيانات بالشكل التالي :

 
 ت لمعرفة التوزيع الطبيعي لمبيانا Shapiroنستخدم اختبار شابيرو  -1

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.697 16 962. 093. 16 198. كمية االمطار / سم
كمية التصريف المائي 
 /سم 

.151 16 .200* .935 16 0.290 

 
تتبع نقبل فرضية العدم بأن البيانات ، لذلك  0.05أن مستوى الداللة أكبر من  shapiroنجد من اختبار
 : اختبار بيرسوننستخدم اختبار معممي ىو ، لذلك  التوزيع الطبيعي
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Correlations 
 كمية التصريف المائي /سم  كمية االمطار / سم 
 **Pearson Correlation 1 0.921 كمية االمطار / سم

Sig. (2-tailed)  0.000 
N 16 16 

لمائي /سم كمية التصريف ا  Pearson Correlation .921** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
N 16 16 

 

 0.01و بمستوى داللة أقل من  0.921من الجدول السابق : نجد أن معامل االرتباط = 

لذلك يمكن القول أن العالقة بين كمية األمطار والتصريف المائي عالقة طردية قوية جدًا ولها داللة 
 .0.01مستوى د عنإحصائية 

  Lineونقوم باختيار الشكل المناسب وىو في ىذه الحالة   Chart builderلرسم العالقة بين المتغيرين ، نذىب إلى 
إلى المحور الرأسي ، وننقل إلى المحور األفقي أحد المتغيرين، ثم ننقل ألشكال المقابمة التوزيع المناسبونختار من ا
 .المتغير اآلخر

 

ثم ندخل كمية  Yثم ندخل كمية التصريف المائي المتغير التابع في المحور  scatter / Dotتار خن ثم 
 Xاألمطار المتغير المستقل في المحور 
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 فنحصل عمى الشكل التالي : 
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 إيجاد معادلة االنحدار : 

 
 Linearثم نختار األمر  analyseمن قائمة  Regressionثم بعد اختيار 
المتغير التابع وىو كمية  Dependentنضع في الخيار   Linear Regression في اإليقونة

 .OKوىو لممتغيرات المستقمة نضع كمية األمطار، ثم  Independentالتصريف المائي ، وفي الخيار 
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 النتائج المتوقع الحصول عمييا : 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.921a 0.849 0.838 2.3305 

a. Predictors: (Constant),   سم / االمطار كمٌة 

 

وىذا يعني أن المتغير المستقل وىو  0.849) معامل التفسير( =  معامل التحديدنجد في الجدول أن 
 % من التباين في معادلة االنحدار.84.9متغير األمطار قد فسر 

وىي عالقة ارتباط قوية جدًا بين األمطار وكمية   0.921= نموذج االنحدارمعامل االرتباط لو
 التصريف المائي .

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 427.367 1 427.367 78.687 0.000b 

Residual 76.037 14 5.431   

Total 503.404 15    

a. Dependent Variable: سم/ المائً التصرٌف كمٌة 
b. Predictors: (Constant), سم / االمطار كمٌة 

 

( ، فنجد أن Anovaمن الجدول السابق نتعرف عمى الداللة اإلحصائية لنموذج معادلة االنحدار ) 
 . 0.000النموذج دال إحصائيًا حيث أن قيمة مستوى الداللة = 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.016- 5.009  -.802- 0.436 

 0.000 8.871 921. 090. 0.798 سم / االمطار كمٌة

a. Dependent Variable: سم/ المائً التصرٌف كمٌة 

 

=  aنستطيع كتابة معادلة االنحدار ، حيث أن الجدول السابق ىو جدول معامالت االنحدار ومن خاللو 
  b  =0.798، وقيمة معامل االنحدار  4.016-

 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بالشكل التالي : 
Y =  - 4.016 + (0.798) x 

 انتهت اإلجابة
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 :  2مثال 
 سنة  11خرى لمدة يبين الجدول التالي نسبة التغير في أسعار الوقود و في أسعار السمع و الخدمات األ 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 206.2 153.3 106.6 100 97.6 89.6 79.2 55.7 53.8 53.7 51.7 الوقود
 136 119.8 107.7 100 93.9 88.8 81.4 73.3 69 66.8 64 السمع

ذا كانتأوجد معامل االرتباط بين المتغيرين و معادلة خط االنحدا ، فكم يتوقع  100قيمة الوقود  ر ، وا 
 يكون سعر السمع والخدمات ؟ أن

 Y X2 Y2 X*Y     السمع X   الوقود السنة
2000 51.7 64 2672.89 4096 3308.8 
2001 53.7 66.8 2883.69 4462.2 3587.16 
2002 53.8 69 2894.44 4761 3712.2 
2003 55.7 73.3 3102.49 5372.9 4082.81 
2004 79.2 81.4 6272.64 6626* 6446.88 
2005 89.6 88.8 8028.16 7885.4 7956.48 
2006 97.6 93.9 9525.76 8817.2 9164.64 
2007 100 100 10000 10000 10000 
2008 106.6 210 11363.56 44100 22386 
2009 153.3 119.8 23500.89 14352 18365.34 
2010 206.2 107.7 42518.44 11599.3 22207.74 

 111218.1 122072 122762.96 1074.7 1047.4 المجموع 
 

 أوالً / معامل االرتباط :

   
 ∑      ∑   ∑  

√  ∑     ∑     √  ∑     ∑   
 

 

   
                            

√                         √                    
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√                       √                  
 

  

   
        

√          √         
  

        

              
 

 

   
        

         
       

 معامل االرتباط : عالقة طردية ضعيفة
 

 الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط : 
 خطوات اختبار معامل االرتباط :    

 بيرسون لالرتباط لمداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط  tتستخدم اختبار   -1
ال توجد لمعامل االرتباط داللة إحصائية ، وال فرق بينو معامل ارتباط ناتج عن  فرضية العدم :  -2

 عامل الصدفة أو بعبارة أخرى: ال فرق بينو ومعامل ارتباط قيمتو صفر. 
  0.05معامل االرتباط لو داللة إحصائية عند إحصائية عند مستوى المعنوية الفرضية البديمة :   -3
 القيمة الحرجة :-4

 N – 2  =11 – 2  =9درجات الحرية =  -أ 
   0.05المستوى المعنوية =  -ب 
 1.833=  9ودرجات الحرية  0.05القيمة الحرجة عند مستوى داللة  -ج 

 القيمة االختبارية : -5

  
 √   

√    
 

     √    

√          
  

     √ 

√       
 

        

√     
  

     

     

     
(االختبارية أقل من القيمة الحرجة ، فإننا ال نستطيع أن نرفض فرضية tبما أن قيمة ) النتيجة :  -6

العدم وال نقبل الفرضية البديمة ، ونستنتج أن معامل االرتباط ليس لو داللة إحصائية عند مستوى 
 .0.05داللة 
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 المثال السابق بمعامل سبيرمان لمرتب والذي يستخدم إذا كانت البيانات ليست توزيع طبيعي :حل   
 الوقود السنة 

X  
 السمع

Y 
 الترتيب

X 
 الترتيب 

Y 
 رتب
X 

 رتب
Y 

 الفرق
D 

2D 

2000 51.7 64 51.7 64 1 1 0 0 
2001 53.7 66.8 53.7 66.8 2 2 0 0 
2002 53.8 69 53.8 69 3 3 0 0 
2003 55.7 73.3 55.7 73.3 4 4 0 0 
2004 79.2 81.4 79.2 81.4 5 5 0 0 
2005 89.6 88.8 89.6 88.8 6 6 0 0 
2006 97.6 93.9 97.6 93.9 7 7 0 0 
2007 100 100 100 100 8 8 0 0 
2008 106.6 210 106.6 107.7 9 11 -2 4 
2009 153.3 119.8 153.3 119.8 10 10 0 0 
2010 206.2 107.7 206.2 210 11 9 +2 4 

 8      1074.7 1047.4 المجموع 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
 206.2 153.3 106.6 100 97.6 89.6 79.2 55.7 53.8 53.7 51.7 الترتيب
 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11رتب 
 

 210 119.8 107.7 100 93.9 88.8 81.4 73.3 69 66.8 64 الترتيب
 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11رتب 

 

     
 ∑   

       
    

   

         
  

 

     
   

         
    

  

      
    

  

    
 

               
 العالقة : عالقة طردية قوية جدًا 
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 Y = a + bX                                 ثانيًا / معادلة خط االنحدار :    
 

   
 ∑      ∑   ∑  

 (∑ 
 
)   ∑   

 

 

    
                            

                         
 

 

  
                    

                     
  

        

        
       

b = 0.386 

 ̅  
∑ 

 

̈
  

      

  
                  ̅  

∑ 

 

̈
  

      

  
        

 

  ) a =  ̅ – b( ̅ 

a = 97.7 – 0.386(95.21) = 97.7 – 36.75 = 60.95 

 معادلة خط االنحدار = 
Y = 60.95 + 0.386 (X) 

 ، فكم يتوقع أن يكون سعر الخدمات والسمع 100فإذا كان سعر الوقود = 

Y = 60.95 + 0.386 (100)= 60.95 + 39.8=100.75 
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 الحل بالحاسوب : 
 : نقوم بإدخال البيانات في الحاسوب كما ىو في الشكل ونعمل اختبار التوزيع الطبيعي 

  
 

 Shapiroنختبر إذا ما كانت البيانات ليا توزيع طبيعي باستخدام اختبار 
 فرضية العدم : البيانات ليا توزيع طبيعي  -أ 
 الفرضية البديمة البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  -ب 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.032 11 840. 127. 11 224. نسبة التغٌر فً الوقود 
 0.002 11 745. 134. 11 223. نسبة التغٌر فً السلع و الخدمات 

a. Lilliefors Significance Correction 

لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  0.05نجد أن قيمة مستوى الداللة في المتغيرين أقل من 
 : اختبار سبيرمان لمرتب لذلك نستخدم اختبار ال معمميبيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي( البديمة)أي أن ال
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 جدول نتائج اختبار سبيرمان لمرتب : 
Correlations 

 
نسبة التغٌر فً 
 الوقود 

نسبة التغٌر فً 
 السلع و الخدمات 

Spearman's 
rho 

 **Correlation Coefficient 1.000 0.964 نسبة التغٌر فً الوقود 

Sig. (2-tailed) . 0.000 
N 11 11 

نسبة التغٌر فً السلع و 
 الخدمات 

Correlation Coefficient .964** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 11 11 

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

 بتطبيق معامل سبيرمان لمرتب نجد أن :
و ىذا يعني وجود عالقة طردية قوية جدًا بين المتغيرين عند  0.964قيمة معامل سبيرمان لمرتب =     

 . 0.01مستوى داللة  
 لماذا وجدنا اختالف بين قيمة معامل االرتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان في ىذا المثال؟  السؤال :
المستقل ال يتبعان التوزيع الطبيعي وبالتالي ال يجوز االختالف سببو أن المتغيرين التابع و  اإلجابة :

 استعمل معامل ارتباط بيرسون لحل ىذا المثال .
 

 :ثانيًا / معادلة خط االنحدار

  
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.448a 0.201 0.112 38.9368 

a. Predictors: (Constant), الوقود فً التغٌر نسبة 
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أي أنو فسر فقط  0.201، وأن معامل التفسير قد فسر  0.448نجد أن معامل االرتباط لمنموذج = 
 % فقط من التباين بين المتغيرين 20.1

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3429.227 1 3429.227 2.262 0.167b 

Residual 13644.653 9 1516.073   

Total 17073.880 10    

a. Dependent Variable: الخدمات و السلع فً التغٌر نسبة 
b. Predictors: (Constant), الوقود فً التغٌر نسبة 

 

  0.167نجد أن نموذج األنوفا غير دال إحصائيًا حيث أن قيمة مستوى الداللة = 

 معامالت نموذج االنحدار : الجدول التالي يبين 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 60.958 27.104  2.249 0.051 

 فً التغٌر نسبة
 الوقود

0.386 .257 .448 1.504 0.167 

a. Dependent Variable: ٌرالتغ نسبة  الخدمات و السلع فً 

 نجد أن معادلة االنحدار البسيط :
 ) التغير في أسعار الوقود ( 0.386+  60.958التغير في أسعار السمع = 
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 :  3مثال 
 في دراسة حول العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي 

 ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ الصحف
 77 84 71 94 79 81 75 70 88 92 90 المعدل العام

 3 5 2 9 4 3.5 4 3 5 9 8 عدد ساعات المذاكرة
 75 83 70 92 80 79 68 65 83 85 88 المعدل في الثانوية

 85 80 65 90 80 65 70 35 70 80 85 نسبة حضور المحاضرات%
 

 المطموب : 
 أوجد مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة. -1
 نحدار دال إحصائيًا ؟  ثم أوجد معادلة نموذج االنحدار .ىل نموذج اال  -2

 الحل : 
 Shapiroنختبر إذا ما كانت البيانات ليا توزيع طبيعي باستخدام اختبار 

 : البيانات ليا توزيع طبيعي فرضية العدم
 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  الفرضية البديمة:

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 0.631 11 0949 0.200 11 0.131 المعدل
 0.061 11 0.862 0.092 11 0.235 المذاكرة
 0.808 11 0.963 0.200 11 0.141 الثانوٌة
 0.031 11 0.840 0.148 11 0.218 الحضور

 

في الثالث متغيرات األولى لذلك نقبل   0.05من  نجد أن قيمة مستوى الداللة في المتغيرات أكبر
، ىو اختبار بيرسون لذلك نستخدم اختبار معمميالفرضية العدم )أي أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي( 

لذلك نقبل الفرضية البديمة القائمة بأن البيانات ليست توزيع طبيعي  0.05أما المتغير الرابع فيو أقل من 
 .ا المتغير اختبار سبيرمان لمرتبوعميو سنستخدم ليذ

 

 الحضور الثانوية المذاكرة المتغير التابع  / المعدل
 سبيرمان بيرسون بيرسون نوع االختبار 

 0.674 0.953 0.915 قيمة معامل االرتباط
 0.023 0.000 0.000 الداللة 

 طردية متوسطة  طردية قوية جداً  طردية قوية جداً  نوع العالقة 
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 / معادلة خط االنحدار المتعددثانيًا 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.98 0.961 0.945 1.963 

a. Predictors: (Constant), المعدل 
 

أي أنو فسر فقط  0.961، وأن معامل التفسير قد فسر  0.98نجد أن معامل االرتباط لمنموذج = 
 %  من التباين بين المتغيرات . 96.1

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 669.926 3 223.309 57.93 0.000 

Residual 26.983 7 3.855   

Total 696.9 10    

a. Dependent Variable: الخدمات و السلع فً التغٌر نسبة 
b. Predictors: (Constant), الوقود فً التغٌر نسبة 

 
  0.000نجد أن نموذج األنوفا أن نموذج معادلة االنحدار دال إحصائيًا حيث أن قيمة مستوى الداللة =

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.087 8.897  2.932 0.022 

q 0.02 2.981 0.396 0.444 1.325 المذاكرة 

 0.005 3.999 0.666 0.162 0.649 الثانوٌة 

 0.663 454. - 0.052- 0.063 0.029 الحضور 

a. Dependent Variable: المعدل 
 

 نجد أن معادلة االنحدار البسيط :
Y = a + B1X1+B2X2+B3X3 

Y = 26.087 + 1.325 X1 + 0.649X2 – 0.029X3 

 )نسبة الحضور(0.029 –)معدل الثانوية(  0.649)المذاكرة( +  1.325+  26.087 =العام المعدل
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  stepwiseالطريقة الثانية : 

 

Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.953a 0.908 0.897 2.673 
2 0.980b 0.960 0.950 1.863 

a. Predictors: (Constant), الثانوٌة 
b. Predictors: (Constant), المذاكرة ,الثانوٌة 
c. Dependent Variable: المعدل 

 نموذجين لالنحدار:  نجد
 0.908ومعامل التفسير= 0.953معامل االرتباط الكمي=  األول:
 0.96امل التفسير= عوم 0.98معامل االرتباط الكمي=  الثاني:

 

نالحظ أنو في النموذج األول استعمل فقط معدل الثانوية العامة كمتغير مستقل، لكن النموذج 
الثاني استعمل المتغير معدل الثانوية العامة وعدد ساعات المذاكرة واستبعد نسبة الحضور. وقد فسر 

% من التباين 96 % من التباين بين المتغيرات، بينما في النموذج الثاني فقد فسر90.8وذج األول مالن
 بين المتغيرات. 

 نموذج األنوفا لمعرفة إذا ما كان النموذجان دالين إحصائيًا أم ال : 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 632.598 1 632.598 88.530 0.000b 

Residual 64.311 9 7.146   

Total 696.909 10    

2 Regression 669.131 2 334.565 96.352 0.000c 

Residual 27.779 8 3.472   

Total 696.909 10    

a. Dependent Variable: المعدل 
b. Predictors: (Constant), الثانوٌة 
c. Predictors: (Constant), المذاكرة ,الثانوٌة 

 0.01نجد أن النموذجين داالن إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 
 معادلة االنحدار : 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.599 7.833  1.098 0.301 

 0.000 9.409 953. 099. 0.929 الثانوٌة

2 (Constant) 27.424 7.969  3.441 0.009 

 0.001 4.967 619. 122. 0.604 الثانوٌة

 0.012 3.244 404. 417. 1.354 المذاكرة

a. Dependent Variable: المعدل 
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 من الجدول السابق نجد أن معادلة االنحدار ىي : 
Y = a + b1X1+b2X2 

Y = 27.424 + 0.604 X1 + 1.354X2  

 نوية(  )معدل الثا 0.604)المذاكرة( +  1.354+  27.424=  العام المعدل
 

 ثانيًا / االرتباط الجزئي 

، فقد يبدو بمعزل عن تأثير المتغيرات األخرىيستخدم االرتباط الجزئي لقياس االرتباط بين متغيرين 
، ألن متغيرًا ثالثًا أو اقع ( كبيرًا و ذا داللة إحصائيةمعامل االرتباط البسيط بين متغيرين ) عمى غير الو 

س االرتباط الفعمي المتغيرات معًا. أما معامل االرتباط الجزئي فإنو يقي مجموعة من المتغيرات تؤثر في
 ، بعد أن يعزل تأثير المتغيرات األخرى عنيما .بين المتغيرين

  :معادلة االرتباط الجزئي

      
(          )

[        
 ][       

 ]
 

     
 

 ث تمثل الرموز ما يأتي : حي
r12.3  معامل االرتباط الجزئي بين المتغيرين = 
r12  ( معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين =X1 , X2  ) 
r13   ( معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين =X1 , X3  ) 

r 23   ( معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين =X3 , X2  ) 
 

 يم معامالت االرتباط كالتالي : إذا كانت ق مثال :
 = معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين 

                r12  =0.8         r13   =0.7              r 23   =0.6 
 

      
             

[         ][        ]
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[        ][       ]
 

     
 

      
    

√            
 

    

√      
 

    

    
      

 0.13و ىو يقل عن معامل االرتباط البسيط بـ =  0.67النتيجة : أن معامل االرتباط الجزئي =  

 مثال :

 الدولة 

معدل الخصوبة 
 سمةن 1222/

معدل الوفٌات 
 طفل 1222/

نسبة الذٌن تقل 
 سنة 15أعمارهم عن 

العمر المتوقع 
 للفرد

نصٌب الفرد من 
 الدخل القومً

 2060 65 44 61 35 الجزائر

 600 58 41 73 32 مصر

 1420 65 35 44 27 تونس

 370 48 45 114 46 نٌجٌرٌا

 240 41 44 147 48 سٌرالٌون

 120 46 46 139 47 إثٌوبٌا

 940 54 46 85 44 الكامٌرون

 20450 73 21 7.1 15 كندا

 21700 72 22 9 16 الوالٌات المتحدة 

 910 75 36 15.3 27 كوستارٌكا

 590 62 46 69 40 هندوراس

 22090 72 17 7.5 13 الدنمارك

 26070 71 19 5.8 13 فنلندا

 960 65 41 57 31 اكوادور
 

 البسيط والجزئي و قارن بينيما  المطموب : أوجد معامالت األرتباط

 خطوات الحل : 
 كما في الشكل  SPSSنقوم بإدخال البيانات في برنامج 
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 فتظير لوحة االرتباط البسيط   Bivariateثم   Correlateثم   Analyzeنختار  -1
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 ثم نقوم بتحميل الجدول الناتج كالتالي : 

Correlations 

 
معدل 
 معدل الوفٌات الخصوبة

غار السن أقل ص
سنة 41من   

العمر 
 المتوقع

نصٌب الفرد من 
 الدخل القومً 

Spearman'
s rho 

 **-Correlation Coefficient 1.000 0.978** 0.920** -0.891** -0.896 معدل الخصوبة

Sig. (2-tailed) . 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 14 14 14 14 14 

 **-Correlation Coefficient 0.978** 1.000 0.872** -0.924** -0.899 معدل الوفٌات

Sig. (2-tailed) 0.000 . .000 .000 0.000 

N 14 14 14 14 14 

صغار السن أقل من 
سنة 41  

Correlation Coefficient 0.920** 0.872** 1.000 -0.779** -0.814-** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 . .001 .000 

N 14 14 14 14 14 

 **Correlation Coefficient -0.891** -0.924** -0.779-** 1.000 0.765 العمر المتوقع

Sig. (2-tailed) .000 0.000 0.001 . .001 

N 14 14 14 14 14 

نصٌب الفرد من الدخل 
 القومً 

Correlation Coefficient -0.896** -0.899** -0.814** 0.765** 1.000 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.001 . 

N 14 14 14 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ئي: ثانيًا / إيجاد معامل االرتباط الجز 

  
 

  Controllingوالتي نقوم بإدخاليا لـ نستثني متغير الخصوبة نقوم بإدخال المتغيرات و 
 

 

Correlations 

 
معدل الخصوبة 

نسمة  0111/  

معدل الوفيات 

طفل  0111/  

نسبة الذين تقل 

سنة  01أعمارهم عن   
العمر المتوقع 

 للفرد 
من نصيب الفرد 

 الدخل القومي

معدل الخصوبة 

نسمة  0111/  

 **-0.858  - **-0.888 - **0.945 **0.940 1 معامل ارتباط بيرسون

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 0.000 0.000 

 قوٌة  عكسٌة قوٌة عكسٌة طردٌة قوٌة جدا طردٌة قوٌة جدا  نوع العالقة 

معدل الوفيات 

طفل  0111/  

سونمعامل ارتباط بير  0.940** 1 0.818** - 0.981-** - 0.720-** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 0.004 

جدا قوٌة عكسٌة طردٌة قوٌة  طردٌة قوٌة جدا نوع العالقة قوٌة عكسٌة   

نسبة الذين تقل 

 01أعمارهم عن 

 سنة 

 **-0.950- **-728.- 1 **818. **945. معامل ارتباط بيرسون

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.003 0.000 

قوٌة عكسٌة  طردٌة قوٌة   جدا طردٌة قوٌة نوع العالقة جدا قوٌة عكسٌة   

العمر المتوقع 
 للفرد 

 *0.618 1 **0.728- **-0.981- **-0.888- معامل ارتباط بيرسون

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.003  0.019 

جدا وٌةق عكسٌة  قوٌة عكسٌة نوع العالقة قوٌة عكسٌة   طردٌة قوٌة  

نصيب الفرد من 
 الدخل القومي

 1 *0.618 **-0.950- **-0.720- **-0.858- معامل ارتباط بيرسون

Sig. (2-tailed) 0.000 0.004 0.000 0.019  

قوٌة عكسٌة نوع العالقة قوٌة عكسٌة  قوٌة عكسٌة    طردٌة قوٌة 
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 نحصل عمى النتائج التالية : و 

يوجد اختالف واضح بين االرتباط البسيط  ،الخصوبة نجد أن النتائج تغيرتند استثناء عامل معدل ع
 واالرتباط الجزئي 

 المتغير  المتغير

نسبة الذين تقل أعمارهم 

سنة  01عن   العمر المتوقع للفرد  

نصيب الفرد من الدخل 

 القومي

 جزئي بسيط جزئي بسيط جزئي بسيط معامل االرتباط

ل الوفيات معد
 طفل 0111/

-0 0.981 - 0.631- 0.818 معامل االرتباط .929 - 0.720 0.492 

 0.088 0.004 0.000 0.000 0.021 0.000 مستوى الداللة 

نسبة الذين 
تقل أعمارهم 

سنة 01عن   

 0.829- 0.950- 0.746 0.728-   معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.003 0.003   مستوى الداللة 

ر المتوقع العم
 للفرد

 614.- 0.618     معامل االرتباط

 0.026 0.019     مستوى الداللة 

نالحظ أن معامل االرتباط أصبح مختمفًا ، فتناقصت قيمة معامل االرتباط في أغمب الحاالت بل        
ذين تقل إنو تحولت العالقة من عالقة عكسية إلى عالقة طردية بين متغير العمر المتوقع و نسبة ال

 سنة . 15أعمارىم عن 

 
 
 

Control Variables  معدل الوفيات
طفل  1000/  
العمر المتوقع 
 لمفرد 

نصيب الفرد من 
 الدخل القومي

نسبة الذين تقل 
سنة  15أعمارىم عن   

معدل 
الخصوبة 
 1000/
 نسمة 

معدل الوفيات 
طفل  1000/  

Correlation  -0.929- 0.492 -0.631- 
Significance (2-tailed)  0.000 0.088 0.021 
df  11 11 11 

 Correlation -.929-  - 0.614- 0.746 العمر المتوقع لمفرد 
Significance (2-tailed) 0.000  0.026 0.003 
df 11  11 11 

نصيب الفرد من 
 الدخل القومي

Correlation 0.492 -0.614  -0.829 
Significance (2-tailed) .088 .026  0.000 
df 11 11  11 

نسبة الذين تقل 
 15أعمارىم عن 

 سنة 

Correlation -.631- 0.746 -.829-  
Significance (2-tailed) 0.021 0.003 0.000  
df 11 11 11  
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 : مثال
 يبين الجدول التالي مجموعة من المتغيرات المؤثرة في إنتاج الحبوب في عشر مناطق ) لمدونم الواحد(:  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المنطقة
 260 670 880 350 440 540 650 700 450 500 اإلنتاجية/كجم
 220 500 600 280 310 330 370 380 300 350 األمطار/ممم
 1 5 4 3 2.7 3.6 4 3.5 2 3 السماد/طن
 2 25 30 11 14 20 15 20 12 10 خبرة المزارع

 المطموب :   أوجد معامل االرتباط لمبيانات السابقة ، ثم أوجد معادلة خط االنحدار .
 الحل : 

لبيانات تتبع التوزيع ثم نختبر إذا ما كانت ا SPSSندخل الجدول السابق في الحاسب اآللي في برنامج 
 : الطبيعي أم ال 

  
 

 فرضية العدم : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 
 الفرضية البديمة : البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapio-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.436 10 0.929 *200. 10 158. االنتاجٌة
 0.091 10 0.867 072. 10 252. األمطار
 0.906 10 0.972 *200. 10 180. السماد
 0.996 10 0.989 *200. 10 129. الخبرة

 
 

( وىي أكبر من 0.996،  0.906،  0.091،  0.436نجد أن مستوى الداللة الختبار شابيرو ) 
  بيرسون، لذلك نستخدم معامل ات تتبع التوزيع الطبيعيالبيانلذلك نقبل فرضية العدم بأن  0.05القيمة 
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Correlations 

 الخبرة السماد األمطار االنتاجٌة 
Pearson Correlation 9082. 7862. 9222. 1.000 االنتاجٌة 

 9102. 7752. 1.000 922. األمطار

 8342. 1.000 7752. 786. السماد

 1.000 8342. 9102. 908. الخبرة

Sig. (1-tailed) 0002. 0032. 0002. . االنتاجٌة 

 000. 004. . 000. األمطار

 001. . 004. 003. السماد

 . 001. 000. 000. الخبرة

 
 إليجاد معادلة االنحدار لممتغيرات السابقة : 
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 الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار : 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 267405.957 3 89135.319 14.520 0.004b 

Residual 36834.043 6 6139.007   

Total 304240.000 9    

a. Dependent Variable: االنتاجٌة 
b. Predictors: (Constant), األمطار ,السماد ,الخبرة 

، ومستوى   F  =14.52حيث أن قيمة اختبار نموذج األنوفا يبين أن نموذج االنحدار دال إحصائيًا 
 0.004الداللة لمنموذج = 

   0.938لمنموذج =  المتعدد معامل االرتباط
  .% من التباين بين المتغيرات87.9، وىي تعني أن النموذج قد فسر   0.879معامل التفسير = 

 
معامالث االنحذار    Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50.260 120.698  0.416 0.692 

 0.161 1.600 0.550 0.570 0.912 األمطار

 0.809 0.253 0.065 42.252 10.694 السماد

 0.405 0.896 0.353 8.967 8.036 الخبرة

a. Dependent Variable: االنتاجيت 

 معادلة نموذج االنحدار
Y)  اإلنتاجية(  (الخبرة)8.036 + )السماد(10.694 +(األمطار (0.912 + 50.26 =

 
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change Change df1 df2 Sig. F Change 

1 0.938a 0.879 .818 78.3518 .879 14.520 3 6 0.004 

a. Predictors: (Constant), األمطار ,السماد ,الخبرة 
b. Dependent Variable: االنتاجٌة 
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 :   يبين الجدول التالي رتب سبع مناطق جغرافية:مثال 
 ز و هـ د ح ب أ المنطقة 

 درجة أولى درجة ثالثة درجة سادسة سةدرجة خام درجة سابعة درجة رابعة درجة ثانية مستوى الجريمة
 درجة رابعة درجة خامسة درجة ثالثة درجة ثانية درجة أولى درجة سادسة درجة سابعة مستوى الدخل
 درجة أولى درجة ثانية درجة رابعة درجة خامسة درجة سابعة درجة سادسة درجة ثالثة العمال األجانب

 درجة أولى درجة ثانية درجة رابعة درجة خامسة سابعة درجة درجة رابعة درجة أولى مستوى البطالة

 المطموب: 
 إعداد مصفوفة لمعامل االرتباط سبيرمان وتحميل العالقة بين مستوى الجريمة وبقية المتغيرات األخرى.

  
 

 

 

 

 مصفوفة االرتباط
 الدخل البطالة العمال الجرٌمة 
Spearman's rho 

 الجرٌمة

0.821  معامل االرتباط 
*
 0.901

**
 -0.714- 

 غٌر دالة إحصائٌا  0.071 دالة إحصائٌا  0.006 دالة إحصائٌا  0.023 مستوى الداللة 

 عكسٌة قوٌة طردٌة قوٌة جدا طردٌة قوٌة نوع العالقة 

 العمال

0.937   معامل االرتباط 
**

 -.429- 

غٌر دال احصائٌا     0.002  مستوى الداللة  0.337 

عالقةنوع ال  عكسٌة ضعٌفة طردٌة قوٌة جدا  

 البطالة

 -0.631 -    معامل االرتباط 

غٌر دال إحصائٌا      مستوى الداللة  0.129 

 عكسٌة ضعٌفة   نوع العالقة
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       :مثال 
 في دراسة حول تأثير مجموعة من المتغيرات الجغرافية عمى شدة انجراف التربة:      

 ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ الموقع
 ..08 8..0 9..0 00.1 00.3 01.8 3.2 3.9 3.9 2.8 1.0 انجراف التربة

 00.8 01.1 ..01 3.1 3.0 2.1 1.9 1.1 ..1 1.8 1.0 شدة األمطار
 9 1 1 9 1.. . ..8 8.9 8 0.2 8 درجة االنحدار

 2 9 9 2 01 09 01 9 81 81 81  %كثافة الغطاء النباتي

 المطموب : 
 يد العالقات بين المتغيرات المختمفة وأنواعيا ومستوى داللتيا .تحد -1

 أواًل / هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ؟
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  فرضية العدم :

 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  الفرضية البديمة :
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 0.393 11 928. *200. 11 153. التربة
 0.202 11 903. 165. 11 215. األمطار
 0.162 11 895. *200. 11 201. االنحدار
 0.291 11 917. *200. 11 190. النبات

 

 بما أن قيم مستوى الداللة لمتغيرات:  
   = 0.202*  ومتغير شدة األمطار =                      0.393انجراف التربة  
  =0.291*  ومتغير كثافة الغطاء النباتي =                0.162متغير درجة االنحدار   

رات األربع تتبع التوزيع ، لذلك نقبل فرضية العدم القائمة بأن البيانات لممتغي 0.05ىي جميعًا أكبر من و 
 يرسون لمبيانات المعممية . لذلك نستخدم معامل بالطبيعي، 

 

Correlations 
 االنحدار النبات األمطار التربة 

 **Pearson Correlation 1 0.862** -0.835-** 0.826 التربة
Sig. (2-tailed)  0.001 0.001 0.002 

N 11 11 11 11 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 السابق نستنتج ما يمي :  من الجدول
  وىي عالقة ارتباط طردية قوية،  0.862= معامل االرتباط بين انجراف التربة و شدة األمطار

 ودالة إحصائيًا  
 =وىي عالقة ارتباط عكسية قوية،  – 0.835 معامل االرتباط بين انجراف التربة و الغطاء النباتي

 ودالة إحصائيًا  
 وىي عالقة ارتباط طردية قوية ودالة  0.826التربة و درجة االنحدار=  معامل االرتباط بين انجراف

 احصائيًا 
 . باقي العالقات غير مطموبة 

  
 نموذج معادلة خط االنحدار وتفسير النتائج لهذا النموذج  -2

 الحل األول : 
  ENTERباستخدام نموذج 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
dime

nsio
n0  1 0.934a 0.872 .817 1.04644 
a. Predictors: (Constant), األمطار ,االنحدار ,النبات 

  0.934معامل االرتباط لمنموذج = 

 % من التباين بين المتغيرات  87.2أي أن النموذج قد فسر  0.872نجد أن معامل التفسير لمنموذج = 

 فيي : منموذج ل ةاإلحصائي داللةالأما 
ANOVAb 

Model Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 52.062 3 17.354 15.848 0.002a 

Residual 7.665 7 1.095   

Total 59.727 10    

a. Predictors: (Constant), األمطار ,االنحدار ,النبات 
b. Dependent Variable: التربة 

 موذج دال إحصائيًا .نجد أن الن
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 أما معادلة نموذج االنحدار فنستخمصيا مما يمي : 
Coefficientsa 

Model 
 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.035- 11.235  -.893- .401 

 114. 1.803 2.149 1.973 3.556 األمطار

 214. -1.368- -1.578- 1.942 -2.656- االنحدار

 094. -1.935- -387.- 071. -137.- النبات

a. Dependent Variable: التربة 

 المعادلة نموذج االنحدار : 

Y  = A +BX1 +BX2 + BX3 

Y = -10.035 + 3.556(X1) – 2.656(X2) – 0.137 (X3) 
)3.556 + 10.035- = انجراف التربة األمطارشدة  ) 0.137 – (درجة االنحدار)2.656 – (  ( كثافة الغطاء النباتي

 
 STEPWISEالحل الثاني : باستخدام 

Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

dime
nsio

n0  1 0.862a 0.742 .714 1.30735 

  0.862معامل االرتباط لمنموذج = 
 % من التباين بين المتغيرات 74.2أي أن النموذج قد فسر  0.742امل التفسير لمنموذج = نجد أن مع

 :أما داللة النموذج 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 44.345 1 44.345 25.945 0.001a 

Residual 15.382 9 1.709   

Total 59.727 10    

 أن  النموذج دال إحصائيًا . 0.001وى الداللة لمنموذج = نجد أن مست
 أما معادلة نموذج االنحدار فنستخمصيا مما يمي :  
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 المعادلة نموذج االنحدار : 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2.026- 2.480  -.817- 0.435 

 0.001 5.094 862. 280. 1.426 األمطار

 

Y  = A +BX1 +BX2 + BX3 

Y = -2.026 + 1.426(X1)  
  (شدة األمطار) 1.426 + 2.026- =انجراف التربة

 

ممم ودرجة االنحدار بيا  10في موقع مجاور ليذه المنطقة وجد أن متوسط شدة األمطار بيا ىو  -3
 % ، فما ىو شدة انجراف التربة في الموقع المذكور ؟ 20ثافة الغطاء النباتي درجة، وك 3.5

 حسب المعادلة األولى : 
 (كثافة الغطاء النباتي ) 0.137 – (درجة االنحدار)2.656 – (شدة األمطار)3.556 + 10.035-= انجراف التربة
 (20) 0.137 – (3.5)2.656 – (10)3.556 + 10.035-= انجراف التربة

نجراف التربةا  =-10.035 + 35.56 – 9.296 – 2.74 
 2.74 – 9.296 – 35.56 + 10.035-= انجراف التربة
  13.489 = انجراف التربة

 حسب المعادلة الثانية : 
  (شدة األمطار) 1.426 + 2.026- =انجراف التربة
  (10) 1.426 + 2.026- =انجراف التربة
 12.234 =انجراف التربة
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 بين الجدول التالي كميات األمطار)ممم( و معدل إنتاجية القمح )كجم(في كل منطقة : ي : مثال
 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المنطقة

 220 309 290 260 200 250 400 340 300 350 250 األمطار 
 100 130 105 110 90 90 160 130 120 150 100 انتاجية القمح  

 

 معادلة خط االنحدار . المطموب : أوجد معامل االرتباط و

  نختبر إذا ما كانت المشاىدات تتبع التوزيع الطبيعي أم الالخطوة األولى : 
  :  المشاىدات تتبع التوزيع الطبيعيفرضية العدم 

  : المشاىدات ال تتبع التوزيع الطبيعيالفرضية البديمة 
 

 مشاىدة  50نستخدم اختبار شابيرو ألن عدد المشاىدات أقل من 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.937 11 0.976 *0.200 11 0.135 االمطار

 0.318 11 0.920 *0.200 11 0.160 االنتاجٌة

 

القائمة بأن  ، لذلك نقبل فرضية العدم 0.05بما أن مستوى الداللة في اختبار شابيرو لمعينتين أكبر من 
 المشاىدات لكال العينتين تتبع التوزيع الطبيعي 

 نستخدم اختبار بيرسون لتحديد العالقة بين المتغيرين ) األمطار واإلنتاجية ( النتيجة :
 

Correlations 
 االنتاجية االمطار 

 **Pearson Correlation 1 0.942 االمطار
Sig. (2-tailed)  0.000 

N 11 11 
 

نتاجية القمح ، وىي دالة  0.942توجد عالقة ارتباط  طردية قوية جدًا )  يجة :النت ( بين األمطار وا 
 0.001إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 
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 نموذج معادلة االنحدار المطموب الثاني :
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 0.942a 0.888 .875 8.29105 

% من التباين في النموذج ، وأن معامل االرتباط 88.8نجد أن معامل التفسير قد فسر حوالي  نجد أن
  0.94الكمي 

 الداللة اإلحصائية لنموذج االنحدار : 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4894.963 1 4894.963 71.208 0.000b 

Residual 618.673 9 68.741   

Total 5513.636 10    

a. Dependent Variable: االنتاجٌة 
b. Predictors: (Constant), األمطار 

  0.000كما أن نموذج معادلة االنحدار دالة احصائيًا عند مستوى داللة 
 معادلة خط االنحدار : 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.173 12.883  .790 .450 

 000. 8.439 942. 044. 370. األمطار

a. Dependent Variable: االنتاجٌة 
 

X 7+ 0.3 10.173Y =  
 

 

 

 

 

 


