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  وا�نحدارا�رتباط
Correlation and Regression
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Scatter Diagramشكل ا�نتشار 



بيرسونمعامل ارتباط 
 Pearson's Correlation Coefficient  

يعتبر من أشھر معام�ت ا�رتباط وأھمھا وأكثرھا استخداما•

 intervalيستخدم في حالة ما إذا كان ك� المتغيرين من النوع •

or ratio

(n≥30)ً حجم العينة كبيرا ـوًيشترط أن يكون التوزيع طبيعيا •

. المعلميةويعتبر من ا�ختبارات •
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 تربيع ل)ستق)ليةكاياختبار 
 Test Of Independence Chi – Square Χ2  
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 تربيع لستقلية كاياختبار وكما سبقت ا0شارة إليه فان •
بين المتغيرات الوصفية يحدد ما إذا كانت ھناك عقة أم 

وبالتالي فان ( دون أن يشير إلى قياس قوة ھذه العقة 
ذلك يستلزم قياس قوة الع�قة من خ�ل أنواع معينة من 

.معام�ت ا�رتباط كما يلي



معام)ت ا�رتباط الثنائية حسب نوع المتغيرات
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:phi فاي معامل ارتباط -١

يعرف بأنه معامل ا�رتباط بين متغيرين كل منھما منفصل ثنائي 
dichotomous ذكر ( وك�ھما يقع على مقياس اسمي مثل الجنس

). نعم أو �(ا0جابة على سؤال ) وأنثى

.بيرسون كما ھو الحال في ارتباط ١-  صفر ١+وتتراوح قيمته ما بين 

:contingency coefficient معامل التوافق  -٢

وھو معامل ا�رتباط بين متغيرين ك�ھما منفصل ولكن ليس بالضرورة 
 حالة فايأن يكون أي منھما منفصل ثنائي وھذا يعني أن معامل 

 تربيع كايويستخدم في حسابه إحصائية . خاصة من معامل التوافق
Chi-square ويناسب المتغيرات الواقعة �معلمي وھذا ا0حصائي 

. على المقياس ا�سمي أو الرتبي
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 �1�' ����(� في outliersفي حالة وجود قيم متطرفة 
البيانات الكمية فانه بالتأكيد ستؤثر على قيمة معامل ارتباط 

، ولذلك ينصح في مثل ھذه الحالة استخدام معامل بيرسون
 the spearman rank للرتب سبيرمانارتباط 

correlation  نه يتعامل مع الرتب وليس القيم الحقيقية; 
للبيانات وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى التخفيف من حدة تأثير 

. القيم المتطرفة على معامل اCرتباط



ا�نحدار الخطي 
 Linear Regression 

يعتبر ا�نحدار احد اFساليب ا0حصائية التي تستخدم في قياس �
. الع�قة بين المتغير التابع ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة

ومن يحدد طبيعة المتغيرات أيھا تابع أو مستقل ليس ا(نحدار �
كأسلوب قياس وإنما يحددھا الباحث مستعينا بالنظرية أو 

.الدراسات السابقة أو المحظة

وتنقسم نماذج ا(نحدار إلى عدة أنواع فمث من حيث العقة �
: الخطية تنقسم ھذه النماذج إلى نوعين

 Linear Regressionا�نحدار الخطي ١.

Non Linear Regressionا�نحدار غير الخطي ٢.

 



 أما من حيث عدد المتغيرات المستقلة في النموذج فينقسم ا(نحدار إلى
: قسمين أيضا

 وھو يقتصر على متغير Simple Regressionا�نحدار البسيط ١.
مستقل واحد 

 والذي يشمل متغيرين Multiple Regressionا�نحدار المتعدد ٢.
مستقلين فأكثر في نموذج ا�نحدار

 بناء على ما سبق يمكننا التمييز بين أربعة أنواع نماذج من ا(نحدار
: وھي

نموذج ا�نحدار الخطي البسيط١.

نموذج ا�نحدار الخطي المتعدد٢.

نموذج ا�نحدار غير خطي بسيط٣.

نموذج انحدار غير خطي متعدد٤.

ويعتبر ا(نحدار الخطي البسيط ابسط أنواع نماذج ا(نحدار 



ا�نحدار الخطي البسيط
Simple linear regression 

: يقيس ا�نحدار الخطي البسيط الع�قة بين متغيرين•

 ومتغير مستقل واحد  dependent variableمتغير تابع 
independent variable أو ُمفسر وھو المتسبب في تغير ِ

. المتغير التابع

مع ثبات العوامل ( تفسير ظاھرة ا(ستھك بالدخل  :  مثال•
فالنظرية ا(قتصادية تقول أن استھك الفرد مرتبط ) اAخرى
. بالدخل

:  الشكل العام لمعادلة ا�نحدار الخطي البسيط 

εββ ++= XY 10



ا�نحدار الخطي المتعدد 
Multiple linear regression

: مفھوم ا(نحدار المتعدد

ر بخ�ف ا�نحدار البسيط فان ا�نحدار المتعدد يوضح الع�قة بين متغي
وھناك أمثلة عديدة ). أكثر من اثنين(تابع واحد وعدة متغيرات مستقلة 

يؤثر عليھا عدة ) متغير تابع(فمث� الكمية المطلوبة من سلعة معينة 
الدخل، سعر السلعة، أسعار السلع اFخرى : متغيرات مستقلة مثل

. البديلة

يستند النموذج الخطي المتعدد على افتراض وجود ع�قة خطية بين و
 وحد X1,X2,...XK وعدد من المتغيرات المستقلة Yiمتغير تابع 

 k من المشاھدات وnبالنسبة ل، ويعبر عن ھذه الع�قة  ، Uiعشوائي 
: بالشكل آ�تي ، من المتغيرات المستقلة 

Yi = B0 + B1Xi1 + B2Xi1 + … + BKXik + Ui



مثال على ا�نحدار
رغب احد الباحثين في معرفة أھم العوامل المؤثرة في صافي •

أرباح اكبر أربعة مصارف في الجھاز المصرفي الفلسطيني، 
فقام بتقدير نموذج انحدار خطي للع�قة بين صافي اFرباح 

)Profits (كمتغير تابع ، وخمسة متغيرات مستقلة وھي :
 بالمليون دو�ر، وحجم مقاسة) Dep(ودائع العم�ء 

 بالمليون مقاسة) Inv(ا�ستثمارات في اFوراق المالية 
 بالمليون مقاسة) Fas(دو�ر، وحجم التسھي�ت ا�ئتمانية 

، وعدد الموظفين في )Bra(دو�ر، وعدد فروع كل مصرف 
، وقد ٢٠٠٥-١٩٩٦، وذلك خ�ل الفترة )Lab(المصرف 

.كانت نتائج تقدير ا�نحدار كما في الملف المرفق



:المطلوب
حدد نوع البيانات المستخدمة، وعدد المشاھدات الداخلة في تقدير ١.

.ا�نحدار

وضح مدى قوة نموذج ا�نحدار في تفسير التغيرات الحادثة في صافي ٢.
)Profits(اFرباح 



:تابع المطلوب

. بين مدى المعنوية ا0حصائية بشكل عام لنموذج ا�نحدار ككل. ٣



:تابع المطلوب
بين مدى المعنوية ا0حصائية لكل متغير من المتغيرات المستقلة . ٤

.بشكل منفرد



:تابع المطلوب

ًاكتب معادلة ا�نحدار ثم فسر معنى كل معامل في المعادلة تفسيرا . ٥
ً.كام�


