
   
   

  

 

:كیفیة استخدم إكسل لحساب معامل االرتباط
.ھناك طریقتان یمكننا استخدامھما

:افترض أن لدینا البیانات التالیة

ھي أن نستخدم الدالة المتاحة في إكسل قة األولىالطری. ونرید حساب معامل االرتباط بین المتغیر أ و ب
:لحساب معامل االرتباط فنكتب ما یلي في أي خلیة

=CORREL(D2:D16,C2:C16)
ھذه القیمة تعني وجود عالقة عكسیة ضعیفة . ٠.٤٦-وبالتالي نحصل على معامل االرتباط بین أ و ب وھو 

.الصفربل ھي أقرب قلیال إلى١-ألن القیمة ال تقترب من 
ھذه . تساعدنا في الحصول على معامل االرتباط بین متغیرین أو عدة متغیرات مرة واحدةالطریقة الثانیة

:الطریقة تتم كالتالي
)Data Analysisثم Toolsاضغط على 

Correlationثم اختر 
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وقد علمت على . بأسماء الخالیا التي مسجل بھا البیاناتInput Rangeتظھر لك النافذة التالیة وعلیك ملء 
Labels in First Row أي أ و ب و ت و ث(أي أن أسماء األعمدة في الصف األول(

:فنحصل على النتیجة كالتاليOKنضغط 

- الرتباط بین ب و ت ھي ومعامل ا٠.٢١یبین أن معامل االرتباط بین ث و ت مثال ھي ) باألعلى(ھذا الجدول 
١فترى في الجدول معامل ارتباط ث بـ ث ھو ١بالطبع فإن العالقة بین المتغیر ونفسھ ھي . وھكذا٠.٣٥

من ھذه النتیجة . ھذه الطریقة سریعة جدا عندما یكون لدینا أكثر من متغیرین. وھي قیمة ال تعنینا في شيء
أما باقي ٠.٧٢التي یمكن أخذھا في االعتبار ألنھا تساوي نرى أن العالقة الخطیة بین أ و ت ھي الوحیدة

.القیم فھي صغیرة جدا
ھل ال توجد عالقة؟

فمعامل . لیس معنى أن یكون معامل االرتباط صفرا أو قریبا من الصفر أنھ ال توجد أي عالقة بین المتغیرین
ل خط مستقیم فھي عالقة لیس بھا والعالقة الخطیة ھي عالقة في شك. االرتباط یبین قوة العالقة الخطیة

وبالتالي فقد یكون معامل االرتباط . فالعالقة الخطیة تكون طردیة أو عكسیة فقط. منحنیات أو طلوع ونزول
یساوي صفرا ولكن توجد عالقة قویة بین المتغیرین ولكنھا غیر خطیة أي أنھا لیست على شكل خط مستقیم 

:كما في االمثلة التالیة
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ففي ھذین الشكلین نرى عالقة واضحة بین المتغیرین ولكنھا لیست مجرد عالقة طردیة أو عكسیة وال یمكن 
وفي الحالة . ة األولى نالحظ تغیر المتغیر الثاني بشكل دوري مع المتغیر األولففي الحال. تمثیلھا بخط مستقیم

ھذه العالقات ھي عالقات غیر . الثانیة نجد عالقة طردیة حتى نقطة ما ثم تتحول العالقة إلى عالقة عكسیة
.خطیة وال یمكن التنبؤ بھا بمعامل االرتباط

ومعرفة قوة العالقة ) المنحنى التنقیطي(ریق منحنى االنتشار بھذا نكون قد استطعنا دراسة شكل العالقة عن ط
.الخطیة عن طریق معامل االرتباط

والمبینة في الجدول ریالالشھري بااللف) Y(واإلنفاق ) X(أسر أوجد معامل االرتباط بین دخل تسع:١مثال
:اآلتي

X 6 8 7 14 11 12 8 9 10
Y 4 8 6 10 9 11 8 7 8

مع العلم بأن الصف الخیر یعبر عن نات حسب احد القوانین المذكورة أعاله ولیكن الثانينكون جدول البیا
.المجموع للبیانات في العمود والتي تقع أعاله

X Y XY X2 Y2

6 4 24 36 16
8 8 64 64 64
7 6 42 49 36
14 10 140 196 100
11 9 99 121 81
12 11 132 144 121
8 8 64 64 64
9 7 63 81 49
10 8 80 100 64
85 71 708 855 595
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:مالحظة
تحدد قوة rحیث أن قیمة ) ٠.٩٩إلى ٠.٧من ( یعني قوة االرتباط قویة ٠.٨٧٧معامل االرتباط قیمة

:١وھذا بیان بقوة االرتباط من صفر إلى االرتباط
Ho :ρ:االختبار ھنا = .أي ال توجد عالقة 0

H١ :ρ≠عالقةأي توجد٠.

: إحصاء االختبار المتبع ھنا ھو
Tوحیث أن ١.٨٣٣> Tأي إذا كان T <t٠.٠٥,٧إذا كان٠.٠٥بمستوى معنویة Hoنرفض  = 4.832

بوجود عالقة أيH١ونقبل Hoفنرفض ١.٨٣٣وھي أكبر من 
.نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل بالفرضیة البدیلة أي توجد عالقة

)Phi CorrelationCoefficient(معامل ارتباط فاي
غیر قابلھ للترتیب التصاعدي أو التنازلي كمتغیر الجنس x , yإن الحالة التي تكون فیھا البیانات للمتغیرین 

خانات ٢× ٢وعلیھ نكون جدول نواتجھ في ... أو ) مدخن ، غیر مدخن(أو متغیر التدخین ) ذكر ، أنثى (
:ة على الصورةللمتغیرین والصفتین یكتب ببساط

1 2
a na1 na2
b nb1 nb2

:ویمكن صیاغة الجدول بالصورة التالیة لتسھیل الحسابات
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:مثال
لمعرفة العالقة بین الجنس والتدخین فجمعت البیانات في الجدول التالي شخص٢٥في دراسة على 

.والمطلوب حساب معامل ارتباط فاي
ذكر أنثى

یدخن 10 2
ال یدخن 8 5

:الحل
:نكمل الجدول بعملیة الجمع بالصورة اآلتیة

أنثى ذكر المجموع
یدخن 2 10 12

ال یدخن 5 8 13
المجموع 7 18 25

:وبتطبیق القانون نجد أن

٠.٢٤٣القیمة الموجبة ھنا لمعامل فاي تبین بأن الذكور أكثر میًال للتدخین من اإلناث كما أن قیمة المعامل ھنا 
.ى ضعف العالقةتدل عل

أمثلة إضافیة غیر محلولة
:اذاكان لدیك االستبانة التالیة وفیھا )١(
..................دخل األسرة - ١
.................قیمة األستھالك الشھري- ٢

٤٠٠٠٣٥٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٢٥٠٠٢٧٠٠٢٨٠٠٣٣٠٠٢٦٠٠٢٠٠٠اجابات الدخل
٣٢٠٠٢٧٠٠١٧٠٠٢٠٠٠١٨٠٠١٩٠٠٢٦٠٠٣٠٠٠٢٢٠٠٢٠٠٠اجابات االستھالك

حدد قیمة معامل االرتباط مع تحدید نوعھ وقوتھ
اختبر الفرضیة القائلة بأنھ الیوجد ارتباط ذو داللة معنویة بین كال من الدخل واالستھالك مستخدما داللة 

٠.٠٥

:اذاكان لدیك االستبانة التالیة وفیھا )٢(
..................دخل األسرة - ١
.................لشھريقیمة األستھالك ا- ٢
......................عدد افراد األسرة - ٣

٤٠٠٠٣٥٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٢٥٠٠٢٧٠٠٢٨٠٠٣٣٠٠٢٦٠٠٢٠٠٠اجابات الدخل
٣٢٠٠٢٧٠٠١٧٠٠٢٠٠٠١٨٠٠١٩٠٠٢٦٠٠٣٠٠٠٢٢٠٠٢٠٠٠اجابات االستھالك

٧٨٥٣٤٣٥٣٢٢اجابات عدد االسرة
اط مع تحدید النوع والقوةحدد قیم معامالت االرتب

٠.٠٥ھل تدل البیانات على عدم وجود ارتباط ذو داللة معنویة بین المتغیرات  مستخدما داللة 
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:اذا كانت لدیك االستبانة التالیة وفیھا )٣(
دكتوارة-٤ماجستیر    - ٣بكالوریوس    - ٢دبلوم            -١:   المؤھل العلمي 

مطلق-٤أرمل        -٣متزوج        -٢أعزب        -١:   الحالة االجتماعیة  
٤٣١٢٤٢٤١١٢المؤھل العلمي

٢١٤٢٢٣٢١٢٣الحالة االجتماعیة
حدد قیم معامالت االرتباط مع تحدید النوع والقوة

٠.٠٥دم وجود ارتباط ذو داللة معنویة بین المتغیرات  مستخدما داللة ھل تدل البیانات على ع

تحلیل االنحدار: ثانیًا 

Analysis Of Regressionتحلیل االنحدار 

 االنحدار الخطي البسیطSimple Linear Regression:
:  الشكل العام لمعادلة االنحدار الخطي البسیط   XY 10

eXY: للمعادلة المقدرة نرمز   10
ˆˆˆ  حیثe أو الباقي أو الخطأ ( یسمى الراسب : (YYe ˆ

إلجراء تحلیل االنحدار الخطي البسیط في برنامج إكسل نقوم بالتالي:

:لتكن لدینا البیانات الموضحة في الشكل المجاور.١

:فتظھر لدینا النافذة التالیة : Data Analysis<Regression>(Tools)أدوات : من شریط القوائم 
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Y(Dependent Variable)التابع تغیرنكتب نطاق خالیا قیم المInput Y Rangeفي حقل 
X(Independent Variable)المستقلغیرنكتب نطاق خالیا قیم المتInput Y Rangeفي حقل 

في الخالیا األولى من األعمدة وعلیھ یجب ) yو x(كتبنا المتغیراتاذلك ألنن، Labelsالخیار تم تفعیل كما ترى في الشكل فإن
تفعیل ھذا الخیار إلعالم البرنامج بذلك

لثقة للمعامالت المقدرةافتراتفسیتم إظھار Confidence Levelالخیار تفعیل تمإذا.٢
:لبواقيلبالنسبة

بواقيسیتم إظھار جدول للStandardized Residualsوبتفعیل الخیار ، بواقيسیتم إظھار جدول الResidualsبتفعیل الخیار 
)سیتم توضیحھم الحقا ( المعایرة  

،بیانیا بواقيسیتم تمثیل الResidual Plotsبتفعیل الخیار 
).االنحدار خط( إضافة إلى النقاط المقدرة ، X,Yغیرینسیتم رسم لوحة االنتشار للمتLine Fit Plotsیار بتفعیل الخ

لتظھر لدیك أربعة جداول،OKبعد أن تتأكد من المدخالت قم بالنقر على 

-- Regression Statistics: الجدول األول

................القیمة المطلقة لمعامل االرتباط
) ...وھو مربع معامل االرتباط(معامل التحدید 

.................یفید في حالة االرتباط المتعدد 
... MRS أي ھو،الخطأ المعیاري للتقدیر 
................................n عدد المشاھدات

SUMMARY
OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.965950001
R Square 0.933059405
Adjusted R
Square 0.923496463
Standard Error 4.702076381
Observations 9
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-تحلیل التباین –ANOVA:الجدول الثاني
ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 1 2157.233344 2157.233344 97.57032808 2.31997E-05
Residual 7 154.7666561 22.1095223
Total 8 2312

).(05.00000231997.01031997.20531997.2نالحظ أن     5   EFSignvalueP
ونقبل بالفرضیة البدیلة أي یوجد ، X,Yوذلك یعني أننا نرفض الفرضیة العدم القائلة أنھ ال توجد عالقة خطیة بین المتحولین 

alphaد مستوى أھمیة عالقة خطیة بین المتحولین عن = 0.05
.جدول المعامالت: الجدول الثالث 

Coefficients
Standard
Error t Stat P-value

Lowe
95% Upper95%

1̂ Intercept -21.48020353 9.659200021 -2.22380771 0.061530537 -44.3205 1.360175

0
̂ X 1.242407378 0.125778132 9.877769388 2.31997E-05 0.944989 1.539825

قیم المعامالت 
المقدرة وفقا 

لطریقة المربعات 
الصغرى

الخطأ المعیاري 
للعامل المقدُّر

قیمة مؤشر 
االختبار المتعلق 

بالفرضیة

قیمة االحتمال 
المتعلقة 

بالفرضیة

حدود مجال الثقة لقیمة كل 
معامل

:لمقصود بھا في ھذا الجدول ھي الفرضیات ا
0: 00 H 0: مقابل الفرضیة البدیلة: 01 H وذلك بالنسبة للمعامل

0
̂ الذي في السطر الثاني.

0: 10 H 0: مقابل الفرضیة البدیلة: 11 Hمعامل وذلك بالنسبة لل
1

̂الذي في السطر األول.
:جدول الراسب و التقدیرات: الجدول الرابع 

Observation Predicted Y Residuals Standard Residuals
المشاھدة رقم القیمة المقدرة وفقا لمعادلة االنحدار المقدرة

Ŷ أي
،قیمة الراسب 

YYe ˆ أي
الراسب المعایر و تتم معایرتھ 
بتقسیمھ على الخطأ المعیاري 
للتقدیر

:أخیرا یتبقى لدینا الرسوم البیانیة 
),(: النقط التي باللون النفسجي ثمثل النقط، X Line Fit  Plot: المخطط البیاني األول ھو  ii YX ، أما النقط باللون

حتى یكون الشكل مأولفا أكثر .الحظ أنھا تشكل مستقیما ، وفقا لمعادلة االنحدار فھي تمثل النقط المقدرة(Predicted Y)الوردي
اختر منھا ، عندھا تظھر لدیك قائمة مختصرة ) اللون الوردي ( انقر بالزر األیمن للفأر فوق إحدى النقاط المقدرة : أنصحك بالتالي 

:ستظھر لدیك النافذة ”Chart Type“"نوع التخطیط " 

ثم إذا أردت أجر بعض التعدیالت في، موافق انقر ، ) XY Scatterس و ص مبعثر (اختر نوع التخطیط المشار إلیھ 
یمكنك أن تجري التعدیل الذي ترید على أي  )إذا أردت 50یمكنك أن تبدأ الترقیم من القیمة ( وخواص الترقیم، األبعاد و اللون 

.التخطیط فقط بالنقر مرتین على ذلك الجزء جزء من
!جرب ذلك بنفسك 
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:سیظھر لدیك شكل مشابھ للشكل 

الشكل البیاني الثاني الذي سیظھر
وھو التمثیل، X  Residual Plotأیضا ھو  

التمثیل یظھر، البیاني لقیم الرواسب 
یمكنك أیضا التعدیل على، بشكل نقطي 

لتخطیط بنفس الطریقة السابقةنوع ا
)Columnأعمدة : اختر مثال نوع التخطیط ( 

:لیظھر لدیك شكل مشابھ للتالي 

 0اختبار الفرضیة: 10 H 0: مقابل الفرضیة: 11 H:
.فرضیة البدیلة تعني أنھ توجد عالقة خطیةو ال، X,Yوتعني الفرضیة العدم أنھ ال توجد عالقة خطیة بین المتغیرین 

:إلجراء مثل ھذا االختبار سنحتاج إلى جدول تحلیل التباین 
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:    مؤشر االختبار    
MES
MRSF     ،  2فإذا كان

1
 nFF و إن كان ، ھناك عالقة خطیة نرفض الفرضیة العدم أي

2
1
 nFF خطیةأي ال توجد عالقة ( نقبل الفرضیة العدم(

:جدول تحلیل التباین 

FMSSSdfS.O.V.

MES
MRSF 

MSRSSR1Regression
MSESSEn-2Residuals (Errors)

SSTn-1Total
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