
  Correlation Analysis  تحلیل االرتباط
                    

  :المقدمة 
تأثیر متغیر او ھي الختبار معنویة للعینتین المستقلتین  )t(واختبار  )χ2 , F(ان االختبارات السابقة         

تحلیل االرتباط فیھتم بدراسة قوة االرتباط بین اما اخر ،  )Numeric( اكثر ذو فئات على متغیر كمي
  : كمي اخر ،  ویقسم تحلیل االرتباط الى عدة انواع ھي  على متغیر متغیر كمي  او اكثر

 : )Bivariate Linear Correlation(االرتباط الخطي الثنائي 
و احدھما ا )Ordinal(بین متغیرین كمیین او ترتیبیین  الخطي واتجاه االرتباطیھتم بدراسة قوة         

یمكن اعتماد نتیجة ھذا االرتباط لوجود متغیرات قد  كمي واالخر ترتیبي ، ولكن في بعض االحیان ال
 .الجزئي الخطي یعرف باالرتباط  تؤثر علیھ ، لذلك یجب استبعاد اثر ھذه المتغیرات وھو ما

 :  )Partial Linear Correlation(الخطي الجزئي   االرتباط 
یھتم بدراسة قوة واتجاه االرتباط الخطي بین متغیرین كمیین بعد استبعاد اثر متغیر كمي واحد او         

  .اكثر 
 : )Multiple Linear Correlation(االرتباط الخطي المتعدد 

 )معتمد(على متغیر كمي ) مستقلة(ات كمیة عدة متغیر یھتم بدراسة قوة واتجاه االرتباط الخطي بین        
  . اخر

فھذا    موجبة تھفاذا كانت قیم،  +)1(و) - 1(بین  قیمتھ تتراوحو )r( ـیرمز لھ بـ ان معامل االرتباط         
، اما اذا فیطلق علیھ ارتباط تام طردي +) 1(واذا كانت قیمتھ تساوي ) طردي(یعني ان االرتباط موجب 

) -1(واذا كانت قیمتھ تساوي ) عكسي(كانت قیمة معامل االرتباط سالبة فھذا یعني ان االرتباط سالب 
فھذا یعني عدم وجود ارتباط ) 0(، واذا كانت قیمة معامل االرتباط تساوي فیطلق علیھ ارتباط تام عكسي 

.  
  
  : )Bivariate Correlation(االرتباط  الثنائي   

  :انواع المتغیرات ھي  باختالف تختلف معامالت االرتباط الثنائيلانواع  وجد ثالثت       
   : ) Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بیرسون

اذا توفرت  )Numeric Variables(یستخدم لقیاس قوة واتجاه العالقة الخطیة بین متغیرین كمیین         
  :الشروط االتیة 

، ویوجد عدة اختبارات للتاكد من توزیع  یتبع التوزیع الطبیعي من متغیري الدراسة ن یكون كل متغیرا -1
  .وكما ذكر سابقا ) Smirnove-Wilk & Kolmogorov-Shapiro(ٍالمتغیرات ومنھا اختبارا 

خالل رسم الشكل االنتشاري ، ویتم اختبار العالقة من  المتغیرین ان تكون العالقة خطیة بین -2
)Scatter Plot(  للمتغیرین ، حیث یتم تمثیل المتغیر المستقل للمحور)x( المتغیر المعتمد و)التابع (
المعتمد یتم تمثیل كال المتغیر عدم القدرة على التمییز بین المتغیر المستقل ووفي حالة ،  )y(لمحور ل

 .المتغیرین بصورة عشوائیة 
 . مسحوبة بصورة عشوائیةان تكون عینة كل متغیر  -3

   . نتیجة االرتباط وفي حالة عدم تحقق ھذه الشروط فال یمكن اعتماد 
  

  :بیرسون خطوات تطبیق معامل االرتباط 
  .Pearsonاختیار ایعاز  ثم )Bivariate(ثم ایعاز  )Correlate(یتم اختیار ایعاز  )Analyze(من قائمة 


