
 
 

 1المحاضرة الثالثة اقتصاد قٌاسً 

 نظرٌة االرتباط

 قٌاس معامل االرتباط الخطً البسٌط

 مامل ارتباط بٌرسون

 معامل ارتباط الرتب

 فاي معامل ارتباط 

 معامل االرتباط الجزئً 

 واالرتباط المتعدد

توجد طرق عدٌدة لقٌاس العالقة بٌن المتغٌرات االقتصادٌة وٌمك  Theory correlation -نظرٌة االرتباط :

اٌجازها باالرتباط واالنحدار وسنتكلم فً هذه المحاضرة عن االرتباط باعتباره احد طرق التعبٌر عن العالقة 

 بٌن المتغٌرات االقتصادٌة واالرتباط اما ان ٌكون خطً او غٌر خطً لكننا سنركز على االرتباط الخطً وقد

تكون المتغٌرات المراد قٌاس العالقة بٌنها متغٌرات كمٌة او متغٌرات وصفٌة او بعض المتغٌرات التً تقبل 

 تصنٌفٌن فقط كالجنس والتعلم اي بعض المتغٌرات تكون اما ال او نعم .

علٌنا ان ان العالقة بٌن اي متغٌرٌن ٌمكن ان نتوقع شكلها او قٌمتها من خالل الشكل االنتشاري للنقاط ولكن 

. ان معامل االرتباط تتراوح قٌمته بٌن السالب نتحقق من ان معامل االرتباط المستخدم ٌناسب شكل تلك العالقة 

  -واحد والموجب واحد اي ان :

-1  ≤ r ≥ +1                                                     

ن وجود عالقة عكسٌة بٌن المتغٌرٌن او قد ٌكون وبذلك فان معامل االرتباط اما ان ٌكون بالسالب معبرا ع

 بالموجب معبرا عن عالقة طردٌة بٌن المتغٌرٌن وٌمكن وضع مستوى العالقات بالشكل االتً 

R=0.0  ال توجد عالقة بٌن المتغٌرٌن 

  r≤ 0.0 ≤ -1 1-تزداد قوتها كلما اقتربنا من ال   عالقة عكسٌة 

 r≥ 0.0 ≥  +1  عالقة طردٌة تزداد قوتها كلما اقتربنا من الواحد 

وفً نظرٌة االرتباط نهتم بتعٌٌن طبٌعة وقوة العالقة بٌن المتغٌرات االقتصادٌة ومن اكثر معامالت االرتباط  

 -استخداما هً ما ٌاتً :

هذا  ٌعتبر هذا المعامل من اشهر معامالت االرتباط استخداما وٌستخدم -معامل ارتباط بٌرسون : -1

المعامل لقٌاس العالقة بٌن متغٌرٌن كمٌة وان الصٌغ المستخدمة لتقدٌر هذا المعامل هً الصٌغ 



 
 

المناسبة للعالقة الخطٌة اي تقٌس معامل االرتباط الخطً البسٌط ولذلك ٌجب االنتباه عند الحكم على 

قات غٌر خطٌة العالقة على اساس النتائج المتحصلة من صٌغ معامل االرتباط من الوقوع فً عال

 .ولكننا نحكم بعدم وجود عالقة الننا نعتمد الصٌغة الخطٌة 

 -:ان الصٌغ المستخدمة فً قٌاس معامل ارتباط بٌرسون هً 

 -الصٌغة المباشرة التً تستخدم البٌانات االصلٌة وهً كما مبٌنة فً ادناه :  - أ

  
 ∑     ∑   ∑  

√[ ∑  
 
 (∑  ) ]  [ ∑ 

 

 
 (∑  ) ]

 

  

 iللمفردة  xقٌمة المتغٌر    حٌث ان 

 iللمفردة  yقٌمة المتغٌر            

 yxللحصول على عمود  xكل بما ٌقابلها من قٌم المتغً   yوفً هذه الطرٌق نحتاج ان نضرب قٌم المتغٌر 

 y ixi∑وتجمٌع نتائج الضرب للحصول على 

  yi∑للحصول على  yوتجمٌع قٌم المتغٌر  xi∑للحصول على  xتجمٌع قٌم 

وتجمٌع قٌم العمود االخٌر للحصول على  x2للحصول على عمود جدٌد هو  xتربٌع كل قٌمه من قٌم المتغٌر 

∑xi
2 

وتجمٌع قٌم العمود االخٌر للحصول على  x2للحصول على عمود جدٌد هو  yتربٌع كل قٌمه من قٌم المتغٌر 

∑yi
2 

 ثم تطبٌق الصٌغة اعاله 

عن وسطها  xحسب هذه الصٌغة ٌتطلب احتساب انحرافات المتغٌر صٌغة االنحرافات وب - ب

عن وسطها الحسابً  yوكذلك احتساب انحرافات المتغٌر  (ˉxi - x )الحسابً والحصول على 

 yبانحرافات المتغٌر الثانً  xوضرب انحرافات المتغٌر االول  ( ˉyi - y)للحصول على عمود 

 ( ˉyi- y)( ˉxi - x ) ∑وتجمٌع  حواصل الضرب تلك للحصول على  

(ˉxi - x )للحصول على عمود  xوكذلك تربٌع  انحرافات المتغٌر 
2 ∑ 

(ˉyi - y )للحصول على عمود  yوكذلك تربٌع  انحرافات المتغٌر 
2 ∑ 

 ثم تطبٌق الصٌغة التالٌة 

  
∑ (         )(       )

√∑(     ) ∑(     ) 
 



 
 

 

 وان الطرٌقتٌن ستعطً نفس النتائج وٌمكن اثبات تساوي الطرٌقتٌن رٌاضٌا 

 مثال البٌانات التالٌة تبٌن  دخل المستهلك واستهالكه المطلوب احتساب معامل االرتباط بٌن المتغٌرٌن 

 الدخل  التسلسل

x 

 االستهالك

y 

xy X2 Y2 

1 052 182 05222 00522 00022 

0 002 195 00022 120022 08205 

0 052 052 110522 020522 00522 

0 012 108 00882 00122 10080 

5 122 82 8222 12222 0022 

0 58 50 0008 0000 0100 

7 09 00 0010 0701 0290 

8 07 07 0029 0029 0029 

9 105 122 10522 15005 12222 

12 185 150 08802 00005 00000 

11 012 175 00752 00122 02005 

 002275 505780 000700 1001 0200 المجموع

  

 وبتطبٌق الصٌغة المباشرة نستطٌع استخراج معامل االرتباط وكما فً ادناه - أ

  
 ∑     ∑   ∑  

√[ ∑  
 
 (∑  ) ]  [ ∑ 

 

 
 (∑  ) ]

 
                   

√(          (    ) )(          (    ) )

 
      

√              
  
      

      
      

اما اذا اردنا الحل بالطرٌقة الثانٌة فٌج استخراج المتوسطات ثم االنحرافات عن متوسط كل متغٌر ثم حاصل 

 ضرب كل زوج من االنحرافات وتطبٌق صٌغة االنحرافات 

 

 



 
 

 الدخل  التسلسل

x 

 االستهالك

y 

(xi - xˉ ) (yi -yˉ ) (xi -xˉ)(yi -yˉ) (xi - xˉ )
2 (yi -yˉ )

2 

1 052 182 66.00 49.91 3294.00 4356.00 2490.92 

0 002 195 136.00 64.91 8827.64 18496.00 4213.19 

0 052 052 266.00 119.91 31895.82 70756.00 14378.19 

0 012 108 26.00 -2.09- -54.36- 676.00 4.37 

5 122 82 -84.00- -50.09- 4207.64 7056.00 2509.10 

0 58 50 -
126.00- 

-74.09- 9335.45 15876.00 5489.46 

7 09 00 -
115.00- 

-66.09- 7600.45 13225.00 4368.01 

8 07 07 -
137.00- 

-83.09- 11383.45 18769.00 6904.10 

9 105 122 -59.00- -30.09- 1775.36 3481.00 905.46 

12 185 150 1.00 25.91 25.91 1.00 671.28 

11 012 175 26.00 44.91 1167.64 676.00 2016.83 

 00952.91 150008 79059 2.2 2.2 1001 0200 المجموع

 

 وبتطبٌق الصٌغة التالٌة نحصل على معامل االرتباط

 

  
∑ (         )(       )

√∑(     ) ∑(     ) 
 

     

√               
 

     

        
      

وٌسمى كذلك بمعامل االقران وٌستخدم لقٌاس عالقة االرتباط بٌن متغٌرٌن كل منهما فٌه  -: معامل ارتباط فاي

حالتٌن فقط كالجنس  ) ذكر او انثى (او االصابة ) مصاب او غٌر مصاب ( او التلقٌح ) ملقح وغٌر ملقح ( او 

ل للحالتٌن فٌه عمودٌن وخطٌن ٌجب ان ٌرتب جدو االقراءة ) ٌقراء وال ٌقراء ( او الموفقة ) نعم او ال ( فهن

ٌخصص افقٌٌن باالضافة الى تصنٌفات المتغٌرٌن والمجامٌع اي نختار جدول باربعة اعمدة واربعة صفوف 

الصف االول لوضع تصنٌفً المتغٌر االول وٌخصص العمود االول لوضع تصنٌفً المتغٌر الثانً  وترتب فً 

اما العمود االخٌر فٌخصص لجمع تقاطع تصنٌفات هذٌن المتغرٌن عدد المفردات التً تقع فً  الخالٌا الداخلٌة 

القٌم فً الخالٌا الداخلٌة وكذلك ٌخصص الصف االخٌر لتجمٌع القٌم فً الخالٌا التً تقع فوقه  وٌكون الجدول 

 -كما فً ادناه :

 

 



 
 

 الجنس  ذكر     انثى      المجموع 

 تاٌٌد التلقٌح          

    92                  

a+b 

                   b                  a           نعم 

   92                 

c+d 

                   d                                   c           ال 

   182                b+d         122      a+c           المجموع 

 

 الجنس  ذكر     انثى      المجموع 

 االصابة          

    92                  

a+b 

  72             b       02           a           مصاب 

   92                 

c+d 

12               d                        82           c            غٌر مصاب 

   182   82           b+d         122      a+c           المجموع 

 

   
       

√(   )(   )(   )(   )
 

           

√(     )(     )(     )(     )
= 

     

√            
 

     

√        
 
     

      
        

 

ٌتطلب ان تكون الصفتٌن او  ان معامل ارتباط بٌرسن -معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان :

المتغٌرٌن المراد استخراج مستوى العالقة بٌنهما متغٌرات كمٌة ولكن من المعروف ان بعض 

المتغٌرات تكون كمٌة واخرى قد تكون وصفٌة كدرجة الرضا واللون والمستوى التعلٌمً وفً 

غة بٌرسن او حالة كون احدج المتغٌرا وصفٌة او كالهما فالبد من استخدام صٌغة غٌر صٌ

وان الصٌغة المقترحة من قبل سبٌرمان هً الستخراج معامل  التعبٌر عن القٌم الوصفٌة بارقام 

 االرتباط اذا كان احد المتغٌرٌن او كالهما متغٌر وصفً .

فً احتساب معامل االرتباط تركز على استخدام ترتٌب القٌمة بٌن القٌم  ان طرٌقة سبٌرمان     

بعد ترتٌبها تصاعدٌا وتهمل القٌم االصلٌة وبذلك البد من وضع ترتٌبات القٌم لكل متغٌر فاذا 

كان لدٌنا المتغٌر االول عن درجة رضا الطالب عن االستاذ وطرٌقة تدرٌسه ولٌعتبر هذا 



 
 

و حدوده ممتعض غٌر راضً الى حد ما  وراضً وراضً جدا ولتكن قٌمه ا xiالمتغٌر 

ووزعت استمارة لعشرة طلبة وطلب من الطالب ان ٌختار درجة رضاه عن تدرٌسً معٌن 

وطلب منا تقدٌر معامل االرتباط بٌن درجة الرضا  yi وٌضع اٌضا الدرجة التً حصل علٌها

 -: ةوٌتم ذلك باتباع الخطوات التالٌ والدرجة المتحصل علٌها

وهكذا  0ثم التً تلٌها  1نضع ترتٌب لقٌم كل متغٌر باعتبار اصغر واحدة او اقل واحده ترتٌبها 

ونعمل نفس الشًء للمتغٌر الثانً  rxوهكذا ونسمٌها  0ولغٌر الراضً  1وبذلك نعطً للمتعض 

 ryونسمً ترتٌباته 

 d=(rx – ry )ثم نجد الفروق بٌن ترتٌب كل زوج من القٌم وٌسمى 

 ونجمع مربعات الفروق تلك للحصول على   d2نربع الفروق بالخطوة اعاله للحصول على ثم 

∑d2  ونطبق الصٌغة التالٌة 

      
  ∑  

 

 (    )
 

 

البٌانات التالٌة تبٌن استبٌان للدرجة التً حصل علٌها الطالب فً مادة محاسبة التكالٌف  -مثال :

الزراعٌة ودرجة رضا الطالب عن االداء التدرٌسً لمدرس المادة المطلوب تقدٌر معامل 

  -االرتباط بٌنها :

 

 

 ب بٌن عدد تلك القٌم عند تكرار قٌم بنفس المستوى فٌقسم االواحد االضافً بالترتٌ -مالحضة :

 

 

 



 
 

درجة  التسلسل

 الرضا

درجة 

 الطالب

rx  ry di   
  

 0.05 0.5- 5 0.5 05 راضً 1

 0.05 1.5- 0 1.5 50 غٌر راضً  0

متوسط  0

 الرضا

08 0 0 -0 0 

 0.05 1.5- 0 0.5 00 راضً 0

 10.05 0.5- 8 0.5 78 جٌد راضً  5

 2.05 2.5 1 1.5 05 غٌر راضً 0

 02.05 0.5- 9 5.5 85 جداراضً  7

 1 1- 0 1 08 ممتعض 8

 02.05 0.5- 12 5.5 90 راضً جدا 9

 0.05 0.5- 7 0.5 72 جٌد الرضا  12

 75      المجموع

 

      
    

  (     )
   

   

   
             

ٌقٌس العالقة بٌن متغٌرٌن دون النظر الى  البسٌط ان معامل االرتباط -معامل االرتباط الجزئً :

فقد ٌكون متغٌر اخر ٌسٌر المتغٌرٌن وٌظهر ارتباط بٌن المتغٌرٌن لكنه اثار المتغٌرات االخرى 

غٌر حقٌقً هو بسبب ان كال المتغٌرٌن تساٌر متغٌر ثالث ولذلك ظهر االرتباط الجزئً لٌقٌس 

غٌرات االخرى وهذا ٌسمى باالرتباط اثر متغٌر على متغٌر اخر تحت افتراض ثبات المت

الجزئً وٌحسب االرتباط الجزئً بعد احتساب االرتباطات البسٌطة بٌن كل متغٌرٌن ثم 

 استخدامها الحتساب االرتباط الجزئً وكا ٌاتً 

      
           

√(     
 )(     

 )

 

 



 
 

 

 

البسٌطه بٌن ثالث متغٌرا هً مثال : لو توفرت لك معلومات عن معامالت االرتباط 

 الدخل  واالستهالك وحجم االسرة وطلب منك تقدٌر االرتباط الجزئً بٌن الدخل واالستهالك 

  حجم االسرة االستهالك الدخل االسرة

1 892 552 0  

0 1052 1052 9  

0 952 022 0  

0 0522 0122 10  

5 0022 0022 18  

0 0122 0222 15  

7 1052 852 0  

 

وجدنا ما  zوحجم االسرة  yواالستهالك  xوبتقدٌر االرتباطات البسٌطةباعتبار الدخل 

                                ٌلً 

تحت افتراض تبات حجم  xوالدخل  yالمطلوب احتساب االرتباط الجزئً بٌن االستهالك 

 االسرة وٌحسب بالصٌغة التالٌة

      
           

√(     
 )(     

 )

 
                

√(        )(        )

  
        

√(        )(        )
 

        

√             

 
        

        
      

الحظ ان االرتباط قل والنه تم حذف تاثٌر حجم االسرة على االستهالك وابقاء تاثٌر 

 الدخل فقط

 -المصادر :


