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 االرتباط: ةالثامن المحاضرة
Correlation 

 معنى االرتباط:
متغير ما، من  لأساليب تحليل جديدة نستطيع استخدامها في تحلي على المحاضرة ههذسوف نتعرف في 

ينها بأو المتغيرات التي يوجد من الظواهر  عدد كبيريوجد إذ خالل عالقته بمتغير آخر أو بمتغيرات عدة، 
صف نالقلق والتحصيل، مساحة الدائرة و الذكاء والتحصيل، دخل األسرة وانفاقها، العالقة بين مثل عالقة، 

لدراسة  ،تحليل االرتباطنستخدم أسلوب إحصائي يسمى  وبالتالي، ضلعهالقطر، مساحة المربع وطول 
هما يجب التنبه إلى أن االرتباط بين متغيرين معناه أن التغير في أحدو العالقة بين متغيرين اثنين أو أكثر، 
 وسلبًا.أإيجابًا إما  يكون عادة مصحوبًا بتغير في اآلخر

يمة قويقاس االرتباط بمعامل االرتباط، إذ تتراوح  ،"عالقة بين متغيرين أو أكثر" :يعرف االرتباط أنه
 . مرورًا بالصفر (1، +1-معامل االرتباط بين )
 أنواع االرتباط:

 :يمكن حصر أنواع االرتباط بما يأتي التي تدخل في حساب االرتباط فإنه عدد المتغيراتبناء على 
  :Simple corrolation االرتباط الثنائي-1

( يحدث أوالً  أو الذيالذي يؤثر في المتغير اآلخر، وهو المتغير )مستقل العالقة بين متغير واحد  ويدرس
لمعادلة على وتمثل ا( الحقاً ، أو الذي يحدث المستقلالمتغير ب يتأثرالذي وهو المتغير )تابع ومتغير واحد 
  .تقيم أي معادلة من الدرجة األولىشكل خط مس

 :Multiple Corrolationاالرتباط المتعدد -2
اثنان أو ) المستقلة راتمتغيوعدد من المن جهة واحد تابع العالقة بين متغير  يدرسوهو االرتباط الذي 
ويمثل بمعادلة من الدرجة الثانية فأكثر، أي خط منحني أو قطع  ،تدرس جملة واحدة أكثر( من جهة أخرى
  .كامل أو قطع ناقص

ألنه  نائي()ارتباط ث المصروفمثاًل الراتب الشهري للموظف يعد متغيرًا مستقاًل عند دراسة عالقته مع 
هو الذي يحدد بدرجة أساسية مقدار المصروف اليومي، بينما يعد الراتب الشهري متغيراً تابعاً يتأثر بمتغيرات 

 .(إذا تم دراستها معاً  )ارتباط متعدد مستقلة عدة كالمؤهل العلمي، سنوات الخبرة، طبيعة العمل
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مة( تحصيل الطالب في العلوم العامن جهة )عدة بين متغيرات ة ويمكن أن يتم دراسة االرتباط أو العالق
، أي دراسة العالقة بين متغيرات من جهة أخرى )تحصيل الطالب في المواد االجتماعية(عدة متغيرات و 

 .باالرتباط القانونيعدة مستقلة ومتغيرات عدة تابعة، ويسمى االرتباط في هذه الحالة 

 مؤشرات االرتباط:
 .الكشف عن درجة االرتباط بين متغيرين بواسطة مؤشرين هما شكل االنتشار، ومعامل االرتباط يتم
 معامل االرتباط:-1

 ،/ العالقةعلى قوة االرتباط)الدرجة( تدل القيمة المطلقة  إذ (1و+ 1-) بينتتراوح قيمة معامل االرتباط 
كلما اقتربت ، و أو موجبًا )طرديًا( سالبًا )عكسيًا(يمكن أن يكون االرتباط و . وتدل اإلشارة على اتجاه العالقة

 . قيمة معامل االرتباط من الواحد كان االرتباط أقوى
، أي أن الشخص الذي حاز على المرتبة األولى في االختبار األول )طردي( عني وجود ارتباط موجبت 1+

رين مع قيم أحد المتغي زيادةفاالرتباط الموجب يعني ) حصل على المرتبة األولى في االختبار الثاني
 (.والعكس صحيح زيادة قيم المتغير اآلخر

، أي أن الشخص الذي حصل على المرتبة األولى في االختبار )عكسي( ارتباط سالبتعني وجود  1-
األول حصل على المرتبة األخيرة في االختبار الثاني، والشخص الذي حصل على الثانية في االختبار 

قصان قيم ن فاالرتباط السالب يعني) ...األخير في االختبار الثاني وهكذاالثاني قبل  األول كان ترتيبه
 (.أحد المتغيرين مع زيادة قيم المتغير اآلخر

 فيعني عدم وجود عالقة بين المتغيرين. الصفرأما 
 

1 ∓ 
 

 ويبين الجدول اآلتي قيم معامل االرتباط:
 ( قوة معامل االرتباط بداللة القيمة العددية له1الجدول )

 مدى معامل االرتباط قوة معامل االرتباط
 1-أو  1+ تام

 0.00إلى  0..0من  عال جداً 
 0..0إلى  0..0من  عال
 0..0إلى  0..0من  متوسط
 0..0إلى  0.20من  ضعيف
 0.10إلى  0.01من  جداً ضعيف 

 صفر ال توجد عالقة

تدل اإلشارة على 
 اتجاه العالقة

 و عكسيةأطردية 

تدل الدرجة 
أو  شدةعلى 
  العالقةقوة 
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 :Scatter Plotشكل االنتشار -2
يمثل  ذإأو المتغيرين على المحاور اإلحداثية، تمثيل البيانات عن الظاهرتين يقصد بشكل االنتشار 

على محور العينات العمودي،  Yعلى محور السينات األفقي، ويمثل المتغير التابع  Xالمتغير المستقل 
ن مباشرة م ويمكن الحصول على شكل االنتشارعلى المستوى اإلحداثي، ( بنقطة X, Yوتمثل كل ثنائية )

 .جدول المتغيرين لنفس المفحوصين
 .أطفال في كل من العمر والذكاء 11درجات  اآلتيالجدول يمثل   :1مثال 

 أطفال في كل من العمر والذكاء 10درجات  (2الجدول )
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األطفال
 X 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13العمر
 Y 41 51 55 61 65 71 75 81 91 95الذكاء

 :اآلتيهذا الجدول إلى شكل انتشار كما في الشكل درجات األطفال في ويمكن تحويل 
  Y                                                                       1ر=+    

 
 عالقة موجبة كاملة بين متغيرين( 1الشكل )

 وبالتالي ،أن نقاط االنتشار تقع على مستقيم واحديالحظ من بيانات الجدول والرسم البياني السابقين 
تناظرها  xوهذا الخط يدل على عالقة موجبة كاملة تدل على أن الزيادة في المتغير ، خطي تام االرتباطف

( y( يناظره نقص بنفس النسبة في المتغير )xوالنقص في المتغير )( yزيادة بنفس النسبة في المتغير )
فال يمكن لمعامل  وهو أقصى معامل يمكن الحصول عليه. 1وهذه العالقة يعبر عنها بمعامل االرتباط +

االرتباط أن يتجاوز الواحد الصحيح سلبًا أو إيجابًا، ويعبر عن عالقة حتمية، أي أن المفحوص الذي يكون 
. وكذلك يمكن استنتاج العمر من الذكاء. إال أنه تجدر من المحتم أن يكون ذكاؤه محدداً  عين فإنله عمر م
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اإلشارة أن هذا المثال هو مثال افتراضي ويندر وجوده في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فمعامالت االرتباط 
 .دائمًا فيها أقل من الواحد الصحيح

 مادتي الحساب والعلوم.في  تالميذ 8درجات  اآلتيالجدول : يمثل 2مثال 
 ماددتي الحساب والعلومفي كل من  تالميذ 10( درجات .الجدول )
 8 7 6 5 4 3 2 1 التلميذ
 X 5 6 7 8 8 9 11 11الحساب 
 Y 6 7 8 8 9 9 9 11العلوم 

 :اآلتيهذا الجدول إلى شكل انتشار كما في الشكل درجات األطفال في ويمكن تحويل 

 
 ( عالقة موجبة جزئية بين متغيرين2الشكل )

سابق. ليس خطًا مستقيًا كما هو الحال في الشكل ال متغيرينلشكل االنتشار ليتبين من الرسم السابق أن 
أي الحساب يحتمل  xومع ذلك نالحظ بصفة عامة أن الشخص الذي يحصل على درجة عالية في المتغير 

، كما أن الشخص الذي يحصل على درجة منخفضة العلومأي  yأن يحصل على درجة عالية في المتغير 
أيضًا . وهذا النوع من العالقات يسمى العالقة الجزئية  yيحتمل أن يحصل على درجة منخفضة في  xفي 

يح لى من الصفر وأقل من الواحد الصحالموجبة، وحين تحسب كمعامل ارتباط يكون مقدارها كسرًا عشرياً أع
 وتكون إشارته الجبرية موجبة .                       

يعبر عن عالقة  1-وبالتأكيد يمكن للعالقات أن تكون سالبة، فمعامل االرتباط السالب التام أو الكامل 
لم يكن  العلم عادة، إن حتمية بين المتغيرين في اتجاه عكس العالقة الموجبة التامة. وهو نادر الحدوث في

 xمستحياًل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. ولعل أقرب األمثلة التي توضحه العالقة بين حجم الغاز 
، والنقص في الحجم يؤدي yتؤدي إلى قلة الضغط  x، فمن المعروف أن الزيادة في حجم الغاز yوضغطه 

 :اآلتيالشكل  ويمكن التعبير عن هذه العالقة في إلى زيادة الضغط،
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 ( عالقة سالبة كاملة.الشكل )

العالقات الجزئية فقد تكون موجبة أو سالبة، وقد تكون كبيرة أو صغيرة، ويتحدد اتجاه العالقة باإلشارة  إن
 ،ضوء مقدار الكسر العشري المحسوبالجبرية لمعامل االرتباط عند حسابه، أما حجم العالقة فيتحدد في 
  .ويوضح الشكل التالي عالقات جزئية موجبة وسالبة، كبيرة وصغيرة
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( )ب( عالقة سالبة =R+7)أ( عالقة جزئية موجبة كبيرة ) :عالقات جزئية مختلفة يبين الشكل السابق
 (.R=-2(، )د( عالقة جزئية سالبة صغيرة )+=2R(، )ج( عالقة جزئية موجبة صغيرة )-=7Rكبيرة )

البحوث العلمية عامة، والبحوث النفسية والتربوية وهذه العالقات الجزئية هي األكثر شيوعًا في 
 .واالجتماعية خاصة

 وقد تكون العالقة بين المتغيرين صفرية، والتي تعني عدم وجود عالقة بين المتغيرين ومن أمثلة ذلك
نما يدل العالقة بين طول القامة والذكاء لى ع. والصفر هنا ال يقصد به الصفر بمعناه الرياضي المعتاد، وا 

أن معامل االرتباط ليست له داللة إحصائية مهما كان مقداره. وحسبنا أن ننتبه هنا إلى خطأ فادح شائع 
بينما هو  سالب في كثير من البحوث الحديثة حين يفسر بعض الباحثين معامل االرتباط بأنه موجب أو

و  يحمل معنى العالقة الموجبة أ. إن معامل االرتباط في هذه الحالة ليس إال صفرًا، والغير دال إحصائياً 
 مبعثرة دون أن يكون لها أي اتجاه معين.االنشار نقاط تكون و ، السالبة الحال

111    

                                      
 
 
 

                                               111                               1 
 (R=0.00( عالقة صفرية ).) الشكل

 

 خالصة ألنواع العالقات:
 اآلتي: الجدولفي ضوء ما سبق يمكن تصنيف العالقات في ضوء 

 ( خالصة ألنواع العالقات.الجدول )
 ل العالقة بين:امث التفسير قيمة معامل االرتباط

 وقطرها الدائرة محيط كاملة موجبة عالقة 1+
 مساحة المربع وطول ضلعه

 جزئية /طرديةعالقة موجبة 1.99 ، 1.11
 الذكاء والتحصيل

 واإلنجازالدافعية 
 والذكاء الجسم طول وجد عالقةتال  1

 القلق والتحصيل عالقة سلبية/عكسية جزئية 1.99-،  1.11-
 وضغطه الغاز حجم كاملة سالبة عالقة 1-

y 

x 
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 شروط حساب معامل االرتباط:
 هي:ة و ستطيع دراسة عالقتهما المشتركنحتى هناك شروط يجب أن تتوفر بين الظاهرتين المدروستين 

 .أن تكون بين الظاهرتين المدروستين عالقة جدلية واضحة 
  أن تكون كل من الظاهرتين قابلتين للقياس بواسطة وحدة قياس معينة لكل منهما )مستقلة أو

 مشتركة(.
  أو المكان أو كالهما معاً  المأخوذة متقابلة من حيث الزمانأن تكون القياسات. 

 طرائق حساب معامل االرتباط:
 منها: عدةبين متغيرين بطرائق  االرتباطيمكن استخدام معامل 

ل مثل إيجاد معام كميبمقياس  : يستخدم إذا كان كال المتغيرين مقاساً  (Pearson)معامل بيرسون .1
 .أو بين الذكاء والتحصيل االرتباط بين الدخل واإلنفاق

ثل م ترتيبي بمقياس من المتغيرين مقاساً  : يستخدم إذا كان كالً (Spearman) معامل سبيرمان .2
 ئيمنخفض( والمستوى التعليمي لألم ) ابتدا –متوسط  –إيجاد عالقة المستوى التحصيلي )مرتفع 

العالقة ك ترتيبيًا واآلخر كمياً أو كان أحد المتغيرين  ،دراسات عليا( –جامعة  -ثانوي –إعدادي  –
 .كميين المتغيرين سبيرمان في حال كان معاملكن استخدام كما يم، ذكاء ومستوى التحصيلبين ال

 معامل ارتباط بيرسون:-1
نسبة للعالم اإلحصائي الذي استخدمه ألول مرة بشكل منهجي  (Person) معامل ارتباط بيرسونسمي 

. ولحساب هذا المعامل ال بد من توفر قيمة لكل متغير عند متغيرين كميينلدراسة العالقة بين يستخدم و 
 نفس الفرد، بمعنى أن هذه القيم عبارة عن قيم مزدوجة وهذا يعني أيضًا تساوي عدد هذه القيم في المتغيرين.

منها ياستخدام المعادلة األساسية، أو باستخدام ويحسب معامل ارتباط بيرسون وفق طرائق مختلفة 
ون باستخدام بيرس ارتباطتوسطيهما، أو وفق الطريقة العامة، وسيتم حساب معامل نحرافات المتغيرين عن ما

 آلتية:وفق المعادلة اوهي من الطرائق المعروفة والمستخدمة كثيرًا  انحرافات المتغيرين عن متوسطيهما
 

𝑅 =  
Σ(𝑋 − 𝑋)(𝑌 − 𝑌)

√Σ(𝑋 − 𝑋)2 Σ(𝑌 − 𝑌)2
 

 

لغة الفي مادتي  تالميذ من الصف الرابعاحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات خمسة  :.مثال 
 (، وبين طبيعة االرتباط:Y( والعلوم )X) العربية
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 (Y( والعلوم )X) اللغة العربيةفي مادتي  تالميذدرجات خمسة بين ( معامل ارتباط بيرسون .)الجدول 
2Y)-(Y 2X)-(X  (𝐗 − 𝐗)(𝒀 − 𝒀) Y - Y X -X Y X 

4 4 +4 -2 -2 3 2 
0 0 0 0 0 5 4 
9 1 +3 +3 +1 8 5 
0 9 0 0 +3 5 7 
1 4 +2 -1 -2 4 2 

Σ = 14 Σ = 18 Σ = 9 Σ = 0 Σ = 0 ΣY = 25 ΣX = 20 
X = Σ𝑋

𝑛
=  

20

5
= 4 

Y = Σ𝑌

𝑛
=  

25

5
= 5 

𝑅 =  
Σ(𝑋 − 𝑋)(𝑌 − 𝑌)

√Σ(𝑋 − 𝑋)2 Σ(𝑌 − 𝑌)2
 

𝑅 =  
9

√18 ∗  14
=  

9

√252
 =  

9

15.87
= 0.56   

  متوسط الشدة.( وهو ارتباط طردي )موجب( و 1.56إن االرتباط بين درجات التالميذ في المادتين بلغ )

 )للرتب(:سبيرمان معامل ارتباط -2
توى لقياس العالقة بين متغيرين من المس، (نسبة إلى واضعه) لسبيرمان معامل ارتباط الرتبيستخدم 

عامل معامل مع كفاءة م. وبمقارنة كفاءة هذا الالترتيبي، أو أحدهما ترتيبي واآلخر كمي، أو كالهما كميان
 :المعادلةويحسب معامل سبيرمان وفق  ،من معامل بيرسون %91يقترب  بيرسون فإن معامل سبيرمان

𝟔𝑫𝟐

𝒏(𝒏𝟐−𝟏)
 -= 1 sR 

 عدد األفراد أو المشاهدات. :nلكل ثنائية      Yمن رتبة  X: فرق رتبة D حيث
لخمسة  (Y) والتحصيل الدراسي( X)بين عدد ساعات الدراسة معامل ارتباط سبيرمان  احسب :.مثال 
 وفق الجدول اآلتي: تالميذ

 (Y) الدراسي لتحصيلاو ( X) الدراسة ساعات عدد بين سبيرمان( معامل ارتباط .الجدول )
2D  فرق الرتبD  رتبةy  رتبةx Y X 
1 1 5 5 3 2 

1.25 1.5 3.5 4 5 4 
1 1 2 3 6 5 

2.25 1.5- 3.5 2 5 7 
1 1 1 1 8 11 
=3.52D∑      

نوجد -1

متوسط 

X وY 

نحسب -2

انحراف كل 
درجة عن 
 متوسطها

نحسب -3

ناتج ضرب 

 االنحرافات

نربع كل -4

 انحراف

نطبق -5

 قانون االرتباط

نوجد -1

 Yو Xرتب 

نحسب -2

 فرق الرتب 

X-Y 

نربع -3

 الرتب فرق
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األكبر تأخذ المرتبة األولى وهكذا. أما إذا تساوت قيمتان في  فالمفردة أو القيمة ،مالحظة: نرتب القيم
فنحصل على رتبة كل  2ا على جمع المرتبتين وتقسيمهم ويتمالرتبة فإنهما تأخذان مرتبتين متتاليتين 

ذا تساوت ثالثة قيم  منهما. وتقسيمها  تب الثالثمراذ ثالث مرات متتالية ويتم جمع الفإنها تأخفي الرتب وا 
 على ثالثة فنحصل على رتبة كل منهم.

𝟔𝑫𝟐

𝒏(𝒏𝟐−𝟏)
 -= 1 sR 

𝟔∗3.5

𝟓(𝟓𝟐−𝟏)
 -= 1 sR 

𝟐𝟏

𝟏𝟐𝟎
= 1 − 0.175 = 0.825 -= 1 sR 

  جدًا. /عال  وهو ارتباط طردي )موجب( ومرتفع( 1.825قد بلغ ) yورتب  xاالرتباط بين رتب  ومنه فإن
في مادتي الجغرافية  ،طالب 11مكونة من  الطالبمجموعة من تقييم  يبين الجدول اآلتي نتائج :.مثال 

 في المادتين: الطالباحسب معامل ارتباط سبيرمان إليجاد العالقة بين أداء والمطلوب ريخ، والتا
 في مادتي الجغرافية والتاريخ الطالب تقييم( .الجدول )

 10 0 . . . . . . 2 1 الطالب
 جيد ضعيف ضعيف جداً  وسط جيد جيد جداً  جيد ضعيف ممتاز ممتاز Xالتاريخ 
 وسط ضعيف جداً  ضعيف وسط وسط جيد جيد وسط ممتاز جيد جداً  Yالجغرافية 

 الطالب في مادتي الجغرافية والتاريخ تقييممعامل ارتباط سبيرمان بين ( 0الجدول )
2D  فرق الرتبD  رتبةy  رتبةx  الجغرافيةY  التاريخX 

 ممتاز جيد جداً  1.5 2 1.5- 1.25
 ممتاز ممتاز 1.5 1 1.5 1.25
 ضعيف وسط 8.5 6.5 2 4

 جيد جيد 5 3.5 1.5 2.25
 جيد جداً  جيد 3 3.5 1.5- 1.25
 جيد وسط 5 6.5 1.5- 2.25
 وسط وسط 7 6.5 1.5 1.25
 ضعيف جداً  ضعيف 11 9 1 1

 ضعيف جداً ضعيف  8.5 11 1.5- 2.25
 جيد وسط 5 6.5 1.5- 2.25

=152D∑      

𝑅𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
= 1 −  

6 ∗ 15

10(100 − 1)
= 1 −  

90

990
= 1 − 0.09 

𝑅𝑠 = 0.91 
 ( وهو ارتباط طردي )موجب( ومرتفع/عال  جدًا.1.91قد بلغ ) yورتب  xاالرتباط بين رتب  ومنه فإن

نطبق -4

 القانون

"ممتاز" تأخذ 
 2+ 1الرتب 

ويقسم الناتج 

 1.5=  2على 

" لوسطا"تأخذ 
الرتب 

5+6+7+8 
ويقسم الناتج 

 6.5=  4على 


