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  Scatter Diagramمخطط االنتشار 
 الخامسةالمحاضرة 

  :  Scatter Diagramمخطط االنتشار 
ويييون ذليك بواةيطة  الذي يقيس العالقة بيين متغييرين يمييين  وىو التمثيل البياني للعالقة بين اي متغيرين 

نيوع مين انيواع عيرح وتحلييل البيانيات فيي حالية و يو  وىيو  على المحورين االفقيي والعميو  اةقاط نقاط المتغيرين
  ومين خيالل  (y  &  X)توزيع لمتغيرين او ايثر . وىو عبارة عن عمل انتشيار لنقياط المتغييرين عليى المحيورين 

شيل توزيع ىذه النقاط أو شيل العالقة النات ة بين المتغييرين ويةيمى فيي يثيير مين االحييان بالشييل االنتشياري   
 ن فيرة  ي ة عما اذا يان ىناك عالقة ارتباط بين المتغيرين )نو   عالقة بينيما( أو ال تو   . يمين تيوي

  اذا يان ل ينا ع ة  ( )في مخطط االنتشار ةوف نحصل على ازواج من القيم   مثال في المتغير االول 
  وىيييييي  ( )متغيييييير الثييييياني   بالمقابيييييل ةيييييوف تو ييييي  لييييي ينا قييييييم لل (                   )قييييييم وىيييييي 

 ( )تو   قيمة مقابلة ليا للمتغيير  ( )  وىذا يعني ان ليل قيمة للمتغير  (                              )
 وبذلك ةوف نحصل على ازواج القيم والتي تيتب بالشيل التالي:

(       )  (      )  (      )      (      )  
بيذه الحالة فيي تشبو االح اثيات التي يمين تمثيليا عليى المحيور االفقيي والمحيور العميو ي   حييث يميين تمثييل 
يل زوج من ىذه القيم على شيل نقطة في مخطط االنتشار   وىيذا بالنةيبة لبقيية ازواج القييم حييث تةيقط  ميعيًا 

ل العالقيية البيانييية التييي تييربط بييين المتغيييرين علييى مخطييط االنتشييار لنحصييل فييي النياييية علييى عيي ة نقيياط تمثييل شييي
 والتي نةتنتج منو قوة العالقة ونوع االرتباط بين المتغيرين   ومثال على ذلك مخطط االنتشار التالي: (    )
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االةتنتاج الذي يميين ان نحصيل علييو مين الشييل اعياله ىيو ان نقيول ان النقياط التيي تمثيل القييم العاليية تو ي  
عالقيية   بينمييا ال تو يي  عالقيية فييي النقيياط التييي تمتلييك قيييم واطقيية   وتو يي  بعييح النقيياط بينيمييا عالقيية بينيمييا 
 عشواقية.

اذا يانييت نقيياط المخطييط االنتشيياري متقاربيية مييع بع يييا الييبعح أو يمييين ان تقييع علييى خييط مةييتقيم   فاننييا 
ىييذه العالقيية طر ييية ام عيةييية   امييا اذا بيييذه الحاليية نتوقييع و ييو  عالقيية ارتبيياط  ييي ة بييين المتغيييرين ةييوا  يانييت 
 يانت النقاط متباع ة فننا نتوقع ان االرتباط  عيف او ال يو   ارتباط .
 : (2-5)و  (1-5)االشيال التاية تو ح انواع شيل مخطط االنتشار ويما في الشيل 

 
 (1-5)شيل 

 
 (2-5)شيل 
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تز ا  طر يًا بنفس المقي ار فيي زييا ة  (X)نالحظ انو في حالة االرتباط الطر ي التام   ان قيم المتغير االول 
  أما في حالة االرتباط العيةي   ان قيم المتغير االول تز ا  مع نقصان في قيم المتغيير الثياني   (y)قيم المتغير 

والعييس بيالعيس. فيي حالية العالقيية الطر يية المو بية   ان قييم المتغيير االول تييز ا  وليين لييس بينفس مقي ار زيييا ة 
نالحيظ ان قييم المتغيير االول تيز ا  ميع نقصيان قيم المتغير الثياني وبيالعيس. فيي حالية العالقية العيةيية الةيالبة   

غير متوافق وبمق ار معين في قيم المتغير الثاني . في حالة مخطط االنتشار العشواقي   أو فيي حالية عي م و يو  
عالقيية ارتبيياط   ان قيييم المتغييير االول ليييس ليييا عالقيية فييي حاليية حصييول اييية زيييا ة او نقصييان فييي قيييم المتغييير 

    عالقة اقتران بين المتغيرات ويل متغير لو قيم مةتقلة عن االخرى .الثاني  أي ال تو 
يةتخ م مخطط االنتشار في معال ة البيانات االحصاقية بصورة واةعة يونو ةيل االةتخ ام ويتم الحصول 
منيييو عليييى معلوميييات ميمييية وبصيييورة ةيييريعة   يميييين مييين خالليييو ان نةيييت ل او نةيييتنتج قييييم المتغيييير الثييياني ب اللييية 

 متغير االول وبالعيس .ال
 Trace)مثال على ذلك : اثنا   مع عينات من   اول تصريف االنيار الغراح تحليل العناصر االثرية 

Elements)  مثيل(Zn , Fe , Ca , Pb , Mn , ….,etc)  اذا توا ي ت بعيح مين ىيذه العناصير بترايييز  
اي ييًا اذا يانييت بينيمييا عالقيية اقتييران او عالقيية  عالييية   ممييين للعناصيير االخييرى ان تتوا يي  يييذلك بتراييييز عالييية

طر يييية   ومميييين ان تييييون بيييالعيس او ال تو ييي  بينيميييا اي عالقييية مييين حييييث قييييم تراييزىيييا فيييي  ييي اول تصيييريف 
االنيار. من خالل  راةة ىذه العالقية بيين العناصير االثريية   مميين ان نةيت ل منييا عليى طبيعية البيقية الترةييبية 

توا يي  وىييل ان توا يي ىا يييان فييي نفييس بيقيية الترةيييب ام ان ىنيياك اةييباب اخييرى ا ت الييى زيييا ة ليييا واةييباب ىييذا ال
 تراييز بعح من ىذه العناصر او بالعيس .

(: ال ييي ول التيييالي يمثييل ترايييييز عنصيييري الح ييي  والنحييياس مقاةييية بالنةييبة المقويييية . ارةيييم مخطيييط 1مثييال )
 االنتشار وبين نوع العالقة بين العنصرين ؟

 

 

Cu % Fe % 
5 11 
11 11 
01 01 
05 02 
21 02 
25 01 
01 21 
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 الحل :

 
 (3-5)شيل 

 نالحظ من طبيعة انتشار النقاط   ان ىناك عالقة طر ية مو بة بين العنصرين


