Correlation Coefficient, r

ضريب همبستگی

که ضريب همبستگی خطی ناميده ميشود  ،قدرت و جهت ارتباط خطی بين دو متغير را  rکميت اندازه
گيری ميکند.
ضريب همبستگی خطی گاهی به نام تکميل کننده آن کارل پيرسون ،به عنوان ذيل نيز ناميده ميشود
Pearson product moment correlation coefficient

 -فرمول رياضی محاسبه : r

.

تعداد جفت خوانده ها ،ميباشد n،

 -مقدارضريب همبستگی در محدوده

-1 < r < +1

بوده و عالمات مثبت و منفی نشان دهنده

همبستگی مثبت و يا منفی متغيرها ميباشد .اگر بين  Xو  yهمبستگی خطی مثبت قوی وجود داشته
باشد

r

به  + 1نزديک است و اگر بين اين دو متغير همبستگی قوی منفی وجودداشته باشد مقدار

 rبه  -1نزديک خواهد بود.همبستگی مثبت به اين معنی است که هرگاه ارزش متغيرهای  Xافزايش
يابد مقادير  yنيز افزايش خواهد يافت.و همبستگی منفی به اين معنی است که هرگاه ارزش متغيرهای
 Xکاهش يابد مقادير  yنيز کاهش خواهد يافت.
 هرگاه همبستگی ضعيفی بين متغيرها وجود داشته باشد و يا هيچ گونه همبستگی خطی بين متغيرهاوجود نداشته باشد r ،نزديک به صفر خواهد بود .مقدار نزديک به صفر به اين معنی است که ارتباط
غيرخطی و اتفاقی بين دو متغير وجوددارد.
 -همبستگی کامل  r=±1هنگامی است که همه خوانده ها کامالبر روی يک خط مستقيم قرار گيرند.

ضريب تعيين Coefficient of Determination, r 2 or R2
 کميت  r 2 or R2که ضريب تعيين نيز ناميده ميشود ،نسبت تغييرات(متغير های) تعريف شده  ،بهکل تغييرات(متغيرها) ميباشد ( .اين اندازه گيری به ما اين امکان را ميدهدکه تعيين کنيم چقدر
ميتوان به به پيش بينی يک مدل يا نمودار مطمئن بود).
 -مقدار ضريب تعيين در محدوده

0 < r2 < 1

به خط رگرسيون نزديک ترند.به طور مثال هرگاه

ميباشد .و معرف درصدی ازخوانده هاست که
r = 0.922

وr 2 = 0.85

باشد به اين

معنی است که %85کل تغيرات  yميتواند ازطريق ارتباط خطی بين  xو (yازطريق معادله
رگرسيون)تعريف شود و %15از متغيرهای  ، yتعريف نشده باقی ميمانند.

 ضريب تعيين،معياری است از اين که خط رگرسيون ،چقدرخوب خوانده ها را معرفی ميکند.اگر خطرگرسيون از تمام نقاط بگذردتوانائی معرفی همه متغيرهارا دارد و هرچه از نقاط دورتر باشدنشان
دهنده توانائی کمتر است.

