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 Correlation Coefficientمعامل االرتباط البسيط 

 معامل االرتباط هو مقٌاس لقوة االرتباط  الخطً واتجاه بٌن قٌم متغٌرٌن احصائٌٌن ،

  -:وكما فً المعادلة ادناه 

 ، وٌتم حسابه  المتغبٌراتهو عدد الزوجٌن من  nهما قٌم المتغٌرٌن ،  x,yحٌث ان 

 -:وفق الخطوات االتٌة

 عدد -:مثال 
 n=10المتغٌرات  

قٌمة االرتباط تعنً وجود عالقة  

 ارتباط موجبة قوٌة بٌن المتغٌرٌن
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Hours 
Studied 

Exam 
Grade x2 y2 xy 

3 86 9 7396 258 

5 95 25 9025 475 

4 92 16 8464 368 

4 83 16 6889 332 

2 78 4 6084 156 

3 82 9 6724 246 

7 88 49 7744 616 

2 60 4 3600 120 

3 75 9 5625 225 

33 739 141 61551 2796 

 جد معامل ارتباط بٌرسون لتحصٌل الطلبة بحسب عدد ساعات الدراسة الٌومٌة: مثال 

r= 0.654157 

 SPEARMAN’S RANK CORRELATION سبرمانمعامل ارتباط 

هو طرٌقة لقٌاس معامل االرتباط بٌن نوعٌن من المتغٌرات لٌس لهم صفة قٌم رقمٌة 

 بل

 1وصف رتبً لها بحسب اهمٌتها ، او حجمها ، او اهمٌتها والتً ٌمكن ترتٌبها من  

 .الى ن من الرتب

ترتٌب فان قٌاس عالقة االرتباط بٌنهما تتم وفق  بهكذا  x, yفاذا تم ترتٌب المتغٌرٌن 

 -:المعادلة االتٌة

 هو عدد الزوجٌن   N حٌث ان ٌعنً الفرق بٌن القٌم الرتبة للمتغٌرٌن المتقابلٌن و 
 . x,yمن القٌم 

 -:طرٌقة حسابه وفق االتً

 .تثبٌت قٌم المتغٌرٌن بجدول لمعرفة الموقع الحقٌقً لكل متغٌر من المتغٌرٌن المتقابلٌن1.

 .  ترتٌب المتغٌرٌن ترتٌبا تصاعدٌا ، كال على حدة من االصغر الى االعلى2.

اعطاء رقم رتبً لكل عنصر او قٌمة من قٌم المتغٌرٌن كل على حدة بحسب تسلسلهم فً 3.

من مرة بنفس القٌمة فان الرقم الرتبً  الكثرففً حالة وجود ارقام او قٌم تتكرر . الترتٌب

لها هو معدل تسلل االرقام التابعة لهم ، وٌعطى هذا المعدل كتسلسل رتبً للقٌم المتشابهة 

 . فً البٌانات

كل  تاخذواستبداله بجدول آخر بحٌث ( 1خطوة ) ثم العودة الى الجدول االصلً للبٌانات 4.

 . 3قٌمة فً الجدول االصلً تسلسلها الرتبً من الخطوة 

المتقابلة للمتغٌرٌن وحساب  الرتبٌةوذلك بطرح القٌم   Dحساب جدول جدٌد ٌمثل قٌمة 5.

   D^2قٌمة 

 .  قٌمة االنحدار بٌن المتغٌرٌن الٌجاد سبرمانتطبٌق معادلة انحدار 6.
 



   1+و  0.0و   1-قيم معامل االرتباط  بين 

أي عالقة ارتباط بٌن  التوجدٌعنً  0.0معامل االرتباط   اذا كانت قٌمة -

 .  المتغٌرٌن
 ٌعنً ارتباط ضعٌف( 0.3-)او ( 0.3) – 0بٌن -

 ارتباط متوسط  0.7 – 0.3بٌن -

 .  ارتباط قوي او عالً  1.0 – 0.7بٌن -

اذا كانت قٌمة االرتباط سالبة تعنً عالقة عكسٌة، واذا كنت موجبة تعنً عالقة -

 .طردٌة

 من االباء واطوال اوالدهم البالغٌن  12بٌن اطوال  سبرمانجد معامل ارتباط : مثال 

 -:وكما مبٌن فً الجدول االتً 

 -:الحل 

 -:ٌاتًترتٌب اطوال االباء ترتٌبا تصاعدٌا وكما . 1

 71   70   69   68   68   67   67    66    65    64    63    62:الترتٌب التصاعدي
 12   11   10     9     8      7     6      5      4       3      2       1:  التسلسل 

انج ، لذلك فان تسلسلهم  67بما ان الرتبة السادسة والسابعة اطوالهم متشابه وهً . 2

 -:الرتبً سٌكون كاالتً

التً سٌتم اعطاءها لهم ، وكذلك الحال بالنسبة  6.5=  2(/ 7+6= )معدل الرتبة 

   -:فً التسلسل الثامن والتاسع  68  لالطوال

 .   8.5=  2(/9+8= )معدل الرتبة 

 -:ٌاتًعلٌه سٌكون ترتٌب اطوال االباء الجدٌد كما 
1   2    3    4   5   6.5   6.5   8.5   8.5   10   11   12  

 -:نفس الطرٌقة تطبق على اطوال االبناء . 3
65   65    66    66    67    68    68    68    68    69    70    71 
1      2      3       4      5      6       7      8      9     10     11   12 

 -:االبناء هو االتً الطوالاذن التسلسل الرتبً . 4 

 1.5    1.5    3.5    3.5    5    7.5    7.5    7.5    7.5    10    11    12 
ترتٌب الجدول االصلً بحسب الرتب لكل طول فً الجدول االصلً وكما فً . 5

 -:الجدول ادناه



للحصول على الجدول ادنها  D^2وتربٌعها     Dحساب قٌمة الفرق فً الرتبة . 6

 Dوحساب مجموع مربع 

 تطبٌق المعادلة باالعتماد . 7
 Nوقٌمة D^2على قٌمة 

x: 23 29 45 36 49 45 30 15 45 38 
y: 45 48 16 28 38 21 36 18 31 36 

15 23 29 30 36 38 45 45 45 49 x: 
1 2 3 4 5 6 8 8 8 10   

16 18 21 28 31 36 36 38 45 48 y: 
1 2 3 4 5 6.5 6.5 8 9 10   

  2 3 8 5 10 8 4 1 8 6 
                      
  9 10 1 4 8 3 6.5 2 5 6.5 
                      
d= -7 -7 7 1 2 5 -2.5 -1 3 -0.5 
                      
d2= 49 49 49 1 4 25 6.25 1 9 0.25 193.5 

  ,x بٌن المتغٌرٌن  سبٌرمانجد معامل ارتباط : مثال 

Rs= 1-(6* 193.5)/10*(10^2 -1) 

Rs= -0.1727 


