
 وس بريمانبريسون حلساب معامل الارتباط 

 كام يف الصورة التالية )درجات احلرارة واملبيعات(  أ دخل القمي للمتغريين

 

" Bivariate" وتعين الارتباط           مث "Correlate" وتعين مق بتحليل             مث اخرت ال مر "Analyzeاخرت من القامئة ال مر "

 موحض يف الصورة التالية:وتعين ثنايئ كام هو 

 

 

 



 

 " وتعين ثنايئ يظهر كل صندوق احلوار التايل:Bivariateعند النقر عىل أ مر " 

 متغريات كام يف الشلك التايل: Variables""ظلل املتغريات وانقلها للمس تطيل اجملاور حتت مسمى  

 مع تظليل لك متغري مث النقر عىل السهم shiftتغريين ابس تخدام زروميكن نقل لك متغري بتظليهل مث النقر عىل السهم أ و ميكنك تظليل امل 

 

 

 

 

 



 

 

 

ية( مك هو ب مق بوضع عالمة حص عىل املربع ال ول ملعامل ارتباط بريسون "املربع ال ول" )متغريات مكية( وس بريمان "املربع ال خري" )للمتغريات الرت 

 موحض يف ال سفل:

 

 OKمث انقر عىل الزر 

 "تاجئصفحة الن 

 اجلدول ال ول يوحض معامل ارتباط بريسون: 

  قراءة اجلدول اكلتايل:

حصائيا. 8.9.0خري "املبيعات" وقةمة معامل الارتباط سساو  الصف ال ول "احلرارة" وتقاطعه مع العمود ال   .1  وهو دال ا 

 

Correlations 

 المبيعات الحرارة 

 **Pearson Correlation 1 .958 الحرارة

Sig. (2-tailed)  .000 

N 12 12 

 Pearson Correlation .958** 1 المبيعات

Sig. (2-tailed) .000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 11جحم العينة يساو  



حصائية اكفية عىل وجود ارتباط يف اجملمتالصف   ع ب ن درجات احلرارة واملبيعات.وعليه نقول أ ن هناك أ دةل ا 

 الحظ أ ين قلت يف اجملمتع ؟؟ الفروض اال حصائية دامئا تتعلق ابجملمتع وليس ابلعينة 

  :وهنا نرفض الفرض الصفر  القائل

 ال يوجد ارتباط يف اجملمتع ب ن درجات احلرارة ومبيعات الآيس كرمي 

 القائل: ونقبل الفرض البديل

حصائية يف   كرمي  ومبيعات الآيسمتع ب ن درجات احلرارة اجمل  توجد عالقة ا 

 تذكري بتفسري مقي معامالت ارتباط بريسون:

ا يأ وال تفسري الارتباطات يعمتد عىل نوع املتغريات مفثال ارتباط صورت ن اختباريت ن )تقيس نفس السمة( الختبار القدرات جيب أ ن يكون عال  

نسان فهيا ( لكن معامالت ارتباط ب ن ج.8.9)قريبا من  سشلك قةمة متفائةل. ولكن القمي التالية قد تكون مبينة  8..8وانب الشخصية لال 

 بشلك عام تفسري قمي املعامالت: 

 التفسري القةمة

 ضعيف جدا .8.88-8.1

 ضعيف 9..8.10-8

 متوسط 8-8.09..8

 مرتفع 8-8.09..8

 مرتفع جدا 8.98-8.99

 ارتباط خطي اتم 1.88

 

 يوحض معامل ارتباط س بريمان اجلدول التايل

 

 

Correlations 

 المبيعات الحرارة 

Spearman's rho الحرارة Correlation Coefficient 1.000 .951** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 12 12 

 Correlation Coefficient .951** 1.000 المبيعات

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

(.8.8)ال ن القةمة الاحامتلية أ قل من  وهنا نرفض الفرض الصفر  القائل بعد وجود ارتباط خطي ب ن رتب درجات احلرارة واملبيعات  

واملبيعات ورتب جود ارتباط خطي ب ن رتب درجات احلرارةو ونقبل الفرض البديل القائل ب  

معامل ارتباط قةمة 

 س بريمان

امل عالقةمة الاحامتلية مل

 س بريمانارتباط 

 .8.8أ قل من  

  

 11جحم العينة يساو  


