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 كيفية حساب معامل ارتباط الرتب لس بريمان  
(Spearman’s Rho) 

 

  



 أأدخل البياانت يف العمود الأول والعمود الثاين  .1

3 

ىل أأخر قمية )ن( حبيث يعطى  1يف العمود الثالث مق برتتيب البياانت والقمي املوجودة يف العمود الأول من  .1 اإ

  الرمق الأصغر الرتتيب الأول و هكذا حىت تنهتي  الأرقام

 

 

 

 ابعطاء الرتتيب لقمي املتغري الثاينيف العمود الرابع مق  .2

 

 

 

 

N=3 

3عدد العنارص   

 إلى األصغر من    قيم نرتب 

ونعطي  ( تصاعديا) األكبر

وهكذا حتى آخر  1األصغر رقم 

 قيمة

4  6  7   

  للقمية معطى "2" الرتتيب

  الرتتيب صاحبة لأهنا ( 6)

  لقمي الثاين

 إلى األصغر من    قيم نرتب 

ونعطي  ( تصاعديا) األكبر

وهكذا حتى آخر  1األصغر رقم 

 قيمة

9  3  2 



 

o  القمي احسب متوسطها ليكون هو الرتتيبيف حال تساوي الرتب لبعض 

o  يكون الرتتيب للك قمية حاصل متوسط  3والثانية  2متكررة مرتني واكن ترتيب الأوىل  5مثال لو اكنت

 للك قمية  2.5ويكون الرتتيب  3و  2الرتتيبني 

  

مق حبساب الفرق بني الرتبتني للك زوج من الأرقام )مبعىن لواكن عندك الرتتيب  dيف العمود املعنون ب  .3

 ( الإشارة غري هممة لإن الرمق سيمت تربيعه يف اخلطوة التالية2س يكون الفرق  3والآخر ترتيبه  1

 

 

 

 

حاجة مل يعد هناك 

للقمي ...حنتاج 

 الرتتيب فقط

"d" وتعين الفرق بني الرتب 

 yورتبة  x رتبة بني الفرق

2 - 1 = 1 
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 d^2ومق بتسجيلها يف العمود  dمق برتبيع قمي  .4

 

  

  6∑d = 0   ∑d =    

 d^2 مق جبمع القمي يف العمود  .5

 

6. 9 

 مق ابلتعويض يف املعادةل التالية حلساب معامل س بريمان للرتب .7

 

 

 استبدل )ن( بعدد الأزوج يف البياانت اجملدوةل واحسب املعامل .8

"1" من القمية تطرح أأن تنس   ل  



 

 

9. 11 

ىل  الرتب لس بريمان من املمكن أأن يأأخذ قامي من سالب واحدمق بتفسري النتاجئ؟ وتذكر أأن معامل ارتباط  .10 اإ

 موجب واحد مرورا ابلصفر

o القمية القريبة من سالب واحد تعين ارتباطا سلبيا 

o القمية القريبة من صفر تعين عدم وجود عالقة خطية. 

o القمية القريبة من موجب واحد تعين عالقة طردية 

http://www.wikihow.com/Calculate-Spearman's-Rank-Correlation-Coefficient 

 

 قمية معامل ارتباط الرتب لس بريمان

http://www.wikihow.com/Calculate-Spearman's-Rank-Correlation-Coefficient

