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I. ( اختبار كاي تربيعX²): 

 :اختبار كاي تربيع لحسن المطابقة(1

يستخدم في حالة اختبار الفرضيات للبيانات اإلسمية وبغرض التدليل على مطابقة العينة للمجتمع 

 ʄ₀طريق المقارنة بين التكرارات المالحظة  المسحوبة منه إحصائيا )حسن المطابقة( وذلك عن

(Observed)  والتكرارات المتوقعةʄꬲ (Expected). 

حيث أن التكرارات المالحظة تمثل تلك التي يمكن الحصول عليها من واقع البحث، أما 

 التكرارات المتوقعة فهي تكرارات يتم حسابها بالعالقة التالية:

  )ʄꬲ( التكرار المتوقع = 

 :معادلة اختبار كاي تربيع

   

 :(DF)درجة الحرية 

  1 –درجة الحرية = عدد االختيارات 

 المقارنة والقرار اإلحصائي: 

ونقبل الفرض البديل  H₀الجدولية فإننا نرفض الفرض الصفري  ²كا أكبر منالمحسوبة  ²إذا كانت كا

H₁. 

ونرفض الفرض البديل  H₀جدولية فإننا نقبل الفرض الصفري ال ²كا أصغر منالمحسوبة  ²إذا كانت كا

H₁. 
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جدول توزيع اختبار كاي تربيع 

 الستخراج القيمة الجدولية

 )نموذج مصغر(

 

 

 

 

 

 :10تمرين رقم 

أرادت إدارة الجامعة التعرف على تفضيل الطلبة لمختلف التخصصات فاختارت عينة عشوائية 

ليهم تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي وتخصص التدريب طالبا واقترحت ع 06مكونة من 

 الرياضي حيث يوضح الجدول التالي اتجاهات الطلبة نحو التخصصات:

 التخصص نشاط بدني تربوي تدريب رياضي المجموع

 التكرارات 23 32 06

 

الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اختيارات الطلبة للتخصصات عند مستوى  السؤال:

 ؟ 6060

 :10تمرين رقم 

في دراسة سابقة متعلقة أساتذة التربية البدنية والرياضية تم سؤالهم عن الشهادات المتحصل عليها، 

 فكانت النتائج كالتالي:

 %60شهادة الليسانس 

 %10شهادة الماستر 

 %06شهادة في التدريب الرياضي 

 %06شهادات أخرى 
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 أستاذا كما يلي: 06ائج إلجابات عينة مكونة من أما الدراسة الحالية فكانت النت

 الشهادة ليسانس ماستر تدريب رياضي أخرى المجموع

 التكرارات 60 36 16 32 06

 

 السابقة؟هل نتائج هذا العام تختلف عن نتائج الدراسة  السؤال:

 :10 تمرين رقم

ر عينة عشوائية أراد باحث التعرف على تفضيل الطلبة لمختلف الرياضات الجماعية فاختا

طالبا واقترح عليهم أربع رياضات جماعية، حيث يوضح الجدول التالي اتجاهات الطلبة  146مكونة من 

 نحو الرياضات:

 التخصص كرة اليد كرة القدم كرة السلة الكرة الطائرة المجموع

 التكرارات 23 32 32 20 126

 

 ؟ 6060لطلبة للرياضات عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اختيار ا السؤال:

 

 اختبار كاي تربيع لالستقاللية:(0

يستخدم بغرض معرفة مدى استقالل متغير عن متغير آخر حيث يكون كال المتغيرين في هيئة إسمية 

 وذلك من خالل المعادلة التالية:

 

 (: ʄꬲ) التكرار المتوقع

  )ʄꬲ( التكرار المتوقع = 
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 :(DF)الحرية درجة 

 (1 –)عدد األسطر  x( 1 –األعمدة عدد )درجة الحرية = 

 المقارنة والقرار اإلحصائي: 

ونقبل الفرض البديل  H₀الجدولية فإننا نرفض الفرض الصفري  ²كا أكبر منالمحسوبة  ²إذا كانت كا

H₁. 

نرفض الفرض البديل و H₀الجدولية فإننا نقبل الفرض الصفري  ²كا أصغر منالمحسوبة  ²إذا كانت كا

H₁. 

 :10تمرين رقم 

 

أراد باحث أن يقيم مدى استقاللية متغيري الجنس واالشتراك في الفرق الرياضية بالجامعة، فقام 

طالب وطالبة، وبعد تصنيفيهم وفقا لمتغيري الجنس  066باستطالع رأي عينة عشوائية تتكون من 

 ت التالية:وعضوية الفرق الرياضية بالجامعة حصل على البيانا

 المجموع غير مشترك مشترك الجنس

 166 46 06 ذكور

 166 06 46 إناث

 066 166 166 المجموع

 

إختبار الفرض الصفري الذي يقرر أن الجنس واالشتراك في عضوية الفرق الرياضية  المطلوب:

 (6.60)مستوى الداللة بالجامعات متغيران مستقالن. 
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 :10تمرين رقم 

طالب  066احثين باستطالع رأي عينة من طالب الجامعات، وكانت العينة تتضمن قام أحد الب

طالب سنة ثالثة. وكان استطالع الرأي يدور حول معرفة آراء  006طالب سنة ثانية و 006سنة أولى و

 الطالب فيما إذا كانت التربية البدنية والرياضية يجب أن تكون مادة إجبارية أم اختيارية.

 ج التي توصل إليها الباحث موضحة في الجدول التالي:وكانت النتائ

 المجموع دون رأي مادة إجبارية مادة اختيارية المستوى الدراسي

 066 01 010 101 السنة األولى

 006 44 101 141 السنة الثانية

 006 06 160 110 السنة الثالثة

 1166 100 004 401 المجموع

 

ي الذي يقرر أنه ال توجد عالقة بين المستوى الدراسي وبين اختبار صحة الفرض الصفرالمطلوب: 

 اآلراء الشخصية لطلبة الجامعة فيما يتعلق بجعل التربية البدنية والرياضية مادة اختيارية أو إجبارية.

 (6.60)مستوى الداللة 

II. اختبار ولككسن(Wilcoxon) رتبطتين:لعينتين م 

يعتبر هذا االختبار من االختبارات الالبارومترية حيث يستخدم لدراسة الفروق بين عينتين 

مرتبطتين من البيانات، ويهدف هذا االختبار إلى التحقق عما إذا كانت الدرجات التي يتم الحصول عليها 

ة أم ال، ويكون من مجموعة واحدة من األفراد تختلف عندما تطبق عليها مقاييس مرتين في فترات متباعد

 شكل البيانات ترتيبيا.

 خطوات االختبار:

 كتابة قيم القياسين القبلي والبعدي في عمودين منفصلين. -

القياس القبلي( لكل فرد مع تحديد إشارة الفرق )موجبة  –حساب الفرق بين القيم )القياس البعدي  -

 أو سالبة(.

 وضع القيمة المطلقة للفروق، أي حذف إشارة الفرق. -
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اء رتبة لقيم الفروق وفقا للعدد الكلي لألفراد بداية بأصغر قيمة، وفي حالة الفروق المتشابهة إعط -

 تعطى لها " رتبة وسيطية " والتي يتم حسابها بالعالقة التالية:    

بعد ذلك يتم استرجاع اإلشارات )الموجبة والسالبة( وإعطائها لتلك الرتب، قم نقوم بجمع الرتب  -

 (.-w( والرتب السالبة لوحدها )+wموجبة لوحدها )ال

 .wالنظرية التي تستخرج من جدول قيم  wأخذ المجموع األصغر بينها لمقارنته بقيمة  -

 المقارنة:

إذا كانت القيمة المحسوبة من االختبار أصغر من القيمة الجدولية دل ذلك على وجود فروق بين 

 درجات القياس القبلي والبعدي.

 :10م تمرين رق

طلبة، قمنا بتطبيق برنامج تدريبي لتحسين سرعة رد الفعل وكانت  16لدينا عينة تتكون من 

 النتائج القبلية والبعدية لالختبار كما هي موضحة في الجدول التالي:

 16 62 60 63 60 60 62 62 63 61 الطلبة

 160 110 104 100 111 101 10 160 100 106 القياس القبلي

 14 100 140 101 100 104 110 101 101 140 ديالقياس البع

 

معرفة ما إذا كان البرنامج التدريبي قد أدى إلى حدوث فروق حقيقية في معدل سرعة رد  المطلوب:

 (6.60)مستوى الداللة الفعل أم ال. 
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 :10تمرين رقم 

ة القدم على أراد أحد الباحثين التعرف على مدى تأثير االشتراك في المباريات في رياضة كر

العب( قبل وبعد االشتراك في  10درجة القلق، فقام بتطبيق أحد مقاييس القلق على عدد من الالعبين )

 المباريات مباشرة، ثم قام بتسجيل الدرجات التي توضح في الجدول التالي:

 10 10 14 10 10 11 16 1 1 1 0 0 4 0 0 1 الالعبون

 06 40 06 41 00 14 40 01 00 40 00 00 41 41 01 04 قياس قبلي

 06 40 40 41 06 01 00 41 40 44 01 01 01 01 04 40 قياس بعدي

 

التحقق مما إذا كانت التغيرات الظاهرة في درجات القلق نتيجة االشتراك في المباريات دالة المطلوب: 

 (6.60)مستوى الداللة إحصائيا أم ال؟ 

 :جدول قيم اختبار ولكوكسن
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III. "اختبار "تT test :لعينتين 

يعد هذا االختبار من االختبارات المعلمية، حيث يهدف إلى اختبار داللة الفرق بين متوسطي عينتين 

 ويستخدم في الحاالت التالية:

 اختبار "ت" للعينات المرتبطة:(0

  = tيحسب بالعالقة التالية:        

 حيث: 

D القبلي(. –البعدي ) البعدي : متوسط الفرق بين القياس القبلي والقياس 

Sd.االنحراف المعياري للفرق : 

n.حجم العينة : 

 :Sdطريقة حساب االنحراف المعياري للفرق 

Sd =  

 d.الفرق بين القياس البعدي والقياس القبلي : 

     Df:Df = n-1درجة الحرية 

 خطوات االختبار:

 (.dقبلي )حساب الفرق بين القياس البعدي والقياس ال -

 (.d²تربيع الفرق ) -

 (.Sdحساب االنحراف المعياري للفرق ) -

 .tحساب قيمة  -

 .Dfحساب درجة الحرية  -

 .tمن جدول توزيع  الجدولية tإيجاد قيمة  -

 المقارنة بين القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية واتخاذ القرار اإلحصائي. -

 

 

 

 ري ونقبل الفرض البديل.الجدولية فإننا نرفض الفرض الصف tالمحسوبة أكبر من قيمة  tإذا كانت قيمة 

الجدولية فإننا نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tأما إذا كانت قيمة 

 البديل.
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 :10تمرين رقم 

دريبي على أداء مجموعة من الالعبين في رياضة كرة اليد أراد باحث أن يدرس تأثير برنامج ت

أفراد، حيث تم تحديد درجات األداء قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي فتحصل على  16مكونة من 

 البيانات التالية:

 16 1 1 1 0 0 4 0 0 1 األفراد

 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 القياس القبلي

 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 القياس البعدي

 

 (6.60)مستوى الداللة اختبار داللة الفرق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي.  المطلوب:

 

 :10تمرين رقم 

العبين قبل  16يمثل الجدول الموالي قيم اختبار مهارة التسديد في رياضة كرة اليد لفريق مكون من 

 وبعد تطبيق البرنامج التدريبي:

 16 1 1 1 0 0 4 0 0 1 األفراد

 40 41 41 40 01 40 01 40 40 46 قياس القبليال

 44 46 06 41 46 41 40 44 44 40 القياس البعدي

 

 (6.60)مستوى الداللة اختبار داللة الفرق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي.  المطلوب:
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 اختبار "ت" للعينات المستقلة:(0

  = tيحسب بالعالقة التالية:        

 حيث: 

 المتوسط الحسابي للعينة األولى.: 

 ط الحسابي للعينة الثانية.المتوس: 

 تباين العينة األولى.: 

 : تباين العينة الثانية.

 : عدد أفراد العينة األولى.

 : عدد أفراد العينة الثانية.

 

 ريقة حساب التباين:ط

S²X =  

 : يرمز للقيم. 

  = Df                 :Dfدرجة الحرية 

 خطوات االختبار:

 (.حساب المتوسطات الحسابية ) -

 (.حساب التباين ) -

 .tحساب قيمة  -

 .Dfحساب درجة الحرية  -

 .tمن جدول توزيع  وليةالجد tإيجاد قيمة  -

 المقارنة بين القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية واتخاذ القرار اإلحصائي. -
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 :10تمرين رقم 

يمثل الجدول التالي درجات دافعية التعلم لتالميذ قسمين في مؤسسة تربوية معينة حيث كانت العينة 

 تلميذ في كل قسم. 10مكونة من 

 10 14 10 10 11 16 1 1 1 0 0 4 0 0 1 التالميذ

 00 01 11 10 11 10 10 10 10 11 00 10 16 11 10 القسم األول

 10 10 14 14 1 10 0 16 10 1 14 14 10 10 16 القسم الثاني

 

 اختبار الفرض الذي يقرر أنه ال توجد فروق بين متوسطي درجات القسمين.  المطلوب:

 (6.60)مستوى الداللة 

 

 :10تمرين رقم 

أستاذا موزعين على  06بقياس مستوى مهارات االتصال لمجموعتين من األستاذة بمجموع  قام باحث

 جامعتين، فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:

 16 1 1 1 0 0 4 0 0 1 األساتذة

 06 10 40 10 06 06 40 10 06 10 المجموعة األولى

 06 10 40 06 06 10 10 06 40 40 المجموعة الثانية

 

 اختبار الفرض الذي يقرر أنه ال توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعتين.  المطلوب:

 .(6.60)مستوى الداللة 

 

 

 

 

 الجدولية فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل. tالمحسوبة أكبر من قيمة  tإذا كانت قيمة 

الجدولية فإننا نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض  t المحسوبة أصغر من قيمة tأما إذا كانت قيمة 

 البديل.
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 القيم النظرية الختبار "ت"جدول 

 


