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  ادارة وتسییر ریاضي تدریب ریاضي  1المستوى ماستر

  :مقدمة.

حتاج دراسة البیانات والمعطیات إنطالقا  بتجمیعها وتنظیمها وتحلیلها  واستخالص النتائج  حتى الوصول إلى ت

  .تعمیمها الى مجموعة من األسالیب المعروفة بعلم اإلحصاء 

  : تعریف علم اإلحصاء - 1/1

العدید من النظریات والطرق المساعدة في جمع البیانات وتنظیمها هو فرع من فروع الریاضیات یتضمن 

  .واستخالص النتائج منها‘

  .دراسة عینة صغیرة لصیاغة تعمیمات یمكن تطبیقها على مجتمعات أكبر حجماعلى تعتمد استخالص النتائج ی

  :لإلحصاء وظائف منها   :وظائف علم اإلحصاء -  2

و حساب المؤشرات ..) جداول ودوائر (وتلخیصها وتبویبها وصف البیانات من حیث طرق تجمیعها  -1

  ....)المدى ‘المنوال ‘اإلنحراف المعیاري ‘متوسط الحسابي ( اإلحصائیة 

  خاصتا فیما یتعلق باختبار الفرضیات‘تفسیر النتائج واستخدامها لالستدالل على حكم ما أو نتیجة  -2

  ...)‘t ‘Fاختبار ( 

  : ائيــــــــــــتمع اإلحصـــــــالمج  - 2

طالب ‘المجموعة األصلیة قد تكون نوادي ‘المجتمع اإلحصائي هو المجموعة األصلیة التي تؤخذ منها  العینة 

  ...كتب ‘الجامعة 

یمكن تحدید هذا المجتمع اإلحصائي ‘یطلق على المجتمع اإلحصائي اسم المجتمع األصلي أو مجتمع الدراسة 

هذه الخصائص أو الصفات ‘ركة التي تتعلق بالمتغیر الذي یعطى في التجربة وفق األشیاء أو الخصائص المشت

  .قابلة للمالحظة والقیاس والتحلیل اإلحصائي 

وهذا الیعني بالضرورة أن ‘في البحوث المتعلقة بالمجال الریاضي تكون مجتمعات الدراسة مقتصرة على األفراد 

تجمع نوعي من األفراد أو األشیاء أو األحداث یعتبر مجتمع كل المجتمعات اإلحصائیة تقتصر على األفراد فأي 

والمجتمعات االحصائیة بصفة عامة تتضمن ‘إحصائي مادام له نفس الخصائص القابلة للتحلیل االحصائي 

تجمعات لنباتات أو حیوانات أو أدوات أو سلع منتجة وكل القیم الناتجة عن القیاسات مثل أوزان أفراد أو أطوال 

  مع إحصائي هي مجت‘

  .جامعة مجتمعا إحصائیا الیشكل طلبة 

  .كما یمكن إعتبار طلبة معهد التربیة البدنیة مجتمعا إحصائیا

  )سكان دولة معینة (تتفاوت نسب المجتمعات االحصائیة فهناك مجتمعات تتضمن وحدات كبیرة العدد 

  )طلبة في تخصص جامعي معین( وهناك مجتمعات تتضمن وحدات صغیرة 

  :أنواع المجتمعات اإلحصائیة  - 1 – 2

  ):منتهي(مجتمع إحصائي صغیر العددـــــ 

  .أو أفراده‘هو الذي یمكن عد جمیع وحداته أو عدد مشاهداته

  ):غیر منتهي( مجتمع إحصائي غیر محدودـــــ 

  .هذا النوع الیمكن عد جمیع وحداته 



أو  الوحدات تبعا للخصائص المشترك وتتحدد وعموما یمكن إطالق المجتمع على جملة من المشاهدات أواألفراد 

هذا األخیر یحدد مجتمعه االحصائي تبعا لظروف ‘المجتمعا اإلحصائیة وفق متغیرات البحث وقدرات الباحث

   .وٕامكانیات الدراسة 

 : العینة وطرق اختیارهاــــ  3

  :العینة    تعریف     

  .العینة مجموعة جزئیة من المجتمع اإلحصائي 

غالبا ما (خاللها یمكن التنبؤ بخواص هذا المجتمع في ضوء النتائج التي یتم الحصول علیها من العینة ومن 

وكلما كانت العینة كبیرة الحجم أو العدد كلما كانت النتائج أقرب مطابقة ) فما فوق  %10تكون العینة بنسبة 

  .لخصائص المجتمع اإلحصائي أو مجتمع الدراسة 

  :و العینة إجراءات المعاینة أ

  یقصد بالمعاینة اإلجراءات التي تتخذ عند إختیار جزء من المجتمع األصلي لالستدالل على خصائص المجتمع 

  أما وحدات المعاینة فهي وحدات مكونة للمجتمع ویؤخذ جزء من المجتمع بنسبة معینة تسمى العینة 

  :هيتؤخذ العینة بشروط حتى یمكن تفادي الوقوع في أخطاء المعاینة و 

 ینتج عن إقتصار الباحث على جزء من المجتمع ب: خطأ الصدفة - 

 ینتج بسبب اختیار مفردات بطریقة غیر عشوائیة: خطأ التحیز - 

 ‘انعدام الدقة في اختیار العینة   - 

 .اعتماد على ملفات احصائیة قدیمة  - 

 .عدم احتواء المجتمع على الفئات المراد دراستها - 

جمیع أفراد العینة ویكتفي بالعدد المتحصل علیه كا عینة ممثلة جابات من ’الفشل في الحصول على  - 

 .للمجتمع األصلي 

 :أنواع العینات

 :المعاینة العشوائیة أو االحتمالیة  - 

 : طریقة العینة العشوائیة البسیطة1-

بنفس درجة ‘في هذا النوع تتاح لجمیع أفراد مجتمع البحث فرصا متساویة ومستقلة لكي یدخلون في العینة 

احتمال الظهور والیؤثر ظهور فرد على األخر و أهم طرقها السحب بكتابة أرقم أو أسماء على بطقات ثم 

 .نقوم بالسحب بحسب حجم العینة المراد الحصول علیها 

 : العینة العشوائیة الطبقیة - 

نسبة تعتمد هذه الطریقة على تقسیم  المجتمع األصلي إلى طبقات تستخدم هذه الطریقة للحصول على  - 

 :تمثیل عالیة للمجتمع 

وعند استخدام هذه الطریقة یقسم المجتمع الى طبقات وتؤخذ بطریقة عشوائیة من هذه الطبقات العدد  - 

المطلوب من المفردات یقسم المجتمع اإلحصائي إلى طبقات حسب صفات معینة ثم نختار عینـة عـشوائیة 

 بـسیطة مـن

 .بقةكل طبقة من هذه الطبقات بنسبة حجم كل ط

 :وتعطى النسبة بالقاعدة التالیة

یقسم المجتمع اإلحصائي إلى طبقات حسب صفات معینة ثم نختار عینـة عـشوائیة بـسیطة مـن كل طبقة من هذه 

 .الطبقات بنسبة حجم كل طبقة

 :وتعطى النسبة بالقاعدة التالیة



 منه )  لب طا1000 (من مجتمع الجامعة المكون من)طالب (20 اختار عینة مكونة من 

 ).طالب سنة رابعة100) (طالب سنة ثالثة و 200) (طالب سنة ثانیة 300) (طالب سنة أولى ( 400

 -  
 :العینة العشوائیة المنتظمة  -

یتم اختیار ‘یتم اختیار العینة وفق هذه الطریقة ب اختیار المفردات من مسافات متساویة على قائمة مكتوبة 

الوحدات فیت اختیارها طبقا لما تقتضیه حجم العینة مع مراعاة انتظام  الوحدة األولى عشوائیا أما باقي

 :المسافات بین وحدات االختیار مثال 

 :طالب أي 1000من قائمة  %20اختیار  - 

 %100طالب                     1000 - 

 - X                                  20% 

X=200*1000/ 20   

X =20  طالب  

  9فیكون الطالب األول صاحب الرقم مثال 10إلى 1ول عشوائیا من یتم اختیار الرقم األ

  الطالب ر............18الطالب الثاني رقمه ‘9طالب األول رقمه 

  :اإلختبارات اإلحصائیةــ / 2

 :اختبارات اإلرتباطــــ         1ـــــ   2 

ویرمز له ‘قوة العالقة بین متغیرین كمیین أو أكثر أو هو )  x ,y( اإلرتباط یعني وجود عالقة بین متغیرین

بمعنى أن یكون تغیر ) وحدات القیاس(وهو عبارة عن قیمة حقیقیة كمیة خالیة من الوحدات )  r) (ر(بالرمز 

في اتجاه معین یتغیر األخر في نفس اإلتجاه  yاو , xالظاهرتین في إتجاه واحد أي إذا تغیر أحد المتغیرین 

  ) 1 - (وحدها األدنى ) 1(+تباط بقیمة عددیوة محصورها حدها األعلى والعكس كذلك تحدد درجة االر 

القلق ‘یستخدم االرتباط في بحوث العلوم الریاضیة لدراسة وجود ارتباط أو عالقة مثل دقة التهدیف واالنتباه 

  .فهو یمكن من الوصول الى وجود ارتباط من عدمه ... ومستوى األداء الریاضي 

  اإلرتباط  إلى ثالث أصنافتصنف درجة أو عالقة  

 أي هناك ارتباط ) موجب(وهذا یعني أن درجة اإلرتباط ) 1=(+درجة اإلرتباط  -1

 أي هناك قوة ارتباط سالبة ) سالب(درجة اإلرتباط )1-= (درجة االرتباط  -2

 .وهذا یعني عدم وجود ارتباط 0=درجة اإلرتباط  -3

  ویعتبر العالم كارل بیرسون أول من میز بین أنواع اإلرتباط 

  .وهو الذي یقیس مقدار العالقة بین متغیرین فقط: اإلرتباط البسیط

  ویمكن حسابه بالعدید من الطرق نقتصر هنا على طریقتین وهناك طریقتین 
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بعد تطبیق اختبار دقة التهدیف فتم تسجیل 

 17 12 18 13 14(مع تطبیق مقیاس اإلنتباه فسجلت النتائج األتیة 

 
 Xقیم  Yقیم 

14  8    
13  7  

18  6  

12  9  

  17  4  

11  5 

15  9  

16  5 

∑�=11

6 

  

∑�=53 

��=14.5  �̅=6.6 

عندما تكون البیانات غیر كمیة لكنها ذات طبیعة 

لكن ال تتوفر فیها أو تكون البیانات كمیة 

بعض الخصائص المطلوبة فنلجأ إلى إعطاء القیم كل منها رتبة  تدل على مركزه بعد ترتیب قیم المجموعة 
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  ̅�مجموع مربعات انحرافات قیم عن المتوسط الحسابي

  ��مجموع مربعات انحرافات قیم عن المتوسط الحسابي 

بعد تطبیق اختبار دقة التهدیف فتم تسجیل ‘دقة مهارة تسدید في كرة القدم 

مع تطبیق مقیاس اإلنتباه فسجلت النتائج األتیة 

  هل هناك إرتباط بین اإلنتباه وتأثیره في دقة التهدیف؟

  المتغیرین نستخدم معامل اإلرتباط لكارل بیرسون 

    

      

      

      

      

    

    

      

      

      

      

عندما تكون البیانات غیر كمیة لكنها ذات طبیعة ) X Y(یستخدم هذا المعامل للمقارنة بین درجات متغیرین 

أو تكون البیانات كمیة ) A B C(ترتیبیة مثل تقدیرات طالب في مادة من المواد الدراسیة 

بعض الخصائص المطلوبة فنلجأ إلى إعطاء القیم كل منها رتبة  تدل على مركزه بعد ترتیب قیم المجموعة 

  .یستخدم لحساب هذا المعامل المعادلة التي وضعها سبیرمان براون 

  :یطلق علیها اسم معادلة إرتباط فروق الرتب والتي تكون على الشكل 
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  :حیث

 yمجموع قیم المتغیر  (�)∑=

  xمجموع قیم المتغیر (�)∑   =  

 ∑(� �)���
�

مجموع مربعات انحرافات قیم عن المتوسط الحسابي= 

 =∑(� مجموع مربعات انحرافات قیم عن المتوسط الحسابي �( ��

  :مثال

دقة مهارة تسدید في كرة القدم  العبین في)  8(تم اختبار  

مع تطبیق مقیاس اإلنتباه فسجلت النتائج األتیة ‘ 8 7 6 9 4 5 3 8القیم التالیة 

11 15 16.(  

هل هناك إرتباط بین اإلنتباه وتأثیره في دقة التهدیف؟

 : الحل 

المتغیرین نستخدم معامل اإلرتباط لكارل بیرسون  لمعرفة درجة العالقة بین

  :نسجل المتغیرات في الجدول التالي 2

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  ):سبیرمان براون( معامل اإلرتباط الرتب

یستخدم هذا المعامل للمقارنة بین درجات متغیرین 

ترتیبیة مثل تقدیرات طالب في مادة من المواد الدراسیة 

بعض الخصائص المطلوبة فنلجأ إلى إعطاء القیم كل منها رتبة  تدل على مركزه بعد ترتیب قیم المجموعة 

یستخدم لحساب هذا المعامل المعادلة التي وضعها سبیرمان براون ‘ تنازلیا 

یطلق علیها اسم معادلة إرتباط فروق الرتب والتي تكون على الشكل 

R =  معامل ارتباط الرتب سبیرمان براون  

�

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معامل اإلرتباط الرتب

یستخدم هذا المعامل للمقارنة بین درجات متغیرین 

ترتیبیة مثل تقدیرات طالب في مادة من المواد الدراسیة 

بعض الخصائص المطلوبة فنلجأ إلى إعطاء القیم كل منها رتبة  تدل على مركزه بعد ترتیب قیم المجموعة 

تنازلیا 

یطلق علیها اسم معادلة إرتباط فروق الرتب والتي تكون على الشكل 

R



 =F ترتب كل متغیر من المتغیراتx و y  رتبة ‘  وتسمى كلذك رتبة المتغیرx ورتبةy ( 

N = عدد قیم المتغیرxوy  

كبیرة أو إذا لم یتم    ��و �� یتم استخدام هذه الصیغة الریاضیة عندما تكون قیم الوسط الحسابي للمتغیرات 

  .بعد أن یتم ترتیبها تنازلیا‘وتم إعطاء ترتیبها YوXإعطاء قیم للمعطیات 

 

  والبیانات التالیة) YوX(أوجد معامل إرتباط سبیرمان براون للمتغیرین :مثال 

  X 8  10  6  4  12  13  5  11  9قیم 

  y 150  160  150  130  165  180  120  160  150قیم 

  :     الحل 

  X 8  10  6  4  12  13  5  11  9قیم 

ترتیب قیم 

X تنازلیا  

13  12  11  10  9  8  6  5  4  

  9  8  7  6  5  4 3  2  1  ترقیم القیم

  X 1 2  3  4  5  6  7  8  9رتب 

 

 

  Y 150  160  150  130  165  180  120  160  150قیم 

ترتیب قیم 

Yتنازلیا  

180  165  160  160  150  150  150  130  120  

  9  8  7  6  5  4 3  2  1  ترقیم القیم

  Y 1 2رتب 

=3.5  

4    8  9  

  

  

                                                                                                                     

X Y   رتبةX رتبةY )رتبةx -رتبة y(f= 

 

8  150  6  6  0  0  

10  160  4  3.5  0.5  0.25  

6  150  7  6  1  1  

4  130  9  8  1  1  

12  165  2  2 0  0  

13  180  1  1 0  0  

5  120  8  9 1  1  

11  160  3  3.5   -0.5  0.25  

9  150  5  6   -1  1  

        4.5=∑��  

  :معامل إرتباط سبیرمان 
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  یمكن القول أن اإلرتباط طردي قوي

من البیانات لمجموعة من الطالب مكونة من ستة أفراد في مادتي مختلفتین حسب لدینا مجموعة : 2مثال 

  :الجدول التالي

      متوسط  ضعیف  جید  جید  جید جدا  ممتاز  1:مادة 

      ممتاز  جید جدا  جید  مقبول  ضعیف  مقبول   2:مادة 

  

  هل هناك إرتباط بین المادتین ؟

  .لرتب في حاالت عدم وجود القیم  إلیجاد مدى اإلرتباط نستخدم معامل إرتباط سبیرمان 

  :إنشاء جدول یتضمن ترتیب التقدیرات تنازلیا -2

 رتبة- 2رتبة( 2رتبة المادة  1رتب المادة  2مادة  1مادة 

1(f= 

 

  0  0  1  1  ممتاز  ممتاز

  0  0  2  2  جید جدا  جید جدا

  0,25  0.5  3 =4/2+ 3 3.5  جید  جید

  1  -1  4.5  =2/ 4+ 3 3.5  مقبول  جید

  0.25  0.5 4.5  5  مقبول  متوسط

  0  0 6  6  ضعیف  ضعیف

            

        1.5=∑��  

  

 

 .طردي قوي 2و المادة1حسب هذه القیمة االرتباط بین المادة 

  :االرتباط المتعدد  - 2

أكثر من إثنین سواء كانت متغیرات كمیة أو یختص االرتباط المتعدد بالحاالت التي یكون فیها المتغیرات 

  .مجموعة من الصفات المراد إیجاد اإلرتباط بینها

  :وتوجد العدید من المعامالت منها 

  : معامل اإلقتران

أي بیانات صنفت ‘هو معامل یقیس العالقة بین ظاهرتین مقدار االرتباط عندما تكون لدینا متغیرات منفصلة 

  ولحساب معامل االقتران بین أربعة عوامل نستخدم المعادلة التالیة .تصنیفا نوعیا 



  ب ج+ أ د  /ب ج –أ د 

  :مثال

  یمارس ریاضة

    الیدخن  یدخن

  40  ب   10   أ     30  یمارس 

  60  د    25  ج    35  الیمارس

  100  35  65  مجموع

  

  ب ج+أ د /ب ج –باستخدام معادلة معامل االقتران أ د 

R= 
�� ×  ����� ×��

��×����� ×  ��
 

  :معامل التوافق

یستخدم معامل التوافق لحساب قیمة معامل االرتباط عندما یكون المتغیران المراد قیاس االرتباط بینهم أكثر 

  :وعندما تكون العینة كبیرة نسبیا ویستخدم المعادلة التالیة ) خانات(خالیامنّ أربعة 

معامل التوافق=   �
��ج

ج
  

 حیث

  مجموع عمود الخلیة×مجموع صف الخلیة /  مجموع مربع الخلیة = جــ 

  :التالیة قام أحد الباحثین بدراسة العالقة بین الممارسة الریاضیة ومشاهدة التلفاز فتحصل على النتائج : مثال 

  هل هناك عالقة ارتباطیة حسب الدراسة الموضوعة؟

  المجموع  غیر ممارس  ممارس  

  178  116  62  كثیر مشاهدة

  193  176  17  متوسط المشاهدة 

  78  73  5  قلیل المشاهدة 

  23  20  3  الیشاهد

  472  385  87  المجموع

  

وهذا الحتوائها على أكثر من أربعة خالیا ‘التوافق معامل االرتباط المناسب لهذه الدراسة هو معامل إرتباط  – 1

= معامل التوافق  .والمتغیران صفات  �
��جـ

جـ
   

  خلیة مجموع عمود ال×مجموع صف الخلیة /  مجموع مربع الخلیة = جــ

= جـ 
���

��×���
  +

���

��×���
 +

��

��×��
  

+
��

��×��
 +

����

���×���
  +

����

���×���
  

+
���

���×��
  +

���

���×��
 

  1.11= جـ 



 =0.32  

  :تحدید نوع االرتباط

  .ارتباط طردي ضعیف‘  0,32معامل التوافق ‘حسب القیمة المحسوبة 

  : مالحظة 

  اختبار ‘مقیاس ‘استبیان ( مي یستخدم االرتباط بمختلف أنواعه وحاالته في تحدید صدق أدوات البحث العل

كإختبار 
�

   ��  

ومقاسة بمقیاس إسمي، یستخدم عندما تكون البیانات اسمیة والمتغیرات إختبار من االختبارات الالبارومتریة 

 ممتغیرات، لو اختبار یستخدم لمموازنة بین التوزیعات التكراریة لهو 

ویطبق على ‘ى شكل تكرارات لمجموعات أو أصناف معینةلح لمعالجة البیانات النوعیة التي تكون علیص

یعمل على التحقق من ‘البیانات المتقطعة ویمكن تطبیقه على البیانات المستمرة المختصرة إلى فئات  

  .مدى تطابق التكرارات المالحظة مع التكرارات النظریة أو المتوقعة أو العكس

حریة ویتم تقویم قیمة  المحسوبة بالرجوع الى الجداول اإلحصائیة الخاصة بالقیم الحرجة لمربع عند درجة 

  .تتوقف على عدد الخالیا أو فئات 

كیعتبر اختبار 
�

  .في البحوث النفسیة واالجتماعیة  شائع االستخدام ��   

مجموع:   نون التالي قایمكن حسابه بال = ك
�

        
�
ةالمالحظ     �       التكرارات المتوقعة   ) ( التكرارات 

  التكرارات    المتوقعة     
  

  

  

  

 fréquences observées   : التكرارات المالحظة    �� : حیث

  fréquences théoriques     : التكرارات المتوقعة     ��       

  :مثال

  أراد أحد أساتذة التربیة البدنیة

تلمیذ  20فكانت عینة الدراسة مكونة من ‘درجة موافقة التالمیذ على الطریقة المستخدمة في سیر الحصة  معرفة 

  :تحصل على النتائج المبینة في الجدول األتي ‘مفترضا أن طریقة المستخدمة مقبولة  ‘

  

  مجموع التكرارات   غیر موافق  موافق   اإلجابة

  20  08  12  تكرارات 



=  التكرارات المتوقعة 
   مجموع     التكرارات    

عدد   الخا نات
                =  

��

�
                       =10     

  

                     = ك
�

   
�(  �� �� )

��
    +            

�(  �� ��� )

��
             

=     0,8  

كوتقدر قیمة 
�

    1=ن ودرجة حریة  0,05عند مستوى داللة  3,84 الجدولیة  

كوعلیه قیمة
�

كالجدولیة  أكبر من قیمة   
�

  .المحسوبة  

  .وعلیه نرفض الفرض القائل أن الطریقة المستخدمة في التدریس مقبولة 

 .ونقبل الفرض البدیل بأن الطریقة المستخدمة غیر مقبولة 

ك الطریقة العامة لحساب 
�

  .)ن× ن   (للجدول التكراري 

كیسمح اختبار  
�

  بمعرفة العالقة بین متغیر ومتغیر أخر أو بین مجموعة من متغیرات  أو درجة االستقاللیة   

 الشرط األساس لھذه الطریقة ھو أن ال تقل القیمة العددیة للتكرار المتوقع
  .أو یساویھ  5  ألیة خلیة من خالیا الجدول عن

= تكرار المتوقع 
  مجموع  العمود   ×    مجموع الصف

                        مجموع الكلي
  .یحسب التكرار المتوقع لكل خلیة في الجدول ‘     

  :2مثال 

فحصل ‘ طالب  200الجنس في الفرق الریاضیة لعینة مكونة من  أراد أحد الباحثین أن یعرف مدى استقاللیة

  :على النتائج التالیة 

  المجموع  غیر مشترك   مشترك   الجنس

  80  10  70  ذكر

  120  100  20  أنثى

  200  110  90  المجموع 

  

اختبار الفرض الذي یؤكد أن الجنس  واالشتراك في الفرق الریاضیة متغیران مستقالن أي أن : المطلوب 

  .عامل الجنس غیر مؤثر بالنسبة لالشتراك في الفرق الریاضیة

   :الحل 

  
  .لالشتراك في الفرق الریاضیة الجنس غیر مؤثر بالنسبة : 1الفرض 

  .الجنس یؤثر في االشتراك في الفرق الریاضیة:  0الفرض 

) = 70(تكرار متوقع للخلیة 
�� ×��

���
  =36 

) = 10(تكرار متوقع للخلیة 
��� ×��

���
  =44  

) =20(تكرار متوقع للخلیة 
�� ×���

���
 =            54  

) = 100(للخلیة تكرار متوقع 
��� ×���

���
 =  66 

      = ك
�

                   
2(  66 100 )

66
   +     

2(  54 20 )

54
     +    

2(44 10 )

44
  +    2

(36 70 )

36
             



  1 –عدد السطور  × 1-عدد األعمدة = درجة الحریة 

    2  -1× 2 -1  =1  

  1= درجة الحریة 

  ك�      

  1=و   درجة حریة     ∝=    0,01الجدولیة عندى مستوى داللة 

  المحسوبة   ك�        <         6,84هي 

          1الفرض وعلیه نقبل  .)فرق معنوي (أذا توجد داللة معنویة أو  

  0الفرض ونر فض   

  :مالحظة 

الجدولیة   دل هذا على وجود فروق احصائیة أو داللة  ك�    المحسوبة  أكبر من  ك�    كلما كانت قیمة 

  .لصالح الفرض المطروح أو كذلك في حالة  معرفة درجة الفروق أو االستقاللیة ‘ معنویة 

 :اختبار الفروض بالنسبة للعینات الصغیرة أو االحصاء االبارو متري

  : اختبار ولككسون

  )عینتین متساویتین من نفس المجتمع( أو مجموعتین مرتبطتین یستخدم هذا االختبار الیجاد الفروق بین عینتین 

كما یصلح في یستخدم في حالة المقارنة بین درجات المجموعة  التجریبیة في القیاس القبلي والقیاس البعدي أو 

ختبار ما ودرجات المجموعة نفسھا من األفراد في أختبار ااألفراد في  حساب الفروق بین درجات مجموعة من
 . آخر

  :خطوات األختبار
  )قیمة قیاس قبلي وقیمة في القیاس البعدي ( ـ  حساب الفرق بین زوج من القیم المتناضرة  1
عطاء الرتب الصغرى للدرجات إ  رتیب ھذه الفروق وفقاً لقیمھا بغض النظر عن نوع األشارة مع مالحظةتـ  2 

  الصغرى
  .ـ تستبعد القیمة صفر الناتجة من حساب الفرق بین القیم المتناظرة  3

ائیة ھـ جمع رتب الفروق ذات القیم السالبة على حدة والموجبة على حدة وتستخدم القیمة الصغرى كنتیجة ن 4

غر من ذه القیمة مع القیمة الجدولیة فأذا كانت القیمة المحسوبة أصھألختبار ولكوكسن حیث تقارن ) محسوبة(

  .القیمة الجدولیة دل ذلك على وجود فروق بین درجات القیاس في المرتین

  .اذا كان  ناتج الفرق یساوي صفر تهمل القیمة والتعطى أي رتبة :  مالحظة

  عدد حاالت صفر  –األصليعدد األزواج = عدد األزواج یصبح ‘ناتج الفرق یساوي صفر في حالة 

  : مثال 

‘ التهدیف في لعبة كرة السلة فقام بتحدید المؤشرات البیو میكانیكیة في القیاس القبلي أراد باحث دراسة دقة 

ولتحسین الدقة طبق برنامج تدریبي فتحصل على قیم المؤشرات البیو میكانیكیة في القیاس البعدي والنتائج 

  :مسجلة في الجدول التالي 

    10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الرقم 

القیاس 

  القبلي

145  138  121  115  135  132  138  145  126  94    

القیاس 

  البعدي

150  135  102  96  127  118  132  124  115  103    

هل توجد فروق ذات داللة بین نتائج القیاس القبلي والقیاس البعدي في مهارة  :  1تحقق من الفرض : المطلوب 

  .التهدیف في كرة السلة 



  ــ ماهو االختبار اإلحصائي المناسب ؟ 2

  :الحل 

االختبار االحصائي المناسب هو االختبار االحصائي الذي یقیس داللة الفرق واختبار ولككسون أحد االختبارات 

  .التي تقیس داللة الفروق بین عینتین مرتبطتین  

  :حسب خطوات الموضحة سابقا نضع الجدول التالي

          الفرق  ا لقیاس  العینة

الرتب مع   رتب الفرق  /ف/    بعدي  قبلي

  االشارة

 –القیاس قبلي = الفرق 

  .القیاس البعدي

القیمة المطلقة / ف/

للفرق لحذف االشارة 

  .سالبة 

إعطاء :  رتب الفرق 

رتبة  لقیم ناتج الفرق 

  .بدایتا من أصغر قیمة 

  هي ناتج عن 8.5

و  8لها رتبة  19القیمة 

  2/ 9+8‘  9رتبة 

إعطاء الرتب مع االشارة 

  .لرتبة اشارة الفرق

01  145  150  05 -  05  2   -2  

02  138  135  3  3  1  1  

03  121  102  19  19  8.5  8.5  

04  115  96  19  19  8.5  8.5  

05  135  127  8  8  4  4  

06  132  118  14  14  7  7  

07  138  132  6  6  3  3  

08  145  124  21  21  10  10  

09  126  115  11  11  6  6  

10  94  103   -9  9  5   -5  

  

  )قیاس قبلي قیاس بعدي(  10 =ن  عدد أزواج القیم یساوي

  7/ = 7- /نستخدم الیمة المطلقة الهمال االشارة   7 - ) )= 5- + ( 2-(نجمع رتب القیم السالبة هي 

  48)=6+10+3+7+4+8.5+8.5+1(نجمه رتب القیم الموجبة هي 

  ) 7( بأخذ القمة الصغرى لمجموع الرتب وهي القیمة

 أكبرر من القیمة  8هي   10=نوعدد األزواج القیم   0.05قیمة ولككسون الجدولیة  عند مستوى داللة 

  , 7 المحسوبة 

  .وهذا یدل على أن الفرق بین القیاسین دال إحصائیا 

  .وعلیه توجد فروق ذات داللة بین نتائج القیاس القبلي والقیاس البعدي في مهارة  التهدیف في كرة السلة 

  :تم قیاس مستوى  القلق لدى عینتین من فریقي كرة قدم فكانت النتائج: مثال 

  125  100  100  140  120  1فریق 

  130  110  90  121  120  2فریق 

  

  هل هناك فروق ذات داللة في مستوى القلق لدى العبي الفریقین ؟ 

  

رتبة مع   رتبة   /ف/  الفرق  2فریق  1فریق  

  االشارة

  

  

  

  

01  120  120  0        

02  140  121  19  19  6  6  



03  100  90  10  10  3.5  3.5    

  04  100  110  10 -  10  3.5   -3.5  

05  125  130   -5  5  1   -1  

06  102  99  03  3  2  2  

07  101  80  21  21  7  7  

08  115   97  18  18  5  5  

  

  10= عدد أزواج القیم المتناظرة ن 

  4.5/ = 4.5- /أي   4.5 - ))=1-+( 3.5-:(نجمع رتب القیم سالبة 

  26) =5+7+2+3.5+6 :(نجمع القیم رتب الموجبة 

  لتحدید قیمة  اختبار ولككسن 4.5نأخذ القیمة المحسوبة الصغرى وهي 

  عدد األزواج التي لها فروق صفریة وهي واحدة – 8=مع عدد األزواج ن 

  7=1- 8= ن

  2من جدول قیمة الجدولیة تساوي  7= وعدد األزاج ن  0.05عند مستوى داللة 

  4.5وهي أصغر من القیمة المحسوبة 

  .وعلیه التوجد فروق ذات داللة في مستوى القلق بین الفریقین

  :اختبار كروكسال والیس ألكثر من عینتین مستقلتین

 والیز –أختبار كروسكال 
األتجاه أي عندما ال تتحقق شروط  والیز عندما یتعذر أستخدام تحلیل التباین أحادي –یستخدم أختبار كروسكال 

ا ھاألعتدالیة، تجانس تباین العینات مع المجتمعات المسحوبة من(أستخدام تحلیل التباین أحادي األتجاه 

ختبار في المقارنة بین عدة عینات مستقلة بحیث تكون  لبیانات رتبیة ا االھذویستخدم  )اھوغیر أستقاللیة العینات

 (ویلكوكسن إلى عدد من المجموعات المستقلة ختبارختبار توسیعًا الا االھذویعد .  إلى رتب لهاأو یمكن تحوی

معًا ت موعات أي یتم دمج درجات المجموعاختبار على رتب األفراد في المجا االھذویعتمد) أكثر من مجموعتین 

 الدرجة التيثم (1)  ا مجموعة واحدة ثم وضع رتبة لكل درجة بحیث تأخذ أصغر درجة الرتبةھعتباراب

  كذا ثم نحسب مجموع رتب كل مجموعة ھو(2)  ا تأخذ الرتبةھتلی

     2مجـ ر ) = 2ن(رتب المجموعة الثانیة مجموع،  1 مجـ ر= )1ن(  مجموع رتب المجموعة األولى( 

  : ثم نحسب القیم اآلتیة )وھكذا للبقیة 

 =  1م 
� 
         ( مجـ ر � ) 

�ن
  

 =  2م 
� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن�
 

 =  3م 
� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن �
  .وھكذا حسب عدد المجموعات ...    

H =  (               (1  (ھـــ  + 3 (ن     
   ��  ×     مجـ   م     

ن (ن��) 
        

 : حیث أن
  الخ...... +  3م +  2 م + 1م= مجـ م 



 =

� 
         ( مجـ ر � ) 

�ن
     +

� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن�
    +

� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن �
 ...+  

  +  .................. 3ن+ 2ن  + 1ن= ن 
 الجدولیة المقابلة لدرجات الحریة    2 )كـا  (المحسوبة بقیمة  )ھـ (ثم نقارن قیمة 

 
  1عدد المجموعات ـ = درجات الحریة 

  : یمكن التعویض بالمعادلة اآلتیة فإنھوعندما تكون ھناك رتب مكررة 

= ھـ  

   12  ×     مجـ   م        3 (ن +1)

ن (ن+1) 
   معامل  التصحیح 

  

 

: معامل التصحیححیث أن 
       مجـ   ت   

 (ن�       �    �) 
      1  =      .  

= ھـ  : تصبح  

   12  ×     مجـ   م        3 (ن +1)

ن (ن+1) 

       مجـ   ت   

ن    1) 
2�
) 

   �   �     

  

�(  = مج ت   )     + ....   3ت    -      ت� �)+    (      2ت   -      ت� �)+ (   1ت  -   �ت

 ). 1ن(  عدد التكرارات المتشابھة في المجموعة األولى 1 = ت
 )  . 2ن(عدد التكرارات المتشابھة في المجموعة الثانیة2 = ت
  .)3( عدد التكرارات المتشابھة في المجموعة الثالثة 3 = ت
 

  :طبق باحث اختبار في التحصیل فتحصل على النتائج الموظحة في الجدول:مثال 
  -  36  31  29  22  16  11  7  3  1المجموعة
  -  -  -  32  19  18  7  4  3  2المجموعة 
  56  54  53  50  47  47  46  38  12  3المجموعة 

  
  .ذات داللة في مستوى التحصیل بین المجموعات الثالثة توجد فروق ‘ تحقق من الفرض 

رتب مجموعة   1المجموعة 
1  

رتب المجموعة   2المجموعة 
2  

رتب المجموعة   3المجموعة 
3  

3  1.5  3  1.5  22  10.5  
7  4.5  4  3  38  16  

11  6  7  4.5  46  17  
16  7  18  8  47  18.5  
22  10.5  19  9  47  18.5  
29  12  32  14  50  20  
31  13      53  21  
36  15      54  22  
        56  23  
=  1مج ر   8=  1ن

69.5  
=  3مج ر   9= 3ن  40= 2مج ر   6=  2ن

166.5  
  حیث 3م+  2م+  1م =مجـ م حساب مجموع الرتب   - 2 

    =     ��.���              =  1م 
�(��.�)

�
=   

� 
         ( مجـ ر � ) 

�ن
  



  =    ��.���             =  2م 
�(��)

�
   =     

� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن�
    

 =  3م 
� 
         ( مجـ ر � ) 

    ن �
    =

�(���.�)

�
      =3080.25  

 
 

  3950.7=  3080.25+  266.66+  603.78) =     3م +  2م+  1م=( مجـ م 
 
 بمأنھ ھناك رتب مكرر نحسب   – 3 

 

: حیث أن 
       مجـ   ت   

 (ن�       �    �) 
  .معامل التصحیح=          1      

   )   3ت    -       ت� �(  =  مج ت 

  6)  =  2 – ��=  (  مجـ  ت    3لدینا تكرارین في المجموعة 

= ھـ  

   12  ×     مجـ   م        3 (ن +1)

ن (ن+1) 

       مجـ   ت   

ن    ن) 
2�
) 

   �   �     

  

  

= ھـ  
�1+ ���3          ����.�     ×  12   

 (1+23)23
   6       

 (23    23
2�
) 
   �   �     

  

  14.02 = ھـ 

  2=  1 – 3= 1عدد المجموعات ـ = درجات الحریة 

 المقابلة لدرجات) 2كـا (في جدول قیم14.02)   (  بالكشف عن داللة ھـ
 )5.99(الجدولیة تساوي  2 ) كـا(نجد أن قیمة )0.05(ومستوى داللة  (2 )  حریة

  . أذن ھناك داللة أحصائیة
  :إختبار اإلشارة

لمتوسطین )) ت((اختیار  یستخدم اختبار االشارة كبدیل البارامترى في حالة عدم تمكن الباحث من استخدام

  :من المعادلة اآلتیة حسابه مرتبطین، ویتم  مرتبطین ، أي ان أختبار اإلشارة في حالة عینتین

   =
    ق      �    �     

ن�

  

 .الفرق بین عدد اإلشارات الموجبة والسالبة= ق 

  ریةى فروق صفلا عدد الحاالت التي تحصل عهعدد افراد العینة مستبعدا من= ن 

  نطرح القیاس البعدي من القبلي أو الثاني من األول 

 )ن(من العدد ) ان وجدت(ذات الفروق الصفریة نستبعد عدد الحاالت 4-

 عند6,96 ± 6,58±)  (، ونستخدم قیم النسبة الحرجة) ذ(نحسب قیمة 5-

 6,645،± 6,33± (لداللة الطرفین ، او القیم 1,15  ،  1,16مستویي 

  ى داللةلحكم عللداللة الطرف الواحد ل  1,165  ،  1,115عند مستویي  (

  :نتائج المجموعتین في القیاس األتي  نبیأحسب داللة الفرق /مثال 

  3  2  5  4  8  7  5  3  7  1مجموعة 

  6  8  7  6  10  7  6  5  10  2مجموعة 



  :الحل 

    إشارات الفروق  2مجموعة  1مجموعة

7  10  -  

3  5  -  

5  6  +  

7  7    

8  10  -  

4  6  -  

5  7  -  

2  8  -  

3  6  -  

  

  7:عدد اإلشارات السالبة 

  1=عدد االشارات الموجبة 

  6= 1- 7= ق

 1- 6= ذ

= ذ     
���

√�
  

  1.76= ذ 

 

 :       Friedman testاختبار فریدمان  •

ویسمى بتحلیل بفحص داللة الفروق في الترتیب بین اكثر من مجموعتین مرتبطتین  االختباریقوم هذا  •

ویستخدم هذا االختبار عندما یجري الباحث دراسته على أكثر من عینتین , التباین من الدرجة الثانیة

یعمل الیعمل یعمل مدخن (من النوع التصنیفي ( أكثر من قیاسین)ویكون المتغیر المستقل , مترابطتین

ویجوز أن یكون المتغیرین المستقل , ...)رتبة االولى الرتبة الثانیة ( والمتغیر التابع من النوع الرتبي..=.

  .والتابع من النوع التصنیفي
  Friedmanاختبار فریدمان لعدة عینات مترابطة  •

دراسته على أكثر ویسمى بتحلیل التباین من الدرجة الثانیة ، ویستخدم هذا االختبار عندما یجرى الباحث  •

من عینتین مرتبطتین ، ویكون المتغیر المستقل من النوع التصنیفى والمتغیر التابع من النوع الرتبى 

:والمعادلة المستخدمة هى 0ویجوز أن المتغیرین من النوع التصنیفى أیضًا   

ـ    ��  =    ـ    
 

         
ه�� 

 (�+ و × ن ( و
 -   �� +  � ن  �و

          

 مجموع مربعات رتب المواقف التجریبیة =هـ 

  ن عدد أفراد العینة ،

 و عدد المواقف التجریبیة أو عدد االختبارات  

 مثال 

https://arabpsychology.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1


ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات ترتیب عینة من “ تحقق من صحة الفرض الصفرى التالى 

)  0,05( عند مستوى داللة  9,49= 2كا“  لألنشطة المفضلةطالب كلیة التربیة   

  11طالب  10طالب  9طالب  8طالب  7طالب  6طالب  5طالب  3طالب  2طالب  1طالب  المستوى

  3  5  4  1  4  4  2  1  2  3  كرة السلة

  2  4  3  2  5  3  1  2  1  2  كرة القدم

  1  3  5  3  1  2  3  3  3  1  كرة طائرة

  4  2  2  5  3  1  5  4  5  4  الجري

  5  1  1  4  2  5  4  5  4  5  كراتي

                      

 

هل هناك فروق ذات داللة احصائیة في رتب التفضیل بین الطالب في المجاالت //المطلوب

  المذكورة

توجد فروق ذات داللة احصائیة في رتب التفضیل بین الطالب في  :11رضیةف .-1 :.

  مجاالت التفضیل

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في رتب التفضیل بین الطالب في مجاالت  :0الفرضیة 

 التفضیل

 ،  25= )كرة طائرة(3، مجـ ر 25=  )كرة القدم(2، مجـ ر 29=  )كرة سلة( 1تبمجـ ر ) 1

   37=  )كراتي(5، مجـ ر 34=  )الجري(4مجـ ر

   10=  ن :العینة 

  5=  و:  االختیاراتعدد التفضیالت أو  

)1ر(مجـ = هـ ) 2(
)2ر(مجـ +  2

)3ر(مجـ +  2
)4ر(مجـ +  2

)5ر(مجـ +  2
2   

 =)29(2 ) +25(2 ) +25(2 ) +34(2 ) +37(2  =4616  

 4=  1 – 5=  1 –عدد االختیارات = درجات الحریة ) 4(

          ـ    ��      =    ـ    
ه�� 

 (�+ و × ن ( و
 -   �� +  � ن  �و

          ـ     ��      =    
   (����)��

 (�+� ) �� × �
 -   �� + ��  �� � 

 4,64=  2كا) 3( 

   أقل من الجدولیة  المحسوبة 2نقارن كا) 5(

 نقبل الفرض البدیل

  

  Fأو اختبار  فـــــــــــــــــــ لعینتین مستقلتین تحلیل التباین 

للمقارنة  T) ت(وهذا الینفي صالحیة إختبار ‘تهدف طریقة تحلیل التباین إلى المقارنة بین مجموعتین أو أكثر 

ولكن في حالة وجود أربع متغیرات أو مجموعات فیمكن إجراء المقارنة في خطوة واحدة في حالة استخدام تحلیل 

فنحتاج الى اجراء ستة مقارناتوبالتالي یحتاج هذا الى طول المعالجة ) ت(التباین أما اذا استخدمنا اختبار 

   .والوقت

  تحسب قیمة تحلیل التباین بالطریقة 



  متوسط المربعات لمصدر التباین داخل المجموعات /متوسط المربعات لمصدر التباین بین المجموعات =  F ف أو

  

  
  

  
  

  
  

  :مثال 
أجرى باحث دراسة على مجموعة من الریاضیین یتعلق بمعدل الضغوط النفسیة خالل المباریات  عل عینة 

  :خمسة العبین والقیم مبینة في الجدول العب من أنشطة ریاضیة مختلفة كل نشاط یضم  25مكونة من 
  مالكمة  كرة طائرة   كرة الید   كرة السلة   كرة القدم   المجموعة

1  3  4  3  6  2  
2  4  3  2  5  3  
3  2  4  1  4  4  
4  3  2  3  5  2  
5  3  4  2  3  1  

  12  23  11  17  15  المجموع
  .مستوى الضغوط النفسیة  اختبار الفرض القائل بوجود فروق بین العبي األنشطة المختلفة في: المطلوب 

 :حساب درجة الحریة  -1
  4=1-عدد المجموعات = درجة الحریة بین المجموعات 
  1- حجم العینة :درجة الحریة للمجموع الكلي 

=25-1=24  
  درجة الحریة بین المجموعات –درجة الحریة الكلیة = درجة الحریة داخل المجموعات 

24-4=20  
  نقوم بإیجاد مربعات القیم

  
  مربع  قدم كرة ال

  القیمة
كرة 

  السلة 
  مربع 

  القیم
كرة 
  الید 

  مربع
  القیم

كرة 
  طائرة 

مربع 
  القیم

مربع   مالكمة
  القیم

1  9  4  16  3  9  6  36  2  4  
2  16  3  9  2  4  5  25  3  9  
3  4  4  16  1  1  4  25  4  16  
4  9  2  4  3  9  5  25  2  4  
5  9  4  16  2  4  3  9  1  1  

  34  12  120  23  27  11  61  17  47  15المجموع 
  

= معامل التصحیح ح
 ( مجموع        س ) �                

ن
   =

                � (          ��         �    ��   �   ��    �     ��     �    ��   ) 

��
  

  
  243.36)  = ح(معامل التصحیح 

  معامل التصحیح  -   (س)2 مجموع : إیجاد مجموع المربعات الكلي 

                          ) =47 +61 +27 +120 +34 (– 243.36  
                                      =45.64  



= مجموع المربعات بین المجموعات 
    (مجموع    �س   )�              

ن
 +

    (مجموع    س �  )�              

ن
 

+
    (مجموع    س  � )�              

ن
  

  التصحیحمعامل  -

 =   212
5
 +     223

5
  +     211

5
 +     217

5
  + 215

5
  

 =261.6 – 243.36 =18.24  
 بینمتوسطات  مربعات   مجموع المربعات الكلي ـ مجموع= مجموع المربعات داخل المجموعات 

 المجموعات
  

45.64 - 18.24 =27.4   
درجة الحریة بین / مجموع المربعات بین المجموعات = متوسط المربعات بین المجموعات 

  المجموعات
 =18.24  /4  =4.56  

درجة الحریة داخل / مجموع المربعات داخل المجموعات = متوسط المربعات داخل المجموعات 
  .المجموعات

 =27.4/20 =1.37  

متوسط المربعات لمصدر التباین داخل /متوسط المربعات لمصدر التباین بین المجموعات = النسبة الفائیة ف 

  عاتالمجمو 

  :نلخص النتائج السابقة في الجدول التالي 
مجموع   درجة الحریة   مصدر التباین

  المربعات 
متوسط 

  المربعات
  ف

  3.32  4.56  18.24  4  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
20  27.4  1.37  

    45.64  24  المجموع
  

  
  3.32= المحسوبة  Fقیمة 

)�  الجدولیة عندى مستوى داللة   Fقیمة 
������

�
أصغر من المحسوبة  2.87ھي        ( ��.��∝

3.32  
  .فروق بین العبي األنشطة المختلفة في مستوى الضغوط النفسیة  وعلیھ توجد

  
  :  المقارنات المتعددة

  

بعد االنتهاء من اختبار االفتراض الصفري باستخدام أسلوب تحلیـل التبـاین أو األسالیب الالمعلمي وفي حالة 

الفرض الصفري یأتي دور إجراء المقارنـات البعدیة لتحدید الفروق بین المجموعات وهناك حالتین رفض 

 للمقارنات هي

  
  
   Tukey (H.S.D)طریقة توكى للفرق الدال  

 تستخدم هذه الطریقة في حالة تساوي حجوم العینات كما انه یستوجب استیفاء

 .شروط افتراضات تحلیل التباین

األسلوب ال یؤثر على الوقوع في خطأ من النـوع األول ولـذلك سمي بالدال الصادق كما ان هذا 

تنظر إلى التجربة كوحدة واحدة مما یجعل احتمالیة ارتكاب " بأن طریقة توكي ١٩٩٥ ) (ویذكرالشربیني

 ـ الخطأ من النوع األول ثابتًا للتجربة ككل بعددها الكلي من المقارنات الثنائیة

 المجموعات ذات األحجام المتساویة و متوسطات المجموعـات  فإذا كان عدد

   فیعتبر الفرق بین متوسطي أي مجموعتین ذو داللة إحصائیة إذا تحقق أن :یليكما 



  

تستخدم هذه الطریقة فى حالة تساوى أحجام العینات موضع المقارنة ، وتستطیع بدقة التوصل ألقل فرق بین 

ریقة على معدل ارتكاب خطأ النوع األول للتجربة ككل أى للعدد الكلى أى متوسطین ، وال تؤثر هذه الط

 ) دال صادق( للمقارنات ولیس لكل مقارنة ، وهذا ما جعل تسمیته على النحو 

                                                            ��� = �ق    
      التباین      داخل  المجموعات                 

     عدد  األفراد     فى المجموعة           
          

 
 .  علماً بأن التباین داخل المجموعات ھو متوسط المربعات داخل المجموعات  

القیمة الجدولیة بداللة درجات الحریة داخل المجموعات  وعدد المجموعات وذلك فى حالة تساوى عدد  = ق 

 األفراد فى المجموعات 

 : أما فى حالة عدم تساوى المجموعات نعتبر عدد األفراد فى أى مجموعة ھو المتوسط التوافقى أى أن 

    =      عدد األفراد فى أى مجموعة 
عددالمجموعات                    

               … �       
�

�ن
�     

�

�ن
�  

�

�ن
      

 

  من مثال تحلیل التباین  :  مثال

  :المتوسطات التالیة لدینا 

 )3            3,4               2,2         4,6          2,4             (  

 أفراد ،) 5(علماً بأن حجم كل مجموعة )  

 ، )   27,4= (  تباین داخل المجموعة 

  3,96) = 0,05(ق 

 ھل الفروق بین جمیع المتوسطات دالة إحصائیاً ؟ 
    

•   9,89 =4,23 ×2,34  =�
��,�               

�
 4,23 = HSD  

                          
 : یتم حساب الفرق بین كل متوسطین وتكوین الجدول التالى 

  2,4الخامسة  4,6الرابعة  2,2الثالثة               3,4الثانیة  3األولى  المجموعة

  -  1,6  -  -  -  3األاولى   
  -  1,2  -  -  -               3,4الثانیة  
  -  2,4  -  -  -  2,2الثالثة   

  -  -  2,4  -  1,6  4,6الرابعة   
  -  2,2  -  -  -     2,4الخامسة  

  
 .التوجد فروق بین المتوسطات ,المحسوبة   HSDناتج الفرق بین المتوسطات أٌقل من قیمة              

        L S Dطریقة أقل فرق معنوي      
  معنویة ألن عدم F عندما تكون قیمة ‘أي متوسطین في التجربة  یستعمل لمقارنة الفروق المعنویة بین 

  یعني قبول فرضیة العدم أي تساوي متوسطات المعامالت وبذا الداعي الجراء مقارنة بینھا Fمعنویة 

ذا األختبار إال ھذه الطریقة أعتمادًا كلیًا على جدول تحلیل التباین وال یجري ھأذ تعتمد L.S.D) (تختصر 

 اء من عملیة تحلیل التباین وعملھبعد األنت

 :یمكن إیجاده في حالتین 

  3 ...... ) ن =ن2= 1ن (في حالة تساوي العینات في المجموعات أي أن : أوًال 



 
ویمكن أیجاده حسب المعادلة اآلتیة

  
  

 :                                                                        أذ أن 

  . الجدولیة) ت(قیمة =   ت 

 

 متوسط المربعات داخل المجموعات یستخرج من داخل جدول تحلیل التباین

 . حجم عینة المجموعة الواحدة= ن 

  .ـــــ استخراج المتوسطات الحسابیة 

  ,الجدولیة المقابلة لدرجة الحریة ) ت(استخراج قیمة 

  .فیما بینهاإجراء الفروقات بین المتوسطات الحسابیة 

  

 :حالة عدم تساوي العینات في المجموعات

  

   

  :من مثال تحلیل التباین : مثال 

  :في حالة تساوي العینات

  27.4= متوسط المربعات داخل المجموعات : لدینا 

  5= ن 

  2,32ھي  20= ودرجة حریة  داخل المجموعات ∝ =0.05قیمة ت الجدولیة 

                                 

L  S D   = 2,32 ×   
 27,4

5
                        =71 ,12    

                                   
    2,4الخامسة  4,6الرابعة  2,2الثالثة   3,4الثانیة   3األولى     المجموعة

              متوسط  
    -  6. 1  -  0.4  -  3=   األولى 

    -  1.2  -  - -  3,4=      الثانیة

    -  2.4  -  1.2  8, 0  2,2=  الثالثة

    -  -  -  -  -  4,6=  الرابعة

    -  2.2  -  1  0.6  2,4=  الخامسة

  
                  L S D=   12,71 ناتج الفرق في األوساط كانت أقل من قیمة أقل فرق معنوي  



  .وبالتالي التوجد فروق معنویة بین متوسطات

 

  : استخدام تحلیل التباین في تحدید تجانس العینة

 

  :بین المتوسطاتلداللة الفروق ) ت(اختبار 

الختبار الفرض الصفري بنائا على أن العینتین تنتمیان لنفس المجتمع األصلي مثل طالب    Tیستخدم اختبار ت 

  .إفتراضا بعدم وجود فرق بین المتوسطین الحسابیین وبالتالي التحقق من ھذا الفرض ‘ تالمیذ إبتدائي ‘جامعة 
  

ومن  Student  األولى إلى أبحاث ستودنت  تهة شیوعًا وترجع نشأمن أكثر أختبارات الدالل) ت(یعد أختبار  

تحصیل الذكور وتحصیل  –مثًال  –الكشف عن الفروق بین  ذا األختبارھ فیها م المجاالت التي یستخدم ھأ

دراسیة وذلك عن طریق حساب داللة فرق متوسط تحصیل الذكور عن متوسط تحصیل األناث  األناث في مادة

وعند . المرتبطة للعینات المتساویة وغیر المتساویة  و لقیاس داللة فروق المتوسطات غیر المرتبطةو یستخدم ھو

 : ىالباحث أن یدرس خصائص متغیرات البحث من النواحي اآلتیة عل) ت(أستخدام أختبار  

  ) 30(ن أصغر م والعینات الصغیرة   30 )(للعینات الكبیرة  أكبر من ) ت( یستخدم أختبار  حجم العینة

  :بین عینتي البحث 5وال یستخدم في حالة العینة أقل من 

  :كما یشترط فیھ تقارب العینتین والیكون االختالف بینھما كبیر في العدد
  تجانس العینتین أي انتماء العینتین إلى أصل  واحد 

  .إعتدالیة التوزیع التكراري بین المجموعتین
  

  :ومتساویتین في العدد غیر متجانستین وغیر اختبار  ت لعینتین 
  

= ت 
� ������س ������س

� �ع

�ن

�

�
�ع

�ن

�

        

                

  
  االنحراف المعیاري للمجموعة األولى : 1ع
  االنحراف المعیاري للمجنوعة الثانیة :  2ع
  عددأفراد العینة األولى:1ن
  عدد أفراد المجموعة الثانیة :2ن

  .الحسابي للمجموعتین  األولى والثانیة المتوسط :  2س21, 1س21
  

  1 – 2ن+  1 – 1ن= درجة الحریة 
  

  :التجانس 
  :یستخدم النسبة الفائیة  ف في تحدید درجة التجانس بین العینتین 

  
 التباین األصغر / التباین األكبر = )  ف (   النسبة الفائیة •

  أو فا المحسوبة 
  : الجدولیة ) ف(قیمة 

  درجة الحریة للنسبة الفائیة 
  1-ن=  لتباین الكبیردرجة الحریة 

  1-ن=   صغیر درجة الحریة للمجموعة ال
  تحدید التجانس 

  0.01أو  0.05عندى مستوى داللة ‘ إذا كانت قیمة ف المحسوبة أكبر من قیمة ف الجدولیة ھناك تجانس 
  

  :إعتدالیة التوزیع عن طریق معامل اإللتواء



 : التوزیع التكراري لكل من عینتي البحثإعتدالیة 

 وھویقاس ذلك بمعامل األلتواء و(±3 )  عتدالي ینحصر بینن التوزیع اإلإ

  

+          �   یكون التوزیع طبیعیا اذا كان معامل اإلالتواء بین  �        

  :مثال 
  درجة العدوانیة خالل الممارسة الریاضیة للجنسین في حصة التربیة البدنیة  حسب الجدول التالي  

  40= المجموعة األولى =وسیط 
  30= الوسیط للمجموعة الثانیة 

  عدد العینة   اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العینة 
  144  12  50  ذكور
  100  10  40  إناث 

  
  =التوزیع حساب مدى إعتدالیة 

                                 3=  1االلتواء للمجموعة 
( �� – ��)

��
     =2.5  

  

= اإللتواءللمجموعة        23   
( �� – ��)

��
     =3.  

  التباین الصغیر/ التباین الكبیر = التجانس 

          التباین        �  =  االنحراف المعیاريلدینا         

                          =)12  �( /)10
�

  = (1.44  
  143= 1 -144=  1-ن = درجة الحریة لمجموعة  للتباین الكبیر 

  99=1-100=  1-ن = درجة الحریة لمجموعة التباین الصغیر 

  1.3ھي  99وتباین الصغیر  134بدرجة  حریة التباین الكبیر  0.05الجدولیة عند مستوى داللة ) ف(قیمة 

  1.3قیمة ف الجدولیة    >  1.3قیمة ف المحسوبة 

  ھناك تجانس بین المجموعتین
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 = 7.07  

  1 – 2ن+  1 – 1ن= درجة الحریة 
  

  242ودرجة حریة  0.05 =∞ مستوى داللة  عند2.59    الجدولیة ) ت(قیمة  242= 144-1+100-1= 
  

  : اختبار ت لمجموعتین مستقلتین متجانستین وغیر متساویتین فى العدد
  
  

  



   2ن=1اختبار ت لمجموعتین مستقلتین متجانستین ومتساویتین فى العدد ن        
  
  

  
  :لعینتین مرتبطتین  ومتساویتین في العدد) ت( اختبار 

علیھا األختبار نفسھ بعد فترة محددة من  العینة التي یجري علیھا أختبار معین ومن ثم یجريالعینة المترابطة ھي 
  ن=2ن= 1في ھذه الحالة تصبح نالقبلي و البعدي   إلختبارقبل الباحث وھو ما یسمى با

 .  
 من خالل المعادلة اآلتیة )ت(ونجد قیمة 

 
  

  
  متوسط الفروق:م ف 

  
  )  ف(مجموع  =  متوسط الفروق 

  ن                             
  .درجات اإلختبار الثاني  الثاني –درجات االختبار األول = الفروق = ف 

  
  عدد أفراد = ن 

  الفرق –متوسط الفروق = ح ف 
  ایام فكانت النتائج  10و أعید بعد مدة ‘ 7طبق اختبار عللى عینة من : مثال

درجات االختبار   العینة  ن
  األول

اإلختبار درجات 
  الثاني

الفرق بین 
  درجات

 –فرق (ح ف 
  )متوسط الفرق

 –فرق (مربع 
    )متوسط الفرق

1  12  10  2  0  1  
2 12  12 0  0  0  
3  9  8  1  1-  0  
4  11  10  1  -1  4  
5  11  9  2  0  1  
6  9  8  1  1-  0  
7  31  10  3  1  1  
�7=     7 
  

    2=متوسط الفرق 
  

= ت 
�

�
�

�(���)

  =5    

  6=1-7=  1-ن = درجة الحریة 
   1.94= الجدولیة) ت(قیمة 

  ت الجدولیة >ت المحسوبة  
  توجد فروق ذات داللة بین االختبارین 

  
  :الصدق  و الثبات

  :الثبات 



وفي البحوث في مجال العلوم النفسیة ‘ ثبات أداة بحث هو الحصول على نفس نتائج اذا أعید تطبیقها 

وغالبا ما یتم اعادة التطبیق في خالل ) استبیان مقیاس أو اختبار (واالجتماعیة  تبحث عن ثبات أداة البحث 

  :یتم حساب معامل الثبات بالعالقة ,سبعة أیام 

=  معامل الثبات 
ر2

��ر
  

  ,معامل ارتباط بیرسون=حیث ر

  بصفة عامة یحتاج الثبات الى قیم في شكل مجموعتین حتى یتم حساب معامل بیرسون 

  طرق حساب الثبات 

  .واعادة التطبیقتطبیق 

  :طریقة التجزئة النصفیة 

  

تعتمد هذه الطریقة على تجزئة االختبار الى نصفین یتكون النصف األول من الدرجات الفردیة لالختبار 

  ,والنصف الثاني من الدرجات الزوجیة ثم یتم حساب االرتباط بمعامل بیرسون

  : الصدق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جداول اختبارات : مالحق 



        

  



                     





 
 

 

  



  



 
  

  یسمى باختبار األزواج المتناضرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  




