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 الفصل األول
  الفرضيات البسيطة كيفية اختبار    

 (Sig)أو  Pلة ل حتمال الداوحساب 
 سوريا -جامعة تشرين  -كمية االقتصاد -الدكتور إبراىيم محمد العمي                                

 مقدمة::  1-1

 المجتمعات االحصائية .تعتمد اختبارات الفرضيات عمى المعمومات المتوفرة عن الظواىر المدروسة في 
والمعمومات ىي قيم عددية أو حاالت وصفية تعبر عن المتحوالت المعرفة عمى الظاىرة المدروسة . وبذلك 

 يمكننا تصنيف المعمومات إلى نوعين أساسيين ىما:و 
معمومات كمية: وىي بيانات عددية عن متحوالت قابمة لمقياس بواحدات قياس محددة، وىذه المعمومات  - أ

 ن أن تكون:يمك

 وعدد السيارات ...الخ . -وعدد الطالب -منقطعة: كعدد أفراد األسرة -

 مقدار الدخل ....الخ . -درجة الحرارة -مستمرة: كعمر اإلنسان -

 معمومات نوعية: وىي حاالت وصفية لمتحوالت غير قابمة لمقياس، وىذه المعمومات يمكن أن تكون:  - ب

 حالة االجتماعية ...الخ .ال -حاالت العمل -أسمية: كحاالت الجنس -

 حاالت الرضا ..الخ . -حاالت الوظيفة -مرتبة: كحاالت التعميم -
ع المعمومات عن الظاىرة المدروسة أو عن المتحوالت المطموبة من عناصر المجتمع االحصائي يتجميتم و 

 بواسطة أحد األسموبين :
 عنصرًا  Nالحصر الشامل: وىو يشمل جميع عناصر المجتمع االحصائي المؤلف من  -

عنصرًا ،  n ياالمسح بالعينة: وىو يشمل جزء من المجتمع ويكون عمى شكل عينة حجم -
 ع االعادة .اصر ذلك المجتمع بدون إعادة أو ممن عن ياً تسحب عشوائ

أو النسبة فيو    أو التباين  𝜇المجيولة مثل: المتوسط وتستخدم معمومات ىذه العينة لتقدير معالم المجتمع 
من خالل استخدام المؤشرات المقابمة ليا والمحسوبة من العينة والتي سنسمييا )مؤشرات العينة(، وذلك ،   

رىن في نظرية العينات أن مؤشرات العينة ب  يو  .  والنسبة في العينة    وتباين العينة  ̅ وىي متوسط العينة 
 المصححة ىي تقديرات غير متحيزة وفعالة ومتماسكة لمعالم المجتمع المقابمة ليا .

من عناصر المجتمع المدروس )وليكن  Xواآلن لنفترض أننا نقوم بدراسة خصائص أحد المتحوالت الكمية 
X بحجم  ذلك المجتمع طالبمن   يةعشوائ وزن الطالب في الجامعة( لذلك نسحب عينةn  ، طالبًا

 : ويكون لدينا القياسات التالية،    عمى وزن محدد  i طالب فييا فنحصل من كل
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وبناء عمى نظرية العينات نقوم بتقدير معالم المجتمع المجيولة من مؤشرات العينة المعمومة وحساب مقدار 
 الخطأ المرتكب في كل تقدير وفق الجدول التالي :

 (: معالم المجتمع وتقديراتيا من مؤشرات العينة :1-1) جدول
 التقديرات من مؤشرات العينة Xلممتحول  معالم المجتمع المجيولة

̅                  تقدر من متوسط العينة:   𝜇قيمة المتوسط في المجتمع  -1  
 

 
∑   

̃                          ونكتب ذلك كما يمي:      ̅ 

 تقدر من تباين العينة المصحح والمعرف بالعالقة:    قيمة تباين المجتمع   -2

   
 

   
∑(    ̅)

               

     ̃                          ونكتب ذلك كما يمي:
 Rقيمة النسبة في المجتمع   -3

 ( 1او   لممتحول الثنائي ) 
                       تقدر من النسبة في العينة

 

 
 

̃                             ونكتب ذلك كما يمي:    
 (   )     و حجم العينة n و عدد الظيور mحيث 

الخطأ المعياري المرتكب في تقدير متوسط  -4
 المجتمع في حالة السحب مع العادة

           ̅  √
  

 
 
 

√ 
 

 : يقدر من خالل ما يقابمو في العينة

 ̃ ̅  √
  

 
 
 

√ 
 

الخطأ المعياري المرتكب في تقدير المتوسط  -5
 في حالة السحب بدون إعادة :

  ̅  √
   

   
 
  

 
 

 يقدر من خالل العينة بالعالقة: 

 ̃ ̅  √
   

   
 
  

 
 √
   

 
 
  

 
 

 Rالخطأ المعياري المرتكب في تقدير النسبة  -6
 في حالة السحب مع العادة: 

   √
 (   )

 
 

 في العينة كما يمي: rل النسبة يقدر من خال 

 ̃  √
 (   )

 
 

 Rالخطأ المعياري المرتكب في تقدير النسبة  -7
 في حالة السحب بدون إعادة : 

   √
   

   
 
 (   )

 
 

 في العينة كما يمي: rيقدر من خالل النسبة 

 ̃  √
   

   
 
 (   )

 
 √
   

 
 
 (   )

 
 

. في المجتمع يجب إنشاء مجال ثقة يحتوي المعمم الذي نقدره ، بلولكن عممية التقدير ال تنتيي عند ذلك 
معمومًا. ومنو يجب أن يكون  Xوحتى نستطيع إنشاء مجال ثقة يجب أن يكون التوزيع االحتمالي لممتحول 

 معمومًا أيضًا. ̅ توزيع متوسط العينة 
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يخضع في المجتمع لمتوزيع الطبيعي العام  Xواختصارًا ليذه القضايا نفترض أن المتحول المدروس 
 (𝜇    )  الذي متوسطو𝜇  وىو يرسم الشكل التالي :   وتباينو 

                     X

 
 X( منحنى التوزيع الطبيعي لممتحول 1-1الشكل )

 

 بحيث يكون: ( )أو لمستوى داللة  (   )المقابل الحتمال الثقة  Xلـ وعميو يمكننا إنشاء مجال الثقة 

 *𝜇     
 

    𝜇     
 

 +                                     (   ) 
 

  حيث أن 
 

)ىي قيمة متحول التوزيع الطبيعي المعياري المقابمة لنصف مستوى الداللة  
 

 
عمى اليمين  (

 )و
 
 .(79997الذي يقابل احتمال ثقة ) ( مجال الثقة الثالث1-1الشكل )ولقد أنشأنا عمى عمى اليسار . (

،    وعمى تباين ىو ̅ عمى متوسط ىو  منيا نحصل nوعندما نسحب عينة من عناصر المجتمع بحجم 
ل عمى متوسطات فيحص ،ولكن ىذه العينة ليست وحيدة بل يمكن أن يسحب غيرنا وغيرنا عينات أخرى

  وبما أن عدد العينات الممكنة يساوي  ،    وتباينات أخرى  ̅ أخرى 
عينة )في حالة السحب بدون   

  فإن ىذا يعني أنو يمكننا أن نحصل عمى  ،إعادة(
وكل منيا يعتبر تقديرًا لمتوسط المجتمع  ، ̅ متوسطًا   

𝜇  . متوسطو  اً جديد اً عشوائي ىو اآلخر متحوالً  ̅ وبناًء عميو يكون متوسط العينة𝜇  ًولكن تباينو  ،أيضا
  يساوي 

 
 )وانحرافو يساوي  

√ 
  𝜇) خضع لمتوزيع الطبيعي العام ي( و  

  

 
 والذي يأخذ الشكل الضامر ،(

 التالي: والمتطاول

 
 ̅ (: توزيع متوسط العينة 2-1الشكل )
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المقابل  ̅ يمكننا أيضًا إنشاء مجال الثقة لممتوسط  (1-1وقياسًا عمى العالقة ) (2-1عمى التوزيع )بناًء و 
 بحيث يكون: ( )أو لمستوى الداللة  (   )الحتمال الثقة 

 [𝜇    
 
 
 

√ 
  ̅  𝜇    

 
 
 

√ 
]                               (   ) 

  وحيث أن 
 

)ة : ىي القيمة الجدولية لمتحول التوزيع الطبيعي المعياري المقابمة لنصف مستوى الدالل
 

 
) 

)عمى اليمين و 
 

 
 . (   )ضمنو باحتمال يساوي  ̅ عمى اليسار. وىذا المجال يضمن لنا أن تقع قيمة  (

 ثم نقسميا عمى  𝜇نطرح من أطرافيا   1-2 وحتى نستفيد من العالقة 

√ 
 فنحصل عمى ما يمي: 

 *   
 
 
 ̅  𝜇

  √ 
   
 
+                                                         (   ) 

)وىذا المجال يضمن لنا أن تقع قيمة المقدار 
 ̅  

  √ 
   *ضمن المجال  (

 
       

 
باحتمال يساوي  +

)، وىنا نالحظ أن المقدار (   )
 ̅  

  √ 
 ىو متحول عشوائي ثالث . (

)قيمتان معمومتان من المجتمع فإن المقدار   و 𝜇فإذا كانت 
 ̅  

  √ 
يخضع لمتوزيع الطبيعي المعياري  (

 ونكتبو كما يمي:  ، لذلك نرمز لو بـ ̅ ألنو ناتج عن معيرة المتحول المتوسط  (    ) 
  
 ̅  𝜇

  √ 
                                                                        (   ) 

)مثل  𝜇ختبار أي فرضية حول متوسط المجتمع ال ىذا المقدار مؤشراً اعتبار ذا نجد أنو يمكننا وىك
𝜇  𝜇   فنعوض )𝜇  بـ𝜇   معمومة .  ( وذلك بفرض أن قيمة 4-1من العالقة )  ونقوم بحساب قيمة 

   *[ وىو 3-1المحسوبة مع طرفي المجال المعرف في ]  ثم نقارن قيمة 
 
      

 
ونتخذ القرار . +

𝜇)المحسوبة واقعة ضمن ذلك المجال نقبل تمك الفرضية   كمايمي : إذا كانت قيمة   𝜇 )،  أما إذا
𝜇)نرفض تمك الفرضية  المحسوبة واقعة خارجو  كانت قيمة   𝜇 )،  وبعبارة أخرى إذا كانت
| |    

 
ذا كانت تقبل الفرضية المذكورة   | |، وا     

 
نرفض الفرضية السابقة. عممًا بأن احتمال  

𝜇)قبول الفرضية   𝜇 )  واحتمال رفضيا من الطرفين يساوي  (   )يساوي( ) . 
    .ة المصحح في المجتمع مجيولة فإننا نمجأ إلى تقديرىا من خالل تباين العين   أما إذا كانت قيمة 

من مركب  عمى متحول عشوائي جديدنحصل من العينة،  S( بتقديرىا 4-1في )  استبدال قيمة بو 
 ونكتبو كمايمي: tنرمز لو بـ و   و  ̅  متحولين عشوائيين 

  
 ̅  𝜇

  √ 
                                                                          (   ) 

( n-1وبـ ) Tيخضع لتوزيع ستودينت  tومعموم من نظرية االحتماالت واالحصاء الرياضي أن المتحول 
 ( .n>37ما تصبح نددرجة حرية. )وىو توزيع يتقارب مع التوزيع الطبيعي المعياري ع

 يمي: كما t( يمكننا أن ننشأ مجال الثقة لممتحول 3-1وقياسًا عمى العالقة )

 *   
 
 
 ̅  𝜇

  √ 
    

 
+                                            (   ) 
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  حيث أن 
 

)ستودينت الجدولية المقابمة لنصف مستوى الداللة  ىي قيمة متحول 
 

 
)عمى اليمين و (

 

 
) 

   *ضمن المجال  tوىذا المجال يضمن لنا أن تقع قيمة  ،درجة حرية  n-1)ولـ  عمى اليسار
 
      

 
+ 

اختبار  حالة العينات الصغيرة في في tوىكذا نجد أنو يمكننا االستفادة من المتحول  .(   )باحتمال قدره 
𝜇)مثل  𝜇فرضية حول متوسط المجتمع أي   𝜇  )  فنعوض𝜇  بـ𝜇   ونحسب قيمةt ( 1من العالقة-
   *( وىو 6-1( ثم نقارنيا مع طرفي المجال المعرف في )5

 
     

 
 ونتخذ القرار كمايمي: +

𝜇)المحسوبة واقعة ضمن ذلك المجال تقبل تمك الفرضية  tإذا كانت قيمة   𝜇 ) أما إذا كانت ،t 
𝜇)المحسوبة واقعة خارجو فإننا نرفض الفرضية   𝜇 ) . 

| |وبعبارة أخرى: إذا كانت    
(
 

 
    )

𝜇)فإننا نقبل الفرضية    𝜇 ) ، أما إذا كانت| |   
(
 

 
    )

 
𝜇)المذكورة. عممًا بأن احتمال قبول الفرضية  الفرضية فإننا نرفض  𝜇 )  واحتمال  (   )يساوي

 . ( )رفضيا من الطرفين يساوي 
ا نجد أنو يمكننا وباتباع نفس األسموب استنباط العديد من المؤشرات الستخداميا في اختبارات وىكذ

 Rالفرضيات المختمفة )كل حالة حسب طبيعتيا وتوزيعيا االحتمالي( فنحصل عمى مؤشرات لتقدير النسبة 
 وغيرىما.    والتباين 

( وطرح 2-1وذلك بمعالجة العالقة ) 𝜇ع ومن جية أخرى يمكننا أن ننشأ مجال ثقة يحوي متوسط المجتم
̅ )المقدار   𝜇) :من أطرافيا فنحصل عمى المجال التالي 

 [ ̅    
 
 
 

√ 
 𝜇   ̅    

 
 
 

√ 
]                              (   ) 

  )( ونصف طولو يساوي 𝜇)وليس  ̅ متوسط العينة  هوىو مجال مركز 
 
 
 

√ 
ويضمن لنا أنو يحتوي  (

 . (   )باحتمال  𝜇عمى متوسط المجتمع المجيول 
ذا كان التباين  ( يصبح معرفًا عمى 7-1، وعندىا فإن مجال الثقة )  مجيواًل فإننا نستبدلو بتقديره    وا 

 درجة حرية ويأخذ الشكل التالي: (   )توزيع ستودينت ذي 
 [ ̅    

 
 
 

√ 
 𝜇   ̅    

 
 
 

√ 
]                              (   ) 

  )ونصف طولو  ̅ وىو مجال مركزه 
 
 
 

√ 
 𝜇ويضمن لنا أنو يحتوي عمى متوسط المجتمع المجيول  (

 والشكل التالي يوضح ذلك .  (   )باحتمال 

 
  ( مجال الثقة لـ 3-1الشكل )
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 : أنواع وأسماء الختبارات : 1-2

( أو عمى بعض خصائصو )مثل: االستقالل،   أو  Rأو  𝜇توضع الفرضيات عمى معالم المجتمع )مثل 
 .ومؤشرات االختبار معمومات العينة باستخدامتواء ...الخ( وتختبر لالتوافق، التكرار، اال

 وتصنف االختبارات إلى نوعين أساسيين :
 . االختبارات المعممية: وتطبق عمى المتحوالت الكمية - أ

 االختبارات الالمعممية: وتطبق عمى المتحوالت النوعية .  - ب

 كما يمكن تصنيف االختبارات حسب عدد المجتمعات والعينات كما يمي :
 عينة واحدة( .اختبارات لمجتمع واحد ) -1

 عينتين مستقمتين( .اختبارات لمجتمعين )  -2

 اختبارات لعدة مجتمعات )لعدة عينات مستقمة( .  -3

 مترابطتين  نتياختبارات لعين -4

 اختبارات لعدة عينات مترابطة . -5

 ويتضمن الجدول التالي أىم االختبارات المعممية والالمعممية ومجاالت تطبيقيا
 المعممية والالمعممية: (: أىم الختبارات الحصائية2-1جدول )

 أىم االختبارات الالمعممية أىم االختبارات المعممية
الطبيعي لعينة واحدة وىو يطبق عمى متوسط  Zاختبار  -1

 (4-1مثل العالقة )فيو  Rوعمى النسبة  𝜇المجتمع 
لالستقالل واالرتباط بين متحولين نوعيين :   اختبار  -1

 أو أحدىما نوعي . في عينة واحدة )غير مرتبة( 
 𝜇لعينة واحدة صغيرة وىو يطبق عمى  tاختبار ستودينت  -2

 (5-1مثل العالقة ) Rوعمى 
لالستقالل واالرتباط بين متحولين  :Gammaاختيار  -2

 مرتبين
اختبارات الثبات والصدق ويستخدم في االستبيانات  -3    لعينة واحدة ويطبق عمى تباين المجتمع    اختبار  -3

 )لممعمومات المرتبة(
تين ويطبق عمى الفرق الطبيعي لعينتين مستقم Zاختيار  -4

 جتمعين أو عمى الفرق بين النسبتين فييمابين متوسطي الم
 (24-1مثل العالقة )

 لمحاالت غير المرتبة )جدول رباعي( :اختبار مكنمارا -4

مستقمتين ويطبق عمى الفرق لعينيتين  tاختبار ستودينت  -5
𝜇  𝜇   (25-1مثل العالقة )      وعمى الفرق 

 ويمكوكسن لممتحوالت المرتبة . :اختبار -5

مجتمعين  يلعينتين مستقمتين ويطبق عمى تباين Fاختبار  -6
(
  
 

  
 (35-1مثل العالقة )  ( 

 اختبار كروسكال: لممتحوالت المرتبة -6

 لمفرق بين األزواج المتقابمة )عينتين مترابطتين( tاختبار  -7
 (22-1مثل العالقة )

 

 اختبار مان ويتني: لممتحوالت المرتبة -7
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 أىم االختبارات الالمعممية أىم االختبارات المعممية
 من عينتين مستقمتيناختبار تحميل التباين األحادي ألكثر  -8

 (47-1مثل العالقة )
 كيندال: لممتحوالت المرتبة   اختبار  -8

 اختيار تحميل التباين الثنائي لمؤشرين عمى عدة مجتمعات -9
 (44-1مثل العالقة )

 كيندال: لممتحوالت المرتبة   اختبار  -9

 (    ) لممتحوالت الثنائيةاختبار االشارة  -17 لتوافق التوزيعات االحتمالية من عينة واحدة   اختبار  -17
سميرنوف لتوافق التوزيعات  -موغوفلاختبار كو  -11

 االحتمالية
 مينتال لممعمومات المرتبة -اختبار كوكران -11

اختبار معنوية معامل االرتباط الرتبي )سبيرمان(  -12 اختبار معنوية معامل االرتباط الخطي )معامل بيرسون( -12
 لممتحوالت المرتبة

 

 (R)أو النسبة   : خطوات الختبار حول متوسط المجتمع  1-3

 . (      )أو  (      )يتم وضع  وعادة (   )أو احتمال الثقة  ( )نحدد مستوى الداللة   -1

 ين كما يمي:تين ومتكاممت( فرضيتين متنافيفيو R)أو النسبة  𝜇نضع عمى متوسط المجتمع   -2

وىذا يعني أنو اليوجد فرق  ، 𝜇يساوي قيمة معمومة  𝜇فرضية العدم: نفترض أن متوسط المجتمع  - أ
 يمي: عدم وجود فرق بينيما( ونكتب ذلك كماأي )  𝜇 المفترضة معنوي بينو وبين القيمة

                           𝜇  𝜇                                                                    (   ) 

𝜇)بولة إذا كان الفرق وتكون ىذه الفرضية مق  𝜇 )  أو تقديره( ̅  𝜇 )  مجال  ضمنواقعًا
̅ ) لمفرقالثقة المحدد   𝜇) ونقرر ذلك من خالل مؤشر االختبار المناسب ،. 

الفرضية البديمة: وىي الفرضية المعاكسة لفرضية العدم ومن شكميا تتحدد منطقة الرفض ويمكن   - ب
 أن تكتب عمى أحد األشكال التالية:

 يمي: األول: عدم التساوي وتكتب الفرضية البديمة كماالشكل  -

                           𝜇  𝜇                                                                    (    ) 
 وتخصص لكل جانب ،عمى الجانبين، وعندىا يسمى االختبار ثنائي الجانب واقعة وفيو تكون منطقة الرفض

  )توى الداللةنصف مس
 
 كما في الشكل التالي :( ،  

             

                  

 
 ( منطقة القبول ومنطقي الرفض عمى اليمين واليسار4-1الشكل )

 



 ~  ~  
 

 يمي: كما    الفرضية البديمة وتكتب ،الشكل الثاني: األحادي اليميني -

                                                                                                  (    ) 
 .(5-1كما عمى الشكل )  وفيو تكون منطقة الرفض عمى اليمين فقط، وتقابل كامل االحتمال 

 يمي: كما    الفرضية البديمة وتكتب ،الشكل الثالث: األحادي اليساري -

                                                                                                  (    ) 
 .( 6-1كما عمى الشكل )  فقط، وتقابل كامل االحتمال  اليساروفيو تكون منطقة الرفض عمى  -

            

         

            

         

 

 ( أحادي يميني5-1الشكل )                                ( أحادي يساري    6-1الشكل )            
أن نسحب عينة عشوائية من المجتمع  عمينا يجب ،  لمتحقق من صحة أو عدم صحة فرضية العدم و 

يساويو  ̅ . فإذا كان   وىو    ثم نقارنو مع متوسط المجتمع المفترض في الفرضية  ̅ ونحسب متوسطيا 
   بعيدًا عن  ̅ ، أما إذا كان   المجتمع يساوي  ونعترف بأن متوسط ،  أو قريبًا منو نقبل فرضية العدم 

ونعترف بأن متوسط  ،  ونقبل الفرضية    فإننا نرفض فرضية العدم  ،)يوجد فرق جوىري بينيما(
وحتى ال تكون األمور مزاجية فإن  .بل يساوي قيمة أخرى أكبر أو أصغر منيا،   اليساوي   المجتمع 

حتاج إلى أداة إحصائية ورياضية تحدد لنا مقدار الفرق المقبول ومقدار الفرق ت ،  مع  ̅ عممية مقارنة 
إلى سحب قبل كل شيء ار. وىكذا نجد أنفسنا بحاجة ري، وىذه األداة تسمى مؤشر االختبالجوىالمعنوي أو 

 عينة عشوائية من المجتمع المدروس وحساب مؤشراتيا المختمفة .

 ، وحسب طريقة السحب المختارة نقوم  اإلعادة أم بدون إعادة( تحديد طريقة سحب العينة )معب نقوم -3
 ( وىما:ضمن القوسين المتوسط )أو النسبةتقدير من إحدى العالقتين الخاصتين ب العينة  حساب حجمب

  
    

  
 (
    (   )

  
)  (    )           لمسحب مع اإلعادة                   

 

  
     

        
 (

    (   )

       (   )
)  (    )        لمسحب بدون اعادة    

 

 تقديره من أي عينة سابقة . أو العينةتباين ىو     أن : حيث
  .أومن قبل الباحث  الجيات المعينةقبل من وتحدد  مقدار الدقة المطموبةىو    dوأن :  
 قيمة المتحول الطبيعي المعياري المقابل لنصف مستوى الداللة ىي   Z  وأن :

 
 عمى الطرفين . 

 ىو مقدار النسبة المراد اختبارىا أو اي تقدير ليا .   r وأن : 
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حتى نحصل عمى أكبر حجم ممكن (         ) نضعفي المجتمع  المتوازنة  النسب حالة اختباروفي 
( لمسحب 13-1يفضل استخدام العالقة ) ،كبيرًا أو غير معروف Nعندما يكون حجم المجتمع أما  ،لمعينة

 :تينمن العالق   وتباينيا  ̅ ثم نقوم بسحب العينة المذكورة من المجتمع ونحسب متوسطيا ،  مع اإلعادة 
     ̅  

 

 
∑                                                                                   (    ) 

 

   
 

   
 ∑(    ̅)

                                                         (    ) 
 

 ( من العالقة المعيارية التالية:ضمن القوسين نقوم بحساب مؤشر االختبار لممتوسط )أو لمنسبة  -4

  
 ̅  𝜇 
 

√ 

 

(

 
 
 
|    |

√
  (    )

√ )

 
 
 

 (    )                      (  معموم )                 

وبالتالي    ولكن بما أن تباين المجتمع  ،(   ) يخضع لمتوزيع الطبيعي المعياري عشوائي وىو متحول 
أمرًا مستحياًل . ولكي نتخمص من  يكونالسابقة  Zفإن حساب قيمة  يكون غالبًا مجيواًل،  انحرافو المعياري 

  ونعرف مؤشر جديد الختيار متوسط المجتمع  ،كتقدير جيد لو   بتباين العينة    نستبدل  المشكمةىذه 
 مؤشر النسبة( بالعالقة التالية : في مقامال)دون تعديل 

  
 ̅  𝜇 

  √ 
 

(

 
    

√  (    )
 )

                                        (    ) 

 

 ة .درجة حري (   )وىو متحول جديد يخضع لتوزيع ستودينت بـ 
 الطبيعيفإن توزيع ستودينت يقترب من التوزيع  ،(    )كبيرًا  nمالحظة: إذا كان حجم العينة 

 .لمتوزيع الطبيعي المعياري  اً خاضع (18-1في العالقة )   tنعتبر  وعندىا ،  المعياري
 

 تحديد منطقتي الرفض والقبول واتخاذ القرار:نقوم ب -5
طريقتان التخاذ القرار يوجد  ،  تخاذ القرار الالزم حول صحة الفرضية الو تحديد منطقتي الرفض والقبول ل

 وسنشرحيما كما يمي : . P الداللة ىما: طريقة القيمة الحرجة . وطريقة احتمالالمناسب 
𝜇   : لنفترض أن االختبار ثنائي الجانب )أي أن  tأو  Zطريقة القيمة الحرجة لـ  -أ   𝜇 )،  فعندىا

  قيمة  أن تكونإما : ىما  لـ  وىنا يكون لدينا حالتان ،عمى الجانبين اً موزع   مستوى الداللة يكون
 ولذلك نعالجيا كما يمي : ،Sـ بمقدرة من العينة    تكون أو أن ،معمومة

( ثم نقارنيا مع 17-1معمومة: فإننا نحسب قيمة مؤشر االختبار من العالقة )  إذا كانت قيمة  -
  حرجة لمتحول التوزيع الطبيعي القيمة ال

 
لذلك نبحث في جدول التوزيع الطبيعي المعياري عن  ،
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  القيمة الحرجة 
 

 المقابمة لنصف مستوى الداللة  

 
 Zثم نقارن القيمة المحسوبة عمى الطرفين،  

 كمايمي:   معيا، ونتخذ القرار حول 

| |إذا كانت     
 

بأن دىا نقبل فرضية العدم ونقول وعنواقعة في منطقة القبول،  Z تكون ،
𝜇  𝜇  . 

| |إذا كانت     
 

واقعة في منطقة الرفض وعندىا نرفض فرضية العدم ونقول  Z تكون، 
𝜇بأن  𝜇  . 

ثم نبحث في ، ( 18-1من العالقة ) | |مجيواًل فإننا سنحسب قيمة المؤشر    أما عندما يكون  -
  جدول توزيع ستودينت عن القيمة الحرجة 
 

 المقابمة لنصف مستوى الداللة  

 
عمى الطرفين  

 ونتخذ القرار بالمقارنة كمايمي:  (   )ولدرجة حرية 

| |إذا كانت      
 

𝜇نقبل فرضية العدم ونقول بأن     𝜇   
| |إذا كانت      
 

𝜇نرفض فرضية العدم ونقول بأن    𝜇   
ىي القيمة  Zأحادي الجانب )يميني ويساري( فإن القيمة الحرجة لـ  مالحظة: إذا كان االختبار

   ، وعندىا نتخذ القرار عند المقارنة حول   ونرمز ليا بـ   المقابمة لكامل مستوى الداللة 
 كمايمي:

𝜇   ) إذا كان االختبار أحادي يميني -  𝜇 ) إننا نقارن قيمة فZ   فإذا    المحسوبة مع .
𝜇، ونقبل بأن   نقبل فرضية العدم      كانت   𝜇

 
فإننا نرفض      ، أما إذا كانت 

𝜇ونعترف بأن      𝜇
 

 .( السابق 5-1كما في الشكل ) 

𝜇   )أما إذا كان االختبار أحادي يساري  -  𝜇 )  فإننا نقارن قيمةZ  المحسوبة مع(   ) 
𝜇ونقبل بأن    نقبل فرضية العدم  (     )السالبة . فإذا كانت   𝜇

 
، أما إذا كانت 

𝜇ونعترف بأن    ونقبل    فإننا نرفض  (     )  𝜇
 

 .( السابق6-1كما في الشكل ) 

ىي القيمة المقابمة  tفإن القيمة الحرجة لمتحولو  tوكذلك األمر عند استخدامنا لمؤشر ستودينت 
 . ونتخذ القرار كمايمي:   ونرمز ليا بـ  (   )ولدرجة الحرية   لكامل مستوى الداللة 

𝜇   )ار أحادي يميني بإذا كان االخت -  𝜇 )  ونقبل    فإننا نقبل فرضية العدم      وكان
𝜇بأن   𝜇
 

𝜇ونعترف بأن    ونقبل    فإننا نرفض      أما إذا كان  ،  𝜇
 

 . 

𝜇   )أما إذا كان االختيار أحادي يساري  -  𝜇 )  فإننا نقارن قيمةt  المحسوبة مع(   ) 
𝜇ونقبل بأن    فإننا نقبل الفرضية  (     )فإذا كانت  ،السالبة  𝜇

 
، أما إذا كانت 

𝜇التي نقول بأن:    ونقبل    فإننا نرفض  (     )  𝜇
 

 . 
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 (Sig)أو  P (P- Value)باستخدام احتمال الدللة    طريقة اتخاذ القرار حول   -ب 

 Signification)لتوضيح كيفية تطبيق ىذه الطريقة البد من توضيح معنى احتمال الداللة 

probability)   ويرمز لو في البرامج الحاسوبية بالرمز والذيP أو(P-value)  أو بالرمز(Sig)، 
سار( االحتمال الذي يقابل المجال المفتوح الواقع إلى يمين )أو يىو:  حسب التعريف واحتمال الداللة

أي أنو يساوي المساحة تحت منحنى التوزيع االحتمالي والمقابمة لذلك (،Z–القيمة )أوZالقيمة المحسوبة 
. ويكون فإن ىذا االحتمال يكون موزعًا عمى الجانبين  يكون االختبار ثنائي الجانبوعندما المجال ، 

في جية اليسار إذا كان االختيار  بكاممو في جية اليمين إذا كان االختيار أحادي يميني. ويكون بكاممو
  أحادي يساري.

حسب ؛  p ونحسب منو قيمة احتمال الداللة  ،حالة التوزيع الطبيعي المعياري نأخذ ولتوضيح ذلك  
  :التالية االختبار حاالت

ذا كانت و  تقع عمى الجانبين، حسب القواعد السابقةإن منطقة الرفض : ار الثنائيحالة الختب (1 ا 
| |    

 
 ويكون لدينا الشكل التالي:   فإننا نقبل فرضية العدم  

0                  

            

 
 P( تحديد المساحة 7-1شكل )

 من ىذا الشكل نالحظ أن 

 
  *التي تقابل المجالالمظممة بخطوط عمودية وىي  ىي المساحة 

 
    *، 

 أما 

 
    ا تكون ، وعندم]     ]تقابل المجال  المظممة بخطوط أفقية وىي التي يي المساحةف 

 
 

 يكون لدينا 

 
 
 

 
) ألن     إذا كانت    أي عمينا أن نقبل الفرضية  ،      يكون لدينا و ،   

| |    
 

. ) 
حاسوبيًا في ىذه الحالة من تكامل التوزيع الطبيعي المعياري عمى  Pويتم حساب قيمة االحتمال 

 كما يمي: [       [و ]     ]المجالين المتناظرين 

  ∫  ( )  

  

  

 ∫  ( )    

  

 

 ∫
 

√  
  
  

    

  

 

                      (    ) 

 .أو من الحواسيب المبرمجة ويمكن الحصول عمى قيمة ىذا التكامل من الجداول اإلحصائية الجاىزة 
| |أما إذا كانت     
 

 نا يون لدوعندىا يك ،  فإننا نرفض فرضية العدم  

 
 
 

 
    أي يكون  

| |)ويكون     
 

| |)ألن     إذا كان    أي يجب عمينا أن نرفض فرضية العدم  ،(    
 

 )



 ~   ~  
 

 Pلممساحة المظممة بخطوط أفقية من الطرفين لالحتمال  حيث رمزنا ،التالي (8-1) كما في الشكل
 .  ولممساحة المظممة بخطوط عمودية لمستوى الداللة 

0

 
 P( تحديد المساحة 8-1شكل )

ويكون لدينا الشكل  ،  فإننا نقبل فرضية العدم      : فإذا كانت ليمينيار األحادي احالة الختب (2
 التالي:

0          

            

 
 P( تحديد المساحة 9-1الشكل )

 

التي تقابل  المظممة بخطوط عمودية وىي ىي المساحة  نالحظ أن  (9-1)الشكل ) ومن الشكل
التي تقابل المجال المظممة بخطوط أفقية وىي  يي المساحةف P ، أما]      ]المجال

    إذا كان    أي أنو عمينا أن نقبل فرضية العدم  ،   وىنا يكون لدينا  ،]     ]
 ( .    )ألن 

 ،   وعندىا يكون لدينا  ،  )تقع عمى يمينيا( فإننا نرفض الفرضية      أما إذا كانت 
 Pويتم حساب قيمة  ،(    )ألن     إذا كان    أي أنو عمينا أن نرفض الفرضية 

 :كما يمي  ]     ]عمى المجالحاسوبيًا في ىذه الحالة من تكامل التوزيع الطبيعي المعياري 
 

  ∫  ( )  

  

 

 ∫
 

√  
  
  

    

  

 

                              (    ) 
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ويكون لدينا الشكل    فإننا نقبل فرضية العدم       إذا كانت  :ار األحادي اليساريبحالة الخت (3
 ىي قيمة جبرية فقد تكون سالبة أو موجبة(  Zالتالي: )مع مالحظة أن قيمة 

0 
 Pالمساحة ( تحديد   1-1الشكل )

 

التي تقابل  المظممة بخطوط عمودية وىي ىي المساحة  نالحظ أن  (17 -1) ومن الشكل
التي تقابل  المظممة بخطوط أفقية وىي فيو المساحة Pأما االحتمال  ،[      [المجال 
إذا كان    لذلك يجب عمينا أن نقبل الفرضية  ،   وىذا يعني أن  ،[     [المجال 
 ( .     )ألن     

 ،   نا، وعندىا يكون لدي  )تقع عمى يسارىا( فإننا نرفض الفرضية       أما إذا كانت 
في ىذه  Pويتم حساب  ،(     )ألن     إذا كان    أي أنو عمينا أن نرفض الفرضية 

 الحالة من العالقة التالية:

   ∫ ( )  

 

  

 ∫  ( )  

  

| |

 ∫
 

√  
  
  

    

  

| |

               (    ) 

فإن قيمة  ،Fأو    ي توزيع خخر مثل ألأو  tتوزيع ستودينت لار يخضع بمالحظة: إذا كان مؤشر االخت
P  تحسب من تكامالت مشابية لمتكامالت السابقة عمى تمك التوزيعات وعمى المجاالت المناسبة والمشابية

 مة ال مجال لمخوض فييا في ىذا المنشور .لتمك المجاالت المذكورة. وىي أمور كثيرة وطوي
 : اختيار األزواج المتقابمة : 1-4

يطبق ىذا االختيار لمقارنة نتائج إجابات أو عالمات عينية من األشخاص قبل التجربة وبعدىا، لذلك تسمى 
، ويمكن وضع النتائج في Y وتسمى الدرجات الثانية بالدرجات البعدية ،X الدرجات األولى بالدرجات القبمية

مرتبطتين من الدرجات)ألن كل زوج يعود  فنحصل عمى عينتين ،جدول خاص عمى شكل أزواج متقابمة 
 يمي: كماوستكون  لشخص واحد(

 رقم الشخص 1 2 3 4 .....   .....   المتوسط 
 X الدرجات القبمية             .....    .....    ̅  

 Y الدرجات البعدية             .....    .....    ̅  

   الفروقات              .....    .....    ̅    
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 .         ثم نقوم بحساب الفروقات بين قيمتي كل زوج من العالقة: 
 :ثم نقوم بحساب متوسط وتباين ىذه الفروقات من العالقتين
 ̅  
 

 
∑              

 

  
  
 

 
∑(    ̅)

 
 

   

 

̅    وإلجراء االختبار حول الفرق بين العينيتين نضع الفرضيتين كما يمي:            ̅    
 : ىو متوسط الفروقات في المجتمع .̅ حيث 

    ونرمز لو بـ    ثم نحسب االنحراف المعياري لـ 
 ار المعرف بالعالقة:بثم نحسب مؤشر االخت

               
 ̅   ̅ 

   √ 
                                                                       (    ) 

   من فرضية العدم  الصفرية ؤخذ قيمتياتو  ،في المجتمع المفترضة ىي قيمة متوسط الفروقات  ̅ حيث 
   قبل فرضية العدم ت         فإذا كانت  ،      الحرجة  tالمحسوبة مع قيمة  tثم نقارن قيمة .

 .والعكس بالعكس  ،ونقول بأنو ال يوجد فرق بين الدرجات القبمية والبعدية
 حساب موثوقية وقوة الختيار:  1-5

    تتأثر بعدة عوامل أىميا حقيقة الفرضية ،  عدم  ار ألية فرضيةبفي الحقيقة إن عممية إجراء اخت
 لدينا الحاالت التالية: وولذلك نجد أن،  المتخذ بشأنيا ونوع القرار

 صحيحة أو خاطئة . بحقيقتيا قد تكون   فرضية العدم إن  -

 يمكن أن يكون قبواًل أو رفضًا ليا .   إن القرار الذي سنأخذه حول  -

 ىذه الحاالت في جدول كالتالي: اتويمكن وضع تقاطع
 المتخذ ( : حالت تقاطع حقيقة فرضية العدم مع نوع القرار2-2جدول)

 المتخذ القرار نوع
   حقيقة الفرضية 

 رفض قبول

   القرار غير صحيح واحتمالو       القرار صحيح واحتمالو  صحيحة   

     القرار صحيح واحتمالو    القرار غير صحيح واحتمالو  خاطئة   
 

 التاليتين: حالتينالذ القرار يمكن أن يكون قرارنا غير صحيح في ما  نتخنالحظ إنو عند من الجدول السابقو 
 التاليين: رفض الفرضية الصحيحة، قبول الفرضية الخاطئة، وعندىا سنرتكب أحد الخطأين
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ن احتمال وقوعنا في ىذا  ،رغم إنيا صحيحة   رفض الفرضية قرار خطأ النوع األول: وىو  - وا 
 بدرجة الثقة أو بالموثوقية . (   )ويسمى االحتمال المتمم لو  ، مستوى الداللة  يسمىالخطأ 

ن احتمال وقوعنا في ىذا  ،رغم إنيا غير صحيحة   قبول الفرضية قرار خطأ النوع الثاني: وىو  - وا 
 بقوة االختيار . (   )ويسمى االحتمال المتمم لو  ، الخطأ يساوي عددًا خخرًا 

عندما تكون خاطئة. وىو يتمم    احتمال رفض الفرضية ار: بأنيا ناًء عمى ذلك تم تعريف قوة االختبوب
 وىو :  ار تعرف باالحتمال المتمم لـ بي أن قوة االخت، أ احتمال قبوليا 

                                                                                         (    ) 
 يا في ىذا المنشور .من تكامالت شرطية معقدة ال مجال لمخوض في  ويتم حساب قيم 

 ارات من عينتين مستقمتين :بالخت:  1-6

 ار الفرق بين متوسطي مجتمعين طبيعيين :باخت: 6-1 -1

ار الفروقات بين توزيع الطبيعي( ونريد دراسة واختبعندما يكون لدينا مجتمعان طبيعيان )يخضعان لم
 يمي: ا نفترض مامالمتحوالت العشوائية المعرفة عميي

  وتباينو   𝜇ن متوسط أو توقع المتحول المدروس في المجتمع األول أ
  . 

  وتباينو   𝜇نفس المتحول المدروس في المجتمع الثاني  أو توقع ن متوسطوأ
  . 

عممًا بأن ىذه المقادير مجيولة في المجتمعين . وإليجاد تقديرين ليذين المتوسطين والتباينين نسحب من 
 ونحسب منيما مايمي:   و   عشوائيتين ومستقمتين بحجمين  المجتمعين عينيتين

  ̅ متوسط العينة األولى  -أ 
∑  

  
 .   𝜇 األول ويعتبر تقديرًا غير متحيز لمتوسط المجتمع 

  ̅ متوسط العينة الثانية   -ب 
∑  

  
 .   𝜇 الثاني ويعتبر تقديرًا غير متحيز لمتوسط المجتمع 

  نحسب التباين المصحح لمعينة األولى من العالقة:   -ج 
  

 

    
∑(     ̅ )

  . 

  ويعتبر ىذا التباين تقديرًا غير متحيز لتباين المجتمع األول 
  . 

  نحسب التباين المصحح لمعينة الثانية من العالقة :  -د 
  

 

    
∑(     ̅ )

  . 

  المجتمع الثاني ويعتبر ىذا التباين تقديرًا غير متحيز لتباين     
  . 

 نضع الفرضيتين كما يمي : ( 𝜇  𝜇) ينوالختبار الفرق بين متوسطي المجتمع
( 𝜇  𝜇)   فرضية العدم:    :، وتقابميا الفرضية البديمة   

( 𝜇  𝜇)    الجانب :    ثنائيال عمى الشكل    . 
( 𝜇  𝜇)   :  األحادي اليميني أو عمى الشكل    . 
( 𝜇  𝜇)   :  األحادي اليساري أو عمى الشكل    . 
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 ثم نطبق مؤشر االختبار المعياري التالي:

  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√
  
 

  
 
  
 

  

                                        (    ) 

 

  نستبدليما بتقديرييما غير المتحيزين  ،نمجيولي    و     نوعندما يكون التباينا
والمحسوبين من     و  

ار خخر يخضع تقاربيًا لتوزيع ستودينت ولو درجة بفنحصل عمى مؤشر اخت ،(   )العينتين عمى أساس 
 وىو : ((2-1)انظر المثال ) حرية معقدة

  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√
  
 

  
 
  
 

  

                                          (    ) 

 

كان حجما إذا  ( 𝜇  𝜇)ارات الفرق بين المتوسطين بفي اخت tير ار األخبويمكن استخدام مؤشر االخت
 (    )أو  (    )وعندىا نعتبر درجة الحرية مساوية ألصغر العددين  ،كبيرين   و   العينتين 

 ألن قيمتيا الحقيقية تكون قريبة منيا .
  يكون لدينا  ،المجتمعين متساويين ومجيولين احالة خاصة: عندما نفترض أن تباين

    
      

 الشكل التالي:( 24-1وعندىا تأخذ العالقة ) ،امىي القيمة المشتركة لي   حيث .
  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√
  

  
 
  

  

 
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√  (
 
  
 
 
  
)

                         (    ) 

  متوسط الحسابي لمتباينين النقدره من خالل    ولمتخمص من التباين المشترك المجيول 
    و  

وذلك باستخدام عمى الترتيب،  (    )و  (    )المصححين والمحسوبين من العينتين والمثقمين بـ 
 التالية: ليماالعالقة المركبة 

  ̃  
(    )  

  (    )  
 

(    )  (    )
 
(    )  

  (    )  
 

       
     (    ) 

 

وبذلك تأخذ    ويبرىن في االحصاء الرياضي عمى أن ىذا التقدير ىو تقدير غير متحيز لمتباين المشترك 
 ( الشكل التالي:26-1العالقة )

  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√(    )  
  (    )  

 

       
(
 
  
 
 
  
)

                                (    ) 
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ويمكن استخدامو في اختبارات  (       )ستودينت بدرجة حرية وىو مؤشر يخضع تقاربيًا لتوزيع 
  لذلك يجب أن نتحقق من أن:  ،لمجتمعين متساويينا االفروق بشرط أن يكون تباين

    
قبل      

 ( .28-1تطبيق )
 ار الفرق بين نسبتين في مجتمعين طبيعيين:باخت :1-6-2

 في مجتمعين طبيعيين :    و   الختيار الفرق بين نسبتي خاصتين 
 أو غيره.            من الشكل : الفرضية البديمة،و            نضع فرضية العدم 

 ( الشكل التالي:24-1وعندىا يأخذ مؤشر االختيار األول )

  
(     )  (     ) 

√
  (    )
  

 
  (    )
  

                                        (    ) 

ولكن عندما يكون  ،النسبتان في العينتين المسحوبتين ىما   و   معمومتان وأن    و   ن: حيث أ
  
    

 :ونحسب تقديره من العالقة التالية  ̅  المتوسطة من النسبة   فإننا نقدر  ،    
  (1-37                                                            )   ̃   ̅(   ̅)  

 كما يمي:   و   تحسب من المتوسط المثقل لمنسبتين  ̅      لمتوسطةحيث أن النسبة ا
                ̅  

         
     

                                                           (     ) 
 ( الشكل التالي:29-1وعندىا تأخذ العالقة )

  
(     )  (     ) 

√
 ̅(   ̅)
  

 
 ̅(   ̅)
  

 
(     )  (     ) 

√ ̅(   ̅) (
 
  
 
 
  
)

              (    ) 

 

وعندما يكون  ،درجة حرية (       )الخاضع تقاربيًا لتوزيع ستودينت بـ  tفنحصل عمى المؤشر 
(       ) ( نحسب 31-1ومن العالقة ) ،فإنو يخضع تقاربيًا لمتوزيع الطبيعي المعياري ،   

  ثم نقارنو مع قيمة  tقيمة المؤشر 
 

 الحرجة والمقابمة لنصف مستوى الداللة  

 
ولدرجة الحرية من الطرفين  

 وفق القواعد المذكورة سابقًا .   وبناء عمى ىذه المقارنة نقبل أو نرفض فرضية العدم  ،(       )
 (:2-1مثال )

 األشخاص الطبيعيينو والربو  السرطان ىعند مرض ACTB-1لدراسة حالة الفروقات بين كميتي البروتين 
 :[2717]من البيانات المخبرية لرسالنةا منيا النتائج التاليواستخمصن الالزمة العيناتأخذنا  لنفترض أننا

    النحراف المعياري 
متوسط كمية البروتين 

  ̅ العينة  في
   حجم العينة 

 المؤشر
 العينة

 مرض الربو 25 17631126 66911437
 المرضى الطبيعيين 42 15351488 47913964
 مرضى السرطان 14 23571761 11161672



 ~   ~  
 

 والمطموب: اختبار الفرق بين متوسط البروتين عند مرضى السرطان ومتوسطو عند األشخاص الطبيعيين.
بمستوى داللة وذلك  ،متوسطو عند األشخاص الطبيعيينو ثم اختبار الفرق بين متوسطو عند مرضى الربو 

       . 
عند مرضى السرطان وعند األشخاص الطبيعيين  ACTB-1الختبار الفرق بين متوسطي البروتين  ل:ـــالح

 نضع الفرضيتين )العدم والبديمة( كما يمي:،        وبمستوى داللة 
فرضية العدم بين متوسطي المجتمعين وتشير إلى أنو ل 

            طينسيوجد فرق بين المتو 

الفرضية البديمة: وتشير إلى أن المتوسط عند مرضى 
   الطبيعي  المتوسط أكبر من   السرطان 

         

 من العالقة العامة: tثم نقوم بحساب قيمة مؤشر االختبار 
  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√
  
 

  
 
  
 

  

 
(                 )   

√(        )
 

  
 
(        ) 

  

  

 

  
       

√                      
 
       

        
         

 

 نستخدم كال الطريقتين التاليتين:   والتخاذ القرار حول 

 طريقة القيمة الحرجة 
  والتخاذ القرار المناسب بطريقة القيمة الحرجة 
 

نبحث في الجداول اإلحصائية لتوزيع    حول الفرضية  
  ستودينت عن القيمة الحرجة 
 

 (    )أو  (    )المقابمة لدرجة حرية مساوية ألصغر العددين:  
(    )   فنجد أن   (    )      

  تساوي:       tوبذلك نجد أن القيمة الحرجة لـ 
 
                       

  المحسوبة مع  tوبمقارنة 
 

    الحرجة نجد أن :    
 
                    أي أن     

. أي أن متوسط   𝜇  𝜇التي تقول أن    ونقبل الفرضية البديمة    ية العدم لذلك نرفض فرض
 .عمى األقل ( 7.95 )باحتمال ثقةالبروتين عند مرضى السرطان أكبر منو عند األشخاص الطبيعيين 

  طريقة االحتمالP : 

  لقيمة االمقابمة  Pعمينا أن نقوم بحساب قيمة  ،P الداللة حتمالالتخاذ القرار المناسب بطريقة ا

. وىذا يقتضي  ]      ] عمى المجال (ستودينت)المحسوبة من تكامل توزيع وىي المساحة         
وىناك عدة طرق  ،المستخدم في ىذا االختيار (ستودينت)تحديد درجة الحرية الدقيقة المعرفة في توزيع 

 وأىميا الطريقة التالية:   لحساب ىذه الدرجة 
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 ] ولحسابيا تستخدم العالقة اآلتية ،: وىي طريقة معقدة وتطبق في البرامج الحاسوبيةالدقيقةالطريقة 
Triola, P.390]  : 

   

(
  
 

  
 
  
 

  
)

 

(  
    )

 

    
 
(  
    )

 

    

             

لذلك نقوم بحساب قيمتي  ،عدد كسري )غير صحيح( عمى شكل كانت التي حصمنا عمييا    قيمة وبما أن
P توزيع  فنجد من تكامل ،15و 14وىما    لمقيمة  لدرجتي الحرية الصحيحتين المجاورتين المقابمة

 أن :  ]           ]  الجمعمى ال ستودينت
      (         )           

      (         )           
 

 العالقة التناسبية التالية: نستخدم  141629  لكسريةاالمقابمة لدرجة الحرية  Pالقيمة الحقيقية لـ ولحساب
      (       )(     )                            
            (          )(         )
                                                                     

 
 

وىذا يعني أن الحاسوب يتبع الطريقة  ،التي نحصل عمييا من الحاسوب Pقريبة جدًا من قيمة  قيمة وىي
  𝜇  𝜇التي تقول أن    فإننا نرفض فرضية العدم     وبما أن  ،pالدقيقة والمعقدة في حساب 

، أي أن متوسط البروتين عند مرضى السرطان أكبر من  𝜇  𝜇ونقبل الفرضية البديمة التي تقوم أن 
 .(7195باحتمال ثقة أكبر من ) متوسطو الطبيعي

 الطريقة التقريبية 

 :في توزيع ستودينت نقوم بتحديد درجة الحرية  (         )التقريبية المقابمة لـ  Pلحساب قيمة 
 ،(       )فنجد أن أصغرىما ىو ،(    )و (    )مساوية ألصغر العددين ال

المحسوبة والموافقة  (         )نجد أن قيمة  ،(ستودينت)ومن الجداول اإلحصائية لقيم متحول 
 )من الطرفين( يساوي : Pتجعل االحتمال       لدرجة حرية 

                        
 

التي تقول بعدم وجود فرق    نرفض فرضية العدم        أصغر من مستوى الداللة  Pوبما أن قيمة 
لتي تقول أن متوسط المجتمع األول )مرضى ا   ونقبل الفرضية البديمة  ،معنوي بين متوسطي المجتمعين

ن ذلك موثوق باحتمال ثقة أكبر بكثير من ) ( وىو يقترب 7195السرطان( أكبر من المتوسط الطبيعي. وا 
 من الواحد ألنو يساوي :
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 بالمنطقة المظممة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري : Pوالشكل التالي يوضح معنى 

0 1 2
t

 
 P( تحديد المنطقة 11-1الشكل )

  :الحالة الخاصة 

  ىي الحالة التي يكون فييا: و 
    

-1من العالقة ) tوعندىا نقوم بحساب مؤشر االختبار ،    
 ( التالية :28

  
( ̅   ̅ )  (𝜇  𝜇 ) 

√(    )  
  (    )  

 

       
(
 
  
 
 
  
)

   

 

  
(                 )   

√  (        )
    (        ) 

       
(
 
  
 
 
  
)

   

 

  
       

      
          

 

 Pحساب قيمة بوليذا فإننا نقوم  ،       يخضع تقاربيًا لتوزيع ستودينت بدرجة حرية  tعممًا بأن 
 فنجد أن الحاسوب يعطينا أن: (             )ولدرجة حرية  (        )المقابمة لـ 

    (          )             
   ونقبل الفرضية    لذلك نرفض فرضية العدم  ،      وىي قيمة أصغر بكثير من مستوى الداللة 

ولكن ىذه النتيجة محفوفة بالخطأ ألن الشرط المستخدم  ،التي تقول بوجود فرق معنوي بين المتوسطين
  
    

وال يجوز االعتماد عمييا قبل إجراء اختبار  ،غير محقق في بيانات المثال المذكور     
  لتساوي التباينين 

 ولقد قمنا بتطبيقيا ىنا لمتدريب فقط . ،    و 
ار الفرق بين متوسطي البروتين عند مرضى الربو واألشخاص الطبيعيين نتبع نفس الخطوات بوالخت

 ترك ذلك لمطالب عمى سبيل التدريب .ونستخدم نفس العالقات ون
   طبيعيين مجتمعين يار تساوي تبايناختب:  1-7

 :     و 

 عمى الشكل التالي:   إلجراء ىذا االختيار نضع فرضية العدم 

   
  
 

  
             (  

    
 )                                 (    ) 
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 ونضع الفرضية البديمة كما يمي:

   
  
 

  
                                                                      (    ) 

  حين حونحسب تباينييما المص    و   عشوائيتين بحجمين سحب من المجتمعين عينتين ثم ن
      و 

لصاحب التباين ع األول رقم المجتمبحيث يكون   Fتم تصميم جداول التوزيع  مالحظة: لتسييل الحسابات 
  نرقم المجتمعين بحيث يكون  األكبر )لذلك يجب أن

     
 (  و     الفرضيتين في، ونضع ذلك   

 المعرف بالعالقة التالية: Fثم نقوم بحساب مؤشر االختيار 

          

(    )  
 

  
 (    )

(    )  
 

  
 (    )

 

  
 

  
  
 

  
 

                                         (    ) 

  ولكن بما أن فرضية العدم تنص عمى أن: 
    

 يختصر ويأخذ الشكل التالي: Fفإن المؤشر   

          
  
 

  
          (  

    
 )                                   (    ) 

 ،لممقام (    )لمبسط و (    )بدرجتي حرية  ( ) وىو متحول عشوائي يخضع لتوزيع فيشير 
ولدرجتي الحرجة   قابمة لكامل مالتجاه واحد( وال) ( ) نقارنيا مع القيمة الحرجة  Fوبعد حساب قيمة 
 ونتخذ القرار كما يمي : (    )و (    )
  ن يالتي تقول يساوي التباي   ( فإننا نقبل الفرضية    )أو كانت  ( )   إذا كانت 

    
  .

 ونقول بعدم تساوي التباينين المذكورين .   ونقبل    فض نر  ( )   أما إذا كانت 
 ANOVAارات تحميل التباين األحادي : باخت:  1-8

ولنفترض إننا سحبنا منيم فأكثر(  3لمقارنة المتوسطات في أكثر من مجتمعين )ىذا االختبار طبق ي
    ∑  حيث             و    و             معينات بحجو عشوائيًا ثالث 

 ̿ ىو  متوسط المتوسطات وكان          ̅  و  ̅  و  ̅ وكانت متوسطاتيا        
  وكانت تبايناتيا المصححة   

       و     و  
 ونضع فرضية العدم حول متوسطات ىذه المجتمعات كما يمي:

   𝜇  𝜇  𝜇  𝜇                   

   𝜇  𝜇    من أجل واحد عمى األقل
                          (    ) 

  : ثم نحسب مربعات االنحرافات المختمفة وىي
 )الخطأ( : مربعات مربعات االنحرافات داخل العينات

    ∑(    )  
 

 

   

                                                   (    ) 
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 المسحوبة منيا . العيناتأو  : عدد المجتمعاتKحيث  
 مربعات االنحرافات بين العينات :

    ∑  ( ̅   ̿)
 

 

   

                                                   (    ) 

 مربعات االنحرافات الكمية لجميع العينات :

    ∑∑( ̅    ̿)
 

 

   

 

   

                                                   (    ) 

 ويكون لدينا:
                                                                       (      ) 

 

ثم نضع  ،عمى الترتيب (   )و (   )و (   )ىي ، عممًا بأن درجات الحرجة لكل منيم
 النتائج في جدول كالتالي :

 ( : نتائج تحميل التباين األحادي3-1جدول)

 Pقيمة 
 Fقيمة 

 الحرجة
 Fقيمة 

 المحسوبة
 متوسط المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
المربعات 

 هرمز و 
 مصدر التباين

7      
    

    
      

   

   
 التباين بين العينات         

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

   
   k     التباين داخل العينات 

 التباين الكمي         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعرف بالعالقة التالية : Fمؤشر االختبارقيمة ثم نحسب 

                  
    

    
                                                    (    ) 

عند السابقة  Fونتعامل معو كما تعاممنا مع  (         )بدرجتي حرية  Fوىو يخضع لمتوزيع 
 في اختبار تساوي التباينين .   اتخاذ القرار حول 

 تحميل التباين الثنائي: :  1-9
 ممكنةحاالت  عدة منيا لكل ، ويكونCعمى عامل ثالث  Bو Aلدراسة تأثير عاممين  ىذا التحميل يطبق

(K  حالة لـA  وq  حالة لـB)،  وذلك من خالل البيانات المتوفرة عن قيم العاملC  المقابمة لمقيم
 Cالتباين الكمي لقيم العامل  مربعات االنحرافات في  وىو يعتمد عمى تحميل ،Bو Aالمتقاطعة لمعاممين 

 مركبات مختمفة كما يمي: 3إلى 

∑∑(     ̅)
 

 

   

  ∑( ̅   ̅)  

 

   

  ∑(    ̅)
 

 

   

 ∑∑(     ̅   ̅   ̅)
 

 

   

 

   

   (    ) 
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 ويرمز ليذه المركبات بالرموز التالية:
                                                                                     (    ) 

 
 وتقابميا درجات حرية مساوية عمى الترتيب كما يمي:

(    )  (   )  (   )  (   )(   )                             (    ) 
 كما يمي:ت نضع النتائج في جدول وبعد إجراء الحسابا

 ( : نتائج تحميل التباين الثنائي4-1جدول )

 درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة 
مجموع المربعات 

 مصدر التباين ورمزه

   
   

   
     

   

   
 Aقيم  حسب         

   
   

   
     

   

   
 Bقيم  حسب         

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

(   )(   )
 األخطاء     (   )(   ) 

 المجموع العام          ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ومنو نحسب قيمتي المؤشرين:
                           

   

   
                                                               (    ) 

 

                           
   

   
                                                               (    ) 

والمقابمة    مع القيمة الحرجة ليا    نقارن قيمة  ،Cعمى  Aوالتخاذ القرار المناسب حول تأثير العامل 
 . Fلـ ونتخذ القرار المناسب حسب القواعد السابقة  [(   )(   )      ]لدرجتي حرية 

والمقابمة لدرجتي    مع القيمة الحرجة ليا    ونقارن قيمة  Cعمى  Bوكذلك نفعل حول تأثير العامل 
  . Fسب القواعد السابقة لـ حونتخذ القرار المناسب  [(   )(   )      ]حرية 
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 الثانيالفصل 
  كيفية اختبار ثبات وصدق الستبيان

 ( Alpha cronbacheألفا كرونباخ  وحساب قيمة)
 سوريا -جامعة تشرين  -كمية االقتصاد -الدكتور إبراىيم محمد العمي                                 

 

 مقدمة ::  2-1

عن أحوال موضوع الدراسة من خالل عينة مسحوبة عشوائيًا من إن االستبيان ىو أداة لجميع البيانات 
كل منيا يتضمن أسئمة أو عبارات محددة عن  ،مجتمع البحث، ويكون االستبيان مؤلفًا من عدة محاور

مة( أو عبر البريد العادي أو جوانب الموضوع . ويقوم أفراد العينة باإلجابة عمييا، بالطريقة المباشرة )المقاب
االلكتروني. وىناك شروط معينة لتصميم االستبيان ولعدد الخيارات الممكنة لإلجابة عمى األسئمة الواردة 

كيفية التعامل مع األسئمة واإلجابة عمييا. ويبدأ بطرح  حول منو. وعادة ما يتم تقديم االستبيان بتعميمات
وث )جنسو + عمره+ تعميمو+ عممو ...الخ(. وىذه األسئمة بعض األسئمة عن أحوال الشخص المبح

 الشخصية ال تدخل في تحميل الثبات ولكن يمكن عرضيا وتحميميا عمى انفراد .
أما جسم االستبيان فيتألف من عدة محاور تعبر عن المتحوالت المعتمدة في البحث )لكل متحول محور(، 

باشرة أو العبارات الواضحة، التي تعبر عن ذلك المحور أو ويتضمن كل محور عددًا محددًا من األسئمة الم
قصيرة وواضحة وذات اتجاه واحد، ألسئمة أو العبارات ضمن المحاور تشكل جزءًا منو، ويجب أن تكون ا

توحي  ة أو جارحة أو مسيئة أو سخيفة، والوال تتضمن عبارات محرج ،وتتناسب مع مستوى المبحوثين
 عينة .لممبحوث باختيار إجابة م

 أما خيارات األجوبة فيمكن أن تكون مغمقة أو مفتوحة .
 وأىم الخيارات المغمقة ىي خيارات )ليكرت( التالية:

 

 نعم الخيار الثنائي : ويكون أمام المبحوث خياران فقط لمجواب عمى السؤال، مثل: -1
1 

 
 ال
7 

 

 موافق :الثالثي: ويكون لمسؤال ثالثة خيارات لمجواب، مثلالخيار  -2
3 

 محايد
2 

 معارض
1 

 

 1 2 3 4 5 :الخماسي: ويكون لمسؤال خمسة خيارات لمجواب، مثلالخيار  -3
 

 1 2 3 4 5 6 7 :خيارات لمجواب، مثل سبعة: ويكون لمسؤال السباعيالخيار  -4
 

 جداً معارض  معارض محايد موافق جداً موافق  التالي: عمى الشكل لغوية كون ىذه الخياراتتويمكن أن 
 

 استبداليا باألرقام المناسبة .ثم يتم 
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وىنا البد أن نشير إلى أن شكل السؤال أو العبارات يجب أن يتوافق مع شكل الخيارات وبالعكس. فإذا كان 
 شكل السؤال مباشرًا وكميًا فإن الخيارات يجب أن تكون رقمية مثل :

 1 2 3 4 5 ماىي درجة التزامك بالرياضة ؟
 عبارة استفيامية فإن شكل الخيارات يكون لغويًا مثل:أما إذا كان السؤال عمى شكل 

 معارض جداً  معارض محايد موافق موافق جداً  انت شخص ممتزم بالرياضة؟
 ثم يتم تحويل ىذه اإلجابة إلى أرقام مرتبة حسب ما يراه الباحث مناسبًا .

المسافات بين الخيارات الرقمية كما نشير إلى أن الخيارات الرقمية أفضل وأدق من الخيارات المغوية، ألن 
محددة ومتساوية )وتساوي الواحد(، أما المسافات بين الخيارات المغوية فيي غير متساوية وغير محددة، 
فالمسافة بين )موافق جدًا( و)موافق( غير معروفة وال تساوي المسافة بين )موافق( و)محايد(. عدا عن أن 

 حيز أثناء اإلجابة .اتجاه ترتيبيا المغوي يجعميا عرضة لمت
ويجب أن يكون عدد الخيارات في االستبيان الواحد موحدًا. )ثالثية أو خماسية أو سباعية لجميع األسئمة( . 

و، ثم القيام بتجربتو ى عدد من المختصين لتحكيمو وتصويبوال يجوز اعتماد االستبيان قبل عرضو عم
فردًا( لمتأكد من حسن صياغة األسئمة ومن حسن فيميا  37وتمريره عمى عينة استطالعية )ال تقل عن 

من بيانات العينة االستطالعية ومن صواب اإلجابة عمييا، ويتم ذلك بحساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( 
تبيان وتمريره عمى أفراد العينة الكمية ذات الحجم ( يمكننا اعتماد االس7177فإذا كانت قيمتو أكبر من )

فردًا . وعند تحميل الثبات ال يجوز دمج األسئمة ذات الخيارات المختمفة، بل يتم تحميل كل نوع  nالمحدد بـ 
 عمى حده .

 77كبار السن )أكبر من لنفترض أننا نريد دراسة أثر اليوايات المختمفة عمى صحة ونفسية  (:1-2مثال )
( محاور )أو أسئمة( عن ممارسة ىوايات الممكنة يوميًا ليؤالء 6نا استبيانًا خاصًا مؤلفًا من )عامًا( فصمم

 التالي: األشخاص وعن حالتيم الصحية، النفسية، وكان عمى الشكل
 :األسئمة والخيارات(: 1-2جدول )     
 لمجواب الممكنة الدرجاتأو خيارات ال )جميعيا باتجاه واحد( نص السؤال أو العبارة 
  4 3 2 1 5 ؟ درجة ممارستك لمرياضة اليوميةماىي    
  3 2 1 4 5 ؟ مموسيقىلاستماعك تذوقك و ماىي درجة    
  5 4 3 2 1 ؟ اىتمامك باألخبار والسياسةماىي درجة    
  4 3 2 1 5 ؟ ماىي درجة مواظبتك عمى المطالعة   
  3 2 1 4 5 ؟ التواصل االجتماعي ماىي درجة تعاممك مع شبكات   
  4 3 2 1 5 ؟ ماىي درجة تقييمك لحالتك الصحية والنفسية   

ويمكننا أن نضع ضمنو عدة  .أن كل سؤال من ىذه األسئمة يمكن أن يشكل محورًا خاصاً  وىنا نالحظ
وتتم اإلجابة عمى ىذه األسئمة بسرعة وذلك بوضع إشارة معينة  . ىدف البحثأسئمة أو عبارات حسب 

 .كما في الجدول السابق( عمى الدرجة المناسبة ×أو  √)مثل 
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)كمثال( ثم قمنا أفراد  (17)مؤلفة من صغيرة االستبيان السابق عمى عينة  مررنا ىذالنفترض إننا أخيرًا و 
 :فكانت كما في الجدول التالي)في األعمدة(  السؤالوحسب سطر( حسب األفراد )في األ أجوبتيم بتبويب

 :أفراد(   1: بيانات العينة الستطالعية )(2-2جدول )    
 األسئمة

 iاألفرد 

   
 
   

                           ̅  

1 3 /  3 2 3 2 2 2 8 6 14 2133 
2 3/   4 3 2 3 4 3 9 17 19 3117 
3 3/   2 2 4 2 3 2 8 7 15 2157 
4 3/   3 4 3 4 4 3 17 11 21 3157 
5 3/   4 3 4 3 3 4 11 17 21 3157 
6 3/   3 2 2 5 4 2 7 11 18 3177 
7 4 /  4 3 3 3 2 3 17 8 18 3177 
8 3/   3 4 4 4 4 4 11 12 23 3183 
9 3/   2 3 2 2 2 2 7 6 13 2117 

17 2/   3 3 4 3 2 4 17 9 19 3117 
متوسط 
 السؤال

3/  311 219 311 311 3 219 911 9 1811 31717 

االنحراف 
 المعياري

 717379 
 

714714 
717379 718756 719944 719429 718756 11524 21167 31247 71541 

                 
 )األرقام التي في زوايا خاليا العمود الثاني ىي إجابات التجربة الثانية (. المصدر: افتراضي من قبل المؤلف

 طرح السؤالين التاليين:وىنا ن
 ختمف من تجربة ألخرى أو من عينة ألخرى ؟إنيا تىل ىذه اإلجابات ثابتة أم 

 ؟ أو المتوقعة لياىل ىذه اإلجابات صادقة وتقترب من القيم الحقيقية 
ما  لقياس كل من الثبات والصدق. وىومناسبة  أساليبلإلجابة عمى ىذين السؤالين نحتاج إلى استخدام 

 سنعرضو فيما يمي :
 :الداخمي( تساقل ا)ويسمى أحيانًا بـ   Reliability))س الثباتقياأساليب  2-2

تجربة ألخرى أو من عينة يعرف الثبات: بأنو استقرار اإلجابات حول قيم معينة وعدم اختالفيا كثيرًا من 
ضمن كل سؤال أو ضمن كل محور أو ضمن اإلجابات  نسجامدرجة ا ويقصد باالتساق الداخمي ألخرى .

 وىناك عدة أساليب لقياس ىذا الثبات، أىميا ما يمي:االستبيان ككل .
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 التوازي( : Parallel ) إعادة التجربة أسموب 2-2-1

عمى نفس أفراد العينة، مع ضمان توزيع االستبيان لتجربة و ايقوم الباحث بإعادة  ىذا األسموبحسب بو 
 . )بدون إعالميم بيدف اإلعادة(  تحقيق نفس الشروط والظروف السابقة

قوم يكل سؤال. ولقياس ثبات النتائج عمى ثم يقوم بتسجيل اإلجابات الجديدة مقابل اإلجابات السابقة لكل فرد 
معامل االرتباط )البيرسوني( بينيما من يقوم بحساب ثم  ،في التجربتين عمى كل سؤال االجابات ةقارنبم

 :المعروفة التالية  العالقة
                 

∑(    ̅)(    ̅)

       
                                                         (   ) 

انحرافيا ىو    أن متوسطيا و  ̅ وأن  ،عمى ذلك السؤال iاإلجابة السابقة لمفرد قيمة ىي    حيث أن 
ىو    و ،متوسطياىو  ̅ ، وأن عمى ذلك السؤال iاإلجابة الالحقة لمفرد قيمة ىي    وأن  ،المعياري

( نعتبر أن ثبات ىذه اإلجابات مقبواًل أو 7177فإذا كانت قيمة ىذا المعامل أكبر من ) انحرافيا المعياري .
  جيدًا ...الخ .

وكتطبيق عمى ذلك لنأخذ السؤال األول فقط، ولنفترض أن إجابات األفراد الالحقة عميو ىي األرقام المسجمة 
فنجد  ( 1-2من ) ، ثم نقوم بحساب معامل االرتباط بين نتائج ىاتين التجربتين  في زوايا خاليا العمود 

 (لمسؤال  األول   )                                                       أن قيمتو تساوي:                 
 السؤال األول .عمى إلجابات ل ةثبات ضعيف درجة  وىي قيمة صغيرة تدل عمى

وىكذا نفعل مع بقية األسئمة ونسجل اإلجابات الالحقة مقابل السابقة ونحسب معامل االرتباط لكل سؤال 
 ثبات لكل منيا .العمى حدة ونستخمص درجة 

ىو  سمسل األفراد في القائمة عشوائيًا فيمكننا اتباع أسموب خخرم العينة كبيرًا )وزوجيًا( وكان تحجإذا كان و
بتجزئة إجابات كل سؤال إلى قسمين متساويين ، ثم نضع ىذين  يتمخصوالذي ، النصفي  أسموب التوازي

 درجة عمى تقديرالقسمين مقابل بعضيما في عمودين جديدين ونحسب معامل االرتباط بينيما فنحصل 
رض أن فأخذنا إجابات السؤال األول وقسمناىا إلى قسمين )ب لو فمثالً  ، إلجابات ذلك السؤالالثبات 

 كما يمي : التسمسل عشوائي(
يتألف من إجابات األفراد الخمسة األولى، والقسم الثاني: يتألف من إجابات الخمسة األخرى القسم األول: 

وىو معامل ،           أن: لوجدنا ووضعناىما مقابل بعضيما ثم حسبنا معامل االرتباط بينيما 
 إلجابات السؤال األول . ةثبات ضعيف درجة يدل عمىو صغير 
إذا طرحنا ألنو  ، ثبات اإلجابات درجة عنبشكل جيد رتباط ال يعبر : في الحقيقة أن معامل االمالحظة

ن قيمة معامل االرتباط بين اإلجابات السابقة  )واحد( من اإلجابات السابقة فإنيا ستصبح غير ثابتة، وا 
اإلجابات أصبحت متحيزة، وليذا فإننا سنحاول تطبيق  أن رغم .   والالحقة ستكون مساوية لمواحد 

ثبات اإلجابات، ويفضل في ىذه الحالة )حالة إعادة التجربة( تطبيق معامل  درجة أساليب أخرى لقياس
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السابقة والالحقة  اإلجاباتبين نتائج التجربتين. أو استخدام اختبار األزواج المتقابمة عمى    التوافق 
 من العالقة: tتودينت وحساب قيمة مؤشر س

                    
 ̅    

   √ 
                                                               (   ) 

 . (     )   ىو متوسط الفروقات بين نتائج التجربتين ̅  حيث أن: 
 حجم العينة . n، و  ىو االنحراف المعياري لمفروقات    وأن 
 ((.22-1)انظر العالقة)  في فرضية العدم  الواردة فيي قيمة متوسط الفروقات في المجتمع     أما
 براون(: -( أو أسموب )سبيرمان Split- Halfاألسئمة بالمناصفة )  تجزئة أسموب 2-2-2

 Kويعتمد ىذا األسموب عمى تجزئة األسئمة )وليس اإلجابات( إلى جزأين متساويين )بفرض أن عدد األسئمة 
ل مجموعتين متقابمتين من األسئمة. يزوجي( حسب تسمسميا أو حسب أي معيار خخر )فردي، زوجي( وتشك

ا، ما مقابل بعضيمثم نقوم بحساب متوسطات )أو مجاميع( إجابات األفراد في أسئمة كل مجموعة، ونضعي
ات الذي اقترحو )براون( . ثم نقوم بحساب معامل الثب rثم نحسب معامل االرتباط بينيا، وليكن مساويًا لـ 
 براون( وىو يعرف بالعالقة : -لزيادة قيمة معامل الثبات وس مي بمعامل )سبيرمان

                   
  

   
                                                             (   ) 

   فرديًا يتم تجزئتيا إلى  Kإذا كان عدد األسئمة  مالحظة:

 
   سؤااًل ثم إلى  

 
 سؤااًل )بفارق سؤال واحد(  

 ( إلى جزأين متساويين كمايمي:2-2ولقد قمنا بتجزئة أسئمة االستبيان الوارد في الجدول )
فيو، )بداًل من  iالجزء األول: ويتألف من األسئمة: األول والثاني والثالث ، ورمزنا لمجموع إجابات الفرد 

 .    متوسطاتيا( بالرمز 
فيو، )بدال من  iالجزء الثاني: ويتألف من األسئمة: الرابع والخامس والسادس، ورمزنا لمجموع إجابات الفرد 

 .    متوسطاتيا( بالرمز 
 و( فوجدنا أن1-2)أو المتوسطات( من العالقة )    و    ثم حسبنا معامل االرتباط بين عمودي المجاميع 

 .        يساوي:  
    براون( وجدنا أن قيمتو تساوي : -معامل )سبيرمان وعندما حسبنا

 (     )

     
       

 وىي قيمة مقبولة وتدل عمى درجة ثبات مقبولة إلجابات ذلك االستبيان .
 : (Guthman ) جوثمان أسموب 2-2-3

م ويعتمد ىذا األسموب عمى أسموب التجزئة بالمناصفة السابقة ألسئمة االستبيان إلى نصفين متساويين ث
. ثم     و     ينفي كل نصف عمى حدة فنحصل عمى التباين    و    حساب تباين مجاميع اإلجابات 

الواردة في العمود  الكمية لجميع إجابات االستبيان وىو يساوي تباين المجاميع   نقوم بحساب التباين الكمي 
(، ثم نقوم بحساب قيمة معامل الثبات لالستبيان ككل من العالقة التي عرفيا 2-2في الجدول )   

 )جوثمان( التالية :
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           *  
  
    

 

  
+                                                              (   ) 

 أن:( واعتمادًا عمى التجزئة السابقة نجد 2-2ومن بيانات الجدول )

   *  
(     )  (     ) 

(     ) 
+        

وىي قيمة شبو مقبولة، وتدل عمى أن درجة ثبات اإلجابات في ذلك االستبيان يمكن أن تكون مقبولة إذا 
، كما يمكن تحسينو بإعادة التجزئة بأسموب خخر أو بحذف سؤال واحد أو أكثر من أسئمة nازداد حجم العينة 

 ت الحقًا .االستبيان، وسنتعرض لتمك العمميا
براون(. وذلك ألمور تتعمق  -: نالحظ أن قيمة معامل )جوثمان( تختمف عن قيمة معامل )سبيرمانمالحظة

 بأسموب الحساب وىنا يبرز أمامنا السؤال الثاني: أي القيمتين نعتمدىا في التحميل؟
 .    و   إن الجواب عمى ىذا السؤال يعتمد عمى قيمتي تبايني المجموعتين 

 براون( . -التباينان متجانسين فإننا نعتمد عمى قيمة معامل )سبيرمان نكان ىذا فإذا
 أما إذا ىذان التباينان مختمفين فإننا نعتمد عمى قيمة معامل )جوثمان( .

 وفي مثالنا نجد أن التباينين مختمفان لذلك نعتمد عمى قيمة معامل )جوثمان( ونعمل عمى تحسينو .
 : ((Alpha cronbache رونباخكألفا  أسموب 2-2-4

لذلك  سؤااًل، Kالمؤلف من  تعميم لطريقة )جوثمان( من أجل تطبيقيا عمى جميع األسئمة في االستبيان وىو
 عالقةجزءًا واستفاد من  Kجزء خاص من أصل نو أوكفي االستبيان  باعتبار كل سؤال (كرونباخ)قام 

يسمى معامل )ألفا جديد معامل تعريف توصل إلى فسؤااًل جزءًا أو  Kإجراء التعميم عمى ب قامو ،  )جوثمان(
 :ةالتالي ويحسب من العالقة كرونباخ(

  
 

   
*  
  
    

    
        

 

  
+                                               (   )           

ذا قمنا بتطبيق ىذه العالقة عمى جميع أسئمة االستبيان نجد من الجدول )  ( أن:2-2وا 
 

  
 

   
*  
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

(     ) 
+ 

 

  
 

 
[  

       

         
]                                                                                              

 

أو أكثر من  تحسينيا بحذف سؤال ، وقيمتو شبو مقبولة ويمكنثبات إلجمالي االستبيانالوىو معامل 
 . nأو بزيادة حجم العينة  .كما سنرى الحقاً  االستبيان

 :(ألفا كرونباخ  ) استخراج الصيغ المختمفة لمعامل كيفية :2-2-5

 يوجد لمعامل )ألفا كرونباخ( عدة صيغ رياضية ىي:

: وتستخرج من مصفوفة التباينات المشتركة ألسئمة االستبيان. ولنفترض أن  صيغة التباينات المشتركة -أ 
 ىذه المصفوفة المتناظرة تأخذ الشكل التالي :
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[
 
 
 
 
             
             
             
     
             ]

 
 
 
 
                                   (   ) 

 

والذي يعرف بالرمز ،   (    )مع السؤال  iلمتباين المشترك لمسؤال      رمزنا بـحيث 
  والذي يعرف بالرمز  ،نفسو   ىو تباين السؤال     فإن  (   )إذا كان  أما،  (     )   

  . 
ونحسبو من  S ، ونرمز لو بـيمكننا أن نعرف المجموع الكمي لعناصرىاواعتمادًا عمى ىذه المصفوفة 

 العالقة :

               ∑∑   

 

   

 

   

                                                                  (   ) 

 بالعالقة :ونحسبو من  ̅  متوسط عناصرىاثم نعرف 

              ̅  
 

  
 
∑∑   
  
                                                            (   ) 

نأخذ مجموع التباينات المشتركة ليا )غير  ،التأثيرات المختمفة لألسئمة عمى بعضيا البعض زوحتى نبر 
 وىو يساوي : Cالقطرية( ونرمز لو بـ 

               ∑∑   

 

   

 

   

                         (   )                          (   ) 

 وىكذا نجد أن:

                 ∑  
 

 

   

                                                                (    ) 

∑حيث أن:    
  

       ( ألن6-2ىو مجموع العناصر القطرية في المصفوفة )    
  . 

والتي     ىو عبارة عن مجموع العناصر غير القطرية لممصفوفة  (9-2)في  إن المجموع المزدوج
 ن متوسط عناصرىا يساوي :وا   (   ) عددىا يساوي 

              ̅  
 

 (   )
∑∑   

 

   

 

   

                                           (    ) 
 

 :من خالل العالقة التالية alphaاألساسي ورمز لو بـ  (نباخألفا كرو )ذلك تم تعريف معاملوبناء عمى 

      
 ̅

 ̅
 

 
 (   )

∑ ∑    
 
   

 
   

 
  
∑ ∑    

 
   

 
   

 
 

   
 
 

 
                (    ) 
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العناصر القطرية  مجموع مطروحًا منو Sتساوي المجموع الكمي  Cأن  (17-2من )وبما أنو لدينا 
(∑   

  
 أي ان: (   

                      ∑  
 

 

   

                                                               (      ) 

 ( تأخذ الشكل التالي:12-2وبذلك نجد أن العالقة )

      
 

   
 *
  ∑   

  
   

 
+                                                         

 نجد أن : وبعد اإلصالح

      
 

   
*  
∑   

  
   

 
+                                         (    )   

  عدد األسئمة و ىو  K :حيث أن
ىو مجموع عناصر مصفوفة التباينات  Sوأن  ، iىو تباين السؤال   

، وىي تتطابق مع  وىذه الصيغة ىي األكثر انتشارًا في التطبيقات العممية جميع األسئمةلالمشتركة 
 .(5-2العالقة السابقة )

: ( أن17-2من ) لدينا و(، وبما أن12-2: يمكن استخراجيا من العالقة ) صيغة المتوسطات  -ب 
  ∑  

 ( عمى الشكل التالي :12-2فإننا نعالج العالقة )    

      
 

   
 
 

 
 

 
   
 
 

 

   
 (   )

∑  
 

 
 
 
 

                                             

 

      
   ̅

 ̅  
(   ) 
 (   )

 
  ̅

 ̅  (   ) ̅
                          (    ) 

 (6-2في المصفوفة )ىو متوسط التباينات القطرية لألسئمة المنفردة   ̅ حيث أن 
 ( .6-2غير القطرية في المصفوفة ) لعناصرا متوسط أي ،ةالمشترك اتىو متوسط التباين ̅ وأن 

والتي    عمى عناصر المصفوفة االرتباطية بين جميع األسئمة  الصيغةوتعتمد ىذه  :الصيغة المعيارية  -ج 
 يمكن كتابتيا كما يمي: 

       

[
 
 
 
 
           
           
           
     
           ]

 
 
 
 

                                     (    ) 

 

 ،(14-2ومنيا يمكننا استنباط تعريف خخر لممعامل )ألفا كرونباخ( مشابو تمامًا لمتعريف الذي في )
برموز مناسبة لمعامالت  (14-2باستخدام المصفوفة االرتباطية السابقة وباستبدال الرموز في ) وذلك

 االرتباط فنحصل عمى أن :
                   

  ̅

  (   ) ̅
                                               (    ) 
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( 1ة فيساوي )يوأما متوسط المعامالت القطر  ،ىو متوسط معامالت االرتباط غير القطرية ̅ حيث أن 
 واحدًا . Kعددىا و  ،Kمجموعيا  ألن
أن نستنتج عالقة أخرى لحساب )ألفا  أيضاً  ( يمكننا13-2بناء عمى العالقة )من جية أخرى و و 

 كما يمي:مباشرة  Rكرونباخ( من عناصر المصفوفة االرتباطية 
      

 

   
*  

 

∑ ∑    
 
   

 
   

+                                     (    )   

 . Kوذلك ألن مجموع العناصر القطرية يساوي 
 ( نجد أن: 1-2لممثال )      وحساب قيمة  Rوعند حساب المصفوفة  
االستبيان  إلجابات فيل مقبول وىي قيمة مقبولة وتدل عمى ثبات،                    

 . السابق
يعتمد عمى عاممين  (tow way): من المعموم أن تحميل التباين الثنائي تحميل التباين الثنائي صيغة -د 

وىو يعطينا جدواًل ، ا عمى عامل ثالث )الدرجات( ليختبر تأثيرىممستقمين )األسئمة واألشخاص( 
 التالي:األخطاء، كما في الجدول األعمدة باإلضافة لتباين  وحسباألسطر  حسبلمربعات االنحرافات 

 فردًا ( nسؤاًل من عينة حجميا  Kلـ  ) ( تحميل التباين الثنائي3-2جدول )
 Pقيمة 
Sig 

 درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة 
مجموع مربعات 

 االنحرافات
 مصدر التباين

    ـــــــــــــــــــ
   

   
      

   

   
األعمدة: حسب          

column 

    ـــــــــــــــــــ
   

   
      

   

   
األسطر: حسب          

raw 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
   

(   )(   )
 Errorاألخطاء:      (   )(   ) 

 Totalالمجموع:           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 يمكننا حساب قيمة معامل )ألفا كرونباخ( من العالقة : وومن

           
   

   
 

متوسط مربعات الخطأ
متوسط مربعات األسطر

 
 

  
                                 (    ) 

قد نجد بعض  ، ىذه الصيغ المختمفةلممثال نفسو من : عند حساب قيم )ألفا كرونباخ( مالحظة
 .والتقريبوطرق الحساب االختالف بينيا وذلك يعود لعوامل التقدير 

 قواعد تصنيف قيم المعامل )ألفا كرونباخ( : :2-2-6

[ إلى  7،  1عمى تصنيف قيم )ألفا كرونباخ( التي تقع في المجال ] في أغمب المراجع لقد استقرت اآلراء 
 عدة مستويات كما في الجدول التالي:

 
 



 ~   ~  
 

 قيم ألفا كرونباخمستويات تصنيف ( 4-2جدول )                
 الداخمي  االتساقالثبات أو تقدير   فئات التصنيف لـ 

 ممتاز            :إذا كانت
 جيد                
 مقبول                
 ىناك تساؤل                
 ضعيف                

 غير مقبول            :وعندما
مالحظة: إذا كانت قيمة )ألفا كرونباخ( سالبة ألحد المحاور فيذا يدل عدم ثبات اإلجابات فيو ويجب 

 العمل عمى التخمص من ىذه الحالة بحذف واحد أو أكثر من األسئمة منو .

 :اختبار معنوية قيمة )ألفا كرونباخ(  :2-2-7
نضع الفرضيتين بناء عمى        ضمن مستوى داللة       الختبار معنوية أي قيمة محسوبة لـ 

 ( كما يمي:4-2الجدول )
                  :                         الحل الفاصل بين القبول والرفضوىو 

                                                                             
 المعرف كما يمي: Fثم نقوم بحساب مؤشر االختيار 

  
    
       

 
      

       
                                       (    ) 

 

                      تساويان: حيث أن درجتي الحرية، (      ) متوزيع لوىو متحول يخضع 
لقيمة )ألفا( ( 19 -2من )  حسب قيمة وكتطبيق عمى ذلك ن .(   )(   )   و          ،

مع القيمة  ذه القيمةى ثم نقارن ،        نجد أن ف( 1-2ممثال )ل( 5-2المحسوبة من العالقة )
 ونتخذ القرار كمايمي:         المساوية لـ  (    )  ة جالحر 

 . 7177 أو تساوي أصغر      نقبل فرضية العدم التي تقول أن قيمة      بما أن 
معنوية وقيمتيا أكبر       لـ  التي تقول أن القيمة المحسوبة   ونقبل    نرفض      إذا كانتأما 
 . 7177من 
 حذف األسئمة السيئة : 2-2-8

، وفي فقط فقد نجد أن قيمتيا ضعيفة أو غير مقبولة أو مقبولة ،ارىابواخت      بعد أن نقوم بحساب قيمة 
المحسوبة، وذلك عن طريق حذف بعض األسئمة       مثل ىذه الحاالت عمينا العمل عمى رفع قيمة 

دد األسئمة التي يجب حذفيا. لذلك نقوم بدراسة قيم ن، وإلجراء ذلك الحذف عمينا أن نحاالسيئة من االستبي
 ذات  وأ ، باينات األسئمة. ونركز عمى األسئمة ذات المتوسطات الكبيرة أو الصغيرةمتوسطات وت



 ~   ~  
 

بعد       لذلك نقوم بحساب قيمة  ،حذفيا واحدًا بعد اآلخر أو دفعة واحدةونعمل عمى  ،التباينات الكبيرة 
من االستبيان  ازدادت قيمتيا بشكل ممموس فإن ذلك يستوجب حذف ذلك السؤالحذف كل سؤال سيئ، فإذا 

. 
)درجة  (Scale variance if item Deleted)تسمى  SPSSوىناك عممية خاصة في البرنامج الحاسوبي 

ىذه العمميات وحساب تأثير حذف األسئمة واحدًا بعد اآلخر عمى قيمة  لتنفيذ (ذف السؤالح   إذاالتباين 
ويتم حذف كل  ،T اإلجمالي المجموع عمودمعامل االرتباط المصحح ليا مع  حيث يقوم بحساب ،     

في كل  بعد الحذف      مع األخذ بعين االعتبار قيمة  ،سؤال يقابمو قيمة صغيرة أو سالبة لذلك المعامل
 ذلك نأخذ المثال التالي : عمى . وكمثال حالة

( عمينا أن نحسب 13-2: لحساب قيمة )ألفا كرونباخ( لكامل االستبيان السابق من العالقة )(2-2مثال )
لى برنامج covمصفوفة التباينات المشتركة   فنجد أنيا تساوي: SPSS، لذلك نمجأ إلى الحاسوب وا 

    

  
  
  
  
  
  [
 
 
 
 
 
 
            
                               
                              
                                 
                               
                               
                              ]

 
 
 
 
 
 

   

 ومنيا نجد أن مجموع عناصرىا يساوي :

  ∑∑   

 

   

 

   

        

 وأن مجموع العناصر القطرية فييا يساوي:

∑  
 

 

   

 ∑  
      

 ( نجد مباشرة أن:13-2ومن العالقة )
      

 

 
[  

   

      
]         

 

( لذلك نحسب المصفوفة 17-2( والعالقة )15-2ويمكن حساب ىذا المعامل من المصفوفة االرتباطية )
 االرتباطية لجميع أسئمة االستبيان فنجد أنيا تساوي :

  

[
 
 
 
 
 
                           
                          
                             
                           
                           
                          ]
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 فنجد أنو يساوي : R( نقوم بحساب مجموع عناصر المصفوفة 17-2ولتطبيق العالقة المعيارية )

∑∑   

 

   

 

   

        

 وىكذا نجد أن:
      

 

 
[  

 

      
]             

 مقبولة لثبات إجابات االستبيان المدروس . شبو وىي القيمة المعيارية لـ )ألفا كرونباخ( وىي تدل عمى درجة
( ثم عمى Reliability Analysisعمى ) Scaleوندخل من  SPSSولتحسين ىذه القيمة نستعين ببرنامج 

Statistics ( فنجد أمامنا الخيارScale if item deleted)، وىو يعطينا قي( مةalpha فيما إذا تم )
( إذا alphaويقدم لنا بعد حسابات معقدة جدواًل مفصاًل يشير إلى قيمة )، من االستبيانحذف سؤال معين 

حذف كل سؤال من أسئمة االستبيان. وعمينا اتخاذ القرار المناسب لحذف سؤال أو أكثر لزيادة قيمة  تم
 معامل الثبات .

 الجدول التالي:نجد أنو يعطينا  ىذا وفي مثالنا
 ( مؤشرات حذف المتحولت5-2جدول )
بعد  calphaقيمة 

 الحذف
مربع االرتباط 

 المتعدد
االرتباط معامل 

 المصحح لممجموع
تباين المجموع 
 بعد الحذف

متوسط المجموع 
 بعد الحذف

المتحول المرشح 
 لمحذف

71664 71583 71363 81444 15177    
71611 71657 71552 71733 15127    
     

 
 71681 71128 91111 15177    

71633 71584 71461 71111 15177    
71667 71557 71383 71656 15117    
71545 71868 71777 61622 15127    

( بعد الحذف. فنجد أن ىذه القيمة تزداد لتبمغ calphaقيمة ) ىو وأكثر ما ييمنا في ىذا الجدول
   . وىي تتناقص إذا تم حذف أي سؤال خخر. لذلك نقوم بحذف    ذف المتحول ح( إذا تم 71738)

 من االستبيان ونعيد الحسابات فنحصل عمى أن:
 قيمة ألفا كرونباخ القيمة المعيارية لـ ألفا كرونباخ عدد المحوالت

5 71747 71738 
ولكن عمى المتحوالت الخمسة المتبقية:  ،(17-2و)( 13-2وىي تحسب من العالقات السابقة )

(                     ) . 
( . ولكن تمك alphaويمكننا إعادة الحسابات لمكشف عما إذا كان يمكن حذف متحول خخر لزيادة قيمة )

ستنقص عما ىي عميو. لذلك نتوقف ( alphaالحسابات تشير إلى أن حذف أي متحول خخر فإن قيمة )
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عمى أمل ،  alpha = 0.738، لكي نحصل عمى أن    في بحذف السؤال الثالث عن الحذف ونكت
 . nأنيا ستتحسن عندما يزداد حجم العينة 

 عمييا فنضع الفرضيتين كما يمي: Fولمتأكد من معنوية ىذه القيمة يمكننا إجراء اختبار 
                                                         

 فنجد أن: Fثم نحسب قيمة مؤشر االختبار 
  
      

       
                                                    

 الحرجة والمقابمة لدرجتي الحرية:      ثم نبحث عن 
                             

   (   )(   )        
 

            (    ) فنجد أنيا تساوي: 
( 7177من ) أو تساوي ( أصغرalphaفإننا نقبل فرضية العدم التي تقول أن قيمة )        وبما أن 

 n، لذلك يجب أن نعمل عمى زيادة قيمتيا بزيادة حجم العينة ت ضعيفة معامل الثبات مازالقيمة إن نقول و ، 
. 

ص بحد ذاتو. ( ألي محور من محاور االستبيان واعتباره كأنو استبيان خاalphaيمكن حساب ) مالحظة:
محورًا خاصًا ونعتبره استبيانًا كاماًل،  (            )فمثاًل يمكننا أن نشكل من المتحوالت الثالثة األولى 

 ( فنجد أنيا تأخذ الشكل التالي:5-2( لو من العالقة )alphaونحسب قيمة )
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ثم نشكل محورًا خخر من . (   قيمة ضعيفة لثبات اإلجابات في أسئمة المحور األول )ربما بسبب وىي 
 ( التي تأخذ الشكل التالي:5-2( ليا من العالقة )calphaونحسب قيمة ) (            )المتحوالت 
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 وىي قيمة شبو مقبولة لثبات اإلجابات في أسئمة المحور الثاني. 
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 أساليب قياس الصدق : 2-3

إن مؤشرات الصدق في االستبيان أمر ىام ألنيا تغني عن مؤشرات الثبات. فاإلجابات الصادقة في 
نو ليست بالضرورة أن تكون اإلجابات الثابتة أل ،ىي إجابات ثابتة، ولكن العكس غير صحيح االستبيان

 غير صادقة( . تكون صادقة )فقد تكون متحيزة وبالتالي
 ىو التطابق أو التوافق بين اإلجابات التجريبية في االستبيان مع القيم المعيارية ليا، والصدق: 

لقياس الصدق البد من وجود قيم معيارية معمومة لنقيس عمييا اإلجابات في كل سؤال. مثل: ماىو  إذاً 
معيارًا  (25) تؤخذ القيمةىنا ، و     قياس تساوي مدرجة الحرارة اآلن دون أن تعمم أنيا عمى اللتقديرك 

 لصدق اإلجابات .
 ولمصدق أنواع وأشكال ىي:

التطابق أو التوافق بين فقرات االستبيان من حيث الشكل ومن حيث الصدق الظاىري أو الشكمي: وىو  -
 الغرض الذي نقيسو.

الموضوع المدروس ويعبر عن صدق المحتوى أو المضمون: وىو أن يشمل االستبيان جميع جوانب  -
 . مضامينو

دة الدراسة صدق المفيوم: وضوح العبارات واألسئمة ومطابقتيا مع المفيوم العام لمفكرة المطروحة )إن زيا -
 .يزيد من معدل النجاح ( 

 ولية لتسييل عممية قياسيا .ىا األتحميل الصفة المدروسة إلى عناصر كيفية  الصدق العاممي: وىو -

مع فكرة أخرى في المستقبل )تفوق  لفكرة معينة حاليةرتباط التطابق أو االالصدق التنبؤي: يقصد بو  -
ويتم معالجة ىذه األنواع السابقة من قبل المختصين الطالب في الثانوية يؤدي إلى تفوقو في الجامعة ( 

 .والمحكمين 

 مع إجابات قياسية تسمى أو الصدق التالزمي: ويقصد بو تطابق اإلجابات أو متوسطاتيا مع متوسطات -
و مقياس خارجي ال يتعمق باالختبار، وىو مقياس موضوعي وسبق إن )المحك(، والمحك ى المعيار أو

، أو متوسط درجة حرارة جسم بار 127= متوسط ضغط الدم الطبيعي :تم التأكد من صدقو وثباتو )مثل
التالزمي من خالل دراسة االرتباط بين إجابات  الصدقويتم التأكد من  (.درجة 3615اإلنسان= 
كان الصدق  جات المحك المقابمة ليا . وكمما كان االرتباط شديدًا بينيمامع در  لكل سؤال االستبيان

 التالزمي في االختبار محققًا .

الصدق التمييزي: وىو يعبر عن قدرة االستبيان عمى تحديد التطابق بين طرفي اإلجابات في المجموع  -
 العام أو في المتوسط العام لذلك االستبيان .

 الصدق ىي:قياس أىم مؤشرات  2-3-1

 ونذكر منيا التالي: لصدقلقياس ا ىناك عدة مؤشرات
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وىو يستخدم لقياس الصدق التالزمي إلجابات كل سؤال مع المحك المعتمد،  مع المحك: معامل الرتباط -1
  . (1-2ويحسب من العالقة )

جاىزة ألسئمة االستبيان، لذلك نأخذ المتوسطات العامة لقيم اإلجابات حسب  ونظرًا لعدم وجود محكات
 األفراد ونشكل منيا عمودًا خاصًا. ونعتبره المحك المعياري لصدق اإلجابات في ذلك االستبيان.

 (، قمنا بحساب متوسطات إجابات األفراد  ( )قبل حذف المتحول 1-2وإلنشاء محك لمثالنا السابق )
( . ثم قمنا بحساب معامالت i)لكل فرد   ̅ األسئمة ووضعناىا في عمود خاص ورمزنا لو بـ  عمى جميع

 فحصمنا عمى الجدول التالي :  ̅ االرتباط بين اإلجابات في كل سؤال مع ذلك المحك 
 المتحوالت                  

  ̅ معامل االرتباط مع المحك  71552 *0.700 71387 *0.685 71617 **0.825
71773 71757 71729 71269 71724 71798 Sig (2-tailed) 

 

، (            )ومن ىذا الجدول نالحظ أن قيم معامل االرتباط معنوية فقط مع ثالثة متحوالت ىي 
ن القيم العددية ل  تمك األسئمة .لجابات اإلشير إلى درجة مقبولة لصدق معامالتيا توا 

ن ، وىي تشير إلى أن درجة الصدق في (            )غير معنوية مع المتحوالت األخرى  وقيم وا 
 ضعيفة .إجابات ىذه المتحوالت 

وننصح بحذفو من االستبيان )إذا    صغيرة جدًا. لذلك نشكك في اإلجابات عمى    ن قيمتو مع وا  
 كان حجم العينة كافيًا( .

وأخيرًا نشير إلى أن جميع ىذه المعامالت ستتحسن وتستقر عند قيم معينة لكل منيا عندما نزيد حجم 
رير االستبيان م، ويجب أن ال نتسرع بحذف المتحوالت ذات القيم الصغيرة قبل أن نستكمل تnالعينة 

 عمى كامل أفراد العينة، حيث يمكن حذف أي سؤال من االستبيان بعد ذلك .
حسب ان ككل أو لكل محور من محاوره، ويالستبيلويستخدم لقياس درجة الصدق  :لصدق العاممعامل ا  -2

 ( كما يمي:calphaمن الجذر التربيعي لمعامل الثبات )

                    √                                                      (    ) 
 االستبيان تساوي : ( نجد أن معامل الصدق لذلك1-2وفي مثالنا )

                    √                                                                 
 وىي تعكس درجة جيدة لمصداقية اإلجابات في ذلك االستبيان.

 نجد أن: (            )ولحساب معامل الصدق لممحور األول الذي يشمل 
                     √                                                                 

   وىي تعكس درجة ضعيفة لمصداقية اإلجابات في ذلك المحور، وربما بسبب اإلجابات في 
 المرفوض .

 نجد أن: (            )ولحساب معامل الصدق لممحور الثاني الذي يشمل 
                     √                                                                 
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 وىي تعكس درجة جيدة لمصداقية اإلجابات في ذلك المحور .
  ̅ ، بمقارنة متوسطو العمودي  jيستخدم الختبار صدق إجابات كل سؤال وىو :  tأو  Zاختبار   -3

مع المتوسط المتوقع ليا. ولتحديد المتوسط المتوقع ليا نمجأ إلى اعتماد القيمة الوسطى لخيارات األجوبة 
قيمة متوقعة لجميع ك ̿ في المقياس الخماسي(، كما يمكن اعتبار المتوسط العام  3)مثل العدد 

 اإلجابات في االستبيان. ثم نضع الفرضيتين كما يمي:
    ̅   ̿  . ̿   ̅    مقابل الفرضية البديمة     

 من العالقة: tوبعد ذلك يتم حساب قيمة مؤشر االختبار  

                   
 ̅   ̿

   √ 
 
 ̅   

   √ 
                                           (    ) 

 

  مع القيمة الحرجة  tثم نقارن قيمة 
 

| |كانت فإذا ، درجة حرية  (   )عند      
 

نقبل فرضية  
 مع القيمة المتوقعة .  jالعدم التي تقول بعدم وجود فرق معنوي إلجابات السؤال 

 ( أن :2-2وعند تطبيق ذلك عمى السؤال األول في مثالنا السابق نجد من بيانات الجدول )

   
 ̅   ̿

   √ 
 
         

       √  
        

 

ولدرجة حرية        نجد أن القيمة الحرجة المقابمة لمستوى داللة  (ستودينت)ومن جداول توزيع 
  تساوي  (     )

 
     وعند المقارنة نجد أن ،          

 
لذلك نقبل فرضية العدم  

. وىكذا يمكننا اختبار صدق اإلجابات في  7195ونعتبر أن إجابات السؤال األول صادقة باحتمال 
 األسئمة األخرى .

إذا كان االستبيان مؤلفًا من عدة محاور. فيمكن دراسة واختبار صدق متوسطات كل محور  مالحظة:
( عمى متوسطات كل محور كما 21-2عام لالستبيان، وتطبيق نفس العالقة )لبمقارنتيا مع المتوسط ا

 فعمنا أعاله .
ار أن يكون بختويشترط ىذا اال ،: ويستخدم الختبار تطابق طرفي اإلجاباتاختبار الصدق التمييزي  -4

الستبيان ككل. وىذا رتبة لكل سؤال أو لكبيرًا، وىو يعتمد عمى مقارنة طرفي اإلجابات الم nحجم العينة 
يقتضي تشكيل مجموعتين طرفيتين من إجابات السؤال أو من المتوسطات العامة لإلجابات في 

 الستبيان ككل بما يمي:ل ت العمل الختبار الصدق التمييزيباختصار خطوااالستبيان ككل. وسنقوم 

 .تصاعديًا )أو تنازليا( ونضعيا في عمود جديد   ̅ نرتب قيم المتوسطات العامة لالستبيان  -أ 

% من المتوسطات العامة المرتبة األولى، ونشكل منيا المجموعة 37% أو 25نأخذ حوالي   -ب 
  وتباينيا   ̅ الطرفية األولى ونضعيا في عمود جديد خخر، ثم نحسب متوسطيا 

  . 
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% من المتوسطات العامة المرتبة األخيرة، ونشكل منيا المجموعة 37% أو 25نأخذ حوالي   -ج 
. ثم نحسب متوسطيا  مقابل عمود المجموعة األولى الثانية ونضعيا في عمود جديد ثالثالطرفية 
  وتباينيا   ̅ 

 .ويفضل أن يكون عدد العناصر في المجموعتين متساويًا .  

 الفرضيتين حول الفرق بين ىذين المتوسطين في المجتمع كما يمي: نضع -د 

 .        ̅    مقابل       ̅   ̅    
 لمفرق بين عينتين مستقمتين من العالقة: tنقوم بحساب مؤشر االختبار   -ه 

              
( ̅   ̅ )   

√
  
 

  
 
  
 

  

                                                            (    ) 

  المحسوبة مع قيمة  tنقوم بمقارنة قيمة  -و 
 

الحرجة والمقابمة لدرجة حرية حسبما ورد في العالقات  
    فإذا كانت  ،(1-25( )1-24)

 
نقبل فرضية العدم ونعتبر أن اإلجابات عمى ذلك  

 . والعكس بالعكس . 7195االستبيان صادقة باحتمال 
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