
 محاضرة على اختبار كاي 

يستخدم اختبار مربع كاي في تحميل البيانات االسمية ، فالمتغيرات يجب أن تكون مصنفة و 
ىو اختبار يستخدم لمموازنة بين التوزيعات التكرارية لممتغيرات ، و ىو مقاسة بمقياس إسمي ، و

 يصمح لمعالجة البيانات النوعية التي تكون عمى شكل تكرارات لمجموعات أو أصناف معينة 

 : و يجب أن يكون التوزيع الفعمي لمتكرارت كما يمي 

  أن تكون البيانات عمى شكل تكرارات و ليس نسبًا مموية أو كسوراً  -1
 تكرارًا  40تكرارًا و يفضل أن يزيد عددىا عن  20أال يقل مجموع التكرارات الفعمية عن  -2
أال يقل مجموع التكرارات المتوقعة في أي فمة من فمات التصنيف عن خمسة تكرارت و  -3

 : ، فينبغي إذا كان عدد الفئات خمس فئات أو أكثر
 الفمات  من تمك% 20اال تقل التكرارات المتوقعة عن خمسة في  .أ 
 و أال يزيد عدد الفمات التي يكون تكرارىا واحدًا عمى فمة واحدة  .ب 
 .االفتراض بأن جزءًا من تباين المجموعات يرجع إلى عامل الصدفة  -4

 :يستخدم اختبار مربع كاي في الحاالت التالية 

 ( و لكنو ال يقيس ىذه العالقة ) بين متغيرين مصنفين ( ارتباط ) تحديد وجود عالقة  -1
التوزيع المتوقع مع التوزيع الحقيقي (  Goodness – of – fit) إلختبار مدى تطابق  -2

 و يستخدم في دراسة متغير مصنف واحد 

 : مثال 

يوضح الجدول التالي استخدام المزارعين لنوع جديد من األشتال في الزراعة من خالل استبيان 
 : وزع عمييم بالشكل التالي 



 مستوى التعميم
 شتال المحسنةاستعمال اال

 (ال ) ال يستعمل  (نعم ) يستعمل 
 30 20 أمي 

 10 40 متعمم 
 40 60 المجموع

 

 :يجب ادخاليا بالشكل التالي  SPSSحتى تتم معالجة البيانات السابقة في برنانج 

 ( التكرار ) العدد  استعمال االشتال المحسنة مستوى التعميم 
 20 ( 1) نعم  ( 1) أمي  
 30 ( 2) ال  ( 1 )أمي  

 40 ( 1) نعم  ( 2)متعمم  
 10 ( 2) ال  (2)متعمم  

  2= ال      1= نعم       2= متعمم     1= يعطي أمي 

 
 



 : Weight Cases يجب توزين البيانات 

 
 ( التكرار ) بعد توزين الحاالت 

ال توجد عالقة ذات داللة احصامية بين متغير التعميم و متغير استعمال : فرضية العدم 
األشتال المحسنة  

توجد عالقة ذات داللة إحصامية بين متغير التعميم و متغير األشتال المحسنة : الفرضية البديمة 
 (أي أن المستوى التعميمي لو عالقة باستعمال المزارعين لألشتال المحسنة ) 

 استخدام اختبار مربع كاي الثبات العالقة السابقة 

 



 
 

noitalubatssorCاالستعمال * التعليم   

 
 االستعمال

Total ال نعم 

 Count 20 30 50 أمي التعليم

Expected Count 30.0 20.0 50.0 

 Count 40 10 50 متعلم

Expected Count 30.0 20.0 50.0 

Total Count 60 40 100 

Expected Count 60.0 40.0 100.0 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.667
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 15.042 1 .000   

Likelihood Ratio 17.261 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 16.500 1 .000   

N of Valid Cases 100     

 

لذلك  0.05و ىي أقل من  0.000= و مستوى الداللة  16.7= نجد أن قيمة اختبار مربع  كاي : النتيجة 
نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديمة أي توجد عالقة بين المستوى التعميمي و استعمل األشتال 

 المحسنة في الزراعة 



النسبة إلى مساحة  فمة األراضي 
 المنطقة 

 التوزيع النظري  الفعميالتوزيع 

 20 10 %10 فيضية 
 70 100 %35 معتدلة االنحدار
 20 2 %10 شديدة االنحدار
 50 38 %25 جيرية منبسطة

 40 50 %20 رممية 
ىل طبيعة األرض أثر عمى اختيار ) ىل يوجد اختالف بين التوزيع النظري و التوزيع الفعمي 

 مواقع المزارع 

 

 

 


