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 )ت(اختبار 

ٔأ�د ٔأمه �ختبارات إالحصائية ؤأكرثها اس�ت�داما يف أ�حباث وا�راسات اليت هتدف للكشف عن دال� الفروق إالحصائية بني •
 متوسطي عينتني

 :ٔأمث�•

 الفرق بني متوسطي ا��ور وإال�ث يف �ختبار التحصييل ملادة العلوم1.

 )الطريقة التقليدية/  �س�ت�دام احلاسب (الفرق بني طريقتني من طرق التدر�س 2.
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 )مثل اختبار ت وحتليل التبا�ن(رشوط �امة يف �ختبارات املعلمية 

 هناك مجمو�ة من �فرتاضات ٔأو �شرتاطات العامة الس�ت�دام �ختبارات املعلمية مثل اختبار ت او حتليل التبا�ن•

 )�س�يب ٔأو فئوي(مس�توى قياس املتغري التابع مكي  1.

 اس�ت�دام أ�سلوب العشوايئ يف اختيار العينات: املعاينة العشوائية2.

 اس�تقاللية القياس ٔأو املشاهدات3.

 التوزيع �عتدايل للمتغري التابع4.

 .متاثل �شتت در�ات ا�مو�ات: جتا�س التبا�ن5.
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 )ت(ٔأنواع اختبار 

 .�ىل حساب �س�بة احنراف فرق ٔأي متوسطني من متوسطات التوزيع إالحصايئ ٕاىل اخلطأٔ املعياري املصاحب) ت(تقوم فكرة اختبار •

 اختبار ت لعينة وا�دة•

 اختبار ت لعينتني مس�تقلتني•

 اختبار ت لعينتني مرتبطتني •
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 اختبار ت لعينة وا�دة 

 �س�ت�دم هذا �ختبار يف مقارنة متوسط عينة بقمية مفرتضة للمجمتع•

 ويعرب عهنا اكلتايل •

• H0: µ = a 

 :مثال•

مقارنة متوسط حتصيل الطالب يف الر�ضيات �ى عينة من الطالب يف ٕا�دى مدارس مدينة الر�ض مبتوسط حتصيل الطالب العام  •
 يف مدينة الر�ض

 ؟)60(هل خيتلف متوسط العينة عن املتوسط العام : السؤال

H0: µ = 60 
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 جممتع  مثال لفحص فرضية حول معلمة

�س�ت�دم اختبار ت لعينة وا�دة لفحص فرضية حول معلمة ا�متع مثل اد�اء موظفي مؤسسة ما ٔأن معدل سا�ات العمل فهيا خيتلف عن • 
 ). سا�ة 40(املعدل العام لسا�ات العمل أ�س�بوعية واحملدد ب 

 :نقوم �لتايل) الفرضية(الختبار هذا �د�اء •

 صيا�ة الفرض الصفري والفرض البديل•

 حتديد �ختبار املناسب الختبار الفرضية الصفرية•

 )αمس�توى ا�ال� (حتديد ٔأ�ىل �س�بة خطأٔ �سمح الباحث هبا •
 مجع املعلومات وٕاجراء �ختبار •

 اختاذ القرار•
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 رشوط اس�ت�دام اختبار ت لعينة وا�دة

 ٔأن �كون املتغري التابع مقاسا �ىل املس�توى المكي•

 ٔأن يتبع املتغري التابع التوزيع �عتدايل •

 اس�تقاللية املشاهدات •

 العينة خمتارة عشوائيا•
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�امال يف الرشكة �ٕالضافة ٕاىل �دد سا�ات معل لك مهنم يف  80مكونة من عن عينة بيا�ت مجع الباحث ولٕال�ابة عن السؤال •
 .أ�س�بوع املايض

 والفرض البديل الفرض الصفري •

• H0: µ = 40 
• Ha: µ ≠ 40 

 )α  =0.05(مس�توى ا�ال� •

 

 : الوا�دة وقانونه�ختبار ت للمجمو�ة •

 

 واختاذ القرارٕاجراء �ختبار •
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 اجلدول التايل يوحض بعض املعلومات عن العينة•

 )80(�دد ٔأفراد العينة •

 47.30�ساوي (      ) املتوسط •

 13.659�ساوي ) S(�حنراف املعياري •

 :   عن املعلمة وحيسب من املعاد� التالية ٕاكحصاءةويعين �حنراف املعياري للمتوسط )     SE(اخلطأٔ املعياري   •

 1.527و�ساوي 

 
One-Sample Statistics 

  
N   حجم العينة 

Mean  متوسط
 العينة 

Std. Deviation 
 المعيارياالنحراف 

Std. Error Mean 
 المعياري الخطأ

Number of hours worked last 
week 

 )ساعات العمل في األسبوع الماضي(

80 47.30 13.659 1.527 

9 



عن ) 47.3(ولكن ما اح�لية ٔأن ختتلف القمية اليت حصلنا �لهيا للمتوسط ) القمية املفرتضة( 40يتضح ٔأن متوسط العينة ال �ساوي •
 ؟)�امل الصدفة«فقط �سبب اخلطأٔ  العشوايئ ) 40(القمية املفرتضة 

 لٕال�ابة عن هذا السؤال �س�ت�دم اختبار ت لعينة وا�دة •

 )4.78(قمية اختبار ت �ساوي •

و هذه النس�بة يصاحهبا �ختالف املتوقع يف ضوء الصدفة فقط ٕاىل �س�بة اختالف متوسط العينة عن متوسط ا�متع املفرتض وتعين •
 %5اح�لية ٔأقل من 

 40يف ضوء املعلومات ٔأ�اله نرفض الفرض الصفري القائل ٔأن متوسط ا�متع �ساوي : القرار•

 %.5عند مس�توى دال�  40هناك دالئل ٕاحصائية اكفية �ىل ٔأن متوسط ا�متع ال �ساوي •

 One-Sample Test 

  
Test Value = 40                                       

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Number of hours worked last 

week  
 )ساعات العمل في األسبوع الماضي(

4.780 79  0.000 7.300 4.26 10.34 
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 اختبار ت لعينتني مس�تقلتني
 )2ليسوا نفس أ�ش�اص يف ا�مو�ة  1ٔأي ٔأن أ�ش�اص يف ا�مو�ة (�س�ت�دم هذا �ختبار يف مقارنة متوسط عينتني مس�تقلتني •

 ويعرب عهنا اكلتايل •

• H0: µ1 = µ 2 

 ٔأو 

H0: µ1 - µ2 = 0  

 :مثال

 مقارنة متوسط حتصيل الطالب ا��ور يف مادة الر�ضيات مبتوسط حتصيل الطالبات•

 هل خيتلف حتصيل الطالب ا��ور عن إال�ث يف مادة الر�ضيات؟: السؤال

H1: µ1 ≠ µ 2 

 ٔأو 

H1: µ1 – µ2 ≠ 0  
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 رشوط اس�ت�دام اختبار ت للعينات املس�تق� 

 :�فرتاضات•

 )�ري متعمل–ٔأنىث ٔأو متعمل  –ذ�ر (ٔأن �كون املتغري املس�تقل متغريا تصنيفيا ذا مس�تويني اثنني •

 )يف �ا� �دم حتقق هذا الرشط مثل عندما يقاس الشخص مرتني فنحتاج اختبار ت للعينات املرتبطة(اس�تقاللية ا�مو�ات •

 توزيع املتغري التابع اعتدايل•

 )ميكننا اس�ت�دام طريقة ٔأخرى حلساب قمية ت(مت�ا�سة تباينات املتغري التابع للمجمو�ات •

 العينات خمتارة عشوائيا•
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 اخلطوات أ�ساس�ية لالختبارات إالحصائية•

 :نقوم �لتايل) الفرضية(الختبار هذا �د�اء •

 صيا�ة الفرض الصفري والفرض البديل•

 حتديد �ختبار املناسب الختبار الفرضية الصفرية•

 )αمس�توى ا�ال� (حتديد ٔأ�ىل �س�بة خطأٔ �سمح الباحث هبا •
 مجع املعلومات وٕاجراء �ختبار •

 اختاذ القرار•
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 مثال تطبيقي 
 .ٔأراد �حث ٔأن يدرس الفرق بني متوسط حتصيل الطالب ومتوسط حتصيل الطالبات يف اختبار مادة الر�ضيات•

 30عينة من  ا��ور وعينة من إال�ث ولك عينة ال تقل عن (اختار العينات �شلك عشوايئ( 

وضع الفرض الصفري والفرض البديل 

 

• H0: µ1 = µ 2  ٔأو   H0: µ1 - µ2 = 0  

• H1: µ1 ≠ µ 2 ٔأو          H1: µ1 – µ2 ≠ 0  

ختبار املناسب هو اختبار ت للعينات املس�تق�  وقانونه� : 

 

ومس�توى ا�ال� إالحصائيةα وتعين ٔأ�ىل �س�بة خطأٔ من النوع أ�ول �سمح الباحث هبا% (5�ساوي( 

مجع املعلومات واختاذ القرار 
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 :اجلدول ٔأد�ه يعطي مجمو�ة من  إالحصاءات

 )44(وإال�ث ) 56(�دد ٔأفراد العينة ا��ور  •

 )44.09(ومتوسط عينة إال�ث ) 42.55(متوسط عينة ا��ور •

 )11.448(وإال�ث ) 10.976(لعينة ا��ور )  S(�حنراف املعياري •

عن  ٕاكحصاءةويعين �حنراف املعياري للمتوسط ) 1.726(وإال�ث ) 1.467  (�ساوي)       SE(اخلطأٔ املعياري  ملتوسط ا��ور•
 :  املعلمة وحيسب من املعاد� التالية
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 )Test Levene’s(للتأٔكد من رشط جتا�س التبا�ن �س�ت�دم اختبار ليفني  

 :الفرض الصفري•

•  H0: σ1
2 = σ2

2  
 :الفرض البحيث•

• Ha: σ1
2 ≠ σ2

2 

 )α (0.05القمية �ح�لية الختبار ليفني لتساوي التباينات للمجموعتني ٔأكرب من من اجلدول يتضح ٔأن •

 و�ليه نقبل الفرض الصفري القائل بت�ا�س تبايين ا�متعني •

16 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 
Age of Respondent Equal variances assumed .047 .828 

Equal variances not assumed     



 اجلدول التايل يوحض نتاجئ اختبار ت للعينات املس�تق� 

اخلطأٔ (وتعين �س�بة �ختالف املشاهد بني متوسطات العينات ٕاىل �ختالف املتوقع نتي�ة الصدفة ) 6.82(قمية اختبار ت �ساوي •
ولو كنا رفضناه الس�ت�دمنا الصف . مقنا بقراءة النتاجئ يف الصف أ�ول ٔ�ننا مل �س�تطع رفض الفرض الصفري لت�ا�س التبا�ن). *العشوايئ

 .الثاين

 ).0.05(ويه ٔأكرب من مس�توى ا�ال�  0.497�ساوي ) ت(القمية �ح�لية املصاحبة لقمية •

 ال تو�د دالئل ٕاحصائية اكفية �ىل وجود فروق بني متوسط حتصيل الطالب و ومتوسط حتصيل الطالبات يف مادة الر�ضيات: القرار•
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Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 
Age of Respondent Equal variances assumed -.682- 98 .497 

Equal variances not assumed -.679- 90.595 .499 



 اختبار ت لعينتني مرتبطتني
 )2أ�ش�اص يف ا�مو�ة مه نفس  1أ�ش�اص يف ا�مو�ة مثل ٔأن �كون (مرتبطتني عينتني �س�ت�دم هذا �ختبار يف مقارنة متوسط •

 ويعرب عهنا اكلتايل •

• H0: µ1 = µ 2 

 ٔأو 

H0:d = µ1 - µ2 = 0  

 :مثال

 قبل الرب�مج إالرشادي مبتوسط قلقهم بعد املشاركة يف الرب�مجالطالب قلق مقارنة متوسط •

 مس�توى قلق الطالب بعد املشاركة يف الرب�مج عنه قبل املشاركة؟ هل خيتلف : السؤال

H1: µ1 ≠ µ 2 
 ٔأو 

H1: µ1 – µ2 ≠ 0  
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 رشوط اس�ت�دام اختبار ت لعينتني مرتبطتني

 )�ري متعمل–ٔأنىث ٔأو متعمل  –ذ�ر (ٔأن �كون املتغري املس�تقل متغريا تصنيفيا ذا مس�تويني اثنني •

 ٔأن يتبع توزيع الفروق التوزيع �عتدايل•

 ٔأن �كون املتغري التابع مقاسا �ىل املس�توى المكي•

 عشوائياالعينة خمتارة •
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 مثال تطبيقي 
 ٔأراد �حث ٔأن يدرس الفرق بني متوسط قلق الطالب قبل الرب�مج إالرشادي ومتوسط قلقهم بعد املشاركة يف الرب�مج•

اختار العينة �شلك عشوايئ 

وضع الفرض الصفري والفرض البديل 

 

• H0: µ1 = µ 2  ٔأو   H0: µ1 - µ2 = 0 ٔأو H0: d = 0 

• H1: µ1 ≠ µ 2 ٔأو          H1: µ1 – µ2 ≠ 0 ٔأو H0: d ≠ 0 

ختبار املناسب هو اختبار ت للعينات املرتبطة وقانونه� : 

 

ومس�توى ا�ال� إالحصائيةα وتعين ٔأ�ىل �س�بة خطأٔ من النوع أ�ول �سمح الباحث هبا% (5�ساوي( 

مجع املعلومات واختاذ القرار 
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الفرض الصفري �ساوي صفر و�سقط من 

 املعاد�

 �شري ٕاىل متوسط الفروق



 نتي�ة اختبار ت لعينتني مرتبطتني
 قمية اختبار ت والقمية �ح�لية املصاحبةهيمنا من اجلدول التايل 

  )0.05( ويه ٔأقل من مس�توى ا�ال�  0.000و�ح�لية املصاحبة لها �ساوي    9.914قمية ت �ساوي هنا 

 .رفض الفرض الصفري القائل بتساوي املتوسطات: القرار

 %5السبب ٔأن القمية �ح�لية ٔأقل من 
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 تعليق �ام �ىل �يفية اختاذ القرارات وأ�خطاء املصاحبة
  )0.05( ٔأقل من مس�توى ا�ال� ) p-value, or sig(ٕاذا اكنت القمية �ح�لية 

 %5رفض الفرض الصفري ٔأ� اكن و السبب ٔأن القمية �ح�لية ٔأقل من : القرار

  )0.05( ٔأكرب من مس�توى ا�ال� ) p-value, or sig(ٕاذا اكنت القمية �ح�لية 

 %5قبول الفرض الصفري ٔأ� اكن و السبب ٔأن القمية �ح�لية ٔأكرب من : القرار
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 )αاخلطأٔ من النوع أ�ول (تطبيق �ىل اخطاء القرار 
 القمية �ح�لية املصاحبةهيمنا من اجلدول التايل 

  )0.05( ويه ٔأقل من مس�توى ا�ال�  0.000القمية �ح�لية املصاحبة �ساوي 

 .رفض الفرض الصفري القائل بتساوي املتوسطات: القرار

 %5السبب ٔأن القمية �ح�لية ٔأقل من 

 :و�ليه ٕاما ٔأننا

 “”رفضنا والواجب الرفض1.

 و�لتايل قرار صائب 

 “   ” ٔأو رفضنا والواجب القبول2.

 αخطأٔ من النوع أ�ول 
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 )β اخلطأٔ من النوع الثاين (تطبيق �ىل اخطاء القرار 
 القمية �ح�لية املصاحبةهيمنا من اجلدول التايل 

  )0.05( ويه ٔأكرب من مس�توى ا�ال�  0.497القمية �ح�لية املصاحبة �ساوي 

 .القائل بعدم وجود فرق بني املتوسطات  قبول الفرض الصفري: القرار

 %5السبب ٔأن القمية �ح�لية ٔأكرب من 

 :و�ليه ٕاما ٔأننا

 “”قبلنا  الفرض الصفري والواجب القبول 1.

 و�لتايل قرار صائب 

 “   ”ٔأو قبلنا والواجب الرفض2.

   β خطأٔ من النوع الثاين 
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