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  independence المتغيرات المستقلة 

 .ذلك الثباتلذا تستوجب فحصا  اومعتمدةهناك بعض االحداث لٌس مؤكدا نها مستقلة 

 ، وهذا ٌتطلب بناء جدول احتمالٌة العالقة X- test  كايلذا ٌستخدم اختبار 
contingency table  . 

  :تطبق المعادلة االتٌةEr,c قٌمة التكرار المتوقع  الٌجاد
 

 
 
 sample size مجموع عناصر العمود، و  cمجموع عناصر السطر ،   rحٌث ان  

 .ٌمثل مجموع الكلً

بخمسة اشكل من  الموطاالذٌن ٌرغبون تناول  لالشخاصجد التكرار المتوقع  -:مثال

 .  الطرق

حساب مجموع عناصر السطور ، مجموع عناصر االعمدة والمجموع . 1 -:الحل

 .  الكلً كما مبٌن فً الجدول 

 

 

 

 

 .حساب التكرار المتوقع لكل خلٌة . 2
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 .لالستقالل كاياختبار مربع 

THE CHI-SQUARE TEST FOR INDEPENDENCE 

باستخدام اختبار . ٌستخدم اختبار االستقالل مربع الختبار استقالل اثنٌن من المتغٌرات

chi-square ،  ٌمكنك تحدٌد ما إذا كان حدوث متغٌر واحد ٌؤثر على احتمال حدوث

 .المتغٌر اآلخر

 .، ٌجب أن تكون الشروط التالٌة صحٌحة كايمربع من أجل استخدام اختبار استقاللٌة 

 .المرصودة باستخدام عٌنة عشوائٌة (التكرارات)  التردداتٌجب الحصول على . 1

 .5 ٌساويمتوقع أكبر من أو  (تكرار) ترددٌجب أن ٌكون كل . 2

إذا تم استٌفاء الشروط المذكورة أعاله ، فسٌتم تقرٌب توزٌع العٌنات الختبار استقراء 

 .كايمن خالل توزٌع مربع  كايمربع 
   (c-1)*(r-1) = درجة الحرية 

 -:كالتً كايوٌتم حساب اختبار مربع 

 

 

 .التكرار المتوقع  E ٌمثل التكراري المالحظ  و  Oحٌث ان 

 -:وهً  كايهناك فرضٌتٌن فً اختبار مربع 

Ho  : (.فرضٌة العدم) تعنً ان المتغٌرٌن مستقلٌن 

Ha : (.الفرضٌة البدٌلة ) تعنً ان المتغٌرٌن معتمدٌن 
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وقيمة درجة a بحسب قيمة مستوى االهمية   كايجدول يبن توزيعات مربع 

 degree of freedom (d.f.) الحرية 
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للبٌانات االحصائٌة الواردة فً المثال السابق والمتعلقة   كايجد اختبار مربع : 2مثال 

 .  بحسب الجنس الموطابالطرٌقة المفضلة لتناول 

 Ho : (.فرضٌة العدم)ال تعتمد على نوع الجنس  الموطاطرٌقة تناول 

Ha  : (.الفرضٌة البدٌلة)تعتمد على نوع الجنس  الموطاطرٌقة تناول 

 اعتماد التكرارات المالحظة والمتوقعة بحسب الجدول . 1

 -:ٌاتًحساب درجة الحرٌة وكما . 2

 d.f. = (r-1)(c-1) = (2-1)(5-1) = 4           درجة الحرٌة  

وقٌمة  4=من الجدول بما انه درجة الحرٌة   كايحساب القٌمة الحرجة لمربع . 3

 .13.277= لذا فالقٌمة الحرجة   a  =0.01 مستوى االهمٌة 

 
 -:ترتٌب الحل بحسب الجدول االتً. 4

وهً تقع ضمن منطقة رفض  32.630= المحسوبة  كايبما انه قٌمة اختبار . 5

لذا فان فرضٌة العدم مرفوضة ، وتعتمد . 13.277اكبر من  النهافرضٌة العدم 

 . تعتمد على الجنس  الموطاالفرضٌة البدٌلة وهً ان طرٌقة تناول 


