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 تاسعةالمحاضرة ال  

 "ف" تحليل التباين
Analysis of Variance "F" 

في  ثيراك فهو من المقاييس البارامترية المستخدمة ،أهميةمن أكثر اختبارات الداللة اإلحصائية  التباين تحليل تبريع

ولوجيا والبي عالم اإلحصاء إلى التحليل مـن النـوع هذا ظهور في الفضل يعودو ،وغيرها من العلوم االجتماعيةلعلوم ا

 وقد(، م3291) سنة التباين تحليل أسس وضع من أول يعتبر الذ "؛ Ronald A Fisher فيشر روجنالد" جنلليي اإل

عالم الكما قام ، التلار  وتصميم اإلحصاء ملال في وسريع كبير تقدم إلى سلو  اإلحصائياأل هذا اكتشاف أدى

 لفائيةبالنسبة ا التباين تحليل ة اإلحصائية لهذا االختبار، وسّميبإجنشاء جداول الدالل "G.W. Snedecor"سنيديكور 

F-ratio ف جنسبة للحرف األول"F "وقد كان للعالم "بيرت تكريما له -فيشر– من اسم هذا العالم ،C. Burt فضل "

  .اإلحصائي في ميدان العلوم النفسية والتربوية تطبيق هذا األسلو 

 ويهدف ،الوقت جنفس في أكثر أو ملموعتين متوسطي لمقارجنـة يسـتخدمو ،"Tالختار " اامتداد التباين تحليليعتبر كما 

 يةجنوع ستقلةم متغيرات عدةأو ( رتبي وأ اسمي) جنوعي مستقل متغير ريأثت وتحليل دراسة إلى التباين تحليل تطبيق

لمستقل ا المتغير أن أساس على التحليل هذا يقوم كما )فتر  أو جنسبي( أو عدة متغيرات كمية، كمي تابع متغير على

 تحليللو ،بالمعاللات أحياجنا عليها يطلق والتي ،مستويات أو ملموعاتمقسم إلى  (factor) عاملوالذ  يسمى ال

  .تابعةأو مستقلة الدراسة سواء كاجنت  متغيرات عدد حسب أجنواع عدة التباين

:أنواع تحليل التباين 

 هـذه فوتتوق ،تأثيرها دراسـة يـتم التـي (المعاللاتالملموعات ) عدد على تعتمد التباين تحليل من أجنواع عدة هناك

  .األجنواع هـذهلتفصيلي  مخطط وفيما يلي والتابعـة، المسـتقلة المتغيـرات عـدد علـى األجنـواع

 المستقلةعدد المتغيرات   

  
 واحدمتغير مستقل 

 (0) 

 متغيران مستقالن

 (9) 

أكثر من متغيرين مستقلين 

(N) 

ت 
را

غي
مت
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د 
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ا
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وا

 
 

 في تحليل التباين األحادي

  اتجاه واحد

One Way ANOVA 

 

ي ف تحليل التباين األحادي

  اتجاهين

Two Way ANOVA 

 

ي ف تحليل التباين األحادي

  متعددة اتجاهات

N- Way ANOVA 

 

ير
تغ
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ن

ا
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تا

ن
ا

 

و
أ

 
ثر

أك
 

 المتعدد التباين تحليل

 واحد اتجاه في

One Way MANOVA 

 

 يف المتعدد التباين تحليل

 اتجاهين

Two Way MANOVA 

 

 المتعدد التباين تحليل

 في اتجاهات متعددة

N- Way MANOVA 

 

تحليل التباين: استخدامات 

 اء.األد قياس اختالف في والعقليـة، وكذلك الشخصـية السمات في الفردية الفروق قياس في يستخدم 
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 لمتوسطاتا بين الفروق إذا كاجنتما  اإلحصائية، وذلك لمعرفة داللتها في تقدير دقة النتائج ومستوى يستخدم 

 .الصدفة إلى ترجع فروق أم حقيقية فروق هي

 ملتمعات عدة أو إحصائي واحد لملتمع اجنتسابها مدىأ  العينات،  تلاجنس مدى قياس في يستخدم.   

 المفردات  تلاجنس معرفة يستخدم في(Items) والمقاييس منها االختبارات تتكون التي. 

 معرفة داللة معامل االجنحدار واالرتباط المتعدد يستخدم في. 

 للعينات. الملتمعـات األصلية اخـتالف مـن الناتلة للفروق الخطأ عوامل قياس في يستخدم 

التباين: يلتحل استخدام)شروط(افتراضات 

  .قياسها جنسبي أو فئومستوى  يكون أن :كمية أو المتغيرات التابعة التابع بيانات المتغير-0

 .اختيارها عشوائيمن كل ملتمع من ملتمعات المتغير المستقل  ملموعاتأن تكون ال العينات عشوائية:-9

 لموعاتم التابع مستقلة عن بعضها البعض لكل فرد من أفراد المتغيرمشاهدات أن تكون  استقاللية المشاهدات:-3

ويمكن أن يتحقق هذا الشرط إذا راعى الباحث العشوائية في اختيار الملموعات موضع الدراسة،  ،المتغير المستقل

  .(𝝌𝟐) مربعكا   اختبار باستخدام العينات استقاللية من التحققكما يمكن 

لتابع لكل ملموعة اعتدالي لبياجنات المتغيرالتوزيع اأن يكون  :أو المتغيرات التابعة التابع لمتغيرلالتوزيع االعتدالي -4

 منها لك أفراد عدد كان إذا(عيناتالملموعات )ال توزيع اعتدالية مـن تحقـقال ، ويتممن ملموعات المتغير المستقل

أو  المطابقـة حسـنل "Kolmogorov-Smirnov سـميرجنوف – روفغلمـووك" اختبـار باستخدام (13)مـن قلأ

 الباحـث فـإن( 13) أو يسـاو  مـن أكبـر العينـات حلـم كـان إذا أمـا ،"Shapiro-Wilkويلك  -"شابيرو اختبار

 المركيية. جنظريـة النهاية إلـى اسـتنادا   االعتداليـة تحقـق بعـدم كثيـرا يهـتم أن ينبغـي ال

 ،(متساويا لكل ملموعة من ملموعات المتغير المستقل )العاملي التابعتباين المتغير  يكونأن  العينات:تباين تجانس -5

ويتحقق هذا الشرط إذا ما كاجنت أحلام العينات )الملموعات( متساوية، أما إذا لم تكن أحلام العينات )الملموعات( 

  ." Levene's Test " ""ليفين اختبار باستخدام من هذا الشرطالتحقق  فيلب ؛متساوية

تحليل التباين:ل اإلحصائية خطواتال  

 تعتمد الطريقة اإلحصائية لتحليل التباين على الخطوات التالية:

 طرح المشكلة. -0

 صياغة الفرضيات. -9

 المناسب. اإلحصائي األسلوب اختيار -3

  :(𝑭𝒄)الحسابية لإليجاد قيمة "ف" المحسوبة العمليات إجراء -4

 بالخطوات التالية:تمر العمليات الحسابية      

 . إجنشاء جدول إحصائي لتسهيل العمليات الحسابية -أ

 . (𝑆𝑆𝑇)لمربعات لالكلي ملموع الحسا   -ب

  .(𝑆𝑆𝐵)الملموعات بينمربعات حسا  ملموع  -ج

 .𝑆𝑆𝑊(أو البواقي الخطأ) الملموعات داخلمربعات  ملموعحسا   -د
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  (.𝑀𝑆𝐵)التباين المفسر() بين الملموعا تالتباين )متوسط المربعات(  حسا  -ه

 .(𝑀𝑆𝑊) )متوسط المربعات( داخل الملموعات )تباين الخطأ( التباين حسا  -و

 .(𝐹𝑐)قيمة "ف" المحسوبة حسا  -ز

 .(𝑫𝒇)الحرية درجات يجادإ -5

 .(𝑭𝑻)الجدولية )الحرجة( "ف"قيمة تحديد  -6

 جدول تحليل التباين. إنشاء -7

 واتخاذ القرار. (𝑭𝑻)الجدولية )الحرجة( "ف"قيمة ب (𝑭𝒄)مقارنة قيمة "ف"المحسوبة -8

 القرار.تفسير  -2

 :Post Hoc Comparisons  )المقارنات البعدية(المتوسـطات بـين المقارنات إجراء -01

وهرية ق جالتي تثبت وجود فرو ؛ة وقبول الفرضية البديلةالصفري يةحالة رفض الفرضفي تم ت األخيرةهذه الخطوة و

تختلف عن الملموعات  الملموعات وضيح أ لت الخطوة ههذأتي تو ،)المعاللات( بين الملموعات)دالة إحصائيا( 

تخدم تس كثيرة اختبارات في وجود هذه الفروق في حالة وجود أكثر من ملموعتين، وهناك والتي تسببت ،األخرى

 أهمها مايلي: المتعددة مقارجناتلل

 أقل فرق معنوي اختبارLeast Significance Difference Test (LSD). 

  للفرق الدال الصادقتوكي اختبار Tukey's Honestly Significant Difference Test (HSD). 

  شيفيه اختبارScheffé Test. 

  كولز-نيوماناختبار Newman – Kuls Test. 

  دنكن اختبارDuncan's Test. 

  اختبار بنفيرونيBonferroni test 

 متغير لكل )المستويات( الممثلة الملموعات عدد يكون أن المتوسـطات بـين المقارجنات الثنائية جراءإل يشترط مالحظة:

مقسم  تابعدال إحصائيا على المتغير ال أن له تأثير ثبت الذ  المستقل المتغير أن أجنه لو بمعنى ،ملموعتين من أكبر مستقل

وتكون  ألجنه لدينا متوسطين فقط، المتوسـطات، بـينالثنائية  المقارجنات إلى بحاجة جنكـون ال الحالـة هذه في إلى مستويين،

 وكمثال على ذلك متغير اللنس مقسم إلى مستويين هما الذكور واإلجناث.الفروق لصالح المتوسط األكبر، 
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 ةعاشرالمحاضرة ال

 يف اتجاه واحد )البسيط(األحادي تحليل التباين
One-Way ANOVA  

ويهتم  ،التباين ليلتح أجنواع أبسط يمثلو ،األحاد  التباين تحليلب واحد اتلاه في )البسيط( األحاد  التباين تحليليسمى 

ويستخدم ، (واحدة واحد )خاصيةتابع متغير  في ملموعتين أو أكثر من األفراد بين )الفروق( االختالفاتالكشف عن ب

 كمي عتاب متغير على(مستويات) ملموعاتمقسم إلى ( رتبي واسمي أ) واحد جنوعي مستقل متغير ريأثت دراسةفي 

 (.)فتر  أو جنسبي واحد

استخدام تحليل التباين األحادي: شروط  

 كمية التابع المتغير بياجنات. 

 عشوائية العينات. 

 المشاهدات. استقاللية 

 التابع. للمتغير االعتدالي التوزيع 

 العينات. تباين تلاجنس 

األحادي خطوات تحليل التباين:  

 طرح المشكلة: -1

 : منها مايليصيغ عدة ويمكن طرحها ب المطروح في التمرين المقدم، السؤالباستغالل  المشكلةطرح يتم  

 ؟المستقللمتغير تعيى ل المتغير التابع فيفروق ذات داللة إحصائية  توجدهل 

 أو نقول:     

 ؟المتغير المستقل مستويات باختالفاختالف في المتغير التابع  يوجدهل 

 أو نقول:     

 دال إحصائيا للمتغير المستقل على المتغير التابع؟ تأثيرهل يوجد 

  صياغة الفرضيات: -2

 :الفرضية الصفرية                              𝑯𝟎 ∶ 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = ⋯ = 𝝁𝒌  

 المستقل.لمتغير تعيى ل المتغير التابع فيفروق ذات داللة إحصائية  توجد ال

 أو نقول:      

 .المتغير المستقل مستوياتباختالف اختالف في المتغير التابع  يوجدال 
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 أو نقول:      

 إحصائيا للمتغير المستقل على المتغير التابع. دالال يوجد تأثير 

 يوجد متوسطان على األقل غير متساويين                :الفرضية البديلة 𝑯𝟏:   

 المتغير التابع تعيى للمتغير المستقل. فيفروق ذات داللة إحصائية  توجد

 أو نقول:       

 لمتغير المستقل.ا مستوياتباختالف يوجد اختالف في المتغير التابع 

 أو نقول:       

 يوجد تأثير دال إحصائيا للمتغير المستقل على المتغير التابع.

 ختيار األسلوب اإلحصائي المناسب: ا -3

عدد و المتمثل في جنوع تحليل التباين بمراعاة عدد المتغيرات المستقلة المناسب اإلحصائي األسلو  إختياريتم 

 االختبار.استخدام  المتغيرات التابعة الواردة في الدراسة أو في التمرين، ومراعاة توفر شروط 

  :(𝑭𝑪)قيمة "ف" المحسوبة ياادإل إجراء العمليات الحسابية -4

 :الحسابيةإنشاء جدول إحصائي لتسهيل العمليات  (0

  :(𝑺𝑺𝑻)لمربعاتالكلي لمجموع الحساب  (9

 وفق الصيغة التالية:         

𝑺𝑺𝑻 = ∑ 𝒙𝟐 −
(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

 

 :أن حيث

∑ 𝒙𝟐:  المشاهداتملموع مربعات كل. 

(∑ 𝒙)𝟐:  للمشاهدات.مربع الملموع الكلي 

𝑵: حلم العينة الكلي( للمشاهداتالكلي  عددال(. 

 :(𝑺𝑺𝑩)المجموعات بينمربعات حساب مجموع  (3

 :الصيغة التاليةالملموعات جنستخدم حلوم في حالة تساو  

𝑺𝑺𝑩 =
(∑ 𝒙𝟏)𝟐 + (∑ 𝒙𝟐)𝟐 + ⋯ + (∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏
−

(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

 :الصيغة التالية الملموعات جنستخدمحلوم تساو  عدم في حالة 
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𝑺𝑺𝑩 = (
(∑ 𝒙𝟏)𝟐

𝒏𝟏
+

(∑ 𝒙𝟐)𝟐

𝒏𝟐
+ ⋯ +

(∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏𝒌
) −

(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

 :أن حيث

(∑ 𝒙)𝟐:  للمشاهدات.مربع الملموع الكلي 

𝑵: (الكلي )حلم العينة للمشاهداتالكلي  عددال. 

(∑ 𝒙𝟏)𝟐:  مشاهدات العينة األولى.مربع ملموع 

(∑ 𝒙𝟐)𝟐:  مشاهدات العينة الثاجنية.مربع ملموع 

(∑ 𝒙𝒌)𝟐:  مشاهدات العينة األخيرة.مربع ملموع 

𝒏: في حالة تساو  الملموعات()الواحدة الملموعة في  مشاهداتال عدد. 

𝒏𝟏: ولى(.)حلم العينة األ الملموعة األولى في مشاهداتال عدد 

𝒏𝟐: حلم العينة الثاجنيةالملموعة الثاجنية  في مشاهداتال عدد(.) 

𝒏𝒌: حلم العينة األخيرة الملموعة األخيرة في مشاهداتال عدد(.) 

 : (𝑺𝑺𝑾) (الخطأ )مجموع مربعات المجموعات داخلمربعات حساب مجموع  (4

 الصيغة التالية:الملموعات جنستخدم حلوم في حالة تساو  

𝑺𝑺𝑾 = ∑ 𝒙𝟐 −
(∑ 𝒙𝟏)𝟐 + (∑ 𝒙𝟐)𝟐 + ⋯ + (∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏
 

 الصيغة التالية:الملموعات جنستخدم حلوم تساو  عدم في حالة 

𝑺𝑺𝑾 = ∑ 𝒙𝟐 − (
(∑ 𝒙𝟏)𝟐

𝒏𝟏
+

(∑ 𝒙𝟐)𝟐

𝒏𝟐
+ ⋯ +

(∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏𝒌
) 

 من الملموعات بينملموع المربعات  طرحعن طريق  الملموعات داخلملموع المربعات حسا   يمكن

  وفق الصيغة التالية: الملموع الكلي للمربعات

𝑺𝑺𝑾 = 𝑺𝑺𝑻 −  𝑺𝑺𝑩 

  :(𝑴𝑺𝑩)بين المجموعا ت( التباين)مربعات متوسط  حساب (0

 وفق الصيغة التالية:

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒌 − 𝟏
 

 وفق الصيغة التالية: :(𝑴𝑺𝑾)( داخل المجموعات )تباين الخطأ(التباين)مربعات متوسط  حساب (9

𝑴𝑺𝑾 =
𝑺𝑺𝑾

𝑵 − 𝒌
 

  :(𝑭𝑪)حساب قيمة "ف" المحسوبة (3
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 وفق الصيغة التالية:

𝑭𝑪 =
  التباين الكبير

 التباين الصغير
=

𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑾
 

  :(𝑫𝒇)الحرية حساب درجات -5

  وفق الصيغة التالية:: (𝑫𝒇𝟏) )درجة حرية البسط( حساب درجة الحرية بين المجموعات -أ

𝑫𝒇𝟏 = 𝒌 − 𝟏 

 :أن حيث 

𝒌: الملموعات. عدد 

  :)درجة حرية المقام( درجة الحرية داخل المجموعات(𝑫𝒇𝟐)حساب  -ب

 :ينالتالي الصيغتين ىحدإالملموعات جنستخدم حلوم تساو   حالةفي  -

𝑫𝒇𝟐 = 𝑵 − 𝒌 

𝑫𝒇𝟐 = 𝒌(𝒏 − 𝟏) 

 :ينالتالي الصيغتينإحدى الملموعات جنستخدم حلوم تساو  عدم ي حالة ف -

𝑫𝒇𝟐 = 𝑵 − 𝒌 

𝑫𝒇𝟐 = 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 + ⋯ + 𝒏𝒌 − 𝒌 
 :أن حيث 

𝑵: الحلم الكلي للعينة( مشاهداتالكلي لل عددال(. 

𝒏: الواحدةة الملموعفي  المشاهدات عدد. 

𝒏𝟏: األولىة الملموعفي  المشاهدات عدد. 

𝒏𝟐: الثاجنيةة الملموعفي  المشاهدات عدد. 

𝒏𝒌: األخيرةة الملموعفي  المشاهدات عدد. 

 :(𝑭𝑻)الادولية "ف"قيمة تحديد  -6

 اإلحصــائية الداللة ومستوى والمقام البسط حرية درجتي وفق F جدول اختبار من (𝑭𝑻)اللدولية "ف"قيمة  تحدد -

1.10 ≥ α 1.15 أو ≥ α. 

  :األحادي الادول اإلحصائي لتحليل التباين إنشاء -7

 قيمة ف

 المحسوبة 
(𝑭𝒄) 

متوسط المربعات 

 )التباين(

Mean Square 

(MS) 

 درجة الحرية

Degrees of 

Freedom 

(DF) 

 المربعاتمجموع 

Sum of Squares 

(SS) 

 مصدر التباين

Source of 

Variation 

(SV) 
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𝑭𝒄 =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑾
 

𝑭𝒄 =
  التباين الكبير

 التباين الصغير
 

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒌 − 𝟏
 𝒌 − 𝟏 𝑺𝑺𝑩 

 بين المجموعات

Between 

Groups 

𝑴𝑺𝑾 =
𝑺𝑺𝑾

𝑵 − 𝒌
 𝑵 − 𝒌 𝑺𝑺𝑾 

 داخل المجموعات

Within 

Groups 

- - 𝑵 − 𝟏 𝑺𝑺𝑻 = 𝑺𝑺𝑩 + 𝑺𝑺𝑾 
 الكلي

Total 

  المقارنة واتخاذ القرار: -8

أكبر  (𝑭𝑪)المحسوبة "ف" القيمةفعندما تكون ، (𝑭𝑻)اللدولية "ف"بقيمة  (𝑭𝑪)المحسوبة "ف" القيمةجنقارن  -

 القيمة وأما عندما تكون ،ة الصفرية وجنقبل الفرضية البديلةجنرفض الفرضي؛ فإجننا (𝑭𝑻)اللدولية "ف"من قيمة 

  جنقبل الفرضية الصفرية. ؛ فإجننا(𝑭𝑻)اللدولية "ف"من قيمة  أقل (𝑭𝑪)المحسوبة "ف"

، وذلك بمالحظة والقيمة اللدوليةبين القيمة المحسوبة  للمقارجنة 𝑭 الختباريمكن استخدام المنحنى البياجني  مالحظة:

 الفرضية الصفرية وجنقبل الفرضية البديلة،جنرفض فإجننا  ، فإن وقعت في منطقة الرفض(𝑭𝑪)القيمة المحسوبةموقع 

لصفرية ففي المنحنى البياجني التالي، يتم قبول الفرضية ا جنقبل الفرضية الصفرية.فإجننا  وإن وقعت في منطقة القبول

 في منطقة القبول. (𝑭𝑪)لوقوع القيمة المحسوبة

 
 القرار:تفسير  -9

فروق دالة إحصائيا  بأجنه توجد أو ال توجد )حسب جنتيلة المقارجنة( %𝟗𝟓  أو%𝟗𝟗ثقة  بنسبةمتأكد(  الباحثتأكدون )جنحن م

𝑫𝒇𝟐حرية تي، وعند درج  %𝟓أو %𝟏، بنسبة خطأمتوسطات الملتمعات المدروسةبين  = 𝑫𝒇𝟏  و ؟ =  .؟

 :البيانات تحليـل بعـد المتوسـطات بـين المقارنات إجراء -11

ملموعات وجود فروق جوهرية بين ال علىة وقبول الفرضية البديلة التي تدل الصفري يةحالة رفض الفرضويتم ذلك في 

د مبرر ال يوجف ة التي تدل عدم وجود فروق جوهرية بين الملموعات،الصفري يةالفرض)المعاللات(، أما عندما يتم قبول 

 البعدية.للمقارجنات  ألجراء أية اختبارات منطقي

ة وقبول الفرضية البديلة، أ  وجود فروق دالة إحصائيا بين الملموعات الصفري يةرفض الفرض تم في حالة ما إذا

 لبساطة عملياته الحسابية LSDاختبار ، ويفضل استخدام المتوسـطات بـين المقارجنات إجراء)المعاللات(، فيلب 

 األخرى. بالطرائق مقارجنة

 اختبار كيفية حساب قيمة LSD: 

0 

TF 

0H 0H 

CF  قبول الفرضية الصفرية 

α 
α-1 
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  :في عدد المشاهدات )القيم( المجموعات تساوي في حالة (0

 صيغة كون ت 𝑳𝑺𝑫كالتالي: 

𝑳𝑺𝑫 = 𝑻𝑻√𝑴𝑺𝑾
𝟐  

𝒓 
 

 :أن حيث

𝑻𝑻:  قيمة اختبار "ت" اللدولية في اتلاهين، وعند درجة حرية تباين الخطأ، وعند مستوى داللة

 الناتلة من تحليل التباين.(𝑭𝑪)اختار "ف" المحسوبة 

𝑴𝑺𝑾: .تباين الخطأ 

𝒓:  ةالواحدفي الملموعة  )القيم( مشاهداتالعدد . 

 إذا كان هذا الفرق أكبر أو يساو  قيمة إحصائية داللة ذو ملموعتين أ  متوسطي بين الفرق يعتبر𝑳𝑺𝑫. 

 :في عدد المشاهدات )القيم( المجموعاتعدم تساوي في حالة  (9

 صيغة كون ت 𝑳𝑺𝑫كالتالي: 

𝑳𝑺𝑫 = 𝑻𝑻√𝑴𝑺𝑾 (
𝟏 

𝒓𝒂 
+

𝟏 

𝒓𝒃 
) 

 :أن حيث

𝑻𝑻:  قيمة اختبار "ت" اللدولية في اتلاهين، وعند درجة حرية تباين الخطأ، وعند مستوى داللة

 الناتلة من تحليل التباين. (𝑭𝑪)ار "ف" المحسوبةباخت

𝑴𝑺𝑾: .تباين الخطأ 

𝒓𝒂:  في الملموعة )القيم( مشاهداتالعدد𝒂 . 

𝒓𝐛 :في الملموعة)القيم( مشاهداتعدد ال𝒃. 

 بقيمة  ارجنة كل فرق بين متوسطي ملموعتينفي حالة عدم تساو  الملموعات تتم مق𝑳𝑺𝑫.الخاصة به 

 قيمة أو يساو  إذا كان هذا الفرق أكبر إحصائية داللة ذو ملموعتين أ  متوسطي بين الفرق يعتبر𝑳𝑺𝑫. 

 

 

 

 

 



 مقياس اإلحصاء التطبيقي                                                                                              د. حريزي بوجمعة                                                            

00 
 

 ةالحادية عشرالمحاضرة 

 املجموعات:حجوم مثال ىلع تحليل التباين األحادي يف حالة تساوي 
 ،على التحصيل في مادة اإلحصاءباستخدام ثالث طرق مختلفة أثر طريقة التدريس  بدراسةقام أحد الباحثين 

ثالث بطريقة عشوائية على طالبا من طلبة الجامعة، حيث قسم العينة  05 مستخدما عينة عشوائية حجمها

تلفة مخطريقة بكل مجموعة تم تدريس و، ةطبيعي ض أن توزيعاتهاافترباو ؛ومتجانسة مستقلةوكانت  ،مجموعات

  فحصل على النتائج الموضحة في الجدول التالي:في مادة اإلحصاء،  ثم قام بقياس تحصيل الطلبة ،لمدة شهر

 الطريقة األولى  الطريقة الثانية  الطريقة الثالثة 

7 5 9 

5 6 3 

6 5 4 

8 7 5 

2 7 6 

 ؟طريقة التدريستعزى ل تحصيل مادة اإلحصاء فيبين طلبة الجامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية هل  :المطلوب

 الحل:

 طرح المشكلة:-1

 :بعدة صيغ منها مايلي طرح المشكلةيتم 

 التدريس؟طريقة تعيى لتحصيل مادة اإلحصاء  فيطلبة اللامعة  بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

   نقول: أو

 ؟باختالف طريقة التدريستحصيل مادة اإلحصاء  في بين طلبة اللامعةاختالف  يوجدهل 

   نقول: أو

 ؟لدى طلبة اللامعةتحصيل مادة اإلحصاء لطريقة التدريس على تأثير دال إحصائيا  يوجدهل 

  صياغة الفرضيات:-2

 :الفرضية الصفرية                                         𝑯𝟎 ∶ 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = 𝝁𝟑  

 طريقة التدريس.تعيى لفي تحصيل مادة اإلحصاء طلبة اللامعة  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال

   نقول: أو

 .باختالف طريقة التدريستحصيل مادة اإلحصاء  فيطلبة اللامعة  بيناختالف  يوجدال 

   نقول: أو

 لدى طلبة اللامعة.تحصيل مادة اإلحصاء لطريقة التدريس على تأثير دال إحصائيا  يوجدال 

 :يوجد متوسطان على األقل غير متساويين                  الفرضية البديلة  𝑯𝟏 ∶   

 طريقة التدريس.لتعيى  تحصيل مادة اإلحصاء فيطلبة اللامعة  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

   نقول: أو

 .باختالف طريقة التدريستحصيل مادة اإلحصاء  فيطلبة اللامعة  بيناختالف  يوجد

   نقول: أو

 لطريقة التدريس على تحصيل مادة اإلحصاء لدى طلبة اللامعة.تأثير دال إحصائيا  يوجد

 اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب: -3
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، ةطريقة التدريس وفيها ثالث مستويات حسب جنوع الطريقلدينا متغيرين هما متغير مسقل جنوعي واحد يتمثل في ما أجنه 

درجات التحصيل في مادة اإلحصاء، وتوفر شروط االستخدام وهي: البياجنات الكمية،  يتمثل فيومتغير تابع كمي واحد 

التباين  تحليلاإلحصائي المناسب هو األسلو  والتوزيع االعتدالي، واستقاللية المشاهدات، وتلاجنس التباين، فإن 

 .األحادي

  :(𝑭𝑪)حساب قيمة "ف" المحسوبةل إجراء العمليات الحسابية-4

 الجدول اإلحصائي التالي: إنشاء(0

 طريقة التدريس االولى طريقةال الثانية طريقةال الثالثة طريقةال

𝒙𝟑
𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟐

𝟐 𝒙𝟐 𝒙𝟏
𝟐 𝒙𝟏 

 المشاهدات

 n 

92 7 92 2 9 9 0 

92 2 13 3 2 1 9 

13 3 92 2 33 9 3 

39 8 92 7 92 2 4 

83 2 92 7 13 3 5 

955 35 084 31 21 91 
 عاميالمج

∑ 𝒙𝟐 = 𝟓𝟐𝟗 ∑ 𝒙 = 𝟖𝟓 

 :(𝑺𝑺𝑻)لمربعاتالكلي ل المجموعحساب (9

𝑺𝑺𝑻 = ∑ 𝒙𝟐 −
(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟓𝟐𝟗 −
(𝟖𝟓)𝟐

𝟏𝟓
 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟓𝟐𝟗 − 𝟒𝟖𝟏. 𝟔𝟔𝟕 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟒𝟕. 𝟑𝟑  

 :(𝑺𝑺𝑩)المجموعات بينمربعات حساب مجموع (3

𝑺𝑺𝑩 =
(∑ 𝒙𝟏)𝟐 + (∑ 𝒙𝟐)𝟐 + ⋯ + (∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏
−

(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

𝑺𝑺𝑩 =
(𝟐𝟎)𝟐 + (𝟑𝟎)𝟐 + (𝟑𝟓)𝟐

𝟓
− 𝟒𝟖𝟏. 𝟔𝟔𝟕 

𝑺𝑺𝑩 =
𝟒𝟎𝟎 + 𝟗𝟎𝟎 + 𝟏𝟐𝟐𝟓

𝟓
− 𝟒𝟖𝟏. 𝟔𝟔𝟕 

𝑺𝑺𝑩 =
𝟐𝟓𝟐𝟓

𝟓
− 𝟒𝟖𝟏. 𝟔𝟔 = 𝟓𝟎𝟓 − 𝟒𝟖𝟏. 𝟔𝟔 
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𝑺𝑺𝑩 = 𝟐𝟑. 𝟑𝟑  

  :(𝐒𝐒𝐖)المجموعات داخلمربعات حساب مجموع (4

𝑺𝑺𝑾 = ∑ 𝒙𝟐 −
(∑ 𝒙𝟏)𝟐 + (∑ 𝒙𝟐)𝟐 + ⋯ + (∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝑵
 

𝑺𝑺𝑾 = 𝟓𝟐𝟗 − 𝟓𝟎𝟓 

𝑺𝑺𝑾 = 𝟐𝟒  

 من  الملموعات بينمربعات ملموع  طرحعن طريق  الملموعات داخلمربعات ملموع حسا  يمكن 

  .الملموع الكلي للمربعات

𝑺𝑺𝑾 = 𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑩 

𝑺𝑺𝑾 = 𝟒𝟕. 𝟑𝟑 − 𝟐𝟑. 𝟑𝟑 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟐𝟒  

 :(𝑴𝑺𝑩))التباين المفسر( بين المجموعا تالتباين  حساب(5

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒌 − 𝟏
 

𝑴𝑺𝑩 =
𝟐𝟑. 𝟑𝟑

𝟑 − 𝟏
=

𝟐𝟑. 𝟑𝟑

𝟐
 

𝑴𝑺𝑩 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟔  

 :(𝑴𝑺𝑾))تباين الخطأ( داخل المجموعاتالتباين  حساب(6

𝑴𝑺𝑾 =
𝑺𝑺𝑾

𝑵 − 𝒌
 

𝑴𝑺𝑾 =
𝟐𝟒

𝟏𝟓 − 𝟑
=

𝟐𝟒

𝟏𝟐
 

𝑴𝑺𝑾 = 𝟐  

 :(𝑭𝑪)حساب قيمة "ف" المحسوبة(7

𝑭𝑪 =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑾
=

  التباين الكبير

 التباين الصغير
 

𝑭𝑪 =
𝟏𝟏. 𝟔𝟔  

𝟐 
 

𝑭𝑪 = 𝟓. 𝟖𝟑  
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 :(𝑫𝒇)الحرية درجات  حساب-5

 :  (𝐷𝑓1)حسا  درجة الحرية بين الملموعات )درجة حرية البسط(  -أ

𝑫𝒇𝟏 = 𝒌 − 𝟏 

𝑫𝒇𝟏 = 𝟑 − 𝟏 

𝑫𝒇𝟏 = 𝟐  

  :(𝑫𝒇𝟐))درجة حرية المقام( حساب درجة الحرية داخل المجموعات -ب

𝑫𝒇𝟐 = 𝑵 − 𝒌 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟏𝟓 − 𝟑 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟏𝟐  

 أو بطريقة أخرى                     

𝑫𝒇𝟐 = 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 + 𝒏𝟑 − 𝒌 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟓 + 𝟓 + 𝟓 − 𝟑 = 𝟏𝟓 − 𝟑 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟏𝟐  

 :(𝑭𝑻)الادولية "ف"قيمة تحديد -6

 النسبة الفائية. الختباراإلحصائية  الداللةمن جدول  (𝑭𝑻)اللدولية "ف"قيمة تحدد -

 ،9المقدرة بـ  وعند درجة حرية البسط ،1.15عند مستوى الداللة  3.82بـ  (𝑭𝑻)اللدولية "ف"تقدر قيمة -

 كمايلي: اللدولية "ف"قيمة . وجنكتب اختصارا09المقدرة بـوعند درجة حرية المقام 

 𝑭𝑻(𝟎.𝟎𝟓,𝟐,𝟏𝟐) = 𝟑. 𝟖𝟗  
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  :األحادي تحليل التباينلالادول اإلحصائي  إنشاء-7

مستوى 

 الداللة

Sig 

ف 

المجدولة 

(𝑭𝑻) 

ف 

المحسوبة 

(𝑭𝑪) 

متوسط 

 المربعات 

 (MS) 

درجة 

 الحرية

 (DF) 

مجموع 

 المربعات

 (SS) 

 مصدر التباين

 (SV) 

 بين المجموعات 93.33 9 00.66 5.83 3.82 1.15

/ 
 داخل المجموعات 94 09 9

 الكليالمجموع  47.33 04 -

 المقارنة واتخاذ القرار: -8

.𝟓والتي تساو   (𝑭𝑪)المحسوبة "ف" قيمةبما أن  - والتي تساو   (𝑭𝑻)اللدولية "ف"قيمة أكبر من  𝟖𝟑

𝟑.      .جنرفض الفرضية الصفرية وجنقبل الفرضية البديلة فإجننا؛ 𝟖𝟗

  تفسير القرار:-9

في تحصيل مادة بين طلبة اللامعة توجد فروق ذات داللة إحصائية ، بأجنه  %𝟗𝟓بنسبة ثقة متأكدون جنحن

𝑫𝒇𝟐حرية تي، وعند درج %𝟓، بنسبة خطأالتدريستعيى لطريقة  اإلحصاء = 𝑫𝒇𝟏 و 𝟏𝟐 = 𝟐. 

 :المتوسـطات بـين المقارنات إجراء-11

لملموعات بين ا دالة إحصائياة وقبول الفرضية البديلة، أ  وجود فروق الصفري يةرفض الفرض تم أجنه وبما

لبساطة عملياته  𝑳𝑺𝑫اختبار استخدام ، ويفضل المتوسـطات بـين المقارجنات إجراء)المعاللات(، فيلب 

 .األخرى باالختبارات مقارجنة الحسابية

اختبار حساب 𝑳𝑺𝑫: 

جنستخدم فإجننا  ،المثال هذا فيفي عدد المشاهدات  الملموعات متساوية بما أن :𝑳𝑺𝑫 اختبار قانونكتابة  (0

  :التالي 𝑳𝑺𝑫 اختبار قاجنون

𝑳𝑺𝑫 = 𝑻𝑻√𝑴𝑺𝑾
𝟐  

𝒓 
 

 :LSD اختبار حسابل المعطيات الضروريةتحديد  (9

𝑴𝑺𝑾 = 𝟐                    𝑻𝑻(𝟎.𝟎𝟓,𝟏𝟐) = 𝟐. 𝟏𝟕𝟗             . 𝒓 = 𝟓 

 التعويض في القاجنون 

𝑳𝑺𝑫 = 𝟐. 𝟏𝟕𝟗√𝟐 ×
𝟐  

𝟓 
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𝑳𝑺𝑫 = 𝟏. 𝟗𝟒𝟖  

  حساب عدد المقارنات الثنائية: (3

ملموعات، فإن عدد المقارجنات الثنائية بين المتوسطات التي  ثالثأن المتغير المستقل مكون من  بما

 التالي:ك يمكن حسابهايلب إجرائها 

 𝟑 =
( 𝟏 − 𝟑  )𝟑

𝟐
 =

( 𝟏 − عدد الملموعات(عدد الملموعات

𝟐
 =  عدد المقارجنات

 هو ثالث مقارجنات. الثنائية بين المتوسطات التي يلب إجرائها المقارجنات عدد

 حساب متوسط كل مجموعة: (4

ةالمجموع األولى الثانية الثالثة  

 المجموع 91 30 35

ةالعينحجم  5 5 5  

 المتوسط 4 6 7

  :جدول الفروق بين المتوسطات إنشاء (5

 .(𝑳𝑺𝑫 قيمةأو يساو   على الفرق الدال إحصائيا )أكبر )*( وضع جنلمة

𝑳𝑺𝑫 طرق التدريس 3الطريقة  9الطريقة  0الطريقة  = 𝟏. 𝟗𝟒𝟖 

 التدريسطرق  المتوسط 7 6 4

 0الطريقة  4 *3- *2- -

 9الطريقة  6 1- - -

 3الطريقة  7 - - -

 على النتائج: التعليق (6

 9الطريقة ملموعة و 3الطريقة ملموعة بين متوسااطي  3.32عند مسااتوى الداللة فرق داال إحصااائيا  يوجد

ملموعة لصاااااالح  1الطريقة ملموعة و 3الطريقة ملموعة بين متوساااااطي و، 9الطريقة ملموعة لصاااااالح 

 .1الطريقة 
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 ةالثانية عشرالمحاضرة 

 املجموعات:حجوم يف حالة عدم تساوي ىلع تحليل التباين األحادي مثال 
، فاختار قراءةفي ال على تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية مختلفة قراءة برامج خمسةر يأثت بدراسة قام أحد الباحثين

؛ ملموعات، وكاجنت مستقلة ومتلاجنسة على خمسبطريقة عشوائية ها ، وقسمتلميذا 13عينة عشوائية حلمها

وطبق على كل ملموعة برجنامج قراءة مختلف، فحصل على النتائج الموضحة في ، وبافتراض أن توزيعاتها طبيعية

  اللدول التالي:

 

 ؟ي القراءةف المرحلة االبتدائية تالميذتحصيل تأثير دال إحصائيا على  المطبقة لبرامج القراءة المختلفةهل : المطلوب

 :الحل 

 طرح المشكلة:-1

  ؟قراءةال برامج اختالفالقراءة ب تحصيل في المرحلة االبتدائية تالميذ بين اختالفوجد هل ي

  صياغة الفرضيات:-2

 :الفرضية الصفرية                                         𝑯𝟎 ∶ 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = 𝝁𝟑 = 𝝁𝟒 = 𝝁𝟓  

 .قراءةال برامجالقراءة باختالف  تحصيل في المرحلة االبتدائية تالميذ بين اختالفوجد ي ال

 :متوسطان على األقل غير متساويين                                             الفرضية البديلة  𝑯𝟏:   

 .قراءةال برامجالقراءة باختالف  تحصيل في المرحلة االبتدائية تالميذ بين اختالفوجد ي

 ختيار األسلوب اإلحصائي المناسب: ا-3

جنوع  مستويات حسب خمس وفيه ؛القراءةبرامج لدينا متغيرين هما متغير مسقل جنوعي واحد يتمثل في بما أجنه 

بياجنات وهي: ال ،وتوفر شروط االستخدام ،الطال تحصيل درجات  يتمثل في ؛، ومتغير تابع كمي واحدالرجنامج

0البرنامج  9البرنامج   3البرنامج   4البرنامج   5البرنامج    

1 8 7 9 10 

4 6 6 10 12 

3 7 4 8 9 

2 4 9 6 11 

5 5 8 7 8 

2 5 5   

6 7    

5     
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هو  اإلحصائي المناسب األسلو فإن  الكمية، والتوزيع االعتدالي، واستقاللية المشاهدات، وتلاجنس التباين،

 .تحليل التباين األحادي

  :(𝑭𝑪)قيمة "ف" المحسوبة ياادإل العمليات الحسابية إجراء-4

 الجدول اإلحصائي التالي: إنشاء(0

 المشاهدات 0البرنامج  9البرنامج  3البرنامج  4البرنامج  5البرنامج 

𝒙𝟓
𝟐 𝒙𝟓 𝒙𝟒

𝟐 𝒙𝟒 𝒙𝟑
𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟐

𝟐 𝒙𝟐 𝒙𝟏
𝟐 𝒙𝟏 n 

100 10 81 9 49 7 64 8 1 1 1 

144 12 100 10 36 6 36 6 16 4 2 

81 9 64 8 16 4 49 7 9 3 3 

121 11 36 6 81 9 16 4 4 2 4 

64 8 49 7 64 8 25 5 25 5 5 

    25 5 25 5 4 2 6 

      49 7 36 6 7 

        25 5 8 

/ 50 / 40 / 39 / 42 / 28 𝒙 عيمامج   

510 / 330 / 271 / 264   / 𝒙𝟐 عيمامج   

 المتوسط 3,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10 /

𝑵 = 𝟑𝟏 ∑ 𝒙𝟐 = 𝟏𝟒𝟗𝟓 ∑ 𝒙 = 𝟏𝟗𝟗 
المجموع 

 الكلي

𝒏𝟓 = 𝟓 𝒏𝟒 = 𝟓 𝒏𝟑 = 𝟔 𝒏𝟐 = 𝟕 𝒏𝟏 =  حجم العينة 𝟖

 :(𝑺𝑺𝑻)لمربعاتالكلي ل المجموعحساب (9

𝑺𝑺𝑻 = ∑ 𝒙𝟐 −
(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟏𝟒𝟗𝟓 −
(𝟏𝟗𝟗)𝟐

𝟑𝟏
 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟏𝟒𝟗𝟓 − 𝟏𝟐𝟕𝟕. 𝟒𝟓𝟏𝟔 

𝑺𝑺𝑻 = 𝟐𝟏𝟕. 𝟓𝟒𝟖  

 :(𝑺𝑺𝑩)المجموعات بينمربعات حساب مجموع (3

𝑺𝑺𝑩 = (
(∑ 𝒙𝟏)𝟐

𝒏𝟏
+

(∑ 𝒙𝟐)𝟐

𝒏𝟐
+ ⋯ +

(∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏𝒌
) −

(∑ 𝒙)𝟐

𝑵
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𝑺𝑺𝑩 = (
(𝟐𝟖)𝟐

𝟖
+

(𝟒𝟐)𝟐

𝟕
+

(𝟑𝟗)𝟐

𝟔
+

(𝟒𝟎)𝟐

𝟓
+

(𝟓𝟎)𝟐

𝟓
) − 𝟏𝟐𝟕𝟕. 𝟒𝟓𝟏𝟔 

𝑺𝑺𝑩 = (𝟗𝟖 + 𝟐𝟓𝟐 + 𝟐𝟓𝟑. 𝟓 + 𝟑𝟐𝟎 + 𝟓𝟎𝟎) − 𝟏𝟐𝟕𝟕. 𝟒𝟓𝟏𝟔 

𝑺𝑺𝑩 = 𝟏𝟒𝟐𝟑. 𝟓 − 𝟏𝟐𝟕𝟕. 𝟒𝟓𝟏𝟔 

𝑺𝑺𝑩 = 𝟏𝟒𝟔. 𝟎𝟒𝟖  

 :(𝐒𝐒𝐖) (أو البواقي الخطأ) المجموعات داخلمربعات  مجموعحساب (4

𝑺𝑺𝑾 = ∑ 𝒙𝟐 − (
(∑ 𝒙𝟏)𝟐

𝒏𝟏
+

(∑ 𝒙𝟐)𝟐

𝒏𝟐
+ ⋯ +

(∑ 𝒙𝒌)𝟐

𝒏𝒌
) 

𝑺𝑺𝑾 = 𝟏𝟒𝟗𝟓 − 𝟏𝟒𝟐𝟑. 𝟓 

𝑺𝑺𝑾 = 𝟕𝟏. 𝟓  

 :(𝑴𝑺𝑩))التباين المفسر( بين المجموعا ت التباين حساب(0

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒌 − 𝟏
 

𝑴𝑺𝑩 =
𝟏𝟒𝟔. 𝟎𝟒𝟖

𝟓 − 𝟏
=

𝟏𝟒𝟔. 𝟎𝟒𝟖

𝟒
 

𝑴𝑺𝑩 = 𝟑𝟔. 𝟓𝟏𝟐  

 :(𝑴𝑺𝑾))تباين الخطأ( داخل المجموعاتالتباين  حساب(9

𝑴𝑺𝑾 =
𝑺𝑺𝑾

𝑵 − 𝒌
 

𝑴𝑺𝑾 =
𝟕𝟏. 𝟓

𝟑𝟏 − 𝟓
=

𝟕𝟏. 𝟓

𝟐𝟔
 

𝑴𝑺𝑾 = 𝟐. 𝟕𝟓  

 :(𝑭𝑪)"ف" المحسوبة قيمةحساب (3

𝑭𝑪 =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑾
=

  التباين الكبير

 التباين الصغير
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𝑭𝑪 =
𝟑𝟔. 𝟓𝟏𝟐 

𝟐. 𝟕𝟓
 

𝑭𝑪 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟕𝟕  

 :(𝑫𝒇)الحرية حساب درجات -5

 :  (𝑫𝒇𝟏)حساب درجة الحرية بين المجموعات )درجة حرية البسط( (0

𝑫𝒇𝟏 = 𝒌 − 𝟏 

𝑫𝒇𝟏 = 𝟓 − 𝟏 

𝑫𝒇𝟏 = 𝟒  

  :(𝑫𝒇𝟐)داخل المجموعات )درجة حرية المقام(حساب درجة الحرية  (9

𝑫𝒇𝟐 = 𝑵 − 𝒌 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟑𝟏 − 𝟓 

𝑫𝒇𝟐 = 𝟐𝟔  

 :(𝑭𝑻)الادولية "ف"قيمة تحديد -6

𝑭𝑻(𝟎.𝟎𝟏,𝟒,𝟐𝟔) = 𝟒. 𝟏𝟒  

  تحليل التباين األحادي:لالادول اإلحصائي   إنشاء-7

مستوى 

 الداللة

Sig 

قيمة ف 

 المجدولة 
(𝑭𝑻) 

قيمة ف 

 المحسوبة 
(𝑭𝑪) 

متوسط المربعات 

 )التباين(

(MS) 

 درجة الحرية

 (DF) 

 مجموع المربعات

 (SS) 

 مصدر التباين

 (SV) 

1.10 4.04 03.977 

 بين المجموعات 046.148 4 36.509

 داخل المجموعات 70.5 26 9.75

 الكلي 217.548 31 -

 المقارنة واتخاذ القرار: -8

.𝟏𝟑والتي تساو   (𝑭𝑪) المحسوبة "ف" قيمة - .𝟒 والتي تساو  (𝑭𝑻)اللدولية  "ف"قيمة من  كبرأ 𝟐𝟕𝟕 ؛ 𝟏𝟒

.𝟏𝟑      .الفرضية الصفرية جنقبل وبالتالي 𝟐𝟕𝟕 > 𝟒. 𝟏𝟒 
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 تفسير القرار:-9

تالف القراءة باخ تحصيل في المرحلة االبتدائية تالميذ بين اختالفوجد يبأجنه ،  %𝟗𝟗بنسبة ثقة متأكدون جنحن

𝑫𝒇𝟐 حرية تي، وعند درج %𝟏، بنسبة خطأقراءةال برامج = 𝑫𝒇𝟏 و 𝟐𝟔 = 𝟒 

 :المتوسـطات بـين المقارنات إجراء-11

ة وقبول الفرضية البديلة، أ  وجود فروق جوهرية بين الملموعات الصفري يةرفض الفرض وبما أجنه تم

 .𝑳𝑺𝑫اختبار باستخدام  المتوسـطات بـين المقارجنات إجراء)المعاللات(، فيلب 

اختبار حساب  𝑳𝑺𝑫:  

فإجننا  ،المثال هذا في عدد المشاهدات في متساويةغير الملموعات  بما أن :𝑳𝑺𝑫 اختبار  قانونكتابة  (0

  :التالي 𝑳𝑺𝑫 اختبار جنستخدم قاجنون

𝑳𝑺𝑫 = 𝑻𝑻√𝑴𝑺𝑾 (
𝟏 

𝒓𝒂 
+

𝟏 

𝒓𝒃 
) 

 :LSD اختبار الضرورية لحسابالمعطيات  (9

                           .  𝑻𝑻(𝟎.𝟎𝟏,𝟐𝟔) = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗            . 𝑴𝑺𝑾 = 𝟐. 𝟕𝟓 

  حساب عدد المقارنات الثنائية: (3

ملموعات، فإن عدد المقارجنات الثنائية بين المتوسطات التي يلب  خمسأن المتغير المستقل مكون من  بما

 إجرائها يمكن حسابها كالتالي:

 
( 𝟏 عدد الملموعات(عدد الملموعات−

𝟐
 =  عدد المقارجنات

𝟏𝟎 =
( 𝟏 − 𝟓  )𝟓

𝟐
 =  عدد المقارجنات

0 
4.14 

0H 
0H 

 الفرضية الصفرية  رفض 13.277

%1 
%29 
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 حساب متوسط كل مجموعة: (4

ةالمجموع األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة  

 المجموع 28 42 39 40 50

ةالعينحجم  𝟖 𝟕 𝟔 𝟓 𝟓  

 المتوسط 50 .3 6.00 6.50 8.00 10.00

 ق بين متوسطي كل مجموعتين:وللفر 𝑳𝑺𝑫حساب قيم  (5

  قيمة  حسا𝑳𝑺𝑫 9و 3لملموعتين ا متوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟏 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟖 
+

𝟏 

𝟕 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟏 = 𝟐. 𝟑𝟖𝟓  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫 1و 3الملموعتين  متوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟐 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟖 
+

𝟏 

𝟔 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟐 = 𝟐. 𝟒𝟖𝟖  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  9و 3لملموعتين ا متوسطيللفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟑 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟖 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟑 = 𝟐. 𝟔𝟐𝟕  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  2و 3الملموعتين  متوسطيللفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟒 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟖 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟒 = 𝟐. 𝟔𝟐𝟕  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  1و 9الملموعتين  متوسطيللفرق بين. 
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𝑳𝑺𝑫𝟓 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟕 
+

𝟏 

𝟔 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟓 = 𝟐. 𝟓𝟔𝟑  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  9و 9الملموعتين متوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟔 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟕 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟔 = 𝟐. 𝟔𝟗𝟖  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫 2و 9 الملموعتين متوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟕 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟕 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟕 = 𝟐. 𝟔𝟗𝟖  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫 9و 1 الملموعتين متوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟖 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟔 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟖 = 𝟐. 𝟕𝟗𝟎  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  2و 1 الملموعتينمتوسطي للفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟗 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟔 
+

𝟏 

𝟓 
) 

𝑳𝑺𝑫𝟗 = 𝟐. 𝟕𝟗𝟎  

  حسا  قيمة𝑳𝑺𝑫  2و 9الملموعتين  متوسطيللفرق بين. 

𝑳𝑺𝑫𝟏𝟎 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟗√𝟐. 𝟕𝟓 (
𝟏 

𝟓 
+

𝟏 

𝟓 
) 
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𝑳𝑺𝑫𝟏𝟎 = 𝟐. 𝟗𝟏𝟒  

 مجموعتين:للفروق بين متوسطي كل  𝑳𝑺𝑫قيم جدول  إنشاء (6

 0الفرق  9الفرق  3الفرق  4الفرق  5الفرق  6الفرق  7الفرق  8الفرق  2الفرق  01الفرق 

م𝟒 − م𝟑 م𝟓 − م𝟑 م𝟓 − م𝟐 م𝟒 − م𝟐 م𝟓 − م𝟐 م𝟒 − م𝟏 م𝟑 − م𝟏 م𝟓 − م𝟏 م𝟒 − م𝟏 م𝟑 −  م𝟐

𝑳𝑺𝑫𝟏𝟎 𝑳𝑺𝑫𝟗 𝑳𝑺𝑫𝟖 𝑳𝑺𝑫𝟕 𝑳𝑺𝑫𝟔 𝑳𝑺𝑫𝟓 𝑳𝑺𝑫𝟒 𝑳𝑺𝑫𝟑 𝑳𝑺𝑫𝟐 𝑳𝑺𝑫𝟏 

9.204 9.721 9.721 9.628 9.628 9.563 9.697 9.697 9.488 9.385 

  :الفروق بين المتوسطاتقيم جدول  إنشاء (7

برامج  برامج القراءة 5البرنامج  4البرنامج  3البرنامج  9البرنامج  0البرنامج 

 المتوسط 01.11 8.11 6.51 6.11 3.51 القراءة

 0البرنامج  3.51 *05.2- *05.2- *3522- *25.2- -

 9البرنامج  6.11 *0522- 2522- 25.2- - -

 3البرنامج  6.51 *35.2- .15- - - -

 4البرنامج  8.11 2522- - - - -

 5البرنامج  01.11 - - - - -

  التعليق على نتائج الجدول: (8

 البرجنامجملموعة  و 3 البرجنامجملموعة بين متوسطي  3.33عند مساتوى الداللة فرق داال إحصاائيا  يوجد -

لصااااااالح  1 البرجنامجملموعة  و 3البرجنامج ملموعة بين متوسااااااطي و، 9البرجنامج ملموعة لصااااااالح  9

ملموعة لصااااااالح  9البرجنامج ملموعاة  و 3البرجناامج ملموعاة و بين متوسااااااطي ، 1البرجناامج ملموعاة 

بين و، 2البرجنامج ملموعة لصااالح  2البرجنامج ملموعة و 3البرجنامج ملموعة بين متوسااطي و، 9البرجنامج 

بين متوسااااااطي  و، 2البرجنامج ملموعة لصااااااالح  2البرجنامج ملموعة و 9البرجناامج ملموعاة متوسااااااطي 

  .2البرجنامج ملموعة لصالح  2البرجنامج ملموعة و 1البرجنامج ملموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


