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  F أو النسبة الفائية anovaتحليل التباين 
  

  :من شروط تحليل التباين ما يلي

 أن وسط اإلقامة يؤثر على أفترض: أن يكون الباحث قد حدد الفرضية التي يريد االشتغال عليها، من مثل) 1

  .التالميذ التحصيل الدراسي لدى

التي يجب  الخ من المتغيرات... وى الدخل  مستأو مستوي السن أوالمستوى التعليمي  انسجام العينة على) 2

   اهاضبط

  غيرهاوسط اإلقامة أو ضبط المتغيرات التي يريد الباحث قياسها من مثل تحقيق التعلم أو متغير الجنس أو ) 3

، أي يمكن إضافة بعضها إلى البعض اآلخر وإمكانية استخراج كميةأن تكون المعطيات المجمعة لدى الباحث ) 4

  نها مالمتوسطات

لى إ من مثل التقسيم ،لى مجوعات فرعية كل واحدة منها تخضع لصيغة متغير معينإأن يقسم الباحث العينة ) 5

 االقتصادي بالنسبة لمتغير المستوى الثقافي أو ومرتفع متوسط، ومستوى الجنس بالنسبة لمتغير وإناث ذكور

  الخ... لألسرة،

  

 وآخرون يسكنون القريةلى حسب وسط اإلقامة إلى أفراد يسكنون  قسمناها إ فردا20لنفترض أن لدينا عينة من 

 مجموعة :مجموعتين فرعيتين حسب نتيجة االختبار) وفق اختبار معين مثال(، وفي كل مجموعة ضبطنا المدينة

  .نتائج المتمدرسين على وسط اإلقامة تأثير، وأردنا معرفة المتوسط تحت وأخرى توجد فوق المتوسطتوجد 

 بعد إخضاع العينة الختبار معين واستخراج ننا حصلنا على الجدول التالي المكون من أربعة أعمدةولنفترض أ

  :المتوسط وتحديد النتائج التي حصلت على نقط فوق المتوسط وأخرى تحت المتوسط

  

    قرية  مدينة

  المجموع  تحت المتوسط  فوق المتوسط  تحت المتوسط  فوق المتوسط
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  :إذن لينا أربع ظروف تجريبية* 

  نقط أكثر من المتوسط لدى تالميذ المدينة. 1

  نقط أقل من المتوسط لدى أطفال المدينة. 2

  نقط أكثر من المتوسط لدى تالميذ القرية. 1

  نقط أقل من المتوسط لدى أطفال القرية. 2

  دا فر20ولدينا * 

  

  :الخطوات التي يلزم اتباعها التخراج النسبةالفائية هي

  الكلي للمربعاتحساب المجموع . 1

  )أو بين الظروف التجريبية (بين المجموعاتحساب مجموع المربعات . 2

  داخل المجموعاتمجموع المربعات . 3

  

  الكلي للمربعاتالمجموع . 1

 ثم نطرح منها مربع المجموع الكلي مقسوما على عدد ،ا نأخذ كل قيمة من قيم الجدول ونستخرج مربعهأنهي 

  :أفراد العينة

11² +14²+21²+16²+16²+3²+3²+5²+9²+10²+15²+15²+18²+18²+1²+1²+4²+9²+10²+10²(- )202(²  
                                                                                                          20  

=) 121+196+196+256+256+9+9+25+81+100+225+225+324+324+1+1+16+81+100+100 (

– 40804  
     20  
 =2646 – 2040.2  

  605.8= المجموع الكلي للمربعات 

  

  بين المجموعاتمجموع المربعات . 2

الكلي  نأخذ مربع مجموع العمود مقسوما على عدد األفراد فيهن ثم نطرح من المجموع مربع المجموع أنهو 

  مقسوما على عدد أفراد العينة
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) =1008.2 + 180 + 1089 + 204.17 (– 2040.2  

 =2481.37 – 2040.2  

  441.17= مجموع مربعات بين المجموعات 

  

  داخل المجموعاتمربعات مجموع ال. 3

  )مجموع المربعات بين المجموعات (–) المجموع الكلي للمربعات= (

  ]2 ناقص نتيجة العملية رقم 1أي نتيجة العملية رقم [

) =605.8 (–) 441.17(  

  164.63= مجموع المربعات داخل المجموعات 

  

  بعد ذلك يجب استخراج درجات الحرية

  :2 و ن1ن):  الذي نستخرج فيه درجة حرية واحدة²عكس كا(من الحرية في تحليل التباين لدينا درجتين 

  3) = 1 – 4) = (1نستخرجها من عدد المجموعات ناقص  (1ن

  16) = 1 – 6) + (1 – 4) + (1 – 5) + (1 – 5) = (1نستخرجها من عدد القيم في كل عامود ناقص  (2ن

  16 = 2، و ن3 = 1إذن ن

  

  Fألفقية في جدول لقراءة القيم ا " 1ن "نستعمل 

   Fلقراءة القيم العمودية في جدول  " 2ن" ونستعمل 

   3/16= دح : إذن لدينا درجة الحرية

  

  ثم نستخرج الجدول العام للنسبة الفائية

  

  النسبة الفائية  التباين    درجة الحرية    مجموع الربعات  مصدر التباين

    147.06  =  3  ÷  441.17  بين المجموعات

          ÷  14.29  

    10.29  =  16  ÷  164.63  داخل المجموعات

        19    605.8  المجموع

  )الرجوع إلى جدول النسبة الفائية لقراءته (0.01، دالة عند 3/16=، دح14.29=ف
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نجد القيمتين التاليتين إحداهما فوق األخرى وما ) 16 (=2ن و) 3 (=1ن "عند قراءة الجدول الموالي عند تقاطع 

  :على التوالي

  ) شك% 5 ثقة و% 95أي  (0.05 في السطر األول وتفيد أن حدود الداللة هي 3.24 -

  ) شك% 1 ثقة و% 99أي  (0.01 في السطر الثاني وتفيد أن حدود الداللة هي 5.29 -

  

إن وسط اإلقامة يؤثر على :  فرضيتنا التي تقولونؤكد. إذن نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود اختالفات

   الدراسي لدى التالميذالتحصيل

  

  .كيفية قراءة جدول النسبة الفائية حسب النسبة الفائية التي حصنا عليها وحسب درجاتا لحرية التي لدينا

  

  1ن

  2ن

  0.05الداللة عند دود ح

  ولالسطر األأي 

  0.01الداللة عند دود ح

  السطر الثانيأي 

التقاء انة خ

  "2ن" و  "1ن"

 


