
 7من  1الصفحة 
 

 املرشوع

 السؤال الأول

 ( ال/  نعمخمططة )نوع الزايرة )قريب / صديق / زميل معل( وهل اكنت بدراسة العالقة بني  زايدقام الباحث 

 ار العينة املطلوبة بشلك عشوايئ وحصل عىل اجلدول التايل:يخ  قام الباحث اب

 اجملموع زميل معل صديق قريب التخطيط

 46 13 9 24 نعم

 954 565 100 289 ال

 1000 578 109 313 اجملموع

 

 املطلوب:

 (امسيفئوي أأو -رتيب-". )نس يبنوع الزايرةد مس توى القياس للمتغري "يدحت .1

 تصنيفي -امسي 

 البديةلوالفرضية  الفرضية الصفريةصياغة  .2

حصائية بني  الفرضية الصفرية:  ""املتغريان مس تقالن . أأونوع الزايرة والتخطيط لهاال توجد عالقة ا 

حصائية بني والفرضية البديةل:  ني".  أأو " املتغريين غري مس تقلنوع الزايرة والتخطيط لها توجد عالقة ا 

 

  حساب التكرارات املتوقعة .3

 

جياد قمية اكي تربيع .4  ا 

    17.3 

جياد درجات احلرية .5   ا 

 2( = 1-2( *)1-3( = )1-( * )عدد الصفوف 1-)عدد الأمعدة 
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حصايئ ابس تخدام اجلدول   .6  (%5تربيع )عند مس توى دالةل  اخلاص بتوزيع اكيالقرار اال 

حصائيا عند مس توى دالةل  17.313رفض الفرض الصفري... قمية اكي تربيع  حصائية  %5داةل ا  ىل وجود عالقة ا  ممايشري ا 

 غري مس تقلني(نوع الزايرة والتخطيط للزايرة . )نوع الزايرة والتخطيط لهابني 

أأكرب من  17.313قمية اكي تربيع  ابلتايلو 5.99 ة احلرجةميق ل احنصل عىل  %5و مس توى دالةل  2ابس تخدام درجات حرية 

ىل أأن رمق 13.82مث  9.21الأرقام تزداد  أأن ربيع تقع عىل ميينه )الحظممايدل عىل أأن قمية اكي ت" رجةالقمية احل ( وهذا يشري ا 

بيع تصاحهبا ام اجتهنا حنو الميني وهذا يعىن أأن قمية اكي تر أأيضا أأن ادلالةل اال حصائية تقل لك يقع أأقىص الميني...الحظ 17.313

حصائية أأقل من   ...%5دالةل ا 

حصائيا بني املتغريينو أأ  ىل رفض الفرض الصفري وابلتايل وجود عالقة داةل ا   أأي عبارة تشري ا 

ذا اكنت قمية اكي تربيع تساوي أأو أأكرب من  ذا الفرض الصفري رفضا)القمية احلرجة( )ابخ صار ا  اكنت أأصغر  وا 

 الفرض الصفري( اقبل
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  درجات الحرية
(df) 

[13]value  2χ 

1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 6.64 10.83 

2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.60 5.99 9.21 13.82 

3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.82 11.34 16.27 

4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 18.47 

5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 20.52 

6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 22.46 

7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 24.32 

8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 26.12 

9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 27.88 

10 3.94 4.86 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 29.59 

P value (Probability) 0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 0.001 

 دال إحصائيا غيردال إحصائيا 

 

 

 السؤال الثاين

 وجاءت النتاجئ اكلتايل:بدراسة أأثر طريقة التدريس عىل حتصيل الطالبات يف مادة العلوم  بالل قام الباحث

 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

 9 5 816. 1.63 7 4 احملااكة

 11 7 1.15 2.00 9 3 احملارضة

 18 12 1.73 3.00 15 3 تعاوين

Total 10 10 4.06 1.28 5 18 

 
 

 

 

ANOVA 

 العلوم

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 114.000 006. ؟ 57.000 ؟ 

Within Groups 34.000 7 4.857   

Total 148.000 9    

https://en.wikipedia.org/wiki/Chi-squared_distribution#cite_note-13
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Multiple Comparisons 

 العلوم

Scheffe 

(I) التدريس (J) التدريس 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 3.1812 -7.1812- 526. 1.68 2- احملارضة احملااكة

 -2.8188- -13.1812- 006. 1.68 8- تعاوين

 7.1812 -3.1812- 526. 1.68 2 احملااكة احملارضة

 -4610.- -11.5390- 036. 1.79 6- تعاوين

 13.1812 2.8188 006. 1.68 8 احملااكة تعاوين

 11.5390 4610. 036. 1.79 6 احملارضة

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 :منك املطلوب

 )املطلوب اثنان فقط( التباين. ذكر رشطني من رشوط اس تخدام حتليل .7

a)  أأن يكون املتغري املس تقل مقاسا عىل املس توى الامسي التصنيفي 

b)  (فئوي أأو نس يب)أأن يكون املتغري التابع مقاسا عىل املس توى المكي 

c) وأأن يتبع املتغري التابع التوزيع الطبيعي 

d) اس تقاللية اجملموعات 

e) التوزيع العشوايئ 

f)  يف لك مجموعة 30ل عن أأفراد العينة اليقعدد 

 د مس توى القياس للمتغري "طريقة التدريس" واملتغري "التحصيل".يدحت .8

a)  تصنيفي( –طريقة التدريس )امسي 

b)  مكي/ فئوي(يف مادة العلوم التحصيل( 

 

 ادلراسة.املتغري التابع واملس تقل يف هذه حتديد  .9

a)    املطرقة تؤثر يف اللوح املعدين طريقة التدريس متثل املتغري املس تقل 

b) ميثل املتغري التابع يف مادة العلوم والتحصيل 
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 والفرضية البديةلالفرضية الصفرية  .10

a)  :3الفرض الصفري= µ 2=  µ1µ  

b)  :وعليه ليس من الواجب أأن ختتلف لكها...فيكفي اخ الف عىل الأقل أأحد املتوسطات خمتلف ...الفرض البديل 

 واحد مهنا فقط لرفض الفرض الصفري... 

جياد قمية  .11  الأرقام داخل اجلدولمبعرفة العالقات بني  (F) فا 

 ( تساوي حاصل قسمة م وسط املربعات بني اجملموعات و م وسط املربعات داخل اجملموعات11.735) قمية ف

𝟓𝟕

𝟒. 𝟖𝟓𝟕
 

ANOVA 

 العلوم

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 114 006. 11.735 57.00 ؟ 

Within Groups 34 7 4.85   

Total 148 9    

 

جياد درجات احلري .12  "Between Groupsاجملموعات " بنية ا 

( ومبعرفة العالقات بني اجملموع اللكي دلرجات احلرية  1 –درجات احلرية بني اجملموعات تساوي )عدد اجملموعات 

 (2= 7-9بني اجملموعات ودرجات احلرية داخل اجملموعات .... ) وأأنه يساوي حاصل مجع درجات احلرية

 

ANOVA 

 العلوم

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 114 2 57.00 006. ؟ 

Within Groups 34 7 4.85   

Total 148 9    

 

  %5، عند مس توى دالةل p-value "فل "لقمية الاحامتلية ل ابلنظر القرار اال حصايئ  .13

  حنو دالعىل عىل الأقل أأحد املتوسطات خمتلفوابلتايل . %5رفض الفرض الصفري لأن القمية الاحامتلية أأقل من 

حصائيا  .ا 
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Multiple Comparisons 

 العلوم

(I) 

 التدريس

(J) 

 التدريس

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 3.1812 -7.1812- 526. 1.68 2- احملارضة احملااكة

 -2.8188- -13.1812- 006. 1.68 8- تعاوين

 7.1812 -3.1812- 526. 1.68 2 احملااكة احملارضة

 -4610.- -11.5390- 036. 1.79 6- تعاوين

 13.1812 2.8188 006. 1.68 8 احملااكة تعاوين

 11.5390 4610. 036. 1.79 6 احملارضة

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

حصائيا عند مس توى دالةل  .14  حملااكةاطريقة درسن بط حتصيل الطالبات الاليت بني م وس %5هل توجد فروق داةل ا 

 ؟احملارضة طريقة الاليت درسن ابس تخدام وم وسط حتصيل الطالبات

ىل قراءة اجلدول اخلاص ابملقارانت البعدية...   حنتاج ا 

حصائيا عن نقبل الفرض الصفري ونقول .%5أأكرب من  (526.القمية الاحامتلية املصاحبة ) وى د مس تال توجد فروق داةل ا 

ن وم وسط حتصيل الطالبات الاليت درس احملااكةطريقة ط حتصيل الطالبات الاليت درسن ببني م وس %5دالةل 

 طريقة احملارضةابس تخدام 

 

حصائيا عند مس توى دالةل  .15  حملااكةاطريقة ط حتصيل الطالبات الاليت درسن ببني م وس %5هل توجد فروق داةل ا 

 درسن بطريقة التعمل التعاوين؟وم وسط حتصيل الطالبات الاليت 

حصائيا عند مس توى  نرفض الفرض الصفري ونقول .%5أأقل من  (0.006القمية الاحامتلية املصاحبة ) توجد فروق داةل ا 

بطريقة  نوم وسط حتصيل الطالبات الاليت درس بطريقة احملااكةبني م وسط حتصيل الطالبات الاليت درسن  %5دالةل 

 ينالتعمل التعاو

 

حصائيا عند مس توى دالةل  .16  ابس تخدامبني م وسط حتصيل الطالبات الاليت درسن  %5هل توجد فروق داةل ا 

 بطريقة التعمل التعاوين؟درسن وم وسط حتصيل الطالبات الاليت  احملارضةطريقة 

حصائيا عند مس توى نرفض الفرض الصفري ونقول . %5أأقل من  (0.036القمية الاحامتلية املصاحبة ) توجد فروق داةل ا 

بطريقة  رسنوم وسط حتصيل الطالبات الاليت داحملارضة  بطريقةبني م وسط حتصيل الطالبات الاليت درسن  %5دالةل 

 ينالتعمل التعاو
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 السؤال الثالث

Group Statistics 

 الرشكة 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 الانتاج
A 10 4000.0000 942.80904 298.14 

B 10 5700.0000 1251.66556 395.81140 

 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 الانتاج
Equal variances 

assumed 

1.256 .277 -3.43- 18 .003 -17 495.5 

Equal variances not 

assumed 
  

-3.43- 16.72 .003 -17 - 495.5 

جياد التايل:  املطلوب ا 

 الخ بار "ت" للعينات املس تقةل؟ البديةلوالفرضية الفرضية الصفرية  .17

 H0: µ1 = µ 2  أأو   H0: µ1 - µ2 = 0  

H1: µ1 ≠ µ 2      أأو   H1: µ1 – µ2 ≠ 0 

حصائيا عند مس توى دالةل  يوجد فرق دالهل  .18  ؟B الرشكة انتاجوم وسط  A الرشكة انتاجبني م وسط  %5ا 

وعليه نرفض الفرض الصفري ونقول  %5( أأقل من مس توى ادلالةل 0.003الاحامتلية املصاحبة لقمية ت )القمية 

حصائية بني  نتاجم وسط توجد فروق ذات دالةل ا  نتاجم وسط و  A الرشكة ا  قرأأان نتاجئ الصف ... B  الرشكة ا 

  ولو مل يتحقق لقمنا بقراءة الصف الثاين....20الأول لأن رشط جتانس التباين قد حتقق كام سريد يف السؤال رمق 

جياد قمية اخلطأأ املعياري  .19  A الرشكة توسطمل ا 

جيادها ابس تخدام املعادةل   التالية:قمية اخلطأأ املعياري للمتوسط ميكن ا 

   
 298.14وعليه فقمية اخلطأأ املعياري تساوي 

  ؟اال حصايئ(هل حتقق رشط جتانس التباين )أأورد الفرض الصفري والبديل وقرارك  .20

 2        :الفرض الصفري
2σ=  2

1σ: 0H  

  :2      الفرض البديل
2σ ≠ 2

1σ: aH 

  :اخ بار ليفني لتجانس التباينالاخ بار املناسب 

 :( أأكرب 0.277القمية الاحامتلية الخ بار ليفني لتجانس التباين )ف.حتقق رشط جتانس التباين  نعم القرار اال حصايئ

 %5من مس توى ادلالةل 

 عوات ابلتوفيق يف ادلاريأأصدق ادلمع 


