
:سنقوم بإدخال عالمات عشرة طالب في مادتي اللغة والرياضيات : مثال   

: عالمات مادة اللغة  60,68,60,74,80,84,80,72,62,82     
 56,60,64,82,76,72,74,66,64,86 : عالمات مادة الرياضيات   

 نريد أن نعرف العالقة بين درجة الطالب بين المادتين فنرسم رسم مبدئي  لمعرفة العالقة مبدئيا قبل إيجاد معامل االرتباط
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 نختار 
Simple Scatter 

 ثم 
Define 
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 ننقل المتغيرات إلى 
X- axis 
Y-axis  

 
 نضغط لنكتب عنوان للرسم

Title 
 ونضغط

Continue then ok 
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من بعضها البعض ولكن ال يمكن معرفة معامل االرتباط ( الدرجات)نرسم خط مستقيم لنرى مدى تقارب النقاط 

 بالضبط ولكن نعلم من الرسم أنه متقارب والعالقة طردية بين المادتين 
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:سنقوم بإدخال عالمات عشرة طالب في مادتي اللغة والرياضيات : مثال   

: عالمات مادة اللغة  60,68,60,74,80,84,80,72,62,82     
 56,60,64,82,76,72,74,66,64,86 : عالمات مادة الرياضيات   

 Analyze  ----  Correlate---  Bivariateنضغط   
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ننقل المتغيرات 

 التي نريد إيجاد 

العالقة بينها ثم 

نختار أي من 
 معامالت االرتباط 
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معامل االرتباط 
 =0.776 

(عالقة قوية)  
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  اختبار تحليل التباين األحادي االتجاه
One-Way Analysis of Variance 

(ANOVA) 

 

فقط نرغب في وضع فرضية حول اختالف متوسطات , عندما يكون لدينا ثالثة مجموعات أو أكثر من البيانات•

 .(.أي وسطها الحسابي) المجموعات 

 .ويستخدم اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه في حال وجود متغير تابع واحد ومتغير مستقل يتضمن عدة مستويات •

 .وسنطبق كيفية استخدام تحليل التباين على المثال القادم •

 :مثال •

 وقد تم تسميد 0 , 50 , 100 , 150: أجرت إحدى المنشآت الزراعية تجربة استخدمت فيها أربعة أنواع من السماد •

كل نوع على خمسة قطع من األراضي الزراعية لزراعة القمح وبعد شهر تم اختيار أحد القطع الزراعية التي تم •

 .  تسميدها عشوائيا وتم حساب طول نبات القمح بالسنتيمتر لكل نوع 

 ؟؟ طول النباتمتوسط هل يمكن أن نستنتج أن األربعة أنواع من السماد لها نفس التأثير على •

        36.7,40.2,37.3,38.90,39.4     :كالتالي ( طول النبات)كانت القياسات   (0)وجد أن عند النسبة •

   48.1,45.7,49.3,45.3   :كالتالي ( طول النبات)كانت القياسات   (50)وجد أن عند النسبة •

 47.2,50.9,49.2     :كالتالي ( طول النبات)كانت القياسات   (100)وجد أن عند النسبة •

 46.3,49.5,51.2,47.7,46.30      :كالتالي ( طول النبات)كانت القياسات   (150)وجد أن عند النسبة •
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والمقاييس المقابلة لها وهكذا  ندخل باقي النسب       ندخل البيانات السابقة فنبدأ بالسماد ذو النسبة(0)

 (150,100,50) 
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 نبدأ بحساب اختبار التباين وذلك بعد إدخال البيانات نضغط
Analyze----compare Means ----one-way ANOVA 
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نضع هنا 

المتغير 

 التابع وهو 
height 

 هنا نضع المتغير المستقل
rate  وهو 

ومن ثم نضغط    
options 

3الورشة رقم -سناء عبدهللا أبو نصره.أ 12  



 نضغط 
Options 

ثم تظهر الشاشة المقابلة 

 فنضغط
Descriptive 

Then continue ---OK 
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 سنقوم باختبار الفرضية األساسية أن المتوسطات متساوية عند جميع نسب التسميد

بين المتوسطات فروقاتضد الفرضية البديلة أن هناك   

هنا يتم حساب الوسط واالنحراف المعياري وفترة الثقة 

من ( نسبة)وأقل وأكبر قيمة ألطوال النبات لكل نوع 

.السماد   
 

 
P-value= 0< α=0.05 

 نرفض الفرضية األساسية ونقبل بالبديلة

بين المتوسطات   فروقاتإذن يوجد   
 

      قيمة االختبار
F=32.012 
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