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االنحدار  األساسية لتحليل االفتراضاتاحد اهم  التباين ر مشكلة عدم تجانسبتتع : ستخلصالم

لذلك تعد من المواضيع المهمة في علم اإلحصاء لما لها  األحصائيهالخطي وغيرها من األساليب 

من تطبيقات مختلفة في العلوم اإلنسانية وغيرها من المجاالت األخرى , واغلب الباحثين يقع في 

ومن  التالي الحصول على نتائج مظللة ,خطأ كبير وهو تطبيق البيانات الحقيقية بدون اختبارها وب

ً على الباحث اختبار وفحص البيانات والمعلومات لمعرفة طبيعة  هذا المنظور اصبح لزاما

.  البيانات ولتوضيح العالقة القائمة بين العوامل المختلفة وتحليل النتائج بصورة ادق واشمل

استخدام األساليب االحصائية التي تهيئ له الوصف الموضوعي  وبذلك تظهر اهمية البحث في

جتهادات والعوامل الشخصية التي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على اسس بعيده عن اال لتجربتهالدقيق 

في حالة وجود القيم  أهم اختبارات تجانس التباين المعدلةوأخيرا تم عرض  البحث,على نتائج 

للتباين  –المعدل  Zوتمت المقارنة بين اختبار الشاذة لتشخيص مشكلة عدم تجانس التباين 

 االختبار.على معيار قوة  واالعتمادالمحاكاة  باستعمالواختبار ليفين المعدل 

basic  one of the variance  homogeneity-nonof  The problem Abstract:

assumptions of the analysis of variance and analysis of linear regression 

and other statistical methods for it is one of the important topics in 

statistics because of their different applications in the humanities and 

other areas, and most of the researchers is a big mistake, a real 

application data without testing and thus get a shaded results , from this 

perspective has become imperative for the researcher test and check data 

and information to determine the nature of the data and to explain the 

relationship between different factors and analysis of results in a more 

accurate and comprehensive. Thus, the importance of research in the use 

of statistical methods that create a substantive exact description of his 

experience on the foundations appear far from the interpretations and 

personal factors that have a direct impact may affect the search results, 

and finally has been the most important homogeneity modified variation 

tests in the case of abnormal values for the diagnosis of the problem of 

lack of homogeneity of variance and then after that, the application of 

tests on the fact that data and the comparison between them.                    

Keywords: Power of the test, simulation, Modified Z-variance 

test, Modified Levene test.  



 المقدمة:-1

أوضحته العديد من البحوث والدراسات و إن موضوع عدم تجانس التباين هو موضوع مهم   

يعد من المواضع المهمة في علم اإلحصاء لما له من تطبيقات مختلفة في العلوم إذ المختلفة 

الفرضيات األساسية التي يتم االعتماد عليها في أنموذج االنحدار  ومن أهماإلنسانية والطبيعية 

 اآلتية:الخطي المتعدد هي فرضية تجانس تباين الخطأ التي تمثل بالصيغة 

E(U U ́ ) = σu
2In                                                … …  (1) 

  :اآلتيةإما في حالة عدم تجانس التباين فان الفرضية تمثل بالصيغة 

E(U U ́) = [

σ1
2 0 … …

0 σ2
2 … 

⋮ ⋮ ⋱ σn   
2

]                     … … (2) 

إن وجود مشكلة عدم تجانس التباين في البيانات تؤثر على كل من التقدير وإجراءات االختبار و

تؤدي بالنتيجة الى قرارات  ألنهاالكشف عن هذه المشكلة  االنحدار , لذلك من المهم إن يتملتحليل 

غير العادية التي غالبا ما نسميها  وإن وجود بعض المشاهدات الشاذة أو,خاطئة ونتائج مظلله 

ات تؤدي بالقيم الشاذة هي ميزة شائعة جدا في تحليل البيانات وأن وجود هذِه القيم الشاذة في البيان

إلى ظهور مشكلة عدم تجانس التباين وبالتالي يواجه الباحث صعوبة في تحليل البيانات  , لذلك 

وان وجود القيم  يجب معرفة كيفية التعامل مع هكذا نوع من البيانات ألنها تؤثر في عملية التقدير.

قوم س , لذا سوف تالشاذة في النموذج ممكن ان تحول االنموذج المتجانس الى انموذج غير متجان

في هذه الدراسة بالتحقيق في العديد من النقاط وهي كيفية عمل اختبارات عدم التجانس 

(Heteroscedasticity  في حالة احتواء البيانات على قيم شاذة إذ تبين الدراسات السابقة إن )

على القيم البيانات االختبارات االعتيادية )الكالسيكية(  تعاني من سوء التحليل عندما تحتوي هذه 

للدور المهم بما يتناسب مع هكذا حاالت و االختباراتبتعديل بعض  االهتمامالشاذة , ومن هنا بدأ 

 الذي تقدمة هذا االختبارات في التعامل مع البيانات في حاله احتوائها على القيم الشاذة  .

فرضية تساوي التباينات للمتغيرات المستقلة من خالل  باختبار ,(Levene 1960)قام الباحث 

بالنسبة للمتغيرات الظاهرة  (scale)طريقة حصينة تتمثل بتحويل الفرضية من حالة القياس

بالنسبة للمتغيرات أخرى تمثل القيمة المطلقة  (location)المدروسة لتمثل حالة الموقع

( للعينة في حالة  t-testن ثم تطبيق اختبار ) لالنحرافات )انحراف القيم عن الوسط الحسابي( وم

   one way of)  ( لتحليل التباين باتجاه واحدF-testوجود متغيرين مستقلين واختبار )

analysis of variance)( 1974. وكذلك قدم الباحثان Woodward Overall &)  اختبار

(– z التباين,) ( استنادا إلى صيغه اختبارFisher & Yatesع ) من خالل تحويل  م, 1963ام

إلى المستوى  (degree freedom)( مع درجات حرية Chi - squareإحصاءه مربع كاي )

العادي حيث يكون أداءها جيد جدا مع بيانات التوزيع الطبيعي ولكن تنتج العديد من األخطاء 

 (Skewed or leptokurticومنها خطأ النوع األول عندما تكون العينات من توزيع )



إلى أول اختبار حصين يتم تطبيقه في حالة  ,(Olsson & Sandvik 1982)وتوصل الباحثان 

تساوي التباينات للبيانات المزدوجة من خالل تطبيق أهم االختبارات الالمعلمية لمعالجة حالة 

ابتعاد البيانات عن التوزيع الطبيعي والتي تخص المقارنة بين موقعين متغيرين مرتبطين 

 1988قدم الباحثان ) كما و .(Wilcoxons Signed Rank – Test)باستعمال تطبيق اختبار 

Merran & Maxewll  بحثا تضمن بعض اختبارات عدم تجانس التباين في نموذج , )

االنحدار وكذلك درسا أيضا القيم الحرجة لالختبارات ومن خالل مقارنة هذه االختبارات التي تم 

كاة .كما وقدم دراستها في البحث مع اختبارات أخرى باستعمال تجارب مونتي كارلو للمحا

القيسي( , بحثا تضمن أسلوب بيز وبيز التجريبي للتشخيص ومعالجة مشكلة عدم  1999الباحث )

تجانس التباين , باإلضافة إلى ذلك قام الباحث أيضا بالمقارنة بين الطرائق التقليدية مع الطرائق 

لمقارنة بين الطرائق . البيزية ولكي يقدم أفضل الطرائق قام الباحث باستعمال أسلوب المحاكاة ل

" في صيغة Medianباستعمال الوسيط " Bootsrap & Forythe) 2004)وأوصى الباحثان 

-P( حيث تم الحصول على )Brown-Forsythe) اختبار إحصاءه ( فيLeveneاختبار)

valueطريق  ن( عbootstrop)تكون أكثر قوة من صيغة توزيع  ( التي(Fكما واجرى .)  كل

المعلمية االختبارات  دراسة لتطبيق Lemeshko and Gorbuneva) 2012من الباحثان )

 Violeta)ن و قدم الباحثي ة لتحليل التباين.األساسي االفتراضاتالتباين في ظل انتهاك  لتجانس

De La Huerta Contrerasa, Humberto Vaquera Huertaa & Barry C. 

Arnoldb 2014) التباين لتجانسا , بحثا اقترحا فيه اختبار  (type II right-censored  )

( ويتوزع مربع كأي بدرجة Bartlett’sويستند هذا االختبار على إحصاءه اختبار بارتليت )

المعدلة الختبار تجانس التباين ( Bartlett’s( وباستخدام تجارب المحاكاة من إحصاءه )1حرية )

ق ألثنين من المجموعات في حالة عدم تساوي العينات . كما ودرس تم الحصول على الفرو

اختبار فرضيات تجانس تباين األخطاء في حالة عدم توفر الشروط  (,فرحان 2014الباحث )

النوع  بينهما,والفرضيات الخاصة بها من خالل دراسة نوعين من االختبارات والمقارنة فيما 

تم دراسة سلوك هذه االختبارات مع أربع حاالت من توزيع األول يمثل االختبارات المعلمية إذ 

البيانات ولغرض تحقيق المقارنة بين االختبارات المعلمية تم استعمال أسلوب المحاكاة الختبار 

فرضية تساوي تباين الخطأ من خالل احتساب الخطأ من النوع األول وقوة االختبار لهذه 

( , لدراسة Sataeva and Lemeshko 2016)كما واجرى كل من الباحثان  االختبارات.

 لتجانس التباينات في ظل غياب بعض كالسيكيةال األحصائيهخواص وقوة االختبارات 

 الخاصة بتحليل البيانات . المهمةاألساسية  االفتراضات

 الجانب النظري  -2

الخطي المتعدد وكذلك  االنحداراألساسية ألنموذج  االفتراضاتسيتم في هذا المبحث معرفة    

 معرفة ماهي القيم الشاذة وطريقة التعامل معها واخيراٌ عرضت اختبارات تجانس التباين المعدلة.

                                 [4][1]  االنحدارمشكلة عدم تجانس تباين الخطأ في نموذج 1-2

ان مشكلة عدم تجانس التباين تعتبر من اهم المشاكل التي تؤدي الى الحصول على نتائج غير    

دقيقة ومظللة ألي نموذج احصائي ووجود هذه المشكلة بالتحديد يخلق كثير من المشاكل التي 

الخطي وتحدث هذه  لالنحدارالباحثين وتؤثر على مختلف طرق التقديرات الكالسيكية  تواجه

ندما يكون هناك تفاوت كبير بدرجة التباين وخاصة عندما يتم االعتماد على البيانات عالمشكلة 

وجود هذه المشكلة من عدم من المهم جدا التأكد من  لذلكمقطعية في تقدير معالم األنموذج , ال



ومن اجل دراسة هذه الظاهرة نفترض إن  , التي تهتم بدارسة تجانس التباينات االختباراتخالل 

,Xلدينا ) Yنموذج االنحدار  الخطي المتعدد الذي يمثل بالصيغة اآلتية:( متغيرات أل 

                               Y = Xβ + U                             … … (3)    

 إذ إن :

Y( متجه عمودي من المشاهدات المتغير المعتمد ذو بعد :n1. ) 

β  متجه عمودي من المعلمات ذو بعد :1(r+1. ) 

X  مصفوفة المعلومات ذو بعد :n(r+1) . من مشاهدات المتغيرات التوضيحية 

U( موجه عمودي ذو بعد :n1. من قيم األخطاء العشوائية ) 

( من r( يجب أن تتحقق الفرضيات األساسية ول )β) الم النموذج معتقدير متجه ولكي نتمكن من 

إذ يستند األنموذج أعاله الى الفرضيات األساسية لخواص الخطأ العشوائي  ةالتوضيحيالمتغيرات 

(U:في العالقة المدروسة )- 

E(U) = 0  

E(UiUj) = 0                  ∀        i ≠ j 

[E(UÚ) = σ2In] = var(u) 

( تكون مصفوفة Inعلما إن ) مستقرة,( حول متوسطها تكون Uوذلك يعني بأن قيم تباين )

 باإلضافة (,Unit Matrixوأحاديه ) (,nnلشروط وهي مربعة ذو بعد )خاضعة للعديد من 

 مشكلة التعدد الخطي.غيرات المستقلة تكون بين المت إالهو يجب ور يأخالى شرط 

 اآلتي:ويمكن تلخيص نقاط الفرضيات األساسية بالشكل 

U~i. i. d(0 , σ2In)                                       … …  (4) 

يكون تباين حد الخطأ  الخطي المتعدد االنحدارلنموذج  وعلى أساس االفتراضات األساسية

 العشوائي بالصيغة اآلتية:

σ1
2 = σ2

2 =  … … … … = σn      
2  

 Error Homogeneity of varianceوتعرف الفرضية أعاله بفرضية تجانس تباين الخطأ ) 

Assumption  ولكن في اغلب األحيان ال تتحقق هذه الفرضية , وإذا لم تتحقق فرضية تجانس )

 التباين فان ذلك يؤدي إلى عدم ثبوت تباين الخطأ بين المشاهدات .

σ1
2 ≠ σ2

2 ≠  … … … ≠ σn
2   



 ( Heteroscedasticityوهذا يؤدي إلى ظهور مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ ) 

  lues                         vaoutlier                                           ]5[ القيم الشاذة-2-2 

يمكن تعريف القيم الشاذة : بانها المشاهدة التي تكوون بعيودة جودا عون بقيوة المشواهدات األخورى    

ضوومن البيانووات المسووتخدمة تحووت الدراسووة  إي ضوومن العينووة الواحوودة بمعنووى أخوور تكووون هووذه 

( مع المشاهدات األخورى التوي تكوون تحوت الدراسوة مموا inconsistentغير متسقة )المشاهدات 

وذكوور البوواحثون انووه ال يمكوون التعاموول مووع هووذه القوويم ك حولهووا وتسوومى  القوويم الشوواذة , تثيوور الشووكو

بواسطة الطرق التقليدية الكالسيكية التي تستخدم في تقدير معالم االنحدار ألنها تكون غيور كفووءة 

ال تتأثر بهذه القيم وتكون  طرائق بديلةول على مقدرات جيدة  ولذلك كان البد من إيجاد في الحص

اقوول حساسووية تجوواه هووذه القوويم ولقوود اثبتووت الدراسووات والبحوووث التووي قوودمت فووي هووذا المجووال إن 

المقدرات الحصينة قادرة على التعامل مع وجود قيم الشوواذ فوي البيانوات , كموا نعلوم هنواك العديود 

طرائوق تشوترك فوي نقطوة أساسوية لطرائق الحصينة التي يمكن استخدامها إال إن اغلب هوذه المن ا

عوود ) المشوواهدة الشوواذة (  عوون المشوواهدات األخوورى وإن تإعطوواء وزن اقوول للمشوواهدة التووي تبهووي : 

وهنواك العديود مون الطرائوق الغرض من إعطاء وزن هو لكي نقلل من تأثير هذه المشاهدة الشاذة. 

وبعد اكتشاف الشواذ فوي البيانوات هنواك  (,(Boxplotشواذ بعضها يكون بياني كطريقة لكشف ال

   :هماطريقتان للتعامل مع البيانات 

 المشواهدات يعتبورحذف هذه  وإذا تمحذف أو التخلص من المشاهدات الشاذة  األولى: هيالطريقة 

 البيانات.تحريف أو خلل في 

هووووي ان يووووتم التعاموووول مووووع هووووذه المشوووواهدات موووون خووووالل االعتموووواد علووووى  الثانيووووة:الطريقووووة 

عووون المقووودرات العاديوووة التوووي تسوووتخدم فوووي الطووورق الكالسووويكية التوووي  الحصوووينة بووودالالمقووودرات 

 .وتكون المفاضلة بين هذه الطرائقوهناك العديد من الطرائق الحصينة  سابقا,تم ذكرها 

 وجود القيم الشاذة:عدم تجانس التباين في حالة  راتاختبا3-2

هناك العديد من االختبارات التي تستخدم للكشوف عون مشوكلة عودم تجوانس التبواين ولكون تكوون    

هذه االختبارات غير فعالة إي بمعنى تكون غير كفوءة عندما تحتووي البيانوات علوى قويم شواذة لوذا 

حيووث يووتم أوال اكتشوواف مشووكلة عوودم  المعدلووةسوووف يووتم عوورض بعووض اختبووارات تجووانس التبوواين 

تجووانس تبوواين الخطووأ بواسووطة االختبووارات االعتياديووة ثووم بعوود ذلووك يووتم عوورض عموول االختبووارات 

االختبووارات لمعرفووة إي االختبووارات المسووتخدمة هووي  هووذه وبعوود ذلووك عموول المقارنووة بووينالمعدلووة 

ظوول وجووود مشووكلة عوودم  األفضول واألكفوواء موون بووين االختبوارات المسووتخدمة فووي هووذه الدراسووة فوي

 تجانس التباين في حالة القيم الشاذة .

  variance test-Zmodified                         ]9][10][6[المعدل  للتباين -Zاختبار 1-3-2

 Overall and  هوووووو احووووود اختبوووووارات تجوووووانس التبووووواين قووووودم مووووون قبووووول الباحثوووووان   

 Woodward وان هوووذا يسوووتخدم للكشوووف عووون مشوووكلة عووودم تجوووانس التبووواين   1974عوووام

لوووه اداء جيووود للغايوووة فوووي حالوووة البيانوووات التوووي يوووتم توزيعهوووا بشوووكل طبيعوووي , ولكنوووه  االختبوووار

https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=613&q=Overall,+J.E.,+and+Woodward,+J.A.,+A+simple+test+for+heterogeneity+of+variance+in+complex+factorial+design,+Psychometrika,+39,+311%E2%80%93318+(1974).&sa=X&ved=0ahUKEwii_Jiih_LPAhXIWRoKHT14DCoQgwMIHQ
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=613&q=Overall,+J.E.,+and+Woodward,+J.A.,+A+simple+test+for+heterogeneity+of+variance+in+complex+factorial+design,+Psychometrika,+39,+311%E2%80%93318+(1974).&sa=X&ved=0ahUKEwii_Jiih_LPAhXIWRoKHT14DCoQgwMIHQ
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=613&q=Overall,+J.E.,+and+Woodward,+J.A.,+A+simple+test+for+heterogeneity+of+variance+in+complex+factorial+design,+Psychometrika,+39,+311%E2%80%93318+(1974).&sa=X&ved=0ahUKEwii_Jiih_LPAhXIWRoKHT14DCoQgwMIHQ


عنووود احتوووواء هوووذه  توزيعوووات العينوووات منحرفوووة اول عنووودما تكوووون ينوووتج خطوووأ مووون النووووع االو

  -هي : االختباروان فرضية  , قيم شاذةالعينات علي 

H0: σ1
2 = ⋯ =  σK

2  

H1: σ1
2 ≠ ⋯ ≠  σK

2  

 التالية:تمثل بالصيغة تللتباين Z -اختبار ان صيغة و

Z =
1

m − 1
∑ zi

2

m

i=1

                                           … (5) 

zi = √
ci(ni − 1)si

2

MSE
− √ci(ni − 1) −

ci

2
                                   … (6) 

ci = 2 +
1

ni
 

MSE =
1

N − m
 ∑ ∑(xij − xi)

2

ni

j=1

m

i=1

 

  : mعدد العينات 

حجم العينة لـ  i-th   من المشاهدات   : ni    

si:    مقدر غير متحيز لتباينات العينة
2 

xi متوسط العينة :i    ,     N = ∑ ni
m
i=1 

البيانوات عون التوزيوع  بوانحرافبوجوود القويم شواذة او  االعتيادية تتأثر االختباراتوكما ذكرنا ان 

بدراسات جديودة لتحديود  Overall and Woodwardن العالما قام 1976عام  الطبيعي لذلك في

وان  العينة,ى حجم تعتمد عل cمستقرة وثابته وقد وجدوا ان قيمة  ziحتى تصبح التباينات  ciقيمة 

عالجة وبالتالي يعمل على م  Ziهي التي تحدد معامل القياس الذي يؤثر على التغير في قيم  c قيمة

 : 1]1[ هي  ci الجديدة الىوان الصيغة  التباينات,مشكلة عدم تجانس 

ci = 2.0 (
2.9 + 2 ni⁄

K
)                             … … (8) 

 هو: Overall and Woodwardالذي استخدمه العالمان  مؤشرالوأن 

K =
∑ Zij

4

ni − 2
                                                … … (9) 



Zij =
Xij − X̅i

√
ni − 1

ni
Si

2

                                   … … (10) 

 :تيةاالبالصيغة  ةوالمتمثل الجديدة, ciوبعدها استخراج قيمة 

ci = 2.0 [
1

Ki
(2.9 +

0.2

ni
)]

1.6(ni−1.8Ki+14.7)
ni

                 … (11) 

 :االتيبالقانون   ciومن ثم تعويض قيمة

Zi = √
ci(ni − 1)Si

2

MSE
− √ci(ni − 1) −

ci

2
        … (12) 

  األصلي:للتباين  – Zوبعدها نطبق قانون 

F =
∑ Zi

2 k
i=1

K − 1
                     … (13) 

k)الجدولية بدرجة حرية  Fمع قيمة  االختباروتقارن قيمة احصاءة  − 1 , α) مستوى معنوية بو

الجدولية نرفض فرضية العدم ونقبل  Fاكبر من قيمة  االختباراحصاءة  كانت قيمة فاذا  (0.05)

الفرضية البديلة الي تنص على عدم تساوي التباينات اي ان التباينات غير متجانسة أما اذا كانت 

فهذا يعني قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة اي ان  Fاقل من قيمة  االختباراحصاءة 

 .التباينات متساوية 

  test  LeveneModified                                           ]7][6[المعدل تبارليفين اخ2-3-2

هو اختبار إحصائي يستخدم في اإلحصاء االستداللي لتقيم المساواة بين الفروق لمتغير يحسب     

 عوام (Howard Levene) الباحوث لمجموعتين أو أكثور بشورط إن تكوون متسواوية حيوث نواق 

 كول أو جوزء يبتعود التوي المسوتقلة ( مون المتغيورات(k لـ التجانس فرضية اختبار مشكلة م 1960

 االفتراضات من العينة خروج حالة في حساسية اقل ليفين ويعد اختبار الطبيعي التوزيع عن منها

 :هي االختبار وان فرضية قوة, اقل انه إال األساسية

H0: σ1
2 = ⋯ =  σK

2  

H1: σ1
2 ≠ ⋯ ≠  σK

2  

 اآلتية:المتمثل بالصيغة 

 

W =
(N − K) ∑ Ni(Z̅i. − Z̅..)

2K
i=1

(K − 1) ∑ ∑ (Z̅ij − Z̅i.)
2ni

j=1
K
i=1

          … … (14) 

: ni المجموعة في القيم عدد: N                       (i) المجموعات لكل الكلي العدد . 



k  :المجموعات عدد يمثل . 

=| 𝑌𝑖𝑗 − Y̅i.| Zij                                ,                ان و  Y̅i.  المجموعة : متوسط 𝑖  . 

Z̅.. =
1

N
∑ ∑ Zij

n2
j=1

n1
i=1                           ,               Z̅i. =

1

N
∑ Zij

n1
i=1 

( المستخدم فوي االختبوار mean( بدال من )median)إما في هذا البحث تم االعتماد على الوسيط 

(Levene االعتيادي فوي حسواب )Zij ,  وهوي الصويغة التوي توصول إليهوا الباحثوانBrown & 

Forsyth) )م وعوادةً 1974عوام  فوي ( موا يسومى هوذا االختبوار باختبوارBrown & Forsyth,) 

 االتي:وتكون صيغة االختبار النهائية على النحو 

 

H0: σ1
2 = σ2

2 = ⋯ = σk 
2   

H1: σ1
2 ≠ … ≠ σk

2 

ML =
(N − k) ∑ Ni (z̅i. −z̅. . )2k

i=1

(k − 1) ∑ ∑ (zij − z̅i. )2 ni.
j=1

ki
i=1

                          … … (14) 

Where        Zij = |yij − ỹi.| 

 إن:حيث 

K العينة.: هو عدد اختالف المجموعات التي شملتها 

N للعينة.: المجموع الكلي 

ni حجم العينة في المجموعة :i . 

Yij متجه قياس المتغير :j  في المجموعةi . 

: ỹi.( الوسيطmedian للمجموعة الفرعية )i . 

Zi.: ( المتوسطmean(المتوسط ل )zij( للمجموعة الفرعية ) (i. 

z̅ ( المتوسط العام لكل :zij. ) 

 حالة:وبالتالي يمكن تكوين قاعدة القرار هي رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة في 

ML > F (α , K − 1 , N − K )                                            … (15) 

, F (αحيث إن  K − 1 , N − K ) ( هي القيمة الحرجة العليا لتوزيعFمع درجة حرية )(k-1 )

( نقبل فرضية العدم 23( , إما في حالة عدم تحقق الصيغة )α( عند مستوى داللة ) N-kو )

ونرفض الفرضية البديلة هذا يعني ان التباينات غير متساوية وهناك فروق معنوية بين المتغيرات 

. 

 



 [2] وصف تجربة المحاكاة /الجانب التجريبي -3

عودم  فرضوية اختبار طرائق بين المقارنة وهو الدراسة من المتوخى الهدف الى الوصولألجل    

 الوى الطريقوة الوصوول لغورض البيانوات لتوليود المحاكواة اسوتخدام الوى اللجووء توم تجوانس التبواين

 وباالعتمواد كوارلو مونوت اسولوب اسوتعمال توم وقود للكشف عن مشكلة عودم تجوانس التبواين المثلى

سيتم وصف مراحل تجربوة المحاكواة مون خوالل الخطووات وج االنحدار الخطي المتعدد على نموذ

 اآلتية:

( على وفق نموذج 𝑦𝑖( للمتغير المعتمد )100, 60, 20, 14تم توليد عينات بأحجام مختلفة ) •

 المتعدد:االنحدار الخطي 

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + ui       … (16)     

  i = 1,2 ,3 , … … … , n 

, 0( يتبع التوزيع الطبيعي ويتم توليدة بمتوسط ) uiحيث إن المتغير العشوائي ) σ2.)  

على ضوئها يتم رفض  التيدم تجانس التباين تم كتابة فرضيات ع المرحلة االولىبعد إكمال  •

  البديلة.فرضية العدم والفرضية  وقبول

كانت تحتوي على ثالثة مراحل في المرحلة األولى كانوت نسوبة القويم  إن القيم التي تم توليدها •

( اموا فوي المرحلوة الثالثوة %20المرحلة الثانية كانت نسوبة القويم الشواذة ) ( وفي%10الشاذة )

 من البيانات.( %30فقد كانت نسبة القيم الشاذة فيها هي )

 االختبار. بإحصاءاتتم كتابة القيم الجدولية التي استخرجت من الجداول الخاصة  •

للحصوووول علوووى نمووووذج  المهموووةتوووم تعيوووين قووويم افتراضوووية للمعوووالم وتعتبووور مووون الخطووووات و •

 يأتي:ه المعالم موضحه كما الخطي وهذ االنحدار

( β0 = 3, β1 = −1.5, β2 = −1, β3 = 1.5) 

β0 = 4, β1 = −2.5, β2 = −2.5, β3 = 3) ) 

 (.OLSاالعتيادية )تم تقدير معلمات األنموذج بطريقة المربعات الصغرى  •

علوووووى نسوووووبة  باالعتموووووادالخطوووووي  االنحوووووداروتوووووم توليووووود الخطوووووأ العشووووووائي فوووووي نمووووووذج  •

 مسبقا.القيم الشاذة المفترضة 

 تموووتالعشووووائي المتعووودد واحتسووواب معووودل الخطوووأ  االنحووودار نمووووذجان توووم اسوووتخراج  وبعووود •

المعوودل  Z)ار اختبوو بينهووا وهوويسوويتم المقارنووة فيمووا  التوويكتابووة اختبووارات تجووانس التبوواين 

 ليفين المعدل( للتباين, -

 مرة.( 1000تم تكرار التجربة ) •

عوووون طريووووق المقارنووووة المووووذكورة  بووووين االختبوووواراتاألفضوووول موووون  االختبووووارتووووم احتسوووواب  •

  -األتية: الصيغة  باستعمالوالتي يتم ايجادها  �̂� االختبارعلى معيار قوة  باالعتماد



�̂�(𝑇) =
𝐾(𝑇)

𝑅
 

 وان:

:𝐾(𝑇) هو عدد مرات رفض احصاءة االختبار(𝑇)  للفرضية(𝐻0)الخاطئة. 

: 𝑅.عدد مرات تكرار التجربة 

 عرض وتحليل نتائج تجربة المحاكاة 

سوويتم  االفتراضوويةبعوود كتابووة برنووامج المحاكوواة وتحديوود قوويم معووالم نموووذج االنحوودار الخطووي    

عوورض نتووائج المحاكوواة وقوووة االختبووار وتحليوول نتائجهووا فووي حالووة وجووود مشووكلة عوودم تجووانس 

 -يأتي: التباينات والقيم الشاذة كانت النتائج كما 

 الحالة االولى 

 وتقديرات معالم األنموذج هي %( 10) القيم الشاذة في البياناتعندما تكون نسبة    

( β0 = 3, β1 = −1.5, β2 = −1, β3 = 1.5) 

  

 ان  ( نالحظ1من خالل النظر الى الجدول )

بالمقارنوووة موووع اختبوووار ليفوووين  أفضووولللتبووواين كوووان يمتلوووك قووووة اختبوووار  –المعووودل  zاختبوووار ♦ 

 المعدل.

هنالوووك عالقووووة طرديوووة مووووع قووووة االختبووووار وحجووووم العينووووات فكلموووا زاد حجووووم العينوووة كلمووووا ♦ 

 االختبار.ازدادت قوة 

 ضووعيفةنالحووو وجووود اقوول قوووة اختبووار اي ان االختبووارات تكووون  14فووي حالووة حجووم عينووة ♦ 

 .في حجوم العينات الصغيرة

اي ان االختبووار يعموول  االختبووارالكبيوورة نالحووو وجووود اعلووى قوووة  العينوواتفووي حالووة حجوووم ♦ 

 الكبيرة. العيناتمع  وأفضلبشكل اكفئ 

اي ان هوووذا  14 العينوووةحالوووة حجوووم  صوووفر فووويكانوووت قيموووة اختبوووار ليفوووين المعووودل تسووواوي  ♦

 .كون ضعيف جدا مع العينات الصغيرةاالختبار ي

 (0.05( نتائج قوة االختبار في حالة مستوى معنوية )1جدول )

N=100  N=60   N=20   N=14    حجم العينة 

 االختبار               

0.3360 0.2950 0.1250 0.0930 Z    للتباين  –المعدل 

 ليفين المعدل          0 0.05181 0.0930 0.1380

 

 



 -الى: ير معالم االنموذج يوبتغ%( 10عندما تكون نسبة القيم الشاذة في البيانات )

β0 = 4, β1 = −2.5, β2 = −2.5, β3 = 3 

 -ان:  ( نالحظ2ر معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد وعرض النتائج في جدول )يبعد تغي

 المعدل.بالمقارنة مع اختبار ليفين  أفضلللتباين كان يمتلك قوة اختبار   –المعدل  zاختبار ♦ 

هنالك عالقة طردية مع قوة االختبار وحجوم العينات فكلما زاد حجم العينة كلما ازدادت قوة ♦ 

 االختبار.

 الحجم.اختبار ليفين كان األضعف وبالتحديد في حالة حجوم العينات صغيرة ♦ 

اي ان االختبار يعمل بشكل  االختبارالكبيرة نالحو وجود اعلى قوة  تالعينافي حالة حجوم ♦ 

 الكبيرة. العيناتمع  وأفضلاكفئ 

 الخطي.بعد تغيير معالم نموذج االنحدار  االختبارنالحو تغيير نتائج قوة ♦ 

 (0.05( نتائج قوة االختبار في حالة مستوى معنوية )2جدول )

N=100  N=60   N=20   N=14     العينةحجم 

 االختبار               

0.4050 0.3280 0.2430 0.1480 Z    للتباين  –المعدل 

 ليفين المعدل          0 0.0790 0.1020 0.1490

 

 الحالة الثانية  

 ( وتقديرات معالم األنموذج هي %20عندما تكون نسبة القيم الشاذة في البيانات )

( β0 = 3, β1 = −1.5, β2 = −1, β3 = 1.5) 

 -ان:  ( نالحظ3من خالل النظر الى الجدول )

 للتباين كان يمتلك قوة اختبار افضل بالمقارنة مع اختبار ليفين المعدل . – المعدلz اختبار ♦ 

هنالك عالقة طردية مع قوة االختبار وحجووم العينوات فكلموا زاد حجوم العينوة كلموا ازدادت قووة ♦ 

 االختبار.

 %20االختبار بعد زيادة القطع بنسبة هناك زيادة نسبية في قوة  ♦

فووي  ضووعيفةنالحووو وجووود اقوول قوووة اختبووار اي ان االختبووارات تكووون  14فووي حالووة حجووم عينووة ♦ 

 حجوم العينات الصغيرة 

 .األفضل مع احجام العينات الكبيرةتكون قوة االختبار  ♦

 

 

 

 

 



 (0.05( نتائج قوة االختبار في حالة مستوى معنوية )3جدول )

N=100  N=60   N=20   N=14    حجم العينة 

 االختبار               

0.6210 0.5390 0.4460 0.1270 Z    للتباين  –المعدل 

 ليفين المعدل          0.0667    0.0955  0.1179  0.1640

 

  -الى: وبتغيير معالم األنموذج ( %20عندما تكون نسبة القيم الشاذة في البيانات )

β0 = 4, β1 = −2.5, β2 = −2.5, β3 = 3 

 

 -ان:  ( نالحظ4ير معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد وعرض النتائج في جدول )يبعد تغ

بالمقارنة مع  أفضلكان يمتلك قوة اختبار  للتباين فقد –المعدل  z في اختبارهناك تفوق واضح ♦ 

 المعدل.اختبار ليفين 

هنالك عالقة طردية مع قوة االختبار وحجووم العينوات فكلموا زاد حجوم العينوة كلموا ازدادت قووة ♦ 

 االختبار.

 الحجم.اختبار ليفين كان األضعف وبالتحديد في حالة حجوم العينات صغيرة ♦ 

اي ان االختبوار يعمول بشوكل  االختبوارالكبيرة نالحو وجوود اعلوى قووة  العيناتفي حالة حجوم ♦ 

 الكبيرة. العيناتمع  وأفضل اكفئ

% عنهوا فوي 20وايضا هناك زيادة نسبية في قوة االختبار عند ادخال قويم شواذة للبيانوات بنسوبة  ♦

 %.10حالة ادخال قيم شاذة بنسبة 

 .الخطي االنحداربعد تغيير معالم نموذج  االختبارنالحو تغيير نتائج قوة  ♦

 

 (0.05مستوى معنوية )( نتائج قوة االختبار في حالة 4جدول )

N=100  N=60   N=20   N=14    حجم العينة 

 االختبار                 

0.7010 0.6560 0.3150 0.1910  Z   للتباين –المعدل 

 ليفين المعدل       0.0960 0.1940  0.2179  0.2640

 

 

 



 

 الحالة الثالثة 

 ( وتقديرات معالم األنموذج هي %30عندما تكون نسبة القيم الشاذة في البيانات )

( β0 = 3, β1 = −1.5, β2 = −1, β3 = 1.5) 

 

 -ان:  ( نالحظ5من خالل النظر الى الجدول )

للتباين كان يمتلك قوة اختبار افضل بالمقارنوة موع اختبوار ليفوين المعودل فقود  –المعدل z اختبار ♦ 

وكانت اقل قوة اختبار حصول ,  100( عند حجم 0.8830حصل على اعلى قوة اختبار مقدارها )

 . 14( عند حجم 0.2560عليها هنا كان مقدارها )

هنالك عالقة طردية مع قوة االختبار وحجووم العينوات فكلموا زاد حجوم العينوة كلموا ازدادت قووة ♦ 

 االختبار.

 %30هناك زيادة نسبية في قوة االختبار بعد زيادة القطع بنسبة  ♦

اي ان  (0.1420فقوود كووان مقوودارها ) وجووود اقوول قوووة اختبووارنالحووو  14فووي حالووة حجووم عينووة ♦ 

 في حجوم العينات الصغيرة  ضعيفةاالختبارات تكون 

 .األفضل مع احجام العينات الكبيرةتكون قوة االختبار  ♦

 

 (0.05( نتائج قوة االختبار في حالة مستوى معنوية )5جدول )

N=100  N=60   N=20   N=14    حجم العينة 

 االختبار               

0.8830 0.7590 0.5570 0.2560 Z    للتباين  –المعدل 

 ليفين المعدل          0.1420 0.2685  0.3045 0.4210

  -الى: معالم األنموذج وبتغيير ( %30عندما تكون نسبة القيم الشاذة في البيانات )

β0 = 4, β1 = −2.5, β2 = −2.5, β3 = 3  

 -ان:  ( نالحظ6نموذج االنحدار الخطي المتعدد وعرض النتائج في جدول )بعد تغيير معالم 

كوووان يمتلوووك قووووة اختبوووار مقووودارها  للتبووواين فقووود –المعووودل  z فوووي اختبوووارهنووواك تفووووق واضوووح ♦ 

مع اختبار ليفين المعدل الوذي حصول علوى قووة اختبوار  بالمقارنة 100( عند حجم عينه 0.9040)

 .100ة ( عند حجم عين0.4580مقدارها )

هنالك عالقة طردية مع قوة االختبار وحجووم العينوات فكلموا زاد حجوم العينوة كلموا ازدادت قووة ♦ 

 االختبار.

 الحجم.اختبار ليفين كان األضعف وبالتحديد في حالة حجوم العينات صغيرة ♦ 

عنهوا فوي % 20وايضا هناك زيادة نسبية في قوة االختبار عند ادخال قويم شواذة للبيانوات بنسوبة ♦ 

 %.10حالة ادخال قيم شاذة بنسبة 



 الخطي. االنحدار انموذجبعد تغيير معالم  االختبار نتائج قوة نالحو تغيير ♦

 (0.05( نتائج قوة االختبار في حالة مستوى معنوية )6جدول )

N=100 N=60 N=20 N=14 
 حجم العينة

 االختبار                

0.9040 0.8220 0.4890 0.2170 Z    للتباين  –المعدل 

 ليفين المعدل       0.1770 0.3180 0.3540 0.4580

 

 -االستنتاجات: 

كان للتباين  –المعدل Z الجانب التجريبي يمكن القول بان اختبار   نتائج من دراسة -1

قبل فرضية العدم والتي تنص على ان التباينات متساوية وبالتالي اثبت عدم ياألفضل ألنه 

 الشاذة.بالقيم  تأثره

قد تبين انه اختبار ضعيف في حالة بعد تطبيق اختبار ليفين المعدل لتجانس التباين  -2

 الصغيرة.مع حجوم العينات  استعماله

الخطي  االنحدارتبين ان هناك تأثيرا معنويا من قبل القيم الشاذة على معلمات نموذج  -3

 R2 من قيمة وتقللMSE الخطأ المتعدد حيث ان القيم الشاذة تعمل على تضخيم تباين 

 .  Fوقيمة

كلما تكون  العينةوجود عالقة طردية بين قوة االختبار وحجوم العينات فكلما يكبر حجم  -4

  أفضل. االختبارقوة 

وجود عالقة طردية بين القيم الشاذة وقوة االختبار فكلما تكون نسبة القيم الشاذة في  -5

 االختبار.قوة  تزداداالبيانات اعلى كلما 

 -التوصيات: 

أو عند وجود التطرف في قيم المتغيور )المتغيورات( التوضويحية أو فوـي المتغيوـر المعتمود  -1

 للتباين. - المعدل Z في كليهما يفضل استخدام طريقة

يمكون تعميمهوا  ان االستنتاجات التي تم التوصل اليها محدده فقط بالحواالت المدروسوة وال -2

عندما تكون عدد المشاهدات غير متساوية عند مختلوف العينوات  فمثالعلى حاالت اخرى 

 . هذه الدراسةفربما تكون النتائج التي يتوصل اليها مختلفة عن نتائج 

ضوورورة تشووخيص وتقليوول أثوور القوويم الشوواذة عنوود تطبيووق نموووذج تحليوول االنحوودار المتعوودد  -3

 .لنموذج أفض علىللحصول 
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