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ب  

 ملخص الرسالة

مشكالت استخدام تحليل التباين األحادي والمقارنات البعدية 
 وطرق عالجها

 محمد موسى محمد الشمراني
   يعتبر أسلوب تحليل التباين من أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في المجاالت       

 األسلوب على عدداً من االفتراضات التي تعد مشكلة تمنع     هذا وحيث يعتمد البحثية،  
 أن  إلى في حالة عدم تحققها،  لذا فإن الدراسة الحالية تهدف            األسلوباستخدام هذا   

توضح للباحثين أهم هذه االفتراضات وكيفية التأكد من تحققها في البيانات و تقـديم     
سلوب اإلحصائي فـي الرسـائل   البدائل المقترحة لها ومن ثم تقويم استخدام هذا األ      

 تحقيقاً لألهداف السابقة حدد الباحث مشكلة الدراسة فـي التسـاؤالت             و .الجامعية
هل توجد مشكالت تمنع استخدام تحليل التباين عنـد مقارنـة متوسـطات             : التالية

درجات طالب الصف الثالث الثانوي في مادة الحاسب؟ ثم ما هي االفتراضات التي             
بيانات واالفتراضات التي ال تتوفر فيها وما هي البـدائل الممكـن            تتوفر في هذه ال   

استخدامها؟ ثم ما مدى االلتزام بهذه االفتراضات والتأكد من تحقيقها عند اسـتخدام             
تحليل التباين في رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى؟ وهل تم تـوفر              

جابة على تسـاؤالت الدراسـة تـم     شروط المقارنات البعدية عند استخدامها؟ و لإل      
استخدام المنهج الوصفي، كما تم اختيار عينة عشوائية من درجات الطالب للدراسة            
. التطبيقية، أما الدراسة التقويمية فقد تم عمل مسح شامل لجميع الرسائل الجامعيـة            

 وكان من أهم النتائج، مخالفة    . كما قام الباحث بتصميم وإعداد أداة لجمع المعلومات       
البيانات لشرط تجانس التباين وشرط االعتدالية في الدراسة التطبيقية، وجود فروقاً           

، كـذلك  األسـلوب كبيرة في حجوم العينات في كثير من الدراسات المستخدمة لهذا    
وكان من  . عدم مالئمة أساليب المقارنات البعدية المستخدمة بعد التحليل اإلحصائي        

ي حالة عدم تحقـق االفتراضـات،  ضـرورة          البحث عن بدائل ف   ،  أهم التوصيات 
 المقارنـات   اسـتخدام أسـلوب    العينات قدر اإلمكان،     أحجامالمحافظة على تساوي    

 . اإلحصائي السابقالبعدية الصحيح بناء على التحليل 
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ج 

 ديرـتق كر وـش
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سـيدنا محمـد               

 ..وسلم وبعدله وصحبه صلى اهللا عليه وآ
 الدكتور ربيع  األستاذادةــسع أستاذي الفاضـل إلىديري ـدم شكري وتقـأق   
ه المشرف على البحث على ما بذله من جهود مخلصه ومساعدة قيمة    ـد ط ـسعي

 فلـه منـي     البحث، هذا    وإتمام  لها األثر الكبير على تطور     سديدة كان  وتوجيهات
 وأن يجزيه اهللا عني وعـن       له بالصحة والعافية   عاءوافر التقدير واالمتنان والد   

 .الجزاءطلبة العلم موفور 
 سعادة األستاذ الـدكتور    أستاذي الفاضل    إلى أتوجه بجزيل الشكر والتقدير      كما   

زايد بن عجير الحارثي على تفضله بمناقشة الرسـالة فـي مراحلهـا األوليـة               
  مني جــزيل الشـكر وفـائق       له ف  وإثرائها بآرائه وتوجيهاته السديدة    والنهائية
 .واالحترامالتقدير 

 الثبيتـي    بن حامد  علي سعادة الدكتور  إلى أتوجه بخالص الشكر والتقدير      كما   
 .ذلكالذي تفضل مشكوراً بقبول مناقشة هذه الرسالة فله الشكر واالمتنان على 

ل  تفض  سعادة الدكتور على سعيد عسيري الذي      إلى شكري   أقدمكما ال يفوتني أن     
 . خطة البحثةشبمناق

أيضاً أشكر أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس من أكـاديميين وإداريـين               
 .العلميوفنيين على ما بذلوه من مساعدة خالل المشوار 

كما أتقدم بشكري للمسئولين بمكتبة جامعة أم القرى المركزية وكـذلك مكتبـة               
دالعزيز للعلوم والتقنية بالريـاض     كلية التربية وكذلك المسئولين بمدينة الملك عب      

 إخراج هذا البحـث     على ما بذلوه وقدموه لي من مراجع ومعلومات ساعدت في         
 .ةبالصورة الحالي

 .  وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينالجزاء، أن يجزي الجميع خير  اهللاأسألو
    

 البــاحث
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د  

 

 إهداء
 

 هدي هذا العمل املتواضعأ
 

 جزاهم ا خري اجلزاء.. .ووالدتي والدي إىل
 وأبنائي زوجيت إىلو....... .وأخواتي إخوتي إىلو

  اًعلم كل طالب إىلو
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ه  

 قائمة المحتـويات
 

 ج ...............................................................شـكر و تقـدير

 د .........................................................................اءإهد

 ه ............................................................قائمة المحتـويات

 ز ..............................................................قائمة الجداول

 ح .............................................................قائمة األشكال

 ٢.......................................................الفـــصــل األول

 ٢.......................................................المدخل إلى الدراسة

 ٣............................................................مقــدمــة

 ٤...........................................................:مشكلة الدراسة

 ٥......................................................:أهـميـة الدراسـة

 ٦...........................................................:أهداف الدراسة

 ٧........................................................:تساؤالت الدراسة

 ٨......................................................:مصطلحات الدراسة

 ١٠...........................................................:حدود الدراسة

 ١١.........................................................الفـــصل الثاني

 ١١...........................اإلطار النظري والدراسات السابقة: أدبيات البحث

 ١٢.......................................................اإلطار النظري: أوالً

 ١٢....................................Analysis of Variance: تحليل التباين

 ١٩.........................................:طـرق اختبــار االفتراضات

 ١٩.............................................:اختبار استقاللية العينات. ١

 ٢٣................................................:اختبار تجانس التباين. ٣

الممكنة في حالة مخالفة افتراض أو أكثر من ) البدائل( طرق العالج 
 ٢٦.................................................:افتراضات تحليل التباين

 ٣٠...............:طرق إجراء المقارنات بين المتوسطات بعد تحليل البيانات
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و  

 ٣٧................................................الدراســات السابقـة: ثانياً

 ٤٦.....................................................فصـــل الثــالثال

 ٤٦......................................................إجــراءات البـحث

 ٤٧.....................................................:منهج الدراسة: أوالً

 ٤٨............................................: مجتمع الدراسة وعينتها:ثانياً

 ٥٢....................................:األدوات المستخدمة في الدراسة: ثالثاً

 ٥٤..............................................:األسلوب اإلحصائي: رابعاً

 ٥٦................................................الفـــصـل الرابـــع

 ٥٦......................................................تحليل النتائج وتفسيرها

 ٥٧.............................................:اإلجابة على تساؤالت الدراسة

 ٥٧.........................................:اإلجابة على التساؤل األول:أوالً

 ٦٥.........................................اإلجابة على التساؤل الثاني: ثانياً

 ٨٣........................................:التساؤل الثالثاإلجابة على : ثالثاً

 ٨٧....................................................الفـصــل الخـامس

 ٨٧..........................................................خالصة النتــائج

 ٨٧...................................................................النتائج

 ٨٧................................................................التوصيات

 ٩١...........................................................المراجـــــع

 ٩٢....................................................المراجع العربية: أوالً

 ٩٥....................................)References(المراجع األجنبية : ثانياً
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ز  

 قائمة الجداول
 
 

 ٤٨.............................يبين أعداد الطالب مجتمع الدراسة: ١جدول رقم 

 ٤٩...............................يبين أعداد الطالب عينة الدراسة: ٢جدول رقم 

 ٥٠...................................يمثل عينة الدراسة التقويمية: ٣جدول رقم 

 ٥٨...........يوضح بعض الخصائص اإلحصائية لدرجات الطالب:  ٤جدول رقم 

 ٦١.................................يوضح اختبار تجانس التباين:  ٥الجدول رقم 

 ٦٣.............................) اليس-كروسكال (ار يوضح اختب: ٦جدول رقم 

 ٦٤............ وتني للفروق بين المجموعات-يوضح اختبار مان : ٧جدول رقم 

 ٦٦................................توزيع عينة الدراسة التقويمية: ٨الجدول رقم 

 ٦٧...............يوضح الرسائل التي راعت فروض تحليل التباين: ٩جدول رقم 

يوضح مالئمة استخدام تحليل التباين في الرسائل التي تحتوي : ١٠جدول رقم 
 ٦٩.................عينات وكذلك المتوسط واالنحراف المعياريعلىحجوم ال

 ٧٣.............يوضح توزيع الرسائل المستخدمة لتحليل التباين: ١١جدول رقم 

 ٧٩....................ستخدام تحليل التباينيوضح مدى مالئمة ا: ١٢جدول رقم 

 ٨٣...............يوضح الدراسات المستخدمة للمقارنات البعدية: ١٣جدول رقم 

 ٨٦.............................يوضح استخدام المقارنات البعدية: ١٤جدول رقم 
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 قائمة األشكال
 

 ٤٩.......................رسم بياني يوضح عينة الدراسة التطبيقية: ١شكل رقم 

 الرسائل الجامعية المستخدمة تحليل التباينرسم بياني يوضح عدد: ٢شكل رقم 
.........................................................................٥١ 

رسم بياني يوضح عدد مرات استخدام تحليل التباين في الرسائل : ٣شكل رقم 
 ٥١...................................................الجامعية لكل تخصص

 ٥٩......يمثل توزيع درجات طالب العلوم الطبيعية في مادة الحاسب: ٤شكل رقم 

 ٥٩......يمثل توزيع درجات طالب تحفيظ القران في مادة الحاسب:  ٥شكل رقم 

 ٦٠.......يمثل توزيع درجات طالب العلوم التقنية في مادة الحاسب: ٦شكل رقم 

 ٦٠...يمثل توزيع درجات طالب العلوم  الشرعية في مادة الحاسب:  ٧شكل رقم 

 ٦٠.....يمثل توزيع درجات طالب العلوم االدارية في مادة الحاسب:  ٨شكل رقم 

 ٦٦.............رسم بياني يوضح عدد مرات استخدام تحليل التباين: ٩شكل رقم 

رسم بياني يوضح مدى مالئمة استخدام تحليل التباين للرسائل : ١٠الشكل رقم 
 ٧٠...................التي تحتوى على حجوم العينات والمتوسط واالنحراف

 ٧٠..................رسم بياني يوضح مدى تحقق تجانس التباين: ١١شكل رقم 

 ٧٠................رسم بياني يوضح مدى تحقق التوزيع الطبيعي: ١٢شكل رقم 

 ٨٠..........................يوضح مالئمة استخدام تحليل التباين: ١٣شكل رقم 

 ٨٠.....................يوضح مدى توفر افتراض تجانس التباين: ١٤شكل رقم 

 ٨١..........مدى مالئمة حجوم العينات الفتراض التوزيع الطبيعي: ١٥شكل رقم 
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 ٣

مقــدمــة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسـلين سـيدنا محمـد               

  .وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

 فمن   كأداة من أدوات،    يلعب علم اإلحصاء دوراً أساسياً في مجال البحث العلمي         
ذ القرارات المناسبة بشأن  اتخاخالل استخدام األساليب اإلحصائية يتمكن الباحث من

 . قبول أو رفض الفروض اإلحصائيةالحكم على   

ان معرفة الباحث باألساليب اإلحصائية وما يتطلبه كـل أسـلوب مـن شـروط              
 .وفرضــيات معينــة أمــر ضــروري إلعطــاء نتــائج صــحيحة      

أسلوب معالجة البيانات خطوه مهمـة مـن        " بأن  ) ١٠٤،  ١٤١٦(و يذكر العساف    
والمتتبع للدراسات في مجال العلوم التربويـة والنفسـية         "  لبحث  خطوات تصميم ا  

يـذكر  ،  يالحظ تناقــض في النتائــج وهذا ما أكدت عليه بعـض الدراسـات           
 سوء استخدام األساليب    إلىأن هذا التناقض يعود بالدرجة األولى       ) ١٤١١( النجار

 .اإلحصائية وعدم تحري الدقة في تحليل البيانات

على أنه ينبغي علـى الباحـث ان يختـار األسـلوب            ) ع السابق المرج(كما يؤكد 
اإلحصائي على أساس دراسة إطاره النظري من حيث شروط استخدام كل أسلوب            

 .إحصائي ومدى مالءمته لتحقيق أهداف البحث وافتراضاته

عدم مراعاة الباحثين لشـروط      "إلى) ٢٣٨،   م ١٩٩٤(  وآخرونكما يشير عودة    
 دون آخر، فلكل أسلوب إحصائي افتراضات محددة تعتمد         أسلوب استخدام إحصائي  

 ".صحة التحليل ومدى الوثوق بنتائجه على مدى تحقق هذه االفتراضات 

ويعتبر أسلوب تحليل التباين من أهم األساليب اإلحصائية الشائعة االستخدام فـي            
أوسـع  " بأنه يعتبـر    ) ٣٢٦،  ١٤١٩ (وآخرونالمجاالت البحثية، حيث يذكر بري      

 وهو يفيد في اختبار ما إذا كان هناك         ."ق تحليل البيانات في المجاالت البحثية       طر
فروق جوهرية بين متوسطات المجموعات وإذا ما وجد فروقاً جوهرية يمكن تحديد            

إال أن هـذا    . أي من هذه المتوسطات يختلف عن غيره باستخدام المقارنات البعدية         
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 ٤

أساسـية فـي اسـتخدام هـذا          Assumptionاألسلوب يعتمد على عدة افتراضات      
 من أهمها أن تكون العينات مستقلة  عـن بعضـها الـبعض              األسلوب اإلحصائي، 

ومسحوبة من مجتمعات ذات توزيع طبيعي وأن المجتمعات المسحوبة منها العينات           
لها تباينات متجانسة فمثالً في حالة عدم تحقق تجانس التباين بـين المجتمعـات ال               

 المتوسطات فقـط فقـد      إلىق التي تم اكتشافها بين المجموعات       يمكن إرجاع الفرو  
 . اختالف التباينات أو كليهما معاًإلى اختالف المتوسطات أو إلىتكون راجعة 

وانطالقاً مما سبق وحيث أن الباحث قد الحظ أن الكثير من الباحثين خاصة مـن               
من تحقق شروطه    استخدام تحليل التباين دون التأكد       إلىغير المتخصصين يعمدون    

وفرضياته والتي قد تعطي نتائج مشكوك في صحتها، لذا فـان الدراسـة الحاليـة               
 تساهم في أن توضح للباحثين أهم مشكالت تحليل التباين كأحد األساليب            أنتحاول  

 نتـائج   إلـى اإلحصائية الشائعة االستخدام وكذلك توضيح البدائل الممكنة للوصول         
.أكثر دقة

 :مشكلة الدراسة
من األساليب اإلحصـائية الهامـة   ) Analysis Of Variance(يعتبر تحليل التباين  

التي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك فـروق جوهريـة بـين متوسـطات                
 .مجتمعين أو أكثر

 يتم التوصل إليهـا دقيقة عنـد       النتائج التي ولكي يضمـن الباحث أن تكـون        
 يتوفــر عـدداً مـن الفرضـيات فـي           بغي أن يناستخدام تحليل التباين لذا فإنه      

  Lix and        )1996(  ليكس وكليزمانالبيــانات المستخدمـة، ويرى كل من 

keselman    أنه يجب عدم استخدام تحليل التباين في حالة عـدم تحقـق فرضـياته
 .في البيانات المستخدمة والبحث عن البدائل األخرى

 :دى توفر فرضيات االستخدام وهيومن أهم مشكالت تحليل التباين م

أن تكون العينات مستقلة عن بعضها البعض، أي أنها مجموعـات            .١
 .غير مترابطة أي لم يتكرر تطبيق االختبار على أي منها
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 ٥

 .التوزيع الطبيعي لدرجات العينة في المجتمعات موضع الدراسة .٢

أن يكون للمجتمعات التي استمدت منها العينات موضع المقارنـة           .٣
 .)تجانس التباين(لتبايننفس ا

وحيث أن هذه االفتراضات البد من توفرها في المجتمعات المسحوبة منها عينات            
الدراسة والتي يراد اختبار جوهرية الفروق بين متوسطاتها، لكن في الواقع العملي            

 . من الفرضيات السابقةأكثرقد يواجه الباحثون ببيانات ال يتوفر فيه فرض أو 

 المساهمة في توضيح هذا الجانب من خالل الحالية تحاوللدراسة وعلى ذلك فان ا
 :ما يلي

 .توضيح أهم مشكالت تحليل التباين وطرق تصحيحها والبدائل الممكنة) ا

 .اختبار مدى تحقق فرضيات تحليل التباين في بيانات من الواقع) ب

ـ         ) ج ائي توضيح طرق وأساليب استخدام المقارنات البعدية بعد األسلوب اإلحص
 .المستخدم

التعرف على مدى التزام طالب الدراسات العليا بمرحلـة الماجسـتير بكليـة             ) د
 .التربية بجامعة أم القرى بالتحقق من هذه الفرضيات قبل استخدام تحليل التباين

 :أهـميـة الدراسـة

تعتبر الدراسة الحالية محاولة إللقاء الضوء على هذا األسـلوب اإلحصـائي مـن              
 :تاليةالنواحي ال

 : الناحية النظرية-

تقوم الدراسة الحالية بتوضيح مشكالت تحليل التباين من خـالل اإلطـار             .١
 .النظري
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توضح الدراسة كيفية التأكد من عـدم وجـود مشـكالت فـي البيانـات                .٢
 .المستخدمة

تقديم عرض للبدائل المقترحة في حالة وجود مشكالت في البيانات تحـول             .٣
 .تبايندون استخدام أسلوب تحليل ال

 .توضيح معايير وشروط استخدام المقارنات البعدية بعد تحليل التباين .٤
 
 : األهمية التطبيقية-

تم استخدام بيانات لطالب الصف الثالث الثانوي تتمثل في درجـاتهم فـي مـادة             
الحاسب لكل التخصصات بهدف معرفة هل هناك فـروق بـين متوسـطات هـذه         

ود مشكالت في هذه البيانات قبل إجـراء        المجموعات، حيث تم التأكد من عدم وج      
 .تحليل التباين وكيفية معالجة هذه المشكالت في حالة وجودها

 الجانب التقويمي حيث قام الباحث بالتأكد من مدى التزام طالب الدراسات العليا            
لمرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى بهذه الشروط عند استخدامهم لهذا            

 . ذلك المقارنات البعديةاألسلوب وك

 :أهداف الدراسة
 :إلىتهدف الدراسة الحالية 

التعريف بالمشكالت التي يمكن أن يصادفها الباحث عند اسـتخدام تحليـل             .١
 .التباين

 .التعرف على كيفية اكتشاف مشكالت تحليل التباين وكيفية تصحيحها .٢

 .تالتعرف على البدائل الممكنة في حالة وجود مشكالت في البيانا .٣

 التعرف على طرق المقارنات وشروط كالً منها وكيفية استخدامها .٤

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

التأكد من مدى تحقق الباحثين من فرضيات تحليل التبـاين فـي رسـائل               .٥
الماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة المستخدمة لهـذا النـوع مـن             

 .األساليب اإلحصائية

 :تساؤالت الدراسة

يل التباين عند مقارنة متوسطات درجـات       هل توجد مشكالت تمنع استخدام تحل     . ١
 اخـتالف  إلـى اسب والتـي تعـزى   طالب الصف الثالث الثانوي في مادة الح    

 ص؟التخص

 :      ويتفرع من هذا التساؤل ما يلي

 ؟ما هي الفرضيات التي تتوفر في البيانات المستخدمة في هذه الدراسة) ا

 ؟ستخدمة في هذه الدراسةما هي الفرضيات التي ال تتوفر في البيانات الم) ب

البيانـات  هي البدائل التي تستخدم في حالة عدم توفر الفرضيات فـي             ما)  ج
 ؟ في هذه الدراسةالمستخدمة

 ؟ما هي طرق المقارنات البعدية التي تستخدم في بيانات هذه الدراسة)   د

لتباين ما مدى االلتزام بهذه الفرضيات والتأكد من تحققها عند استخدام تحليل ا           . ٢ 
 في رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى؟

 هل تم الوفاء بالشروط الواجب توفرها عند استخدام المقارنـات البعديـة فـي               .٣
 الدراسات التي أجريت لرسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى؟
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 :مصطلحات الدراسة
 

 ): VarianceofAnalysis (تحليل التباين 

 مكوناتـه   إلـى  تقسيم مجموع مربعات االنحرافات الكلـي        الغرض منه  اختبار    
 .)١٩٩٤القاضي، وطه( سببهإلىوإرجاع كل من هذه المكونات 

 
 ): Varianceof One Way Analysis (تحليل التباين األحادي االتجاه 

 أسلوب إحصائي يستخدم الختبار الفروق بين عدد من المجموعات المسـتقلة فـي    
 .ر تابع واحدمتغي

هو األسلوب اإلحصائي المستخدم في مقارنـة الفـروق فـي           : التعريف اإلجرائي 
 .درجات الحاسب باختالف التخصص

 
 :)Independent( االستقاللية

من المشاهدات قد تـم الحصـول عليهـا         ) n1(بفرض أن لدينا مجتمعين بحيث أن       
شـاهدات والتـي تـم    مـن الم )  n2(عشوائياً من المجتمع األول بشكل مستقل عن 

 ).هـ١٤١١النجار، (الحصول عليها عشوائياً من المجتمع الثاني 

غيـر  (أي أن كل مجموعة من الطالب في تخصص مسـتقل         : التعريف اإلجرائي 
 .عن مجموعة الطالب في التخصص األخر) مترابطة

 
 :) VarianceHomogeneity of(تجانس التباين 

 المجموعات موضع المقارنة نفس التبـاين     أن يكون للمجتمعات التي استمدت منها       
 .)١٩٩٥الشربيني، (
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 ٩

أن يكون التباين بين درجات مجموعـات درجـات الطـالب           : التعريف اإلجرائي 
 .متساوي

 
 :) tatisticsSNon parametric (األساليب اإلحصائية الالبارامترية

 حـول       هي األساليب التي تستخدم في حالة عدم استيفاء االفتراضات المعينـة          
 .)١٩٩٠الشربيني،( المجتمع الذي تسحب منه عينة البحث

هو اإلسلوب اإلحصائي المستخدم في حالـة مخالفـة بيانـات           : التعريف اإلجرائي 
 .الدراسة التطبيقية للفرضيات

 
 :)tatisticsSarametric P (األساليب اإلحصائية البارامترية

ة حول المجتمع الذي تسـحب         هي األساليب التي تتطلب استيفاء افتراضات معين      
 .)١٩٩٠الشربيني، ( منه عينة البحث

 التي تستخدم للمقارنة بين متوسـطات       اإلحصائيةهي األساليب   : التعريف اإلجرائي 
 . المجموعات في حالة توفر الفرضيات في بيانات الدراسة التطبيقية

 
 :رسائل الماجستير

اجستير بكلية التربية بجامعـة أم   األبحاث المقدمة من الطالب والطالبات لدرجة الم 
 . تشتمل على تحليل التباينهـ والتي١٤١٩القرى حتى عام 

 
 :Evaluative Method المنهج التقويمي

    هو المنهج الذي يهتم بالتشخيص الوصفي للواقع وتقرير ما ينبغـي أن تكـون              
 .)١٤١٣نور، (عليه األشياء التي يتناولها البحث 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

خيص ووصف استخدام تحليل التباين في الرسائل الجامعية        تش: التعريف اإلجرائي 
 .وما ينبغي أن يكون

 :حدود الدراسة
نظراً ألهداف وتساؤالت الدراسة وحيث أن هذه الدراسة تشمل الجانـب النظـري             

 :والتطبيقي والتقويمي فسوف تكون حدود الدراسة على النحو التالي
 حدود مجال الدراسة) ا

 :المجاالت التاليةسوف تشمل هذه الدراسة 

 .المجال اإلحصائي النظري .١
 . المجال التطبيقي .٢

 .التقويميو المجال الوصفي  .٣

 
 :الحدود المكانية والزمانية) ب

 تم الحصول على بيانات تمثل درجات الطـالب فـي مـادة الحاسـب لكافـة        -١
 .هـ١٤١٩التخصصات للصف الثالث الثانوي بمدينة جدة وذلك للعام الدراسي 

 كلية التربيـة بجامعـة أم       إلىالدراسة التقويمية على الرسائل المقدمة       تقتصر   -٢
 .هـ١٤١٩الماجستير حتى نهاية عام القرى والمجازة لدرجة 

 
 :الحدود المنهجية) ج

   تقتصر الدراسة التقويمية على الدراسات المستخدمة ألسلوب تحليل التباين ومدى        
العينات المستخدمة لهـذا األسـلوب      تحقق الباحثين من فرضيات تحليل التباين في        

 .اإلحصائي
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 الفـــصل الثاني

  
اإلطار النظري والدراسات : أدبيات البحث

 السابقة
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 ١٢

  البحث أدبيات: الفـــصل الثاني     


 اإلطار النظري: أوالً


 Analysis of Variance :تحليل التباين
أسـلوب   "بأنه   )٢٢٣،   م ١٩٩٤(والقاضي   طه     يعرف تحليل التباين كما يشير    

 مكوناته األساسية  إلى الهدف منه تقسيم مجموع مربعات االنحرافات الكلي         إحصائي
 ". سببه إلىومن ثم إرجاع كل هذه المكونات 

انه يعود الفضل في ظهور هذا النـوع مـن          ) ١٩٩٤(طه والقاضي    كما يذكر   
م ١٩٢٣حليل التباين سنة     العالم فيشر الذي يعتبر أول من وضع أسس ت         إلىالتحليل  

 تقدم كبير وسريع في مجال اإلحصاء وتصـميم         إلىوقد أدى اكتشاف هذه الطريقة      
 .التجارب

يعد أسـلوباً   " بأن تحليل التباين    ) ٣٩١،  م١٩٩١ (وآخرون  كما يذكر أبوحطب    
 ".إحصائياً الزماً لفهم طبيعة المنهج التجريبي وشبه التجريبي 

 ذكية الختبـار  مبدئياً طريقةتحليل التباين  " عرفه بقوله   في) م١٩٨٨(أما الخليلي     
 ".اختالف أوساط مجموعتين أو أكثر دفعة واحدة من خالل التباين 

يقدم لنا اسلوباً إحصـائياً     " بأن تحليل التباين    ) ١٦٨،   م ١٩٩٧(كما يذكر عدس    
 ".مناسباً لمقارنة عدة متوسطات مع بعضها البعض في نفس الوقت

ل التباين هو أحد األساليب اإلحصائية المستخدمة في معرفة هل هناك            يعتبر تحلي 
 .فروق بين متوسطات المجموعات أم ال
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 ١٣

بأنها تتمثل في حسـاب     )م١٩٩٤(أما طريقة تحليل التباين فيذكر طه والقاضي          
المجموع الكلي لمربعات االنحرافات لجميع الوحدات التجريبية في التجربـة عـن            

 مكوناته طبقاً للمصادر المسببة لها والتي يختلف        إلىثم تقسيمه   المتوسط العام ومن    
عددها من تجربة ألخرى بحسب ظروف ونوع وتصميم التجربة كذلك يتم بـنفس             
الطريقة تقسيم درجات الحرية الكلية ثم بعد ذلك تدون النتائج في جدول يطلق عليه              

 .ANOVA" جدول تحليل التباين " اسم 

 :ئية لتحليل التباين على الخطوات التاليةوتعتمد الطريقة اإلحصا

 .حساب تباين الخطأ، وذلك بحساب المربعات داخل المجموعات

 .حساب التباين المفسر، وذلك بحساب المربعات بين المجموعات

 التباين المقابل لها، وللكشف عن      إلىحساب درجات الحرية لتحويل تلك المربعات       
  ..الداللة اإلحصائية للنسبة الفائية

 ). م١٩٧٩السيد، (حساب النسبة الفائية، والكشف عن داللتها اإلحصائية 

      

 :الفوائد اإلحصائية لتحليل التباين
 :هناك العديد من الفوائد الستخدام هذا النوع من التحليل اإلحصائي ومنها

يمكن استخدامه في قياس الفروق الفردية في السمات الشخصـية والعقليـة           .١
 .األداء وقياس الداللة اإلحصائية لذلكوكذلك في اختالف 

قياس الفروق الفردية والجماعية نظراً ألنه يعتمد على استخدام           يستخدم في  .٢
 انحراف كل   أو اآلخرينحساب مدى انحراف كل فرد عن متوسط األفراد         

 .جماعة عن متوسط الجماعات األخرى

 المفردات  يفيد في قياس مدى تجانس عينات الباحثين وكذلك معرفة تجانس .٣
)Items (التي تتكون منها االختبارات. 
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 ١٤

 روق الناتجة مـن اخـتالف المجتمعـات        يفيد في قياس عوامل الخطأ للف      .٤
 .)م١٩٨٨ ،الزراد(للعينات األصلية 

 

 : األحاديأسباب استخدام تحليل التباين
لألسـباب  "  t "بدالً من استخدام اختبار     ) ANOVA( التباين   استخدام تحليل  يفضل  

 :ليةالتا

 الجهد المبذول في عمل المقارنات حيث أن . ١

 )١-عدد المجموعات (×  المجموعات عدد=             عدد المقارنات 

                                                    ٢ 

 : ضعف عملية المقارنة. ٢

حـده  يتم المقارنة بين كل متوسطين لمجموعتين على        " t" عندما يستخدم اختبار    
وبالتالي تهمل بقية المعلومات عن المجموعات األخرى مؤقتاً والتي من الواجـب             

ال ينفصل وبالتالي فهي تـؤثر علـى قـوة          اأخذها بعين االعتبار ألنها جزء يجب       
 .المقارنة

 :مخاطرة الوقوع في خطأ من النوع األول. ٣

قارنات لـذا فانـه   يتم تكراره عدة مرات لعقد الم     " t" نظراً ألن استخدام اختبار      
 وقـد ذكـر     النـوع األول   يزيد من المخاطـرة فـي الوقـوع فـي خطـأ مـن            

عـدد المقارنـات ومسـتوى الداللـة يرتبطـان          " بأن  ) ١٦٦،  م١٩٩٥(الشربيني
باحتماليـة الوقوع أو ارتكاب خطـأ أو أكثر مـن النـوع األول طبقـاً للعالقـة               

:  ر  حيث ر) α -١ (- ١= ول األ من النوع احتماليـة الوقـوع في خطـأ     :  التالية
 ".مستوى الداللة المستخدم في هذه المقارنات : α ،عدد المقارنات
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 ١٥

 :تحليل التباين األحادي 
  OOnnee  WWaayy  AAnnaallyyssiiss  ooff  VVaarriiaannccee  

هناك أشكاالً مختلفة لتحليل التباين تتوقف هذه األشكال علـى عـدد المتغيـرات              
التباين في اتجاه واحد والذي يهـتم       المستقلة والتابعة وأحد هذه األشكال هو تحليل        

بالكشف عن الفروق أو االختالفات بين عدد من المجموعات في متغير تابع واحـد              
 Treatmentمعالجـة   وكل مجموعة من هـذه المجمــوعات يطلــق عليهــا            

 .) م١٩٩٥الشربيني، (

بار اخت" بان تحليل التباين التجاه واحد يفيد الباحث في         ) م١٩٨٨(ويذكر الخليلي    
 ".االختالفات بين عدد من المجموعات في متغير تابع واحد 

 تحليل التباين التجاه واحد هو أحد أشكال تحليل التباين           تحليل التباين التجاه واحد هو أحد أشكال تحليل التباين          أنأنومما سبق نجد    ومما سبق نجد    
ويهتم بالكشف عن الفروق أو االختالفات بين عدد من المجموعات فـي            ويهتم بالكشف عن الفروق أو االختالفات بين عدد من المجموعات فـي            

  .. مستقلة مستقلةستوياتستوياتمتغير تابع واحد وعدة ممتغير تابع واحد وعدة م
  

 :األحادي تحليل التباين أنواع

 : حالة تساوي حجوم العيناتاألحادي في تحليل التباين. ١

 إذا افتراضنا أن لدينا عدد من العينات العشوائية المتساوية في الحجم وكان حجم             
      وكانت متوسطاتها nكل منها 

                  μ1    , μ2    , μ3    , …………    , μk     وتباينσ2    حيث  

  σσ22 =  = σσ11
22 =    =   σσ22

22 =   =  ……………………..==  σσkk
22  

 الختبار االفتراضية 
H0: μ1  =  μ2  =  μ3 =  ………… = μk 
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 ١٦

  من العناصـر ويرمـز    n  من المجموعات كل منها يحتوى   kوهذا يعني ان لدينا     
 حيث    xijلكل عنصر  بالرمز  

                                        1  , 2 ,  3 ,   …… , k   = i  

                                        j = 1  ,  2  ,  3 , …… ,  n 

 :وبالتالي يكون الشكل التالي

  العناصـــر     k      groups       المجموعات   
n 

1       2      3      4        …….  I…       ……  …..  k    

xx1111    xx2211        …………………………    xxii11  …………    …………  xxkk11                  11  

xx1122        XX2222          ………………………………………………....  XXii22    ………………....    XXkk22  22  

xx1133  33  

  ..  

xx11jj                  JJ  

  ..  

..  

xx11nn  NN  

ΣΣxx11    ………………              …………..ΣΣxxII        ……    ………………....ΣΣxxkk  ΣΣxxii        

  xx11      ……………………              ……..  xxII          …………    ………………..xxkk  µµxx  
  

 :إلىتعود  xij االختالف بين قيم إن
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 ١٧

في المجمــوعة الواحدة والمسمى بتباين الخطأ        xijاالختــالف بين قيم     .١
(Within Groups). 

  ..(Between Groups)والمسمى  االختالف بين المجاميع نفسها   ..٢٢

 :ويصبح جدول تحليل التباين التجاه واحد كما يلي
  

ــة ف  قيمـ
الجدوليــة 
Ftab 

ــة ف  قيم
المحسوبة 
Fcal 

ــط  متوســ
 التباين

   MS 

مجمـــوع 
ــات  مربع
 االنحرافات 
SS   

ــات  درج
 الحرية

df        

ــادر  مصـ
 االختالف

    s.v  

F(∝,v1,v2)  MSB           
MSw 

MSB =  SSB 

            k- 1    
SSB        

     k- 1 

 

ــين  بـــ
 المجموعات

Between  

Groups 

  MSw =  SSw 

 N- k      
SSW  

 

     N - K 

 

ــل  داخــ
 المجموعات

Within 
Groups 

   SST      N –1    الكليTotal 
  
  

 المجموعاتعدد : kحيث 

 N :لعناصرالعدد الكلي ل 
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 T1 :مجموع أفراد العينة األولى 

T2 :  مجموع أفراد العينة الثانية 

Tk :مجموع أفراد العينة األخيرة 
  

( )
N
x

xssT

∑
−= ∑

2

2
 

 
 
 

( )
Nn
xTss B

∑
−= ∑

22

 

 

TTTT k
22

2
2
1

2 ...... +++=∑  
 

ssssss WBT
+=  

  

 :لعينات في حالة عدم تساوي حجوم ا األحادي  تحليل التباين-ب 

 تعديل بسيط وهـو  إجراء عند تساوي حجوم العينات مع األسلوب نفس  إتباع يتم  
 :  وبذلك تصبح العالقة كما يليn  بدالً من  niاعتبار حجم العينة 

( )
N
x

n
T

n
T

n
Tss

k
B

∑
−














+++= ∑∑∑

22

2

2

1

2

......  

  
 :األحاديافتراضات استخدام تحليل التباين 

 وأيضاً     Yost (1988)   يوست  وكذلكDunn & Clark (1984)  دن وكالرك  يذكر
انه يشترط السـتخدام    )  ١٩٩٧(وعدس) ١٩٨٨(وكذلك الزراد   ) ١٩٩٧(البلداوي  

 :تحليل التباين في اتجاه واحد عدة شروط هي
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 .استقاللية المجموعات موضع المقارنة .١
 . تكون العينات مسحوبة من مجتمعات ذات توزيعات طبيعيةأن  .٢

 بمعنى تجانس التباين بين المجتمعات    تكون تباينات المجتمعات متساويةأن  .٣
 :أي

                      σσ11
22 =    =   σσ22

22 =   =  ……………………..==  σσkk
22  

  

 Fاختالف تجانس التباين يتسبب في كبر قيمة        " بأن  ) م١٩٩٧ (ويذكر ابوشعيشع 
 احتمالية كبيرة في رفض الفرض الصفري ومن ثم الوقوع في خطأ            إلىمما يؤدي   

 ".من النوع األول 

 بل   بل  tt تحليل التباين األحادي هي نفسها افتراضات اختبار          تحليل التباين األحادي هي نفسها افتراضات اختبار         والمالحظ أن افتراضات  والمالحظ أن افتراضات  
 أن االفتراضـات  إلـى   Yost )م١٩٨٨ (يوستحيث يشير   ،،أنها تعتبر أعم واشمل أنها تعتبر أعم واشمل 

 :  متطابقة تقريباً وهيANOVA و tالتي تبنى عليها اختبارات 

 .معات يكون عشوائياً ومستقالًت المجمن اتاختيار العين .١
 . متساوية تقريباًتمعاتين المج ينبغي أن تكون التباينات ب .٢

 . تحقق شرط التوزيع الطبيعي في العينات المسحوبة .٣
  

 :طـرق اختبــار االفتراضات

 :اختبار استقاللية العينات. ١
ـ            دام ـ  للتأكـد من استقاللية العينــات بعضــها عن بعـض يمكــن استخ

 .) χ2(اختبار
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 :اختبار كون العينات تتبع التوزيع الطبيعي. ٢
 :  للتأكد من كون توزيع العينات يتبع التوزيع الطبيعي نتبع ما يلي   

 ٣٠ ≥ إذا كان أفراد العينات -)  ا

 :يمكن استخدام معامل االلتواء  

يعرف االلتواء بأنه البعد عن التماثل في التوزيع ومعامل االلتواء يقـيس            حيث   
 .مدى التماثل في التوزيع

قيمة المتوسط الحسابي، والوسـيط، والمنـوال       في المنحنيات المعتدلة تكون       و
متساوية بينما في المنحنيات الملتوية تكون هذه القيم مختلفة، ففي المنحنيات الملتوية    
التواء سالب يكون المنوال أعلى قيمة من المتوسط الحسابي، أما فـي المنحنيـات              

 .الملتوية التواء موجب فيكون العكس

 :تخدام المعادلة التاليةولحساب معامل االلتواء يتم اس
  

   المنوال المنوال––المتوسط المتوسط = = معامل االلتواء معامل االلتواء 
  

                      االنحراف المعياري                    االنحراف المعياري
  

  )) الوسيط  الوسيط --المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي ((٣٣= =  االلتواء  االلتواء أو معاملأو معامل

                               االنحراف المعيـــاري                                    االنحراف المعيـــاري       

 . كان التوزيع معتدالً)صفر( االلتواء كان معامل وإذا

 .اً سالب كان التوزيع ملتو التواء٠<  كان معامل االلتواء إذاأما 

 .اً موجب كان التوزيع ملتو التواء٠> أما إذا كان معامل االلتواء 
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 ٢١

 ٣٠< إذا كان أفراد العينات  ) ب

 ):2χ(يمكن استخدام اختبار  n < 20 > 30إذا كان عدد أفراد العينات  -١

باحث قد يريد في بحثه معرفة مـدى اقتـراب أو           أن ال ) " م١٩٨٨(يذكر الزراد   
 مدى مطابقة التوزيع    أيابتعاد التوزيع التكراري التجريبي عن التوزيع االعتدالي،        

 التوزيـع التكـراري     إلـى  الباحث في بحثـه      إليهالتكراري التجريبي الذي ينتهي     
 .  "χ2االعتدالي  و يمكن لهذا الغرض استخدام اختبار 

ينبغي على الباحث الذي يود استخدام تحليل التباين         " بأنه) م١٩٩٣(ويذكر عالم   
 أو  ٢٠أن يتحقق من اعتدالية توزيع عينات دراسته إذا كان عدد أفراد كـل منهـا                

 ". باستخدام اختبار مربع كاي أكثر

 :χ2خطوات استخدام اختبار 

 )م ( حساب المتوسط الحسابي للتوزيع -١     
  التكرار التجريبيالتكرار التجريبي× × مراكز الفئات مراكز الفئات = = للتوزيع للتوزيع            المتوسط الحسابي            المتوسط الحسابي 

                                                               ن                                                             ن

 المجموع الكلي للتكرارات:      حيث ن

 )ع( حساب االنحراف المعياري -٢    

( )
1

2

−
=

−
n

s
x µ

 

 االنحراف المعياري: s  حيث 

        x :توزيعالمتوسط الحسابي لل 

         n :المجموع الكلي للتكرارات 
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 ٢٢

  

 .)Z (حساب الدرجات المعيارية-٣

حساب االرتفاعات المقابلة للدرجات المعيارية وذلك باالعتمـاد علـى جـداول     -٤
 .ارتفاعات المنحنى االعتدالي

 )المتوقعة (حساب التكرارات االعتدالية -٥ 

 )مدى الفئة× رار  مجموع التك× قيمة االرتفاع (         وتساوي 

                                       االنحراف المعياري

 .χ2تطبيق قانون -٦  
  

 :>30nإذا كان عدد أفراد العينات . ٢

 عالم  كلموجورف  حيث يذكر   -وفــار سمير ن  ـــدام اختب ــن استخ ـيمك 
 العينات أقل بأنه إذا كان عدد  " بأنه للتحقق من افتراض التوزيع الطبيعي       ) م١٩٩٣(

 ". سمير نوف – فيمكن استخدام اختبار حسن المطابقة لكولموجروف ٢٠من 

يمكـن حسـاب مـدى مطابقـة التوزيــع          " بأنه  ) ١٩٨٨( الزراد    كما يذكر 
ـدام اختبـــار ــــراري المشاهـــد للتوزيــع االعتـــدالي باستخـــــالتك

 )".k.s(بار والذي يرمز له باخت)Kolmogorov(وكلموجـورف )Smirnov(سميرنوف
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 ٢٣

 

 :اختبار تجانس التباين. ٣
 : هي         للتأكد من تجانس التباين هناك عدة حاالت وعدة طرق

 :٣٠>  إذا كان أفراد العينات -)  ا

ا ـ في حالة العينات المتساوية فـي الحجـم وتتبـع التوزيـع            
 :الطبيعي

 : للخطوات التالية والذي يتم طبقاHartleyً هارتلي أسلوب       يتم استخدام 
  حسابحساب  ..١١

( )
)1(

22
2

−

∑−
=

∑
nn

n xxs  

 التباين األصغر÷ التباين االكبر  =  F المحسوبة، حيث   Fنوجد قيمة . ٢     

 الجدولية، فإذا كانت القيمة المحسوبة اقل       F  المحسوبة بقيمة     Fنقارن قيمة   . ٣     
 .ققمن القيمة الجدولية يمكن القول ان شرط تجانس التباين قد تح

إذا كانت المجتمعات ذات تفرطح موجب تكـون        " بانه  ) ١٩٩٥الشربيني،(ويذكر  
الفرصة أكبر للوقوع في خطأ من النوع األول وإذا كانت المجتمعات ذات تفـرطح              

 ". متشدد ألنه يقلل فرص الوقوع في الخطأ من النوع االول االختبارسالب يصبح 

 :ها توزيع ملتو أو مفرطحفي حالة العينات المتساوية في الحجم ول) ب

   Cochran    يمكن استخدام اسلوب 
  ::ويتم طبقاً للخطوات التاليةويتم طبقاً للخطوات التالية        

  يتم حساب   يتم حساب     ..١١
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 ٢٤

( )
)1(

22
2

−

∑−
=

∑
nn

n xxs          
        

  يتم حساب مجموع التباينات لجميع العيناتيتم حساب مجموع التباينات لجميع العينات  ..٢٢
  ألكبر ألكبر ااالتباين التباين ==  QQ   يتم حساب قيمة كوجران،  يتم حساب قيمة كوجران،   ..٣٣

   مجموع التباينات لجميع العينات          مجموع التباينات لجميع العينات                                                                                                         

 ).١٩٩٥الشربيني،(  بقيمة جدول كوجرانQ قيمة مقارنةيتم 

 :في حالة العينات غير المتساوية في الحجم وتتبع التوزيع الطبيعي) ج

      يمكن الكشف عن تجانس التباين من خالل استخدام اسلوب كوجران

الحجـم وال تتبـع التوزيـع        اوية فـي  في حالة العينات غير المتس    ) د
 :الطبيعي

ال تشترط التوزيع االعتدالي للبيانات أو تجانس التباين في المجموعات موضـع              
 :  من خالل اتباع ما يليScheffeالمقارنة، يتم استخدام اسلــوب شيفيــة 

    .. مجموعات جزئية عشوائيا مجموعات جزئية عشوائياإلىإلىتقسم كل مجموعة أساسية تقسم كل مجموعة أساسية   --١١
  ..جموعةجموعة يستخرج التباين  في كل م يستخرج التباين  في كل م  --٢٢
  ..يستخرج اللوغاريتم الطبيعي لكل تباين من التباينات الخاصةيستخرج اللوغاريتم الطبيعي لكل تباين من التباينات الخاصة  --٣٣
يحسب مجموع اللوغاريتمات الطبيعية لتباينات المجموعات الفرعية       يحسب مجموع اللوغاريتمات الطبيعية لتباينات المجموعات الفرعية         --٤٤

  ..لكل مجموعة أساسيةلكل مجموعة أساسية
يحسب مجموع المربعات داخل المجموعات وكـذلك التبـاين داخـل           يحسب مجموع المربعات داخل المجموعات وكـذلك التبـاين داخـل             --٥٥

  المجموعاتالمجموعات
   يحسب مجموع المربعات بين المجموعات يحسب مجموع المربعات بين المجموعات  --٦٦
الشـربيني،  الشـربيني،  ((ومن ثم تقارن بالقيمة الجدوليـة ومن ثم تقارن بالقيمة الجدوليـة " " ف  ف  " " يتم حساب قيمة    يتم حساب قيمة      --٧٧

١٩٩٥١٩٩٥.(.(  
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 :Bartlettيمكن ايضاً استخدام أسلوب بارتليت 

حيث يستخدم للتحقق من تجانس التباين لعدد من المجموعات، وال يشترط تسـاوي             
 حجوم العينات 

  
χ2 = (N - K) * Ln {((n1-1)s1

2 +(n2-1)s2
2 +(n3-1)s3

2 +.. )/(N - 
K) } - ((n1-1)*Ln s1

2 +(n2-1)*Ln s2
2 +(n3-1)*Ln s3

2 +..) 
 

   ١ –عدد المجموعات = بدرجات حرية 

 :حيث

 N :المجموع الكلي 

K :عدد المجموعات 

 n1 :عدد أفراد المجموعة األولى 

  n2 :عدد أفراد المجموعة الثانية 

n3:    وهكذا فإذا كانت قيمة       .....   . عدد أفراد المجموعة الثالثةχ2   مـن   الناتجـة 
 ).١٩٩٥الشربيني، (  الجدولية فان التباين متجانسχ2العالقة السابقة أقل من قيمة 

 

 ٣٠< إذا كان أفراد العينات ) ب

 :    فهناك حالتين هما

 : في حالة أن العينات متساوية في الحجم-١  

 .        يتم استخدام اسلوب هارتلي
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 :في حالة العينات غير المتساوية في الحجم -٢ 

 . كوجرانأسلوب  يتم استخدام  :العينات تتبع التوزيع الطبيعي. ١

 . شفيةأسلوب   يستخدم  :العينات ال تتبع التوزيع الطبيعي. ٢
  

 الممكنة في حالة مخالفة افتراض      )البدائل( طرق العالج   
 : تحليل التبايناتضارتفا من أكثرأو 
االفتراضات بيانات لهذه   بأحد هذه االفتراضات وعدم تحقيق ال      اإلخالليعد  حيث   
فيمكن  التشكيك في مصداقية النتائج عند استخدام تحليل التباين وبالتالي إلى يؤدي قد

 : بدائل ممكنة على النحو التالياستخدام

 :إذا كانت البيانات غير فئوية أو نسبية. ١

، ويـذكر    ) والـيس  كروسكال (معلمــياء الال ــدام اإلحص ــ يمكن استخ 
 لتحليل التباين    ال معلمياً يعد اختبار كروسكال  واليس بديالً       "  بأنه   )م١٩٩٣عالم،  

 ".أحادي االتجاه 

 : حيث يتبع الخطوات التالية
  ::عندما يكون عدد أفراد العينات اكبر من خمسة أفرادعندما يكون عدد أفراد العينات اكبر من خمسة أفراد: : أوالًأوالً    

  ..نرتب درجات العينة موضع المقارنة كأنها عينة واحدة، ترتيباً تصاعدياً نرتب درجات العينة موضع المقارنة كأنها عينة واحدة، ترتيباً تصاعدياً   --١١
  : : ل مجموعةل مجموعة نحسب مجموع رتب ك نحسب مجموع رتب ك  --٢٢

  RRaa∑∑= =                          مجموع رتب المجموعة األولى                          مجموع رتب المجموعة األولى 
  RRbb∑∑= =                          مجموع رتب المجموعة الثانية                          مجموع رتب المجموعة الثانية 
  وهكذاوهكذا ……  …… RRcc∑∑= =                         مجموع رتب المجموعة الثالثة                         مجموع رتب المجموعة الثالثة 

    ..يتم تربيع مجموع رتب كل مجموعةيتم تربيع مجموع رتب كل مجموعة  --٣٣
  ::قة التاليةقة التالية من خالل العال من خالل العالRR يتم حساب القيمة  يتم حساب القيمة   --٤٤
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  : على الصورةالقانونطبق 

)1(
)1(312

+
+

−=
nn
nRH   

 .……  + n= n1 + n2 + n3 جميع أفراد المجموعات أي أن   n حيث 

    ١ -عدد العينات =  حرية كاي بدرجات بقيمة مربع Hنقارن قيمة 

 ة أفرادعندما يكون عدد األفراد في كل عينة اقل من خمس: ثانياً

نتبع نفس الخطوات السابقة مع االختالف في الكشف عن الداللة اإلحصائية فهنـا             
 .نستخدم جدول كروسكال مباشرة

 :إذا كانت البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. ٢

  يمكن استخدام التحويالت بهدف االقتراب من اعتدالية التوزيع أو 
إعتدالية التوزيع وهناك  الذي ال يشترط معلمياستخدام اإلحصاء الال

 :عدة طرق لتحويل البيانات منها

 :Square Root Transformationتحويلة الجذر التربيعي  -١

المجموعـة  ( تباينات درجات المعالجات     أن أتضحويتم استخدام هذه التحويلة إذا        
 متناسباً مع متوسطاتها فإننا نجري ) المختلفة

  نستخدم١٠ من  اقلXإذا جاءت ضمن البيانات قيمة 

5.0+= xY   
  

1++= xxY   
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 ٢٨

 ١٠ تساوي أو اكبر من X إذا جاءت ضمن البيانات قيمة -

xY=   

 :Logarithmic Transformationالتحويلة اللوغاريتمية  -٢

ـ    االنحرافات المعيارية    أن أتضح  يمكن استخدامها إذا      مـع   بللمعالجـات تتناس
متوسطاتها أي كلما زاد االنحراف المعياري كلمـا زاد المتوسـط وكلمـا نقـص               

 .االنحراف كلما نقص المتوسط
 صغيرة جداً او تأخـذ القيمـة صـفر           صغيرة جداً او تأخـذ القيمـة صـفر          xxإذا كانت قيم    إذا كانت قيم      --

  نستخدم الصيغة نستخدم الصيغة 
yy  ==  lloogg  ((xx  ++  11))  

 وليسـت قيمـاً صـغيرة نسـتخدم          وليسـت قيمـاً صـغيرة نسـتخدم         xx≠≠00إذا كانت قيم    إذا كانت قيم      --
  ::الصيغةالصيغة

yy  ==  lloogg  xx  
  

 :ciprocal TransformationReتحويلة المقلوب  -٣

 .   تستخدم في حالة وجود تناسب بين االنحرافات المعيارية وجذور المتوسطات
   تأخذ قيماً صفرية ضمن قيمها نستخدم الصيغة  تأخذ قيماً صفرية ضمن قيمها نستخدم الصيغة xx ففي حالة إذا كانت  ففي حالة إذا كانت --              

                      
    ال تأخذ قيماً صفرية      ال تأخذ قيماً صفرية            xx  ≠≠  00إذا كانت إذا كانت   --              

  

x
1y =   

 

1
1
+= xy
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 ٢٩

  تحويلة الدالة العكسية لجيب الزاوية  -٤
                                                AAnngguullaarr  oorr  IInnvveerrssee  SSiinn  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  

    أو  Percentages      تستخـدم إذا جاءت البيانـات في صـورة نسـبة مئويـة            
  والتباين في هذه الحالة يكون متباعداً Proportionsصورة نسب 

  yy  ==  ssiinn--11 x   
  

 :إذا كانت البيانات ال تحقق افتراض تجانس التباين. ٣
  :: يمكن استخدام بعض الطرق منها يمكن استخدام بعض الطرق منها    

 .استخدام التحويالت المختلفة -١
 .) واليسكروسكال (معلمياستخدام اإلحصاء الال -٢

الفكرة األساسية فـي البوتسـتراب هـي         و استخدام طريقة البوتستراب،       -٣
 لعدد كبير جداً من العينات ذات الحجم المتساوي وفي          إرجاعاينة بدون   المع

 حتـى   - وهو التباين في هذه الحالة       -كل مرة يحسب المعامل اإلحصائي      
" توزيع البوتسـتراب للتبـاين    " يصبح لدينا عدد كبير من التباينات تسمى        

 الميـزة  أن كما ،والقيمة المتوقعة لهذا التوزيع تصبح تقديراً لتباين المجتمع  
األساسية في توزيع البوتستراب النهائي أنه توزيع طبيعي، وهذا األسلوب          

 .      )م١٩٩٢ ، ابراهيم ( وى توفر االستقاللية في البياناتال يتطلب س
  

 :استخدام تحليل التباين بعد محاولة استيفاء الشروط
انـات ومـن ثـم     بعد االنتهاء من التأكد من تحقق االفتراضات السابقة فـي البي     

تصحيحها في حالة المخالفة يمكن بعد ذلك استخدام تحليل التباين ومن ثم إعطـاء              
 .نتائج صحيحة
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 ٣٠

جراء المقارنات بـين المتوسـطات بعـد تحليـل          إطرق  
 :البيانات

بعد االنتهاء من اختبار االفتراض الصفري باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين أو       
 يأتي دور إجراء المقارنـات  الفرض الصفري  حالة رفضالالمعلمي وفياألساليب  

 :البعدية لتحديد الفروق بين المجموعات وهناك حالتين للمقارنات هي
  

 :المعلميةطرق المقارنات المستخدمة مع االختبارات : أوالً

 )Least Significant Difference)D.S.L(طريقة أقل فرق دال . ١

الم فيشر، كما أنها تعتمد على متوسطات  الطرق وقد اقترحها الع أقدم وتعتبر من      
 .المجموعات

 :فإذا كانت متوسطات المجموعات كما يلي

xa       , xb  , xc  , ……………. 

  

 فيعتبر الفرق بين متوسطي أي مجموعتين ذو داللة إحصائية إذا تحقق أن
  
      xx ba −         >>        tt    2            التباين داخل المجموعات         التباين داخل المجموعات          
                                                                      درجات حرية بين المجموعات درجات حرية بين المجموعات           
  

                                 او                               او
xx ba −       >>      LL..SS..DD  

 ة األولى مثالًتمثل متوسط درجات المجموع: Xaعلماً بأن 

         Xb  :ًتمثل متوسط درجات المجموعة الثانية مثال 
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 ٣١

       t : قيمة t  الحرجة بدرجات حرية التباين داخل المجموعات عند مستوى داللـه
 .)١٩٩٥الشربيني، ( على األقل ٠,٠٥

 للمقارنة بين عـدد المعـامالت       L.S.D استخدام   "بأن  ) ١٩٩٤(ويذكر طه والقاضي  
 عن خمسة تؤدي للوقوع في خطأ من النوع األول وتتزايد القيمة تصاعدياً التي تزيد

 ".مع الزيادة في عدد المعامالت المستخدمة 
  

 :طريقة توكي للفرق الدال الصادق. ٢
((HH..  SS..  DD))TTuukkeeyyss  HHoonneessttllyy  SSiiggnniiffiiccaanntt  DDiiffffeerreennccee  

ستيفاء ستخدم هذه الطريقة في حالة تساوي حجوم العينات كما انه يستوجب ا              ت
 .شروط افتراضات تحليل التباين

 كما ان هذا األسلوب ال يؤثر على الوقوع في خطأ من النـوع األول ولـذلك                  
 التجربة  إلىتنظر  " بأن طريقة توكي    ) ١٩٩٥( ويذكرالشربيني سمي بالدال الصادق  

كوحدة واحدة مما يجعل احتمالية ارتكاب الخطأ من النوع األول ثابتاً للتجربة ككل             
  ".ددها الكلي من المقارنات الثنائية بع

فإذا كان عدد المجموعات ذات األحجام المتساوية و متوسطات المجموعـات كمـا             
 :يلي

  

xa       , xb  , xc  , ……………. 

  

  تحقق أنفيعتبر الفرق بين متوسطي أي مجموعتين ذو داللة إحصائية إذا
  

  xx ba −        التباين داخل المجموعات      التباين داخل المجموعات                       <<          
        عدد أفراد كل عينةعدد أفراد كل عينة                                                                          
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 ٣٢

  أوأو                  
  

xx ba −       >>  HH..  SS..  DD  
  

 تمثل متوسط درجات المجموعة األولى مثالً: Xaعلماً بأن 

         Xb :ًتمثل متوسط درجات المجموعة الثانية مثال 

             Q : قيمة  Q     الحرجة من جدول توكي بـدرجات حريـة التبـاين داخـل
 .)م١٩٩٥الشربيني، (المجموعات وكذا عدد المجموعات 

  

 Scheffes Methodطريقة شيفية . ٣

زيـع  تعتبر من اشهر أساليب المقارنات البعدية كما انه ليس مهمـاً تـوفر التو              
 تجانس التباين في المجموعات موضع المقارنة كما يمكن استخدام شفية           أوالطبيعي  

 عند مقارنـة متوسـط مجموعـة        أو غير المتساوية    أومع المجموعات المتساوية    
 . من مجموعتينأكثر أوبمتوسط مجموعتين 

 :ففي حالة المجموعات غير المتساوية في الحجم
  

((nn  aa    ,,    nnbb      ,,    nncc        ,,  ………………..    ))  
  

 لها متوسطات

xa       , xb  , xc  , ……………. 

  

   مجموعتين ذو داللة إحصائية إذا تحقق أيفيعتبر الفرق بين متوسطي 
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 ٣٣

FF) ) nnaa    ++  nnbb) () ( التباين داخل المجموعةالتباين داخل المجموعة((×× ) )١١--عدد المجموعات عدد المجموعات((          >>xx ba −  
                                                                                            ((nnaa))((nnbb  ))  
                                                                                                                

                                                      
      او    او

  
xx ba −       >>  SS..MM  

  

 .تمثل متوسط درجات المجموعة األولى مثالً:   Xaعلماً بأن 

         Xb  :وسط درجات المجموعة الثانية مثالًتمثل مت. 

            F  : قيمة  F   الحرجة من جدول ف بالمالحق بدرجات حرية التباين بـين
 .المجموعات والتباين داخل المجموعات

 na          :عدد أفراد المجموعة األولى  

          nb :عدد أفراد المجموعة الثانية 

 :الحجم أي عندماأما في حالة المجموعات متساوية 
    

  nn                                                                        ==nn  aa  ==    nnbb    ==    nncc        ==  …………  

 :فتكون العالقة كما يلي
  
  
  FF) ) nnaa    ++  nnbb) () ( التباين داخل المجموعةالتباين داخل المجموعة((×× ) )١١--عدد المجموعات عدد المجموعات(( >>    xx ba −                

                                                                                                              nn      
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 : Kuls–Newman  كولز - طريقة نيومان -٤

 Qيعتبر اقل قوة من االختبارات السابقة، وهذا األسلوب يستخدم طريقـة قيمـة               
 .المذكورة في طريقة توكي

فإذا كان عدد المجموعات ذات األحجام المتساوية و متوسطات المجموعات كمـا            
 :يلي

xa       , xb  , xc  , ……………. 

  

  مجموعتين ذو داللة إحصائية إذا تحقق أنأيفيعتبر الفرق بين متوسطي 
 

  xx ba −       >>        QQ        التباين داخل المجموعات       التباين داخل المجموعات   
                                                                                                    nn  

 المجموعة الواحدة عدد األفراد في :nحيث     
 

 :أما في حالة عدم تساوي حجم العينات
  

 :فيستخدم المتوسط التوافقي كالتالي
 

      nn  ==                                عدد المجموعاتعدد المجموعات      
                        11//nnaa    ++  11//  nnbb    ++    11//nncc  ++  ………………  

 كولز يجعل احتمالية الوقوع في      – نيومان   أسلوب" بأن  ) ١٩٩٥( الشربيني   ويذكر
 ".ول ثابتاً لكل مقارنة على حدة خطأ من النوع اال
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 Duncans Method  طريقة دنكن -٥ 

     يستخدم في مقارنة ثنائيات المتوسطات الخاصة بالمجموعات موضع المقارنة

 :فإذا كانت متوسطات المجموعات كما يلي
  

xa       , xb  , xc  , ……………. 

  

 أن مجموعتين ذو داللة إحصائية إذا تحقق أيفيعتبر الفرق بين متوسطي 
  

  xx ba −     >>  DD            التباين داخل المجموعات           التباين داخل المجموعات     
                                                      درجات حرية بين المجموعات درجات حرية بين المجموعات 

  

 .)م١٩٩٥الشربيني، ( قيمة دنكن من المالحق :  Dأنحيث 
  

 :معلميةارنات المستخدمة في حالة االختبارات الالالمق: ثانياً

 :) 1960(  ختبار مان وتنيا 

   في هذا االختبار نستخدم اختبار مان وتني وهذه الطريقة يسميها رايان طريقـة             
 The method of adjusted significance levelsمستويات الداللة المعدلة 

 . عند مستوى ثابت للتجربة كلهاαيضع 
 
αα22=     =     لمعدلة لمعدلة  ا ا ×  × αα  

                          kk  ((rr  ––  11))        
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 ٣٦

 هي عدد الخطوات بين     r ، عدد المعالجات  k نسبة الخطأ في التجربة كلها،       αحيث  
 .مستويين من مستويات التجربة نقارن بينهما

وإلجراء هذا االختبار يتم ترتيب المعالجات حسب مجموع الرتب ونبدأ المقارنة بين 
 .كبرالمعالجتين األصغر واأل

 إلجراء كل المقارنات المتعامدة في تجربة ما        -ويستخدم هذا االختبار مان وتني        
 .)م ١٩٩٧ابو شعيشع،  (يس لابعد استخدام تحليل التباين بواسطة كرسكال و
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 ٣٧

 الدراســات السابقـة: ثانياً
 :دراسات اهتمت بموضوع تحليل التباين -ا

أهم مشكالت تحليل التباين : بعنوان) م١٩٩٢(راهيم  ومن هذه الدراسات دراسة اب
وتهـدف هـذه   . التقليدي في اتجاه واحد وعالجها بطريقة البوتستراب اإلحصـائية     

 تقديم منهج إحصائي بديل ألسلوب تحليل التباين التقليدي فـي حالـة             إلىالدراسة  
ق مخالفة البيانات الفتراضات وشروط تحليل التبـاين الختبـار جوهريـة الفـرو            

اإلحصائية بين متوسطات عدة مجتمعات ويعتمد هذا المنهج على تكوين فترات ثقة            
 باسـتخدام طريقـة البوتسـتراب   ) Linear Contrasts(لبعض المقارنات الخطيـة  

Bootstrap.يقترح الباحث طريقة البوتستراب و  Bootstrap   كبديل في حالة مخالفة 
اه واحد ويعتمد هذا المنهج علـى إنشـاء         البيانات الفتراضات تحليل التباين في اتج     

فترات ثقة لتوزيع البوتستراب للمقارنات الخطية المكونة من مجموعة متوسـطات           
العينات التي يراد اختبار جوهرية الفروق بينها وإذا ما وجد ان حـدي الثقـة ألي                

الصـفري  فرض  لمقـارنة يحتوي على الصفر فان ذلك يعني انه ال يمكن رفض ا           
، وبالتالي تكون المقارنة غير جوهرية بينما إذا لم يحتوي حدا الثقـة             ٠= م  : ٠ف

 الصفري وبالتالي فانه يوجد فروق بـين        فرضعلى الصفر فان ذلك يعني رفض ال      
المتوسطات، اذ تعتبر المقارنة جوهرية إحصائيا والميزة األساسـية فـي تطبيـق             

لبها أسلوب تحليل التباين    أسلوب البوتستراب أنه ال يتطلب أياً من الشروط التي يتط         
التقليدي سوى شرط االستقالل كما إن من مزايا هذا األسلوب إمكانية اختبار بعض             

فرض الصفري القائل بعدم وجود اختالف بين       الالمقارنات الخطية إذا ما تم رفض       
 باستخدام طريقة البوتستراب في     ةتوصي وكان من نتائجها ال    .متوسطات المجتمعات 

لبيانات الفتراضات تحليل التباين فـي اتجـاه واحـد وعلـى وجـه              حالة مخالفة ا  
 أكدت الدراسة ان أسلوب البوتستراب اإلحصائي ال   كما   .الخصوص تجانس التباين  

 .يحتاج إال لتحقق شرط االستقالل في العينات

ـ ١٤١٤ (وآخرون دراسة عودة،      وفي التحليل اإلحصـائي فـي     :بعنوان)    ه
دراسة تقويمية شاملة    إلى والتي هدفت    ) تحليلية -وصفية  دراسة  (البحوث التربوية   
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 ٣٨

للبحث التربوي بشكل عام وعلى وجه الخصوص التحليـل اإلحصـائي بـأدواره             
للتعرف على أنواع التحليالت اإلحصائية المستخدمة، والتبـاين فـي          و  . ومشكالته

معة  جميع رسائل الماجستير في جا     إلىالتركيز على هذه اإلحصائيات، تم الرجوع       
رسالة كـذلك   ) ٣٠٢(م وقد بلغ عدد الرسائل      ١٩٩٢ -م  ١٩٧١اليرموك للسنوات   

) ١٠٥(م والبالغ عددها    ١٩٩٠ -م  ١٩٨٤بحوث أعضاء هيئة التدريس للفترة من       
" كان معظم تركيز طلبة الماجستير على اختبار        أنه   الدراسة   وكان من نتائج     .بحث

t  "لتركيز الواضح على وصف المتغيرات  ا، ايضاً وعلى تحليل التباين  بشكل عام
 أهمية المتوسطات في إجراء المقارنات البعدية بمعنى        إلىوصفاً كمياً وقد يعود هذا      

ان الباحثين يعتبرون وصـف البيانات خطوة مبكرة وضرورية عند إجراء تحليل            
 أوضحت الدراسة أن مصادر األخطـاء فـي البحـوث متعـددة وأن         كما   التباين،

أن ، ايضاً أوضحت الدراسة     التحليالت اإلحصائية من األخطاء البارزة    األخطاء في   
الباحثون يميلون الستخدام التقنيات اإلحصائية التـي يدرسـونها وخاصـة طلبـة             

 عدم مراعاة الباحثين لشـروط اسـتخدام        ، ايضاً كان من نتائج الدراسة     الماجستير
ددة وتعتمد صحة   إحصائي معين دون اآلخر، فلكل أسلوب إحصائي افتراضات مح        
 اسـتخدام   ، ايضاً   التحليل ومدى الوثوق بنتائجه على مدى تحقق هذه االفتراضات        

أسلوب إحصائي معلمي بدالً من األسلوب اإلحصائي غير المعلمي بالرغم من عدم            
 .تحقق افتراضات اإلحصاء المعلمي بصورة متطرفة

  بعنوانZwick ( 1985(ك  يدراسة زووفي  
Nonparametric one-way Multivariate analysis of 
variance:  
Acomputational Approach Based on the Pillai-Bartlett 
Trace. 

تحليل المتغير المتعدد التجاه واحد الغير بارامتري للتباين طريقة احصائية قائمة  
.على برنامج كمبيوتر  

ة ما تكـون    تصف هذه الدراسة كيف يمكن الحصول على اختبار إحصائي في حال          
البيانات مخالفة الفتراضات تجانس التباين والتوزيع الطبيعي لتحليل المتغير المتعدد          

 عن طريق إخضاع البيانـات لبرنـامج كمبيـوتر        معلميذو االتجاه الواحد والغير     
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 تعتبر  معلميكما تشير الدراسة أن الطريقة الغير        .Pillai-Bartlettباستخدام طريقة   
ستيفاء الشروط مثـل التجانسـية والطبيعيـة فـي البيانـات      أفضل في حالة عدم ا  

 .الموجودة
 : بعنوانJohnson(1993 (جوهنسندراسة وفي 

" The Effect of Violation of Data Set Assumpotion  When 
Using the One- Way , Fixed Effect Analysis of 
Covariance Statistical Procedures ". 

نات لالفتراضات عند استخدام تحليل التباين التجاه واحد وكـذلك          تأثير مخالفة البيا  
 .تحليل التغاير

تهدف هذه الدراسة للمساعدة في تحديد الحدود الطبيعية الدقيقة للمـدى التسـامحي             
الذي ربما يكون فيه الباحث واثقاً نسبياً من النتائج اإلحصائية لبحثه مركزاً علـى              

الفتراضات الخاصة بتحليل التباين في البيانات وقد       النتائج اإلحصائية عندما تفسد ا    
 وكـذلك تحليـل     ANOVA استخدام تحليل التباين       أندلت نتائج هذه الدراسة على      

التغاير يجب ان يتجنب في حالة عندما تكون أحجام العينات غير متكافئـة ألنهـا               
يـل   عدم تجانس التباين وبالتالي يصبح من األفضل عـدم اسـتخدام تحل            إلىتؤدي  

 .التباين والبحث عن وسيلة أخرى

  Lix  etal (1996) وآخرون قام بها لكس  أخرىدراسةوفي 
Consequences of Assumption Revisited: A Quantitative 
Review of Alternatives to the one-way analysis of 
Variance F test. 

بدائل تحليل التباين التجـاه     نتائج تعديات االفتراضات المعاد تفقدها مراجعة كمية ل       
 دراسة تعديات افتراضات تحليل التباين      إلىتهدف هذه الدراسة     و   .Fواحد اختبار   

على مجموعة من األبحاث المستخدمة لهذا النوع من التحليل اإلحصائي وإيضـاح            
البدائل في حالة مخالفة بيانات الدراسة للشروط وقد أوصـت الدراسـة أن علـى               

 قدر اإلمكان كذلك أوصت الباحثين بضرورة البحث عـن          Fتبار  الباحثين تجنب اخ  
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بدائل أخرى في حالة مخالفة البيانات لالفتراضات كما أوصت باسـتخدام بعـض             
 .االختبارات البديلة والتي تعتبر اقل حساسية

                  Pavur and Nath )1984( وفي دراسة قام بها كل من  بافيور ونوث

 Exact F Tests in an ANOVA Procedure for Dependent 
Observations 

 .F أثر العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  على اختبار 

 كيفية التخفيف من كمية االفتراضات التـي قـد تفقـدها            إلىهذه الدراسة   تهدف  و
غير التابع  البيانات من خالل دراسة العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة والمت         

 من خالل استخدام ثوابـت      ANOVAويعطى نموذج معامل ارتباط عام يستخدم في        
 .لتصحيح

 Yost (1988) في دراسة قام بها  يوستو 

 " Comparing Groups Using Continuous Data "بعنوان 

  ..استخدام المقارنات بين المجموعات في البيانات المتصلةاستخدام المقارنات بين المجموعات في البيانات المتصلة

  ANOVA و t أن االفتراضات التي تبنى عليهـا اختبـارات          إلىتشير هذه الدراسة    
 :متطابقة تقريباً وهي

 بين المجموعات يكون عشوائياً ومستقالً وعندما يتم تجاهـل هـذا            اتاختيار العين 
 .االفتراض فان القيمة اإلحصائية تكون محل شك

 . ينبغي أن تكون التباينات بين المجموعات متساوية تقريباً

 .توزيع الطبيعي في العينات المسحوبة تحقق شرط ال

 أو افتراضين أساسيين  انه البد أن يدرك الباحث مراراً أن         إلىكما أشارت الدراسة    
 . سيتم مخالفتهم حتماًأكثر

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١

 النتائج قـد    أنكما أنه يجب على المحلل عند تنفيذ التحليالت اإلحصائية أن يدرك            
راسة لذلك ينبغي تفسير التحليالت     تكون وصف تقريبي أحياناً لما حدث فعالً في الد        

 .باحتراس شديد
 

 الدراسات التقويمية التي تناولت األساليب اإلحصائية التي -ب
 :تم استخدامها في تحليل البيانات

دراسة تقويميـة   " بعنوان    وكانت )هـ١٤١٠(الدراسة التي قامت بها العجالن        
كلية التربية بجامعة ام القرى لألساليب اإلحصائية المستخدمة في رسائل الماجستير ب

كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد واقع األساليب اإلحصائية المستخدمة في             و ".
رسائل الماجستير وتقويم هذه األساليب في ضوء المعايير التي يجب ان تؤخذ بعين             
االعتبار ثم اقتراح تصور يمكن االسترشاد به في االستخدام الصحيح لهذه األساليب            

 عينة الدراسة جميع رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة         وقد شملت   . حصائيةاإل
هـ والتي استخدمت أساليب إحصـائية كمعالجـة        ١٤٠٨ام القرى حتى نهاية عام      

من مجمـوع وحـدات المجتمـع كعينـة         % ٥٠أساسية للبيانات ثم أخذت الباحثة      
ن من أهم نتـائج هـذه       وكا.  رسالة ماجستير  ١٤١لدراستها حيث كان حجم العينة      

الدراسة ان األساليب اإلحصائية المستخدمة في رسائل الماجستير في كلية التربيـة            
والذي كان استخدامه بطريقة غيـر مناسـبة        ) χ2(تنحصر في االختبار اإلحصائي     

والذي كان استخدامه غير مناسـب      ) t(وكذلك االختبار اإلحصائي     % ٦٢,٢بنسبة  
والذي كـان اسـتخدامه غيـر    )  F(الختبار اإلحصائي واخيراً ا % ٥٧,٥٥بنسبة 

كما أكدت الدراسة على ان من أهم األخطاء الشائعة التي           %. ٧٣,٥مناسب بنسبة   
 المتغيرات وحجم العينة ونـوع      إلىترتكب عند استخدام األساليب اإلحصائية تعود       

ـ   % ٢٢،٢٢التصميم أيضاً أكدت الدراسة على إخفاق الباحثون بنسـبة     ة فـي حال
في كون االستخدام مناسب لألسلوب وفقاً لنوع التصميم، كذلك         ) F(استخدام اختبار   

 .في كون األسلوب مناسب لحجم العينة وكذلك نوع المتغيرات
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دراسة تقويمية مقارنـة     " بعنوان) هـ١٤١١(وفي دراسة أخرى قام بها النجار       
ئل الماجستير في كل لألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات في رسا

من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وكلية التربية بجامعة الملك سـعود              
 تحديد نوعية األساليب اإلحصائية المستخدمة في       أهدافهاوالتي كان من    . "بالرياض  

رسائل الماجستير في كل من كلية التربية بجامعة أم القرى وجامعة الملـك سـعود    
ك التعرف على أسباب عدم مناسبة األسـلوب اإلحصـائي لبيانـات      بالرياض وكذل 

ثم المقارنة بين الكليتين من حيث األسـلوب اإلحصـائي        . البحث موضوع الدراسة  
 .المستخدم ومالءمته

رسالة مـن كليـة     ) ١٢٧(رسالة ماجستير منها    ) ١٧٧(وقد شملت عينة الدراسة     
ة التربية بجامعة الملك سـعود      رسالة من كلي  ) ٥٠(التربيــة بجامعة ام القرى و      

وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك إساءة في استخدام األساليب              .بالرياض
كما أكدت الدراسة على ان أكثر أسباب االسـتخدام غيـر           . اإلحصائية في الكليتين  

 عدم مالئمـة مسـتوى      إلىالمناسب لألساليب اإلحصائية في كل من الكليتين يعود         
كما أكدت الدراسة على إن كثيراً من الباحثين        .سلوب اإلحصائي المستخدم  القياس لأل 

استخدم أساليب إحصائية دون األخذ في االعتبار مـدى مناسـبة هـذه األسـاليب               
 المستخدمة لبيانات المجموعة أو عدم مناسبتها، 

تقويم استخدامات  " بعنوان   وكانت) هـ١٤١٣( أخرى قامت بها نور      وفي دراسة 
كان من  و. "اي تربيع في رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى           اختبار ك 

في رسائل الماجستير بكليـة       χ2أهداف هذه الدراسة تقويم واقع استخدامات اختبار        
 . χ2التربية بجامعة أم القرى في ضوء معايير وشروط االستخدام الجيـد الختبـار              

ء التـي يمكـن أن تقلـل جـودة           حصر مصادر األخطا   إلى الدراسة   هدفتأيضاً  
شـملت عينـة     كما   .كذلك تحديد متطلبات وحدود استخدامه      χ2استخدامات اختبار   

) ٢٩١٥ (χ2رسالة ماجستير كان عدد االسـتخدام فيهـا الختبـار           ) ٥٨(الدراسة  
 هناك مجموعة من األخطاء وقع فيها       أنكان من أهم نتائج هذه الدراسة        و .استخدام

 :مهم الختبار كاى تربيع وهيالباحثون عند استخدا
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 تضخم في قيمة إلىالخطأ في التصنيف وهو يؤدي  -
χ2. 

 .χ2 الخطأ في حساب قيمة  -

 الخطأ في تحديد درجات  -
 .الحرية

 عدم تحقق شرط  -
 .االستقاللية

 قلة عدد التكرارات  -
 .المتوقعة

تصميم المجموعة الضـابطة     " بعنوان) هـ ١٤١٦(راسة قامت بها حماد     وفي د 
دراسة تقويمية لألساليب اإلحصائية المستخدمة مع التصـميم فـي          : متكافئةغير ال 

كان من  و. "ات العليا بكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة          ـرسائل الدراس 
أهداف الدراسة التعريف بالتحليالت اإلحصائية المناسبة لالسـتخدام مـع تصـميم            

 واقع التحليالت اإلحصـائية فـي       المجموعة الضابطة غير المتكافئة وكذلك تحديد     
ـ شملت عين . الرسائل المقدمة لكلية التربية بجامعة أم القرى       ) ٣٤(ة الدراسـة    ــ

هـ المجـازة مـن كليـة    ١٤١٤اية عام ــة ماجستير ودكتوراه حتى نه ــرسال
 التي يقع   اقتصار األخطاء وقد كان من نتائج هذه الدراسة        .التربية بجامعة أم القرى   

 على أخطاء ناتجة من عدم إحاطة الباحثين بالعالقـة بـين اختيـار              فيها الباحثون 
 أحـاطتهم التحليل المناسب وعدد متغيرات الدراسة وعلى أخطاء ناتجة عن عـدم            

بضرورة اختبار توفر افتراضات التحليل كما أكدت الدراسة علـى انـه ال يمكـن             
دراسـات عينـة     قرار بشأن مالئمة تحليل التغاير المستخدم لبيانات         إلىالوصول  

 .البحث الحالي لعدم التحقق من افتراضات التحليل

ـ ١٤١٧(دراسة قامت بها الصائغ     وفي   الداللة اإلحصائية والداللة   " بعنوان  )    ه
دراسة تحليلية تقويمية من خالل رسائل الماجستير التي ) F (و) t(العملية الختباري 

كـان  و. "هـ  ١٤١٥ة حتى عام    قدمت بكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرم       
من أهداف الدراسة التعرف على واقع الداللة العملية المصاحبة للداللة اإلحصـائية            
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 تحديد واقع الداللة العملية المصاحبة  كذلكFو    tفي الرسائل المستخدمة الختبار   
للداللة اإلحصائية في الرسائل المستخدمة بقوة االختبار وبحجم العينـة وبمسـتوى            

 .لداللة وبنوع البحثا

 واقع الداللة العمليـة المصـاحبة للداللـة    الدراسة انوقد كان من أهم نتائج هذه     
 F و حجم تأثير صغير الختبـار   tاإلحصائية كانت عند حجم تأثير كبير الختبار 

كما أكدت الدراسـة على انه ليس هنـاك أثر لمستوى الداللـة اإلحصائية علـى             
 .الداللـة العمليـة

ـ ١٤١٩( الدراسة التي قام بها الغامدي        شـروط وافتراضـات    " بعنـوان   )  ه
وكان من أهداف هذه الدراسة إلقاء الضوء       . "استخدام الطرق الكالسيكية في التنبؤ      

على الشرط الواجب توفرها في البيانات عند استخدام أسلوب االرتباط و االنحـدار            
 قبل البدء في استخدام هـذه       اإتباعهوكذلك توضيح الخطوات الصحيحـة الواجب      

أما عينة الدراسة فـتم أخـذ درجـات الطـالب فـي              .األساليب اإلحصائية للتنبؤ  
هـ إلجـراء   ١٤١٩تخصصات اللغة العربية والعلوم بكلية المعلمين بالطائف للعام         

 أما الدراسة التقويمية فتم أخذ عينة من الرسائل الجامعيـة بلـغ             ،الدراسة التطبيقية 
وكان من أهم نتائج هذه      .رسالة مستخدمة ألسلوب االرتباط واالنحدار    ) ٦٠(عددها  

الدراسة إن التحقق من شروط االرتباط واالنحدار ومحاولة تصحيحها لـه أهميـة             
 أظهـرت النتـائج أن معظـم     كمـا .كبرى في إظهار نتائج دقيقة قريبة من الواقع    

اضـات االنحـدار    االفتراضات التي لم تتحقق عند تطبيق اختبارات شروط وافتر        
 فيمـا   و.البسيط كانت تتجه نحو افتراضية خطية العالقة وافتراضية القيم المتطرفة    

 اختبارات فـروض    إلىيتعلق بالدراسة التقويمية تبين للباحث عدم إشارة الباحثين         
 .وشروط االرتباط واالنحدار البسيطين مما قد يعطي نتائج مظللة

 

 :التعليق على الدراسات السابقة
من خالل استعراض ما توصل اليه الباحث من الدراسـات السـابقة نجـد ان                 

االهتمام بهذا الموضوع اإلحصائي كان اكثر وضوحاً من قبـل الدراسـات غيـر              

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥

الالمعلميـة   ان الطريقة    إلى تشير   Zwick(1985(زويك  العربية فنجد ان دراسة     
جونسـون   دراسـة    أمـا  في حالة مخالفة البيانات الفتراضات تحليل التباين         افضل

Johnson(1993)   ن ال يستخدم في    أ تحليل التباين وتحليل التغاير يجب       أن إلى فتشير
 عدم تجانس التباين وبالتالي يصـبح مـن         إلىحالة عدم تكافؤ العينات ألنها تؤدي       

األفضل البحث عن وسيلة تحليل إحصائي أخرى، أما الدراسات العربية فال نكـاد             
 إبـراهيم بية اهتمت بهذا الموضـوع وهـي دراسـة          نجد سوى دراسة واحدة عر    

لعالج هذه المشكلة أمـا     " البوتستراب  " في محاولة إيجاد طريق تسمى      ) م١٩٩٢(
بقية الدراسات العربية األخرى فقد ركزت على الناحيـة التقويميـة بشـكل عـام               

النجـار  لألساليب اإلحصائية ولم تتعرض لهذا الموضوع بشكل مباشـر فدراسـة            
 تحدثت عن األساليب اإلحصائية واألخطاء التي وقع فيها         ونور والصائغ  والعجالن

 وكان من ضمن هذه     ،   يكون أنالباحثون عند استخدامهم لهذه األساليب وما ينبغي        
ت بهذا الجانب   ــاألساليب أسلوب تحليل التباين، أيضـاً من الدراسات التي اهتم        

ير ومدى التزام البـاحثين بهـذه       دراسة حماد والتي تناولت افتراضات تحليل التغا      
 .االفتراضات

مشـكالت  ونظراً لقلة الدراسات العربية المتعلقة بالبحث الحالي والذي يتنـاول        
 بالشروط واالفتراضات عند استخدام هذا النوع من التحليل والذي قد يؤثر            اإلخالل

هذا األسـلوب   على النتائج التي يتوصل إليه الباحث لذلك فان الدراسة الحالية تهتم ب           
 هذا األسلوب وإزالة بعض جوانب القصور في        الضوء على من خالل محاولة إلقاء     

 واحـد كأفضـل أسـلوب       في اتجـاه   التباين   يعتبر أسلوب تحليل  هذا المجال حيث    
تـابع   على متغيـر   مستقلة ومدى تأثيرها     ستويات م حالة عدة إحصائي يستخدم في    

 .واحد
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 الثــل الثـــالفص
  

 حثـاءات البرــإج
 

  
 
 
 
 
 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٧

 الفصل الثالث
 :منهج الدراسة: والًأ

 أنحيث  .  الباحث المنهج الوصفي النظري    استخدمنظراً لطبيعة الدراسة الحالية       
  ومناقشة    األحادي   الهدف األساسي من الدراسة هو وصف ألسلوب تحليل التباين        

 تم توضـيح  حيث ةبعديأهم مشكالته وافتراضاته كذلك شروط استخدام المقارنات ال       
 التأكد من مـدى صـالحية تطبيـق هـذا األسـلوب             التباين وكيفية أسلوب تحليل   

اإلحصائي ثم توضيح البدائل الممكنة في حالة مخالفة أحـد االفتراضـات كـذلك              
 .بالنسبة للمقارنات توضيح كيفية استخدامها بعد استيفاء شروط تحليل التباين

قي من خالله التعرف على كيفية االسـتخدام        تطبياللجانب  ا الدراسة   تتناول  كما  
 خالل دراسـة الفـروق اإلحصـائية بـين          اإلحصائي من  الصحيح لهذا األسلوب  

جـدة  متوسطات درجات الطالب في مادة الحاسب للصف الثالث الثانوي بمدينـة            
العلوم الطبيعية، العلوم الشـرعية، العلـوم       ( اختـالف التخصص    إلى تعزى   والتي

وذلك بعد التأكد من عدم وجـود مشـكالت         )  القرآن، العلوم التقنية   اإلدارية، تحفيظ 
 .تحول دون استخدام تحليل التباين

 الدراسـة الحاليـة الجانـب       تالباحث المنهج التقويمي حيث تناول     استخدم   كما  
التقويمي من خالل تقويم رسائل الماجستير لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربيـة            

دى اهتمام الباحثين بالتأكد من هـذه الشـروط الالزمـة قبـل     بجامعة أم القرى وم 
 . ثم المقارنات البعديهاألحادي ومن استخدام تحليل التباين
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 : مجتمع الدراسة وعينتها: ثانياً

 :الدراسة التطبيقية: اوالً
كان الهدف األساسي من إجـراء الدراسـة التطبيقيـة هـو اختبـار شـروط               

ين والتعرف على المشكالت التي يمكـن أن تعيـق          وافتراضات أسلوب تحليل التبا   
 .استخدامه وتوضيح البدائل الممكنة

 الباحث بأخذ درجات مادة الحاسب اآللي لطالب الصف الثالـث           ذلك قام ولتحقيق  
العلوم الطبيعية، العلوم الشرعية، العلوم اإلداريـة،       (الثانوي بجميــع تخصصاته    

دينـة جـدة للعـام الدراسـي       ى مستوى م  عل) تحفيظ القــران، العلـوم التقنيـة   
 .هـ١٤١٩

 
  يبين أعداد الطالب مجتمع الدراسة:١ رقم جدول

 عدد الطالب التخصص

 ٦٤٠٣ العلوم الطبيعية

 ٢٩٧٨ العلوم الشرعية

 ٩٥٧ العلوم اإلدارية

 ٢٢ تحفيظ القرآن

 ٣٢ العلوم التقنية

ينة عشوائية من درجـات     ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة فقد قام الباحث بأخذ ع         
ة  الشـرعي   العلوم  وكذلك  %) ٣٠,١٩(وم الطبيعية بنسبة    الطالب في تخصص العل   
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 أما بقية التخصصات فقد تم %)٤٧,٦٤(والعلوم اإلدارية بنسبة  %) ٢٨,٦٤(بنسبة  
  .أخذ درجات جميع الطالب نظراً لقلة أعدادهم

 :وبالتالي أصبحت عينة الدراسة كما يلي
 بين أعداد الطالب عينة الدراسة ي:٢ رقم جدول

 عدد الطالب التخصص

 ١٩٣٣ العلوم الطبيعية

 ٨٥٣ العلوم الشرعية

 ٤٥٦ العلوم اإلدارية

 ٢٢ تحفيظ القرآن

 ٣٢ العلوم التقنية

 ٣٢٩٦ المجموع
 

  رسم بياني يوضح عينة الدراسة التطبيقية:١رقم شكل 

0
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التكرار

العلوم
الطبیعیة

العلوم
الشرعیة

العلوم اإلداریة تحفیظ القرآن العلوم التقنیة

 التخصص
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 :الدراسة التقويمية: ثانياً
راسة التقويمية كل الرسائل الجامعية المجازة من كلية التربيـة            يشمل مجتمع الد  

ـ ١٤٠٠من عام    الماجستير   ة القرى لدرج  أمة  ــبجامع ـ     ه ة عـام   ـ حتـى نهاي
 .األحادي) Fاختبار ( هـ والتي استخدمت أسلوب تحليل التباين ١٤١٩

لة رسا) ٩٣٤(وقد قام الباحث بعمل مسح لجميع الرسائل الجامعية و البالغ عددها            
) ٨(رسالة استخدمت أسلوب تحليل التباين األحادي، وقد تم استبعاد          ) ٤٤(وقد وجد   

 . لعدم وضوح المعلومات المطلوبة من البيانات الوصفية أو عدد أفراد العينة
 

  يمثل عينة الدراسة التقويمية:٣رقم جدول 
 

ــدد  القسم عــ
 الرسائل 

عــدد مــرات 
 االستخدام

النســــبة 
 المئوية

 ٠ - - سالمية والمقارنةالتربية اإل

 %٢٠,٧ ٧٦ ٨ اإلدارة التربوية والتخطيط

 %٣٥,٧ ١٣١ ١٠ المناهج وطرق التدريس

 %٤٣,٦ ١٦٠ ١٨ علم النفس

 ٠ - - التربية الفنية

 %١٠٠ ٣٦٧ ٣٦ المجموع
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  رسم بياني يوضح عدد الرسائل الجامعية المستخدمة تحليل التباين:٢رقم شكل 


ياني يوضح عدد مرات استخدام تحليل التباين في الرسائل  رسم ب:٣رقم شكل 

 الجامعية لكل تخصص
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 :األدوات المستخدمة في الدراسة: ثالثاً

 : الدراسة التطبيقية-ا
تم تصميم استمارة دونت بها درجات الطالب في مادة الحاسـب للعـام الدراسـي               

 .هـ للصف الثالث ثانوي بجميع تخصصاته بمدينة جدة١٤١٩

 :دراسة التقويمية ال-ب
   حاول الباحث الحصول على البيانات األصلية للدراسات التقويمية حيث تـم              -١

 قسم الحاسب اآللي بالجامعة     إلىالحصول على خطاب من عميد كلية التربية        
 : واجه عقبات من أهمها قدإال أن الباحث

 بياناتهـا   فقدان ملفات البيانات لكثير من الرسائل الجامعية التي تم تحليل         )١ 
 .بقسم الحاسب

عدم معرفة أسماء ملفات بيانات الرسائل حيث ال يوجد ترتيـب معـين       ) ٢  
 .ألسماء الملفات يمكن من خالله معرفة بيانات الباحثين حين الرجوع اليها

عدم تطابق البيانات التي تم الحصول عليها مع االستبيانات الموجودة في           ) ٣ 
 .ياناتالرسائل وعدم معرفة توصيف الب

 . عن هذه البياناتالمسئولينضعف التعاون الجاد من قبل األخوة ) ٤ 

 تم االطالع على كافة الرسائل العلمية الموجودة في مكتبة الجامعة المركزيـة             -٢
 .ومكتبة كلية التربية وكذلك في مكتبات أقسام كلية التربية

لية من خالل دليل  تم الحصول على عناوين الرسائل غير الموجودة بمكتبات الك      -٣
 .الرسائل العلمية لكلية التربية

تم بعد االنتهاء من الحصول على كافة الرسائل فحصها ومن ثم اخذ الرسـائل               -٤
 .موضوع الدراسة وتصوير ما يلزم منها
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تم تخصيص بطاقة لكل دراسة تسهيالً لتحليل بيانات الدراسة ومن ثم تفريـغ              -٥
م بعد ذلك تم جمع بيانات البطاقـات فـي          بيانات كل دراسة في بطاقة خاصة ث      

 .استمارة الدراسة

  :تم تصميم أداة الدراسة التقويمية والمكونة من -٦

 االستمارة الوصفية: أوالً

  :  تتكون من

 تسلسل البحث -: القسم األول

 عنوان البحث-              

  التخصص-              

 :تخدم وهي تنحصر فينوع التحليل اإلحصائي المس: القسم الثاني

 تحليل التباين التجاه واحد  -
  اليسو كروسكال  -

 

 أسلوب المقارنات المستخدم: القسم الثالث

 :معلميةأساليب المقارنات المستخدمة بعد االختبارات ال

 .)L.S.D(طريقة اقل فرق دال  -
 .طريقة توكي -

 . طريقة شيفية -

 . كولز– طريقة نيومان  -

 .طريقة دنكن -

 :معلميةرنات المستخدمة مع االختبارات الالاساليب المقا -ب
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  وتني - طريقة مان  -

  
استمارة جمع معلومات عن صحة تطبيق تحليل التباين والمقارنات البعدية في          : ثانياً

 :والتي تتكون مما يلي عينة البحث

 :األولالقسم 

 .تسلسل البحث -١
 عنوان البحث -٢

 نوع تحليل التباين المستخدم: القسم الثاني

 :محكات مالئمة وصحة تطبيق تحليل التباين من حيث: م الثالثالقس

 .نوع البيانات المستخدمة -
 . العينة حجمها في كل مجموعة -

 .اين التأكد من افتراضات تحليل التب -

 عدم استطاعتنا   أماتخاذ القرار بمالئمة التحليل ومن ثم صحة تطبيقه         : القسم الرابع 
 .جراء اختبار الفتراضات التحليل قرار نظراً لعدم اكتمال إإلىالوصول 

بعد التأكد من اكتمال شروط تحليل التباين يتم تحديد مدى مالئمـة            : القسم الخامس 
 .استخدام أسلوب المقارنات البعديه لمقارنة المتوسطات

 

 :األسلوب اإلحصائي: رابعاً

 :الدراسة التطبيقية: أوالً

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية  
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 .) اليسوكروسكال  (معلميةليب اإلحصائية الالاألسا .١

 .اختبار كاي تربيع .٢

 . الختبار تجانس التباينليفينأسلوب  .٣

 .أسلوب بارتليت .٤

 .معامل االلتواء .٥

 .حساب المتوسط .٦

 .حساب الوسيط .٧

   .حساب المنوال .٨

 

 الدراسة التقويمية: ثانياً

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .حساب التكرارات .١

 . النسبة المئويةحساب .٢

 .معامل االلتواء .٣

 .اختبار بارتليت .٤
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 عـــل الرابـالفـــص



 تحليل النتائج وتفسيرها
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 :اإلجابة على تساؤالت الدراسة
 :اإلجابة على التساؤل األول:أوالً

 عند مقارنة  األحاديهل توجد مشكالت تمنع استخدام تحليل التباين  
صف الثالث الثانوي في مادة الحاسب اآللي متوسطات درجات طالب ال

 ؟ اختالف التخصصإلىوالتي تعزى 

 :على التساؤلين الفرعية التاليةو

 ما هي االفتراضات التي تتوفر في البيانات المسـتخدمة فـي هـذه              -ا
  ؟الدراسة

بيانات المستخدمة في هـذه      ما هي االفتراضات التي ال تتوفر في ال        -ب
 ؟الدراسة

ما سبق تم اختبار االفتراضات التي يجب تحققها في البيانـات عنـد   ولإلجابة على   
 :استخدام تحليل التباين

 :افتراضية االستقاللية. ١

 حيث ان البيانات عبارة عن درجات كل طالب في مادة الحاسب وكل درجــة              
 العلوم الشرعية   -العلوم الطبيعية   (طالب مستقلة عن األخرى وكــذلك كل شعبة        

هي شعبة مستقلة عن األخرى     )  تحفيظ القران  - العلوم التقنية    -دارية   العلوم اإل  -
لذلك فان شرط االستقاللية متحقق في البيانات وبالتالي فان االسـتقاللية ال تعتبـر              

 .مشكلة تمنع استخدام تحليل التباين
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 :  افتراضية االعتدالية.٢

 :تم دراسة التوزيع لكل شعبة كالتالي
 

  بعض الخصائص اإلحصائية لدرجات الطالب يوضح :٤رقم جدول 

ــل  المنوال الوسيط المتوسط العينة الشعبة معام
 االلتواء

 التفرطح

 0.007 - 0.531 - 77 80 79.277 1933 العلوم الطبيعية

 0.085 - 0.178 69 66 66.3142 853 العلوم الشرعية

 0.262 - 0.279 62 65 65.28 456 العلوم اإلدارية

 2.981 1.588 - 84 84 80.28 32 يةالعلوم التقن

 0.138 - 0.616 - 67 79 75.45 22 تحفيظ القران

 

 أن معامـل االلتواء لدرجات العلوم الطبيعيـة      نالحـظ) ٤(بدراسة جـدول رقم    
وهذا يعني أن توزيع الدرجات يميل نحو االلتواء السالب، كما يتضـح            ) ٠,٥٣١-(

وكـذلك ) ٧٩,٢٧(اكبر من قيمة المتوسط     ) ٨٠( أن قيمة الوسيط     من الجدول أيضاً  
 يوضـح   ٤رقم   االلتواء السالب و الشكل      إلىوهذا يؤكد ميل التوزيع     ) ٧٧(المنوال

 .ميل توزيع الدرجات نحو االلتواء السالب

وهـذا  ) ٠,٦١٦-(كذلك درجات تحفيظ القران حيث يأخذ معامل االلتواء القيمة          
لتواء السالب كما يتضح أيضـا مـن        يعني ايضاً ان توزيع الدرجات يميل نحو اال       

مما يـدل   ) ٧٥,٤٥(هي قيمة اكبر من قيمة الوسط       ) ٧٩(الجدول أن قيمة الوسيط     
 . يوضح ذلك٥رقم جات نحو التواء سالب والشكل على ميل الدر
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 ٥٩

أيضا نجد أن درجات العلوم التقنية تأخذ توزيع نحو االلتواء السالب حيث تظهـر              
وهذا يعني أن  هناك التواء سالب شـديد مقارنـة           ) ١,٥٨٨-(قيمة معامل االلتواء    

 .)٦(رقم  وتحفيظ القران ويوضح الشكل بدرجات العلوم الطبيعية

وفي المقابل نجد ان درجات العلوم الشرعية والعلوم اإلدارية تميل نحـو االلتـواء              
أمـا معامـل    ) ٠,١٧٨(الموجب حيث بلغ معامل االلتواء لدرجات العلوم الشرعية         

 .)٠,٢٧٩( لدرجات العلوم اإلدارية فكان االلتواء

لوم الشرعية كما يوضح الشكل      يوضـح التـــوزيع لدرجات الع    ٧رقم  والشكل  
 .  توزيع درجات العلوم اإلدارية)٨(رقم 

 .ومما سبق نجد إن أغلب هذه العينات ال تتبع  التوزيع الطبيعي
 شكل رقم ٤: يمثل توزيع درجات طالب العلوم الطبيعية في مادة الحاسب

١ يوضح التوزيع لدرجات طالب العلوم ( - ٤  ) شكل
 

١ ٠ ٠ .٠
٩ ٥ .٠

٩ ٠ .٠
٨ ٥ .٠

٨ ٠ .٠
٧ ٥ .٠

٧ ٠ .٠
٦ ٥ .٠

٦ ٠ .٠
٥ ٥ .٠

٥ ٠ .٠
٤ ٥ .٠

٤ ٠ .٠
٣ ٥ .٠

٣ ٠ .٠
٢ ٥ .٠

٢ ٠ .٠

 

 

٣ ٠ ٠

٢ ٠ ٠

١ ٠ ٠

٠

 S td .  D e v  =  ١ ٣ .٣ ٧  
M e a n  =  ٧ ٩ .٣ N  =  ١ ٩ ٣ ٣ .٠ ٠

 
 
 

Pرقم ٥:  يمثل توزيع درجات طالب تحفيظ القران في مادة الحاسب 6

  
 

شكل رقم ٥:  يمثل توزيع درجات طالب تحفيظ القران في مادة الحاسب ت    ١٠٠.٠

 

٩٥
.٩٠ ٠

.٠

 
٨٥

.٠

 ٨٠

.٠

 

٧٥

.٠

 

٧٠

.٠

 

٦٥

.٠

 ٦٠
.٠

 

٥٥
.٠ 

٥٠
.٠

 

٤٥
.٠    

٥

 ٤  

٣

 ٢  

١

 

٠

 

 Std. Dev = 

١٤
.

٦٧
 

 

Mean = 

٧٥
.

٥

 

N = 

٢٢
.٠٠
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 ٦٠

  يمثل توزيع درجات طالب العلوم التقنية في مادة الحاسب:٦ رقم شكل

 
 

 ٩٠.٠ ٩٥.٠
 ٨٠.٠ ٨٥.٠

 ٧٠.٠ ٧٥.٠
 ٦٠.٠ ٦٥.٠

 ٥٠.٠ ٥٥.٠
 ٤٥.٠

 

 

 ١٢

 ١٠

 ٨

 ٦

 ٤

 ٢

 ٠

 Std. Dev = ١١.٣٣ Mean = ٨٠.٣ N = ٣٢.٠٠

 
 
 

ب العلوم  الشرعية في مادة الحاسب يمثل توزيع درجات طال: ٧ رقم شكل  

 
 

٩ ٥ . ٠
٩ ٠ . ٠

٨ ٥ . ٠
٨ ٠ . ٠

٧ ٥ . ٠
٧ ٠ . ٠

٦ ٥ . ٠
٦ ٠ . ٠

٥ ٥ . ٠
٥ ٠ . ٠

٤ ٥ . ٠
٤ ٠ . ٠

٣ ٥ . ٠
٣ ٠ . ٠

 

 

٢ ٠ ٠

١ ٠ ٠

٠

 S t d .  D e v  =  1 0 . 5 5

 M e a n  = ٦ ٦ . ٣

N  =  ٨ ٥ ٣ . ٠ ٠

 
 

  يمثل توزيع درجات طالب العلوم االدارية في مادة الحاسب: ٨رقم شكل 

 
 

 ٩٥.٠
 ٨٥.٠ ٩٠.٠

 ٧٥.٠ ٨٠.٠
 ٦٥.٠ ٧٠.٠

 ٥٥.٠ ٦٠.٠
 ٤٥.٠ ٥٠.٠

 ٤٠.٠

 

 

 ١٠٠

 ٨٠

 ٦٠

 ٤٠

 ٢٠

 ٠

 Std. Dev = ٩.٧٦ Mean = ٦٥.٣ N = ٤٥٦.٠٠

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦١

 : افتراضية تجانس التباين-٣

 التبـاين باسـتخدام     اختبــار تجـانس    قيمة   أن )٥(رقم   يتضح من الجـدول       
)Levene (  هي)وهي قيمة ذات داللة معنوية وعليه فان تباين المجموعات         ) 29.891

 .غير متجانس
 

  يوضح اختبار تجانس التباين :٥رقم الجدول 

Test of Homogeneity of Variances

VAR00002

29.891 4 3291 .000

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 

 عن تجانس التباين مـن خـالل   للكشف (Barttlet) اختباروللتأكد أيضا تم تطبيق   
 :استخدام المعادلة التالية

χ2 = (N - K) * Ln {((n1-1)s1
2 +(n2-1)s2

2 +(n3-1)s3
2 +(n4-

1)s4
2+(n5-1)s5

2)/(N - K) }  
     - ((n1-1)*Ln s1

2 +(n2-1)*Ln s2
2 +(n3-1)*Ln s3

2 
+((n4-1)*Ln s4

2 +((n5-1)*Ln s5
2) ( ) ١٩٦: م١٩٩٥الشربيني،   
 وبالتعويض في المعادلة السابقة 

N1 N2 n3 n4 n5 S1 S2 S3 S4 S5 N Kبارتليت 

1933 853 456 32 22 13.36 10.55 9.75 11.32 14.67 3296 5 108.11 
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 ٦٢

الجدوليـة عنـد درجـة        χ2 بينما قيمـة  ) 108.11(  المحسوبة هي   χ2وجد ان قيمة    
من  المحسوبة اكبر χ2وحيث ان قيمـة  )9.49(هي  0.05  ومستوى داللة ) 1-5(حرية
 .الجدولية فان التباين غير متجانس χ2قيمة 

 عدم تجانس التباين وهـذا   إلىي حجوم العينات أدى     ونظراً لوجود الفرق الكبير ف    
 والتي دلت نتائجها بأن عدم تساوي Johnson (1993)  جونسونما تؤكده دراسة 

 عدم تحقق تجانس التباين وبالتالي عدم اسـتخدام تحليـل           إلىحجوم العينات يؤدي    
 .التباين

 

 :اإلجابة على التساؤل الفرعي

 فـي   توفر االفتراضـات  ي حالة عدم    ما هي البدائل التي تستخدم ف     ) ج
 ؟البيانات المستخدمة

من خالل اإلجابة على التساؤالت السابقة وجد ان بعض العينات ال تتبع التوزيع   
 Fالطبيعي وهذا يعتبر إخالل بافتراض أساسي من افتراضـات اسـتخدام اختبـار     

كانت القيمة  وكذلك اإلخالل بافتراضية تجانس التباين بين العينات المسحوبة حيث          
 مشـكلة التفـاوت   إلىوهذا قد يعود  ) 108.11 (الدالة على عدم تجانس التباين كبيرة     

العددي بين المجموعات والتي قد ال يكون لدى الباحث القدرة في التحكم بها وحيث              
إن بعض افتراضات استخدام تحليل التباين غير متحققة في هذه البيانات لذلك فـان              

كروسكال  (إلحصائي في مثل هذه الحالة هو استخدام اختبار         أفضل أسلوب للتحليل ا   
 التي تستخدم عنـدما ال تتوفــر        معلميةوهو أحد األساليب اإلحصائية الال    ) واليس

 أن إلى  Zwick (1985)  زويكحيث تشيـر دراسـة) F(افتراضات تحليل التبـاين 
فتراضات مثل تجانس  تعتبر األفضل في حالة عدم استيفاء االمعلمية  الطريقة الغير   

   Lix (1996)  لـيكس التباين والتوزيع االعتدالي في البيانات الموجودة وكذلك دراسة
أوصت بضرورة البحث عن بدائل أخرى في حالة مخالفة البيانـات الفتراضـات             
تحليل التباين والتي قد تعني أن مصداقية ومعنى نتائج التحليل باسـتخدام أسـلوب              

 .فيها لعدم توفر تلك الشروطتحليل التباين مشكوك 
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 ٦٣

أن تكـون المعطيـات   ) الـيس وكروسكال (ومن الضروري لكي تستخدم اختبار      
وثاني أصغر  ) ١(مرتبة في سلسلة واحدة حيث يتم استبدال أصغر درجة بالمستوى           

ثم يتم جمع التراتيب في كل عينة في أعمدة، وما يقـوم بـه              ) ٢(درجة بالمستوى   
 حد  إلى هو التأكد من أن هذا الجمع للتراتبات متباعدة          ) واليس -كروسكال  (اختبار  

ال تبدو فيه وكأنها أخذت من نفس المجتمع العام الواحد وهذا يحدث عندما يتم قبول               
فإن هذا يعني   ) H1(أما حين يتم قبول االفتراضية البديلة       ) H0(االفتراضية الصفرية   

ها أي توجـد بينهـا      ان المجموعات الخمس ال تتساوى في متوسط درجات كل من         
 .فروق دالة

 : النتائج كما يليالبيانات كانتعلى )  اليسوكروسكال ( وبتطبيق اختبار 
 

 ) اليس-كروسكال (وضح اختبار ي: ٦ رقم  جدول
 رتب المتوسطات العينة التخصص
 العلوم الطبيعية
 العلوم الشرعية
 العلوم االدارية
 تحفيظ القران
 العلوم التقنية

١٩٣٣ 
٨٥٣ 
٤٥٦ 
٣٢ 
٢٢ 

٢٠٢٢,٦٩ 
١١٠٩,٧٤ 
١٠٢٨,٥٤ 
٢١٣٨,٦٩ 
١٧٩٨,٦٨ 

 - ٣٢٩٦ المجموع
 

 أكبـر مـن القيمـة    4عند درجة حريـة  )  775.26(  المحسوبة   χ2وحيث أن قيمة 
 وبالتالي يوجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات المجموعات          )9.49(الجدولية
 .الخمس
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 ٦٤

 :لإلجابة على التساؤل الفرعي 

 ؟المقارنات البعدية التي تستخدم في بيانات هذه الدراسةما هي طرق ) د

نظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات وحيث أن              
 اإلحصـاء  أسـلوب  المستخدم في التحليل للكشف عن وجود فروق كـان         األسلوب

  وتني كتحليل الحـق    - مان   أسلوب استخدام   فقد تم ) اليسو  كروسكال   (معلميالال
 يستخــدم بعـد اسـتخدام       أسـلوب  المجموعات وهو للتأكد من مدى الفروق بين      

 :وكانت النتائج كما يلي)  اليسوكروسكال (
 

  وتني للفروق بين المجموعات- يوضح اختبار مان :٧رقم جدول 
عدد  التخصص

 العينة
المتوسط 
 الترتيبي

 الداللة zقيمة  u قيمة

 العلوم الطبيعية
 العلوم الشرعية

١٩٣٣ 
٨٥٣ 

١٦٣٠,٢٥ 
٨٥٦,٩٩ 

٠,٠٠٠ ٢٣,٣٩- ٣٦٦٧٧٨ 

 العلوم الطبيعية
 العلوم اإلدارية

١٩٣٣ 
٤٥٦ 

١٣٣١,٦٦ 
٦١٥,٧ 

٠,٠٠٠ ١٩,٩٤- ١٧٦٥٦٤ 

 العلوم الطبيعية
 العلوم التقنية

١٩٣٣ 
٣٢ 

٩٨٢ 
١٠٢٩,٣ 

٢٩٤٤٦,
٥ 

-٠,٦٤٢ ٠,٤٦٦ 

 العلوم الطبيعية
 تحفيظ القرآن

١٩٣٣ 
٢٢ 

٩٧٩,٥٥ 
٨٤٢,١٦ 

١٨٢٧٤,
٥ 

-٠,٢٥٦ ١,١٣٥ 

 العلوم الشرعية 
 العلوم اإلدارية

٨٥٣ 
٤٥٦ 

٦٦٨,٠٢ 
٦٣٠,٦٥ 

٠,٠٨٨ ١,٧- ١٨٣٣٨١ 

 العلوم الشرعية
 العلوم التقنية

٨٥٣ 
٣٢ 

٤٣٢,٤٤ 
٧٢٤,٤١ 

٠,٠٠٠ ٦,٣٤٦- ٤٦٤٣ 

 العلوم الشرعية
 تحفيظ القران

٨٥٣ 
٢٢ 

٤٣٣ 
٦٢٠,٢٧ 

٠,٠٠١ ٣,٤٢٨- ٥٣٧٣ 

 اإلداريةالعلوم 
 العلوم التقنية

٤٥٦ 
٣٢ 

٢٣٣,٢٧ 
٤٠٤,٥٦ 

٠,٠٠٠ ٦,٦٤٦- ٢١٧٤ 
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 ٦٥

 العلوم اإلدارية
 تحفيظ القران

٤٥٦ 
٢٢ 

٢٣٤,٣٢ 
٣٤٦,٧٧ 

٠,٠٠٠ ٣,٧٣١- ٢٦٥٦ 

 العلوم التقنية
 تحفيظ القران

٣٢ 
٢٢ 

٢٩,٩٢ 
٢٣,٩٨ 

٠,١٧٢ ١,٣٦٦- ٢٧٤,٥ 

 نالحظ أن هناك فروق بين المجموعـات ذات داللـة           )٧(رقم  من خالل الجدول    
اللة إحصائية لصالح بعض المجاميع فهناك داللـة        إحصائية  حيث نجد أن هناك د      

إحصائية بين العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية لصالح العلوم الطبيعية وكذلك بالنسبة 
للعلوم اإلدارية وأيضاً تحفيظ القران إال أننا نالحظ أن هناك فروق إحصـائية ذات              

لتقنية كما نجـد أن هنـاك       داللة بين العلوم الطبيعية والعلوم التقنية لصالح العلوم ا        
 .فروقاً ذات داللة بين العلوم التقنية والعلوم الشرعية لصالح العلوم التقنية

 

  التساؤل الثاني اإلجابة على:ثانياً
ما مدى االلتزام بهذه االفتراضات والتأكد من تحققهـا عنـد اسـتخدام             

 ى؟تحليل التباين في رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القر
 

 لإلجابـة على هـذا التساؤل تم فحص رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم            
 هــ حتـى عـام       ١٤٠٠  من عـام      ،األحاديالقرى والمستخدمة لتحليل التباين     

رسـائل لعـدم    ) ٨(رسالة تم اسـتبعاد     ) ٤٤(هـ وقد حصل الباحث على      ١٤١٩
تحقق الباحث مـن شـروط      استكمالها للمعلومات التي يمكن من خاللها الحكم على         

 .وافتراضات تحليل التباين

 والجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة التقويمية على أقسام الكلية
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 ٦٦

  توزيع عينة الدراسة التقويمية:٨رقم الجدول 
عدد  التخصص

 الرسائل
تكرار 

 االستخدام
النسبة المئوية لتكرار 

 االستخدام
التربية اإلسالمية 

 والمقارنة
- - - 

  %٣٥,٧ ١٣١ ١٠ المناهج وطرق التدريس
  %٤٣,٦ ١٦٠ ١٨ علم النفس

اإلدارة التربوية 
 والتخطيط

٢٠,٧ ٧٦ ٨%  

 - - - التربية الفنية
  %١٠٠ ٣٦٧ ٣٦ المجموع

   
  رسم بياني يوضح عدد مرات استخدام تحليل التباين:٩شكل رقم 

                                  
 نجد أن قسم علم النفس يعتبر األكثر استخداماً ألسلوب تحليل           )٨( رقمومن الجدول   

رسالة بلـغ عـدد     ) ١٨(التباين حيث كانت عدد الرسائل المستخدمة لهذا األسلوب         
ثم قسـم المنـاهج وطـــرق        %) ٤٣,٦(مرة بنسبة   ) ١٦٠(مرات االستخـدام   

0
50

100
150
200
250
300
350
400

التكرار

التربیة اإلسالمیة
والمقارنة

المناهج وطرق
التدریس

علم النفس اإلدارة التربویة
والتخطیط

التربیة الفنیة المجموع

القسم
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 ٦٧

رسائل ) ١٠(التدريس حيث كانت عــدد الرســائل المستخدمـة لهذا األسلوب         
وأخيراً قســم اإلدارة    %) ٣٥,٧(مرة  بنسبة    ) ١٣١(وبلغ عدد مرات االستخدام     

) ٨(التربوية والتخطيط حيث بلغــت عدد الرسائل المستخدمـة لتحليل التبـاين           
  %).٢٠,٧(أي بنسبة ) ٧٦(رسائل وبلغ عدد مرات االستخـدام 

يل التباين فـي الرسـائل      وللتأكد من مدى التزام الباحثين بشروط وافتراضات تحل       
 : ثالثة أقسام هيإلى تم تصنيفها ٨رقم الموضحة في الجدول 

 شروط وافتراضات تحليل التبـاين      اهتمت بمراعاة رسائل  : أوالً
 . وذكرت ذلك  عند استخدامه والبديل له

رسائل قد راعت بأسلوب مباشر الشروط      ) ٣(من خالل فحص هذه الرسائل وجدت       
 .والجدول التالي يوضح ذلك%) ٨,٣(السابقة أي بنسبة 

  يوضح الرسائل التي راعت فروض تحليل التباين:٩رقم جدول    

ــم  رقـ
األسلوب  التخصص الرسالة

 التكرار المستخدم 

ــة 
ــ

الئم
م

دام
ستخ

اال
 السبب المذكور 

 كروسكال علم نفس ٣٤٩
  اليسو 

ال تحقــق افتراضــات  مالئم ٢
  Fاختبار 

حجوم العينات متساوية    ممالئ ٢ Fاختبار  علم نفس ٣١٨٤
 وكبيرة 

 كروسكال علم نفس ٣٠٨٦
  اليسو

 المتغير التابع رتبي مالئم ٣

   ٧  ٣ المجموع
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 ٦٨

 ان جميــع الرسائل التي تحــققت مباشـرة مـن       نجد) ٩(رقم  من الجــدول   
ـ      لة هي من قسم علــم      افتراضات تحليـل التبـاين واستخــدام األساليب البدي

وبلغ عدد مـرات    %) ٨,٣(رسائل أي بنسبــة    ) ٣(النفس والبالــغ عــددها    
  نجد رسالتين اسـتخدمت      )٩(أيضا من الجدول     %) ٢(أي بنسبة   ) ٧(االستخدام  

 اليس مع توضيح أسباب االستخدام من قبل الباحـث ورسـالة            واختبار كروسكال   
ة وبالتالي تحقق افتراض تجـانس التبـاين        واحدة كانت حجوم العينات فيها متساوي     

 أي أنها تتبع التوزيع الطبيعـي حسـب نظريـة           ٣٠ من   أكثروكانت عدد العينات    
 . النهاية المركزية

 افتراضات تحليل التباين مباشـرة  إلىويعتقد أن ارتفاع نسبة الرسائل التي لم تشير    
 . عدم وعي الباحثين بافتراضات هذا األسلوب اإلحصائيإلى

ا لوحظ أن الدراسات التي ذكرت هذه االفتراضات مباشرة كانت جميعها من قسم        كم
 .اال أنها تعتبر نسبة ضعيفة ايضاًعلم النفس 

 

 افتراضات تحليل التباين مباشـرة عند إلى ررسائل لم تش: ثانياُ
 :استخدامه

ها  الشروط واالفتراضات التي يجب توفرإلى بقية الرسائل لم يشر فيها الباحثون  
 أن يقوم الباحث بفحصها والتأكد مـن مـدى مراعاتهـا            إلىفي البيانات مما أدى     

للشروط واالفتراضات وقد تم تصميم استمارة وصفية يتم من خاللها الحكم علـى             
مدى مالئمة استخدام تحليل التباين وبعد تفريغ البيانات في االستمارات المعدة تـم             

 : مجموعتين هماإلىتقسيم الرسائل 

 

مجموعة الرسائل التي تحتوي على المتوسط واالنحراف المعياري  -١
 :وحجوم العينات
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 ٦٩

، االنحراف المعياري وحجوم العينات   تشمل الرسائل التي تحتوي على المتوسط و      
للكشف ) Barttlet( بارتليت   إختباروتم فحص تحقق االفتراضات من خالل استخدام        

ى تحقيـق البيانـات للتوزيـع    عن مدى تحقق تجانس التباين، أما الكشف عن مـد    
 نظرية النهاية المركزية معتمداً في ذلك علـى حجـوم           استخدم الباحث الطبيعي فقد   

العينات نظراً لعدم المقدرة على حساب معامل االلتواء حيث ال يتوفر الوسـيط أو              
 .المنوال

       
  يوضح مالئمة استخدام تحليل التباين في الرسائل التي تحتوي:١٠ رقم جدول

 علىحجوم العينات وكذلك المتوسط واالنحراف المعياري
 تجانس التباين

 
 اعتدالية التوزيع

 التخصص
عــدد 
 الرسائل

ــدد  عـ
ــرات  م
 االستخدام

النسبة 
 المئوية

االستخدام 
 مالئم

االستخدام 
ــر  غيـ

غيــر  متجانس مالئم
 متجانس

غيـــر  مالئم
 مالئم

 علم نفس
 ١١ ٢٢ ١١ ٢٢ ١٨ ١٥ %٧٥ ٣٣ ٣ 

إدارة 
تربوية 
 وتخطيط

 

٣  ٠ ٣ ٣ ٠ %٦ ٣ ١ 

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 

٥ ٣ ٣ ٥ ٥ ٣ %١٨ ٨ ٢ 

 مجموع
 

١٩ ٢٥ ١٤ ٣٠ ٢٦ ١٨ - ٤٤ ٦ 

النسبة 
 المئوية

 
- - ٤٤ %٥٦ %٣٢ %٦٨ %٤٩ %٤١ %١٠٠%  
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 ٧٠

للرسائل  رسم بياني يوضح مدى مالئمة استخدام تحليل التباين :١٠ رقم الشكل
  والمتوسط واالنحراف تحتوى على حجوم العيناتالتي
 

 
 

  رسم بياني يوضح مدى تحقق تجانس التباين:١١شكل رقم 
 

 
  رسم بياني يوضح مدى تحقق التوزيع الطبيعي:١٢شكل رقم 
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 ٧١

 

 

مـرة  ) ١٨(مرة كـان    ) ٤٤( نالحظ ان االستخدام بلغ      )١٠(رقم  من الجدول       
ستخدام غير مناسب   مرة اال ) ٢٦(بينما نجد أن     %) ٤١(االستخدام مالئم أي بنسبة     

  %).٤٩(أي بنسبة 

 مخالفـة   التباين ان  بارتليت للكشف عن تجانس      اختباركما نجد من خالل استخدام      
، أما عـدد مـرات       %)٣٢(مرة أي بنسبـة    ) ١٤(افتراض تجانس التباين بلغت     

  %).٦٨(أي بنسبة ) ٣٠(تجانس التباين فقـد بلغ 

كمـا  %) ٤٤(مرة أي بنسبة    ) ١٩(د بلغت   أما مخالفة البيانات للتوزيع الطبيعي فق     
ـ ) ٢٥(كانت البيانات محققــة الفتراض التوزيـع الطبيعـي          رة أي بنسـبة    ـم

)٥٦.(% 

أن قسم علم الـنفس كـان األكثـر          )١٠(رقم  م فنجد من الجدول     أما بالنسبة لألقسا  
مرة كما كان االستخدام مالئـم      ) ٣٣(استخداماً في هذا الجزء حيث بلغ االستخدام        

كما  %) ٥٥(مرة أي بنسبة    ) ١٨(و غير مــالئم     %) ٤٥(مرة أي بنسبة    ) ١٥(
أما مخالفة افتراض التوزيـع      %) ٣٣(كانت مخالفة افتراض تجانس التباين بنسبة       

  %).٣٣(الطبيعي للبيانات فقد بلغت نسبة 
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 ٧٢

مـرات كـان    ) ٨( قسم المناهج وطرق التدريس  بلغ االستخدام لهـذا األسـلوب            
 مخالفة افتراض تجانس التباين     إلى ويعود%) ٦٢,٥( مناسب بنسبة    االستخدام غير 

،  %)٦٢,٥(ة افتراض التوزيع الطبيعي فكانت بنسبة  ـأما مخالف  %) ٣٧,٥(بنسبة  
 %).٣٧,٥(أما االستخدام المناسب فكان بنسبة 

أما قسم اإلدارة التربوية والتخطيط فكان األقل استخداماً لهذا األسلوب حيث بلغ عدد 
مرات ولكنه كان غير مالئم نظراً لمخالفة البيانات الفتراض         ) ٣(ت االستخدام   مرا

 .التوزيع الطبيعي

 :الرسائل التي  تحتوي على حجوم العينات فقط)  ٢
 موزعة على األقسام المختلفة بكلية التربية وللكشف دراسة) ٢٧(وقد بلغ عددها   

 حالة تساوي حجوم العينات نعتبر      عن تجانس التباين تم استخدام حجوم العينات ففي       
  قد يكون  يعتبر التباين فان التباين متجانس أما في حالة عدم تساوي حجوم العينات           

إذا وقعت مخالفة افتـراض     " بأنه  )  ٦١،  م١٩٩٤(غير متجانس حيث يذكر اإلمام      
 فـي حالـة البيانـات        Fتجانس التباين فلن يكون هناك تأثير يذكر على اختبـار           

أمـا إذا كانـت     .  أي البيانات التي تشتمل على مجموعات متساوية العدد        المتوازنة
" البيــانات غير متوازنــة فتكون هناك مشكلــة في استخـدام تحليل التباين           

أما بالنسبـــة للتوزيـــع الطبيعـي فقـد تـم استخــدام نظريـة النهايـة                 
  يذكر بري و  على اعتدالية التوزيعللحكم) Central limit theorem(المركزية
إذا فرض أننا أخذنا عينـة عشـوائية        " بأنه تنص على    )  ٣٢٨ ،م١٩٩١(آخرون  
 فإن المتغير العشـوائي     σ وانحراف معياري     μ من مجتمع له متوسط      nحجمها  

"  مهما كان توزيع المجتمع      ) n>30 (التوزيع الطبيعي إذا كانت   ) تقريباً(يكون له   
الحكم بأن توزيع العينـات مالئـم للتوزيـع         فيمكن  )  n>30 (وبالتالي إذا كانت  

فال يمكن الحكم على العينات بأنها تتبع التوزيع )  n < 30 (الطبيعي، أما إذا كانت
  إلـى الطبيعي إنما تحتاج من الباحث أن يختبر ذلك وبالتالي فإذا لم يشير الباحـث               

 . ع غير مالئم للتوزيع الطبيعيـذلك يعتبر التوزي
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 ٧٣

 ح توزيع الرسائل المستخدمة لتحليل التباين  يوض:١١جدول رقم 

سل
سل
الت

الة 
رس

 ال
رقم

 

ض التخصص
فر
ال

دد  العینة 
ع

دم 
تخ
اس

نوع 
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نوع 
 التوزیع

    ٨ن ٧ن ٦ن ٥ن ٤ن ٣ن ٢ن ١ن    
غـير  ١      ٨ ١١ ٣١ ١ علم نفس ٣١٨٣ ١

متجانس 
ألن  حجم 

العينات 
غير 

 متساوية 

 غير مالئم

غير  ١      ١٧ ١٥ ١٨ ٢   
 متجانس 

 غير مالئم

غير  ١     ٣ ٤ ٣٨ ٥ ٣   
متجانس 

وهناك 
فرق كبير 
في حجم 
 العينات

 غير مالئم

ادارة تربوية  ٢٧٩٢ ٢
 وتخطيط

غير  ٣    ٦٠ ٦٩ ١٠٢ ٦٩ ٦١ ١
 متجانس

حسب (مالئم 
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 ) المركزية 
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 غير مالئم 
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 وتخطيط

غير  ١٤    ٤ ٦ ١٤ ٢٥ ١٣ ١
متجانس 
 وهناك

فرق كبير 
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 العينات

 غير مالئم
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 ٧٤

ادارة تربوية  ٣٩٨ ٦
 وتخطيط

غير  ٤  ٦ ١٧ ١٠ ٣ ٢٠ ١٠ ٢١ ١
متجانس 
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ادارة تربوية  ٣٦٥ ٧
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 متجانس

 غير مالئم
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 ٧٦

غير  ٤    ١ ٧ ٨ ٢٨٣ ٢٥٣ ٤   
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حجوم 
العينات 
صغيرة 
وغير 

 متساوية

 غير مالئم

    ٨ن ٧ن ٦ن ٥ن ٤ن ٣ن ٢ن ١ن    
غير  ٦     ١٩ ٣ ٢ ٣ ٢   

متجانس 
حجوم 

العينات 
صغيرة 
وغير 

 متجانسة

 غير مالئم
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غير  ٦     ٥ ٤ ٦ ١٢ ٣   
متجانس 

حجوم 
العينات 
صغيرة 
وغير 

 متساوية

 غير مالئم

غير  ٦      ٧ ١٢ ٨ ٤   
متجانس 

حجوم 
العينات 
صغيرة 
وغير 

 متساوية

 غير مالئم

ادارة تربوية  ٢٩٨٩ ١٧
 تخطيطو

غير  ٣      ١ ١٢ ٦٨ ١
متجانس 

هناك 
فروقات 

كبيرة في 
حجوم 
 العينات

 غير مالئم

غير  ٣    ١٩ ٢٤ ١٢ ١٦ ١٠ ٢   
متجانس 

حجوم 
العينات 
صغيرة 
وغير 

 متساوية

 غير مالئم

مناهج وطرق  ١٢٣٦ ١٨
 تدريس

غير  ٦      ١١٨ ٤٢ ٦٣ ١
متجانس 

حجوم 
العينات 

غير 
 متساوية

 مالئم

غير  ٦      ٩٥ ٢٥ ٤٧ ٢   
متجانس 

الن حجوم 
العينات 

غير 
 متساوية

 غير مالئم

غير  ٦      ٩٨ ٢٨ ٣٩ ٣   
متجانس 

حجوم 
العينات 

غير 
 متساوية

 مالئم
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غير  ٦      ٣١١ ٩٥ ١٤٩ ٤   
 متجانس

 مالئم

غير  ١      ١٤١١ ١٥٥٩ ٢١٤ ١ علم نفس ١٥٥٣ ١٩
 متجانس

 مالئم

غير  ٧      ٨٩ ٨٣ ٧٠ ١ علم نفس ٣٣٠ ٢٠
 متجانس

 مالئم

مناهج وطرق  ٣٢٣ ٢١
 التدريس

غير  ١     ٥٥ ٦٢ ٧٤ ٨١ ١
 متجانس

 مالئم

غير  ١ ٧ ٧ ٣٢ ٣٥ ٥٥ ٥١ ٤٢ ٥٤ ٢   
متجانس، 

يوجد 
فروق 

كبيرة في 
حجم 
 العينات

 مالئمغير 

مناهج وطرق  ١١٣١ ٢٢
 تدريس

غير  ١٥      ١١ ١٩ ١٧ ١
متجانس 

حجوم 
العينات 
صغيرة 
وغير 

 متساوية

 مالئمغير 

غير  ١٥      ٢٢ ٧١ ٢٧ ٢   
متجانس 

حجوم 
العينات 

غير 
 متساوية

 غير مالئم

ادارة تربوية  ١٣٠٩ ٢٣
 وتخطيط

غير  ٣    ١١١ ١٩ ٢٦١ ٦٧ ١٤٢ ١
متجانس 

وجود فرق 
كبير في 

حجوم 
 العينات

 غير مالئم

غير  ٣  ٤ ٦٦ ٤٨ ٤٦ ١٤٤ ١٧٦ ١١٦ ٢   
متجانس 

وجود فرق 
كبير في 

حجوم 
 العينات

  مالئمغير

مناهج وطرق  ٤٠١ ٢٤
 تدريس

غير  ١٠    ٥ ٤ ١٠٧ ٢٦ ٢ ١
متجانس 

وجود فرق 
كبير في 

حجوم 
 العينات

 غير مالئم
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مناهج وطرق  ٢٦٦٥ ٢٥
 تدريس

غير  ١٠  ٤ ٢ ١٧ ١٢ ٤٢ ١٠ ٣٧ ١
متجانس  

وجود فرق 
كبير في 

حجوم 
 العينات

 غير مالئم

غير  ١٠     ٦١ ٢٥ ٢٧ ١١ ٢   
 متجانس

 غير مالئم

مناهج وطرق  ٢٩٦٥ ٢٦
 تدريس

غير  ٢٥     ٧ ١١ ٢١ ٢٣ ١
 متجانس

 غير مالئم

االدارة التربوية  ٢٩٦٣ ٢٧
 والتخطيط

غير  ٢٩      ٩٣ ١٢٤ ٥٣ ٤
 متجانس

 مالئم

 

 :وفيما يلي توضيح ذلك من خالل الجدول التالي
 

  يوضح مدى مالئمة استخدام تحليل التباين:١٢جدول رقم 

 تجانس التباين

 

عـــدد  التخصص اعتدالية التوزيع
 الرسائل

مرات عدد  
 االستخدام

النســبة 
 المئوية

االستخد
 ام مالئم

االستخدام 
 غير مالئم

غيــر   متجانس
 متجانس

غيــــر  مالئم
 مالئم

 ٦٥ ٥٥ ١٢٠ ٠ ١٢٠ ٠ %٣٨ ١٢٠ ١٢ علم نفس

إدارة 
تربويــة 

 وتخطيط

٤١ ٣٢ ٧٣ ٠ ٧٣ ٠ %٢٣ ٧٣ ٧ 

منـــاهج 
ــرق  وط

 تدريس

١٠٤ ١٩ ١٢٣ ٠ ١٢٣ ٠ %٣٩ ١٢٣ ٨ 

 ٢١٠ ١٠٦ ٣١٦  ٣١٦ ٠ - ٣١٦ ٢٧ مجموع
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  يوضح مالئمة استخدام تحليل التباين :١٣شكل رقم 

 
 

  يوضح مدى توفر افتراض تجانس التباين:١٤شكل رقم 
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  مدى مالئمة حجوم العينات الفتراض التوزيع الطبيعي:١٥شكل رقم 

 

 

نات الفتراض تجانس التباين قد بلغ       نالحظ ان مخالفة البيا    )١٢ (رقممن الجدول   
مرة  حيث كانت هناك فروقاً كبيرة بين أحجام العينات التـي اختــارها              ) ٣١٦(

 أن هناك الكثير من الدراسات يوجـد        ١٢ون فمثالً نجد من خالل جدول رقم        الباحث
 , n1=5(فروق كبيرة في احجام العينات ففي دراسة أخذ الباحث أحجـام العينـات   

n2=38 , n3= 4 , n4= 3  (   ويتضح الفرق الكبير في احجام العينات وفي هـذه الحالـة
ينصح بعدم استخدام تحليل التباين إال أن الباحث استخدم تحليل التباين دون التأكـد              

 n1=3 ,  n2= 70 , n3=131 (من إفتراضاته  وايضاً دراسة اخرى كانت احجام العينات 

 جداً بينما بقية العينات ذات حجــم كبيـر          قليلة n1=3نالحظ ان العينة االولى       ) 
 التــأثير على تجانس التبــاين وفـي دراســـة اخـرى            إلىوهــذا يؤدي   

 , n1=81 , n2=439 , n3=53(نالحـظ ايضاً تفــاوت كبير فـي احجـام العينـات    

n4=2  (  فنجد أن الباحث قد أخذ عينةn2=439 بينما أخذ عينة أخرى  n4=2  وهنـا 
ير جداً في احجام العينات وبالرغم من ذلك استخدم الباحث تحليـل            نالحظ فرق كب  

 أما مخالفة افتراض اعتدالية التوزيع فقد بلغـت         التباين دون التأكد من افتراضاته،      
مرة غير مالئمة حيث كانت هناك مجموعة كبيرة من العينات لم يصل عدد       ) ٢١٠(
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 ٨٢

تأكد من مدى تحقيقها للتوزيـع      وبالتالي تحتاج من الباحث أن ي     )   ٣٠ (إلىأفرادها  
مـرة بسـبب    ) ٣١٦(كما وجد الباحث أن االستخدام غير المالئم قد بلـغ           .الطبيعي

 .مخالفة االفتراضات

قسـم  ن طالب الدراسـات العليـا ب      ام فكا ــا من حيث التوزيع على األقس     ـأم   
مـرة أي بنسـبة     ) ١٢٣(المناهج األكثر مخالفة حيث بلغ االستخدام غير المالئـم          

من المجموع الكلي لالستخدام غير المالئم يلي ذلك قسم علم نفس حيث %) ٣٨,٩٣(
أمـا قسـم اإلدارة      %) ٣٧,٩٧(مره أي بنسبة    ) ١٢٠(بلغ االستخدام غير المالئم     

 .% )٢٣,١(أي بنسبة ) ٧٣(التربوية والتخطيط فكان عدد االستخدام غير المالئم 

وكذلك دراسـة   ) هـ١٤١١( النجار   مع ما توصلت إليه دراسة     هذه الدراسة    وتتفق
من حيث االستخدام غير الصحيح لألساليب اإلحصائية فـي         ) هـ١٤١٠(العجالن  

 .معالجة البيانات

 عدم إدراك الباحثين ألهمية الدور الـذي تلعبـه     إلىكما يرى الباحث أن ذلك يعود       
 .تحقق االفتراضات في البيانات من حيث صدق نتائج البحث

لب من القائمين على وضع برامج الدراسات العليا مراعاة إدخال          لذا فإن األمر يتط   
 ضمن برامج اإلحصاء لطالب الدراسات العليا، وتوعيــة         Fكل ما يتعلق باختبار     

 .القائميـن بالبحـث العلمي بتأثيـرها الكبيـر على صـدق نتائج البحث العلمي
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 :التساؤل الثالث  علىجابةاإل: ثالثاً
لشروط الواجب توفرها عند استخدام المقارنات البعدية هل تم الوفاء با

 في رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى؟

 :لإلجابة على التساؤل السابق و للتأكد من تحقق ذلك تم عمل الجدول التالي
 

  يوضح الدراسات المستخدمة للمقارنات البعدية:١٣رقم جدول 

رقم 
 الرسالة

نوع 
 المقارنة

عدد 
رات م

 االستخدام

مالئمة 
 األسلوب

 السبب

 تساوي حجوم العينات مالئم ١ توكي ٣١٨٤

 ال توجد داللة إحصائية  -   - ال يوجد ٣٨٦

األســـلوب اإلحصـــائي  غير مالئم ٦ شيفية ٢٢٩٤
 سابقالمستخدم في التحليل ال   

 غير صحيح

 ال توجد داللة إحصائية  -  - ال يوجد ١٣٣٣

 التحليل السابق غير مالئم ئمغير مال ١٣ شيفية ٢٠٧١

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفية ٢٨٨٧

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفيه ٢٩٠

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٢٩٣
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 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ٣ توكي ٣١٨٣

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد  ٢٧٩٢

 التحليل غير مالئم غير مالئم ٢ شيفية ٢٧٨٣

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١١ شيفية ٢٩٧١

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ٢ شيفية ٣٠٠٤

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٣٩٨

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفية ٣٦٥

   إحصائيةال توجد داللة  - - ال يوجد ٣٠٥

 ال توجد داللة إحصائية - - ال توجد ٢٨٧٧

 ال توجد داللة إحصائية - - - ٢٩٩٢

 التحليل غير  مالئم غير  مالئم ٨ شيفية ٢٩٤٨

 ال  توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٣١٨٦

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ٢ شيفية ٣١٠٥

 ر متساويحجم  العينات غي غير مالئم ٢ توكي ٢٨٢٩

 التحليل السابق غير  مالئم غير مالئم ٢ شيفية ٢٤٧٧

 ال يوجد  داللة إحصائية - - ال يوجد ٢٦٦٣
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 التحليل   غير  مالئم غير مالئم ١ شيفية ٢٩٨٩

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ٨ شيفية ١٢٣٦

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفية ١٥٥٣

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفية ٣٣٠

 التحليل السابق غير مالئم غير مالئم ١ شيفية ٣٢٣

 ال توجد داللة إحصائية - - ال  يوجد ٢٦٦٥

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٤٠١

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٢٩٦٥

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ٢٩٦٣

 ال توجد داللة إحصائية - - ال يوجد ١٣٠٩

 ال توجد داللة إحصائية - - = ١١٣١
 

 

دراسة مختلفة كان لها داللة إحصائية بينما       )  ١٩( نجد أن    )١٣(ول رقم   من  الجد  
دراسة لم تكن دالة   إحصائياً وقد تم استخدام المقارنات البعديـة  المختلفـة                ) ١٦(
 :يليمرة موزعة كما ) ٦٧(
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 وضح استخدام المقارنات البعديةي: ١٤جدول رقم 

أســـــلوب  مالئمة االستخدام
ــة  المقارنــ

 المستخدم

عدد مرات  
 اإلستخدام

ــبة  النسـ
 المئوية

ــر  مالئم غي
 مالئم

 الســـبب

عــدم مالئمــة  ٦١ ٠ %٩١ ٦١ شيفيه
 التحليل 

عــدم مالئمــة  ٥ ١  %٩ ٦ توكي
 التحليل

  ٦٦ ١ %١٠٠ ٦٧ المجموع

 

 بنسبة  مرة أي ) ٦١(كان  استخدام أسلوب شيفية    نجد أن    )١٤(من خالل جدول رقم     
وقد كانت جميعها غير مالئمـة بسبب عـــدم مالئمــة األسـلوب            %)  ٩١(

 .اإلحصـائي المستخدم في التحليل

مرات  كانت مرة واحدة مالئمة وخمـس  ) ٦(فقد تم استخدامه ) توكي(أما أسلوب     
لوب تساوي حجم  العينات ولـم       مرات غير مالئمة حيث يشترط الستخدام هذا األس       

 . المذكورةاالفتراضاتيجد الباحث سوى رسالة واحدة  راعت 
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 امسـل الخــالفـص


  خالصة النتــائج


 نتائجال

 التوصيات
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 :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية
واحد ومحاولة  ان التحقق من شروط وافتراضات تحليل التباين في اتجاه           .١

 .  أكثر مصداقيةنتائج دقيقة كبرى في إعطاء تصحيحها له أهمية

أظهرت الدراسة التطبيقية أن افتراض تجانس التباين والتوزيع  االعتدالي          .٢
 .الدراسة التطبيقيةلم يتحقق في بيانات 

أظهرت الدراسة التطبيقية أن أفضل بديل لتحليل التباين في حالة وجـود             .٣
 .معلميجام العينات هو استخدام االحصاء الالفرق كبير في أح

أظهرت نتائج الدراسة التقويمية أن استخدام تحليل التباين يتم دون مراعاة      .٤
لشروطه وافتراضاته حيث كانت نسبة مخالفة افتراض تجانس التباين في          

% ٣٢الدراسات التي تحتوي على حجوم العينات واالنحراف المعيـاري          
 . %٤٤طبيعي فكانت بنسبة أما مخالفة التوزيع ال

 اسـتخداماً  األكثرأظهرت الدراسة التقويمية أن استخدام تحليل التباين هو      .٥
 .عند مقارنة متوسطات ثالث مجموعات فأكثر

 التـي   وجد هناك فروق كبيرة في أحجام العينات لكثير مـن الدراسـات            .٦
 . األحادي تحليل التبايناستخدمت اسلوب

 التي اسـتخدمت اسـلوب االحصـاء        اتــهناك عدد قليل من الدراس     .٧
 الـيس كبـديل لتحليـل    و وعلى وجه الخصوص كروسكال    معـلميالال

 ).ثالث دراسات فقط(التباين 

 افتراضـات تحليـل    التأكد من شروط و      إلى أغلبية الباحثين    إشارةعدم   .٨
 .االتباين مما قد يعطي نتائج  ال يمكن االعتماد عليه

 اهتمامـاً   يعتبر األكثر قسم علم النفس     نتائج الدراسة التقويمية أن      أظهرت .٩
 .بمراعاة هذه االفتراضات
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 قصور واضح في معرفـة البـاحثين        التقويمية أن هناك  أظهرت الدراسة    .١٠
 .بهذه المشكالت وكيفية معالجتها

أظهرت الدراسة التقويمية عدم مالئمة أساليب المقارنة البعدية المستخدمة          .١١
 .بعد التحليل اإلحصائي

 استخداماً في المقارنـات البعديـة       هو األسلوب األكثر  ة  كان أسلوب شيفي   .١٢
 . توكيأسلوب عدم مالءمته يليه بالرغم من

 

 :التوصيات

من خــالل النتائج التي أسفــرت عنها الدراسـة الحاليـة يمكـن            
 :التوصية بما يلي

 التي تمنع استخدام تحليل التباين مثل مخالفـة         مشكالتال  بعض عند وجود  .١
اسـتخدام التحـويالت     أخـرى مثـل       البحث عن بدائل   االفتراضات ينبغي 

 .معلميالمناسبة أو استخدام اإلحصاء الال

 االختبـارات طالب الدراسـات العليـا مواضـيع عـن            تدريس ضرورة .٢
 .اإلحصائية وبعض مشكالتها  والبدائل الممكن استخدامها

 اإلحصائية تعنى بمساعدة الباحثين على      لالستشاراتضرورة إنشاء وحدة     .٣
والمساعــدة فـي تحليـل النتـائج          اإلحصائي المناسب  األسلوبار  اختي

 .وتفسيرها

  تجـانس التبـاين    الحجم للمحافظة على   في   عينات متساوية  ينبغي أخــذ  .٤
 العينات في الدراسـة علـى       أحجام كانت   إذاوتجنب استخدام تحليل التباين     

 .درجة كبيرة من التفاوت
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 – المتوسط –حجم العينة ( للعينات  الباحثون بتدوين البيانات الوصفية إلزام .٥
 .للتمكـن من مراجعة الدراسة)  المنوال – االنحراف المعياري –الوسيط 

 عند أخذ بيانات لدرجات     الشروط واالفتراضات  تحقق هذه    التأكد من ينبغي   .٦
 . في الدراسة التطبيقيةمستوفية للشروط كماطالب فقد ال تكون 

 على التحليل السابق ومراعاة     صحيح بناء ال المقارنة البعدية    أسلوباستخدام   .٧
 . مستخدمأسلوب توفرها في كل التي يجبالشروط 

 

 :المقترحات
 كانت هذه محاولة إليضاح أهم مشكالت تحليل التباين التجاه واحد وكذلك تقـويم             
الرسائل الجامعية لمرحلة الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى في ضوء هـذه             

 :المشكالت

 : يلي بعض المقترحاتوفيما

 .عمل دراسة تقويمية مقارنة في ضوء مشكالت تحليل التباين .١

 .االهتمام بهذا الموضوع عند تدريس بعض المواد اإلحصائية .٢

 .األخرىألساليب اإلحصائية عمل دراسة مماثلة على ا .٣
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 عـــــجالمرا
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 عجـــــالمرا
 المراجع العربية: أوالً

أهم مشكالت استخدام تحليل التبـاين      ). م١٩٩٢ (إبراهيم، حسن   إبراهيم .١
 مجلـة   .التقليدي في اتجاه واحد وعالجها بطريقة البوتستراب اإلحصائية       

 .١٧٥ -١٥٧ :٣ الرياض، العدد .ةـد االدارة العامـمعه

منـاهج البحـث وطـرق      ). م١٩٩١( حطب، فؤاد  و صادق، آمال        أبو .٢
: القـاهرة . سية والتربوية واالجتماعيـة   التحليل اإلحصائي في العلوم النف    

  .مكتبة األنجلو المصرية

دار : القـاهرة .  للعلوم السـلوكية   اإلحصاء). م١٩٩٧(ابو شعيشع، السيد     .٣
 .النهضة

دار :  الرياض .تصميم وتحليل التجارب  ). م١٩٩٤(االمام، محمد الطاهر     .٤
 .المريخ

ـ   طرق التحليل  أساسيات). م١٩٩٨ (وآخرونبري، عدنان      .٥ . ائياإلحص
 .جامعة الملك سعود: الرياض

  االســتدالل ). م١٩٩٧ (وآخــرونالبشــير، زيــن العابــدين    .٦
 .جامعة الملك سعود: الرياض.اإلحصائي

 .والتطبيقيـة  اإلحصاء للعلوم اإلداريـة   ). م١٩٩٧(البلداوي، عبدالحميد    .٧
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

 .دار المريخ: ياضالر. اإلدارةاإلحصاء في . )م١٩٩٠(تشاو، لنكون  .٨

تصميم المجموعة الضابطة غيـر     ). هـ١٤١٦(حماد، ديانا فهمي علي      .٩
دراسة تقويمية لألساليب اإلحصائية المستخدمة مع التصميم في        : المتكافئة
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 ،رسائل الدراسات العليا بكلية التربية جامعة أم القـرى بمكـة المكرمـة    
 .مكرمة، مكة الجامعة ام القرى. ةرسالة ماجستير غير منشور

التربية والعلـوم    اإلحصاء للباحث في  ). م١٩٨٨(الخليلي، خليل يوسف       .١٠
 .دار الفكر:  عمان.اإلنسانية

 .دار الفكر: القاهرة.  اإلحصــاء النفسي).م١٩٩٧(خيري، السيد محمد  .١١

جامعة : الموصل.  اإلحصاء إلىالمدخل  ). ١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود     .١٢
 .الموصل

: دبـي . والتربوي  اإلحصاء النفسي  ).م١٩٨٨ (وآخرونالزراد، فيصل    .١٣
 .دار القلم للنشر والتوزيع

 .وقياس العقل البشري    علم النفس اإلحصائي   ).١٩٧٩(السيد، فؤاد البهي     .١٤
 .دار الفكر العربي: القاهرة

التجارب فـي البحـوث       اإلحصاء وتصميم  ).١٩٩٥(الشربيني، زكريا    .١٥
 .إلنجلو المصريةمكتبة ا:  القاهرة.النفسية والتربوية واالجتماعية

العلـوم    اإلحصـــاء الالبـارامتري فـي      ).١٩٩٠(الشربيني، زكريا    .١٦
مكتبـة االنجلـو    :  القـاهرة  .النفسيــة والتربــوية واالجتماعيــة  

 .المصرية

الداللة اإلحصـائية والداللـة     ). هـ١٤١٧(الصائغ، ابتسام حسن مدني      .١٧
 خالل رسـائل    دراسة تحليلية تقويمية من   " ت  و  ف        " العملية الختبار   

الماجستير التي قدمت في كلية التربية بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة             
 القـرى،   أم جامعة   .ةرسالة ماجستير غير منشور    ،هـ١٤١٥حتى عام   

 .مكة المكرمة
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اساسـيات اإلحصـاء    ). م١٩٩٤(طه، ربيع سعيد و القاضـي، ضـياء          .١٨
لكتـاب  ا: جامعــة القـاهرة، القـاهرة     . التطبيقي في المجال الزراعي   

 .الجامعي

دراسة تقويميـة لألسـاليب     ). هـ١٤١٠(العجالن، فتحية محمد عبداهللا      .١٩
اإلحصائية المستخدمة في رسائل الماجستير بكليـة التربيـة بجامعـة أم            

 . مكة المكرمة، جامعة ام القرى.ةرسالة ماجستير غير منشور ،القرى

. لـنفس التربية وعلم ا  مبادئ االحصاء في).م١٩٩٧(رحمن لعدس، عبدا  .٢٠
 .دار الفكر: عمان. الجزء الثاني

. السلوكية  البحث في العلوم   إلىالمدخل  ).  م ١٩٩٥(العساف، صالح حمد     .٢١
 .مكتبة العبيكان: الرياض

 االسـتداللية  األسـاليب اإلحصـائية   ). م١٩٩٣(عالم، صـالح الـدين       .٢٢
.  النفسية والتربويـة   البارامترية والالبارامترية في تحليل بيانات البحوث     

 .دار الفكر العربي: رةالقاه

التحليـل اإلحصـائي فـي      ). هـ١٤١٤(عودة، أحمد و الخطيب، أحمد       .٢٣
مجلـة اتحـاد الجامعـات      ).  تحليلة -دراسة وصفية   (البحوث التربوية   

 .٢٤٢ – ٢٤ :٢٩عدد  .العربية

شروط وفرضـيات اسـتخدام     ). ـ ه ١٤٢٠(الغامدي، حاتم سعيد مسفر      .٢٤
جامعـة أم  . اجستير غير منشـورة  رسالة م .الطرق الكالسيكية في التنبؤ   

 . مكة المكرمة،القرى

دراسة تقويميـة مقارنـة     ). هـ١٤١١(النجار، عبداهللا عمر عبدالرحمن      .٢٥
لألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليـل البيانـات فـي رسـائل             
الماجستير في كل من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وكلية            

 .ة رسالة ماجستير غيـر منشـور      .سعود بالرياض التربية بجامعة الملك    
 . مكة المكرمة، القرىأمجامعة 
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تقويم اسـتخدامات اختبـار     ). هـ١٤١٣(نور، رجاء محمد احمد عبداهللا       .٢٦
 رسالة  . جامعة أم القرى   -كاى تربيع في رسائل الماجستير بكلية التربية        

 . مكة المكرمة، جامعة ام القرى.ةماجستير غير منشور

. التحليل اإلحصائي  مقدمة في طرق  ). م١٩٨٤(ختار محمود   الهانسي، م  .٢٧
 .دار النهضة العربية: بيروت

دار جون  : انجلترا. المبادئ األولية في اإلحصاء   ). م١٩٨٤(هويل، بول    .٢٨
 .وايلي
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