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 :خالصة ال

عد الفرضيات التي يضعها الباحث وامكانية اثبات صحتها من االمور المهمة التي تتناولها ت       

البحوث العلمية  وتظهر أهميتها في التجارب ذات الدور الفاعل في التقدم العلمي والتكنولوجي  كما 

والدراسات المتعلقة ان لإلحصاء وتصميم التجارب بصفة خاصة دورا رئيسا في تلك البحوث 

يرتبط مفهوم اختبار الفرضيات بمفهوم ذ إ .باختبار الفرضيات ضمن تصميم وتحليل التجارب

والذي يبدأ بتقدير المعلمات العائدة لمجتمع الدراسة باالعتماد على عينة االستدالل االحصائي 

ى مطابقتها تقدير هذه المعلمات ومد عنتسحب من المجتمع المدروس ثم اختبار الفرضيات 

عدة فروض  إلىلمعلمات المجتمع . وطريقة االختبار هذه تدعى باالختبارات المعلمية التي تستند 

هي نفسها الفروض الخاصة بتحليل التباين )التوزيع الطبيعي , تجانس التباين , االستقالل بين 

ات تدعى , وفي ظل انتهاك احد هذه الفروض نلجأ الى نوع آخر من االختبار المتغيرات(

باالختبارات الالمعلمية  او اختبارات التوزيع الحر ومن هنا انصب هدف هذه الرسالة بتقديم  

عن دراسة لمقارنة االختبارات المعلمية مع الالمعلمية في تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

ليمثل االختبارات المعلمية   Fاستعمال اسلوب تحليل التباين الثنائي  وتم استعمال اختبار  طريق

أما فيما يخص الجانب  التطبيقي فقد تم الحصول  .ي مواختبار فريدمان وكود ليمثل الجانب الالمعل

تم  إذحاالت االسقاط حالة من  )045بعينة حجمها) على بيانات واقعية في الجانب الصحي تمثلت

وتم ترتيب هذه  مر األم , مهنة االم (, مدة الحمل , عدراسة اربعة عوامل رئيسة هي ) وزن الطفل 

المتغيرات حسب مستوياتها لغرض دراسة تأثير كل عاملين معا على حاالت االسقاط  واستطعنا 

وتبين  العوامل االربعة وتم اختبار فروض تحليل التباينتكوين ستة تجارب هي عبارة عن توافيق 

ر تجانس التباين باعتماد اختبار ليفين وقد انتهاك فرض التوزيع الطبيعي  للعوامل االربعة واختبا

 F, اما نتائج اختبار العوامل من تجربة الى اخرى  تجانس تباينات اظهرت النتائج  اختالف  معنوية

مما استدعى اجراء مقارنات متعددة فقد اظهر اختالفات في معنوية العوامل  من تجربة الى اخرى 

المقارنات المتعددة نتائج دنكن لتلك العوامل المعنوية وقد اظهرت النتائج اختالف باستعمال طريقة 

يدمان وكود فقد اظهرت نتائج فر ةيخص نتائج االختبارات الالمعلمي اما فيما .للتجارب المدروسة

 ظهرت معنوية أللمعالجات , كذلك القطاعات عند اختبار تأثيرها معنوية الفروق  هذه االختبارات

 .طاعات ولجميع التجاربالق
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 الفصل االول

 منهجية البحث واالستعراض المرجعي

                                                               Introduction   المقدمة1-1 

رتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تأثير ذلك العلم تمن المعروف  ان المكانة التي يحتلها اي علم من العلوم      

استعمال  عن طريقهايتم ,في المجتمع  وكما نعلم ان علم االحصاء  قد دخل في مجاالت تطبيقية واسعة 

نظرية وامكانية ة الجوانب الونظرا لسع .للبيانات المختلفة االحصائية  النظريات واالساليب والتحليالت

 ,م اتجاهات يمكن ان نسميها فروع لهذا العلمضن يم االحصاء  اصبح اآلن علإقول لتطبيقها يمكن ا

التطبيقي  هومنها الفرع المسمى تصميم وتحليل التجارب الذي ال يمكن صرف النظر عن اهميته لدور

اذ يهتم الكثير من   .ناعية .....الخ(الواضح والمؤثر في مجاالت عدة )الزراعية والصحية  والص

اقامة التجارب وتنفيذها بتصاميم  ذي يقوم على اساس التجريب عن طريق الباحثين بهذا الموضوع ال

 , أو اتخاذمختلفة  بهدف دراسة معنوية تأثير عامل واحد او عدة عوامل, او بهدف وصف مشكلة

 فياو بهدف اختيار أفضل المعالجات والعوامل المؤثرة  ,فرضية معينة بتأكيدها أو رفضها عنقرارات 

وحدات التجربة واستغالل مواردها أمثل استغالل, او لغرض الحصول على نتائج قريبة من واقع 

تصميم تام  منهاالتصاميم من هنالك انواع كثيرة المجتمع الذي سحبت منه الوحدات التجريبية .  و

 Completeتصميم القطاعات الكاملة العشوائية  ) ,( Complete Randomized Designالتعشية )

 Randomized Block Design  ),  تصميم المربع الالتينيLatin Square Design))  , و

 عنيسعى الباحثون   . الخ  (Factorial Experiments Design) .… تصميم التجارب العاملية

هم في تقليل تباين الخطأ ويساعد في من التصاميم يسإلى معرفة أي تنفيذ التجارب بهذه التصاميم  طريق

لذلك يلجأ الباحث الى اجراءات كثيرة لغرض تقليل الخطأ التجريبي ومن بين هذه االجراءات  ,اختزاله

هي تقسيم او تجميع وحدات التجربة الى مجاميع بحيث تكون الوحدات في المجموعة الواحدة متجانسة  

ًاً مالئموالذي يكون  (CRBD) تصميم القطاعات الكاملة العشوائية يسمىم فيما بينها, مثل هذا التصمي

يقوم الباحث  لتي يتم اجراؤها حظ في كثير من التجارب العلمية اوب تحليل التباين  الثنائي اذ نلألسل

وبصورة عامة فان تحليل التباين يعتمد على بإيجاد جدول تحليل التباين وفقاً للتصميم المالئم للتجربة 
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عدة افتراضات هي ) التوزيع الطبيعي , تجانس التباين , االستقاللية ( وهذه الفروض خاصة بنوع من 

وهي احد انواع ( (Parametric Testsباالختبارات المعلمية   تسمىاالختبارات االحصائية التي 

معلمات المجتمع اعتماداً على ما  عناالساليب االحصائية االستداللية التي تهتم بالكشف واالستدالل 

 Fاختبار  وحد هذه االختبارات هأويتوفر لدى الباحث من بيانات خاصة بالعينة المأخوذة من المجتمع .

 إذلغرض قبول فرضية العدم او رفضها ,  Fكذلك حساب قيمة الذي يستعمل في تحليل التباين الثنائي 

فإذا كانت  .ساويمت اتت للمعالجات او ان تأثير المعالجالى تساوي المتوسطا    تشير فرضية العدم 

المحسوبة في جدول تحليل التباين غير معنوية هذا يدل على ان الفروق بين ( Fاحصاءة االختبار ) قيمة

وبذلك نقبل فرضية العدم القائلة بان متوسطات المعالجات  ةسطات المعالجات ليست فروقا جوهريمتو

اما اذا كانت النتيجة معنوية فهذا يدل على ان بعض الفروق بين متوسطات المعالجات اوكلها  .متساوية 

من هي المعالجة التي كانت ال يبين لنا اي من هذه الفروق او  هذا االختبارمعنوية وغير متساوية ولكن 

مختلفة  عالجاتمالمقارنات المتعددة لمعرفة اي  اليدعى , لذلك نلجأ الى اسلوب  الفرقالسبب في هذا 

منها  Multiple- Comparison  المتعددةختبار المقارنات ق الائعن االخريات , وتوجد عدة طر

وفي حالة انتهاك احد فروض تحليل . Duncan Multiple Range Testاختبار دنكن متعدد الحدود 

 تسمىالتباين فقد اقترحت اختبارات بديلة لتحليل التباين بالطريقة المعلمية  وهذه االختبارات 

يتميز هذا النوع من االختبارات بانه ال يتطلب  Nonparametric Tests)) باالختبارات الالمعلمية

توزيع المجتمع الذي سحبت منه العينة اي انها اختبارات حرة التوزيع  عنافتراضات او معلومات 

Distribution Free Testing تصميم القطاعات الكاملة العشوائية  تم استعمال. وفي ضوء ما تقدم

(CRBD), والذي يناسب تحليل التباين الثنائي في هذه الرسالةTwo-way ANOVA   قمنا لذلك

نموذج الرياضي وماذا تعني كل معلمة من معلمات بصورة دقيقة ابتداءا من االبمناقشة هذا التصميم 

وعيوبه ومصادر تباينه وكيفية تطبيقه  وتحليل نتائجه وتوضيح االختبارات  هنموذج  وتوضيح مزايااال

كأسلوب لتحليل التباين الثنائي, واختبار دنكن متعدد الحدود  Fباختبار  المتمثلةو الخاصة بهالمعلمية 

معلمية  . اما بخصوص االختبارات الالمعلمية  فقد تم استعمال عدة اختبارات الللمقارنات المتعددة 

 Quadeواختبار كود  ,Friedman Testاختبار فريدمان   تناسب اسلوب تحليل التباين الثنائي منها:

Test  , ,وتم ايضا اقتراح طريقة الختبار تأثير . كذلك استعمال المقارنات المتعددة لكل منهما

هذه االختبارات االحصائية تم استعمال العديد من  طبيقولغرض تالقطاعات في االختبارات الالمعليمة  

تسمح في تحديد  بمرونة( الذي يتميز بدقة حساباته و StatXact-11) البرامج االحصائية منها برنامج
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, وبرنامج  Mintab-16وبرنامج  بنوعيها اتجاه واحد واتجاهين,  مستوى المعنوية الحقيقي لالختبارات

SPSS18 . 

األول منهجيه البحث  الفصل البحث فقد تم تقسيمه الى اربعة فصول ضم اولتوضيح مضمون هذ      

االحصائية في جانب  المرجعي أما الثاني فقد ضم الجانب النظري المتعلق باالختبارات  واالستعراض

حقيقية بيانات  فقد ضم الجانب التطبيقي وقد استعملتتصميم القطاعات العشوائية الكاملة و الثالث 

 عنوأحتوى الرابع على االستنتاجات والتوصيات  التي توصلت لها الباحثة  الصحيتمثلت بالجانب 

يانات والتوصيات التي جاءت فيها.                                                        البتحليل  طريق  

                              The importance of Research  همية البحثأ2-1 

بوجود طرائق بديلة الختبار البيانات عند عدم  تكمن أهميه البحث في جانبيه النظري والتطبيقي     

 .توافر شروط تحليل التباين

  The problem Research                                  مشكلة البحث 1-3

تتمثل مشكلة البحث في ان تحليلل التبلاين الثنلائي فلي تصلميم القطاعلات الكامللة العشلوائية يتطللب      

تللوفر بعللض الخصللائر والفللروض فللي البيانللات لغللرض اسللتعمال  االختبللارات المعلميللة للحكللم علللى 

تبلارات التجربة واتخاذ القرار المناسب .وفي حالة عدم توفر هذه الفروض او واحد منهلا ملا البلديل لالخ

ار االسللوب يلوملن هنلا جلاء هلذا البحلث فلي اختللحكم عللى التجربلة  المعلمية التي تصبح غير مناسبة  

االحصللائي المالئللم فللي حالللة عللدم تحقللق احللد الشللروط واالفتراضللات االساسللية  جللراء االختبللارات 

 المتغيرات او العوامل بين واالستقاللية اتوتجانس التباينللبيانات المعلمية وهي شرط التوزيع الطبيعي 

حاللة انتهلاك لذلك استعملت بعض االختبارات الالمعلمية واجراء المقارنة بين المعلمية والالمعلميلة فلي 

 .احد هذه االفتراضات 

                                          The Goal Research        هدف البحث 1-4

 في تصميم المعلميةال اتختباراالختبارات المعلمية مع االاسة هو مقارنة من هذه الدران الهدف  

 .الثنائي او ذو االتجاهين تحليل التباين استعمال اسلوب طريق عنالعشوائية القطاعات الكاملة 

  Research                          The Assumptions of  البحث اتفرضي  1-5



 الفصل األول: منهجية البحث واالستعراض المرجعي

 

 

4 

: اآلتيةان الفرضيات االساسية التي يعتمد عليها البحث هي الفرضيات   

الفرضيات المتعلقة بتحليل التباين :  -اوال   

اختبار التوزيع الطبيعي  -أ  

 فرضية العدم : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .

 الفرضية البديلة: البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.

تاختبار تجانس التباينا -ب  

 فرضية العدم : التباينات متجانسة.

  متجانسة. غيرالفرضية البديلة: التباينات 

اختبار االستقاللية -ج  

 فرضية العدم : ال توجد عالقة بين المتغيرين.

 الفرضية البديلة: توجد عالقة بين المتغيرين.

دراسة تأثير القطاعات:الفرضية التي تخر  -ثانيا  

ال توجد فروق معنوية بين متوسطات القطاعات فرضية العدم :  

على األقل واحد منهم مختلف.الفرضية البديلة :  

دراسة تأثير المعالجات: الفرضية التي تخر -ثالثا  

ال توجد فروق معنوية بين متوسطات المعالجات فرضية العدم :  

.على االقل واحد منهم مختلف الفرضية البديلة :  

 

 تتعلق باختبار المقارنات المتعددة:الفرضية التي  -رابعا



 الفصل األول: منهجية البحث واالستعراض المرجعي

 

 

5 

. jالمتوسط للمعالجة    = i المتوسط للمعالجة        

.jالمتوسط للمعالجة      i   المتوسط للمعالجة      

. j قطاعالمتوسط لل   = i       قطاعالمتوسط لل 

.j قطاعالمتوسط لل      i  للقطاع المتوسط     

         The Time and Place of Research  مكان وزمان اجراء البحث 1-6

في دائرة الراقدات الالتي تعرضن لحاالت االسقاط  المريضات  شملت عينة البحث  :المكان     

 .صحة بابل

 . 5112حاالت االسقاط  التي حدثت خالل عام   :الزمان

  Literature  review                               7  االستعراض المرجعي  -1 

باستثناء  1252بتصميم وتحليل التجارب عام  وضع االساس للمفاهيم والقواعد الخاصةتم لقد      

حتى عام   Complex Experimentبعض التجارب التي كانت تدعى بالمعقدة مثل التجارب العاملية 

وقد اتبع  من بعده العديد من العلماء هذه  , بوصفها كتجربة عاملية Fisherقام العالم فشر  إذ 1251

التسمية
] 25[

والتي  . وتصنف التجارب الى العديد من  التصاميم  منها تصميم القطاعات الكاملة العشوائية

وفي مجال االختبارات   استعمال  عدة اختبارات منها اختبارات معلمية  واخرى المعلميةتم تحليلها ب

 . Fاختبار وصيغة تحليل التباين المعلمية تم استعمال 

  (Hanus): قدم  الباحث (1222)في عام 
] 21[ 

بحثا هدفه تقدير الفعالية النسبية لتحضيرين قياسي 

واختباري في تجارب التوازي الخطي المتعدد وتحديد الفعالية النسبية في التجارب  التي فيها جرع 

التحضيرات باستعمال تصاميم القطاعات الكاملة العشوائية والتصميم من هذا النوع يكون مع 

والمجموعة الثانية  (تقارن الجرع من التحضير القياسي  )لى مجموعتين من المعالجات المجموعة االو

 وقد استعملت هذه التصاميم في بناء التجارب الحياتية  .                                                            (تقارن الجرع من التحضير االختباري )

 (التحافي وآخرون )قام :(5112)في عام و    
] 11[ 

بأجراء تجربة  في احد بساتين العنب الخاصة  

لتربة بمحافظة بابل لدراسة تأثير اضافة مستويات مختلفة من الكبريت الرغوي في بعض صفات ا
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وشملت  (CRBD) العشوائيةتصميم القطاعات الكاملة   الكيميائية حول الكرمات و تم استعمال

 بنسبة الكبريت الرغوي تعملوقد اس (للمكرركرمة واحدة )معامالت بثالثة مكررات  (1)التجربة 

االختبار  وقيمةANOVA جدول تحليل التباين الثنائي واظهرت نتائج  .اضيفت للتربة  %(21)

ان اضافة الكبريت الرغوي للتربة ادت الى خفض درجة حراره تفاعل التربة حول F المعلمي 

بلغت  اذ ,كرمة /غم 021ند المستوى يوما من االضافة  ع 12الكرمات وقد وصل اقصى انخفاض بعد 

في معاملة  0.15كرمة  في حين كانت /غم 211عند المستوى  0.21كما بلغت  HP 0.2قيمة ال 

الكبريتات المستخلصة من التربة بزيادة  مستويات  و (CE)المقارنة كما ازداد التوصيل الكهربائي 

 . الكبريت الرغوي

(وآخرونفارس )قام الباحث   :(5111)في عام و
 ]52[ 

بتصميم جدول مقارن لتحديد جنس الجنين   

في جدول  Fتمثلت باختبارتطبيق عدد من االختبارات المعلمية  طريق عنواختبار مدى نجاحه وذلك 

واختبار  Test of Goodness of fitباختبار حسن المطابقة تمثلت  و الالمعلمية تحليل التباين

من الوالدات لتطبيق الطريقة والدة  (12)وقد شملت عينة البحث  Test of Associationاالقتران 

من والدات مستشفى   (1210)االولى المعتمدة على اجراءات عالجية وقائية تتبع قبل حصول الحمل  و 

المخطوطة الصينية  البتول التعليمي في الموصل لتطبيق الطريقة الثانية المتبعة في البحث لفحر

 (احصائي وكيماوي وطبيبة نسائية )وقد اثبت الفريق البحثي المكون من  .وروتصميم الجدول المذك

التجارب السريرية  واالختبارات النظرية والتطبيقية وعدد من  طريق عنوبعد البحث والتقصي العميق 

وتم التوصل الى طريقتين لتحديد  %(12)العقاقير الطبية ان المخطوطة الصينية  اثبتت نجاحاً يفوق 

الختبار  Fوقد استعمل االختبار المعلمي  جنس الجنين قبل بدء الحمل وبنسبة نجاح عالية التطبيق.

 .جنس المولود مع عمر األم وتاريخ الحمل  معنوية

(خرونمحمد وآقام ) :) 5110) عام فيو
 ] 1[ 

تجربة في بستان المشمش داخل حقل كرده ره بأجراء  

استعملت عازقتان هما لسان العصفور والمشط  إذ ,التابع لكلية الزراعة جامعة صالح الدين اربيل شه

سم( وتأثير 12-15سم( و)15-1سم( و)1-2ساعة وبثالث اعماق ) /كم  1و 2القرصي مع سرعتين 

باتية هذه العوامل على الصفات المكننية وهي نسبة االنزالق ونسبة القضاء على االدغال والصفات الن

وهي الزيادة في الطول الشجرة والزيادة في طول الفرع الرئيسي للشجرة وعدد ثمار الشجرة الواحدة 

 واظهرت المعلمي F )لتحليل التباين الثنائي الختبار )باستعمال تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

النتائج  االحصائية في تأثير  العازقات في الصفات المدروسة بان المشط القرصي قد تفوق معنويا في 
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جميع الصفات على لسان العصفور وفي تأثير العازقات مع السرع مع االعماق في الصفات المدروسة 

, 52افحة لألدغال )بان المعاملة بالمشط القرصي مع السرعة الثانية مع العمق الثاني قد حققت اعلى مك

(. ان المشط القرصي اكثر مالئمة من لسان 231%( واعلى عدد للثمار للشجرة الواحدة ) 12

لعمل في البساتين من لسان الحفاران المشط القرصي مالئم اكثر لو ,العصفور
]
 

 الحياني وعبد اللطيفقام ):  (5111)  في عامو
 ]51 [ 

محلي  على اشجار البرتقال صنفاء تجربة أجرب 

سنة مزروعة تحت اشجار النخيل في احد البساتين في  55مطعمة على اصل النارنج البذري بعمر 

مدينة بعقوبة بهدف معرفة تأثير مستوى ملوحة التربة في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للثمار اذ 

م , /ديسمنز 1.25 ,3.11, 1.10جرى اختيار االشجار من ثالث مواقع ذات مستويات ملوحة مختلفة )

المعلمي في جدول تحليل التباين  Fالختبار ( باستعمال تصميم القطاعات الكاملة العشوائية الترتيبعلى 

اظهرت ( وقد (LSDودرست االختالفات بين المعامالت باستعمال اختبار اقل فرق معنويالثنائي 

ثمار )غم( وكذلك متوسط وزن ان زيادة ملوحة التربة تؤدي الى انخفاض  متوسط وزن ال النتائج 

العصير في الثمرة )غم( بصورة معنوية, فضال عن انخفاض  النسبة المئوية للعصير ولكن بصورة 

غير معنوية بينما نجد ان هذه الزيادة في ملوحة التربة ادت الى زيادة الحموضة الكلية للثمار فضال عن 

 ( وبشكل معنوي.T.S.Sالنسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة الكلية )

 (انتصار )قامت الباحثة  : (5112) عام فيو
] 2[ 

بأجراء تجربة  الختبار تأثير الرش بالبو راكس في  

صفات العنقود والحبات للعنب صنف بالك مونيكا اذ استعمل البو راكس  مصدراً للبورون وقد استعمل 

كرمة اذ  11تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وكان عدد الكرومات الكلية المستعملة في التجربة 

حدة وبثالث مكررات اي ) ثالثة كرمات لكل معاملة(.وبينت  نتائج مثلت كل  كرمة وحدة تجريبية وا

ان  Fونتيجة االختبار المعلمي Two way Anovaالتحليل االحصائي لجدول تحليل التباين الثنائي 

الرش بالبورون سبب زيادة وزن  و حجم الحبات معنوياً وزيادة وزن العنقود وطولة وقطره وعدد 

عن زيادة عدد البذور بالحبة كذلك زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية وقلة  الحبات في العنقود فضالً 

 نسبة الحموضة .

بحثاً (واخرون Abdel( قدم )5111وفي عام )
    

يتناول دراسة كفاءة زيت الزعتر  

(Antitoxicant) ( لمنع او تقليل التأثيرات السلبية لتناول غذاء لوث معAflatoxin على شكل )

مصري وتم استنتاج أّن هناك توقف في عمل الكبد  خروف ذكر 11مرحلتين مختلفتين باستعمال 
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االداء للحيوان والحاق اضرار بالكبد في  ألضعافكان كافياً  من الغذاء للكيلوغرام mg11معنوي وان 

مضاد طبيعي للخراف ويمكن ان يرعى الغنم من غذاء  دذكور الخراف وزيت الزعتر يمكن ان يع

تحليل التباين  عن طريق F-Testعندما يستعمل كغذاء وحيد وتم استعمال  ملوث بأفالتوكسين

   multiple range testواالختالفات بين الخراف اختبرت باستعمال اختبار مدى دنكان المتعدد )

(Duncan   معنوية احصا تعدوكل االختالفات( ئياً عندp<0.05.)  

 عليالباحث قام  :(5111) عام فيو
[25]
موقع   /الموصل /نفذت في حقول المعهد التقنيتجربة  بأجراء 

الختبار معنوية الصفات المدروسة  Fواختبار النمرود باستعمال تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

حزيران( وثالثة طرق 12حزيران , مايس,12ماس, 1نسيان, 12لدراسة تأثير خمسة مواعيد زراعة )

(. اظهرت النتائج فروقات 5115زراعة )مروز, سطور, نثر( لمحصول السمسم في الموسم الزراعي )

عالية المعنوية لمواعيد الزراعة لجميع الصفات  وكذلك لطرق الزراعة ماعدا وزن الف بذرة, حيث 

زراعة على مروز اظهرت الزراعة في سجل اعلى حاصل للبدور ووزن الف بذرة معنويا عند موعد ال

 .ماس وفي سطور انخفاضا معنويا في ارتفاع اول علبة وزيادة معنوية في حاصل البذور 1الموعد

 )مجللول وآخللرون( قللام  :5115فللي عللام 
[22]
 بللأجراء تجربللة نفللذت حسللب تصللميم القطاعللات الكاملللة 

في مركز ابحاث بابل لمعرفة تأثير االسلمدة العضلوية والمتمثللة فلي سلماد المجلاري والسلماد العشوائية 

فلي تحسلين صلفات البطليخ المرتبطلة بالحاصلل. وقلد اضليف سلماد المجلاري  Humic acidالعضوي 

 2و 5طن , كما رش حلامض الهيوملك  ورقيلا وبمسلتويين  51و 11وبمقدار  T4 و   T3بمستويين هما 

  الموصليفضال عن معاملة  المقارنة من  دون اي اضافة ومعامللة  التسلميد الكيميلاوي  حسلب   لتر/مل

اظهلرت النتلائج  التفلوق المعنلوي  لسلماد المجلاري و( لتحليل التبلاين ( F-Testتم استعمال اختبار به و

بمستوياته  على بقية المعامالت في صفات عدد االزهار االنثويلة والذكريلة وعلدد العقلد قبلل اول زهلرة 

معنويا على بقية المعامالت في عدد االفرع لكل نبلات فلي حلين للم   T3مؤنثة  وتفوقت معاملة المجاري 

بهلا فلي نسلبة  الموصليمعنويا عن معاملة المقارنة والسلماد الكيميلاوي تختلف معامالت سماد المجاري 

تفوقللت معنويللا علللى بقيللة المعللامالت فللي نسللبة سللكر  T4الكلوروفيللل .اال ان معاملللة سللماد المجللاري 

  .الفركتوز

 (الصافي والخفاجي قام الباحثان ) :(5113)عام في و
[17]
نفذت في محطة بستنة  بإجراء تجربة  

الهندية محافظة كربالء التابعة للشركة العامة للبستنة والغابات  لدراسة تأثير معاملة اقالم  الطعوم 
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لتر ورش الشتالت بالمحلول المغذي بالتراكيز /م (ملغ1,02,121) BAبتراكيز مختلفة من منظم النمو

لتر( في نمو شتالت االجاص صنف هوليود المطعمة على شتالت المشمش البذري. نفذت /غم1,5.2,2)

المعلمي  Fوتم استعمال اختبار التجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وبثالث مكررات, 

معاملة تغطيس اقالم الطعوم بالبنزيل ادنين بتركيز  وتلخصت النتائج بتفوقالختبار الصفات المدروسة 

لتر والتداخل بينهما معنويا في جميع /غم2لتر( ومعاملة الرش بالسماد الورقي بتركيز/غم 121)

 .تروجين والفوسفور والحديد والزنكالصفات النمو الخضري ومحتوى االوراق من الن

 خرون(آقام )الشطي و: ( 5112 ) في عامو
[19]

اسماك الكارب  فيجفتضمنت تبإجراء تجربة  

الطازجة بثالث انواع من المجففات هي المجفف الشمسي تحت التفريغ المصنع محليا والمجفف 

الكهربائي تحت التفريغ والتجفيف الشمسي الطبيعي لدراسة تأثيرها في الصفات الحسية والفيزيائية لها 

 Fوتم استعمال اختبار  بياناتقبل وبعد التجفيف استعمل تصميم القطاعات الكاملة العشوائية لتحليل ال

تمت دراسة كل من الصفات الحسية والصفات الفيزيائية  المعلمي الختبار معنوية الصفات المدروسة و

المتمثلة بالنشاط المائي ونسبة التشرب ومعامل التشرب ونسبة التجفيف واظهرت النتائج ان النشاط 

المملحة وغير المملحة ولطرائق التجفيف  سماكلأل المائي  ازداد معنويا مع زيادة المحتوى الرطوبي

جميعها ولم تظهر اختالفات معنوية بين طرائق التجفيف بلغت نسبة التشرب , ومعامل التشرب , ونسبة 

المملحة المجففة بالمجفف الشمسي تحت التفريغ على  لألسماك 3.2121, 1.1202, 1.2301التجفيف  

. أما من الناحية الترتيبعلى  3.0532, 1.2112, 1.3111التوالي. وبلغت االسماك غير المملحة

ق التجفيف على االسماك ائلتأثير طر حليل االحصائي وجود فروق معنويةالحسية فقد بينت نتائج الت

  المملحة وغير المملحة المجففة بطرائق تجفيف مختلفة.

 عام قام )الدوري(نفس ال فيو
[4]

جامعة /التابع لكلية الزراعة الفاكهةتجربة في مشتل  بنشر بحثه عن

( على شتالت المشمش صنف لبيب المطعمة على اصل المشمش 5115تكريت خالل موسم النمو )

البذري, لمعرفة تأثير الرش الورقي بالنتروجين وبعض مصادر الحديد في صفات النمو الخضري لتلك 

( بثالثة مكررات  RCBDة )الشتالت . وقد نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات الكاملة العشوائي

تضمنت التجربة تسع معالجات تمثل تداخل الرش بمستويين  لتحليل التباين الثنائي وFباستعمال اختبار,

لتر من اربعة مصادر ) /ملغم 111( على شكل يوريا والحديد بتركيز N% 1.2و  1.5من النتروجين )

وكبريتات الحديديك( فضال عن معالجة كبريتات الحديدوز وكلوريد الحديدوز وكربونات الحديديك 

واظهرت نتائج تحليل  المقارنة, رشت الشتالت مرتين خالل الموسم بفاصل زمني قدره شهر واحد.
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ي ادت الى زيادة معنوية ف + كبريتات الحديدوز( N% 1.5)    ان المعالجة Fوقيمة اختبار التباين 

سم 3022.3المساحة الورقية الكلية )
5

سم( , بينما  32.11( وطولها )15.33( وعدد االفرع الجديدة )

سم( وعدد 35+ كبريتات الحديدوز( ادت الى زيادة معنوية في ارتفاع الشتلة )N%1.2)    المعاملة 

 .(12.13االفرع )

 (العبيدي والسامرائيالباحثان ) : قام(5112(في عام و
[12]
لدراسة تأثير مستويات مختلفة من حامض  

في  أصيربالساليسلك في صبغات التمثيل الضوئي للذرة الصفراء تحت االجهاد الملحي نفذت التجربة 

مزيجة  اعة جامعة بغداد في تربةالبيت الزجاجي التابع لقسم علوم التربة والموارد المائية في كلية الزر

تم استعمال طينية غرينية  كتجربة قطاعات كاملة عشوائية لتصميم التجارب العاملية بثالث مكررات  و

ديسي  2.2و 2و 1.2تضمنت استعمال ثالث مستويات ملوحة لماء الري هي والمعلمي  Fاختبار

 لتر(/ل(ايكرومو 1211, 1111,  211,  521, 1)وخمسة تراكيز لحامض الساليسلك هي  1-سيمنز.م

. اظهرت النتائج ان االجهاد الملحي تسبب في انخفاض معنوي في تركيز صبغات  التمثيل الضوئي 

, والكاروتين( في حين ان الرش بحامض الساليسلك تسبب في زيادة معنوية b, كلوروفيل a)كلوروفيل

 السيما تحت االجهاد الملحي. آنفاً المذكورة للصبغات 

)سالم واخرون(: قام (5111 ) في عامو
 ] 1[ 

تصميم القطاعات الكاملة  باستعمالتجربة  بأجراء 

 Lycopersicon)لمقارنة خصائر نمو وحاصل اصناف الطماطة العشوائية وبثالث مكررات 

esculentum Mill  مشروع ابحاث الطماطة ( تحت ظروف الزراعة المحمية واجريت التجربة في

. وكانت التجربة تتكون من اربعة اصناف 5111-5112في الغالبية , محافظة ديالى خالل الموسمين 

على طول أسم , 196.6على طول للنبات أوأظهرت النتائج ان   GS12, Defnisهي : ماجدة, نيوتن, 

غم  في صنف ماجدة 1670.3على وزن كلي للثمار أغم و273.3على وزن للثمارأسم و 21.8للجذر 

على 37.5 , 11.2,  213.1, 31.1ووجد ان الحد االقصى في عدد الفروع واالوراق والعناقيد والثمار 

غم على التوالي .  35.6 , 753.9بينما وجد اعلى وزن خضري وجذري  GS12في صنف  الترتيب

نيوتن حساس لإلصابة وكان صنف  ,Defnis % في صنف2.1وادنى اصابة بمرض اللفحة المبكرة 

% في حين كانت االضافة االخرى مقاومة لإلصابة 51.1واصفرار اوراق الطماطة  بفيروس تجعد

 بهذا المرض.
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قامت الباحثة نازك نفسه عام الفي و
] 52 [ 

في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة  تنفذتجربة  بأجراء

ضمن تصميم  5111-5111وهندسة الحدائق في كلية الزراعة ابي غريب جامعة بغداد للموسم 

% من حجم التربة سماد عضوي متكون  11نسبة بإضافةالقطاعات الكاملة العشوائية وبثالث مكررات 

سمادين الى التربة وتغطية التربة بغطاء البولي من ال 1:1من مخلفات االبقار والدواجن المتحللة وخليط 

اثلين االسود ومقارنة ذلك بالسماد الكيميائي التقليدي وعدم التغطية بهدف دراسة تأثير ذلك في نمو 

تفوق النباتات المسمدة بالسماد العضوي  Fالختبار اظهرت نتائج الدراسةووانتاج الشليك صنف هابل 

المتكون من نسب متساوية من سمادي مخلفات االبقار والدواجن عند تغطية التربة في عدد االوراق 

والمساحة الورقية والمددات وعدد نباتات  وعدد نباتات البنت للنبات الواحد ومحتوى االوراق من 

نبات بنت للبنات الواحد  12.0مداد و 1.3و  5سم122.1ورقة, و30.3الكلورفيل وقد بلغت 

غم  بالتتابع ان الزيادة المعنوية في مؤشرات النمو الخضري رافقتها زيادة معنوية 111ملغم.111.13و

غم مما ادى الى زيادة معنوية في 11.10ووزن الثمرة 0.10عالية لذات المعاملة في كل من عدد الثمار 

  .غم.نبات12.0حاصل النبات الواحد بلغ

: قام الكالبي (5110)في عام و
] 0[ 

بأجراء تجربة نفذت حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  

جامعة كربالء, لدراسة  /في كلية الزراعة  5111ولغاية أيار  5112من منتصف شهر شباط  مدةخالل 

لتر( وفترات النقع في  /ملغم 311,  121,  1تأثير تراكيز من محلول حامض الجبرليك والتي هي )

ساعة( والتظليل بمستويين )بدون تظليل  05, 21,  52يك بثالث مدد هي )لمحلول حامض الجبر

(  اظهرت نتائج Pinus halepensis mill%( في انبات ونمو شتالت الصنوبر الحلبي) 21والتظليل 

 311حامض الجبرليك ) تفوق معاملة محلولF وقيم االختبار المعلمي ANOVA جدول تحليل التباين 

لتر( في نسبة وطاقة وسرعة االنبات وارتفاع الشتالت والمحتوى الرطوبي النسبي لألوراق /ملغم 

لتر( معنويا في صفة محتوى االوراق /ملغم121وتفوق معاملة محلول حامض الجبرليك بتركيز )

ساعة( معنويا في  05النقع ) مدةالطرية من الكلوروفيل الكلي قياساً الى معاملة المقارنة وتفوق معاملة 

صفة نسبة وطاقة وسرعة االنبات في حين تفوقت معاملة التداخل الثنائي بين حامض الجبرليك تركيز 

ساعة( في نسبة انبات البذور قياساً الى معاملة المقارنة, كما تفوقت  05النقع ) مدةلتر( و/ملغلم 121)

%( في صفة 21لتر( ونسبة التظليل )/ملغم 121معاملة التداخل بين محلول حامض الجبرليك تركيز )

محتوى االوراق الطرية من الكلوروفيل الكلي, واظهرت نتائج التداخل الثالثي بين حامض الجبرليك 
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%( أعلى معدل معنوي في المحتوى 21ساعة وتحت ظروف التظليل ) 05 لتر( لمدة/ملغم311)

 قياساً الى معاملة المقارنة.الرطوبي النسبي  لألوراق 

قام هاشم : ( 5111)في عام و
] 13[ 

تجربة نفذت في حقل خاص بمنطقة مشروع المسيب  بنشر بحثه عن

بهدف دراسة تأثير التغذية الورقية بأربعة تراكيز  5111التابعة لمحافظة بابل خالل الموسم الصيفي 

, ca  (1 ,21لتر ماء واربعة تراكيز من الكالسيوم /( ملغم1 ,111 ,511 ,311)Kمن البوتاسيوم 

و وحاصل الماش. صممت التجربة وفق تصميم القطاعات لتر وتداخلهما في نم/( ملغم 511, 111

 الختبار معنوية الصفات Fتعمال اختبار وتم اسالكاملة العشوائية كتجربة عاملية وبثالث مكررات. 

اعلى متوسط لصفة ارتفاع النبات, الوزن  بإعطاءلتر /511kبينت النتائج تفوق المستوى المدروسة و

نبات وبلغت  /غمت, عدد البذور قرنة وحاصل البذورنبا/الجاف للنبات, عدد القرنات

في حين  الترتيبعلى نبات( /غم002قرنة , /بذرة 1.53نبات, /قرنة31.02غم, 115.53سم,21.33)

حظ وجود فرق غم. كذلك لم يل21.11بذرة واعطى1111لتر في صفة وزن /ملغم111تفوق التركيز

 ca2مع k2معنوي عند رش الكالسيوم في صفة حاصل البذور النهائي في حين اعطى التداخل للمعاملة 

 نبات/غم 113.1اعلى معدل  لحاصل البذور بلغ  

تلك البحوث والدراسات بوبشكل خاص  فقد كان اهتمام الباحثينفي مجال االختبارات الالمعلمية اما  

يات ضمن تصميم وتحليل التجارب  يعود الى الثالثينياتالمتعلقة باختبار الفرض
] 53[ 

 . 

 namdeirF (  اذ قام الباحث 1230كانت اولى خطوات هذا الموضوع عام )     
] 1[ 

بنشر فكرة  

, والثاني عام 011 - 102صفحة  35العدد   GASAفي  1230االختبار هذه  في بحثين االول عام 

الفرضيات المتعلقة  بمجموعة  باختباراذا قام . 25 – 11صفحة   11العدد  Annalsفي مجلة  1221

ة اسمة  لتصميم القطاعات الكاملة العشوائيين وتوصل الى صيغة اختبار سميت ببيانات  ألكثر من عينت

ةوعند وجود مشاهدة واحدة ضمن كل خلي
] 20[

كل من  1232وتوصل الى نفس النتيجة في عام  .

   Babington-Smithو   Kendallالباحثان 
] 21[

 

( من اعداد صيغة Kolmogorov- Smirnovسميرنوف ) -: استطاع كولمجروف1222في عام 

العينة. هالختبار الفرضية التي يتم بموجبها تحديد توزيع بيانات المجتمع المحسوبة من
]21[

 

 edred: وضع  الباحث 1211في عام و
] 32[ 

اذ   العشوائية صيغة  لتحليل التباين للقطاعات الكاملة 

  يجاد ايجاد الرتب واستعمل هذه الصيغة الفرق بين اكبر واصغر مشاهدة في كل قطاع مع استعمل
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                                                .هذا التصميمل  تحليل التباين الثنائيالختبار فرضيات  بأسمةاختبار سمي 

 ztolk edaoid: قام الباحث  1211في عام و
]22[ 

التصاميم ذات  الختبار  namdeirFبتعديل صيغة 

 .البيانات الوصفية والتي تحتوي على عدد من المكررات في القطاع الواحد

szmttmFkSو   krazن في العام نفسه تمكن كل من الباحثيو       
] 31[ 

 namdeirFمن تطوير صيغة  

انب المعالجات في فحر تأثير القطاعات الى ج عن طريقها طريقة احصائية يتم   الىوالوصول 

 الكاملة العشوائية للتجارب ذات تأثير العاملين.         تصميم القطاعات 

 Lemmerو  amlSB: قام الباحثان 1211في عام و
] 21[ 

لتحليل التباين الالمعلمي لتصميم  بوضع اسلوب

اختباري  عمالالقطاعات الكاملة العشوائية الختبار تجانس القطاعات والمعالجات معاُ عن طريق است

rFnamdei  وzadSzrt-arttmS بصورة مشتركة. 

: قام الباحث توما1210في عام و
] 53[ 

تطبيق لبعض االختبارات الالمعلمية على التوزيعات  بأجراء 

الحرة في مجال تصميم وتحليل التجارب بدال من االختبارات المعلمية عند عدم توفر فروض تحليل 

الخاصة وتوصل الى ان هذه االختبارات تكون فعالة في حالة انتهاك احد فروض تحليل التباين التباين 

 .االختبارات المعلميةب

: قامت الباحثة  الهاشمي 5112في عام و
] 11[ 

باجراء مقارنة لبعض الطرائق المعلمية والالمعلمية 

لبعض تصاميم القياسات المكررة ولقد تم اقتراح العديد من االختبارات الالمعلمية  منها اختبار  

(1230) namdeirF ( 1212)و  hoaK (1211)و nosmFSoF & hdnFda  في حالة عدم تحقق

في حالة تحقق شروط تحليل التباين عندما تكون  nاختبار فضالً عنراض التوزيع الطبيعي للبيانات  افت

ان الغرض من هذا البحث هو تلخير  .المشاهدات داخل القطاع تفترض الن تكون متساوية االرتباط  

الباحثين  لدنالى عرض الطريقة المقترحة من  فضالً نتائج دراسة المحاكاة لمقارنة هذه الطرائق 

        .ومقارنة نتائجها 

: قامللت الباحثللة )يوسللف(5110فللي عللام 
 ] 31[ 

العللالج  دبتطبيللق بعللض االختبللارات الالمعلميللة التللي تعلل 

األمثل لمعالجلة البيانلات الوصلفية لدراسلة تلأثير اهلم العواملل الملؤثرة عللى وزن الطفلل حلديث اللوالدة 

حالللة مللن طللبالت االمهللات الللذين ولللدوا فللي مستشللفى العلويللة للللوالدة وتللم اسللتعمال  21ولعينللة حجمهللا 

 Cochranبلار كلوكران الذي يناسب تحليل التبلاين االحلادي بالرتلب, واخت  Kruskal Wallis اختبار
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الحملل , علدد ملدة الذي يناسب تحليلل التبلاين الثنلائي وتلم دراسلة  علدة عواملل منهلا )عملر األم , طلول 

الللوالدات السللابقة, مسللتوى تغذيللة األم الحامللل , اصللابة األم بللاألمراض ارتفللاع ضللغط الللدم والسللكر(. 

عمر األم , مستوى تغذيلة األم , اصلابة واظهرت النتائج ان تطبيق اختبار كورسكال واليز ان العوامل )

الحمل ( لها تأثير معنوي عللى وزن  مدةاألم باألمراض الضغط والسكر , عدد الوالدات السابقة , طول 

تطبيق اختبلار كلوكران تبلين ان مسلتويات تغذيلة األم الحاملل لهلا تلأثير  عن طريقالطفل حديث الوالدة 

يع الفئات العمرية للالم. وان اصلابة األم بلأمراض الضلغط معنوي على وزن الطفل حديث الوالدة ولجم

 والسكر لها تأثير معنوي على وزن الطفل حديث الوالدة ولجميع فئات عدد الوالدات السابقة.
.
 

(Garcia et al: قام )5112في عام 
 ] 22[ 

 Friedman Alignedفريلدمان المعلدل  الختبلار بتطبيق  

Rank Test   ملن المعالجلات  قلليالً  اً بار فريلدمان عنلدما تكلون البيانلات تمتللك علددتالخ عدًبديالً يً الذي

 من الفروق فيما بينها. اً مختلف اً حجموتكون القطاعات تمتلك 

وهذه كانت أهم المراجع التي تم الحصول عليها وكما الحظنا ان تطبيق االختباالت المعلميلة واسلع جلدا 

ادر هلذه االختبلارات وتطبيقهلا محلدود, أملا بالنسلبة الهلم اذا كانلت مصلمقارنة باالختبلارات الالمعلميلة 

البحلوث التللي كانلت مشللابهه  اللى بحثنللا هلي رسللالة الماجسلتير للباحللث فلؤاد تومللا اذا تنلاول العديللد مللن 

أملا وجله االخلتالف االختبارات الالمعلمية فلي مجلال تصلميم وتحليلل التجلارب فلي القطلاع الزراعلي , 

النا جانب المعلمية والالمعلمية في القطاع الصحي وتم المقارنة بين االختبارات مقارنة ببحثنا  اننا استعم

 وتمكننا من تطبيق اختبار تأثير القطاعات في االختبارات الالمعلمية.
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 الفصل الثاني

 االختبارات االحصائية لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية

 :تمهيد2-1

يُعد تصميم وتحليل التجارب من االساليب االحصائية المهمة التي ساهمت في التطور لمختلف      

ميادين البحث العلمي ,ولقد ساهم االحصائيون في هذا التقدم عن طريق ايجاد العديد من هذه 

على  التصميمات. ولتحقيق التقدم العلمي الذي يعتمد على التجارب  البد من ان تصمم هذه التجارب

موضوع  عناسس علمية دقيقة. وترتبط قيمة النتائج العلمية بمدى دقة وصحة التجارب  المصممة 

االساليب العلمية في تحليلها والخطوات المنطقية التي  تؤدي الى نتائج دقيقة  عمالالدراسة, ومدى است

تساعد الباحث على اتخاذ القرارات المناسبة بقناعة علمية تامة. من جانب آخر تعد التجربة اساس 

نشاط المعرفة ,إذ انها تمثل اداة علمية للوصول الى معرفة حقيقة االشياء التي نهتم بها في جميع اوجه ال

االنساني, ويتم الوصول الى هذه المعرفة عن طريق المشاهدة وجمع البيانات وتحليلها واستخالص اكبر 

على ما تقدم يعرف تصميم التجارب على انه )أحد  بناء   قدر ممكن من المعلومات وبأقل التكاليف. و

ة , اذ يشمل تصميم فروع علم االحصاء الذي يهتم بتطبيق الطريقة اإلحصائية في التجربة العلمي

وذلك للحصول على  التجارب على التعريف بالتصميمات المختلفة وطريقة تنفيذها وتحليل بياناتها ,

 وبأقل تكلفة ممكنة( من الدقة قرارات علمية بدرجة كافية
] 82[

 المشهداني . كما عرفه
] 82[ 

بأنه )البحث 

تجريبية بحيث يتم التمكن من  عن طرائق معينة لتخصيص المعالجات أو توزيعها على وحدات

لذلك فأن هذا العلم  ,الحصول على اصغر تقدير للخطأ وعلى تقدير منصف ألثر العوامل المراد بحثها(

يعد احد الفروع  المتشعبة عن علم االحصاء التطبيقي. ويعتمد تصميم التجارب على قواعد واساسيات 

تزيد من  من ثمالتجريبي وتؤدي الى صحة تقديره واذ انها تعمل على تقليل الخطأ ,البد من توافرها 

 .اآلتيكفاءة ودقة التجربة. ويمكن توضيح هذه االساسيات كما في المبحث 

 :اساسيات تصميم التجارب2-2

ن يعطي تقديرا للخطأ التجريبي مع امكانية تقليله وان يكون باإلمكان القيام أيشترط في تصميم التجارب 

تصميم التجارب اُسس متطلبات تمثل  وهناك ثالثيل التجربة .لالمطلوبة لتح باالختبارات والتقديرات

 وهي :
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 : Replication: التكرار 2-2-1

البد من تكرار المعالجة عددا  من المرات في التجربة وذلك للخروج بقيمة تقديرية للخطأ التجريبي اذ 

المطلوب الوصول اليها .وتكمن اهمية فرة ودرجة الدقة احسب االمكانيات المتوبتكون عملية  التكرار 

]82 [ وضرورة التكرار في:
 

 امكانية تقدير الخطأ التجريبي  -1

رفع  َثم َّمن ( وStandard Errorتقليل الخطأ التجريبي وذلك عن طريق تصغير الخطأ المعياري ) -2

 .كفاءة التجربة

 امكانية اعطاء قياس دقيق لتأثير المعالجات.   -3

ن عدد التكرارات التي يمكن ان يحددها الباحث لتنفيذ تجربة ما تعتمد على:فأومن جانب اخر 
 ] 82[

 

 عند زيادة عدد التكرارات تزداد دقة التجربة.ألنه درجة الدقة المطلوبة  -1

كانت الوحدات التجريبية غير متساوية فمن  فاذامقدار االختالفات الموجودة بين القطع التجريبية  -8

 الضروري ان يزداد التكرار في التجربة .

عدد التكرارات يجب االلتزام ل أو شروط   ن بعض التصاميم  فيها قيود  أ ذإنوع التصميم المستعمل  -3

 . بها

 مواد تجريبية.                                  أممادية أم كانت بشرية أاالمكانيات المتاحة سواء  -4 

 : Randomization: التعشية )العشوائية(  2-2-2

لكل وحدة ن وتعني طريقة توزيع المعالجات بصفة عشوائية على الوحدات التجريبية بحيث يكو    

 في الحصول على اي معالجة. وتكمن اهمية العشوائية في :نفسها تجريبية الفرصة 
] 82[

. 

 على تقدير غير متحيز للخطأ التجريبي. لكي نحصلازالة التحيز بحيث ال نُميز معالجة على اخرى  -1

  ضمان صحة اجراء االختبارات االحصائية الالزمة الختبار  من ثَمضمان استقاللية المشاهدات و -2
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 الفرضيات المطروحة.

 زيادة كفاءة التجربة. من ثَمضمان دقة تقدير الخطأ التجريبي و -3

 :Control of experimental units  : التحكم في الوحدات التجريبية 2-2-3

السيطرة على غالبية   أي  للتصميم الناجح.  ساسيةالتحكم في الوحدات التجريبية من المتطلبات اال يُعد    

العوامل والظروف التي تحيط بالتجربة مما يعني تقليل او ازالة تأثير العوامل الخارجية المحيطة 

بالتجربة والتي ال تدخل ضمن العوامل التي يراد دراسة تأثيرها .وتتلخص فكرة التحكم في تقسيم 

زيع المعالجات داخلها عشوائيا  الوحدات التجريبية الى مجموعات متجانسة تسمى قطاعات ويتم تو

 وتكمن أهمية التحكم في الوحدات التجريبية في :
] 82[

 

 تحسين دقة التجربة عن طريق فصل تباين القطاعات عن الخطأ التجريبي. -1

 توسيع مدى تطبيق نتائج التجربة عندما توجد القطاعات في امكنة مختلفة او ازمنة مختلفة. -2

و أوهناك العديد من التصاميم تستعمل في التجارب تتفاوت في مدى بساطتها أو تعقيدها و في مميزاتها 

الباحث بما يناسب موضوع البحث و أهدافه   لدنمآخذها. ويتم تحديد نوع التصميم المستعمل من 

 .لة العشوائيةتصميم القطاعات الكام عمال ومشكلته. ولغرض دراسة تأثير عاملين في التجربة تم است

 تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 2-3 

Completely Randomized Blocks Design (CRBD) 

االساسية واالكثر شيوعاَ في ميادين البحث العلمي اذ يتم فيه تقسيم  يُعد هذا التصميم من التصميمات     

عدد الوحدات التجريبية داخل ( بحيث يكون Blocksمجاميع تسمى قطاعات ) إلىالوحدات التجريبية 

كل قطاع مساوية لعدد المعالجات المطلوب دراستها في التجربة أي ان كل قطاع يحتوي على جميع 

المعالجات ويكون توزيع هذه المعالجات داخل القطاعات توزيعا  عشوائيا  ومستقال  
] 11[

. و يستعمل هذا 

ة , وهي حالة شائعة في العديد من التجارب فأنه التصميم في حالة عدم التجانس بين الوحدات التجريبي

من الواجب تجميع هذه الوحدات في مجموعات متجانسة تسمى قطاعات ثم نقوم بمقارنة المعالجات 

داخل القطاعات. والغرض من اجراء هذا التجميع  هو لتصغير االختالف أو الفرق داخل القطع 

 المشهداني أ التجريبي. كما وعرفهالتجريبية  لكل قطاع مما يؤدي الى تصغير الخط
] 82[ 

بأنه )التصميم 
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الذي يتم فيه تجميع القطع التجريبية في مجموعات او ما تسمى بالقطاعات وهذه المجموعات تتصف 

 بالتجانس ذاتيا  أي ان القطع التجريبية التي تشكل القطاع تكون متجانسة او قريبة جدا  من حالة التجانس.

دراسة تأثير متغيرين, إلى الذي يهدف ويناسب هذا النوع من التصاميم اسلوب تحليل التباين الثنائي 

وهي  (Columnsيمثل االعمدة ) واآلخر ,(Blocks) وهي القطاعات (Rowsاحدهما يمثل الصفوف)

 Response) ( وهو متغير االستجابة   ,على المتغير المعتمد )(Treatments) المعالجات

Variable) . وتأثير (  )ويستعمل هذا االسلوب الختبار الفروق المعنوية بين تأثير المعالجات

, يوضح توزيع (1-8) ( وذلك لكون عدد المستويات اكثر من مستويين. والجدول   القطاعات )

 :في هذا التصميم  مشاهدات متغير  االستجابة

 في تصميم القطاعات الكاملة العشوائية توزيع مشاهدات متغير االستجابة:(1-8جدول )ال

Means Total Treatment blocks 

c …… j …… 2 1 

 

 ̅           ……     ……         1 

 

 ̅           ……     …….         2 

 

      
 

        
 

  
 

. 

. 

 ̅           …….     ……         i 

      
 

    
 

      . 

. 

 ̅                             r 

 

                           Total 

 

 ̅     ̅       ̅       ̅    ̅   Means 

 اذ ان :

Y..المجموع العام لجميع المشاهدات : . 

 المتوسط العام لجميع المشاهدات.  ̅ : 

Yi. مجموع القطاع :i. 
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 .iمتوسط القطاع   ̅ :

Y.j مجموع المعالجة :j . 

 .jمتوسط المعالجة    ̅ :

 ويمكن تمثيل المشاهدات في هذا التصميم بالنموذج الخطي اآلتي  : 
] 31[ 

 
33] [ 

 
] 33 [  ] 44[

 

 (8 -1........)                                                                 jie  +iT + jB +µ= jiY 

1,2,…….,c     =i  ;                      1,2,……, r=j 

 اذ ان :

µ.المتوسط العام للمجتمع : 

Y
  

 . iوضمن القطاع  i: قيمة المشاهدة للوحدة التجريبية الواقعة تحت تأثير المعالجة 

 .i ع : تأثير القطا  

 . i: تأثير المعالجة    

 .iوضمن القطاع  j: الخطأ العشوائي للقطعة التجريبية الواقعة تحت تأثير المعالجة   

من جانب آخر يتمتع هذا النوع من التصاميم بالعديد من الخصائص والمواصفات يمكن تلخيصها فيما 

ي أتي
] 11[

: 

 .متيسرة  مادامت: ال يوجد قيود على عدد المعالجات التي تستعمل و ال عدد القطاعات  لمرونةا -1

 بسيطا  وسهال ,  عدالتصميم يُ هذا ان التحليل االحصائي للبيانات باستعمال  سهولة التحليل: -8

يمكن وفي حالة فقدان بعض الوحدات التجريبية أو قيم مشاهداتها  تقدير قيم المشاهدات المفقودة -3

يستمر التحليل االحصائي كالمفروض عند تصميم التجربة دون  ومن ثمحساب تقديرات لها بسهولة 

 . ادنى تعقيدات
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ويرجع ذلك لتقسيم وحدات التجربة الى قطاعات تضم  وحدات متجانسة الكفاءة النسبية العالية  -4

 ما يؤدي الى زيادة دقة التجربة.تنخفض قيمة الخطأ التجريبي  لذا

 بينأما اهم المآخذ على هذا التصميم فتتمثل في وجود اختالفات كبيرة بين الوحدات التجريبية      

التجريبي . يؤدي ذلك الى زيادة قيمة الخطأ  إذ اتالقطاع
] 11[

 

فقد يكون القطاع عبارة عن مجموعة من  ,وبشكل عام فأن هذا التصميم يستعمل في مجاالت متعددة

االشخاص المصابين بمرض معين ومن عمر واحد يراد دراسة تأثير عدد من أنواع االدوية في شفاء 

المرض أو قد يكون القطاع عبارة عن قطعة أرض متجانسة من ناحية درجة الخصوبة ومواصفات 

قدر عدد المعالجات التي يراد دراسة تأثيرها التربة ومقسمة الى عدد من القطع )الوحدات( التجريبية  ب

في التجربة
] 82[

على متغير االستجابة كل وصفيين .ويستعمل هذا التصميم في دراسة تأثير عاملين 

منهما يتوزع الى عدة مستويات احدهما يمثل المعالجات )االعمدة( واآلخر يمثل القطاعات )الصفوف( 

ير االستجابة او المقارنة بين تأثير مستويات كل عامل على . ولغرض اختبار تأثير كل عامل على متغ

متغير االستجابة نستخدم اختبار الفرضيات وبما ان المستويات اكثر من مستويين لذلك يستخدم اسلوب 

 المبحث التالي احصائي يسمى تحليل التباين والذي سنتعرف عليه كما في 

 : Analysis of Variance(ANOVA)تحليل التباين  2-4

الخطققققأ ق االحصققققائية التققققي تسققققتعمل  لتحليققققل ائققققيطلققققق مصققققطلح تحليققققل التبققققاين علققققى الطر     

الناتجققققة عققققن التجققققارب, وهققققو عمليققققة رياضققققية تعنققققى بدراسققققة العالقققققة بققققين  ومصققققادره المعروفققققة

متغيقققر كمقققي تقققابع مقققع متغيقققر او عقققدة متغيقققرات مسقققتقلة والتقققي غالبقققا  مقققا تكقققون هقققذه المتغيقققرات 

(, وتعنقققي اختبقققار معنويقققة Fisherصقققفية.   و فكقققرة تحليقققل التبقققاين تعقققود للعقققالم االحصقققائي فيشقققر)و

عققدة عوامققل )قطاعققات ,معالجققات ,عينققات( دفعقققة واحققدة عققن طريققق احققد االختبققارات االحصقققائية, 

ويمثققل تحليققل التبققاين عمليققة رياضققية يجققزأ فيهققا التبققاين الكلققي لمجموعققة مققن البيانققات الققى مكوناتققه 

 المختلفققققة وتوضققققع نتققققائج التحليققققل فققققي جققققدول يسققققمى جققققدول تحليققققل التبققققاين   همصققققادراو 

Analysis of Variance Table( اوANOVA  Table.)
 ]3[ 

ق ال ائقققوهنقققاك عقققدة طر 

جقققراء تحليقققل التبقققاين تعتمقققد علقققى نقققوع التصقققميم  المسقققتعمل فقققي التجربقققة ومقققا يناسقققب دراسقققتنا 

 Two-Way (التبققققاين الثنققققائي )بمعيققققارينهققققو تحليققققل المسققققتعمل حسققققب نققققوع التصققققميم بو

ANOVAلتصقققميم القطاعقققات الكاملقققة العشقققوائية, وينطقققوي اسقققلوب تحليقققل  ا  القققذي يكقققون مالئمقققو

ة مجمققوع المربعققات علققى تجزئققعنققد الرغبققة فققي دراسققة التققأثيرات الرئيسققية فقققط التبققاين باتجققاهين 
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بققققققققين مجمققققققققوع مربعققققققققات ي عققققققققزى لالخققققققققتالف ب] مركبققققققققات تمثققققققققل  الكلققققققققي الققققققققى ثققققققققالث

)المعالجققققققات(,  الصققققققفوف)القطاعات(, ومجمققققققوع مربعققققققات ي عققققققزى لالخققققققتالف بققققققين االعمققققققدة

: ومجموع مربعات يُعزى للخطأ التجريبي[ اي إن
] 33[
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   (   )    ∑ ∑ (     ̅    ̅    ̅  )
  

 
 
                

 التعبير عن هذه المكونات بالرموز التي تمثلها وكاآلتي:ويمكن 

SST=SSR+SSC+SSE    

 ˸اذ ان 

SST ( تمثل مجموع المربعات الكلي :Total of Sum Squares .) 

SSS ( تمثل مجموع مربعات الصفوف :Rows  of Sum Squares.) 

SSS ( تمثل مجموع مربعات االعمدة:Columns  of Sum Squares.) 

SSS :( تمثل مجموع مربعات الخطأError  of Sum Squares.) 

المعادالت  استعمال( يمكن ANOVAوألغراض عملية الحساب , وبناء جدول تحليل التباين )     

وعلى الشكل  لمذكورة آنفا  مركبات ا, للحصول على مجموع المربعات الخاص بكل مركبة من الاآلتية

:اآلتي
 ] 33[
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                                                                              (   )          

                  

 (: 8-8وهذه المكونات يتم وضعها في جدول يسمى جدول تحليل التباين الثنائي كما في الجدول )

                                 

 لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية التباين الثنائيمكونات تحليل :(8-8جدول )ال

 

 :اآلتيةويستعمل هذا التحليل الختبار الفرضيات 

 (:االعمدة) معالجاتباختبار الفروق او االختالف بين الالفرضية الخاصة  -1

    ̅   ̅              ̅                                                 (   )                

                  ( ̅ )                                                                               

 (:صفوف) ال القطاعاتالفرضية الخاصة باختبار الفروق او االختالف بين  -8

    ̅   ̅           ̅                                                (   ) 

                  ( ̅ )                             

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of 

Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

مجموع 

 المربعات

Sum of 

Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 
   

   
=   MSR=

    

   
        SSR 

 

 القطاعاتبين 

(Blocks) 

   

   
=   MSC =

   

   
 c-1      =   SSC بين المعالجات 

(Treatments) 

 

 MSE=
   

(   )(   )
    (r-1)(c-1) SSE الخطأ التجريبي 

(Error) 

  rc-1 SST 

 

 (Totalالكلي )
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واالختبارات الالمعلمية  االختبارات المعلمية من االختبارات هما نوعانوالختبار هذه الفرضيات هناك 

 : يأتين الفروض يمكن توضيحها كما ويتم التمييز بينهما اعتمادا على مجموعة م

   تحليل التباينفي الفروض االساسية الواجب توفرها  2-5

قيم شاذة او عدم على عند اجراء تحليل التباين البد من التأكد من البيانات من حيث احتوائها      

من فروض يؤدي الى عدم دقة النتائج ووض الالزمة إلجراء التحليل اذ ان الخلل في هذه الاستيفائها للفر

ارتفاع مستوى المعنوية لالختبارات تلقائيا وهذا يؤدي الى عدم دقة اتخاذ القرار وهذه الفروض هي  ثم

:
 ] 11[

 

تأثير  ان أي  :  Additivity of the Main Effectsالتأثيرات االساسية تجميعية 1-5-2

المعالجات والقطاعات والمتوسط العام والتأثيرات االخرى يضاف بعضها الى البعض االخر لتحديد قيم 

 المشاهدات في اي وحدة تجريبية, وهذا يعني ان تأثير كل معالجة مستقل عن االخرى.

  Homogeneity of Variances :تجانس تباين العينات المختلفة 2-5-2

تكون هذه  ومن ثم ان تكون االختالفات العشوائية داخل المجموعات متجانسة هذا الفرض يعني      

االختالفات متساوية بالنسبة للعينات المختلفة مما يساعد في الحصول على تباين مشترك لجميع 

اذا كانت العينات المختلفة تتبع مجتمعات بتباينات مختلفة فأن ذلك يؤدي الى الوصول المجموعات اي 

ت خاطئة عند اختبار الفرضيات اذ يرتفع مستوى المعنوية تلقائيا  وان هذا الفرض يعني ان الى قرارا

تكون االختالفات العشوائية متساوية  ومن ثم تكون االختالفات العشوائية داخل المجموعات متجانسة 

على تباين واحد لجميع المجموعات وتوجد عدة  الحصول إلى بالنسبة للعينات المختلفة مما يؤدي

  اختبار بارتليت لتجانس التباينات (Levene اختبار ليفين )اختبارات الختبار تجانس التباينات منها 

Bartelett Test of Homogeneity of Variances)( واختبار كوكران )Cochran وتستعمل.)

ن وهي:هذه االختبارات الختبار فرضيات تجانس التباي
 ] 3[

 

     
    

       
                                                       (   ) 

                   (  )           

 اذ ان:
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k)تمثل عدد العينات )المجموعات : 

إن وجود عالقة ارتباط  :  Independence Between Samples العينات االستقالل بين 3-

من أهم األسباب التي تؤدي إلى اإلخالل بفرض تجانس التباينات ولهذا يجب التأكد  لعينات المختلفةبين ا

لقطاعات والمعالجات لكي يستمر اوكذلك بين  عيناتمن توفر خاصية االستقالل في البيانات بين ال

التحليل بالشكل الصحيح مع العلم أن هذا الفرض ليس ضروريا في حالة عدم توافره بل من الممكن 

تحويل البيانات بطريقة يصبح فيها هذا الفرض ممكنا  ثم نجري عمليات تحليل التباين على البيانات 

 The logتحويل اللوغاريتمي )ق لتحويل البيانات منها الائوتوجد عدة طرالمحولة . 

Transformation , ويستعمل عندما تكون التأثيرات االساسية ليست تجميعية بل نسبية أو تضاعفية )

( الذي يستعمل عندما  Transformation)     Root Square وكذلك التحويل الى الجذر التربيعي    

الت النادرة حيث تميل هذه البيانات في هذه  تكون البيانات عبارة عن اعداد تشير الى حصول بعض الحا

الحالة الن تتبع توزيعا  خاصا  يسمى توزيع بواسون 
] 11[

اختبار االستقاللية من  يُعد. من جانب آخر 

والغرض منه هو تحديد العالقة بين متغيرين او ظاهرتين  مربع كآياكثر االستخدامات الشائعة  لتوزيع 

ولكل من المتغيرين مجموعة من المستويات المختلفة وقد يكون المتغيرين وصفيين او احداهما وصفي 

( Semi-parametric) بانه من االختبارات شبه المعلمية مربع كآي ويمتاز اختبارواالخر كمي. 

 ويكون من الجانب االيمن دائما  
] 1[

:اآلتيةوالختبار هذا الفرض نستعمل الفرضية  .
 ] 8[

 

         المتغيرات مستقلة                       (    )  

            المتغيرات غير مستقلة 

 للخطأ التجريبي  شوائي المستقللتوزيع العا 4-5-2

بمتوسط عام مقداره صفر ان هذا الشرط يفترض بان االخطاء تتوزع بصورة عشوائية ومستقلة      

وتباين يساوي
2 
     0,(أي( 2Ne

ij
 :والختبار هذا الفرض نستعمل الفرضية التالية .

 ] 3[
 

 (    )                                                              البيانات تتبع التوزيع الطبيعي     

الطبيعي البيانات ال تتبع التوزيع      
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الفروض لتحليل التباين من االساسيات التي ينبغي ان تتوفر عند تطبيق اي من  يُعدوفي ضوء ما تقدم 

في نطاق البحث وتوفرها او عدم توفر بعضها يميز بين نوعين من  المستعملةاالختبارات االحصائية 

 االختبارات االحصائية . 

 : االختبارات االحصائية 2-6

ان اغلب البحوث والدراسات التي تعتمد على التجارب العلمية تقوم على اساس معرفة صحة      

من  ا  اساسي ا  موضوع تُعدالفرضيات التي يفترضها الباحث . اذ ان هذه الفرضيات واختبارها 

يستطيع الباحث الخروج باستنتاجات تخص  طريقها عناالستدالل االحصائي والتي  موضوعات

( بانها " تصريح أو Statistical Hypothesisقيد البحث , وتعرف الفرضية االحصائية )المشكلة 

معلمة او اكثر لمجتمع احصائي  واحد او عدة مجتمعات " عنادعاء قد يكون )صحيحا  أو خاطئا ( 
] 3[ 

ومن اهم الشروط التي ينبغي ان تتوفر بالفرضية االحصائية
] 1[ 

   

 .ان تكون صياغة الفرضية بسيطة ومفهومة 1-

 .ان يكون للفرضية اجابة محددة وواضحة  2-

ان تكون الفرضية منسجمة مع الحقائق التي تم التوصل اليها عن طريق البحث العلمي سواء  3-

 التطبيقي وبالجانب النظري ا

لك يجب ان تمتلك الفرضية ان تكون الفرضية قابلة للقياس وتوضح العالقة بين متغيرات البحث كذ 4- 

 قوة تفسيرية.

وتصاغ الفرضية االحصائية في صورة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تأثير المعامالت       

او عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية وفي هذه الحالة تدعى الفرضية  بالفرضية الصفرية او 

هنا عدم وجود فرق  Nullوتعني كلمة  (  )( ويرمز لها بالرمز Null Hypothesisفرضية العدم )

وفي حالة استعمال تحليل التباين تعني عدم وجود فروق  ,  والقيمة المفترضة ( )بين معلمة المجتمع 

وتوضع هذه الفرضية على  بين تأثيرات المعالجات )االعمدة( او بين تأثيرات القطاعات )الصفوف(

هذه الفرضية يكون لدينا في حالة رفض واو عند مستوى معنوية معين   امل رفضها باحتمال معين

 احتمال رفض أي αويرمز له بالرمز  Type I errorمن االخطاء  خطأ من النوع األول  اننوع

ويعني   βويرمز له بالرمز  Type II errorوهو ابسط من خطأ النوع الثاني   وهي صحيحةالفرضية 
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( فهي على Alternative Hypotheses. اما الفرضية البديلة )خاطئةوهي الفرضية قبول  احتمال

.(  )وجود فروق احصائية في تأثير المعامالت ويرمز لها بالرمز  أيالنقيض من فرضية العدم 
 ] 1[ 

وفي ضوء ما تقدم يعرف  اختبار الفرضية احصائيا  بانه اسلوب احصائي يراد به التأكد من قبول 

قبولها" اذ تعد االختبارات االحصائية  أحد الفروع الحيوية لإلحصاء االستداللي الفرضية او عدم 

المجتمع   عنالى استنتاجات مهمة  ائية تحليلية يتم بموجبها التوصل)االستنتاجي(, وهي اساليب احص

سة الذي جمعت منه البيانات ,والى اتخاذ القرارات الالزمة والتنبؤ  بما ستؤول اليه الظاهرة المدرو

مستقبال . وتقسم االختبارات االحصائية حسب توفر الفروض الخاصة بتحليل التباين  الى نوعين من 

 االختبارات هما:

 االختبارات المعلمية  -1

 االختبارات الالمعلمية -8

( جاذبية خاصة لدى العاملين في ميادين اذ تكتسب االختبارات االحصائية )المعلمية والالمعلمية     

افضلية استعمال اي من النوعين في المعالجات االحصائية المتعددة اذ  عنالبحث العلمي ويكثر الجدال 

ان المتداول ان االختبارات المعلمية  هي االكثر انتشارا بل واالدق بنسبة اكبر من الالمعلمية, لكن في 

 هذه االختبارات فيتم اللجوء الى االختبارات الالمعلمية .حاالت خاصة ال نستطيع استعمال 

                                         Parametric Tests :االختبارات المعلمية 1 – 2-6

يرتبط مفهوم االختبارات المعلمية بأحد فروع علم االحصاء المتمثل باالستدالل االحصائي      

(Statistical Inferenceالذي ) ( يقسم الى قسمين رئيسين هما التقديرEstimation واختبار )

اذ يطلق مصطلح اختبارات (. Testing of Statistical Hypotheses الفرضيات االحصائية )

لالستدالل على معلم من معالم المجتمع   تستعملالتي  االختباراتعلى  Parametric Testing معلمية 

ات لدى الباحث خاصة بالعينة المأخوذة من هذا المجتمع ويهتم هذا النوع ما يتوفر من بيان ىاعتمادا  عل

 من االختبارات باتخاذ القرارات االحصائية المناسبة
] 41 [

  
] 48[

. وال يختلف االحصائيون على ان هناك 

مجموعة من االفتراضات  او الشروط التي يجب توافرها في البيانات لكي نستطيع ان نتعامل  معها 

وفي حالة اختالل او باالختبارات المعلمية  وهذه الفروض هي نفسها الفروض الخاصة بتحليل التباين  

ارات الالمعلمية. من جانب آخر تتمتع االختبارات عدم توفر احد هذه الفروض يتم اللجوء لالختب

المعلمية بالعديد من المزايا مقارنة باألختبارات الالمعلمية منها 
] 33[

أكثر انتشارا  ودقة واكثر كفاءة  تُعد: 



 الفصل الثاني : الجانب النظري

 

 

27 

 االختبارات المعلمية, تستعمل االختبارات المعلمية في حالة العينات الكبيرة .من االختبارات الالمعلمية

 من جانب آخر يؤخذ على. ( Ratio)و النسبية  ((Interval تستعمل مع مستويات القياس العليا الفترية

االختبارات المعلمية العديد من المآخذ منها : االختبارات المعلمية تعتمد على فروض وعملية التأكد من 

محدودية نوع او .تكون صعبة  تحتاج لفهمها واستيفائها الي احصائي متخصص قد هذه الفروض 

اكثر صعوبة من  االختبارات المعلمية وتُعد ,البيانات التي يمكن ان تستعمل في االختبارات المعلمية

 االختبارات الالمعلمية.

ومن الجدير بالذكر ان االختبارات المعلمية هي اقوى وادق و اكثر ثقة في اختبار الفرضيات 

نها تعمل على ايجاد الفروق الموجودة في البيانات كونها االحصائية من االختبارات الالمعلمية وذلك ال

فهي اكفأ  ومن ثم ختالفاتتتعامل مع االنحرافات المعيارية وهذا ما يجعلها اعلى قدرة في ايجاد اال

وأقدر على رفض فرضية العدم من االختبارات الالمعلمية. ولكن عند اختالل احد شروط  االختبارات 

ال يكون امامنا إال اللجوء الى االختبارات  الالمعلمية  اذ حينها ستكون نتائجها أوثق وادق من  المعلمية

ق المعلمية. و في مجال تحليل التباين في تصميم القطاعات الكاملة العشوائية يستعمل اختبار ائالطر

 يمكن توضيحه كاالتي :( Fمعلمي وحيد للحكم على الفرضيات هو اختبار )

 F-TESTاختبار فيشر  اوالً:

( . وهو عبارة عن توزيع  Ronald A.Fisher)اذ ينسب هذا االختبار للعالم االحصائي رونالد  فيشر 

مقسوما  على درجة  (   ) مربع كآيمشتق من نسبة توزيعين مستقلين كل منهما عبارة عن توزيع 

.(   )حريته 
 ] 3[

 

  )اذا افترضنا ان لدينا المتغير و
بدرجات حرية  مربع كآيكمتغير عشوائي يخضع الى توزيع  ( 

 ˸, اذ ان  (   )

  
  

(   )  
 

  
   (   )

                                                               (12 2) 

  )وعليه اذا افترضنا ايضا  ان لدينا المتغير 
بدرجات  مربع كآيكمتغير عشوائي يخضع الى توزيع  ( 

 ˸ان  , اذ(   )حرية 
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(   )  
 

  
   (   )

                                                      (    ) 

مقسوما  كل منهما على درجة حريته المتمثلة )بدرجة حرية  آنفا َّالمذكورين فأن النسبة بين المتغيرين 

 Fالبسط ودرجة حرية المقام( تمثل قيمة اختبار 

F  
  

 (   )⁄

  
 (   )⁄

                                                                           (14 2) 

 

(   )  
 

  
 (   )⁄

(   )  
 

  
 (   )⁄

 

    
  

   
 ⁄

  
   

 ⁄
  [(   ) (   )]                                           (15 2) 

وقد قام العالم فيشر بدراسة هذه النسبة وكون جداول خاصة بها وجاء من بعده العالم االحصائي )      

George W. Snedecor الذي كان له الفضل في تطوير هذا االختبار اذ قام بحساب جداول للنسبة )

ت في اختبار العديد من الفرضيا Fوتستعمل إحصاءه اختبار .شريتكريما  لف Fوسماها بجداول 

, اهمها تتلخص في :اسلوب تحليل التباين طريق عن االحصائية
 ] 11[

 

ما سهل العمل , عينات ,مستويات ( دفعة واحدة  اختبار معنوية عدة عوامل )قطاعات, معالجات -1

 كثيرا على العاملين في ميادين البحوث الطبية والزراعية ....الخ.

 .اختبار الفرضيات بشأن تساوي عدد من المتوسطات الحسابية -8 

  ˸                                                                           (    )  

     At Least two means are not equal.                                                           

التي تتعلق بتحليل التباين الثنائي   (   )و (   )والختبار الفرضيات  مما تقدعلى و بناء      

 والتي تمثل تأثير المعالجات وتأثير القطاعات فأن خطوات هذا االختبار تكون كاالتي :

 .(   )و (   )صياغة الفرضيات كما في المعادالت   -1
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 ( وحسب الصيغ االتية:Fحساب احصاءة االختبار ) -8

(    )                                                    (       ) F      
   

   
 

 

 اذ ان:

   (r-1)(c-1) 

c-1      =   

r-1      =   

(    )                                               (       ) F            
   

   
   

 اذ ان : 

 ) الصفوف(. المتعلقة بالقطاعات المحسوبة و  F:هي قيمة    

 المتعلقة بالمعالجات )االعمدة(. المحسوبة و: تمثل قيمة    

 .)القطاعات(: تمثل متوسط مربعات الصفوف    

 .)المعالجات(مربعات لألعمدة متوسط : تمثل    

 : تمثل متوسط مربعات الخطأ.   

( 1.14( او )1.11تحديد مستوى المعنوية ويكون حسب متطلبات الدقة في اتخاذ القرار وهو أما ) -3

 مستوى اعلى من ذلك في حالة الرغبة بدقة اقل في اتخاذ القرار. اختياراو يمكن 

والتي تقول بأنه ال يوجد اختالف في  (  )القرار االحصائي والذي يكون قبول الفرضية الصفرية  -4

 تأثير المعالجات او القطاعات او رفض الفرضية الصفرية وذلك بطريقتين :
] 82[
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ولمستوى ( المحسوبة مع قيمتها الجدولية  (Fمقارنة قيمة  طريق عنك لالطريقة التقليدية ويتم ذ -أ

 Fقيمة وهذه تمثل قيمة القطاعات )الصفوف(, اما بالنسبة للمعالجات فيتم مقارنة   معنوية محدد

ولمستوى   (       ) الجدولية بدرجتي حرية  F)المعالجات( مع قيمة  باألعمدةالمتعلقة  المحسوبة

  .معنوية محدد

الباحث اذ  لدنمع مستوى المعنوية المحدد من  (P-valueالطريقة الحديثة وهي مقارنة قيمة )  -ب

وهذه الطريقة  اقل من مستوى المعنوية المحدد. P-valueاذا كانت قيمة  (  )ترفض فرضية العدم 

 تستعمل مع البرامج االحصائية الجاهزة .

أو المعالجقة  مقاهيالى الذهن السؤال  يتبادر وعندما يكون القرار االحصائي هو رفض فرضية العدم    

ألسقلوب المقارنقات المتعقددة لقذلك نلجقأ  عقن بقيقة المعالجقات او القطاعقات  ا َّمختلف القطقاع القذي يكقون  

التي سببت الرفض و هناك عدة اختبقارات  تسقتعمل لهقذا الغقرض تعتمقد  والقطاعات لمعرفة المعالجات

                                                 :,منها تطبيقهاورغبة الباحث في   ونوعية البيانات  طبيعة لىع

: Duncan Multiple Range Test   :ًاختبار  دنكن للمدى المتعدد ثانيا  

 االختبققارات( وهققو مققن أكفققأ 1341-1344)Duncan اول مققن اقتققرا هققذا االختبققار العققالم دنكققن      

وأدقها
] 44[

هذا االختبار سهل التطبيق اذ انه يأخذ كل التوافقات الممكنة ألزواج المقارنات اي يأخذ  ويُعد.

في الحساب عدد متوسطات المعامالت الداخلة في التجربة ,وهو يستعمل مجموعة من المديات المعنوية 

لممكقن أن هقذا االختبقار مقن ا فضقال  عقنوكل مدى يعتمقد  علقى عقدد المتوسقطات الداخلقة فقي المقارنقة 

 SSR)قققيم ) إلققى Duncan. ويسققتند  Fاختبققار عققن معنويققة او عققدم معنويققة اجققراءه بصققرف النظققر 

( LSRقققيم المققدى المعنققوي األصققغر ) وإلققى  Studentized Significant Range)اختصققار)

( التي سقتعتمد فقي اجقراء مقارنقة الفقروق بقين متوسقطات Least Significant Rangeاختصارا ل )

المعالجات
] 32[

:يأتي ويمكن تلخيص خطوات اجراء هذا االختبار كما . 
 ] 82[

 

  ̅   )تحديد قيمة الخطأ المعياري  -1
 : اآلتيةوفق الصيغة    (

  ̅  
 √  

 

 
                                                                                  (    ) 
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  اذ ان :

  
  ( في جدول تحليل التباين.ESS: متوسط مربعات الخطأ )    

   r لكل مجموعة .  )القيم( : عدد المكررات 

  ( من جدول تحليل    ( اعتمادا على درجات حرية الخطأ ) SSSمن جداول دنكن نستخرج قيم ) -8

 .( )ومستوى المعنوية المطلوب  ( cاو  r)التباين. وعدد المتوسطات الداخلة بالمقارنة 

  ꞉و كاالتي 1.11أو    1.14 لمستوى المعنوية  حساب قيم المدى المعنوي االصغر -3 

  (    )             SSS LSR =   ̅  
    

بين هذه ترتيب متوسطات المعامالت  الداخلة بالمقارنة  بشكل تصاعدي .وحساب الفروق المطلقة  -4

 .(   )ومقارنتها مع قيم المتوسطات 

نختبر الفروق بين المتوسطات بمقارنة كل فرق من هذه الفروق مع قيمة المدى المعنوي األصغر  -4

(LSR  المقابل له بعد اخذ عدد المتوسطات ضمن المقارنة بنظر االعتبار فكل فرق بين متوسطين )

ديد المعالجات التي كانت السبب في فرقا معنويا وهنا يتم تح يُعد( المقابل له LSRاكبر من قيمة  )

يتم اجراؤها تحت افتراض المعلمية هذه االختبارات ورفض الفرضية الصفرية )فرضية العدم (. 

وفي حالة عدم  .( تكون متحققة4-8 (الفروض االساسية لتحليل التباين التي تم االشارة اليها في المبحث 

الختبار الفرضيات تحقق واحد او اكثر من هذه الفروض فأننا نلجأ الى استعمال االختبارات الالمعلمية 

 .في حالة تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

 tests Nonparametric                                      :االختبارات الالمعلمية 6-2- 2

في  عمل على االختبارات  التي تست Nonparametric Tests ال معلمية اختباراتيطلق مصطلح      

الحاالت التي ال يستطيع  فيها الباحث معرفة او حتى افتراض التوزيع االحتمالي للمجتمع او المجتمعات 

التي جاءت منها البيانات المراد اختبارها,
 ] 41[

وتسمى هذه االختبارات ايضا باسم االختبارات حرة  

ياي غير المقيدة بالتوزيع الطبيع distribution free Testingالتوزيع 
] 44[

.ان االختبارات  

اكثر استعماال  ألنها مناسبة  تُعدتوزيع المجتمع لذا فأنها  عنالالمعلمية ال تطلب افتراضات او معلومات 

وتعرف االختبارات الالمعلمية . اكثر في حالة الظواهر التي يصعب فيها الحصول على قياسات دقيقة 
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التوصل الى نتائج بخصوص المجتمع في استعمالها ق االحصائية التي يمكن ائعلى انها نوع من الطر

او نوع البيانات التي يمكن الحصول عليها اذ بغض النظر عن نوع التوزيع االحتمالي لمجتمع العينة 

تتناسب مع البيانات االسمية والرتبية التي ال تستطيع االختبارات المعلمية التعامل معها. ويتم استعمال 

االختبارات الالمعلمية في حالة انتهاك او فقد احد شروط االختبارات المعلمية اذ ال يكون امامنا اال 

الالمعلمية الن حينها ستكون نتائجها أوثق وأدق من االختبارات المعلمية  اللجوء الى االختبارات
 ] 1 [

. 

 تُعد  انهاوتمتاز االختبارات الالمعلمية بعدة مزايا مقارنة باالختبارات المعلمية. ومن أهم هذه المزايا   

أي أنها ال تحتاج الى  :تتميز بقلة االفتراضات المطلوبةومن الطرائق المبسطة وسهلة التطبيق والفهم, 

ق ائالطر عملالعينة وهذه ميزة مهمة ألن مستتوزيع المجتمع الذي سحبت منه  عنافتراضات كثيرة 

اإلحصائية قد ال يعرف ما إذا كانت االفتراضات التي تقوم عليها االختبارات التي يجريها متحققة في 

من جانب آخر بما أن البيانات المستعملة في  بياناته، أو قد يعرف أن بعضا  منها أوكلها غير متحققة.

 أو الترتيبي ( Nominal) االختبارات الالمعلمية تكون عادة مقاسة بمقاييس دنيا مثل المقياس االسمي 

 (Ordinal) ،  أو  ا َّكبيرَّعينة الحجم  ان يكون ق الالمعلمية ال تتطلبائأن معظم الطرف ذلك عن فضال

يمكن جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بسرعة أكبر. فمثال  إذا كانت البيانات  لذلكحسابات معقدة 

جدا  فإن جمع البيانات وتحليلها لن يستغرق سوى القليل  ا َّصغيرَّستقاس بالمقياس االسمي وحجم العينة 

من الوقت.
 ] 33[

أنها في معظم الحاالت ال تتأثر بعدم تحقق  ومن المزايا األخرى لالختبارات الالمعلمية  

االفتراضات التي تقوم عليها والتي هي في األصل افتراضات ضعيفة وقليلة. هذه الخاصية تمثل ما 

وتشير لقدرة األداة اإلحصائية للصمود  Robustnessيطلق عليه في اإلحصاء االستداللي باإلنجليزية  

 moreذلك فإن بعض االختبارات الالمعلمية أقوى في وجه عدم تحقق افتراض تقوم عليه. ك

powerful  .من شبيهاتها المعلمية خاصة في حالة العينات الصغيرة 

من الناحية األخرى تعاني االختبارات الالمعلمية من مآخذ ينبغي التنبه لها    
 ] 42[

 . ومن هذه المآخذ ان 

بصفة عامة اقل قوة من االختبارات المعلمية عند استيفاء االختبارات المعلمية  االختبارات الالمعلمية

( لالختبارات الالمعلمية Relative Efficiencyلمتطلباتها وافتراضاتها وهذا يعرف بالكفاءة النسبية )

بارات مقارنة باالختبارات المعلمية لهذا يجب عدم استعمال االختبارات الالمعلمية عند استيفاء االخت

 المعلمية لشروطها.
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االختبارات الالمعلمية مصممة والحسابات فيها  قد تصبح بالغة التعقيد إذا كان حجم العينة كبيرا .

الختبار الفرضيات وال يمكن فيها تقدير المعلمات عكس االختبارات المعلمية. كذلك يمكن معرفة 

قلة االفتراضات وعدم اشتراط عينات وق.الفروق بين المجتمعات لكن ال يمكن تحديد طبيعة هذه الفر

االختبارات الالمعلمية يشجع الكثير من الباحثين أحيانا   كبيرة وسهولة الحسابات المطلوبة في معظم 

ال يمكن اختبار على تفضيل الطريقة الالمعلمية رغم وجود طريقة معلمية ذات قوة ودقة أكبر,

يل التباين في االختبارات الالمعلمية, اال تحت شروط نموذج تحلا( الخاصة بInteractionالتفاعالت )

القطاعات أهم االختبارات الالمعلمية المالئمة الختبار الفرضيات في حالة تصميم النماذج و عنمعينة 

 الكاملة العشوائية هي :

 ]The Friedman Test   ] 43[  ] 44[   ] 42[  ] 43[  ] 42[   ] 41:اختبار فريدمان  اوالً 

, وهو طريقة  الختبار (1937)عام  (Milton Friedmanالعالم ) لدنمن  اقترا هذا االختبار     

وجود ام عدم وجود اختالف في تأثير المعالجات المختلفة لتصميم القطاعات الكاملة  العشوائية 

وتتلخص فكرة االختبار في اعطاء المشاهدات رتبا بدال  من القيم االصلية
39] [

  

( وان iداخل القطاع )الصف( )    وتحدد الى المتغير c الى  1هي الرتب من   (   )Rلتكن      

 c( تعطى الى ثاني اصغر مشاهدة وهكذا الى الرتبة 2( تعطى الى اصغر مشاهدة والرتبة )1الرتبة )

 نفسه بألسلوباوزع الرتب على بقية القطاعات ( وتiالتي تخصص الى اكبر مشاهدة في القطاع )

] 41[
ورتبه توضح كما في  (  يبين كيفية عرض البيانات لتحليل التباين الثنائي لفريدمان1-2والجدول ).

 :اآلتي( 3-8الجدول )

 تحليل التباين الثنائي الختبار فريدمان:رتب المشاهدات في (3-2جدول)ال

c   J   2 1        treat.  

  

Block        

R(   )   R(   )   R(   ) S(   ) 1 

R(   )   R(   )   R(   ) R(   ) 2 

              
      .       

R(   )   R(   )   R(   ) R(   ) r 

               ∑     
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اسلوب  عن بديال   ا َّاحصائي ا َّاسلوباالختبار امتداد الختبار االشارة, ويُعد اختبار فريدمان  هذا ديع و 

( ,الذي يقوم بدراسة الفروق بين متوسطات المجتمعات  Two Way ANOVAتحليل التباين باتجاهين )

التي تخضع للتوزيع الطبيعي ويستعمل هذا االختبار بدراسة مجتمعات متماثلة و مستقلة عن بعضها 

ت المجتمعات دون التطرق الى نوع التوزيع ,اذ يتم دراسة مشاهدانفسه البعض , لكن لها الشكل 

(. ويسمى اختبار فريدمان Blocks( بعد توزيعها على قطاعات )Treatmentsكمعالجات ) بوصفها

( Friedman Two way ANOVA by Ranksاحيانا بأسلوب تحليل التباين الرتبي باتجاهين   )
] 

3[
 : اآلتيةوتكون اجراءات هذا االختبار وفق الخطوات تأثير المعالجات فقط .  الختبار,والذي يستعمل 

 صياغة الفرضية االحصائية لالختبار وتكون كاالتي : -1

       
 

           =0 

                  (  )                                                                   (    )   

 االختبار حسب الخطوات االتية : حساب احصاءة -8

للمشاهدات الخاصة بالقطاعات )الصفوف( وبشكل مستقل اذ تعطى Ranks) نقوم بإعطاء رتب )- أ

في القطاع  c( الى ثاني اصغر مشاهدة وهكذا الى الرتبة 8( الى اصغر قيمة مشاهدة والرتبة )1الرتبة )

j( 3-8, كما في الجدول.) 

 مكررة نستخرج المعدل لرتب هذه القيم. قيمفي حالة وجود - ب 

 (.3-8, كما في الجدول )( لكل معالجة )عمود(  نحسب مجموع الرتب )- ت 

 نحسب قيمة احصاءة االختبار وفق الصيغة االتية :- ث 

   
 (

  

  (   )
)(∑   

 )  

 

   

  (   )                                         (    ) 

 ˸ اذ ان 

 :c.)تمثل عدد المعالجات )االعمدة 

  rالقطاعات )الصفوف(.  :تمثل عدد 
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 .jمعالجة )عمود( لكل   تمثل مجموع رتب     

 . للمشاهداتان احصاءة االختبار هذه تستعمل في حالة عدم وجود تكرارات    

   االتية:وفي حالة وجود قيم  مكررة نستخدم معامل التصحيح الختبار فريدمان للتصحيح وبالصيغة 

    
  

  
 

 
                                                                (    )  

علما  ان:       

    
∑   

  (    )
 

   ∑   
  ∑    

 اذ ان :

M ˸  تمثل  معامل التصحيحCorrect Coefficient. 

 .نفسهاالرتبة  عدد المشاهدات التي لها˸  

:  
 .احصاءة االختبار المحسوبة قبل التصحيح  

 ( r(  او   ايجاد القيمة الجدولية من جداول فريد مان وحسب المعطيات اذا كانت   

نقوم  آنفا َّالمذكورة  اكبر من القيم( cو rجداول فريدمان اما اذا كانت ) عمل( نستc= 8,  , 3و )

 للمقام. (   )(   )للبسط و (   )وحسب درجتي الحرية  مربع كآيجداول عمال باست

او تساوي القيمة  من اذا كانت قيمة احصاءة االختبار المحسوبة اكبر القرار االحصائي : -4

كون وفي حالة   ( والعكس صحيح. لمستوى المعنوية  )   الجدولية فأننا نرفض فرضية العدم 

المعالجة المختلفة عن باقي  ا هي ية )فرضية العدم ( يكون السؤال مرفض الفرضية الصفرالقرار هو 

 _Multipleالمعالجات في التأثير ولإلجابة على هذا السؤال هناك اسلوب يسمى المقارنات المتعددة 
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Comparison   المختلفة ويمكن توضيح اجراءات هذا االختبار المعالجاتالذي يستعمل للكشف عن  

 :اآلتية الخطوات وفق 

 المقارنات المتعددة في اختبار فريدمان : ثانياً 

Multiple- Comparison for use with Friedman test 

 صياغة الفرضية االحصائية -أ

                                                                (    )     

                 

 : اآلتيةحساب احصاءة االختبار وفق المتباينة  -ب

|     |                                                                             (    ) 

  ̅  √
  (   )

 
=SC 

 ̅  
 

 (   )
 

  اذ ان:

SC قيمة احصاءة االختبار أو معيار المقارنة:  تمثل. 

Z تمثل قيمة  :Z   الجدولية باالعتماد على مستوى المعنوية ̅. 

r  ˸.)تمثل عدد القطاعات )الصفوف 

 c ˸. )عدد المعالجات )االعمدة 

 ·بين مجاميع الرتب  للمعالجات|     |حساب الفرق المطلق  – ت

 .iتمثل مجموع رتب المعالجة      
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 . jتمثل مجموع رتب المعالجة       

اذا كان الجانب CVمع دالة االختبار  |     |القرار االحصائي: يتم مقارنة الفرق المطلق  -ث

فأننا نستنتج بوجود االختالف بين  CVاكبر من الجانب االيمن  |     |االيسر من المتباينة

 المعالجتين والعكس صحيح.

 The Quade Test:اختبار كود ثالثاً 
] 34[

   
] 34[

  
] 41[

   
] 41[   ] 41[

   
] 48[

  
] 42[

    

( وهو اختبار مماثل الختبار فريدمان 1979العالم االحصائي كود ) لدناقترا هذا االختبار من      

اختبار  هذا االختبار اكثر قوة من يُعدولكن احصائية االختبار مختلفة بعض الشي وفي اغلب االحيان 

 معالجاتما يجعل الحساب حجم العينة م االعتباراألخذ بنظر  فريدمان اذ ان في اختبار كود يتم فيه

المختلفة اكثر قابلية للمقارنة مع بعضها البعض اذا كانت هناك اختالفات كبيرة بين المعالجات, وعمليا  

الختبار ولكوكسن إلشارة الرتب. ا َّامتدادهذا االختبار  يُعد
 ] 41[

يبين كيفية عرض (2-1)  والجدول   

 .(3-8ورتبه كما في الجدول ) البيانات لتحليل التباين الثنائي الختبار كود

 : تيآلاالختبار با خطوات وتتلخص     

 (.81-8كما في المعادلة ) صياغة فرضية االختبار -1

 حساب احصاءة االختبار وفق الخطوات االتية : -8

( وثاني اصغر قيمة 1تعطى اصغر قيمة تمثل بالرقم ) إذترتيب المشاهدات  في كل قطاع  )صف (  -أ

 .   ب     من القيم, ونرمز لرتبة المشاهدة   c( وهكذا الى 2)تمثل بالرقم 

  (   مشاهدة )في كل قطاع )صف( والذي يمثل الفرق بين اكبر واصغر  (Rangeنحسب المدى ) -ب

                     اذ ان :فيه .  

 .jفي الصف     للمشاهدة   اصغر قيمة –    للمشاهدة = اكبر قيمة (  ) Range المدى

 يالى اكبر رقم( . فنعطي القطاع ذ نرتب القطاعات حسب قيم المدى تصاعديا )اي من اصغر رقم -ج

 .   ونرمز للترتيب بالرمز  ( وهكذا8( وثاني اصغر قيمة الرقم )1اصغر مدى الرتبة )
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 متوسط رتبها.نفسه لقطاعات التي لها نفس المدى لالة تكرار المشاهدات للمدى نعطي وفي ح

 االتية:للرتب في كل قطاع وفق الصيغة      نحسب قيمة  -د

= Qi   [   (  )−(c +1)/2]                                                       (    )       

 اذ أن :

Qi :  تمثل رتبة المدى للقطاع  j ( , لتكنrQ …….2Q   ,1 Q    2  ,1هي الرتب التي أعطيت للقطاعات, 

… , r .)بالترتيب 

c .عدد المعالجات : 

 
(   )

 
 فأن المقدار داخل القوس يقيس الفرق بين رتبة المشاهدة  j: هي متوسط الرتب* في القطاع  

ومتوسط رتب المشاهدات الناتجة عن جميع المعالجات في  jفي القطاع  iالناتجة عن المعالجة (  ) 

 ذلك القطاع. ولغرض اخذ األهمية النسبية للقطاع الذي تقع فيه المشاهدة بنظر االعتبار نضرب المقدار 

 . والتي تمثل ترتيب المدى في كل قطاع j( Q)ب 

 : اآلتيةالصيغة  حساب احصاءة االختبار تكون وفق – 4

(   ) 

   
                                                                                          (    )=           

  ∑ ∑    
  

   
 
                                    (    ) 

  
 

 
∑   

  
                                                                        (    ) 

 اذ ان :  

 احصاءة اختبار كود.   : 

----------------------------------  

هو  iداخل القطاع  c,..…,1,2مجموع الرتب  *
 (   )

 
 .cفأن متوسطها هو هذا المقدار مقسوما على عددها  ومن ثم   
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A : لكل الرتب  مجموع المربعات الكلي. 

 لمعالجات .لرتب امجموع المربعات  :

:c .عدد المعالجات 

r.عدد القطاعات : 

 .  j: مجموع الرتب للمعالجة     

 :اآلتيةوحسب المعطيات  Fجداول  تعملالقيمة الجدولية تس -4

(      (   )(   ))F 

 اذا كانت : (  )ترفض فرضية العدم  : القرار االحصائي -4

    ( ) 

فأن ذلك يستوجب  الختبار كود (  )الصفرية  الفرضيةهو رفض االحصائي عندما يكون القرار   

  معرفة اي من المعالجات مختلفة عن االخريات, ويتم ذلك باستعمال اسلوب المقارنات المتعددة

Multiple _ Comparison  ) )  اآلتيةتطبيق الخطوات  طريق عن : 

 اختبار كودالمقارنات المتعددة في :رابعاً 

Multiple- Comparison for use with Quade test 

صياغة الفرضية االحصائية  وكاآلتي: -ا  

                                                                               (    )  

         

 :آلتيةا صيغةة االختبار وفق الحساب احصاء -8

|      |     
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   = 
(  

 

 
 (   )(   ))

                                                                           (    ) 

√
  (   )

(   )(   )
                                                                                        (    ) =FS 

 اذ ان :   

 A(    والتي تم تعريفها في المعادلة ) : مجموع المربعات الكلي 

 Bوالتي تم تعريفها في المعادلة   : مجموع المربعات للمعالجات(    ) 

 c.عدد المعالجات : 

 r.عدد القطاعات : 

  t    تمثل القيمة الجدولية باالعتماد على مستوى المعنوية :α  ودرجة حرية 

 . للمعالجات الرتب مجاميع بين |      | حساب الفرق المطلق -ب

 تُعداذ  (  )االختبار إحصاءه| مع       | المطلق الفرق مقارنة يتم : االحصائي القرار -ج

اكبر من  |       |اذا كان الجانب االيسر من المتباينة   jمختلفة معنويا عن المعالجة  iالمعالجة 

 ( والعكس صحيح.i,jالمعالجتين )فأننا نستنتج بوجود االختالف بين (  )  الجانب االيمن

 المقارنة بين اختبار كود واختبار فريدمان:خامساً  

اختبار كود يشبه الى حد ما اختبار فريدمان مع بعض االختالفات منها:      
 ] 42[

 

االشارة بينما اختبار  ( فأن اختبار فريدمان يكون مشابه ألختبارS=8عندما يكون عدد المعالجات )  -1

 كود يكون مشابه الختبار اشارة الرتب لولكوكسن.

 يكون اختبار كود اكثر قوة عندما يكون عدد المعالجات     Conoverحسب ما اشار اليه   -8

 (4  S) . بينما اختبار فريدمان يتجه الن يكون اكثر قوة عندما  )S.) 
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البيانات رتبيه اي يمكن ترتيبها. بينما اختبار كود يحتاج الى اختبار فريدمان يحتاج الن تكون   -3

 بيانات على المقياس النسبي او الفترة لغرض حساب المدى لكل قطاع.

 ]32 [ اختبار تأثير القطاعات في االختبارات الالمعلمية سادساً:

يتم اختبار عدة تأثيرات منها تأثير المعالجات وتأثير  يةممن المعلوم ان في االختبارات المعل     

القطاعات وكذلك التفاعل بين تأثير المعالجات وتأثير القطاعات ان رغب الباحث في ذلك. لكن في 

فأن جميع االختبارات التي ذكرت  ومن ثم االختبارات الالمعلمية  يمكننا اختبار تأثير المعالجات فقط.

الختبار تأثير المعالجات )االعمدة( .ولغرض استعمال هذه االختبارات  استعمالها في المباحث السابقة تم

طريقة لقياس تأثير  Mack and   Skillingsاقترا الباحثانفي اختبار تأثير القطاعات )الصفوف( 

القطاعات وتتلخص هذه الطريقة بتغير اتجاه البيانات  وذلك بعكس الصفوف  التي تمثل )القطاعات 

(لتصبح اعمدة التي تمثل )المعالجات( اي تصبح الصفوف اعمدة واالعمدة صفوف  وبهذه الطريقة 

التطبيقي ت الرسالة في الجانب وقد تم تطبيق هذه الطريقة على بيانا ,تمكنا من قياس تأثير القطاعات

ويمكن توضيح اجراءات هذا االختبار وفق  .( وباستعمال االختبارات المذكورة في هذا الفصلالعملي)

 الخطوات اآلتية:

 تغيير اتجاه البيانات -1

 صياغة الفرضية االحصائية -8

                                                         (    ) 

                 (  )    

 حساب احصاءة االختبار وهي واحدة من االختبارات الالمعلمية السابقة . -3

 القرار االحصائي كما في خطوات االختبارات الالمعلمية السابقة. -4
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 الفصل الثالث

 الجانب التطبيقي

 التمهيد 3-1

في تصميم القطاعات  االختبارات المعلمية  والالمعلمية بعضتم في الفصل السابق مناقشة      

العشوائية الكاملة وفي هذا الفصل سيتم تطبيق هذه االختبارات على بيانات حقيقية مختلفة ومقارنة 

النتائج التي تم الحصول عليها من كل طريقة معلمية مع االختبارات االخرى في الطريقة الالمعلمية 

احصائية للتحليل  مجموعاتستعانة  بعدة وبيان افضل طريقة التي تعطي نتائج اكثر معنوية وقد تم اال

 البرنامج االحصائي( وSpss18) االحصائية حزمةال( وstatXact vr.11) البرنامج االحصائيمنها 

(Mintab vr.16 وقبل الدخول في تفاصيل هذا الفصل سوف نتحدث بشكل مختصر عن مصدر  )

في تحليل وتطبيق االختبارات االحصائية اعتمدت الرسالة اذ البيانات التي تم اعتمادها  في هذه الرسالة 

( حالة من حاالت 045بعينة حجمها ) تمثلتعلى بيانات في الجانب الصحي  )المعلمية والالمعلمية(

اذ جمعت البيانات من سجالت المريضات  5500االسقاط لدى النساء في دائرة صحة بابل لسنة 

عدة عوامل )متغيرات ( تم ترتيبها وهذه المتغيرات هي )عمر  الراقدات في دائرة صحة بابل وتم اخذ

األم, وزن الطفل, مدة الحمل, مهنة األم ( . وتم ترتيب هذه المتغيرات حسب مستوياتها لغرض دراسة 

تجارب وهي عبارة عن توافيق العوامل  6تأثير كل عاملين معا على حاالت االسقاط  , وسيكون لدينا 

 لمتغيرات بالشكل اآلتي  :االربعة ورتبت هذه ا

وزن الطفل ( على حاالت االسقاط . وفي  –التجربة االولى :هي دراسة تأثير المتغيرين  )مدة الحمل  -ا

, اما المتغير الثاني يوماً  ( 270)ما يخص المتغير االول مدة الحمل فأن عدد ايام الحمل الطبيعي هو

كغم  وتم ترتيب  ) 3-3.5الوالدة يتراوح بين  )وزن الطفل فأن الوزن الطبيعي لألطفال حديثي 

المتغيرين  على شكل فئات والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير كما في 

 (.0-3الجدول )

وزن الطفل( على حاالت االسقاط. ورتب متغير  -التجربة الثانية :دراسة تأثير المتغيرين )عمر األم -ب

ى شكل فئات والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير عمر األم ووزن الطفل عل

 (.9-3كما في الجدول )
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 عمر األم( على حاالت االسقاط  -التجربة الثالثة: هي دراسة تأثير المتغيرين ) مدة الحمل -ت

ن على شكل فئات  والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير ان المتغيراورتب هذ

 (.55-3ما في الجدول )ك

ن اعمر األم( على حاالت االسقاط. ورتب هذ -التجربة الرابعة: دراسة تأثير المتغيرين )مهنة األم -ث

ن على شكل فئات والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير كما في الجدول االمتغير

(3-35.) 

ورتب  وزون الطفل ( على حاالت االسقاط . –: دراسة تأثير المتغيرين )مهنة األم التجربة الخامسة -ج

ن على شكل فئات والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير كما في ان المتغيراهذ

 (.33-3الجدول )

ورتب  قاط .مدة الحمل ( على حاالت االس -دراسة تأثير المتغيرين )مهنة األمالتجربة السادسة:  -ح

ن على شكل فئات والتكرارات تمثل حاالت االسقاط حسب مستويات كل متغير كما في ان المتغيراهذ

(.وتم تحليل هذه التجارب بتطبيق االختبارات االحصائية المعلمية  و الالمعلمية عليها 44-3الجدول )

 وهي كما يلي:

 تحليل البيانات  بالطريقة المعلمية 3-2

الحمل ووزن الطفل حسب مستويات كل  مدةالمتغيرين  تأثيرتمثل دراسة   :االولىالتجربة 1-2-3

 ( يوضح بيانات هذه التجربة.0-3والجدول )  منهما على متغير االستجابة حاالت االسقاط

 : اختبار فروض تحليل التبايناوالا 

تحليل التباين وتطبيق االختبارات المعلمية عليها هو  عن طريقالخطوة االولى في تحليل هذه البيانات 

اختبار الفروض الخاصة بتحليل التباين المذكورة في الفصل الثاني )التوزيع الطبيعي , تجانس التباين , 

 االستقاللية ( واختبار الفرضيات الخاصة بكل فرض من هذه الفروض .
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 الحمل ووزن الطفل مدةغيرين ( : حاالت االسقاط حسب مستويات المت0-3جدول )ال

 

 

 

 

الخطوات اآلتية:اختبار التوزيع الطبيعي حسب  -1  

 صياغة الفرضية االحصائية كاآلتي : -أ

 (   )                                                         البيانات تتبع التوزيع الطبيعي    

  البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي   

اختبار هذا الفرض للبيانات االصلية لكل عامل من عوامل التجربة بشكل منفصل والعوامل التي  تم -ب

 –تم اختبارها للتجربة االولى هي )مدة الحمل , وزن الطفل ( وباستعمال اختبار كلومجروف 

تم التوصل للنتائج الموضحة في  (Spss18)والبرنامج   Kolmogorov-Smirnovسيمرنوف 

 (:5-3الجدول )

 ووزن الطفل (: نتائج اختبار كلومجروف_ سيمرنوف لعامل مدة الحمل5-3جدول )ال

 

اقل من مستوى المعنوية لكال العاملين   P-value( ان قيمة 5-3من النتائج في الجدول ) حظنل –ج 

وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وقبول الفرضية  5.50

 هذه النتيجة.  يؤكد (5-3)و( 0-3البديلة التي تشير الى ان البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. والشكل )

الحمل )اسبوع( مدة  

 

 وزن الطفل )غم(

50اقل من   35-50 30-35 35 ر منثاك  

0555اقل من   1 9 7 1 

5000-0000 4 43 34 14 

3000-2000 3 43 89 92 

4000-3000 1 12 31 118 

5000-4000 0 2 4 26 

6000-5000 0 0 0 6 

 االحتمال P-value عدد المشاهدات احصاءة االختبار العامل

 

 5.55550 045 5.060 مدة الحمل

 5.5555 045 5.055 وزن الطفل
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 الحمل. مدة( : يوضح المدرج التكراري الذي يمثل توزيع البيانات لعامل 0-3الشكل )

 

 ( : يوضح المدرج التكراري الذي يمثل توزيع البيانات لعامل وزن الطفل.5-3الشكل )
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 ( ان منحنى التوزيع للبيانات ال يتبع التوزيع الطبيعي.5-3( و)0-3حظ من الشكل )لن

 الحمل ووزن الطفل كاآلتي: مدةاختبار تجانس التباينات للعاملين  -2

 صياغة الفرضية االحصائية : -أ

   متجانسة  : (   )                                                                        التباينات

   متجانسة : غير التباينات 

الختبار فرض تجانس التباينات لمستويات العامل االول  Levene Testتم استعمال اختبار ليفين   -ب

(  (Mintab17مدة الحمل كذلك العامل الثاني وزن الطفل وتم االختبار باستعمال البرنامج االحصائي 

 (:3-3وكانت النتائج كما في الجدول )

 ووزن الطفل لعامل مدة الحمل Levene Test(:نتائج اختبار 3-3جدول )ال

 ((P-value االحتمال احصاءة االختبار العامل

 

 5.000 5.50 مدة الحمل

 5.590 5.50 وزن الطفل

 

لكال العاملين مدة الحمل ووزن الطفل  P-value( ان قيمة االحتمال 3-3تبين النتائج في الجدول )  -ج

التباينات انس وهذا يعني قبول فرضية العدم التي تشير الى تج  5.50اكبر من مستوى المعنوية  كانت

 . لمستويات هذين العاملين

 اختبار استقالل المتغيرين مدة الحمل ووزن الطفل حسب الخطوات االتية: -3

 صياغة الفرضية االحصائية : -أ

   ال توجد عالقة بين المتغيرين :                                                             (   )

   توجد عالقة بين المتغيرين :

الختبار فرض االستقالل بين المتغيرين  مدة الحمل ووزن الطفل و  مربع كآيتم استعمال اختبار  -ب

 ( :4-3وكانت  النتائج الموضحة في الجدول )( statXact vr.11)باستعمال البرنامج 
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 لالستقاللية مربع كآي(: نتائج اختبار 4-3جدول )ال

 درجات الحرية احصاءة االختبار

(df) 

 االحتمال

P-value 

044.0 00 9.594E-010 

 

 اقل من مستوى   9.094E-010 =P-value( ان قيمة االحتمال  4-3تبين النتائج  في الجدول ) -ج  

وهذا يعني  رفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود عالقة بين المتغيرين مدة  5.50المعنوية 

 التي تشير الى وجود عالقة بين  المتغيرين  .الحمل ووزن الطفل  وقبول الفرضية البديلة 

 : التحليل االحصائي  ثانياا 

 تم تحليل البيانات وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وباستعمال اسلوب تحليل التباين  الثنائي 

ح على الرغم من ان الفرضيات االساسية لتحليل التباين غير متوفرة في البيانات وذلك لتوضي المعلمي 

 . وحسب الخطوات اآلتية:هذه الفرضيات على التحليل أثر 

صياغة الفرضيات االحصائية الخاصة الختبار تأثير القطاعات والمعالجات كما وردت في الفصل   -0

  (3-5و) (0-5) في المعادلتين الثاني )الجانب النظري( 

بناء جدول تحليل التباين وبتطبيق الصيغ الواردة  عن طريق Fحساب احصاءة االختبار الختبار   -5

( اذ جرى حساب مجاميع المربعات لمصادر التباين باستعمال البرنامج االحصائي 5-5في الجدول )

 كاالتي:وفي الجدول التوصل للنتائج ( وتم Spss18الجاهز )

                                              التجربة االولى قطاعات الكاملة العشوائية لبيانات تحليل التباين الثنائي لل ( : نتائج 0-3جدول)ال

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

مجموع 

 المربعات

Sum of  

Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 9895.500 5 1979.100 2.993 045.

SSR 

 بين المعالجات 5389.333 3 1796.444 2.717 082.

SSC 

 الخطأ التجريبي 9919.167 15 661.278  

SSE 

 الكلي  25204.00 23   

SST 
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تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية  عن معنوية ل (0-3الجدول )نتائج اظهرت 

-Pالفروق بين تأثير القطاعات )الصفوف( والتي تمثل المتغير وزن الطفل  وذلك الن قيمة 

value=0.45    وهذا يعني رفض فرضية العدم والقبول  5.50من مستوى المعنوية  كانت أقل

متغير االستجابة حالة  فيق معنوية جوهرية  لتأثير عامل وزن الطفل بالفرضية البديلة اي توجد فرو

االسقاط . أما فيما يخص المتغير مدة الحمل الذي يمثل المعالجات )االعمدة( اظهرت النتائج عن عدم 

وهذا يعني قبول  0.05اكبر من مستوى المعنوية   P-value=0.082معنوية هذا العامل الن قيمة 

 متغير االستجابة حاالت االسقاط. في توجد فروق معنوية لتأثير عامل مدة الحمل فرضية العدم اي ال

وهذا يعني انه يمكننا استعمال اسلوب المقارنات المتعددة لمعرفة اي معالجة من المعالجات )فئات مدة 

الحمل (او اي قطاع من  القطاعات )فئات وزن الطفل (مختلفة والتي سببت هذا الرفض وهنا سيتم 

ستعمال هذا االسلوب في حالة المتغير وزن الطفل فقط الن تم رفض فرضية العدم لمعرفة اي ا

 القطاعات سببت هذا الرفض.

 المقارنات المتعددة: ثالثاا 

في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء المعيارية وباالعتماد على تطبيق طريقة اختبار دنكان     

 الواردة  في الفصل الثاني )الجانب النظري (  Duncan Multiple Range Test للمدى المتعدد 

 حسب الخطوات اآلتية:

 صياغة الفرضية االحصائية: -أ

                                                                                 (   ) 

         

 اذ ان:

 .iيمثل متوسط القطاع    :

 .jيمثل متوسط القطاع    :

كما في وزن الطفل)القطاعات(  ت مستوياترتيب المتوسطات لحاالت االسقاط  تصاعديا حسب  -ب

 :(3-3الجدول )
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  عدد المقارنات =
 مقارنة 00 = 

( الواردة في الجانب النظري وكاآلتي:03-5حساب الخطأ المعياري  حسب المعادلة ) -ت  

  ̅  =√
       

 
                                                                               (   ) 

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية )SR Sمن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي  -ث

 ( يبين هذه القيم  :0-3(والجدول )6-3( المأخوذة من الجدول )55حرية الخطأ)

 SSR(: يمثل قيم المدى المعنوي  6-3جدول )ال

 

 

( الواردة في الجانب النظري 09-5بتطبيق المعادلة )L.S.R نحسب قيم المدى المعنوي االصغر -ح

 (:0-3والنتائج موضحة في الجدول )

 L.S.R(: قيم المدى المعنوي االصغر 0-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

43.5500 45.0039 40.0304 45.63550 33.05006 L.S.R 

 

( ومقارنتها مع الفرق الموجب بين المتوسطات ويمكن 0-3في الجدول ) L.S.Rوباستعمال قيم  -ج

( ,وتم اختبار هذه L.S.Rتحديد الفروق المعنوية التي يكون فيها الفرق الموجب اكبر من المعيار )

 (:3-3الفروق وترتيبها في الجدول  )

 

 

 

 

 

6 0 4 3 5 R 

3.36 3.30 3.50 3.06 3.50 S.R.S 
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 ( لعامل وزن الطفلL.S.R(:مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)3-3جدول )ال

المدى المعنوي 

االصغر 

(L.S.R) 

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة 

 (diلعامل وزن الطفل )

 

 ترتيب المتوسطات تصاعديا

43.2017*   = ̅   ̅         ̅      

45.0039*   = ̅   ̅         ̅      

40.0304*   = ̅   ̅         ̅    

45.63550   = ̅   ̅      ̅        

33.05006   = ̅   ̅         ̅       

45.0039   = ̅   ̅      ̅        

40.0304   = ̅   ̅      

45.63550   = ̅   ̅        

33.05006   = ̅   ̅         

40.0304    = ̅   ̅         

45.63550    = ̅   ̅         

33.05006    = ̅   ̅         

45.63550    = ̅   ̅       

33.05006    = ̅   ̅       

33.05006    = ̅   ̅     
 

( توضح بأن الفرق بين القطاع الثالث الذي يمثل وزن الطفل عندما يتراوح بين 3-3النتائج في الجدول )

( غم معنوي . وكذلك 0555-6555)( غم والقطاع السادس الذي يمثل وزن الطفل بين 3555-5555)

( غم والقطاع االول الذي يمثل وزن 5555-3555الفرق بين القطاع الثالث الذي يمثل وزن الطفل )

( غم 5555-3555غم  , و القطاع الثالث الذي يمثل وزن الطفل )0555الطفل عندما يكون اقل من 

ضح من النتائج بأن القطاع الثالث ( غم . ويت4555-0555والقطاع الخامس الذي يمثل وزن الطفل )

( غم  يشكل عامل اختالف بالنسبة لباقي االوزان ألنه يقترب 5555-3555والذي يمثل وزن الطفل )

 من الوزن الطبيعي للطفل.

حسب مستويات كل  وزن الطفل وعمر االمتمثل دراسة تأثير المتغيرين  التجربة الثانية:3-2-2

 ( يوضح بيانات هذه التجربة.9-3ت االسقاط والجدول )منهما على متغير االستجابة حاال
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 وزن الطفل وعمر االم(:حاالت االسقاط حسب مستويات المتغيرين 9-3جدول )ال

5000 

- 

6000 

4000 

- 

5000 

3000 

- 

4000 

2000 

- 

3000 

0555 

- 

2000 

اقل من 

0555 

 وزن الطفل

 )غم(

 عمر االم

 )سنة(   

 55اقل من  5 00 55 03 4 5

3 6 44 43 35 3 20-20 

0 0 35 65 09 0 30-25 

0 0 50 43 03 0 35-30 

0 6 50 30 00 5 40-35 

 فأكثر-40 5 6 05 06 4 5

 

 : اختبار فروض تحليل التبايناوالا 

في  نفسها كذلك استعمال البرامج  االحصائيةو ,الخطوات  واختبار الفرضيات كّل من:باتباع    

التجربة االولى تم اختبار فروض تحليل التباين  على بيانات التجربة الثانية وكانت النتائج موضحة في 

 الجداول التالية:

 اختبار التوزيع الطبيعي . -1

 تم اختبار التوزيع الطبيعي لعامل وزن الطفل في التجربة االولى وبينت النتائج بأن هذا العامل ال يتبع    

بيعي حسب اختبار الفرضية والشكل البياني ,اما بالنسبة لعامل عمر األم تم اختبار هذا التوزيع الط

 (:05-3الفرض وكانت النتيجة كما في الجدول )

 (: نتائج اختبار كلومجروف_ سيمرنوف لعامل عمر األم05-3جدول )ال

 

 

 

 5.50اقل من مستوى المعنوية   P-value = 0.0000( ان قيمة 05-3من النتائج في الجدول ) نلحظ

وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وقبول الفرضية البديلة 

 نتيجة.( يؤكد هذه ال3-3التي تشير الى ان البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. والشكل )

 االحتمال P-value عدد المشاهدات احصاءة االختبار

 

.1065 045 5.555 
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 ( : يوضح المدرج التكراري الذي يمثل توزيع البيانات لعامل عمر األم.3-3الشكل )

 ( ان منحى التوزيع للبيانات ال يتبع التوزيع الطبيعي.3-3تبين النتائج في الشكل )   

 اختبار تجانس التباينات للمتغيرين وزن الطفل وعمر األم -2

للكشف عن تجانس التباينات   Leven Testكما في التجربة االولى تم ايضا استعمال اختبار ليفين 

 ( :00-3لمستويات المتغيرين وزن الطفل وعمر األم وكانت النتائج كما في الجدول )

 و عمر األم لعامل وزن الطفل Levene Test(:نتائج اختبار 00-3جدول )ال              

 ((P-value    االحتمال احصاءة االختبار العامل

 

 5.550 0.45 وزن الطفل

 5.000 0.66 عمر األم

 

  5.50اقل من مستوى المعنوية  P-value=0.001( ان قيمة االحتمال 00-3توضح نتائج الجدول )
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وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى تجانس  التباينات وقبول الفرضية البديلة التي تشير الى  

وهي اكبر  P-value=0.175قيمة االحتمال  . اما بالنسبة لعامل عمر االم كانت تجانس التبايناتعدم 

لتباينات  لمستويات وهذا يعني قبول فرضية العدم التي تشير الى تجانس ا 5.50من مستوى المعنوية 

 تجانس تباينات . عدم العامل عمر األم ورفض الفرضية البديلة التي تشير الى

 اختبار االستقالل بين المتغيرين وزن الطفل وعمر األم. -3

وتم اختبار هذا  chi- Square مربع كآيتم استعمال اختبار  نفسها باتباع الخطوات في التجربة االولى

 ( :05-3الفرض  وكانت نتيجة االختبار كما موضحة في الجدول )

 الختبار االستقالل بين المتغيرين وزن الطفل وعمر األم مربع كآي( :نتائج 05-3جدول )ال

 (dfدرجات الحرية) احصاءة االختبار

 

 P-value االحتمال

50.053 50 0.4555 

 

 5.50اكبر من مستوى المعنوية   P-value= 5.4000( ان قيمة االحتمال05-3تبين نتائج الجدول )

وهذا يعني  قبول فرضية العدم التي تنص على عدم وجود عالقة بين المتغيرين وزن الطفل وعمر األم 

 ير الى وجود عالقة بين المتغيرين.ورفض الفرضية البديلة التي تش

 : التحليل االحصائي ثانياا 

 البيانات وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية, وحسب الخطوات االتية:يتم تحليل 

صياغة الفرضيات االحصائية الخاصة الختبار تأثير القطاعات والمعالجات كما وردت في الفصل   -0

 (.3-3( و)0-3الثاني )الجانب النظري( والتي تم اختبارها في التجربة االولى في المعادلتين )

بناء جدول تحليل التباين وبتطبيق الصيغ الواردة  عن طريق Fءة االختبار الختبار حساب احصا  -5

( اذ جرى حساب مجاميع المربعات لمصادر التباين باستعمال البرنامج االحصائي 5-5في الجدول )

 كاالتي: وتم الحصول على النتائج ( Spss18الجاهز )
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 لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية للتجربة الثانية(:نتائج تحليل التباين الثنائي 03-3جدول)ال

 

عن معنوية الفروق بين تأثير القطاعات تحليل التباين الثنائي ل (03-3الجدول ) نتائجاظهرت     

)الصفوف( والتي تمثل فئات المتغير عمر األم كذلك معنوية الفروق بين تأثير المعالجات )االعمدة( 

في قطاعات وفي حالة ال   P-value=0.000والتي تمثل فئات المتغير وزن الطفل  وذلك الن قيمة 

وهذا يعني رفض فرضية  5.50كانت أقل من مستوى المعنوية  P-value=0.005   المعالجات حالة 

وزن وعامل العدم والقبول بالفرضية البديلة اي توجد فروق معنوية جوهرية بين تأثير عامل عمر األم 

على متغير االستجابة حاالت االسقاط . وهذا يمكننا من استعمال اسلوب المقارنات المتعددة  الطفل

ئات عمر األم( واي القطاعات )فئات وزن الطفل (مختلفة عن االخريات والتي لمعرفة اي المعالجات )ف

 سببت هذا الرفض.

 : المقارنات المتعددةثالثاا 

في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء المعيارية وباالعتماد على تطبيق طريقة دنكان للمدى  

 :ب النظري وحسب الخطوات االتيةالواردة في الجان Duncan Multiple Range Test المتعدد 

 (.0-3صياغة الفرضية كما وردت في التجربة االولى في المعادلة ) -أ

 : (06-3كما في الجدول )ترتيب متوسطات حاالت االسقاط تصاعديا حسب فئات  )عمر األم (  ب

  = 00عدد المقارنات هو عبارة عن  التوافيق لعدد المستويات 
   

( الواردة بالجانب النظري وكاآلتي:03-5المعياري حسب الصيغة )الخطأ حساب قيمة  -ب  

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

مجموع 

 المربعات

Sum of  

Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 6597.000 5 1319.400 22.418 000.

SSR 

 بين المعالجات 1281.667 5 256.333 4.355 005.

SSC 

 الخطأ التجريبي 1471.333 25 58.853  

SSE 

 الكلي 9350.000 35   

 SST 
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  ̅  =√
      

 
       

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRمن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي  -ت

 ( يبين هذه القيم:04-3( والجدول )50حرية الخطأ )

 SSR(: قيم المدى المعنوي  04-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

3.53 3.55 3.00 3.50 5.59 S.R 

 

( الواردة في الجانب النظري 09-5بتطبيق المعادلة )L.S.R نحسب قيم المدى المعنوي االصغر -ث

 (:00-3والنتائج كما موضحة في الجدول )

 L.S.R(: قيم المدى المعنوي االصغر 00-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

05.50596 05.53054 9.3603 9.60054 0.00553 L.S.R 

 

( يمكن 09-3وباستعمال  هذه القيم ومقارنتها مع الفرق الموجب بين المتوسطات  كما في الجدول ) -ج

 (:L.S.Rتحديد الفروق المعنوية التي يكون فيها الفرق الموجب اكبر من المعيار )

 ( لعامل عمر االمL.S.R( مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)06-3جدول )ال

المدى المعنوي 

 (L.S.Rاالصغر )

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة لعامل 

 (diعمر االم )

 

 ترتيب المتوسطات تصاعديا

10.27296*   = ̅   ̅         ̅    

05.53054*   = ̅   ̅         ̅      

9.3603   = ̅   ̅       ̅        

9.60054   = ̅   ̅        ̅        

0.00553   = ̅   ̅        ̅        

05.53054*   = ̅   ̅         ̅        

9.3603*   = ̅   ̅         ̅    

9.60054   = ̅   ̅        

0.00553   = ̅   ̅     

9.3603*    = ̅   ̅         

9.60054    = ̅   ̅        

0.00553    = ̅   ̅        

9.60054    = ̅   ̅        

0.00553    = ̅   ̅        

0.00553    = ̅   ̅       
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( LSRلقيمة )المعنوي االصغر الفرق  مقارنة  عن طريق( توضح 06-3النتائج في الجدول ) -ح

( اكبر من قيمة di( وفي حالة ان يكون الفرق )diمع قيمة الفرق بين اي متوسطين ) المذكورة آنفا  

(LSR فهو معنوي. من هذا يتبين ان المستوى )    القطاع السادس اي عندما الفرق بين  مثلالذي ي

قد ( سنة 50 -55سنة والقطاع الثاني اي عندما يتراوح عمر األم بين ) 45يكون عمر األم اكثر من 

على الترتيب. اذ    و    و   و    المستوى والذي يليه يمثل اظهر فروقا معنوية اكثر من البقية 

سنة والقطاع السادس  (35-50يتراوح عمر االم بين )يمثل الفرق بين القطاع الثالث اي عندما    ان 

االول اي عندما يكون عمر تمثل الفرق بين القطاع    سنة, و 45اي عندما يكون عمر االمر اكثر من 

تمثل الفرق     ( سنة , و50-55سنة والقطاع الثاني عندما يتراوح عمر األم بين ) 55األم أقل من 

(سنة , والقطاع السادس اي عندما يكون متوسط 30-35يتراوح عمر األم )بين القطاع الرابع اي عندما 

سنة  55تمثل الفرق بين القطاع االول عندما يكون عمر األم أقل من    سنة, و 45عمر األم اكثر من 

 سنة.  (35-50والقطاع الثالث عندما يتراوح )

 المعالجات )وزن الطفل( وكاآلتي:في حالة القطاعات لمقارنة متوسطات نفسها  ونستعمل الخطوات 

 :(09-3كما في الجدول ) ترتيب المتوسطات لحاالت االسقاط تصاعديا حسب فئات  وزن الطفل -أ

   =00عدد المقارنات هو عبارة عن عدد التوافيق لعدد المستويات
  

:وكاآلتي( الواردة بالجانب النظري 03-5ومن ثم  حساب قيمة الخطأ المعياري حسب الصيغة ) -ب  

  ̅  =√
      

 
       

( ودرجة حرية 5.50وفق مستوى المعنوية ) SSRمن جدول دنكان يتم تحديد قيم المدى المعنوي  -ت

 ( يبين هذه القيم:00-3(و المأخوذ من جدول تحليل التباين و الجدول )50الخطأ )

 SSR(: قيم المدى المعنوي 00-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

3.53 3.55 3.00 3.50 5.59 S.R.S 
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 ( الواردة في الجانب النظري 09-5بتطبيق المعادلة )L.S.R نحسب قيم المدى المعنوي االصغر -ث 

 (:03-3والنتائج كما موضحة في الجدول )

 L.S.R(: قيم المدى المعنوي االصغر 03-3جدول)ال

6 0 4 3 5 R 

05.5059 05.5305 9.3603 9.6005 0.0055 L.S.R 

 

نقارن الفروق الموجبة بين متوسطات المعالجات مع قيم المدى المعنوي االصغر كما في  ومن ثم -ج

 (:09-3الجدول )

 ( لعامل وزن الطفلL.S.R(: مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)09-3جدول )ال

المدى المعنوي 

االصغر 

(L.S.R) 

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة 

 (diلعامل وزن الطفل  )

 

 ترتيب المتوسطات تصاعديا

10.27296*   = ̅   ̅         ̅    

05.53054*   = ̅   ̅         ̅    

9.3603*   = ̅   ̅        ̅       

9.60054*   = ̅   ̅          ̅         

0.00553*   = ̅   ̅         ̅     

05.53054*   = ̅   ̅      ̅        

9.3603*   = ̅   ̅      ̅    

9.60054*   = ̅   ̅         

0.00553*   = ̅   ̅          

9.3603*    = ̅   ̅          

9.60054*    = ̅   ̅          

0.00553*    = ̅   ̅          

9.60054    = ̅   ̅        

0.00553    = ̅   ̅        

0.00553    = ̅   ̅     

 

( LSRلقيمة )المعنوي االصغر مقارنة الفرق  عن طريق( توضح 09 -3النتائج في الجدول ) -ح

ان جميع الفروق لمتوسطات فئات وزن الطفل (. diمع قيمة الفرق بين اي متوسطين ) المذكورة آنفا  

اظهرت فروق معنوية عدا الفرق بين المعالجة الخامسة التي تمثل فئات  وزن الطفل عندما يتراوح بين 

(غم كانت 6555-0555ل فئات وزن الطفل عندما يتراوح )(غم والمعالجة السادسة تمث4555-0555)
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-4555غير معنوية, كذلك الفرق بين المعالجة الخامسة التي تمثل فئات وزن الطفل عندما يتراوح بين )

غم , كذلك الفرق 0555(غم والمعالجة االولى التي تمثل فئات وزن الطفل عندما تكون اقل من 0555

(غم والمعالجة 6555-0555مثل فئات وزن الطفل عندما تتراوح بين )بين المعالجة السادسة التي ت

 غم.0555االولى عندما تكون فئات وزن الطفل اقل من 

 

الحمل وعمر االم حسب مستويات كل منهما  مدةتمثل دراسة تأثير المتغيرين التجربة الثالثة :  3-2-3

.بيانات هذه التجربة( يوضح 55-3والجدول ) على متغير االستجابة حاالت االسقاط  

 الحمل وعمر االم مدة(: حاالت االسقاط حسب مستويات  المتغيرين 55-3جدول )ال

اكثر من 

45  

اقل من  25-20 30-25 35-30 40-35

55 

 عمر األم )سنة(

 

 الحمل )اسبوع( مدة

 50اقل من  5 6 0 0 5 0

0 06 50 56 54 00 30-25 

05 50 33 45 34 50 35-30 

 30اكثر من  50 00 00 43 40 03

 

 :اختبار فروض تحليل التباين اوالا 

كما في التجارب السابقة نفسها  باتباع الخطوات واختبار الفرضيات الخاصة بفروض تحليل التباين 

 :اآلتيةاالولى والثانية تم التوصل للنتائج 

 اختبار التوزيع الطبيعي -1

الحمل وعمر األم في التجارب السابقة  وتبين ان البيانات لهذين  مدةتم اختبار هذا الفرض للعاملين  

 .العاملين ال تتبع التوزيع الطبيعي 

 الحمل وعمر األم مدةاختبار تجانس التباينات للمتغيرين  -2

الحمل  مدةالختبار فرض تجانس التباينات لمستويات العاملين  Leven Testتم استعمال اختبار ليفين 

 (:50-3وعمر األم  وكانت النتائج  كما في الجدول )
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 وعمر األم الحمل مدةلعامل  Levene Test(:نتائج اختبار 50-3جدول )ال

 ( (P-value االحتمال احصاءة االختبار العامل

 

 5.530 3.65 مدة الحمل

 5.035 5.03 عمر أألم

 

 5.50وهي اقل من مستوى المعنوية  P-value=0.031( ان قيمة االحتمال 50-3تبين نتائج الجدول )

وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى تجانس التباينات .اما بالنسبة لعامل عمر األم تبين النتائج 

وهذا يعني قبول فرضية العدم  5.50اكبر من مستوى المعنوية  =5.035P-valueان قيمة االحتمال

 التي تشير الى تجانس التباينات لمستويات فئات  عمر األم.

 الحمل عمر األم مدة اختبار االستقالل بين المتغيرين -3

الحمل وعمر األم  ختبار االستقالل بين المتغيرين مدةال chi-square مربع كآيتم استعمال اختبار  

 (:    55-3كانت النتيجة كما موضحة في الجدول )و

 لالستقاللية مربع كآي(نتائج اختبار 55-3جدول )ال

 درجات الحرية احصاءة االختبار

(df) 

 االحتمال

P-value 

00.600 00 0.28 

  

وهذا  5.50اكبر من مستوى المعنوية   P-value= 5.53( ان قيمة االحتمال55-3تبين نتائج الجدول )

يعني  قبول فرضية العدم التي تنص على ان المتغيرات مستقلة ورفض الفرضية البديلة التي تشير الى 

 ان المتغيرات غير مستقلة.

 :التحليل االحصائي  ثانياا 

 يتم تحليل البيانات وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية. وحسب الخطوات االتية:

صياغة الفرضيات االحصائية الخاصة الختبار تأثير القطاعات والمعالجات كما وردت في الفصل   -0

 الثاني )الجانب النظري( وفي التجارب السابقة  التي تم تحليلها .
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 بناء جدول تحليل التباين وبتطبيق الصيغ الواردة  عن طريق Fحساب احصاءة االختبار الختبار   -5

اذ جرى حساب مجاميع المربعات لمصادر التباين باستعمال البرنامج االحصائي ( 5-5في الجدول )

 كاالتي: و(53-3كما في الجدول )وتم التوصل للنتائج ( Spss18الجاهز )

 ( :نتائج تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية لبيانات التجربة الثالثة53-3جدول)ال

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of 

Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

 مجموع المربعات

Sum of  Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 5389.333 3 1796.444 23.551 0.000

SSR 

0.007 

 

5.041 

 

384.500 

 

5 1922.500 

 

 بين المعالجات

SSC 

 الخطأ التجريبي 1144.167 15 76.278  

SSE 

 الكلي 8456.000 23   

 SST 

 

تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية عن ل (53-3) الجدولنتائج اظهرت     

كذلك معنوية الفروق بين  الحمل مدةمعنوية الفروق بين تأثير القطاعات )الصفوف( والتي تمثل المتغير

 الحالتين  في  P-valueتأثير المعالجات )االعمدة( والتي تمثل المتغير عمر األم  وذلك الن قيمة 

كانت أقل من مستوى المعنوية     P-value =0.007والمعالجات   P-value =0.000 للقطاعات

توجد فروق معنوية جوهرية بين وهذا يعني رفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة اي  5.50

الحمل على متغير االستجابة حاالت االسقاط . وهذا يمكننا من استعمال  مدةتأثير عامل عمر األم و

اسلوب المقارنات المتعددة لمعرفة اي معالجة من المعالجات واي قطاع من القطاعات مختلفة عن 

 االخريات والتي سببت هذا الرفض.

 المتعددة: المقارنات ثالثاا 

في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء المعيارية وباالعتماد على تطبيق طريقة  دنكان للمدى      

الجانب النظري( وحسب الفصل الثاني )الواردة في  Duncan Multiple Range Test المتعدد 

 :الخطوات االتية

 االولى.صياغة الفرضية االحصائية كما وردت في التجربة  -أ
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 (56-3الحمل كما في الجدول ) مدةترتيب متوسطات حاالت االسقاط  تصاعديا حسب فئات عامل   -ب

  = 6عدد المقارنات يكون عبارة عن عدد التوافيق لعدد المستويات هو 
   

( الواردة في الفصل الثاني وكاالتي:03-5حساب قيمة الخطأ المعياري حسب الصيغة ) -ت  

=√
      

 
          ̅   

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRمن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي  -ث

 (:54-3( المأخوذة من جدول تحليل التباين  وتم ترتيب هذه القيم في الجدول )55حرية الخطأ)

 SSR(: قيم المدى المعنوي 54-3جدول )ال

4 3 5 R 

3.50 3.06 3.50 S.R.S 

 

( الواردة في الجانب النظري , 09-5وحسب الصيغة ) L.S.R قيم المدى المعنوي االصغرنحسب  -ج

 (:50-3وتم وضع النتائج في الجدول )

 L.S.R (: قيم المدى المعنوي االصغر50-3جدول )ال

4 3 5 R 

00.030300 00.56693 05.035000 L.S.R 

 

الفرق الموجب بين المتوسطات  كما في الجدول ( ومقارنتها مع 50-3باستعمال القيم  في الجدول ) -ج

 (.L.S.R( تم تحديد الفروق المعنوية والتي يكون فيها الفرق الموجب أكبر من المعيار )3-56)
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 الحمل مدة( لعامل L.S.R(: مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)56-3جدول )ال

 

 

 

 

 

 

( مع قيمة الفرق بين اي LSRمقارنة الفرق لقيمة ) عن طريق( توضح 56-3النتائج في الجدول ) -ح

الحمل معنوية هذه الفئات عدا الفرق بين  مدةاظهرت جميع الفروق بين فئات عامل (. diمتوسطين )

والقطاع االول عندما تكون  ا  ( اسبوع50-35الحمل عندما تتراوح بين ) مدةالقطاع الثالث الذي يمثل 

في حالة القطاعات  نفسها غير معنوي.. ونستعمل الخطوات تكان إذ ا  اسبوع 55مدة الحمل اقل من 

 لمقارنة متوسطات المعالجات )فئات عمر االم( 

 :( 59-3كما في الجدول ) ترتيب متوسطات حاالت االسقاط  تصاعديا حسب فئات عامل عمر األم -أ

  =   00عدد المقارنات يكون عبارة عن التوافيق لعدد المستويات  
 مقارنة  

الثاني:  الفصل ( الواردة في03-5حساب قيمة الخطأ المعياري حسب الصيغة )  -ب  

  ̅  =√
      

 
        

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRمن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي  -ت

 (:50-3( والمأخوذة من جدول تحليل التباين  وتم ترتيب النتائج في الجدول )55حرية الخطأ)

 SSR(: قيم المدى المعنوي 50-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

3.36 3.30 3.50 3.06 3.50 S.R.S 

 

المدى المعنوي 

 (L.S.Rاالصغر )

متوسطين الفرق بين كل 

 (diبالنسبة لعامل مدة الحمل )

 

ترتيب المتوسطات 

 تصاعديا

00.030300*   = ̅   ̅         ̅      

00.56693*   = ̅   ̅         ̅        

05.035000*   = ̅   ̅         ̅       

00.56693   = ̅   ̅      ̅        

05.035000*   = ̅   ̅        

05.035000*   = ̅   ̅         



 الفصل الثالث : الجانب التطبيقي

 

 

63 

(الواردة بالفصل الثاني وترتيب 09-5)حسب الصيغة  L.S.R ونحسب قيم المدى المعنوي االصغر -ث

 ( كاآلتي: 53-3هذه القيم في الجدول )

 L.S.R (: قيم المدى المعنوي االصغر53-3جدول )ال

6 0 4 3 5 R 

04.60503 04.40444 04.09545 03.09945 03.04436 L.S.R 

 

المعنوي االصغر كما في ومن ثم نقارن  الفروق الموجبة بين متوسطات المعالجات مع قيم المدى  -ج

 ( :59-3الجدول )

 ( عمر االمL.S.R(: مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)59-3جدول )ال

المدى المعنوي 

االصغر 

(L.S.R) 

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة 

 (diلعامل عمر االم )

 

 ترتيب المتوسطات تصاعديا

14.67278*   = ̅   ̅         ̅    

04.40444*   = ̅   ̅        ̅        

04.09545*   = ̅   ̅         ̅       

03.09945   = ̅   ̅        ̅     

03.04436   = ̅   ̅        ̅       

04.40444*   = ̅   ̅        ̅        

04.09545*   = ̅   ̅         

03.09945   = ̅   ̅      

03.04436   = ̅   ̅       

04.09545*    = ̅   ̅      

03.09945    = ̅   ̅         

03.04436    = ̅   ̅       

03.09945    = ̅   ̅        

03.04436    = ̅   ̅        

03.04436    = ̅   ̅        

 

( مع قيمة الفرق بين اي LSRمقارنة الفرق لقيمة )  عن طريق(توضح 59-3والنتائج في الجدول )  

عمر األم يكون الذي يمثل الفرق بين المعالجة السادسة اي عندما      (. من هذا يتبين انdiمتوسطين )

ظهر فروقا معنوية ( سنة قد ا55-50سنة والمعالجة الثانية عندما يتراوح عمر األم بين ) 45اكثر من 
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تمثل الفرق بين المعالجة االولى عندما يكون عمر االم اقل و    المستوى  يليهالذي اكثر من البقية و

الذي يمثل الفرق بين     ( سنة55-50سنة والمعالجة الثانية عندما يتراوح عمر األم بين ) 55من  

( سنة والمعالجة الخامسة عندما يتراوح عمر االم بين 55-50المعالجة الثانية عنما يتراوح عمر االم )

والمعالجة  سنة 45الفرق بين المعالجة السادسة عندما يكون عمر االم اكثر من    و,  ( سنة45-30)

الفرق بين المعالجة االولى عندما يكون عمر    و  ( سنة50-35الثالثة عندما يتراوح عمر األم بين )

تمثل الفرق بين المعالجة     ( سنة و50-35سنة  والمعالجة الثالثة يتراوح بين ) 55االم اقل من 

-30) دما يتراوح عمر األم بينوالمعالجة الرابعة عن سنة 45السادسة عندما يكون عمر االم اكثر من 

 . ( سنة35

وعمر األم حسب مستويات كل منهما  –دراسة تأثير المتغيرين مهنة األم  التجربة الرابعة : 3-2-4

 ( يوضح بيانات هذه التجربة.35-3على  متغير االستجابة حاالت االسقاط والجدول )

 األم على حاالت االسقاط . تأثير المتغيرين مهنة األم  وعمر ( : بيانات35-3جدول )ال

مهن  موظفة طالبة ربة بيت

 تعليمية

 مهنة األم مهن طبية

)سنة( عمر األم   

55اقل من  5 5 5 5 00  

033 0 4 0 5 20-25 

003 0 6 5 5 35-50 

90 5 3 3 0 30-35 

35 5 5 5 5 45-30 

33 5 3 5 5 4 5اكثر من   

 

 اختبار فروض تحليل التباين:اوالا 

في التجارب السابقة تم التوصل الى النتائج نفسها باتباع الخطوات الختبار فروض تحليل التباين  

 االتية:

 اختبار التوزيع الطبيعي. -0

بالنسبة لعامل  عمر األم تم اختبار  فرض  التوزيع الطبيعي لهذا العامل  في التجارب السابقة  أما 

 (:30-3ا وكانت النتائج كما في الجدول )بالنسبة  لعامل مهنة األم تم اختباره هن
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 (: نتائج اختبار كلومجروف_ سيمرنوف لعامل مهنة األم30-3جدول )ال

 

 

 5.50اقل من مستوى المعنوية   P-value = 0.0000( ان قيمة 30-3من النتائج في الجدول ) حظنل

وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وقبول الفرضية البديلة 

 ( يؤكد هذه النتيجة.4-3التي تشير الى ان البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي. والشكل )

 

 ع البيانات لعامل مهنة األم.( : يوضح المدرج التكراري الذي يمثل توزي4-3الشكل )

 ( ان منحى التوزيع للبيانات ال يتبع التوزيع الطبيعي.4-3تبين النتائج في الشكل )

 اختبار تجانس التباينات للمتغيرين مهنة االم وعمر االم -2

كما في التجربة االولى تم استعمال اختبار ليفين الختبار تجانس التباينات لمستويات عامل مهنة األم 

 :( 35-3ومستويات عامل عمر األم وكانت النتائج كما في الجدول )

 االحتمال P-value عدد المشاهدات احصاءة االختبار

 

.5365 045 5.555 
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 عمر األم و لعامل مهنة األم Levene Test( :نتائج اختبار 35-3جدول )ال

 ( (P-value االحتمال احصاءة االختبار العامل

 

 5.5555 03.33 مهنة األم

 5.969 5.03 عمر األم

وهي اقل من لعامل مهنة األم  P-value=0.0000( ان قيمة االحتمال 35-3توضح نتائج الجدول )

 .  وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى تجانس التباينات 5.50مستوى المعنوية 

 5.50وهي اكبر من مستوى المعنوية =P-value  5.969تبين ان قيمة االحتمال  اما العامل عمر األم 

وهذا يعني قبول  فرضية العدم التي تشير الى ان التباينات متجانسة ورفض الفرضية البديلة التي تشير 

 غير متجانسة . التبايناتالى ان 

 مهنة االم وعمر االم اختبار االستقالل بين المتغيرين -3

الختبار فرض االستقالل  وكانت نتيجة االختبار   كآيمربع كما في التجربة االولى تم استعمال اختبار 

 (:33-3كما في الجدول )

 وعمر األماالم لالستقالل بين المتغيرين مهنة  مربع كآي( : نتائج اختبار  33-3جدول )ال

 درجات الحرية احصاءة االختبار

(df) 

 االحتمال

P-value 

00.350 55 0.7575 

 5.50اكبر من مستوى المعنوية   P-value= 5.0000( ان قيمة االحتمال33-3تبين نتائج الجدول ) 

وهذا يعني  قبول فرضية العدم التي تنص على ان المتغيرات مستقلة ورفض الفرضية البديلة التي تشير 

 الى ان المتغيرات غير مستقلة.

 : التحليل االحصائي ثانياا 

يتم تحليل البيانات وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وباستعمال اسلوب تحليل التباين الثنائي 

 المعلمي حسب الخطوات اآلتية.

 صياغة الفرضيات االحصائية الخاصة الختبار تأثير القطاعات والمعالجات كما وردت في الفصل   -0

 ربة االولى.  الثاني )الجانب النظري( وهي كما في تحليل  التج
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بناء جدول تحليل التباين وبتطبيق الصيغ الواردة  عن طريق Fحساب إحصاءه االختبار الختبار   -5

 ( اذ جرى حساب مجاميع المربعات لمصادر التباين باستعمال البرنامج االحصائي 5-5في الجدول )

 كاالتي: و (34-3في الجدول ) التوصل للنتائجوتم  (Spss18الجاهز )

 (:نتائج جدول تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية للتجربة الرابعة34-3جدول)ال

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of 

Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

 مجموع المربعات

Sum of  Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 1538 5 307.6 1.151 0.367

SSR 

0.000 31.691 8468.417 4 33873.667 

 

 بين المعالجات

SSC 

 الخطأ التجريبي 5344.333 20 267.217  

SSE 

 الكلي 40756.000 29   

SST 

 

لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية  عن عدم   تحليل التباين الثنائي( ل34-3جدول)الفي نتائج الاظهرت 

-Pمعنوية  الفروق بين تأثير القطاعات )الصفوف( والتي تمثل المتغير عمر األم وذلك الن قيمة 

value=0.367    وهذا يعني قبول فرضية العدم ورفض   5.50وهي اكبر من مستوى المعنوية

حاالت االسقاط . اما بالنسبة  فيعامل عمر األم  الفرضية البديلة  اي ال توجد فروق معنوية لتأثير

لعامل مهنة االم والذي يمثل  تأثير المعالجات )االعمدة( اظهرت النتائج عن المعنوية لتأثير هذا العامل 

وهذا يعني رفض فرضية العدم  5.50أقل من مستوى المعنوية   P-value=0.0000  الن قيمة 

متغير  فيفروق معنوية جوهرية بين تأثير عامل مهنة االم  والقبول بالفرضية البديلة اي توجد

االستجابة حاالت االسقاط . وهذا يمكننا من استعمال اسلوب المقارنات المتعددة لمعرفة اي معالجة من 

 المعالجات مختلفة عن االخريات والتي سببت هذا الرفض.

 المقارنات المتعددة:ثالثاا 

في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء المعيارية  وباالعتماد على تطبيق اختبار  دنكان للمدى   

الواردة في الفصل الثاني )الجانب النظري (وحسب  Duncan Multiple Range Test المتعدد 

 :الخطوات اآلتية
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 :(30-3كما في الجدول ) األم مهنةترتيب متوسطات حاالت االسقاط تصاعديا حسب فئات عامل  -أ

  = 05عدد المقارنات يكون عبارة عن التوافيق لعدد المستويات 
  

( الواردة في الفصل الثاني : 03-5ومن ثم حساب المعيار لقيمة الخطأ حسب الصيغة ) -ب  

  ̅  =√
       

 
        

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRومن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي -ت

 ( يبين هذه القيم:30-3( والجدول )55حرية الخطأ )

 SSR(: قيم المدى المعنوي 30-3جدول )ال

0 4 3 5 R 

3.50 3.03 3.05 5.90 S.R.S 

 

( الواردة في الفصل الثاني  09-5حسب الصيغة )L.S.R نحسب قيم المدى المعنوي االصغر -ث

 :  (36-3الجدول )ونرتبها كما في 

 L.S.R (: قيم المدى المعنوي االصغر36-3جدول )ال

 

 

 

ومن ثم نقارن الفروق الموجبة بين متوسطات المعالجات مع قيم المدى المعنوي االصغر كما في  -ج

 (:30-3الجدول )

 

 

 

 

0 4 3 5 R 

50.639550 50.5503005 55.630904 09.636943 L.S.R 
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 االم مهنة(  لعامل L.S.Rالفروقات بين المتوسطات والمعيار)(: مقارنة 30-3جدول )ال

المدى المعنوي 

االصغر 

(L.S.R) 

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة 

 (diاالم ) مهنةلعامل 

ترتيب المتوسطات 

 تصاعديا

50.639550*   = ̅   ̅      ̅        

50.5503005*   = ̅   ̅          ̅        

55.630904*   = ̅   ̅          ̅    

09.636943*   = ̅   ̅          ̅        

50.5503005   = ̅   ̅         ̅         

55.630904   = ̅   ̅     

09.636943   = ̅   ̅         

55.630904   = ̅   ̅         

09.636943   = ̅   ̅         

09.636943    = ̅   ̅         
 

مع قيمة  لمذكورة آنفا  ( اLSRمقارنة الفرق لقيمة ) عن طريق( توضح 30-3النتائج في الجدول )  

( فهو معنوي. من LSR( اكبر من قيمة )di( وفي حالة ان يكون الفرق )diالفرق بين اي متوسطين )

 مهن طبية والقطاع االم  مهنة تمثلالذي يمثل الفرق بين القطاع االول عندما    هذا يتبين ان 

المستوى ه يليالذي فروقا معنوية اكثر من البقية و تظهرقد اعندما تكون مهنة األم ربة بيت الخامس و

عندما تكون والقطاع الخامس طالبة  عندما تكون مهنة األم الذي يمثل الفرق بين القطاع  الرابع و   

والقطاع  يميةعندما تكون مهنة األم تعلوالذي يمثل الفرق بين القطاع الثاني     و األم ربة بيت,

عندما تكون األم ربة بيت يمثل الفرق بين القطاع الخامس     وعندما تكون األم ربة بيت  الخامس 

مهنة األم عندما تكون ربة بيت أظهرت اختالف معنوي  عندما تكون األم موظفة أّي إن والقطاع الثالث 

  . بالنسبة لباقي المهن
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ووزن الطفل( حسب مستويات كل  –)مهنة االم  تأثير المتغيريندراسة : تجربة الخامسة ال 3-2-5

 .( يوضح بيانات هذه التجربة33-3والجدول ) منهما على متغير االستجابة حاالت االسقاط

 ووزن الطفل –(: حاالت االسقاط حسب مستويات المتغيرين مهنة األم 33-3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 اختبار فروض تحليل التباين  اوالا:

 التجارب السابقة تم التوصل الى النتائج االتية: فينفسها باتباع الخطوات الختبار فروض تحليل التباين 

 اختبار التوزيع الطبيعي. -0

بينت النتائج بأن هذين العاملين ال وسابقة  في التجارب ال  ين لعامل تم اختبار هذا الفرض  لهذين ا

 يتبعان التوزيع الطبيعي .  

  اختبار تجانس التباينات للمتغيرين مهنة األم وزن الطفل -5

تم استعمال اختبار ليفين الختبار تجانس التباينات لمستويات عامل مهنة األم  التجارب السابقة كما في   

 :( 39-3) وكانت النتائج كما في الجدول ووزن الطفل ومستويات عامل 

 ووزن الطفل لعامل مهنة األم Levene Test(:نتائج اختبار 39-3جدول )ال

 ((P-value االحتمال احصاءة االختبار العامل

 

 5.5555 05.54 مهنة األم

 5.055 5.65 ووزن الطفل

 

مهن  موظفة طالبة ربة بيت

 تعليمية

مهن 

 طبية

 مهنة األم

         

 وزن الطفل )غم(

 0555اقل من  5 5 3 5 00

95 5 5 0 5 1000-2000 

504 5 05 0 5 2000-3000 

004 5 3 4 0 3000-4000 

35 5 5 5 5 4000-5000 

6 5 5 5 5 5000-6000 
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وهي اقل من  لعامل مهنة األم  P-value=0.0000( ان قيمة االحتمال 39-3توضح نتائج الجدول )

 وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى تجانس التباينات وقبول الفرضية 5.50مستوى المعنوية 

لعامل وزن الطفل =P-value  5.055قيمة االحتمال  اماتجانس التباينات .عدم البديلة التي تشير الى  

وهذا يعني قبول  فرضية العدم التي تشير الى ان التباينات  5.50اكبر من مستوى المعنوية  كانت

 غير متجانسة . التبايناتمتجانسة ورفض الفرضية البديلة التي تشير الى ان 

 وزن الطفل مهنة االم و اختبار االستقالل بين المتغيرين -3

بين المتغيرين مهنة االستقالل  الختبار فرض  , مربع كآيتم استعمال اختبار  كما في التجارب السابقة

 (:45-3وكانت نتيجة االختبار كما في الجدول ) االم ووزن الطفل

 (:نتائج اختبار كاي تربيع  لالستقاللية45-3جدول )ال

 درجات الحرية احصاءة االختبار

(df) 

 P-value االحتمال

 

50.549 55 0.3943 

    

 5.50اكبر من مستوى المعنوية   P-value= 0.3943( ان قيمة االحتمال45-3تبين نتائج الجدول ) 

وهذا يعني  قبول فرضية العدم التي تنص على ان المتغيرات مستقلة ورفض الفرضية البديلة التي تشير 

 الى ان المتغيرات غير مستقلة.

 : التحليل االحصائيثانياا 

 يتم تحليل البيانات وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية. وحسب الخطوات االتية:

 صياغة الفرضيات االحصائية الخاصة الختبار تأثير القطاعات والمعالجات كما وردت في الفصل   -0

 الثاني )الجانب النظري( وفي التجارب السابقة  التي تم تحليلها .

 بناء جدول تحليل التباين وبتطبيق الصيغ الواردة  عن طريق Fحساب احصاءة االختبار الختبار   -5

اذ جرى حساب مجاميع المربعات لمصادر التباين باستعمال البرنامج االحصائي ( 5-5في الجدول )

 كاالتي:و  (0الملحق) في التوصل للنتائج ( وتم Spss18الجاهز )
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معنوية الفروق بين عدم تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية عن  نتائجاظهرت     

كانت  P-value =0.372وذلك الن قيمة  وزن الطفل تمثل المتغيرتأثير القطاعات )الصفوف( والتي 

معنوية الفروق بين تأثير وتبين ايضا .فرضية العدم قبولوهذا يعني  5.50اكبر من مستوى المعنوية 

كانت أقل من   P-value =0.002 وذلك الن قيمةاألم  مهنةالمعالجات )االعمدة( والتي تمثل المتغير 

وهذا يعني رفض فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة اي توجد فروق  5.50مستوى المعنوية 

الحمل على متغير االستجابة حاالت االسقاط . وهذا  مدةمعنوية جوهرية بين تأثير عامل عمر األم و

يمكننا من استعمال اسلوب المقارنات المتعددة لمعرفة اي معالجة من المعالجات واي قطاع من 

 القطاعات مختلفة عن االخريات والتي سببت هذا الرفض.

 مقارنات المتعددة ال:ثالثاا 

معيارية  وباالعتماد على تطبيق اختبار  دنكان للمدى في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء ال  

الواردة في الفصل الثاني )الجانب النظري (وحسب  Duncan Multiple Range Test المتعدد 

 :الخطوات اآلتية

 :(43-3كما في الجدول ) األم مهنةترتيب متوسطات حاالت االسقاط تصاعديا حسب فئات عامل  -أ

 ( الواردة في الفصل الثاني :03-5لقيمة الخطأ حسب الصيغة )ومن ثم حساب المعيار  -ب

 SSR(: قيم المدى المعنوي 40-3جدول)ال

0 4 3 5 R 

3.50 3.03 3.05 5.90 S.R 

 

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRومن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي -ت

 القيم:( يبين هذه 45-3( والجدول )55حرية الخطأ )

 L.S.R (: قيم المدى المعنوي االصغر45-3جدول)ال

 

 

0 4 3 5 R 

49.4400 43.33505 40.0634 44.3303 L.S.R 
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ومن ثم نقارن الفروق الموجبة بين متوسطات المعالجات مع قيم المدى المعنوي االصغر كما في 

 (:43-3الجدول )

 ( لعامل مهنة االمL.S.Rوالمعيار)(: مقارنة الفروقات بين المتوسطات 43-3جدول )ال

الفرق بين كل متوسطين بالنسبة لعامل 

 (diاالم ) مهنة

 

المدى المعنوي 

 (L.S.Rاالصغر )

ترتيب 

المتوسطات 

 تصاعديا

  = ̅   ̅      49.4400  ̅  

  = ̅   ̅          43.33505  ̅  

  = ̅   ̅          40.0634  ̅  

  = ̅   ̅          44.3303  ̅  

  = ̅   ̅        43.33505  ̅  

  = ̅   ̅    40.0634  

  = ̅   ̅        44.3303  

  = ̅   ̅        40.0634  

  = ̅   ̅        44.3303  

   = ̅   ̅        44.3303  

 

 والقطاع الخامس )مهن طبية(االول ( وجود فروق معنوية بين القطاع 43-3تبين من نتائج الجدول )

 )مهن تعليمية ( , والقطاع الثاني )ربة بيت(  والقطاع الخامس)طالبة( , والقطاع الرابع )ربة بيت(

الخامس عندما تكون والقطاع )موظفة ( األم عندما تكون  القطاع الثالث كذلك , )ربة بيت ( والخامس 

 االم  )ربة بيت (

حسب مستويات كل منهما  الحمل مدة –مهنة األم دراسة تأثير المتغيرين : التجربة السادسة 3-2-6

 (44-3كما في الجدول ) على متغير االستجابة حاالت االسقاط

 على متغير االستجابة حاالت االسقاط الحمل مدة –مهنة األم تأثير المتغيرين   (:بيانات44-3جدول )ال

مهن  موظفة طالبة ربة بيت

 تعليمية

 مهنة األم      مهن طبية

 الحمل مدة                   

 )اسبوع(

 50اقل من  5 5 0 5 3

050 5 5 5 5 3525- 

005 5 03 5 5 35-30 

 30اكثر من  0 4 3 5 543
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 اختبار فروض تحليل التباين:اوالا 

في التجارب السابقة تم التوصل الى النتائج نفسها باتباع الخطوات الختبار فروض تحليل التباين  

 االتية:

 الطبيعي.اختبار التوزيع  -0

وتبين ان البيانات ال تتبع في التجارب السابقة    ينالعامل ن لهذيتم اختبار  فرض  التوزيع الطبيعي 

 .التوزيع الطبيعي 

 اختبار تجانس التباينات للمتغيرين مهنة األم ومدة الحمل  -5

كما في التجارب السابقة تم استعمال اختبار ليفين الختبار تجانس التباينات لمستويات عامل مهنة األم 

 (:40-3لنتائج كما في الجدول )اومستويات عامل مدة الحمل وكانت 

 ومدة الحمل لعامل مهنة األم Levene Test(:نتائج اختبار 40-3جدول )ال

 ((P-valueاالحتمال  احصاءة االختبار العامل

 

 5.555 9.39 مهنة األم

 5.604 5.65 مدة الحمل

 

اقل من مستوى لعامل مهنة األم  P-value =5.555( ان قيمة االحتمال 40-3تبين نتائج الجدول )

وهذا يعني رفض فرضية العدم التي تشير الى تجانس التباينات .اما بالنسبة لعامل مدة  5.50المعنوية 

وهذا يعني قبول  5.50وهي اكبر من مستوى المعنوية P-value =5.604الحمل كانت نتيجة االحتمال 

التي تشير الى عدم تجانس فرضية العدم التي تشير الى تجانس التباينات ورفض الفرضية البديلة 

 التباينات لمستويات هذا العامل .

 مهنة األم ومدة الحملاختبار االستقالل بين المتغيرين  -3

االستقالل  بين المتغيرين مهنة الختبار فرض  , مربع كآيتم استعمال اختبار  كما في التجارب السابقة

 (:46-3وكانت نتيجة االختبار كما في الجدول ) ومدة الحملاالم 

 ( :نتائج اختبار  كاي تربيع لالستقاللية46-3جدول )ال

 درجات الحرية احصاءة االختبار

(df) 

 P-value االحتمال

 

54.640 06 0.07633 
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 5.50اكبر من مستوى المعنوية P-value=0.07633( ان قيمة االحتمال 46-3تبين نتائج الجدول )

وهذا يعني قبول فرضية العدم التي تنص على ان المتغيرات مستقلة ورفض الفرضية البديلة التي تشير 

 الى ان المتغيرات غير مستقلة .

 التحليل االحصائي  ثانياا:

باتباع نفس الخطوات في التجارب السابقة واستعمال نفس البرامج االحصائية اظهرت نتائج تحليل 

المتمثلة عن عدم معنوية الفروق بين تأثير القطاعات التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

وهذا يعني  5.50وية وهي اكبر من مستوى المعن  .P-value=0 39وذلك الن قيمة بالعامل مدة الحمل 

وتبين ايضا  قبول فرضية العدم اي عدم وجود فروق معنوية لتأثير هذا العامل على حاالت االسقاط  .

 P-value وذلك الن قيمة الحمل مدةمعنوية الفروق بين تأثير المعالجات )االعمدة( والتي تمثل المتغير 

=0.005  P-value  وهذا يعني رفض فرضية العدم والقبول  5.50كانت أقل من مستوى المعنوية

الحمل على متغير االستجابة حاالت االسقاط .  مدةتأثير عامل لبالفرضية البديلة اي توجد فروق معنوية 

وهذا يمكننا من استعمال اسلوب المقارنات المتعددة لمعرفة اي معالجة من المعالجات واي قطاع من 

 اعات مختلفة عن االخريات والتي سببت هذا الرفض.القط

 المقارنات المتعددة  ثالثاا:

في هذه الفقرة سنوجز نتائج التحليل لألخطاء المعيارية  وباالعتماد على تطبيق اختبار  دنكان للمدى   

الواردة في الفصل الثاني )الجانب النظري (وحسب  Duncan Multiple Range Test المتعدد 

 :الخطوات اآلتية

 :(49-3كما في الجدول ) األم مهنةترتيب متوسطات حاالت االسقاط تصاعديا حسب فئات عامل  -أ

 ( الواردة في الفصل الثاني :03-5ومن ثم حساب المعيار لقيمة الخطأ حسب الصيغة ) -ب

 SSR(: قيم المدى المعنوي 40-3جدول)ال

0 4 3 5 R 

3.35 3.53 3.00 3.55 S.R 

 

( ودرجة 5.50على وفق مستوى المعنوية ) SSRومن جدول دنكان تم تحديد قيم المدى المعنوي -ت

 ( يبين هذه القيم:43-3( والجدول )55حرية الخطأ )
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 L.S.R  (: قيم المدى المعنوي االصغر43-3جدول )ال

0 4 3 5 R 

60.69554 66.506344 64.60035 60.0334 L.S.R 

الموجبة بين متوسطات المعالجات مع قيم المدى المعنوي االصغر كما في ومن ثم نقارن الفروق  

 (:49-3الجدول )

 االم مدة( لعامل L.S.R(: مقارنة الفروقات بين المتوسطات والمعيار)49-3جدول )ال

 مدة الحملالفرق بين كل متوسطين بالنسبة لعامل 

(di) 

 

المدى المعنوي االصغر 

(L.S.R) 

  = ̅   ̅         60.69554 

  = ̅   ̅          66.506344 

  = ̅   ̅          64.60035 

  = ̅   ̅       60.0334 

  = ̅   ̅      66.506344 

  = ̅   ̅       64.60035 

  = ̅   ̅       60.0334 

  = ̅   ̅       64.60035 

  = ̅   ̅    60.0334 

   = ̅   ̅       60.0334 

 

وجود فروق معنوية بين القطاع االول )مهن طبية(والقطاع الخامس  ( 49-3تبين من نتائج الجدول )

)ربة بيت(, والقطاع الرابع )طالبة( والقطاع الخامس )ربة بيت(  , والقطاع الثاني )مهن تعليمية ( 

والخامس )ربة بيت ( , كذلك القطاع الثالث عندما تكون  األم )موظفة ( والقطاع الخامس عندما تكون 

 .يت (االم  )ربة ب

اما بخصوص نتائج التجارب الستة فقد اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان النتائج التي كانت في حالة 

و اكثر من فروض  تحليل  اً واحداد عليها لكون التجارب فقدت االختبارات المعلمية ال يمكن االعتم

الفرضية الصفرية والتي تنص التباين وما يؤكد هذه النتيجة ما حصل في التجربة الرابعة عندما قبلنا 

وعند اجراء المقارنات المتعددة تبين وجود اختالف او  ,على عدم وجود فروق معنوية بين المعالجات

فروق معنوية بين بعض المعالجات وهذا يقودنا الى استعمال االختبارات الالمعلمية في مثل هذه 

 :اآلتيالحاالت كما في المبحث 
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 :تحليل البيانات بالطريقة الالمعلمية 3-3

التي تم تحليلها  نفسهاسيتم تطبيق االختبارات الالمعلمية التي تم ذكرها في الفصل الثاني على البيانات 

تم تحليلها بالطريقة بالطريقة المعلمية .وبتطبيق االختبارات الالمعلمية على التجارب السابقة والتي 

تم الحصول على النتائج الموضحة  StatXact vr.11عمال برنامج  وباست(5-3المعلمية الفقرة )

 :( وكاآلتي 30-3( و)63-3بالجدول )

 Friedman Test: تحليل التباين الثنائي بطريقة فريدمان  3-3-1

الثنائي الرتبي يختبر  كما اوضحنا في الفصل الثاني بأن اختبار فريدمان او ما يسمى بتحليل التباين

 فيفأن التجارب الستة تمثل تأثير كل عامل  ومن ثمتأثير المعالجات )االعمدة فقط(  الفرضيات عن

 حاالت االسقاط ويمكن توضيح خطوات هذا االختبار كاآلتي :

 : اختبار الفرضيات اوالا 

 (.55-5صياغة الفرضية االحصائية المذكورة في الجانب النظري في المعادلة ) -أ

( اذ تم الحصول على 50-5االختبار المذكورة في الجانب النظري في المعادلة ) حساب احصاءة -ب

تم الحصول على النتائج  StatXact vr.11قيمة احصاءة االختبار ولجميع التجارب وباستعمال برنامج 

 ( وكاآلتي :05-3موضحة في الجدول )ال

 (:نتائج التحليل الثنائي المرتب الختبار فريدمان05-3جدول )ال

 P-value (d.fدرجة الحرية ) احصاءة االختبار التجربة 

 

 0.03078 3 3.390 التجربة االولى

 5.639e-005 0 53.60 التجربة الثانية

 5.559043 0 00.00 التجربة الثالثة

 5.5555043 4 50.30 التجربة الرابعة

 5.5550903 4 09.6 التجربة الخامسة

 5.55366 4 00.00 التجربة السادسة

 

( وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية وذلك 05-3القرار االحصائي: تبين النتائج في الجدول ) -ج

وهذا يعني رفض فرضية العدم اي  5.50لجميع التجارب اقل من مستوى المعنوية  P-valueالن قيمة 
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التجربة االولى وعامل في الحمل  مدةوجود اختالفات في تأثير المعالجات )االعمدة( المتمثلة بعامل 

في التجربة الثالثة وعامل مهنة االم في التجربة الرابعة   عمر األموزن الطفل في التجربة الثانية وعامل 

يتبادر الى الذهن السؤال عن اي معالجة  (  )والخامسة والسادسة . وعند رفض الفرضية الصفرية 

يقودنا الى استعمال اسلوب المقارنات المتعددة كانت السبب في الفروق او االختالفات المعنوية , وهذا 

وحسب الخطوات التي تم ذكرها في الفصل الثاني  وتم تطبيق هذا االسلوب على تجارب الرسالة وتم 

 :اآلتيةالحصول على النتائج 

 : المقارنات المتعددة ثانياا 

 المقارنات المتعددة للتجربة االولى -1

تم استعمال اسلوب المقارنات المتعددة بالخطوات الموضحة في الجانب النظري وتم الحصول على 

 :اآلتيةالنتائج 

 وهي كاآلتي:( 53-5في المعادلة )صياغة الفرضية االحصائية كما وردت في الجانب النظري  -أ

                                                                               (   ) 

         

 ( وهي 54-5حساب احصاءه االختبار وفق الخطوات الموضحة بالجانب النظري في المعادلة ) -ب

  تي:ما يأك

|     |                                                                     (   ) 

  (   )                                                            ̅  √
  (   )

 
=VC 

 ̅  
 

 (   )
=

    

 (   )
               

 (3.090 =̅  ( تساوي )5.555للمساحة تحت المنحني )Z نجد أن قيمة   Zمن جدول  -ت
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           =       √
   (   )

 
=  CC    

 (00-3( كما في  الجدول )0-3االولى جدول )ايجاد الرتب لبيانات التجربة  -ث

 (05-3الجدول ) في  بين مجاميع الرتب للمعالجات كما|     | حساب الفرق المطلق كذلك 

 هذا يتم مقارنة نقارن الفروق بين مجاميع الرتب للمعالجات  التخاذ القرار االحصائي المناسب ا ذ  -ج

اكبر من  |     |كان الجانب االيسر من المتباينة اذا CVمع دالة االختبار  |     |الفرق 

 وتمت مقارنة هذه .فأننا نستنتج بوجود االختالف بين المعالجتين والعكس صحيح CVالجانب االيمن 

 (:00-3الفروق كما في الجدول )

 (:يمثل الرتب لبيانات التجربة االولى00-3جدول )ال

 

 

 

 

الحمل مدة  
 )اسبوع(

 وزن الطفل )غم(

52اقل من   
(A) 

 

25-30 
(B) 

30-35 
(C) 

52اكثر من   

(D) 

0111اقل من   0.2 4 3 1.5 
1000-2000 1 4 3 2 

2000-3000 1 2 3 4 
3000-4000 1 2 3 4 

4000-5000 1 2 3 4 
5000-6000 2 2 2 4 

   ∑   

 

 

 
7.5 16 17 19.5 
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 CV(: مقارنة الفروق لمجاميع رتب المعالجات مع المعيار 05-3جدول )ال

             

   5    

  5 3.0    
 5 0 9.0    
5 5.0 3.0 05    
       
       

 

عدم وجود فروق معنوية بين رتب المعالجات ( يتبين 05-3ومن نتائج الجدول )القرار االحصائي :  -ج

ه النتيجة تعني ان الحسابات وهذ .CV الفروق المطلقة كانت اقل من المعياروذلك لكون جميع هذه 

ضمن الخطأ المسموح به  ألنه تم رفض الفرضية الصفرية  وتم اجراء المقارنات المتعددة  كانت

لمعرفة اي معالجة مختلفة عن االخريات وتبين انه ال توجد  اختالفات بين رتب المعالجات  كون 

 .CVأقل من المعيار الفروق المطلقة لمجاميع رتب المعالجات  

 لثانيةالمقارنات المتعددة للتجربة ا -2

وخطوات هذا  بأتباع  خطوات اسلوب المقارنات المتعددة للتجربة االولى نفسها وبتطبيق صيغ 

 :االسلوب على بيانات التجربة الثانية تم الحصول على النتائج اآلتية

 (   )صياغة الفرضية االحصائية كما في الصيغة -أ

 (5-3حساب احصاءة االختبار كما في الصيغة ) -ب

 ̅                  

 (3.090 =̅  ( تساوي )       للمساحة )Z نجد أن قيمة   Zمن جدول  -ت

       =CC 

 ومن ثم حساب الفرق المطلق بين(,03-3كما في الجدول ) الثانية حساب الرتب لبيانات التجربة -ث

 التخاذ القرار  CVمجاميع الرتب للمعالجات ومقارنة كل فرق من هذه الفروق مع معيار االختبار  

 (:04-3وتم مقارنة هذه الفروق وكانت النتائج كما في الجدول) المناسب
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 (الرتب لبيانات التجربة الثانية03-3جدول )ال

5000-

6000 

(F) 

4000-

5000 

E)) 

3000-

4000 

D)) 

2000-

3000 

C)) 

0555-

2000 

(B) 

اقل من 

0555 

(A) 

 وزن الطفل

 )غم(

 عمر االم )سنة(

 55اقل من  5 4 6 0 3 0

0 5 0 6 4 3 25-25 

0.0 3 0 6 4 0.0 30-25 

0 5.0 0 6 4 5.0 35-30 

0 3 0 6 4 5 40-35 

 فأكثر-40 0.0 4 0 6 3 0.0

0 06.0 30 30 54 05.0 
   ∑   

 

 

 

 

 CVمقارنة الفروق لمجاميع رتب المعالجات مع المعيار  (:04-3جدول )ال

                   

     1    
    1 00.2    
   1 00 55.2*    
  1 4 7 0..2    
 1 04.2 0..2 7.2 4    
1 5.2 54* 5.* 07 2.2    

| 

معنوية بين مجاميع رتب  فروقاً ( ان هناك 04-3من نتائج الجدول ) القرار االحصائي: نالحظ

(كغم 5555-3555المعالجات تتمثل  بالفرق بين المعالجة الثالثة اي عندما يتراوح وزن الطفل بين )

(كغم قد اظهرت اكبر فرق معنوي 0555-6555والمعالجة السادسة عندما وزن الطفل يتراوح بين )

كغم والتي تليها المعالجة االولى  (0555-6555(كغم والسادسة )3555-4555والتي تليها بين الرابعة )

 (كغم.5555-3555والثالثة عندما يتراوح وزن الطفل )0555عندما يكون وزن الطفل اقل من 
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 المقارنات المتعددة للتجربة الثالثة -3

 باتباع الخطوات في اختبار وتطبيق الصيغ نفسها تم الحصول على النتائج اآلتية:

 ̅                 

 (.2 =̅  006( تساوي )       للمساحة )Z نجد أن قيمة   Zمن جدول 

11.5202 =CC 

ومن ثم حساب الفرق المطلق بين مجاميع (,00-3حساب الرتب لبيانات التجربة الثالثة كما في الجدول )

وتم  التخاذ القرار المناسب CCالرتب للمعالجات ومقارنة كل فرق من هذه الفروق مع معيار االختبار 

 (:06-3هذه الفروق وكانت النتائج كما في الجدول) مقارنة

 (: يمثل الرتب لبيانات التجربة الثالثة00-3جدول )ال

 45اكثر من 

(F) 

40-35 

E)) 

35-30 

D)) 

30-25 

C)) 

25-20 

(B) 

 20اقل من 

(A) 

 عمر االم )سنة(

 مدة الحمل

 )اسبوع(

 50اقل من  0.0 6 4 4 0.0 4

0 3 6 0 4 5 35-50 

0 3 4 6 0 5 35-30 

 30اكثر من  5 6 0 4 3 0

0 05.0 03 55 50 0.0 
   ∑   

 

 

 

 

 CV (: مقارنة الفروق بين رتب المعالجات  مع معيار االختبار06-3جدول )ال

                   

1.2 5 01.2 05.2* 05.2* 1    

04* 01.2 5 0 1     

05* 5.2 5 1      

00 7.2 1       

5.2 1        
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( عن وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الفروق المطلقة لرتب 06-3تبين نتائج الجدول )

سنة  55عندما يكون عمر األم أقل من بين المعالجة االولى تمثلت بالفرق المعالجات )فئات عمر األم( 

االولى عندما يكون , كذلك الفرق بين المعالجة  ( سنة 50-55عندما يتراوح عمر األم بين ) والثانية

( سنة, والفرق بين  35-50سنة والمعالجة الثالثة عندما يتراوح عمر األم بين ) 55عمر األم أقل من 

( سنة والمعالجة السادسة عندما يكون عمر األم  50-55المعالجة الثانية عندما يتراوح عمر األم بين )

( سنة والمعالجة  35-50ن المعالجة الثالثة عندما يتراوح عمر األم بين )سنة  , الفرق بي45أكثر من 

 .CVلكون الفروق المطلقة كانت اكبر من المعيار سنة  45السادسة عندما يكون عمر األم أكثر من 

 المقارنات المتعددة للتجربة الرابعة -4

والثانية وبتطبيق خطوات هذا االسلوب باتباع خطوات اسلوب المقارنات المتعددة للتجربة االولى نفسها 

 :على بيانات التجربة الثالثة تم الحصول على النتائج اآلتية

 (   )صياغة الفرضية االحصائية كما في الصيغة -أ

 (5 3حساب احصاءة االختبار كما في الصيغة ) -ب

 ̅                

 (Z=3.090( تساوي )5.555للمساحة )Z نجد أن قيمة   Zمن جدول  -ت

03.5350=CC 

 ( اآلتي:00-3نحسب الرتب لبيانات التجربة الرابعة والنتائج موضحة في الجدول ) -ث

 (يمثل الرتب لبيانات التجربة الرابعة00-3جدول )ال

مهن  موظفة طالبة ربة بيت
 تعليمية

 مهنة االم  مهن طبية
)سنة( عمر األم                      

51 من اقل 5 5 4 5 2  

2 5.2 4 5.2 0 22-21 

2 5 4 5 0 51-52 

2 0 5.2 5.2 5 32-31 

2 5 4 5 5 41-52 

2 5 4 5 5 40-   فاكثر

51 00.2 55.2 02 01 
   ∑   
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  CVومن ثم حساب الفرق المطلق بين مجاميع الرتب للمعالجات ومقارنة كل فرق مع معيار االختبار 

 :(03-3التخاذ القرار االحصائي المناسب كما في الجدول )

 CVمقارنة الفروق لمجاميع رتب المعالجات مع المعيار  (:03-3جدول)ال

                

    1    
   1 2    
  1 ..2 05.2    
 1 05 5.2 0.2    

1 0..2* 5.2 02 51*    
        
 

( ان الفرق بين المعالجة االولى التي تمثل المهن الطبية والخامسة تمثل مهنة 03-3)تبين نتائج الجدول 

 مهنة األم  طالبة والخامسة عندما تكونعندما تكون المهنة كذلك الفرق بين المعالجة الرابعة ,ربة البيت 

 .cvربة بيت قد اظهر فرق معنوي كون الفرق الموجب في كل منهما اكبر من معيار االختبار 

 Quade Test: تحليل التباين الثنائي بطريقة اختبار كود 3-3-3

 اختبار الفرضيات حسب الخطوات اآلتية:: اوال

 (. 55-5صياغة الفرضية االحصائية كما وردت في الفصل الثاني  في المعادلة ) -0

( وتم استعمال البرنامج 53-5االختبار كما وردت في الفصل الثاني في المعادلة ) حساب احصاءة -5

 ( وكاآلتي:09-3تم الحصول على النتائج الموضحة بالجدول ) StatXact vr.11االحصائي 

  Quade Test (: نتائج تحليل التباين الثنائي الختبار كود09-3جدول )ال

 التجربة

 

 P-value (d.f) درجة الحرية احصاءة االختبار

 0.01712 3 4.600 التجربة االولى

 0.05e-007 0 00.30 التجربة الثانية

 5.550000 0 6.96 التجربة الثالثة

 5.050e-005 4 05.66 التجربة الرابعة

 5.5553034 4 3.054 التجربة الخامسة

 5.553640 4 6.503 التجربة السادسة
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 ( عن وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية وذلك الن قيمة 09-3تبين النتائج في الجدول ) 

P-value  وهذا يعني رفض فرضية العدم اي وجود  5.50لجميع التجارب اقل من مستوى المعنوية

اختالفات في تأثير المعالجات )االعمدة( المتمثلة بمستويات مدة الحمل في التجربة االولى ومستويات  

انية ومستويات عمر االم  في التجربة الثالثة ومستويات مهنة االم في وزن الطفل في التجربة الث

التجربة الرابعة  والخامسة والسادسة .ولمعرفة اي معالجة من المعالجات التي سببت هذا الرفض 

نستعمل اسلوب المقارنات المتعددة لجميع التجارب, وتم تطبيق هذا االسلوب وتم الحصول على النتائج 

 اآلتية:

 : المقارنات المتعددةثانياا 

 المقارنات المتعددة للتجربة االولى: -1

بتطبيق خطوات اختبار اسلوب المقارنات المتعددة الختبار كود والواردة في الفصل الثاني في المعادلة 

 حسب الخطوات  اآلتية:ب( تم الحصول على النتائج 5-54)

 :  صياغة الفرضية االحصائية -أ

         

         

 حساب احصاءة االختبار وفق الخطوات الواردة في الجانب النظري بالصورة اآلتية : -5

من جدول رتب البيانات  Bو  A( اآلتية وبإيجاد قيمة 0-3(, )6-3(, )0-3(,)4-3حساب الصيغ ) -أ

 للتجربة االولى نحصل على اآلتي:

|      |                                                                                                 (   ) 

    (   
 
 (   )(   ))

           

√
  (   )

(   )(   )
                                                                                          (   )  =FV 
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A=∑ ∑    
  

   
 
    177.5                                                                  (   ) 

B=
 

 
∑   

  
   =163.583                                                                       (   ) 

√
   (             )

(   )(   )
 2.7244= FV 

 ومن ثم نجد قيمة 
(  

 

 
 (   )(   ))

 وكاالتي: tمن جداول   

t(        )        

                      

 إحصاءهمع   المطلق الفرق مقارنة تمنحسب الفرق المطلق بين مجاميع رتب المعالجات,  و  -ب

 اذا كان الجانب االيسر من المتباينة  j مختلفة معنويا عن المعالجة  iالمعالجة  تُعداذ (  ) االختبار

( i , jفأننا نستنتج بوجود االختالف بين المعالجتين )  اكبر من الجانب االيمن الواردة في الفصل الثاني

 (:65-3وكما في الجدول )والعكس صحيح.

   مقارنة الفروق لرتب المعالجات مع المعيار  (:56-3جدول )ال

             

   1    
  1 ..2*    
 1 0 5.2*    

1 5.2 5.2 05*    

 

-35اسبوعا  والمعالجة الثانية ) 50( ان الفرق بين المعالجة االولى اقل من 65-3تبين نتائج الجدول )

( اسبوعا , واالولى اقل من 35-30اسبوعا  والثالثة ) 50كذلك الفرق بين االولى اقل من  ( اسبوعا ,50

اسبوعا , قد اظهر وجود فروق معنوية, كون الفرق المطلق في كل   30اسبوعا  والرابعة  اكثر من  50

 50من . وهذا يعني اختالف المعالجة االولى وهي مدة الحمل اقل CFمنهما اكبر من معيار االختبار 

اسبوعا   50اسبوعا  عن باقي المعالجات . وهذا يعني اختالف المعالجة االولى وهي مدة الحمل أقل من 

 عن باقي المعالجات.
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 المقارنات المتعددة للتجربة الثانية -2

باتباع خطوات اختبار التجربة االولى نفسها للمقارنات المتعددة الختبار كود تم الحصول  على النتائج 

 ة:اآلتي

 صياغة الفرضية االحصائية كما في التجربة االولى  -أ

 حساب احصاءة االختبار وفق الخطوات الواردة في الفصل الثاني  بالصورة اآلتية : -ب

من جدول رتب  Bو  A( اآلتية  وبإيجاد قيمة 0-3(, )6-3(, )0-3(,)4-3ومن ثم حساب الصيغ )

 البيانات للتجربة االولى نحصل على اآلتي : 

A=544.5 

B=539.917 

√
   (             )

(   )(   )
 1.4831=VC 

t(        )         

                      

 االختبار إحصاءهمع   المطلق الفرق مقارنة تمنحسب الفرق المطلق بين متوسطات المعالجات  و  -ت

 :(60-3كما في الجدول )(  )

   مقارنة الفروق لرتب المعالجات مع المعيار  (:06-3جدول )ال

                   

     1    
    1 00.2*    
   1 00* 55.2*    
  1 4* 7* 0..2*    
 1 04.2* 0..2* 7.2* 4*    

1 5.2* 54* 5.* 07* 2.2*    
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( وجود فروق معنوية بين جميع رتب المعالجات كون نتائج الفروق المطلقة 60-3تبين نتائج الجدول )

داللة احصائية  بين رتب  ات.وهذا يدل على وجود فروق معنوية ذCFاالختباركانت اكبر من معيار 

 ( 00-3التي تمثل مستويات وزن الطفل أثناء الحمل كما في الجدول )المعالجات المتمثلة 

 للتجربة الثالثةالمقارنات المتعددة -3

باتباع الخطوات في التجارب السابقة نفسها الختبار المقارنات المتعددة الختبار كود تم التوصل للنتائج 

 اآلتية:

 صياغة الفرضية االحصائية كما في التجربة االولى  -أ

 حساب احصاءة االختبار وفق الخطوات الواردة في الجانب النظري بالصورة اآلتية : -ب

من جدول رتب  Bو  A( اآلتية وبإيجاد قيمة 0-3(, )6-3(, )0-3(,)4-3حساب الصيغ )ومن ثم 

 البيانات للتجربة االولى نحصل على اآلتي :

A= 361.5 

B= 345.125P 

√
   (             )

(   )(   )
 3.619=VC 

t(        )         

                      

 إحصاءهمع   المطلق الفرق مقارنة تمنحسب الفرق المطلق بين مجاميع رتب المعالجات  و  -ت

 (:65-3الجدول )كما في (  ) االختبار

   مقارنة الفروق لمجاميع رتب المعالجات مع المعيار  (:56-3جدول )ال

                   

     1    
    1 05.2*    
   1 0 05.2*    
  1 5 5 01.2*    
 1 7.2* 5.2* 01.2* 5    

1 5.2 00* 05* 04* 1.2    
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( وجود فروق معنوية بين مجايع  رتب المعالجات كون نتائج الفروق المطلقة 65-3تبين نتائج الجدول )

سنة  55.عدا الفرق بين المعالجة االولى عندما يكون عمر األم اقل من   كانت اكبر من معيار االختبار

( سنة , والفرق بين المعالجة االولى عندما 45-30والمعالجة الخامسة عندما يتراوح عمر االم بين )

سنة, الفرق بين المعالجة  45سنة  والسادسة عندما يكون عمر االم اكثر من  55يكون عمر األم اقل من 

(سنة  , 35-50االم بين )( والثالثة عندما يتراوح عمر 50-55الثانية عندما يتراوح عمر االم بين )

( سنة والرابعة عندما يتراوح عمر 50-55والفرق بين المعالجة الثانية عندما يتراوح عمر االم بين )

( سنة 35-50( سنة , والفرق بين المعالجة الثالثة عندما يتراوح عمر االم بين )30-35االم بين)

ق بين الخامسة عندما يتراوح عمر االم بين ( سنة ,والفر30-35والرابعة عندما يتراوح عمر االم بين )

 سنة.45(سنة والمعالجة السادسة عندما يكون عمر األم اكبر من 30-45)

 المقارنات المتعددة للتجربة الرابعة -4

باتباع خطوات اختبار التجربة االولى نفسها  للمقارنات المتعددة الختبار كود تم الحصول  على النتائج 

 اآلتية:

 صياغة الفرضية االحصائية كما في التجربة االولى  -أ

 حساب احصاءة االختبار وفق الخطوات الواردة في الجانب النظري بالصورة اآلتية : -ب

من جدول رتب  Bو  A( اآلتية وبإيجاد قيمة 0-3(, )6-3(, )0-3(,)4-3ومن ثم حساب الصيغ )

 البيانات للتجربة االولى نحصل على االتية :

A=323 

B=318.25 

√
   (          )

(   )(   )
 1.5411=VC 

t(        )        

                       

 إحصاءهمع   المطلق الفرق مقارنة تمنحسب الفرق المطلق بين مجاميع رتب  المعالجات  و  -ت

 :(64-3كما في الجدول )(  ) االختبار
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   مقارنة الفروق لمجاميع رتب المعالجات مع المعيار  (:36-3جدول)ال

                

    1    
   1 2*    
  1 ..2* 05.2*    
 1 05* 5.2* 0.2    

1 0..2* 5.2* 02* 51*    
        
 

المعالجات ( وجود فروق معنوية ذو داللة احصائية بين مجاميع رتب  63-3تبين نتائج الجدول )

ولجميع التجارب    الموجبة كون الفروق المطلقة بين مجاميع الرتب للمعالجات كانت اكبر من المعيار

عدا الفرق بين المعالجة االولى مهن طبية  والرابعة  ربة بيت كانت غير معنوية الن الفرق المطلق بين 

 .  تبارمجاميع الرتب للمعالجتين االولى والرابعة اقل من معيار االخ

اما بخصوص التجربتين الخامسة والسادسة تم تحليلها ومناقشة نتائجها وتبين انها لم تختلف كثيرا عن 

(. وكما اوضحنا سابقا ان االختبارات الالمعلمية 0التجارب السابقة  ونتائجها موضحة في الملحق )

ر تأثير المعالجات فقط , وفي المتمثلة في اختبار فريدمان وكود في مضمون هذه الرسالة تقيس اختبا

 بحثنا استطعنا اقتراح طريقة الختبار تأثير القطاعات ايضا وتم تطبيق هذه الطريقة وهي كاآلتي :

ختبار تأثير القطاعات لالختبارات الالمعلميةا -4   

للجداول الختبار تأثير القطاعات على بيانات المدروسة سابقا يتم ذلك عن طريق تغيير اتجاه البيانات 

 ( نحصل على النتائج ادناه وكاآلتي :3-44( ,)3-33( ,)3-35( , )3-55( , )3-9( , )3-0)

 : تحليل التباين الثنائي بطريقة فريدمان  3-4-1

 : اختبار الفرضيات 3-4-2

 ( :30-5صياغة الفرضية االحصائية كما وردت بالفصل الثاني  في المعادلة) -0

( اذ تم الحصول على 50-5في الفصل الثاني  في المعادلة ) التي وردتحساب إحصاءه االختبار  -5

 (:64-3وكما موضحة في الجدول ) StatXact vr.11قيمة احصاءة االختبار باستعمال برنامج 
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 Friedman Testفريدمان الختباررتب (:نتائج التحليل الثنائي لل64-3)جدول ال

 P-value (d.fدرجة الحرية ) احصاءة االختبار التجربة 

 

 0.011 0 04.30 التجربة االولى

 0.0002991 0 53.50 التجربة الثانية

 5.5554393 3 03 التجربة الثالثة

 5.50556 0 00.50 التجربة الرابعة

 5.55906 0 00.5 التجربة الخامسة

 5.5543 4 00.50 التجربة السادسة

 

-P( عن وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية وذلك الن قيمة 64-3تبين النتائج في الجدول )   

value  وهذا يعني رفض فرضية العدم اي وجود  5.50لجميع التجارب اقل من مستوى المعنوية

اختالفات في تأثير القطاعات )الصفوف( المتمثلة بمستويات عامل وزن الطفل في التجربة االولى 

ة الثانية والثالثة والرابعة ومستويات عامل وزن الطفل في ومستويات عامل عمر األم في التجرب

التجربة الخامسة, و مستويات عامل مدة الحمل  في التجربة السادسة على متغير االستجابة حاالت 

 االسقاط.

 : المقارنات المتعددة  3-4-3

 المقارنات المتعددة للتجربة االولى -1

 معالجات وتطبيق الصيغ نفسها تم الحصول على النتائج اآلتية:باتباع الخطوات نفسها في اختبار تأثير ال

 ̅                

 (.2 =̅  006( تساوي )       للمساحة )Z نجد أن قيمة   Zمن جدول  -ت

11.5202 =CC 

 ومن ثم حساب الفروق المطلقة بين مجاميع الرتب للقطاعات ومقارنة هذه الفروق مع معيار االختبار

CV ( 60-3كما في الجدول:) 
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 CV (: مقارنة الفروق بين  مجاميع الرتب للقطاعات مع معيار االختبار60-3جدول )ال

                   

     1    

    1 5    

   1 5 00    

  1 4 5 7    

 1 . 05* 01 0    

 4 05* 05* 04* 2    

 

ق المطلقة لرتب فروق معنوية  ذات داللة احصائية بين الفرو( وجود 60-3تبين نتائج الجدول )

اي عندما يتراوح وزن الطفل بين الخاصة بالفرق بين القطاع الثاني وزن الطفل (  القطاعات  )فئات 

عنما يكون وزن الطفل  , والفرق بين القطاع الثالث0555-6555بين السادس القطاع و5555-0555

عندما يتراوح وزن الطفل بين  , والفرق بين القطاع الثالث  مسالخاالقطاع و 0555-5555بين 

عنما  , والفرق بين القطاع الرابع 0555-6555عندما يتراوح الوزن بين  والسادس 3555-5555

كذلك الفرق بين القطاع الخامس  0555-6555بين والسادس  3555-4555يكون وزن الطفل بين 

 الفروق وذلك لكون جميع  0555-6555بين  والسادس 4555-0555عنما يكون الوزن للطفل بين 

 .CVكانت اكبر من معيار االختبار   القطاعات هذه المطلقة لرتب 

 تجربة الثانيةلالمقارنات المتعددة ل-2

 باتباع الخطوات نفسها في اختبار تأثير المعالجات وتطبيق الصيغ نفسها تم الحصول على النتائج اآلتية:

 ̅                 

  ̅=      

CV=       

 رنة هذه الفروق مع معيار االختبارومن ثم حساب الفروق المطلقة بين مجاميع الرتب للقطاعات ومقا

 CV ( 66-3كما في الجدول:) 
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 CV (: مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للقطاعات مع معيار االختبار66-3جدول )ال

                   

     1    

    1 05    

   1 4 02    

  1 0.2 2.2 05.2    

 1 7 ..2 05.2 5.2    

1 05.2 05.2 50* 52* 5    

 

وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الفروق المطلقة لرتب  عدم ( عن66-3تبين نتائج الجدول )

 CV من معيار االختبار  قلالقطاعات  )فئات عامل عمر األم ( وذلك لكون جميع هذه الفروق  كانت ا

( سنة  والسادس 50-55, عدا الفرق المطلق بين القطاع الثاني عندما يكون عمر األم يتراوح بين )

سنة  , وكذلك الفرق بين رتب القطاع الثالث عندما يتراوح عمر األم 45عندما يكون عمر األم أكثر من 

 .سنة  45ن ( سنة والسادس عندما يكون عمر األم أكثر م35-50بين ) 

 (5اما بخصوص التجارب االخرى تم تحليلها ومناقشة نتائجها في الملحق )

 Quade Test: تحليل التباين الثنائي بطريقة كود 3-4-4

 : اختبار الفرضيات  3-4-5

 ( :30-5صياغة الفرضية االحصائية كما في المعادلة ) -0

( اذ تم الحصول على 54-5حساب إحصاءه االختبار المذكورة في الجانب النظري في المعادلة ) -5

وكما موضحة  StatXact vr.11قيمة احصاءة االختبار ولجميع التجارب المذكورة باستعمال برنامج 

 (:60-3في الجدول )
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 Quade Test(:نتائج تحليل التباين الثنائي بطريقة كود 60-3جدول )ال

 احصاءة االختبار التجربة 

 

 P-value (d.fدرجة الحرية )

 5.50543 0 4.359 التجربة االولى

 3.324e-005 0 9.09 التجربة الثانية

 0.56e-005 3 50 التجربة الثالثة

 5.550035 0 4.050 التجربة الرابعة

 5.554959 0 4.03 التجربة الخامسة

 5.50490 4 4.350 التجربة السادسة

 

-P( عن وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية وذلك الن قيمة 60-3تبين النتائج في الجدول ) 

value  وهذا يعني رفض فرضية العدم اي وجود  5.50لجميع التجارب اقل من مستوى المعنوية

اختالفات في تأثير القطاعات )الصفوف( المتمثلة بمستويات عامل  وزن الطفل في التجربة االولى 

ستويات عامل عمر األم في التجربة الثانية والثالثة و الرابعة  ومستويات عامل وزن الطفل في وم

التجربة الخامسة ومستويات عامل مدة الحمل في التجربة السادسة على متغير االستجابة حاالت 

 االسقاط.

 : المقارنات المتعددة3-4-6

 المقارنات المتعددة للتجربة االولى

 نفسها في اختبار تأثير المعالجات وتطبيق الصيغ نفسها تم الحصول على النتائج اآلتية:باتباع الخطوات 

A=362.5 

B= 344.875 

CF= 3.7549 

t (0.975,15)=2.145 

   3.7549 2.145=8.0543 
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ومن ثم ومن ثم حساب الفروق المطلقة بين مجاميع الرتب للقطاعات ومقارنة هذه الفروق مع معيار 

 (:63-3كما في الجدول )    االختبار

    (: مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للقطاعات مع معيار االختبار63-3جدول)ال

                   

     5    

    5 9    
   5 5 00    
  5 4 5 0    
 5 3 05* 05 0    
5 4 05* 06* 04* 0    
 

فروق معنوية بين الفرق المطلق للقطاع االول المتمثل بوزن  ( عن وجود63-3تبين نتائج الجدول )

( غم , 5555-0555غم والقطاع الثاني الذي يمثل وزن الطفل بين )0555الطفل عندما يكون اقل من 

غم والقطاع الثالث  وزن الطفل 0555والفرق بين القطاع االول عندما يكون فيه وزن الطفل اقل من 

(غم  5555-0555, والفرق بين القطاع الثاني الذي يمثل وزن الطفل ) (غم3555-5555يتراوح فيه )

(غم , والفرق بين القطاع الثاني الذي 0555-4555والقطاع الخامس عندما يتراوح وزن الطفل بين )

( غم والقطاع السادس عندما يكون وزن الطفل بين 5555-0555يمثل وزن الطفل عندما يتراوح بين )

(غم  3555-5555الفرق بين القطاع الثالث عندما يتراوح وزن الطفل )( غم , و6555-0555)

(غم ,والفرق بين القطاع الثالث الذي يمثل وزن 3555-4555والقطاع الخامس الذي يمثل وزن الطفل )

-3555(غم , والفرق بين القطاع الرابع ) 6555-0555(غم  والقطاع السادس )3555-5555الطفل )

 (غم.6555-0555س )(غم والقطاع الساد4555

 المقارنات المتعددة للتجربة الثانية -5

باتباع الخطوات نفسها  في اختبار تأثير المعالجات وتطبيق الصيغ  نفسها تم الحصول على النتائج 

 اآلتية

A=541 

B= 518.083 
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CF= 3.3166 

t (0.975,25)=2.064 

   3.3166 2.064=        

المطلقة بين مجاميع الرتب للقطاعات ومقارنة هذه الفروق مع معيار ومن ثم ومن ثم حساب الفروق 

 (:69-3كما في الجدول )    االختبار

    مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للقطاعات مع معيار االختبار (:69-3جدول)ال

                   

     1    
    1 05    
   1 4 02    
  1 0.2 2.2 05.2    
 1 7 ..2 05.2 5.2    

1 05.2 05.2 50* 52* 5    
 

( عن وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين الفروق المطلقة 69-3تبين النتائج في الجدول )

لمجاميع الرتب للقطاعات ولجميع الفروق المطلقة للقطاعات عدا الفرق المطلق بين القطاع االول 

( سنة , 45-30سنة والقطاع الخامس عندما يتراوح عمر االم بين ) 55اقل من عندما يكون عمر األم 

سنة والقطاع السادس عندما يكون عمر االم  55والفرق بين القطاع االول الذي يمثل عمر االم اقل من 

( سنة  والقطاع الثالث 50-55سنة  , والفرق القطاع الثاني عندما يتراوح عمر االم بين ) 45اكثر من 

( سنة والقطاع الرابع 50-55( سنة, والفرق بين القطاع الثاني )35-50ذي يمثل  فئة عمر االم بين )ال

 ( سنة.30-35(سنة  والقطاع الرابع )35-50(سنة , والقطاع الثالث )35-30)

اما بخصوص التجارب االخرى تم تحليها والنتائج لم تختلف كثيرا عن التجارب االخرى ولالختصار 

وفيما يلي مناقشة ألهم النتائج التي تم  (.5داول التي تحتوي النتائج تم وضعها في الملحق )في عدد الج

 الحصول عليها عند تطبيق االختبارات المعلمية والالمعلمية والمقارنة بينهما : 

 



 الفصل الثالث : الجانب التطبيقي

 

 

97 

 الالمعلمية النتائج للطريقة المعلمية و عرضمناقشة و 3-6

 :نتائج الطريقة المعلمية3-6-1

في بداية التحليل للطريقة  المعلمية  تم اختبار فروض تحليل التباين ) اختبار التوزيع الطبيعي , و    

, اذ تم اختبار فرض التوزيع الطبيعي للبيانات  المدروسةتجانس التباينات , و االستقالل( للتجارب 

م ,مهنة األم ( ,اذ تم اختبار الحمل , وزن الطفل , عمر األ مدةاالصلية وللعوامل  االربعة الرئيسية ) 

هذا الفرض لكل عامل بشكل منفصل و للبيانات االصلية اي قبل تصنيفها الى تكرارات وكانت نتيجة  

ان البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  لجميع العوامل التي اسهمت في  كلومجروف_ سيمرنوف اختبار 

تكوين التجارب الستة .اما بالنسبة للفرض الثاني وهو اختبار تجانس التباينات  لمستويات كل عامل من 

 عوامل التجربة الواحدة تم االختبار باستعمال اختبار ليفين وكانت نتائج االختبار كاالتي:

اختبار هذا الفرض عدم تجانس التباينات بالنسبة لمستويات العامل وزن الطفل وعامل  اظهرت نتائج

الحمل في التجربة االولى , و تجانس التباينات لمستويات العامل وزن الطفل في التجربة الثانية  مدة

تجربة الثالثة وذلك لتأثير العامل االخر عليه وهو عمر األم التي كانت تبايناته غير متجانسة,  اما في ال

مستويات  كانتالعامل عمر األم  أماالحمل متجانسة  مدة العامل  كانت نتيجة االختبار ان مستويات

تبايناته غير متجانسة  , اما فيما يخص العامل مهنة األم  كانت  نتيجة اختبار  مستوياته  هي تجانس  

والسادسة لتأثره بالعوامل االخرى التي  التباينات لمستويات هذا العامل في التجربة الرابعة والخامسة

حظ عدم تجانس التباينات لمستويات أما بالنسبة للعامل عمر االم نل اسهمت في تركيب هذه التجارب.

لعامل في حاالت االسقاط هذا العامل في كل التجارب التي اسهم في تركيبها مما يدل على تأثير هذا ا

على عدم تجانس تباينات  مستوياته في التجربة االولى  حظ ان العامل وزن الطفل  حافظ.كذلك نل

والخامسة بينما  تجانست تبايناته في التجربة الثانية بسبب تأثير العامل االخر عليه وهو عمر األم .اما 

بالنسبة للفرض االخير وهو فرض االستقالل بين المتغيرات تم اختبار هذا الفرض باستعمال  اختبار 

 الستة وكانت النتائج كاآلتي:كآي للتجارب مربع 

الحمل ووزن  مدةاظهرت نتائج اختبار هذا الفرض للتجربة االولى عن وجود عالقة بين المتغيرين   

الطفل على حاالت االسقاط. اما بالنسبة للتجربة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كانت 

تغيرين هي عدم وجود عالقة بين المتغيرات التي كاي الختبار فرض االستقالل بين الممربع  نتيجة 

اسهمت في تكوين التجارب المذكورة اي ان المتغيرات مستقلة وهي وزن الطفل وعمر األم في التجربة 
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الحمل وعمر االم في التجربة الثالثة ,و مهنة االم وعمر االم في التجربة الرابعة ووزن  مدةالثانية ,و

اي ان هذه  الحمل في التجربة السادسة  مدةة الخامسة ومهنة االم والطفل ومهنة االم في التجرب

 المتغيرات  مستقلة في تأثيرها على حاالت االسقاط .

في ظل انتهاك هذا فيما يخص فروض تحليل التباين اما نتائج التحليل االحصائي للتجارب المدروسة   

ر االستجابة متغي فيواحد او اكثر من فروض تحليل التباين  فقد كانت نتائج وتأثير العوامل االربعة 

 :وهو حالة االسقاط كاآلتي

الحمل الذي مثل المعالجات في التجربة االولى والقطاعات  مدةأظهرت نتائج التحليل بالنسبة لعامل  

ن معنوية وتأثير هذا العامل على حاالت االسقاط في  التجربة الثالثة لكل من التجربة الثالثة والسادسة ع

وعدم معنويته اي ال يوجد له تأثير على حاالت االسقاط في التجربة االولى والتجربة السادسة وهذا 

 فيعامل وزن الطفل اليعني ان العوامل االخرى لكل من التجربة االولى والسادسة أثرت على معنوية 

 قاط .حاالت االس

اما نتائج التحليل بالنسبة لعامل وزن الطفل الذي مثل القطاعات في التجربة االولى والخامسة  

والمعالجات في التجربة الثانية  فقد اظهرت  معنوية هذا العامل في التجربة االولى والثانية وعدم 

ربة وهو عامل عمر األم معنويته في التجربة الخامسة وهذا يدل على تأثير العامل االخر في هذه التج

 على معنوية هذا العامل.

من العوامل التي  اسهمت في تركيب التجربة الثانية والثالثة  يعدوفيما يخص  العامل عمر األم الذي 

والرابعة  فقد اظهرت نتائج التحليل عن معنوية هذا العامل  في التجربة الثانية والثالثة اي يوجد له تأثير 

, وعدم معنويته في التجربة الرابعة نظرا لتأثير العامل االخر في التجربة وهو  على حاالت االسقاط

 عامل مهنة األم عليه.

كذلك اظهرت نتائج التحليل  للعامل مهنة األم معنوية هذا العامل في كل التجارب التي اسهم في تركيبها 

ة األم في حاالت االسقاط . وهي الرابعة والخامسة والسادسة وهذا يدل على اهمية وتأثير عامل مهن

رفض  الفرضية الصفرية جات التي  سببت وعند استعمال اختبار دنكان للمدى المتعدد لمعرفة اي المعال

(غم لعامل وزن الطفل في التجربة األولى 3555-5555الثالث ) المستوىبينت نتائج هذا االختبار ان 

 مدةطبيعي للطفل  , اما نتيجة اختبار دنكان لعامل والثانية اظهر فرقا معنويا ألنه يقترب من الوزن ال

اسبوع فرقا معنويا كبيرا في تأثيرها على  30الحمل عندما تكون أكثر من  مدةالحمل فقد اظهرت نتائج 
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حاالت االسقاط .  وكانت نتيجة اختبار دنكان لعامل مهنة األم عندما تكون ربة بيت اظهرت فرق 

هن في تأثيرها على حاالت االسقاط . اما نتيجة اختبار دنكان لعامل  عمر معنوي كبير بالنسبة لباقي الم

( سنة اظهر فرقا معنوي كبير في تأثيره على 50-55األم فقد اظهر ان عمر االم عندما يتراوح بين )

 حاالت االسقاط.

 نتائج الطريقة الالمعلمية 3-6-2

 داوال :نتائج اختبار فريدمان و كو

فروق وجود ولجميع التجارب د وكوفريدمان لالختبارين الالمعلمين اظهرت نتائج التحليل االحصائي 

الحمل في التجربة االولى  مدةامل بمستويات عفي تأثير المعالجات )االعمدة( المتمثلة  معنوية

في التجربة الثالثة  عمر األمعامل مستويات عامل وزن الطفل في التجربة الثانية ومستويات و

على متغير االستجابة حاالت  عامل مهنة االم في التجربة الرابعة  والخامسة والسادسةمستويات و

وبخصوص المقارنات المتعددة لهذين االختبارين فقد اظهرت نتائج المقارنات المتعددة . االسقاط 

 ,عدا التجربة األولى ارب المدروسة الختبار فريدمان وجود اختالفات معنوية في تأثير المعالجات التج

كانت تتراوح بين وجود وعدم وجود فروق معنوية في اما المقارنات المتعددة التي تخص اختبار كود 

, هذا فيما يخص نتائج اختبار تأثير المعالجات , اما نتائج تأثير مستويات المعالجات في حاالت االسقاط

 اآلتي:ج كاختبار تأثير القطاعات فقد كانت النتائ

 اختبار تأثير القطاعات باستعمال اختبار فريدمان واختبار كودثانيا: نتائج 

اظهرت نتائج  اختبار تأثير القطاعات باستعمال اختبار فريدمان وكود عن وجود فروق معنوية ذات 

داللة احصائية اي وجود اختالفات في تأثير القطاعات )الصفوف( المتمثلة بمستويات عامل وزن 

الحمل  مدةالطفل في التجربة االولى والخامسة ومستويات عامل عمر األم في التجربة الثانية والرابعة و

 متغير االستجابة حاالت االسقاط. فيفي التجربة الثالثة,  

عند المقارنة بين نتائج االختبارات المعلمية والالمعلمية هو ان نتائج االختبارات الالمعلمية كانت لوحظ 

نتائج االختبارات المعلمية. وهذا يعود الى انتهاك الفروض الخاصة باالختبارات المعلمية اذ  افضل من

 اصبحت نتائج هذه االختبارات اقل دقة مقارنة  بنتائج االختبارات  الالمعلمية .
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

وتحليل احد تصاميم  واستعمال دراستنا لموضوع االختبارات المعلمية والالمعلمية عن طريق

في ضوء التجارب التي تضمنتها الرسالة تم و التجارب اال وهو تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 

 التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات وهي كاآلتي:  

                                                               Conclusionsاالستنتاجات 4-1

الفصل الثالث فقد بعد تطبيق الصيغ الواردة في الفصل الثاني والحصول على نتائج التطبيق في 

 جرى التوصل الى االستنتاجات االتية:

أحد الفروض او انتهاك ان عدم توفر  للتجارب  الثنائي  تحليل التباين نتائج  طريق عنتبين  -1

الخاصة بتحليل التباين يؤدي الى ظهور اختالفات جزئية في نتائج االختبارات المعلمية المتمثلة 

د المستعملة في تصميم مثلة باختبار فريدمان واختبار كومعلمية المتواالختبارات الال( (Fباختبار 

 القطاعات الكاملة العشوائية.

 0...مستوى معنوية وعند نتائج تحليل التباين للتجارب الستة المدروسة   طريق عنلقد تبين   -2

نتائج مختلفة  في قيمة االختبار المعلمي  ظهوران عدم توفر شروط تحليل التباين  للبيانات ادى الى 

(F ) الباحثة  لدنتتراوح بين الرفض والقبول الختبار الفرضيات االحصائية التي وضعت من

  إذ(,    والفرضية البديلة     فرضية العدم الختبار تأثير القطاعات والمعالجات وهي ) 

( 3و 2طاعات والمعالجات  في التجربتين )أظهرت نتيجة هذا االختبار معنوية الفروق بين تأثير الق

, بينما كانت نتيجة هذا االختبار لكل من القطاعات والمعالجات  تتراوح بين الرفض والقبول في 

هذه نتائج  أظهرت  إذاما فيما يخص االختبارات  الالمعلمية   .( 6و 0و 4و 1)التجارب االخرى 

هي رفض فرضية العدم ولجميع وكذلك القطاعات  ان نتيجة اختبار تأثير المعالجات اتختبارألا

 .التجارب التي تم اختبارها

للطريقتين المعلمية و الالمعلمية  وعند مستوى معنوية المقارنات المتعددة  لوحظ ان نتائج  -3

بار فريدمان معنوية المعالجات الختأظهرت نتائج مختلفة , فقد أوضحت المقارنات المتعددة   0...

كانت نتيجته  هذه النتيجة بل نتيجة االختبار المعلمي دنكان  تظهر, في حين لم  المدروسة لتجاربل

تتراوح بين وجود وعدم وجود فروق معنوية بين معالجات التجارب المدروسة كذلك الحال بالنسبة 
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د هي االخرى كانت تتراوح بين معنوية وعدم معنوية المعالجات للتجارب عدا لمقارنات اختبار كو

 جميع المعالجات .اظهرت اختالف الفروق بين  إذالتجربة الثانية 

فرض التوزيع الطبيعي او فرض  والسيمالوحظ عند انتهاك احد فروض االختبارات المعلمية   -4

بدون االعتماد    و   تجانس التباينات هنا تظهر اهمية اختبار فريدمان لكونه يختبر الفرضيتين 

 المعلمي. Fعلى فروض تحليل التباين وعليه يمكن استعماله اسلوبا بديال الختبار 

عند تطبيق االختبارات المعلمية  والالمعلمية على البيانات الحقيقية  أظهرت النتائج ان  -0

روض االختبارات الالمعلمية كانت أفضل من االختبارات المعلمية  عند انتهاك احد او جميع ف

 تحليل التباين.

ان النتائج التي تم الحصول عليها من الطريقة المقترحة الختبار تأثير القطاعات لالختبارات  -6

اظهرت كال الطريقتين معنوية الفروق  إذالالمعلمية كانت متوافقة مع نتائج اختبار تأثير المعالجات 

 حاالت االسقاط . فيلتأثير العوامل )عمر االم , وزن الطفل , فترة الحمل , مهنة االم ( 

في حاالت  تأثيراً يُعد من أكثر العوامل والمتمثل بالمعالجة ربة بيت لوحظ ان العامل مهنة األم  -7

 األسقاط لما اظهره من معنوية في جميع التجارب التي أسهم في تركيبها. 
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 Recommendations                                                  التوصيات 4-2

  

 اعتمادا على االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة نوصي بما يلي :

بزيادة التوعية الصحية  والثقافية لدى االمهات الحوامل ندعو الدوائر الشفائية في وزارة الصحة  -1

 االسقاط كونها  من الحاالت المتزايدة في اآلونة االخيرة.للحد من حاالت 

لما اظهره عامل لدى االمهات الحوامل نوصي بتجنب المهن الشاقة وساعات العمل المتواصلة   -2

 مهنة االم من تأثير معنوي على حاالت االسقاط في كل التجارب المدروسة التي اسهم في تركيبها.

الالمعلمية  في البحوث الطبية وذلك لسهولة حسابها واستعمالها  نوصي باستعمال االختبارات -3

اكبر أو محافظات اكثر لتكون النتائج أفضل  والتوسع في الدراسات المشابهه لتشمل مستشفيات 

 واكثر دقة.

هنالك حاجة الى تجارب اخرى تخص الجانب الصحي مصممة وفق تصميم القطاعات الكاملة  -4

دور  عن تجارب المدروسة في هذا البحث للوصول الى قرارات نهائية ال عن فضالا العشوائية 

 االختبارات الالمعلمية  واستعمالها كأسلوب  بديل عند انتهاك  احد فروض االختبارات المعلمية

 



 اوال: المصادر العربية                               

 ] 681: البقرة [ القران الكريم -
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 (1ملحق رقم )

 نتائج تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية لتجربة الخامسة

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of 

Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

 مجموع المربعات

Sum of  

Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 7916.400 5 1583.280 1.140 372.

(Blocks) 

 بين المعالجات 33873.667 4 8468.417 6.098 002.

(Treatments) 

 الخطأ التجريبي 27775.933 20 1388.797  

(Error) 

 (Totalالكلي ) 69566.000 29   

 

 

 لتجربة السادسةنتائج تحليل التباين الثنائي لتصميم القطاعات لكاملة العشوائية 

 

 

Sig. 

 (Fقيمة )

 المحسوبة

F ratio 

 متوسط المربعات

Mean of 

Squares 

 درجات الحرية

Degree of 

Freedom 

 مجموع المربعات

Sum of  

Squares 

 مصدر االختالف

Sourc of  

variation 

 بين القطاعات 6418.550 3 2139.517 1.092 0.39

(Blocks) 

 بين المعالجات 50854.700 4 12713.675 6.492 0.005

(Treatments) 

 الخطأ التجريبي 23501.700 12 1958.475  

(Error) 

 (Totalالكلي ) 80774.950 19   

 

 

 

 

 

 

 



 2ملحق رقم 

 Friedman Testتحليل التباين الثنائي بطريقة فريدمان  المقارنات المتعددة ل

 يمثل الرتب لبيانات التجربة الخامسة

مهن  موظفة طالبة ربة بيت

 تعليمية

 االم مهنة مهن طبية

 

 )غم( وزن الطفل      

 0111اقل من  2 2 4 2 5

5 0.5 4 3 0.5 1000-2000 

5 3 4 2 0 2000-3000 

5 0 3 4 2 3000-4000 

5 2 4 2 2 4000-5000 

5 2.5 2.5 2.5 2.5 5000-6000 

31 02 20.5 05.5 00 ∑   

 

 CVمقارنة الفروق لرتب المعالجات مع المعيار 

 

                   

     0    

    0 5.4    

   0 6 50.4    

  0 5.4 5.4 5    

 0 51 1.4 55.4 55*    

 

 لتجربة السادسةالمقارنات المتعددة ل

 يمثل الرتب لبيانات التجربة السادسة

مهن  موظفة طالبة ربة بيت

 تعليمية

مهن 

 طبية

 مهنة )االم(

 

 فترة الحمل )اسبوع(

 25اقل من  2 2 4 2 5

5 1.5 3.5 3.5 0.5 3125- 

5 3 4 0.5 0.5 35-30 

 35اكثر من  2 4 3 0 5

21 5.5 04.5 00 5 ∑   



 

 CVمقارنة الفروق لرتب المعالجات مع المعيار 

                

    0    

   0 5    

  0 5.4 5.4    

 0 5 5.4 0.4    

0 5..4* 4 5 55*    

 

 

 Quade Testكود  يل التباين الثنائي بطريقةتحللالمقارنات المتعددة 

 CFمقارنة الفروق لرتب المعالجات مع المعيار 

                

   5.4 0    

   0 5.4*    

  0 6* 50.4*    

 0 5.4* 5.4 5    

0 51* 1.4* 55.4* 55*    

 

 

 اختبار تأثير القطاعات لالختبارات الالمعلمية

 المقارنات المتعددة الختبار فريدمان للتجربة الرابعة والخامسة والسادسة

 CF ومقارنة الفروق بين رتب مع معيار االختبار

                   

     0    

    0 5..4*    

   0 5 55.4*    

  0 ..4 5.4 55*    

 0 50* 5..4* 55.4* 5    

0 0 50* 5..4* 55.4* 5    

   

 

 



 

 CV مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للمعالجات مع معيار االختبار

  

                   

     0    

    0 ..4    

   0 1.4 55    

  0 5 5.4 50    

 0 55 5. 5.4 5    

0 5.4 55.4 54.4* 5 5.4    

 

 المقارنات المتعددة الختبار كود للتجربة الرابعة والخامسة والسادسة

 

 CV مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للمعالجات مع معيار االختبار

 

                   

     0    
    0 5..4*    
   0 5 55.4*    
  0 ..4 5.4 55*    
 0 50* 5..4* 55.4* 5    

0 0 50* 5..4* 55.4* 5    
 

 CV مقارنة الفروق بين مجاميع الرتب للمعالجات مع معيار االختبار

  

                   

     0    

    0 ..4    

   0 1.4* 55*    

  0 5 5.4* 50*    

 0 55* 5.* 5.4 5    

0 5.4 55.4* 54.4* 5 5.4*    

 



 

 CF مجاميع الرتب للقطاعات مع معيار االختباربين  الفروق مقارنة

                   

     0    

    0 .    

   0 5.4 6    

  0 5 50.4 5.4    

    5.4 5..4    

    6.4 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

The hypotheses assumed by the researcher and the  cabability to improve 

their correction are considered as the important thing that discussed by the 

scientific research. Thus, their importance apper in the experments which 

have an important rule in the scientific and technology progress. The 

statistics and epically The experimental design has a main rule in this 

research's and study's concerning with hypotheses testing in the design and 

analysis experiments . The concept of hypotheses testing concerned with 

the concept of statistical inference which started with estimation of 

parameters which belong to the population of study depending on the 

sample from this population , After that test the hypotheses  about the 

estimated parameters and how much are fit to the population parameters . 

This method of testing is called a parametric testing which are depend on 

some of assumption same as the assumptions of analysis of variance ( 

Normality, Constant variance , and Independent variables ).When we loss 

one of these assumption we will use another type of testing called 

nonparametric or Free- distribution  testing . Therefore, the main objective 

of  these study to introduce a comparative study between the parametric 

and nonparametric testing in the randomized complete design by using the 

two way ANOVA and using F-test to represent the parametric test and 

Friedman and Quade to represent the nonparametric test. On the other 

hand, the application consist areal data in the health field, including sample 

with (540) cases of (Abortion). The aim is to study the effect of four main 

factors (baby weight, time of pregnancy, age of mother and Mother's  job  ) 

on the (Abortion), Where we classify each factor into many levels to study 

the effect of each two factors on (Abortion). Consequently we compose Six 

experiments which are the combination of these four factors. After that , 

We test the assumption of ANOVA, Then we find that we loss the 



assumption of normality for the factors. When we test the assumption of  

constant variances by using the levene test, then the results show that the 

significance of homogenous of variances is differ from experiment to other 

.The results  of F-test show the significance differences of these factors 

from experiment to other which invite us to conduct the multiple 

comparisons by using Duncan method . Also, the results of the 

nonparametric test show the significance differences for treatments and 

blocks for all experiments. 
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