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 الغرابي حسن رضا 

 

 
 البحث مجموعاتالغرابي في التكافؤ بين طريقة    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                                   انك العـلـم لنـــا إال ماسبح
 إنك أنت العليم الحكيم علمتنا
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 المقدمة
 

 تعد مشكلة التكافؤ بين مجموعات البحث من أبرز المشاكل    

وبالذات , في أكثر من مجال العلمية  التي تعاني منها البحوث

الطريقة المتبعة حاليا في ف,  مجال العلوم التربوية والنفسيةي ف

طريقة تتعامل مع المتغيرات هي ,  جموعاتالتكافؤ بين الم

عزل عن المتغير يتم التعامل مع كل متغير بمإذ , بشكل منفرد 

وأردنا أن ,  ن تجريبية وضابطةفإذا كان لدينا مجموعتا, اآلخر 

 4ن,  3ن,  2ن,  1ن) : بين المجموعتين في المتغيرات  كافئن

ليرى ما إذا (  1ن) يبدأ أوال بالمتغير  فإن الباحث,  ( 5ن, 

ينتقل بعد ذلك ل, تغير ن في هذا المت المجموعتان متكافئتيكان

ما ثم فيكافئ بينه, أو أنهما غير متكافئتين ,  إلى المتغير اآلخر

ما إذا كانت  –أيضا  –ليرى ,  ( 2ن ) ينتقل إلى المتغر 

إلى المتغير لينتقل , تغير ن في هذا المالمجموعتان متكافئتي

ثم ينتقل إلى  متكافئتين فيكافئ بينهماأو أنهما غير , اآلخر

 ( . 5ن ) وصوال إلى المتغير , (  3ن ) المتغر 

  

ان الصعوبة تكمن في حالة عدم وجود تكافؤ هكذا يتضح      

التالي يضطر الباحث إلى وب,  عتين في المتغيراتوبين المجم

 . المتتالية بينهما المكافئة
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       المتغير مجموعتين في بين ال إجراء الباحث تكافؤا إن    

لكن , لباحث فيه أي صعوبة يواجه ا وال, أمر ممكن (  1ن) 

سوف يواجه (  2ن) غير بين المجموعتين في المت التكافؤ

هذ التكافؤ يجب أن ال يؤثر على إذ أن , صعوبة  الباحث فيه

, (  1ن) بين المجموعتين في المتغير  التكافؤ الذي أجراه

بين  إذا ما أراد أن يكافئأمام الباحث سوف تزداد الصعوبة و

إذ أن هذا التكافؤ يجب أن ال , (  3ن) تغير المجموعتين في الم

   بين المجموعتين في المتغيرين  يؤثر على التكافؤ الذي أجراه

وهكذا سوف تزداد الصعوبة أمام الباحث , (  2ن) و (  1ن) 

بين  يراد أن يتحقق التكافؤ فيها ت التيغيراتدد المكلما ازداد ع

  .حتى تصل إلى حد االستحالة , تين المجموع

 

بخصوص مشكلة التكافؤ بين مجموعات  وما الحظه الباحث    

وطالب العديد من االساتذة كان قد الحظه أيضا , البحث 

القناعة التامة  بالطرق هؤالء  إذ لم تتوفر لدى, الدراسات العليا 

  .التكافؤ بعة لتحقيق المت

 

إيجاد قدم مساهمة في هذا وقد وجد الباحث أن بإمكانه أن ي    

مبتكرة فكانت هذه المساهمة طريقة ,  حل لمشكلة التكافؤ

     طريقة الغرابي في التكافؤ بين مجموعات ) بـ اها أسم

 .( البحث 
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جميع  –إن لم نقل  –إن هذه الطريقة قد تجاوزت أغلب     

فهي لم تتعامل ,  منها الطرق المتبعة سابقا العيوب التي تشكو

بل نجحت في إجراء التكافؤ بين , مع المتغيرات بشكل انفرادي 

من خالل ترميز , المجموعات في جميع المتغيرات مرة واحدة 

 .معالجتها بمعادلة رياضية مبتكرة المتغيرات و

     

االحتمال حتمل بدرجة عالية من يوإنما , جزم يال  الباحث إن    

وأن , أن تقدم حال للتكافؤ بين المجموعات  هأن بإمكان طريقت ,

ار بالوسائل اإلحصائية هذا الحل علمي ؛ إلنه قابل لالختب

 .المناسبة 

 

في حل التكافؤ بين  هذه الطريقة الباحث د عرضلق    

مجموعات البحث على العديد من األساتذة وطلبة الدراسات 

بحيث أن , الطريقة استحسان الجميع  وقد نالت هذه, العليا 

الكثير منهم نصح بضرورة أن تنشر هذه الطريقة لكي يتم 

االستفادة منها من قبل الباحثين في جميع المجاالت التي تعنى 

العلوم التربوية )  وبالذات في مجال, مجموعات بالتكافؤ بين ال

  (.والنفسية 

 

يدي نضع هذا الجهد المتواضع بين , لهذا النصح واستجابة     

عسى أن يسهم ولو بشكل بسيط في تقدم , جميع الباحثين 

  . البحث العلمي في وطننا العزيز وتطوير
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 رضا حسن الغرابي                                                     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقةعرض ال
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 يمكن توضيح طريقة الغرابي في التكافؤ بين مجموعات    

  .البحث من خالل الخطوات التالية 

 

ما بين تحديد عدد المجموعات المراد تحقيق التكافؤ في: أوال     

 .في متغيرات معينة   أفرادها

 

فيها التكافؤ تحقيق  التي يراد تحديد عدد المتغيرات: ثانيا     

 .وعتين  مالمجبين 

 

 –من حيث عدد الحاالت ( ن ) نشاكل بين المتغيرات : ثالثا     

 .ا كل متغير التي يمكن أن يظهر فيه –( م ) 

 

يمكن يظهر بواحدة من الحاالت (  1ن) فإذا كان المتغير      

 : الخمس التالية 

 

 أ  1ن – 1    

 ب  1ن – 2    

 ج 1ن – 3    

 د  1ن – 4    

 هـ  1ن – 5    
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من (   2ن) اول ان نشاكل المتغير الثاني الذي هو نح      

  .تغير حيث عدد الحاالت التي يمكن أن يظهر بها الم

 

الثالث مع المتغيرين األول والثاني من متغيرثم نشاكل ال     

  .ت التي يمكن أن يظهر بها المتغير حيث عدد الحاال

 

مثال  –وإذا ما برزت لدينا مشكلة مفادها أن المتغير الثالث     

إال بإحدى  حالتين نحاول أن نفترض  يظهرال يمكن أن  –

ثالث حاالت أخرى غير واقعية يمكن أن يظهر بها المتغير 

بحيث أننا نشاكل المتغير الثالث مع , وذلك لغرض المشاكلة 

 .ت ين األول والثاني في عدد الحاالالمتغير

 

بعد المشاكلة نجعل المتغير الذي يشتمل على حاالت : رابعا     

ثم نرمز للحالة  1وهمية هو األول ويليه المتغيرين اآلخرين 

وبالحالة الثانية من كل , (   1) من كل متغير بالرقم ألولى ا

(  3) وبالحالة الثالثة من كل متغير بالرقم , (  2) متغير بالرقم 

خامسة وبالحالة ال(  4) الرابعة من كل متغير بالرقم وبالحالة , 

     ( . 5) من كل متغير بالرقم 

 

من الممكن أن ينتمي هناك العديد من الفئات التي :  خامسا    

قم ويمكن استخراج ر, المرمزة حسب بياناته ,  إليها كل فرد

 : بالمعادلة التالية  الفئة التي ينتمي إليها الفرد
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               3 –ن                       2 –ن                          1 –ن      

   .رخ +  ---(  1 – 3ر)  × ( م ) (  +  1 – 2ر) × (  م (  +   )  1 – 1ر) × ( م )  

 

بعد , الت التي يظهر بها كل متغير  حاالعدد : تعني ( م )     

( م )  –من حيث عدد الحاالت ( ن ) المشاكلة بين المتغيرات 

 .لتي يمكن أن يظهر فيها كل متغير ا –

 

 .د المتغيرات تعني عد( ن )     

 .من بيانات الفرد تعني رقم الرمز األول (  1ر)     

 .قم الرمز الثاني من بيانات الفرد تعني ر( 2ر)     

 .من بيانات الفرد الثالث الرمز رقم تعني (  3ر)     

 .م الرمز األخير من بيانات الفرد تعني رق( رخ )     

 

م الفئة التي ينتمي إليها وبتطبيق المعادلة نحصل على رق    

 .الفرد 
 

نالحظ أرقام الفئات التي نحصل عليها من المعادلة : سا ساد    

(  32) فمثال إذا تكرر الرقم ,  ثم نجمع األرقام المتكررة, 

(  32) الفئة  الناتج من المعادلة عشر مرات فهذا يعني أن

الناتج من (  41) وإذا تكرر الرقم ,  تحتوي على عشرة أفراد 

تحتوي على (  41) الفئة  المعادلة تسع مرات فهذا يعني أن

  . تسعة أفراد
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 : لنفترض أن نتاج ما سبق من الخطوات هو التالي : ا سابع    

 

 . أفراد(  8) تحتوي على (  2) الفئة  – 1    

     .أفراد (  12) تحتوي على (  3) ة فئال – 2    

 . أفراد (  3) تحتوي على (  4) ئة لفا – 3    

  . راد أف(  9) تحتوي على (  7) الفئة  – 4    

 .أفراد (  7) تحتوي على (  9) ئة لفا -5    

   .أفراد (   5) ى تحتوي عل(  11) الفئة  – 6    

  .أفراد (  4) تحتوي على (  13) ئة لفا – 7    

  .أفراد (  4) تحتوي على (  16) ئة فال – 8    

  .أفراد (  4) تحتوي على (  21) ئة فال – 9    

  .أفراد (  4) تحتوي على (  22) فئة ال – 11    

 

 : ثامنا   

 

    زوجي ال المحتوى نتجه إلى الفئات ذات: ة األولى الخطو    

,  2] وهي الفئات (  من األفرادأي تشتمل على عدد زوجي ) 

إلى نصفين نصف  ونقسم أفرادها[  22,  21,  16,  13,  3

  .لتجريبية ونصف للمجموعة الضابطة للمجموعة ا
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 4) فئات ذات المحتوى الفردي نتجه إلى ال: الخطوة الثانية     

لتتحول إلى فئات  نستبعد من كل فئة فرداف, (  11,  9 , 7, 

  .ملنا مع الفئات الزوجية السابقة زوجية ونتعامل معها كما تعا

 

المستبعدين وهم أربعة  يبقى لدينا األفراد: خطوة الثالثة ال    

وتقسيمهم على  وهؤالء يمكن الموازنة بينهم, تتفاوت بياناتهم 

  .المجموعتين بسهولة 

 

على الرغم من سهولة الموازنة بين األفراد هذا و    

تار خيمكن أن ي, المستبعدين وتقسيمهم على المجموعتين 

, الباحث بشكل مسبق عينة أكبر مما يحتاج إليه في دراسته 

وجعل وذلك لغرض تالفي الموازنة بين األفراد المستبعدين 

  . وإتقانا أكثر ضبطا عملية التكافؤ

     

ي أن تكون احتمال عالي جدا فعلى هكذا نكون قد حصلنا     

 .المجموعتين متكافئتين 

 

 

 

    (في مجال العلوم التربوية والنفسية : ) مثال
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عدد  طالبمن اللنفرض اننا نريد أن نكافي بين مجموعتين     

 : في ثالث متغيرات فقط  هي (  31)  كل منهما 

 

درجات الطلبة في اللغة العربية المثبتة في سجالت : ) أوال      

  ( .رسة أو درجاته في اختبار قبلي المد

 

  ( .التحصيل الدراسي لآلباء : ) ا ثاني     

    

 .الجنس : ثالثا      

 

 خطوات العمل   

  

تحديد عدد المجموعات المراد تحقيق التكافؤ فيما : أوال     

  1وهي في هذا المثال مجموعتين  1بينها في متغيرات معينة 

 

بين بها التكافؤ  تحديد عدد المتغيرات التي يراد تحقيق: ثانيا     

 3= ن ) ثالثة متغيرات المثال والتي هي في هذا , المجوعتين 

  ( . حيث ن تمثل عدد المتغيرات ,

 

نشاكل بين المتغيرات المتعلقة بكل طالب من حيث : ثالثا     

, التي يمكن أن يظهر فيها كل متغير  –( م )  –عدد الحاالت 
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فإذا كان متغير الدرجة يمكن يظهر عند كل طالب بواحدة من 

 : لحاالت الخمس التالية   ا

 

 111إلى  91من  – 1     

   91إلى  81من   – 2    

    81إلى  71من  – 3    

  71إلى   61من  – 4    

  61إلى  51من  – 5    

 

نحاول ان نشاكل المتغير الثاني الذي هو تحصيل اآلباء مع      

المتغير األول من حيث عدد الحاالت التي يمكن أن يظهر بها 

 :         كاآلتي , عند كل طالب 

  

 تحصيل األب شهادة جامعية – 1    

 تحصيل األب شهادة اعدادية  – 2    

 تحصيل األب شهادة متوسطة   – 3    

 تحصيل األب شهادة ابتدائية  – 4    

 تحصيل األب أمي  – 5    

 

الثالث مع المتغيرين األول والثاني من ثم نشاكل المتغير      

  .التي يمكن أن يظهر بها المتغير  حيث عدد الحاالت
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هنا سوف تبرز لدينا مشكلة مفادها أن المتغير الثالث ال     

يمكن أن يظهر عند أي طالب إال بإحدى  حالتين أما ذكر أو 

 فما العمل ؟  , أنثى 

 

نحاول أن نفترض ثالث حاالت أخرى غير واقعية يمكن أن     

بحيث أننا نشاكل , يظهر بها المتغير وذلك لغرض المشاكلة 

ثاني في عدد الحاالت مع المتغيرين األول والالمتغير الثالث 

 :كاآلتي 

 

   طالب ذكر  – 1     

 طالب إنثى    –2     

 طالب ذكر خارق    –3     

 طالب انثى خارقة   –4     

  .االفتراضات  أو أي شيء من , طالب ذكر فضائي   – 5     

 

بعد المشاكلة نجعل المتغير الذي يشتمل على حاالت : ا رابع    

وهمية هو األول ويليه درجات اللغة العربية ويليه تحصيل 

, (   1) ثم نرمز للحالة األولى من كل متغير بالرقم , اآلباء 

وبالحالة الثالثة من , (  2) وبالحالة الثانية من كل متغير بالرقم 

الة الرابعة من كل متغير بالرقم وبالح, (  3) كل متغير بالرقم 

     ( . 5) خامسة من كل متغير بالرقم وبالحالة ال(  4) 

 



17 

 

 1,  1,  1) وفق ما تقدم فإن الطاب الذي بياناته تكون على      

( ذكر ) أن هذا الطالب : الي يمكن ترجمتها بالشكل الت( 

[ (  111) إلى (  91) ته تتراوح من درج ]وتحصيله الدراسي 

 ( .حائز على شهادة جامعية ) لده  وتحصيل وا ,

 

, فيمكن ترجمتها (  4,  3,  3) وأما الطالب الذي بياناته       

درجته تترواح بين :  تحصيله , ( ذكر خارق ) أن هذا الطالب 

  ( .شهادة ابتدائية ) تحصيل والده وأن , (  81 – 71) 

 

الممكن أن ينتمي هناك العديد من الفئات التي من : ا خامس    

ويمكن استخراج رقم الفئة التي , حسب بياناته , إليها كل طالب 

 : ينتمي إليها الطالب بالمعادلة التالية 

 
               3 –ن                         2 –ن                         1 –ن      

 .رخ +  --(  1 – 3ر) × ( م )  (  +  1 – 2ر) × (  م (  +   )  1 – 1ر) × ( م ) 

 

 (   4,  4,  2) لنفترض أن بيانات طالب معين هي      

 

 1 في مثالنا(  5) عدد حاالت كل متغير وهي : تعني ( م )     

 -في مثالنا (  3) تعني عدد المتغيرات وهي ( ن )     

     الذي هو تعني الرقم األول من بيانات الطالب  و(  1ر)     

 .كما افترضنا أعاله (  2) 
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   تعني الرقم الثاني من بيانات الطالب الذي هو الرقم ( 2ر)     

  . كما افترضنا أعاله(  4) 

ت نابما أن الرقم الثالث هو الرقم األخير من بيا( رخ )     

فإن المعادلة سوف ال يدخل في , الطالب بحسب افتراضنا 

والذي هو ( رخ )  بل يدخل في حساباتها, (  3ر) حساباتها 

  1بحسب االفتراض (  4) الرقم 

 

 : وبتطبيق المعادلة     

 
           3 – 1                                  3 – 2  

     (5  ) × (2 – 1  (   +  )5  ) × (4 – 1   +   )4 

 

     =25  ×1  +5  ×3  +4  

 

     (  4,  4,  2) رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  44=     

,  71إلى  61وهو الطالبة األنثى التي درجتها تتراوح من  ]

 [ .الدها حائز على شهادة ابتدائية وتحصيل و

 

نالحظ أرقام الفئات التي نحصل عليها من المعادلة : سا ساد    

(  32) رر الرقم فمثال إذا تك, ثم نجمع األرقام المتكررة  ,

(  32) الناتج من المعادلة عشر مرات فهذا يعني أن الفئة 

الناتج من (  41) وإذا تكرر الرقم , تحتوي على عشر طالب 
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على تحتوي (  41) المعادلة تسع مرات فهذا يعني أن الفئة 

  .تسع طالب 

 

 : لنفترض أن نتاج ما سبق من الخطوات هو التالي : ا سابع    

 

 ب طال(  8) تحتوي على (  2) الفئة  – 1    

 طالب     (  12) تحتوي على (  3) الفئة  – 2    

 طالب (  3) تحتوي على (  4) الفئة  – 3    

 طالب (  9) تحتوي على (  7) الفئة  – 4    

 طالب (  7) تحتوي على (  9) الفئة  -5    

 طالب (   5) تحتوي على (  11) الفئة  – 6    

 طالب(  4) تحتوي على (  13) الفئة  – 7    

 طالب (  4) تحتوي على (  16) الفئة  – 8    

 طالب (  4) تحتوي على (  21) الفئة  – 9    

 طالب (  4) تحتوي على (  22) الفئة  – 11    

 

 :ا ثامن    

 

     نتجه إلى الفئات التي محتواها زوجي :  الخطوة األولى     

,  2] وهي الفئات ( عدد زوجي من الطالب  أي تشتمل على) 

ونقسم طالبها إلى نصفين نصف [  22,  21,  16,  13,  3

  .لتجريبية ونصف للمجموعة الضابطة للمجموعة ا
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 4) نتجه إلى الفئات ذات المحتوى الفردي : الخطوة الثانية     

نستبعد من كل فئة طالبا لتتحول إلى فئات (  11,  9,  7, 

  .ملنا مع الفئات الزوجية السابقة ونتعامل معها كما تعازوجية 

 

يبقى لدينا الطالب المستبعدين وهم أربعة : الخطوة الثالثة     

وهؤالء يمكن الموازنة بينهم وتقسيمهم على , تتفاوت بياناتهم 

  .تين بسهولة المجموع

 

ي أن تكون احتمال عالي جدا فعلى هكذا نكون قد حصلنا     

 .تين متكافئتين المجموع

                                   

 رابي في التكافؤ بين المجموعات فلسفة طريقة الغ    

 

ترتكز طريقة الغرابي في التكافؤ بين مجموعات البحث      

تؤدي إلى , على أساس أن المعادلة المقترحة لمعالجة البيانات 

هي في الحقيقة وهذه الفئة , رقم الفئة التي تمثل هذه البيانات 

التي الممكنة تمثل صورة واحدة من مجموعة الصور الكلية 

    .من األفراد   ليها بيانات أي فرديمكن أن تكون ع

 

ونريأد أن نكأافئ , نأتتي إلأى مجمأوعتين مأن الطأالب فحينما     

يظهأر أن بحيأث ان كأل متغيأر يمكأن , بينهم في ثالث متغيرات 
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ونحأاول أن نتوقأع الحالأة التأي يمكأن , بواحدة من ثالث حأاالت 

نجأد اننأا نعلأم أن هنأاك , أن يكون عليها كل طالب مأن الطأالب 

العديد من الصور الممكنة التي يمكأن أن يكأون عليهأا أي طالأب 

 :  –بعد الترميز  –هي و, من الطالب 

 

1 – 1  ,1  ,1  

2 – 1  ,1  ,2  

3 – 1  ,1  ,3  

4 – 1  ,2  ,1  

5 – 1  ,2  ,2  

6 – 1  ,2  ,3  

7 – 1  ,3  ,1  

8 – 1  ,3  ,2  

9 – 1  ,3  ,3  

11 – 2  ,1  ,1  

11 – 2  ,1  ,2  

12 – 2  ,1  ,3  

13 – 2  ,2  ,1  

14 – 2  ,2  ,2  

15 – 2  ,2  ,3  

16 – 2  ,3  ,1  

17 – 2  ,3  ,2  
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18 – 2  ,3  ,3  

19 – 3  ,1  ,1  

21 – 3  ,1  ,2  

21 – 3  ,1  ,3  

22 – 3  ,2  ,1  

23 – 3  ,2  ,2  

24 – 3  ,2  ,3  

25 – 3  ,3  ,1  

26 – 3  ,3  ,2  

27 – 3  ,3  ,3  

والمعادلة المقترحة بإمكانها أن تشير لنا إلى أي فئة من       

بمجرد معرفة , ينتمي الطالب  –الصور الممكنة  –هذه الفئات 

 .معالجتها وبياناته 

 

 : ( بدون معادلة )  طريقة الغرابي بصورتها األولية 

 

لنفرض اننا نريد أن نكافي بين مجموعتين  :النموذج األول 

في متغيرين طالبا (  31) اسبين  عدد كل منهما بعد استبعاد الر

 : فقط  هما 

 

درجات الطلبة في اللغة العربية المثبتة في سجالت : ) أوال      

  ( .رسة أو درجاته في اختبار قبلي المد
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  ( .التحصيل الدراسي لآلباء : ) ا ثاني     

 

     والتي ستكون طويلة لغرض التوضيح  –خطوات العمل 

 :  -فقط  

 

ونفترض أن الدرجة التي , نتتي على المتغير األول : أوال     

(  111) إلى (  91) يحصل عليها الطالب والتي تتراوح من 

ونفترض أن , (  1) ونرمز لها بالرمز , جيدة جدا جة هي در

) إلى (  81) لطالب وتتراوح من الدرجة التي يحصل عليها ا

ونفترض أن , (  2) ونرمز لها بالرمز , هي درجة جيدة (  91

(  65) الدرجة التي يحصل عليها الطالب والتي تتراوح من 

رض أن ونفت 1(  3) ونرمز لها , هي متوسطة (  81) إلى 

(  51)  ها الطالب والتي تتراوح من الدرجة التي يحصل علي

 ( . 4)  ونرمز لها بالرمز, هي ضعيفة (  65) إلى 

 

هذا وال مشاحة في االصطالحات والرموز ما دام الغرض     

فال تتثير على التكافؤ فيما إذا كان مصطلح جيد , تحقيق التكافؤ 

جدا أو جيد أو ضعيف هو وصف مناسب لحالة المتغير أم أنه 

عليها لتحقيق التكافؤ  ألن هذه األوصاف نتفق, ر مناسب غي

 .متغير هو الوصف الدقيق لحالة ال فقط وليس هدفها
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ونفترض أن الطالب الذي , نتتي على المتغير الثاني : ثانيا     

لدى والده شهادة جامعية أن تحصيل والده جيد جدا ونرمز له 

وأن الطالب الذي لدى والده شهادة  اعدادية أو , (  1) بالرمز 

   ونرمز له بالرمز , أن تحصيل والده جيد , ما هو قريب منها 

الب الذي لدى والده شهادة المتوسطة أن وأن الط, (  2) 

وأن الطالب , (  3) ونرمز له بالرمز , تحصيل والده متوسط 

ونرمز له , ه ضعيف أن تحصيل والد, الذي والده غير متعلم 

 ( . 4) بالرمز 

 

,  1) وفق ما تقدم فإن الطاب الذي بياناته تكون على : ثالثا      

أن هذا الطالب تحصيله جيد : يمكن ترجمتها بالشكل التالي (  1

وتحصيل , [ (  111) إلى (  91) درجته تتراوح من  ] جدا 

 ( .حائز على شهادة جامعية ) جدا  والده جيد

 

أن  :فيمكن ترجمتها (  4,  3) ياناته وأما الطالب الذي ب      

    – 65) درجته تترواح بين :  هذا الطالب تحصيله متوسط

  ( .غير متعلم ) ده ضعيف تحصيل والوأن , (  81

 

ن أن تكون عليه الصور الممكنة لما يمككل نستخرج : رابعا     

       اسم ) ولنرمز إلى الصورة الممكنة , بيانات كل طالب 

  1( الفئة 
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وكذلك , حاالت (  4) بما أن المتغير األول يشتمل على     

    فإن الفئات الممكنة , المتغير الثاني يشتمل على أربع حاالت 

 : تساوي ( الصور الممكنة لما يمكن أن يكون عليه كل طالب ) 

 
 ن       

 م          
 ن                                                                       

 م=  فإن ع ( ع ) فإذا رمزنا لعدد الصور الممكنة بـ      

 
                                     2  

فئة هي   16=  4×  4=      4= إذن ع في هذا المثال     

 :كاآلتي 

 

فالعدد األول , ترتيب الصور الممكنة يخضع لنظام : تنبيه 

ويليه العدد , من اليمين يمثل حاالت المتغير األول  ءاابتدا

 وهكذا هو الحال في, الثاني الذي يمثل حاالت المتغير الثاني 

 1بقية المتغيرات مهما كان عددها 

 

1 –  (1  ,1  ) 

2 –  (1  ,2  ) 

3 –  (1  ,3  ) 

4 –  (1  ,4  ) 

5 –  (2  ,1 ) 
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6 –  (2  ,2  ) 

7 –  (2  ,3  ) 

8 –  (2  ,4  ) 

9 –  (3  ,1  ) 

11-   (3  ,2  ) 

11-  (3  ,3  ) 

12 –  (3  ,4  ) 

13 –  (4  ,1  ) 

14 –  (4  ,2  ) 

15 –  (4  ,3  ) 

16 –  (4  ,4  ) 

 

  .رف ترجمتها بالطبع أن هذه البيانات نحن نع     

 

 ,نحول بيانات الطالب إلى الرموز المتفق عليها : خامسا     

  على الفئات المناسبة (  الستون) ونقوم بتوزيع بيانات الطلبة 

  .لها 

لتي ال تشتمل ا) نهمل الفئات الفارغة المحتوى  –سادسا     

ثم , إذ ال تتثير لها على التكافؤ ( الطالب على أي عدد من 

على وفق ما معها ونتعامل , ذات المحتوى ننتقل إلى الفئات 

  .فيما تفدم أوضحناه 
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ولكن ما ذا نفعل حينما يكون لدينا ثالث : النموذج الثاني 

التحصيل ) إلى المتغيرين السابقين كتن نضيف , متغيرات 

 ؟ ( الدراسي لألمهات 

 

 : الجواب 

 

ترميز المتغيرات الثالث حسب الحاالت التي يشتمل : أوال     

كما هو واضح من الخطوتين األولى والثانية , عليها كل متغير 

  1في النموذج السابق 

 

الصور الممكنة لما يمكن أن تكون عليه كل نستخرج : ثانيا     

  ( .اسم الفئة ) ى الصورة الممكنة ولنرمز إل, بيانات كل طالب 

 

وكذلك , حاالت (  4) بما أن المتغير األول يشتمل على     

فإن , وكذلك الثالث , المتغير الثاني يشتمل على أربع حاالت 

الصور الممكنة لما يمكن أن يكون عليه كل )   الفئات الممكنة 

تساوي   –حسب المعادلة التي أوضحناها فيما تقدم  –( طالب 

 : فئة هي كاآلتي (  64=  4×  4×  4) 

 

1 –  (1  ,1  ,1  ) 

2 –  (1  ,1  ,2  ) 

3 –  (1  ,1  ,3  ) 
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4 –  (1  ,1  ,4  ) 

5 –  (1  ,2  ,1  ) 

6 –  (1  ,2  ,2  ) 

7 –  (1  ,2  ,3  ) 

8 –  (1  ,2  ,4  ) 

9 –  (1  ,3  ,1  ) 

11 –  (1  ,3  ,2  ) 

11 –  (1  ,3  ,3  ) 

12 –  (1  ,3  ,4  ) 

13 -   (1  ,4  ,1  ) 

14 –  (1  ,4  ,2  ) 

15 –  (1  ,4  ,3  ) 

16 –  (1  ,4  ,4  ) 

17 –  (2  ,1  ,1  ) 

18 –  (2  ,1  ,2  ) 

19 –  (2  ,1  ,3  ) 

21 –  (2  ,1  ,4  ) 

21 –  (2  ,2  ,1  ) 

22 –  (2  ,2  ,2  ) 

23 –  (2  ,2  ,3  ) 

24 –  (2  ,2  ,4  ) 

25 –  (2  ,3  ,1  ) 
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26 –  (2  ,3  ,2  ) 

27 –  (2  ,3  ,3  ) 

28 –  (2  ,3  ,4  ) 

29 –  (2  ,4  ,1  ) 

31 –  (2  ,4  ,2  ) 

31 –  (2  ,4  ,3  ) 

32 –  (2  ,4  ,4  ) 

33 –  (3  ,1  ,1  ) 

34 –  (3  ,1  ,2  ) 

35 –  (3  ,1  ,3  ) 

36 –  (3  ,1  ,4  ) 

37 –  (3  ,2  ,1  ) 

38 –  (3  ,2  ,2  ) 

39 –  (3  ,2  ,3  ) 

41 –  (3  ,2  ,4  ) 

41 –  (3  ,3  ,1  ) 

42 –  (3  ,3  ,2  ) 

43 –  (3  ,3  ,3  ) 

44 –  (3  ,3  ,4  ) 

45 –  (3  ,4  ,1  ) 

46 –  (3  ,4  ,2  ) 

47 –  (3  ,4  ,3  ) 
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48 –  (3  ,4  ,4  ) 

49 –  (4  ,1  ,1  ) 

51 –  (4  ,1  ,2  ) 

51 –  (4  ,1  ,3  ) 

52 –  (4  ,1  ,4  ) 

53 –  (4  ,2  ,1  ) 

54 –  (4  ,2  ,2  ) 

55 –  (4  ,2  ,3  ) 

56 –  (4  ,2  ,4  ) 

57 –  (4  ,3  ,1  ) 

58 –  (4  ,3  ,2  ) 

59 –  (4  ,3  ,3  ) 

61 –  (4  ,3  ,4  ) 

61 –  (4  ,4  ,1  ) 

62 –  (4  ,4  ,2  ) 

63 –  (4  ,4  ,3  ) 

64 –  (4  ,4  ,4  ) 

  

علما أن عدد )   –نهمل الفئات الفارغة المحتوى : ثالثا     

( الفئات في هذا النموذج هي من األساس أكبر من عدد الطلبة 

ثم نتعامل مع الفئات ذات , تتثير لها على التكافؤ إذ ال ,  –

    .ما أوضحناه سابقا  على وفقالمحتوى 
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 :   طريقة الغرابي  بصورتها األولية وبات التي تواجهالصع

 

وقد يقال هذا عمل معقول في حدود أن تكون هناك ثالث     

ولكن األمر , حاالت (  4) وكل متغير يشتمل على , متغيرات 

, سيصبح معقد جدا حينما سيكون هناك عدد متغيرات كبير 

الصور الممكنة إذ أن عدد , متغيرات (  5) حينما يكون مثال 

×  4×  4 )في هذه الحالة وكما يقول الباحث نفسه سوف تكون 

عدد هائل ال يمكن التعامل معه  وهذا(  1124=  4×  4×  4

وبذلك تسقط هذه الفكرة من رأس , بسهولة من الناحية العملية 

وكذلك هو القول نفس القول  1ألنها تعجز عن تحقيق التكافؤ 

يكون للمتغير  ر الواحدة متعددة كانحينما تكون حالة المتغي

   .الواحد عشر حاالت 

 

 

 

  طريقة الغرابي في صورتها المطورة

 

 : لنتتمل جيدا في المعادلة التالية  ( :أوال )     
 

               3 –ن                        2 –ن                         1 –ن     

  . رخ+  --(  1 – 3ر) × ( م ) (  +  1 – 2ر) × (  م (  +   )  1 – 1ر) × ( م ) 
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والتي هي في النموذجين ) عدد حاالت كل متغير : تعني ( م ) 

 (حاالت لكل متغير  4

 تعني عدد المتغيرات( ن ) 

 تعني الرقم األول من أرقام الفئة التي نريد تحديدها (  1ر) 

 الفئة التي نريد تحديدها  تعني الرقم الثاني من أرقام(  2ر) 

 تعني الرقم الثالث من أرقام الفئة التي نريد تحديدها (  3ر) 

 .ني الرقم األخير من أرقام الفئة تع( رخ ) 

 

هذه المعادلة بإمكانها أن تحدد رقم الفئة التي ينتمي إليها     

  .طالب مهما كان عدد الفئات كبيرا ال

 

وسيتضح , األول والنموذج الثانيى النموذج لنطبق أمثلة عل    

للقارئ أن هذه المعادلة صالحة لتحديد رقم أي فئة مهما كان 

  .كبيرا  عدد الفئات

 

 

 اختبار المعادلة في ضوء النموذج األول 

 

ما هي أرقام الفئات التي ينتمي إليها الطالب ذوي البيانات     

  :التالية 

 

     3,  3: الطالب األول     
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  4,  2: الطالب الثاني     

  3,  1: الطالب الثالث     

 : الجواب    
                              2 – 1  

  3(  +   1 – 3) × (  4) : الطالب األول      

 

رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  11=  3+  2×  4=     

األول وهو مطابق  لترتيبها الذي أوردناه في ترتيب الفئات 

 . للنموذج األول 

 
                                        2 – 1  

  4( +  1 – 2) × (  4) : الطالب الثاني     

 

إليها الطالب  رقم الفئة التي ينتمي   8=  4+  1×  4=     

لترتيبها الذي أوردناه في ترتيب الفئات الثاني وهو مطابق 

 .للنموذج األول 

 
                             2 – 1  

  3( +  1 – 1) × (  4) : الطالب الثالث     

 

رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب   3=  3+  1×  4=      

ه في ترتيب الفئات أوردناالثالث وهو مطابق  لترتيبها الذي 

 .للنموذج األول 
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 اختبار المعادلة في ضوء النموذج الثاني 

 

ما هي أرقام الفئات التي ينتمي إليها الطالب ذوي البيانات     

 : التالية 

 

  4,  2,  3: الطالب األول     

  4,  4,  4: الطالب الثاني     

 3,  4,  1: الطاب الثالث     

    

  :الجواب 

 
                             3 -1                                 3 – 2   

(  1 – 2) × (  4( +  )  1 – 3) × (  4) : الطالب األول     

 +4  

 

      =16  ×2  +4  ×1  +4  

رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  41=  4+  4+  32=      

األول وهو مطابق  لترتيبها الذي أوردناه في ترتيب الفئات 

  1للنموذج الثاني 

 
                             3 – 1                             3 – 2  



35 

 

(  1 – 4) × (  4( + )  1 – 4) × (  4) : الطالب الثاني     

 +4  

 

     =16  ×3  +4  ×3  +4  

 

رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  64=  4+  12+  48=     

الثاني وهو مطابق  لترتيبها الذي أوردناه في ترتيب الفئات 

  1للنموذج الثاني 
                                       3 – 1                             3 – 2    

(  1 – 4) × (  4( + )  1 – 1) × (  4) : الطالب الثالث     

 +3  

 

     =16  ×1  +4  ×3  +3  

 

رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  15=  3=  12+  1=     

الثالث وهو مطابق  لترتيبها الذي أوردناه في ترتيب الفئات 

 للنموذج الثاني  

 

وعلى أي , المعادلة بعد أن فهمنا فلسفة هذه  ( :ثانيا )     

واختبرنا نجاحها , أساس تقوم وما الذي تحدده بالضبط 

ا يمكننا أن نؤكد أن هذه المعادلة يمكنها أن تساعدن, وفعاليتها 

إذا أننا , ضحناها فيما سبق في التخلص من الصعوبات التي أو
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بموجب هذه المعادلة سوف ال نحتاج إلى عرض وترتيب جميع 

لما يمكن أن تكون عليه بيانات ( مكنة الصور الم) الفئات 

بغض النظر عما إذا كانت هذه البيانات تتعلق , الطلبة 

أو أربع أو  وما إذا كان لكل متغير ثالث, بمتغيرين أو أكثر 

 .خمس حاالت أو أكثر 

 

 حتاجه هو بالضبط توزيع الطالب علىفإذا ما علمنا أن ما ن    

جميع  وال نحتاج الى معرفة, الفئات التي ينتمون إليها فقط 

فالفئات المهملة ال عالقة لها  –الفئات ومن ضمنها المهملة 

فإن المعادلة  –بإجراءات عملية التكافؤ ألنها فارغة المحتوى 

 .لك بدون إجراء عرض لجميع الفئات قادرة أن توفر لنا ذ

  

طالبا نريد أن نقسمهم (  61) ا حينما يكون لدين: بمعنى آخر     

لكل , إلى مجموعتين متكافئتين على اساس خمس متغيرات 

فإنه في هذه الحالة سوف يكون لدينا , حاالت (  4) متغير 

فئة  1124(  4×  4×  4×  4×  4) بحسب ما أوضحناه سابقا 

ولكننا حينما ندقق جيدا سوف نجد اننا حتى لو وزعنا الطالب , 

 –وصادف , وفق الحسابات التي نجريها بالمعادلة على الفئات 

أن كان لكل طالب فئته  –وهو احتمال ضعيف جدا جدا 

الخاصة به فهذا يعني أن الفئات التي سنتعامل معها إلجراء 

وهذا يعني أننا , فئة (  61) التكافؤ بين المجموعتين هي 
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إما مهملة فئة ألنها ستكون فئات  964(  61 – 1124) سنهمل 

 .فارغة المحتوى أو 

 

هكذا يتضح أن المعادلة سوف توجهنا مباشرة نحو الفئات     

وبالتالي هي التي سيتم التعامل معها , التي ينتمي إليها الطلبة 

وتغنينا عن إجراء عرض , إلجراء التكافؤ بين المجموعتين  

وبذلك نتجاوز الصعوبات , لجميع الفئات حتى المهملة منها 

  تكون عائقا أمام الطريقة بصورتها أنها قد التي أوضحنا 

  . األولية

 

وليكن عدد حاالت أي , إذن ليكن عدد المتغيرات أيا كان    

وليكن بالتالي مجموع الفئات أيا كان باالالف , متغير أيا كانت 

فإن ما يهمنا فقط هو تحديد الفئات ذات , أو بعشرات اآلالف 

وبالتالي يتم التعامل معها ,  المحتوى التي ينتمي إليها الطلبة

, وهذا هو ما توجهنا له المعادلة بشكل مباشر , إلجراء التكافؤ 

وليس يهمنا بعد ذلك الفئات الفارغة المحتوى التي ليس لها 

 1تتثير في عملية التكافؤ مهما كان عدد هذه الفئات كبيرا 

 

ب لنعود إلى النموذجين األول والثاني ونعيد صياغتهما بحس    

 :وعلى ضوءه يمكن التعميم ألي نموذج جديد , هذا المعنى 

  

 : موذج األول على وفق المعادلة المقترحةالن
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حسب الحاالت التي يشتمل عليها  ترميز المتغيرين: أوال     

كما هو واضح من الخطوتين األولى والثانية في , كل متغير 

  1النموذج السابق 

 

التي ينتمي إليها نتجه مباشرة الى تحديد أرقام الفئات : ثانيا     

الفئات  ستظهر لنا والمعادلة, كل طالب عن طريق المعادلة 

وبذلك سوف تتحدد قيمة محتوى كل فئة , ذات المحتوى فقط 

فإذا كانت بيانات , بحسب البيانات التي ستعرض في المعادلة 

فسيندرج الطالب  طالب معين تختلف عن بيانات طالب آخر

وسيندرج الطالب  ,األول تحت رقم الفئة المحدد بالمعادلة 

الثاني تحت رقم الفئة المحدد بالمعادلة والمختلف عن رقم فئة 

اما إذا كانت بيانات طالبين   1الطالب األول الختالف بياناتهما 

فسيندرج الطالبان تحت نفس رقم فئة  المحدد , متشابهتان 

 1به البيانات بينهما بالمعادلة لتشا

 

  1التعامل مع الفئات ذات المحتوى : ثالثا      

 

 :  وفق المعادلة المقترحة على النموذج الثاني  
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ترميز المتغيرات الثالث حسب الحاالت التي يشتمل : أوال     

كما هو واضح من الخطوتين األولى والثانية , عليها كل متغير 

  1في النموذج السابق 

 

نتجه مباشرة الى تحديد أرقام الفئات التي ينتمي إليها : ثانيا     

وبذلك ستظهر لنا المعادلة الفئات ذات المحتوى , كل طالب 

وبذلك سوف تتحدد قيمة محتوى كل فئة بحسب البيانات , فقط 

فإذا كانت بيانات طالب معين , التي ستعرض في المعادلة 

الب األول تحت رقم تختلف عن بيانات طالب آخر فسيندرج الط

وسيندرج الطالب الثاني تحت رقم الفئة  ,الفئة المحدد بالمعادلة 

المحدد بالمعادلة والمختلف عن رقم فئة الطالب األول الختالف 

فسيندرج , اما إذا كانت بيانات طالبين متشابهتان   1بياناتهما 

الطالبان تحت نفس رقم فئة  المحدد بالمعادلة لتشابه البيانات 

 بينهما 

 

 1التعامل مع الفئات ذات المجتوى : ثالثا      

 

 

 

 

   صعوبات وحلول                         
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تعامل الباحث مع النموذج األول على أساس  :الصعوبة األولى 

, أن المتغيرات  مرنة وقابلة ألن يصاغ كل منها بتربع حاالت 

ولكن ماذا لو أردنا أن ندخل في المكافئة مع هذه المتغيرات 

غير قابل ألن يصاغ بتربع  ( كالجنس مثال ) متغير ثنائي 

  .حاالت 

 

 : الحل     

 

نشاكل المتغير الثنائي مع ان  الحالة نحاول في هذه    

وذلك بافتراض حالتين غير واقعيتين , المتغيرين الرباعيين 

)    بان نرمز للذكر بـ , ليصبح متغيرا رباعيا , للمتغير الثنائي 

ولألنثى الخارقة " ( 3) ولذكر خارق بـ (  2) ولألنثى بـ (  1

ولكن نراعي , وفق المعادلة على ونجري الحسابات (  "4) بـ 

ألنها كلها تؤدي (   "4) و " ( 3) همال البيانات التي تبدأ بـ إ

إلى أرقام فئات افتراضية لغرض تحقيق توازن بين المتغيرات 

  .فقط 

 

لنفرض اننا نريد أن نكافي بين مجموعتين عدد كل : مثال 

 : في ثالث متغيرا ت هي (  31) منهما بعد استبعاد الراسبين   

 

 الجنس  : أوال     
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درجات الطلبة في اللغة العربية المثبتة في سجالت : ) ثانيا      

  ( .رسة أو درجاته في اختبار قبلي المد

 

  ( .التحصيل الدراسي لآلباء : ) ا ثاالث     

 

 : خطوات العمل 

 

نالحظ أن المتغير الثاني والثالث هما من أنواع المتغيرات     

بينما المتغير األول ال , التي يمكن التحكم في تعدد حاالتها 

 .إذ أن الجنس إما ذكر أو أنثى ,  يمكن التحكم في حاالته

 

نتتي على المتغيرات القابلة للتحكم في حاالتها : أوال     

فنجعل لكل متغير , ؤ ونشاكل بين حاالتها بما يخدم عملية التكاف

 .أربع حاالت 

 

ونفترض , وفق ما تقدم نتتي على المتغير الثاني على :  ثانيا    

(  91) أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب والتي تتراوح من 

, (  1) ونرمز لها بالرمز , هي درجة جيدة جدا (  111)  إلى 

    صل عليها الطالب وتتراوح من ونفترض أن الدرجة التي يح

(  2) بالرمز ونرمز لها , هي درجة جيدة (  91) إلى (  81) 

ونفترض أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب والتي تتراوح , 

 ( . 3) ونرمز لها , هي متوسطة (  81) إلى (  65) من 
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ونفترض أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب والتي       

ونرمز لها , ضعيفة هي (  65) إلى (  51) تتراوح من  

 ( . 4) بالرمز 

 

, ق ما تقدم أيضا نتتي على المتغير الثالث وفعلى : ثانيا     

ونفترض أن الطالب الذي لدى والده شهادة جامعية أن تحصيل 

وأن الطالب الذي لدى , (  1) والده جيد جدا ونرمز له بالرمز 

أن تحصيل والده , والده شهادة  اعدادية أو ما هو قريب منها 

الده شهادة وأن الطالب لدى و, (  2) ونرمز له بالرمز , جيد 

        ونرمز له بالرمز , المتوسطة و أن تحصيل والده متوسط 

ه أن تحصيل والد, وأن الطالب الذي والده غير متعلم , (  3) 

 ( . 4) ونرمز له بالرمز , ضعيف 

 

نتتي بعد ذلك لنشاكل تشاكال افتراضيا بين المتغير : رابعا     

لمتغير األول أربع فنفترض أن ل, األول والمتغيرين اآلخرين 

وذكر (  2) وأنثى نرمز له (  1) ذكر نرمز له : حاالت هي 

 .(  " 4) وأنثى خارقة نرمز لها "  ( 3)  خارق نرمز له 

 

    , 1, 1) وفق ما تقدم فإن الطاب الذي بياناته تكون على     

, أن هذا الطالب ذكر : يمكن ترجمتها بالشكل التالي (  1
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[ (  111) إلى (  91) جته تتراوح من در ]تحصيله جيد جدا و

 ( .حائز على شهادة جامعية ) جدا  وتحصيل والده جيد, 

 

أن , فيمكن ترجمتها (  4,  3,  2) وأما الطالب الذي بياناته     

) درجته تترواح بين ) متوسط  اتحصيله( أنثى ) الطالب  هذا

  .( متعلم غير )  ضعيف  اوأن تحصيل والده, (  81 – 65

 

يمكن ترجمتها (  1,  1,  "3) وأما الطالب الذي بياناته     

   أن هذا الطالب ذكر خارق تحصيله جيد جدا : بالشكل التالي 

وتحصيل والده , (  111) إلى (  91) درجته تتراوح من ) 

 ( .حائز على شهادة جامعية ) جدا جيد 

 

 : رابعا     

 

  لبيان فلسفة  –المعدلة  تحقيق التكافؤ بدون ( أ )      

  : –الطريقة 

 

نستخرج الصور الممكنة لما يمكن أن تكون عليه بيانات      

  1( اسم الفئة ) ولنرمز إلى الصورة الممكنة , كل طالب 

 

وكذلك , حاالت (  4) بما أن المتغير األول يشتمل على     

 وكذلك المتغير, , المتغير الثاني يشتمل على أربع حاالت 
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الصور الممكنة لما يمكن أن يكون ) الثالث فإن الفئات الممكنة 

  فئة هي (  64=  4×  4×  4) تساوي ( عليه كل طالب 

 : كاآلتي 

 

فالعدد األول , ترتيب الصور الممكنة يخضع لنظام  :تنبيه 

ويليه العدد , من اليمين يمثل حاالت المتغير األول  ءاابتدا

وهكذا هو الحال في , متغير الثاني الثاني الذي يمثل حاالت ال

  1بقية المتغيرات مهما كان عددها 

 

1 –  (1  ,1  ,1  ) 

2 –  (1  ,1  ,2  ) 

3 –  (1  ,1  ,3  ) 

4 –  (1  ,1  ,4  ) 

5 –  (1  ,2  ,1  ) 

6 –  (1  ,2  ,2  ) 

7 –  (1  ,2  ,3  ) 

8 –  (1  ,2  ,4  ) 

9 –  (1  ,3  ,1  ) 

11 –  (1  ,3  ,2  ) 

11 –  (1  ,3  ,3  ) 

12 –  (1  ,3  ,4  ) 

13 -   (1  ,4  ,1  ) 



45 

 

14 –  (1  ,4  ,2  ) 

15 –  (1  ,4  ,3  ) 

16 –  (1  ,4  ,4  ) 

17 –  (2  ,1  ,1  ) 

18 –  (2  ,1  ,2  ) 

19 –  (2  ,1  ,3  ) 

21 –  (2  ,1  ,4  ) 

21 –  (2  ,2  ,1  ) 

22 –  (2  ,2  ,2  ) 

23 –  (2  ,2  ,3  ) 

24 –  (2  ,2  ,4  ) 

25 –  (2  ,3  ,1  ) 

26 –  (2  ,3  ,2  ) 

27 –  (2  ,3  ,3  ) 

28 –  (2  ,3  ,4  ) 

29 –  (2  ,4  ,1  ) 

31 –  (2  ,4  ,2  ) 

31 –  (2  ,4  ,3  ) 

32 –  (2  ,4  ,4  ) 

33 –  (3 "  ,1  ,1  ) 

34 –  (3 "  ,1  ,2  ) 

35 –  (3 "  ,1  ,3  ) 
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36 –  (3 "  ,1  ,4  ) 

37 –  (3 "  ,2  ,1  ) 

38 –  (3 "  ,2  ,2  ) 

39 –  (3 "  ,2  ,3  ) 

41 –  (3 "  ,2  ,4  ) 

41 –  (3 "  ,3  ,1  ) 

42 –  (3 "  ,3  ,2  ) 

43 –  (3 "  ,3  ,3  ) 

44 –  (3 "  ,3  ,4  ) 

45 –  (3 "  ,4  ,1  ) 

46 –  (3 "  ,4  ,2  ) 

47 –  (3 "  ,4  ,3  ) 

48 –  (3 "  ,4  ,4  ) 

49 –  (4 "  ,1  ,1  ) 

51 –  (4 "  ,1  ,2  ) 

51 –  (4 "  ,1  ,3  ) 

52 –  (4 "  ,1  ,4  ) 

53 –  (4 "  ,2  ,1  ) 

54 –  (4 "  ,2  ,2  ) 

55 –  (4 "  ,2  ,3  ) 

56 –  (4 "  ,2  ,4  ) 

57 –  (4 "  ,3  ,1  ) 
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58 –  (4 "  ,3  ,2  ) 

59 –  (4 "  ,3  ,3  ) 

61 –  (4 "  ,3  ,4  ) 

61 –  (4 "  ,4  ,1  ) 

62 –  (4 "  ,4  ,2  ) 

63 –  (4 "  ,4  ,3  ) 

64 –  (4 "  ,4  ,4  ) 

 

 .هذه البيانات نحن نعرف ترجمتها بالطبع أن     

 

, نحول بيانات الطالب إلى الرموز المتفق عليها : خامسا      

  .على الفئات المناسبة لها (  61) بتوزيع بيانات الطلبة ونقوم 

 

نهمل الفئات األفتراضية التي افترضناها لغرض  –سادسا      

إذ أنها , (  64إلى  33) لتشاكل بين المتغيرات وهي الفئات من 

وكذلك , فئات افتراضية غير واقعية وال تتثير لها على التكافؤ 

التي ال تشتمل على أي عدد ) نهمل الفئات الفارغة المحتوى 

ثم ننتقل إلى الفئات ,  إذ ال تتثير لها على التكافؤ( من الطالب 

 . معها على وفق ما أوضحناه سابقا ذات المحتوى لنتعامل

 :  تحقيق التكافؤ على وفق المعادلة ( ب )   
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سوف نستغني في هذه الخطوة عن استخرج الصور الممكنة     

ونتجه مباشرة الى , لما يمكن أن تكون عليه بيانات كل طالب 

وبذلك سيظهر , تحديد أرقام الفئات التي ينتمي إليها كل طالب 

وبذلك سوف تتحدد قيمة , لنا المعادلة الفئات ذات المحتوى فقط 

, ي ستعرض في المعادلة محتوى كل فئة بحسب البيانات الت

فإذا كانت بيانات طالب معين تختلف عن بيانات طالب آخر 

 ,فسيندرج الطالب األول تحت رقم الفئة المحدد بالمعادلة 

وسيندرج الطالب الثاني تحت رقم الفئة المحدد بالمعادلة 

   .الطالب األول الختالف بياناتهما والمختلف عن رقم فئة 

 

فسيندرج الطالبان , انات طالبين متشابهتان اما إذا كانت بي    

 .تحت نفس رقم الفئة  المحدد بالمعادلة لتشابه البيانات بينهما 

 

  1لنتعامل معها ذات إلى الفئات بعد ذلك نتجه     

 

من خالل ما تقدم يتضح أن مستلة صعوبة التمايز بين : تنبيه 

المتغيرات في عدد الحاالت التي يمكن أن يكون عليها كل 

يمكن حلها عن طريق المشاكلة بافتراض حاالت , متغير 

مع األخذ بنظر االهتمام , لتسهيل عملية إجراء التكافؤ , وهمية 

ها أي أن هذا االفتراضات يمكن استبعادها بعد ذلك وليس ل

 .تتثير على عملية التكافؤ 
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تعامل الباحث مع النماذج السابقة على أساس : الصعوبة الثانية 

ا لو أردنا أن نكافئ بين أكثر ولكن ماذ, التكافؤ بين مجموعتين 

 .مجموعتين من 

 

في الحقيقة ال توجد صعوبة حقيقية أمام طريقتنا في تحقيق     

وسنوضح ذلك من خالل  – مثال –التكافؤ بين ثالث مجموعات 

 .التالي    المثال 

  

ل لنفرض اننا نريد أن نكافي بين ثالث مجموعات عدد ك    

 : في ثالث متغيرات هي (  31) منهما بعد استبعاد الراسبين  

 

درجات الطلبة في اللغة العربية المثبتة في سجالت : ) أوال      

  ( .رسة أو درجاته في اختبار قبلي المد

 

  ( .التحصيل الدراسي لآلباء : ) ا ثاني     

 

 .الجنس : ثالثا      

 

 

 خطوات العمل 
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نشاكل بين المتغيرات المتعلقة بكل طالب من حيث : أوال     

كما هو , عدد الحاالت التي يمكن أن يظهر فيها كل متغير 

 1.تقدم  واضح مما 

 

على حاالت  بعد المشاكلة نجعل المتغير الذي يشتمل: ثانيا     

وهمية هو األول ويليه درجات اللغة العربية ويليه تحصيل 

, (   1) ثم نرمز للحالة األولى من كل متغير بالرقم , اآلباء 

وبالحالة الثالثة من , (  2) وبالحالة الثانية من كل متغير بالرقم 

وبالحالة الرابعة من كل متغير بالرقم , (  3) كل متغير بالرقم 

     ( . 5) خامسة من كل متغير بالرقم لحالة الوبا(  4) 

 

 1 ,  1,  1) وفق ما تقدم فإن الطاب الذي بياناته تكون  على    

) أن هذا الطالب ذكر تحصيله : يمكن ترجمتها بالشكل التالي ( 

)   وتحصيل والده  , (  111) إلى (  91) ته تتراوح من درج

 ( .حائز على شهادة جامعية 

 

, فيمكن ترجمتها (  4,  3,  3) الطالب الذي بياناته  وأما     

 71) درجته تترواح بين : أن هذا الطالب ذكر خارق تحصيله 

  ( .شهادة ابتدائية ) تحصيل والده وأن , (  81 –
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هناك العديد من الفئات التي من الممكن أن ينتمي : رابعا     

ويمكن استخراج رقم الفئة التي , حسب بياناته , إليها كل طالب 

 : ينتمي إليها الطالب بالمعادلة التالية 

 
               3 –ن                         2 –ن                         1 –ن     

 .رخ +  --(  1 – 3ر) × ( م )  (  +  1 – 2ر) × (  م +   ) (   1 – 1ر) × ( م ) 

 

 (   4,  4,  2) لنفترض أن بيانات طالب معين هي       

 

 .في مثالنا(  5) عدد حاالت كل متغير وهي : تعني ( م )      

  .في مثالنا(  3) تعني عدد المتغيرات وهي ( ن )     

     تعني الرقم األول من بيانات الطالب  والذي هو (  1ر)     

 .كما افترضنا أعاله (  2) 

   تعني الرقم الثاني من بيانات الطالب الذي هو الرقم ( 2ر)     

 .كما افترضنا أعاله (  4) 

بما أنه الرقم الثالث هو الرقم األخير من بيات ( رخ )     

دلة سوف ال يدخل في الطالب بحسب افتراضنا فإن المعا

ي هو والذ( رخ ) بل يدخل في حساباتها , (  3ر) حساباتها 

  .بحسب االفتراض (  4) الرقم 

 

 : وبتطبيق المعادلة      
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           3 – 1                                  3 – 2  

     (5  ) × (2 – 1  (   +  )5  ) × (4 – 1   +   )4 

 

     =25  ×1  +5  ×3  +4  

 

(  4,  4,  2) رقم الفئة التي ينتمي إليها الطالب  44=      

,  71إلى  61وهو الطالبة األنثى التي درجتها تتراوح من ]

 [ .لدها حائز على شهادة ابتدائية وتحصيل وا

 

نالحظ أرقام الفئات التي نحصل عليها من المعادلة : خامسا      

ا باعتبار أن عدد طالب العينة الذين والتي هي تسعون رقم

 .طالبا (  91) هو نريد المكافئة بينهم في مجموعتين 

 

الناتج (  32) فمثال إذا تكرر الرقم , نجمع األرقام المتكررة     

تحتوي (  32) من المعادلة عشر مرات فهذا يعني أن الفئة 

لة الناتج من المعاد(  41) وإذا تكرر الرقم , طالب على عشر 

  . تحتوي على تسع طالب(  41) لفئة تسع مرات فهذا يعني أن ا

 

 : لنفترض أن نتاج ما سبق من الخطوات هو التالي : سادسا     

 

 طالب (  11) تحتوي على (  2) الفئة  – 1

 طالب     (  12) تحتوي على (  3) الفئة  – 2
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 طالب (  3) تحتوي على (  4) الفئة  – 3

 طالب (  9) تحتوي على (  7) الفئة  – 4

 طالب (  7) تحتوي على (  9) الفئة  -5

 طالب (   5) تحتوي على (  11) الفئة  – 6

 طالب(  8) تحتوي على (  13) الفئة  – 7

 طالب (  11)تحتوي على (  16) الفئة  – 8

 طالب (  6) تحتوي على (  21) الفئة  – 9

 طالب (  4) تحتوي على (  22) الفئة  – 11

 (  7) تحتوي على (  28) الفئة  – 11 

 (  9) تحتوي على (  31) الفئة  – 12

 

 :سابعا 

 

الزوجي أو  نتجه إلى الفئات ذات المحتوى:  األولى  الخطوة    

,  7,  4,  3] وهي الفئات (   3) الفردي القابل للقسمة على 

ونقسم طالبها إلى نصفين نصف للمجموعة [   31,  21

  .ونصف للمجموعة الضابطة لتجريبية ا

 

نتجه إلى الفئات ذات المحتوى الفردي أو : الخطوة الثانية     

   الزوجي والتي باستبعاد أحد أفرادها تصبح قابلة للقسمة على 

نستبعد من [    28,  22,  16,  9,  2] وهي الفئات , (  3) 
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لنا كل فئة طالبا لتتحول إلى فئات زوجية ونتعامل معها كما تعام

 .السابقة    مع الفئات الزوجية 

 

 : وهنا يمكن التعامل بطريقتين : الخطوة الثالثة     

 

إما باستبعاد طالبين من الفئتين المتبقيتين : الطريقة األولى     

أفراد من (  9) وبالتالي يصبح لدينا , [  13,  11]    وهما 

فنفوم بتوزيعهم على , خارج التكافؤ (  91) مجموع 

  .جموعات بعد الموازنة فيما بينهم لما

 

(  5) في الخطوة الثانية كنا قد استبعدنا : الطريقة الثانية     

أفراد من خمس فئات لغرض تحويلها إلى فئات قابلة للتوزيع 

وهنا يمكننا أن نختار بعناية فردين من األفراد , بدون زيادة 

لتصبح [  13,  11] الخمسة المستبعدين ونضيفهم إلى الفئتين 

(  3) ينا وبالتالي يصبح لد,  (  3) فئات قابلة للقسمة على 

فنفوم بتوزيعهم على , خارج التكافؤ (  91) أفراد من مجموع 

  .بينهم المجموعات بعد الموازنة فيما 
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فوائد في التكافؤ بين مجموعات البحث هل لطريقة الغرابي     

  ؟أخرى

 

وإنما , ال تقتصر فائدة هذه الطريقة على تحقيق التكافؤ فقط      

  .كن االستفادة منها في جوانب أخرى يم

 

يمكن لطريقة الغرابي أن توفر لنا معيارا نقيس من خالله     

فبعد الحصول على , مدى تمتع التجربة بالصدق الداخلي 

بغض  –النتائج يمكن المقارنة بين متوسطات درجات الفئات 

 –النظر عن انقسام الفئات على المجموعة التجريبية والضابطة 

فهذا يعني أن هناك احتماال , المتوسطات متقاربة كانت فإن 

, كبيرا في أن تكون نتائج التجربة هي نتاج المتغير المستقل 

تتثير  من المتغيرات التي خضعت للتكافؤ وليس ألي متغير

ت متوسطات درجات بعض أما إذا كان 1على نتائج التجربة 

الفئات أعلى بكثير من باقي متوسطات درجات الفئات األخرى 

فهذا يعني أن هناك احتماال كبيرا في أن يكون ألحد متغيرات , 

  . المستقل   على النتائج إلى جانب تتثير المتغير  اهذه الفئة تتثير

تي سترد على يعلم الباحث ان هناك الكثير من التساؤالت ال    

وضح ما تقدم بمثال يمكنه أن يجيب عن لذلك سوف ي, ما تقدم 

 : جميع التساؤالت المحتملة 

 

 : لنفرض للتوضيح أن لدينا أربع فئات     
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على سبيل المثال  –كل فئة ففي حالة كانت درجات طالب     

 :من الفئات كاآلتي  –

 

ة درجات طالب المجموع( ] طالب  11) الفئة األولى     

ودرجات ,  76,  89,  79,  88,  91يبية الخمسة هي التجر

  1(  58,  57,  55,  65,  61طالب المجموعة الضابطة 

 

 تقريبا  72= الفئة هذه درجات متوسط      

 

درجات طالب المجموعة ( ] طالب  21) الفئة الثانية 

 89,  88,  87,  84,  77,  76,  75  العشرة        التجريبية 

,  55,  54ودرجات المجموعة الضابطة   ,  88,  91,  89, 

57  ,59  ,61  ,61  ,61  ,61  ,65  ,62  ].  

 

 . تقريبا 72= الفئة هذه درجات متوسط     

 

 بحيث أن متوسط درجاتها يساوي( الب ط 21) ة الثالثة الفئ    

 .مثال  71

 

بحيث أن متوسط درجاتها , ( ب طال 11) الفئة الرابعة     

   .مثال  73 ييساو
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أن هذا المثال افتراضي ليس إال ظر االهتمام مع األخذ بن       

من طالب الضابطة  إذ  في الغالب ال تخلو  المجموعات,  

  1متميزين 

 

لة أن هناك فروق بين من الواضح في مثل هذه الحا    

كما  –ان متوسط درجات الفئات متساوي تقريبا المجموعتين و

وهذا يعني أن هناك ,  –إلحصائيين ل وبالذاتهو واضح 

للمتغير المستقل وال توجد  احتمال عالي في أن يكون التتثير

هناك أي اشارة إلمكانية أن يكون هناك تتثير ألي متغير من 

  .الخاضعة للتكافؤ بين المجموعات  المتغيرات

 

 : أما إذا كانت درجات طالب كل فئة من الفئات كاآلتي       

 

 .نفس الفئة األولى في المثال السابق : األولى  الفئة    

 

درجات طالب المجموعة ( ] طالب  21) الفئة الثانية     

 88,  95 , 95,  88,  93,  93,  83,  85,  81التجريبية من 

 67,  68,  68,  65ودرجات المجموعة الضابطة من  [ 91, 

رجاتها أي أن متوسط د 1[   75 ,  74,  74,  73,  72,  72, 

 1تقريبا  81يساوي 
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 [  كالفئة الثالثة في المثال السابق( ] طالب  21) ة الثالثة الفئ    

     

 [ كالفئة الرابعة في المثال السابق ] الفئة الرابعة     

 

بين  افمن الواضح في مثل هذه الحالة أن هناك فروق    

المجموعتين في وهي قريبة جدا من الفروق بين , المجموعتين 

 ن متوسط درجات الفئة الثانية مختلف عنولك, الحالة السابقة 

هناك احتماال وهذا يعني أن , متوسط درجات الفئات األخرى 

 درجاتمتغيرات هذه الفئة تاثير على  ألحدكبيرا في أن يكون 

 . هذه الفئة إلى جانب تتثير المتغير المستقل

 

فبإمكان , فوائد كثيرة أخرى  أن لهذه الطريقةويرى الباحث     

, تسجل فيه اسم كل طالب , أي مدرسة أن تفرد سجال 

والبيانات الخاصة بالطالب بالنسبة للمتغيرات مهما كان عددها 

  .يمكن استخراجها بطريقة الغرابي  ورقم فئة الطالب التي, 

 

 : وللتوضيح يمكن ترتيب السجل المدرسي المقترح كاآلتي     

 

 رقم الفئة      8   7   6   5   4   3   2    1:   االسم    

 

 .يعني اسم الطالب : االسم    

 .س مثال وليكن الجن, المتغير األول ( :  1)    
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 .وليكن التحصيل الدراسي لآلباء , المتغير الثاني ( :  2)    

 . وليكن التحصيل الدراسي لألمهات ,المتغير الثالث ( :  3)    

 .وليكن الذكاء , المتغير الرابع ( :  4)    

 .وليكن المستوى المعيشي , لخامس المتغير ا( :  5)    

 وليكن ؟, المتغير السادس ( :  6)    

   .وقد تزيد أو تنقص , (  8) و (  7) وهكذا    

  .المستخرج على وفق طريقة الغرابي الرقم : رقم الفئة    

 

  ن أن نستفيدها من هذا ما هي الفوائد التي يمك: واآلن     

 السجل ؟ 

 

أن , يمكن ألي باحث يجري دراسته في مدرسة معينة  – 1    

يستفيد من هذا السجل في تحقيق التكافؤ بين مجموعات البحث 

إذ ليس على الباحث في هذا الحالة سوى أن يختار الفئات , 

  .ويوزعها على المجموعات , مناسبة ال

 

مدرسة بعد الحصول على درجات ن إلدارة الكمي  – 2    

أن , أو درجات الطلبة في نصف السنة األول الطلبة في الفصل 

لترى ما , فئة من الفئات على حدة  كلطالب تنظر إلى درجات 

وهذا هو   –ات طالب كل فئة منسجمة ومتقاربة إذا كانت درج

الوضع الطبيعي باعتبار أن التكافؤ بين الطلبة في المتغيرات 

أم أن هناك بعض   –ى تكافؤ في الدرجات غالبا ما يؤدي إل
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, يعد وضعا غير طبيعيا وهذا , الدرجات الضعيفة ضمن الفئة 

, كتن يكون اختالف المدرس , ال بد وأن يكون من وراءه سببا 

يتولى , مختلفة عين على صفوف الب هذه الفئة موزباعتبار ط

  .أو قد يكون هناك سببا آخر , فون التدريس فيها مدرسون مختل

 

فإن النظر إلى درجات , وأيا كان السبب , أية حال  وعلى    

الطالب من خالل الفئات تساعد إدارة المدرسة على تشخيص 

 .الطبيعية التي يمر بها الطالب  األوضاع غير

 

بنظر االعتبار درجة  ة المدرسة بعد أن تتخذدارإليمكن  – 3   

أن تجري مقارنات , بين درجات الطالب بين كل فئة اإلنسجام 

ودراسة األسباب , بين متوسطات الدرجات للفئات المختلفة 

وهل هذا االختالف , أساس االختالف بين هذه المتوسطاتعلى 

ي وأ, في المتوسطات راجع إلى اختالف الفئات في المتغيرات 

رجات المتغيرات يتكرر في الفئات التي تتمع بمتوسطات د

, لتي تتمتع بمتوسطات درجات متدنيةا ويغيب في الفئات, عالية

أي المتغيرات يتكرر في الفئات التي تتمتع , وبالعكس 

التي تتمتع ويغيب في الفئات , بمتوسطات درجات متدنية 

   .بمتوسطات درجات عالية 

 

تها بشكل أخرى قد يوفق الباحث لبلوروهناك فوائد , هذا     

 .واضح في الطبعة الالحقة 
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