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  *د. نضال كمال حممد الشريفني
 

  ا	���ص
ارات اإلحصـائية هدفت هذه الدراسـة إلـى تقـويم الداللـة اإلحصـائية والداللـة العمليـة وقـوة االختبـ

لجميع الدراسات المنشورة في المجلة األردنية في العلوم التربوية التي استخدمت التصاميم الكمّية، 

ـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( t ،1) اختبـــار اإلحصـــائي مـــن نـــوع (1363وتكون
F ،r ،

2χ ،2R ،Z ،

2
F) وتــم حســاب كــل مــن .(d ،f ،2r ،C ،2F ،q ،2T حجــم) كمؤشــرات للداللــة العمليــة (

األثر)، ومن ثم استخراج قوة االختبارات اإلحصائية من جداول كوهن. أشارت نتائج الدراسة أن مـا 
) بداللــة عمليـــة %10.86لفرضـــيات اقترنــت بداللـــة عمليــة صـــغيرة، و() مــن ا%75.79نســبته (

مـن الفرضــيات التـي تـم اختبارهـا قـد اقترنـت بمســتوى  %54.86متوسـطة، كمـا وجـد أن مـا نسـبته 
قوة اختبار متدنية أو متوسطة. وبّينت النتائج عـدم وجـود اسـتقاللية للداللـة اإلحصـائية عـن كـل مـن: 

بــــار اإلحصــــائي، وأوصــــت الدراســــة بضــــرورة أن يتبــــع حســــاب الداللــــة الداللــــة العمليــــة وقــــوة االخت
  اإلحصائية حساب الداللة العملية، وقوة االختبار اإلحصائي إلعطاء تفسيرات أفضل للنتائج.

  الكلمات المفتاحية: 
     الداللة العملية، الداللة اإلحصائية، حجم األثر، قوة االختبار اإلحصائي، ما وراء التحليل.

  
   

  
  
  
  
  .كلية الرتبية, األردن-جامعة الريموك -قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي* 
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  المقدمة وخلفية الدراسة  -1

يُعـد البحـث عمليـًة منظمـًة للتوصـل إىل حلـول ملشـكالت، أو إجابـات عـن تسـاؤالت، تســتخدم 
معني، وميكن أن تؤدي  فيها أساليب يف االستقصاء واملالحظة مقبولة ومتعارف عليها بني الباحثني يف جمال

). وإن إجراء عملية البحث لـيس أمـراً يسـرياً، وإمنـا يتطلـب 2011إىل معرفة جديدة (الكيالين والشريفني، 
ذلــك املالحظــة والوصــف والتحليــل والتفســري املناســب، ويســتخدم البــاحثون فيــه عــادًة أدوات قيــاس عديــدة 

ناسـبة لتجميـع البيانـات، والقيـام بـإجراءات مالئمـة وأشكال وصف دقيقة، كما يقومون باختيار الوسـائل امل
يف حتليلها وتفسريها، وذلك دف الوصول إىل قرارات قابلة للتعميم. وإن ما جيب التنويه إليه هنا أن مجع 
البيانات يف حد ذاته ليس غاية ُيسعى إليها، بل هـي وسـيلة لتحقيـق أهـداف معينـة؛ أي أن عمـل الباحـث 

بيانات، بل على العكـس مـن ذلـك، حيـث إن عملـه يبتـدئ ـا، ولكـن هـذه البيانـات ال ينتهي عند مجع ال
هــي مــادة خــام ال تعطــي مثارهــا، مــا مل يوجــد الباحــث واحمللــل اجليــد الــذي يســتطيع اســتثمارها علــى الوجــه 
األمثــــل. ولكــــن حتليــــل البيانــــات وتفســــريها يتــــأثر بعــــدة عوامــــل، تتعلــــق مبــــدى معرفــــة الباحــــث باألســــاليب 

ائية املالئمــة لتحليــل بيانــات حبثـه، ودرجــة فهــم الباحــث لإلحصـاءات بوصــفها رمــوزاً لظــواهر تكمــن اإلحصـ
وراءها. فاإلحصاء وسيلة من وسائل البحـث، إذا أحسـن اسـتخدامها فإـا تُعطـي نتـائج يعتمـد عليهـا، أمـا 

  ).2005إذا ُأسيئ استخدامها فإا توصل إىل نتائج مضللة (النجار، 

)، اليت Inferential Statisticsتخدم الباحثون مبادئ اإلحصاء االستداليل (وغالباً ما يس
تركـــز علـــى الوصـــول إىل اســـتنتاجات حـــول خصـــائص اتمـــع مـــن خـــالل اســـتخدام املعلومـــات املتـــوفرة عـــن 
العينة، من أجل فحص فرضيام املتعلقة بالظواهر اليت يدرسوا، وذلك من أجـل اختـاذ قـرارات معينـة. ميـر 

  احث يف عملية فحصه للفرضية بعدة خطوات تبدأ بصياغة الفرضيات، حيث يصوغ نوعني منها مها: الب

: وهي اليت ختضع لالختبار اإلحصائي اليت ينبغي أن )Null Hypothesisالفرضية الصفرية ( -
ظــة تكـون مبنيــة علـى مفــاهيم معّرفـة تعريفــاً إجرائيـاً، حبيــث ميكـن مجــع البيانـات حوهلــا عـن طريــق املالح

والتجربــة، ويــتم إجــراء االختبــار اإلحصــائي علــى هــذه البيانــات، ويُرمــز هلــا (
0

H ومــن أمثلتهــا (ال .(
 توجد فروق يف نسب النجاح يف التوجيهي تُعزى جلنس الطالب).
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وهـي الفرضـية التـي يمكـن أن تُقبـل   ):Alternative Hypothesisالفرضـية البديلـة (  -
ة الصـفرية، عنـدما يـتم رفـض الفرضـية الصـفرية، وال تخضـع لالختبـار اإلحصـائي، كبديل للفرضي

) Directional Hypothesisوقـد تكـون متجهـة أو غيـر متجهـة، فـإذا كانـت متجهـة (
عندها ينبغي أن يكون االختبار بذيل واحـد، أي أن منطقـة الـرفض فـي جهـة واحـدة، ففـي بعـض 

ى وجود فرق لصالح جهة دون أخـرى، أو تحديـد اتجـاه المواقف ربما يُفضل الباحث اإلشارة إل
ـــــر متجهـــــة ( ـــــت غي ـــــخ، أمـــــا إذا كان ـــــين متوســـــطين ... ال -Nonالعالقـــــة أو اتجـــــاه الفـــــرق ب

Directional Hypothesis عنــدها ينبغــي أن يكــون االختبــار بــذيلين أي أن منطقــة (
ثــر، ولكــن ال الــرفض فــي الجهتــين، وهنــا يشــير الباحــث إلــى وجــود فــرق بــين مجمــوعتين أو أك

  ).1998يحدد لصالح َمْن هذا الفرق (عودة والخليلي، 

وبعــد أن يــتم إخضــاع الفرضــية الصــفرية لالختبــار يُتخــذ قــرار حبــق الفرضــية الصــفرية، وهــذا القــرار 
)، ويتم اختاذ القـرار يف ضـوء االختبـار Not-Reject) أو بعدم رفضها (Rejectيكون إّما برفضها (

) مـــع معلمـــة اتمـــع Statisticاعتبـــاره قانونـــاً أو قاعـــدة تـــربط إحصـــائي العينـــة (اإلحصـــائي املســـتخدم، ب
)Parameter ومــن أمثلــة االختبــارات اإلحصــائية املســتخدمة اختبــار ،(Z )Z-test اختبــار ،(t )t-

test اختبـار ،(2χ )square test-Chiد فيمــا إذا  ) ... اخل، ويف الواقــع ال يسـتطيع الباحــث التأكـ
كــان القــرار الــذي اختــذه صــائباً أم غــري صــائب، وكــل مــا يعرفــه هــو احتمــال صــواب هــذا القــرار، فــإذا كــان 
الفـــرض صـــحيحاً، ومل يـــتمكن مـــن رفضـــه (مســـتوى الثقـــة) أو كـــان خاطئـــاً بالفعـــل، ورفضـــه الباحـــث (قـــوة 

ض القرار وهـو يف الواقـع صـحيح (اخلطـأ االختبار)، فإنه يف كلتا احلالتني يكون قد اختذ قراراً صائباً، وإذا رف
)، أو مل يتمكن من رفضه، يف حني أنه يف الواقع خاطئ (اخلطأ من Type I Errorمن النوع األول) (

)، عندئٍذ يكون الباحث قد وقع يف خطأ، لذا فإنه أياً كان القرار هناك Type II Errorالنوع الثاين) (
  ). 2011تبار الفرضيات باعتباره برهنة هلا (الكيالين والشريفني، درجة من اخلطأ، وينبغي أال ينظر إىل اخ

وعادة ما يكون الباحث مدفوعاً برغبة قوية إىل رفض 
0

H ألن الفشل يف رفـض ،
0

H  قـد يُعـد
لصـفرية مؤشـراً لفشـل الباحـث يف برهنـة مـا يريـد إثباتـه، لـذلك فهـو يُفضـل رفـض الفرضـية ا

0
H  علـى عـدم

) إىل أن لــدى رؤســاء حتريــر Wilkinson, 1999). وقــد أشــار ولكنســون (1998رفضــها (جعفــر، 
اــالت العلميــة حتيــزاً ملموســاً وغــري مــربر جتــاه الدراســات الــيت تُفضــي نتائجهــا إىل وجــود داللــة إحصــائية، 
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وجـود داللـة إحصـائية، متجـاهلني بـأن تلـك النتـائج سـواء الـيت مقارنة بالدراسات اليت تُفضي نتائجها لعدم 
  أشارت لوجود داللة أم اليت مل تشر لوجود داللة، كالمها مهمة من وجهة نظر علمية. 

فاحتمال رفض الفرضية الصفرية وهي صحيحة، يسمى باخلطأ من النوع األول، وأقصى احتمال 
)، αسمى مبستوى الداللـة اإلحصـائية، ويُرمـز هلـا بـالرمز (لوقوع الباحث يف هذا النوع من اخلطأ، هو ما يُ 

ومعــىن الداللــة اإلحصــائية أن الفــرق بــني القيمــة النظريــة ملعلمــة اتمــع والقيمــة الناجتــة مــن العينــة، هــو فــرق 
مى مبســتوى حقيقـي، وال يُعـزى إىل الصـدفة. أّمـا احتمـال عـدم رفـض الفرضـية الصـفرية وهـي صـحيحة، ُيسـ

). بينمــــا احتمــــال رفـــض الفرضــــية الصــــفرية وهـــي يف الواقــــع خاطئــــة، ُيســـمى بقــــوة االختبــــار α−1الثقـــة (
)، أّمـا احتمـال عـدم رفـض β−1)، ويُرمـز لـه بـالرمز (Power of Statistical testاإلحصـائي (

ُيســمى باخلطــأ مــن النــوع الثــاين، واحتمــال وقــوع الباحــث يف هــذا الفرضــية الصــفرية وهــي يف الواقــع خاطئــة، 
  .βالنوع من اخلطأ يُرمز له بالرمز 

والباحث عادًة يرغب بتصميم دراسة تتسم بدرجة عالية من القوة، مبعىن أنه عندما خيترب الفرضية 
غــب يف رفــض الفرضــية الصــفرية اخلاطئــة، وقبــول الصــفرية، فإنــه حيــاول دائمــاً اختــاذ القــرار الصــائب، فهــو ير 

الفرضية الصفرية الصحيحة؛ مبعىن أنه يرغب بالتقليل من نوعي اخلطأ، وهذا أمر غري ممكن. ولكن الباحثني 
يضعون  -يف بعض الدراسات  -، حىت إن بعض الباحثني αيتخذون قرارام استناداً إىل مستوى الداللة 

)00.0=α م ما يرتتب على ذلك من زيادة فرصة الوقوع يف اخلطأ منولكنهم ال يضعون يف حسابا ،(
النوع الثاين. لذا ينصح اإلحصائيون بأن يُراعـي الباحـث عنـد اختيـاره ملسـتوى الداللـة طبيعـة الدراسـة وفيَمـا 

ه رفض الفرضية الصفرية إىل خماطر أو إنفاق تستخدم نتائجها، فإذا كانت الدراسة من النوع الذي يؤدي في
أموال طائلة أو إهدار للوقت واجلهد، فإنه ينبغي احلذر من هذا النوع من اخلطأ، بـأن يضـحي الباحـث إىل 

)، وإذا  α=.001) أو رمبــا (α=.01حــد مــا بقــوة االختبــار مــن أجــل تقليــل هــذا اخلطــأ، كــأن جيعــل (
انـــت الدراســـة اســـتطالعية، وحيـــاول الباحـــث التأكـــد إن كانـــت هنـــاك حاجـــة ملزيـــد مـــن الدراســـات حـــول ك

املوضوع أو الظاهرة، عندئٍذ فإن زيادة قوة االختبار يعترب أمراً مهماً، بينما اخلطـأ مـن النـوع األول أقـل أمهيـة 
  ).1993(عالم، 

يعين أن هناك أثراً للمتغري املستقل على  فعندما يتخذ الباحث قراراً برفض الفرضية الصفرية، فهذا
املتغري التابع، أو أن الفروق على املتغري التابع اليت تعود إىل املتغـري املسـتقل ليسـت صـفراً وال تعـود للصـدفة، 
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ويكــون اجتــاه هــذا األثــر وفــق مــا حــدد يف الفرضــية البديلــة. وهنــاك عوامــل كثــرية ُتســاهم يف رفــض الفرضــية 
 Effect)، وحجـم العينـة، وحجـم األثـر (αضها منها: مستوى الداللـة اإلحصـائية (الصفرية أو عدم رف

Size) وقـــوة االختبـــار اإلحصـــائي ،(Test Power) (β−1) (Cohen, 1988 فـــرفض .(
املســتقل الــذي أطلــق عليــه  الفرضــية الصــفرية ال يُقــدم الكثــري مــن املعلومــات، فمــا يقدمــه هــو أن أثــر املتغــري 

 ,Konstantopoulos) حجــــم األثــــر، لــــيس صــــفراً، وال يعــــود إىل الصــــدفة (Cohenكــــوهن (
2008.(  

اهـــتم علمـــاء االجتمـــاع باإلجابـــة عـــن ثالثـــة أســـئلة أساســـية عنـــدما يفحصـــون العالقـــات بـــني املتغـــريات 
)Kirk .(  

  ئية)؟ هل األثر امللحوظ حقيقي أم جيب عزوه للصدفة (الداللة اإلحصا -
  إذا كان األثر حقيقياً فكم هو حجمه (حجم األثر)؟ -
  هل األثر كبري مبا يكفي ليكون نافعاً (الداللة أو األمهية العملية)؟ -

فقــد ُتشــري نتــائج اختبــار الفرضــية الصــفرية إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات 
)، أي أن املتغـري Sampling Errorأ املعاينة (املعاجلة مثًال. وال تُعزى هذه الفروق إىل الصدفة أو خط

املسـتقل لــه أثــر يف املتغــري التــابع، ولكــن يبقــى الســؤال، مــا حجــم هــذا األثــر؟ هــل هــو تــأثري قــوي أو صــغري؟ 
) توصــف بأــا ذات داللــة 0.05فأحيانــاً إذا كانــت قيمــة االختبــار اإلحصــائي ذات داللــة عنــد احتمــال (

) توصــف بأــا ذات داللـة قويــة، وقــد يــوحي ذلــك 0.01عنـد احتمــال ( فقـط ، ولكــن إذا كانــت ذا داللــة
 Statisticalبــأن تــأثري املعاجلــة أكــرب. إالّ أن هــذا التفســري غــري صــحيح، فاختبــار الداللــة اإلحصــائية (

Significance لــيس مقياســـاً مالئمــاً لقيـــاس تـــأثري املعاجلــة، ألن الداللـــة اإلحصـــائية هلــا عالقـــة حبجـــم (
إنـه بزيــادة حجـم العينـة بشــكل كبـري تصــبح إمكانيـة رفـض الفرضــية الصـفرية أكـرب، لــذا فإنـه ومــن  العينـة، إذ

أجل إجياد قوة العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع أو مبعىن إجياد حجم الفروق يف املتغـري التـابع الناجتـة 
تقل يف التبــاين يف املتغــري التــابع، يــتم عــن اخــتالف مســتويات املتغــري املســتقل، أو مــدى مســامهة املتغــري املســ

  ).Practical Significanceاللجوء إىل ما ُيسمى بالداللة العملية (

: مقدار التباين يف املتغري التابع الذي ميكن تفسريه من خالل متغري مستقل الداللة العملية تعني
كافيـة لصـناعة قـرار صـائب؛ إذ ). لذا فالداللة اإلحصـائية ليسـت  Hasse, 2001يرتبط به أو يؤثر فيه (

هي مؤشر إحصـائي إلظهـار الفـرق بـني جممـوعتني أو أكثـر، أو أن العالقـة بـني متغـريين أو أكثـر راجعـة إىل 
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فــروق أو عالقـــة حقيقيــة، وليســـت نتيجــة املصـــادفة، ولكــن هـــذا ال يعــين االعتمـــاد علــى هـــذا الفــرق واختـــاذ 
ة قــد يـؤدي يف بعــض األحيـان إىل رفــض الفرضـية الصــفرية القـرارات بنــاًء عليـه. كــذلك إن زيـادة حجــم العينـ

(يعــين وجـــود داللـــة)، وهنـــا خيـــتلط األمـــر علـــى الباحـــث: هـــل الداللـــة اإلحصـــائية املتحصـــل عليهـــا تعـــين أن 
ـــة اإلحصـــائية جـــاءت نتيجـــة لكـــرب حجـــم العينـــة  العامـــل أو املعاجلـــة هلـــا تـــأثري علـــى النـــاتج، أم هـــذه الدالل

)Kirk, 1996تحصـل عليهـا توقـع الباحـث يف حـرية مـع نفسـه، ألنـه ُيالِحـُظ أنـه )، ومـن مث فا
ُ
لداللـة امل

على الرغم من رفض الفرضية 
0

H فإن هذه النتيجة ليس هلا أمهية عملية ُتذكر، لـذا فالكفايـة تتحقـق إذا ،
دى القـدرة علـى اسـتخدام النتـائج ما حسبنا الداللة العملية لالختبار، وهـذه الداللـة تُعـد مؤشـراً إحصـائياً ملـ

) أشــار إىل عـدم تــأثر حجــم األثــر Wilkinson, 1999تفسـريياً أو تطبيقيــاً الســيما وأن ويلكنسـون (
  حبجم العينة وهذا ما ُمييزه عن الداللة اإلحصائية.

  ) مزايا مقاييس فحص الداللة العملية يف اآليت:Huston, 1993وقد خلص هيوسنت (

ملســـــتوى وجـــــود الظــــاهرة يف اتمـــــع، وذلـــــك مــــن خـــــالل قيمـــــة علــــى مقيـــــاس متصـــــل  إــــا تُعطـــــي تقــــديراً  -
)Continuous Scale يبـدأ مـن الصـفر (عنـدما تكـون الفرضـية (

0
H  صـحيحة)، وقيمـة أكـرب مـن

الصفر (إذا كانت الفرضية 
0

H الفرضية الصفرية. خاطئة)، وبالتايل فهو مؤشر ملدى االحنراف عن  

) بأنــه صــغري أو متوســط أو  Effect Sizeإــا تُعطــي قيمــة حمــددة ُتشــكل حمكــاً لوصــف حجــم األثــر ( -
 كبري.

 ميكن استخدام نتائجها كمقياس كمي للمقارنة بني دراستني. -
 ميكن استخدامها يف حتليل القوة لتقدير حجم العينة الالزمة لدراسة ما. -

) sHالقيمة الرقمية للفروق بني معامل اتمع احلقيقية وغري املعروفة (فالداللة العملية تعين تلك 
والقــيم احملــددة مــن خــالل الفرضــية الصــفرية (

0
H) هــذا الفــرق ،(

0
µµ −s ميثــل أحــد أهــم عناصــر مــا (

هذا املؤشـر يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً مبؤشـر قـوة االختبـار، فكلمـا ُيسمى مبؤشر الداللة العملية أو حجم األثر، و 
زاد حجم األثر زادت قوة االختبار. كما أن الداللة العملية مرتبطة بداللـة الفـروق اإلحصـائية، وهلـا أمهيتهـا 

تخــذ (النجــار، 
ُ
 & Thalheimer). فقــد أشــار ثــاهليمر وكــوك (2005العمليــة والتطبيقيــة للقــرار امل

Cook, 2002 أنه بينما تقدم اختبارات الداللة اإلحصائية احتمالية أن تكون النتائج التجريبية خمتلفة (
عن النتائج اليت يتم الوصول إليها مبحض الصدفة، تقدم مقـاييس حجـم األثـر التقـدير النسـيب ألثـر املعاجلـة 
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ألخـرى. فالداللـة العمليـة ُمتثـل  التجريبية، كما تسمح أحجـام التـأثري مبقارنـة أثـر املعاجلـة التجريبيـة مـن جتربـة
الوجه اآلخر للداللة اإلحصائية، ألا تتعلق باملزايا الفعلية الناجتة من تقييم الفـروق اإلحصـائية احملسـوبة يف 

)، 1988اختبار داللة الفروق، فهي مؤشر ملدى القدرة على استخدام النتائج تفسرياً أو تطبيقاً (الصياد، 
). لـذا فـإن الداللـة اإلحصـائية Plucker, 1997ر للمتغـريات موضـع الدراسـة (وهي نسبة التباين املفّسـ

ال تكفي وحدها الختـاذ قـرار سـليم؛ فهـي ليسـت بـديًال عـن الداللـة اإلحصـائية، ولكنهـا مكملـة هلـا، وتعـد 
مقياســاً آخــر إذ جيــب علــى الباحــث االســتعانة بــه بعــد االســتنتاج اإلحصــائي الختبــار داللــة الفــروق الختــاذ 

)، ممــا يتطلــب حســاب الداللــة العمليــة، وذلــك حبســاب قــوة العالقــة بــني Park, 2008القــرار الســليم (
املتغري املستقل واملتغري التابع للبيانات موضع البحث. فالداللة العمليـة تتضـمن حكـم قيمـة يعطيـه الباحـث 

 ,Vaske, Gliner & Morganواملسـتخدم للبحـث حــول املضـامني العمليـة لنتــائج الدراسـة (
2002.(  

  ويمكن بيان أهمية عمل الداللة العملية من خالل النقاط اآلتية:

مقياس يوضح قوة العالقة بني متغريين أو أكثر، وذلك من خالل قيمـة واحـدة وحمـددة تتبـع األسـلوب  -
  ).Rea & Parker, 1997اإلحصائي املستخدم والدال إحصائياً (

 ).Mahadevan, 2000ُمفسراً ومتأثراً باملتغري املستقل (مقياس يبني فيما إذا كان املتغري التابع  -
 ,Nix & Barnetteمقيــاس ملؤشــر الفــروق احلقيقيــة أو املعياريــة بــني متوســطني أو أكثــر ( -

1998.( 
 Mcleanمقياس للداللة العملية ومدى أمهية النتائج املتحصل عليهـا، وكوـا ال ترجـع للمصـادفة ( -

& Ernest, 1998.( 
 Null Hypothesisوعـة مـن االنتقـادات الختبـارات الفرضـية الصـفرية (فقـد ُوجهـت جمم
Statistical Testing:وقد تركزت تلك االنتقادات حول ثالثة حماور أساسية هي (  

حــول مــدى منطقيــة اختبــارات الفرضــية الصــفرية، ومتثــل اجلــدل وفــق مــا أشــار إليــه  احملــور األول: 
 "أن اختبــارات الفــروق يف اختبــارات الفرضــية ) يفNix & Barnette, 1998نــيكس وبارنيــت (

الصفرية تفرتض مواقف غري ممكنة احلدوث، وخباصة عندما تفرتض أن الفروق يف الفرضية الصفرية تسـاوي 
صفراً". فعندما يتم رفض الفرضية الصفرية يف دراسة ما، فإن الباحث يكون أمام خيارين مها: إما األخذ مبا 
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وص اختبار الفرضية الصفرية. وإّما العمل على اختبـار األخطـاء يف الفرضـيات افرتضه نيكس وبارنيت خبص
  الصفرية (قياس خطأ العينات).

ونتيجة لذلك تبني لكثري من الباحثني أنه بزيادة حجم العينة ميكنهم احلصول على نتائج إجيابيـة 
الت العلميــة، وأنــه عنــدما لدراســام وذات داللــة إحصــائية، ممــا يُــدعم عمليــة نشــر هــذه الدراســات يف اــ

) يكــون مــن الصــعب احلصــول علــى داللــة إحصــائية. ومــن β−1يَعمــد الباحــث إىل زيــادة قــوة االختبــار (
هـــذا املنطلـــق جنـــد الباحـــث يف هـــذه احلالـــة يعمـــل علـــى زيـــادة حجـــم العينـــة للوصـــول إىل قـــوة اختبـــار عاليـــة 

)High Level of Statistical Power،(  ولـو كانـت  -وبالتـايل فـإن أيـة فـروق بـني املتغـريات
ْعلَــم املنــاظر لــه فرقــاً ذا  -صــغرية 

َ
دالــة إحصــائياً، فالعينــات الكبــرية جتعــل أي فــرق بســيط بــني اإلحصــائي وامل

داللــة إحصــائية، وبــذلك يصــبح االختبــار اإلحصــائي األكثــر حساســية، ألنــه يصــل إىل مســتويات الداللــة 
  ر من غريه.اإلحصائية بعينة أصغ

، Fفاعتماد الباحثني فقط على الداللة اإلحصائية من خالل استخدام االختبارات اإلحصـائية (
t ،2χ) أو مؤشــــر الداللــــة (اخل...value-p) ،(Sig. value م يبتعــــدون عــــن معــــىن األثــــرفــــإ (
)Effect) (Mclean& Ernest, 1998) وكـذلك اسـتخدام كلمـة داللـة ،(Significance (

 ,Thompson & Snyderلإلشارة إىل الداللة اإلحصائية فإنه يؤدي إىل سوء فهـم هلـذه الكلمـة (
)، فبعض الباحثني يشريون إىل الداللـة مبعـىن رفـض 1997

0
H) ولـو كانـت حبجـم أثـر صـغري ،Small 

Effect Sizeالرتكيز على الداللة اإلحصائية. لذا ينبغي على  ) فال يتم الرتكيز على الداللة العملية بقدر
  الباحثني حساب الداللة العملية.

 Interpretation of Nullفهــو كيفيــة تفســري الفرضــية الصــفرية ( احملــور الثــاين:وأمــا 
Hypothesis Statistical Testing) فقد صور بلوكر (Plucker, 1997 أن سوء التفسـري (

)، والباحث عندما يرغـب يف عبـور هـذه p-levelقوف على حافة فجوة (يعين للفرضية الصفرية ُمياثل الو 
الفجوة ينبغي عليه إجياد احلجم املناسب هلذه الفجوة (أي حجم األثر املناسب) قبـل العبـور. واإلشـارة إىل 

ختطي تلك العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة يتيح الفرصة حلساب الداللة العملية وهو ما يُعينهم على 
  ).Daniell, 1997; Fan, 1999الفجوة اليت أمامهم (
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حـــول اســـتخدام الطـــرق واألســـاليب اإلحصـــائية البديلـــة حيـــث ال يتحقـــق  احملـــور الثالـــث:وأخـــرياً 
 Assumption of Statisticalمعظم الباحثني من افرتاضات االختبارات اإلحصائية املسـتخدمة (

Testsدقيق ويؤثر سلباً على النتائج، وإن معظـم البـاحثني يتوقفـون عنـد  )، مما جيعل البحث غامضاً وغري
حصوهلم على نتائج ذات داللة إحصائية، وال يواصلون حتليالم لتحديد فيما إذا كانت هذه النتائج تعود 

  ).Nix & Barnette, 1998)، أو تعود حلجم األثر (Sampling Errorخلطأ املعاينة (

فيما إذا كانت الفروق يف النتائج تعود إىل املصادفة أو خلطأ يف القياس، فالداللة اإلحصائية تبني 
أما الداللة العملية فهي تتعلق مبعرفة املزايا الفعلية واحلقيقية الناجتة عن استخدام معاجلة معينة، والقدرة على 

شــــار ليفــــني تفســــري حجــــم االخــــتالف النــــاتج. فالداللــــة اإلحصــــائية شــــرٌط مســــبٌق للداللــــة العمليــــة، فقــــد أ
)Levin, 1998 إىل أن الباحثني عندما يقومـون مبناقشـة الداللـة العمليـة يف نتـائج أحبـاثهم، فـإن ذلـك (

ســيؤثر بشــكل إجيــايب عنــد عرضــهم لنتــائج أحبــاثهم. لــذا ينبغــي علــى الباحــث أن يقــدر الداللــة العمليــة مــن 
، وكــــذلك قــــوة االختبــــار اإلحصــــائي αخــــالل املؤشــــرات اخلاصــــة ــــا، ويقــــرر مســــتوى الداللــــة املطلــــوب 

)β−1.وهذا سيساعد على حتديد حجم العينة املناسب لتحليل بيانات البحث ،(  

) مؤشرات الداللة العملية يف ثالث فئات هي: مؤشرات قوة Kirk, 1996وقد صنف كريك (
)، ومؤشــــرات حجــــم األثــــر Measures of Strength of Associationالعالقــــة (

)Measures of Effect Size) ومؤشـرات أخــرى (Other Measures أّمــا ارون وارون .(
)Aron & Aron, 1997.فقد صنفاها يف فئتني مها: مقاييس حجم األثر، ومقاييس قوة العالقة ( 

  مقاييس حجم األثر  1-1
م الختبــار الفرضــية، وفيمــا ختتلــف مقــاييس حجــم األثــر بــاختالف االختبــار اإلحصــائي املســتخد

  يأيت أبرز هذه املقاييس املستخدمة كمؤشرات حلجم األثر يف هذه الدراسة: 
  tفي حالة استخدام اختبار  •
  الختبار الفرضية املتعلقة بالفرق بني وسطي جمتمعني مستقلني فإن: - أ
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XX
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  ).Effect Size: إىل حجم األثر (dحيث تشري 
        1X.وسط العينة األوىل :  
        2X.وسط العينة الثانية :  

         cS.االحنراف املعياري املشرتك للعينتني :  
  ة املتعلقة بوسطي جمتمعني مرتبطني.الختبار الفرضية اإلحصائي -ب

                     
ba

ba

xx

xx

S

X
d

−

−
= ،

bababa xxxxxx SSSSS 2
22 −+=−  

  ).Effect Size: إىل حجم األثر (dحيث تشري 
  

ba xxX أو بـــني االختبـــار القبلـــي واالختبـــار  املتنـــاظرتني bxوقـــيم  ax: متوســـط الفـــروق بـــني قـــيم −
  البعدي.
      baS   : االحنراف املعياري للفروق.−

  الختبار الفرضية املتعلقة مبتوسط حسايب تمع واحد.  -جـ

                        
σ

µ−
=
X

d.  

  : وسط العينة.Xحيث 

      µ.تمعوسط ا :  

      σ.االحنراف املعياري للمجتمع :  

ــــــــرب كــــــــوهن ( ــــــــدما Cohen, 1988وقــــــــد اعت ــــــــر يكــــــــون صــــــــغرياً عن ) أن حجــــــــم األث
49.20.0 ≤≤ d 79.5.0، ومتوسطاً عندما ≤≤ d 80، وكبرياً عندما.≥d.  

  )rي حالة استخدام اختبار فرضية تتعلق بمعامل ارتباط واحد (ف •

عندما يرغب باحث مبعرفة فيما إذا كان معامل االرتباط بني متغريين ذا داللة إحصائية، مبعىن أن 
معامــل االرتبــاط بــني املتغــريين يف اتمــع األصــلي خيتلــف عــن الصــفر اختالفــاً جوهريــاً، أي أن املتغــريين يف 

الن علــى أســاس افرتاضــات الصــدفة والعشــوائية، ومل يكــن ســببه ناشــئاً عــن خطــأ املعاينــة، فإنــه األصــل مســتق
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2rdميكن التعبري عـن حجـم األثـر مبربـع معامـل االرتبـاط (  Coefficient) (أي معامـل التحديـد (=
of Determination) ووفــق معيــار كــوهن ((Cohen,1988رياً ) فــإن حجــم األثــر يكــون صــغ

29.10.0عندما 
2 ≤≤ r 49.30.0، ومتوسطاً عندما

2 ≤≤ r 50، وكبرياً عندما.
2 ≥r.  

  )Multiple Regressionفي حالة استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد ( •

ملتغـــريات ويســـتخدم هـــذا األســـلوب عنـــدما يكـــون الغـــرض التنبـــؤ بقـــيم متغـــري تـــابع مبعلوميـــة قـــيم ا
) باســــتخدام املعادلــــة اآلتيـــــة: 2Fاملســــتقلة (متغــــريين مســــتقلني أو أكثـــــر). ويــــتم حســــاب حجــــم األثـــــر (

2

2

2

1 R

R
F

−
=.  

  : مربع معامل االرتباط املتعدد.2Rحيث 

ـــد صـــغرياً عنـــدما تكـــون: 2F) فـــإن Cohen,1988ووفـــق معيـــار كـــوهن ( (حجـــم األثـــر) يُع
14.0

2 ≤≤ F 34.15، ومتوسطاً عندما.
2 ≤≤ F 35، وكبرياً عندما.

2 ≥F.  

  في حالة استخدام اختبار فرضية الفرق بين معاملي ارتباط مستقلين •

، أّمــا مؤشــر حجــم األثــر Zاختبــار الختبــار الفرضــية املتعلقــة مبعــاملي ارتبــاط مســتقلني نســتخدم 
ويعرب عنه بالعالقة:  qفهو 

21
ZZq −=.  

حيث 
1
Z: .عالمة فشر املقابلة ملعامل االرتباط يف العينة األوىل  

     
2
Z.عالمة فشر املقابلة ملعامل االرتباط يف العينة الثانية :  

، ومتوســــــطاً عنــــــدما q≥.29يُعــــــد صــــــغرياً عنــــــدما  qر كــــــوهن فــــــإن حجــــــم األثــــــر ووفــــــق معيــــــا
49.30.0 ≤≤ q 50.0، وكبرياً عندما≥q.  

في حالة استخدام اختبار  •
1
F وذلك عند استخدام أسلوب تحليل التباين  

تبــاين مهمــا كــان عــدد املتغــريات املســتقلة، وهنــاك ميــزة ألســلوب ميكــن اســتخدام أســلوب حتليــل ال
حتليل التباين تتلخص بإمكانية اختبار أثر التفاعل. لذلك يعترب حتليل التباين من أهم األساليب املستخدمة 
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 fيف البحـــوث يف خمتلـــف جمـــاالت العلـــوم الرتبويـــة واالجتماعيـــة. وحجـــم األثـــر املناســـب هلـــذا األســـلوب هـــو 

: مربع ايتا. 2η) كاآليت:   2ηتم حسابه من مربع ايتا (والذي ي
ea

a

t

a

SSSS

SS

SS

SS

+
==2η  

aSS جمموع املربعات للمتغري املستقل :a.  
tSS.جمموع املربعات الكلي :  
eSS.جمموع املربعات للخطأ :  

ومـــن مزايـــا مربـــع ايتـــا: ســـهولة حســـابه، أّمـــا مـــن أبـــرز ســـلبياته تـــأثره بكـــل مـــن: مســـتويات املتغـــري 
  ).Huston, 1993املستقل وحجم العينة (

فيمكن حسابه من خالل املعادلة اآلتية:  fوأما حجم األثر 
2

2

1 η

η

−
=f.  

24.0د حجــم األثــر صــغرياً إذا كانــت قيمــة: ووفــق معيــار كــوهن يُعــ ≤≤ f ومتوســطاً عنــدما ،
39.25. ≤≤ f ً140.0، وكبريا ≤≤ f.  

في حالة استخدام اختبار  •
2
F عند استخدام أسلوب تحليل التباين المتعدد  

ندما يكون هناك أكثر من متغري تـابع بغـض النظـر عـن ويستخدم أسلوب حتليل التباين املتعدد ع
عــدد املتغــريات املســـتقلة، ولفحــص داللـــة الفــرق بـــني املتوســطات لكـــل متغــري مســـتقل علــى كـــل متغــري مـــن 

)، أو اختبــــار ولكــــس المــــدا Hotlling Traceاملتغــــريات التابعــــة، نســــتخدم إمــــا اختبــــار هــــوتلنج (
)Willks Lambdaومؤشر حجم األثر يف حا ،( لـة اسـتخدامOne way MANOVA  أي)

): Stevens, 1980املتغري املستقل مبستويني)، يعطي بالعالقة اآلتية (
21

2

2

nn

NT
D =.  

: العدد الكلي لألفراد يف اموعتني (Nحيث 
21
nn +،(  

 
1
n موعة األوىلعدد أفراد ا :  

2
n موعة الثانيةعدد أفراد ا :  

)من خالل املعادلة اآلتية:  2Tوحتسب  )
1

22

−−

−
=

PN

PFN
T.  
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  (هوتلنج). F: قيمة اإلحصائي F: عدد املتغريات التابعة، Pحيث 

) حجـــم األثـــر لالختبـــار حتليـــل التبـــاين املتعـــدد Stevens, 1980ويُعـــد وفـــق رأي ســـتيفنز (
.49صــــــــغرياً عنــــــــدما:  way MANOVA-Oneألحــــــــادي ا

2 ≤D ومتوســــــــطاً عنــــــــدما ،
95.05.0

2 ≤≤ D 1، وكبرياً عندما
2≥D .  

هذا ومل يتمكن الباحث من إجياد اجلداول اإلحصائية اخلاصة بإجياد قوة االختبار اخلاصة باختبار 
ختبـارات املنشـورة يف الـة األردنيـة يف البحـوث الرتبويـة كـان عـددها حمـدوداً ولكس المدا، كمـا أن عـدد اال

  جداً، لذلك اكتفى الباحث باختبار هوتلنج.

  )2χ) :Square-Chiفي حالة استخدام اختبار  •

املعنويــة بــني التكــرارات  أمهيــة الفــروق -ولــيس إلثبــات  -لتوضــيح  2χ) 2ُيســتخدم اختبــار (كــا  
) Expected Frequencies)، والتكـرارات املتوقعـة (Observed Frequenciesاملالحظـة (

لعينـــة واحـــدة، أو لتوضـــيح أمهيـــة الفـــروق بـــني عينتـــني بالنســـبة لظـــاهرة معينـــة أو أكثـــر، وهنـــاك جمموعـــة مـــن 
ر يف حالـة اسـتخدام جـدول التوافـق املؤشرات اليت ُتستخدم حلساب الداللة العملية، منها مؤشـر حجـم األثـ

): Cohen, 1988, 223)، يــتم اســتخدام املعادلــة اآلتيــة (2×2(
N

2χ
ω تعــين  ωحيــث  =

)، يـــتم 2×2: حجـــم العينـــة، ويف حالـــة اســـتخدام جـــدول التوافـــق ألكثـــر مـــن (Nمؤشـــر حجـــم األثـــر، و

استخدام املعادلة اآلتية: 
2

2

1 C

C

−
=ω.  

من خالل املعادلة اآلتية:   Cويتم حساب قيمة
2

2

χ

χ

+
=

N
C.  

  ).Contingency Coefficient: معامل االقرتان/التوافق (Cحيث 

29.0ووفق معيار كوهن يُعد حجم األثر صغرياً عندما تكون قيمة:    ≤≤ω ومتوسـطاً عنـدما ،
49.030.0 ≤≤ω 149.0، وكبرياً عندما ≤≤ω.  
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ومــن خــالل اســتخدام هــذه املؤشــرات ميكــن للباحــث حســاب الداللــة العمليــة باســتخدام مؤشــر   
حجم األثر، وبالتايل التحقق فيما إذا كـان للمتغـري املسـتقل تـأثرياً علـى املتغـري التـابع، وذلـك بقيـاس العالقـة 

القيــاس واالختبـــار اإلحصــائي املســتخدم. ويف هـــذا الصــدد اعتــرب كـــوهن بــني املتغــريين حســب نـــوع ووحــدة 
)Cohen, 1990 أن حجـــم األثـــر مـــن أكثـــر املفـــاهيم الـــيت ُتســـاهم يف تفســـري النتـــائج، وقـــد حظـــي (

  استخدام الداللة العملية باهتمام الباحثني يف تفسري نتائج الدراسات والبحوث األجنبية املنشورة.

  إلحصائيقوة االختبار ا  2 – 1

هناك ما يشبه اإلمجاع بني الباحثني علـى أمهيـة املعلومـات وجوهريتهـا الناجتـة عـن قـوة االختبـارات 
اإلحصائية اليت يستخدموا، هذه املعلومات اليت يطلب كـوهن مـن البـاحثني حتديـدها قبـل إمتـام دراسـام، 

علومــــات عــــن قــــوة االختبــــار وإعطــــاء معلومــــات عنهــــا عنــــد نشــــر تلــــك الدراســــات الحقــــاً. وتــــأيت قيمــــة امل
اإلحصائي من تدليلها على دقة قرار الباحـث وصـدقه بـرفض الفرضـية الصـفرية اخلاطئـة مـن جهـة، وتـدليلها 
علـــى احتمـــال اخلطـــأ مـــن النـــوع الثـــاين مـــن جهـــة أخـــرى. واقـــرتح كـــوهن بـــأال تقـــل قـــوة االختبـــار اإلحصـــائي 

  ).Park,2008) (0.80املستخدم الختبار الفرضية الصفرية عن (

  وتتأثر قوة االختبار بعوامل عديدة من أهمها:

)، فكلمـا زادت قيمـة حجـم األثـر زادت قيمـة التبـاين املفّسـر، وبالتـايل Effect Sizeحجـم األثـر ( -
  تزداد قوة االختبار.

حجم العينة إذ أنه بزيادة حجم العينة يزداد متثيل العينة للمجتمع، وبالتـايل تـزداد دقـة التصـميم، وهـذا  -
بدوره إىل زيادة قوة االختبار يف الكشف عن الفروق. وللحصول على نتيجة دالة يف ظل قوة متدنية  يؤدي

  البد من وجود حجم أثر كبري، أو استخدام حجم عينة كبري. 
تـزداد قـوة  αمستوى الداللة اإلحصائية املستخدم الختبار الفرضـيات اإلحصـائية حيـث بزيـادة قيمـة  -

ختبار، وذلك ألن اخلطأ من النـوع الثـاين يقـل، وفيمـا إذا كـان االختبـار بـذيل واحـد أو بـذيلني، وشـكل اال
 ). Aron & Aron, 1997التوزيع، والتصميم اإلحصائي املستخدم ...اخل. (
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  وهناك أسباب عديدة تجعل الباحثين يهتمون بقوة االختبار منها: 

اختــاذ قــرارات بشــأن زيــادة حجــم العينــة، ودرجــة متثيــل العينــة  يوجــه حســاب قــوة االختبــار البــاحثني إىل -
  تمع الدراسة.

0يف رفـض  فعنـد الفشـليقدم تفسرياً لرفض الفرضية الصـفرية،  -
H  0يكـون اهلـدف التأكـد مـن أن

H 
  صحيحة، فإن ذلك يزيد الثقة بصحة الفرضية.

تبار ذات داللة إحصائية، وكان حجم األثر كبرياً فهناك احتمال كبري يف احلصول إذا كانت نتائج االخ -
على نتائج ذات داللة عملية، أّما إذا كان حجم األثـر صـغرياً فهـذا يعـين أـا ذات داللـة إحصـائية بسـبب 

  عوامل أخرى. 
ا أن فرضـية البحـث غـري إذا كانت نتائج االختبار غري دالة إحصائياً وقوة االختبار صغرية فهذا يعين إمّ  -

صــحيحة، أو أن ضــعف قــوة االختبــار راجــٌع لصــغر حجــم العينــة، أّمــا إذا كانــت قــوة االختبــار عاليــًة فهــذا 
  ).Huston, 1993يعين أن هناك احتمال قوي ألن تكون الفرضية غري صحيحة (

وميكـــن حســــاب قــــوة االختبـــار اإلحصــــائي باســــتخدام جــــداول كـــوهن، وحســــب نــــوع االختبــــار  
حصائي املستخدم، فالنتائج غري الدالة إحصائياً إذا متتعت بقوة اختبار كبرية وتصميم جيد، فإن نتائجها اإل

ستكون مفيدًة من الناحية العملية، كوا تشري إىل عـدم وجـود تـأثري عملـي كبـري علـى مسـتوى اتمـع. أّمـا 
صـفرية، وقـد حتـول عندئـٍذ دون نشـر كثـري قوة االختبـار املتدنيـة فإـا تـنقص مـن احتماليـة الـرفض للفرضـية ال

  ).Park, 2008من البحوث غري ذات الداللة اإلحصائية (

ويف ضــوء أمهيـــة كـــل مـــن الداللـــة اإلحصـــائية والداللـــة العمليـــة وقـــوة االختبـــار اإلحصـــائي، حظـــي 
ثني، فقــد موضــوع الداللــة العمليــة وقــوة االختبــار اإلحصــائي والداللــة اإلحصــائية باهتمــام الكثــري مــن البــاح

) يف مقالــة هلمــا حــول كيفيــة حســاب Thalheimer & Cook, 2002تنــاول ثــاهليمر وكــوك (
مبنهجيـة مبسـطة، واقرتحـا طرقـاً جديـدة حلسـاب  tأحجام األثر للدراسات املنشورة اليت تستخدم اختبـارات 

اريـة يف البحـوث لكـوهن، وذلـك يف حالـة عـدم تضـمني االحنرافـات املعياريـة أو األخطـاء املعي dحجم األثر 
  املنشورة، وكذلك يف حالة وجود األخطاء املعيارية وعدم االحنرافات املعيارية. 
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  : ومن الدراسات التي بحثت في حجم األثر وقوة االختبار

) الــيت أشـارت أن متوسـط قـوة االختبـار عنـدما يكـون حجــم Daniel, 1997دراسـة دانيـل (
) علـــى الرتتيـــب، وكـــذلك بـــأن حجـــم 0.97)، (0.64)، (0.13(األثـــر صـــغرياً ومتوســـطاً وكبـــرياً قـــد بلـــغ 

العينة املستخدمة يف فحص الفرضيات كـان صـغرياً، فقـد بلـغ متوسـط حجـم العينـة لالختبـارات املسـتخدمة 
، كمـا α). كما أشارت أن معظم الدراسات الـيت مت مراجعتهـا مل حتـدد مسـبقاً قيمـة مسـتوى الداللـة 99(
  يتم حتديد حجم األثر ألي من هذه الدراسات، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراستني سابقتني. مل

) حلسـاب قــوة االختبــارات Wooley & Dawson, 1983األوىل: قـام ــا ويل وداوسـون (     
أن اختباراً إحصائياً مسـتخدماً يف جملـة تـدريس العلـوم، حيـث أشـارت نتـائج التحليـل  3556اإلحصائية لـ 

 85.، 0.63، 29.قوة االختبارات اإلحصائية عندما كان حجـم األثـر صـغرياً ومتوسـطاً وكبـرياً قـد بلغـت 
  على الرتتيب.

) حول قوة االختبارات اإلحصائية لألحباث املنشورة يف جملة Brewer, 1972والثانية قام ا برور ( 
األثر الصغري واملتوسط والكبري على حلجم  79.، 56.، 0.23البحث الرتبوي وجد أن متوسط القوة هو 

  التوايل.

  ومن الدراسات العربية حول قوة االختبار اإلحصائي وحجم األثر وحجم العينة: 

سلســلة الدراســات اإلنســانية واالجتماعيــة دراســة جــرادات -الدراســات املنشــورة يف جملــة أحبــاث الريمــوك
) مـــن %72.5لـــرئيس وراء النســبة العاليـــة ()، والـــيت خلصــت إىل االســـتنتاج بـــأن العامــل ا2005وجــودة (

) مـن االختبـارات اإلحصـائية الـيت حققـت احلـد األدىن %52الفرضيات الصـفرية املرفوضـة والنسـبة العاليـة (
) الـــذي اقرتحـــه كـــوهن قـــد يكـــون احلجـــم الكبـــري لعينـــات الدراســـة، ولـــيس حجـــم األثـــر املقـــرتن 0.8للقـــوة (

إذ مل تـزد نسـبة الفرضـيات الصـفرية الـيت اختـريت، واقرتنـت حبجـم  بالفرضيات الصفرية اليت جـرى اختيارهـا،
  ). %26.5أثر كبري عن (

) الــيت هـدفت إىل تقــومي اســتخدام البـاحثني للداللــة العمليــة 2005كمـا أشــارت دراسـة النجــار (
اإلداريـة إىل أن البـاحثني مل العلـوم -لعينة من األحباث املنشـورة يف جملـة جامعـة امللـك سـعود 2χيف اختبار 
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. باإلضـافة إىل ذلـك أظهـرت النتـائج 2χيوفقوا يف احلصول على نتائج ذي داللة إحصائية كبـرية الختبـار 
هـا يف والداللـة العمليـة، وأن العالقـة بينهمـا قويـة، وميكـن االعتمـاد علي 2χعالقة طرديـة بـني قـوة االختبـار 

  اختاذ قرارات. 

) الـــيت مت فيهـــا إجـــراء مراجعـــة للدراســـات املنشـــورة يف جملـــة 2003كمـــا بّينـــت دراســـة الـــدرابيع (
إىل  1996-2000جامعــة مؤتــة للبحــوث والدراســات سلســلة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة للفــرتة بــني 

مقبولــة... وميكــن أن تؤخــذ نتائجهــا االســتنتاج أن هــذه الدراســات تتمتــع بقــوة اختبــار عاليــة وداللــة عمليــة 
  على املستوى العملي شريطة أن تكون نتائج هذه الدراسات ذات داللة إحصائية.

) الـيت تناولـت رسـائل املاجسـتري يف كليـة العلـوم الرتبويـة يف 2003وكذلك بّينت دراسـة حممـود ( 
) %17.8صــائية، متتــع () مــن االختبــارات الــواردة فيهــا كانــت ذات داللــة إح%45.2جامعــة مؤتــة أن (
) %85.98) حبجــم أثــر صــغري، وأن (%71.03) حبجــم أثــر متوســط و(%11.17حبجــم أثــر كبــري و(

) ذات قـــوة إحصـــائية %8.82مـــن االختبـــارات الدالـــة إحصـــائياً كانـــت ذات قـــوة إحصـــائية عاليـــة، بينمـــا (
  ) قوة إحصائية منخفضة. %5.3متوسطة و(

 1997-1998للفــرتة  -املنشــورة يف جملــة دراســات ) أن األحبــاث2000بينمــا وجــد إبــراهيم (
ذات داللــة عمليــة متوســطة وصــغرية، يف حــني كانــت قــوة االختبــارات اإلحصــائية املســتخدمة علــى األغلــب 

) حـــــول واقـــــع الداللـــــة اإلحصـــــائية والعمليـــــة وقـــــوة االختبـــــار 1997عاليـــــة. كمـــــا أشـــــارت دراســـــة جعفـــــر (
مـــــن  %30.4الـــــنفس الرتبـــــوي يف اجلامعـــــة األردنيـــــة أن  اإلحصـــــائي يف رســـــائل املاجســـــتري يف جمـــــال علـــــم

ذات داللـــــة عمليـــــة صـــــغرية،  %30.9الفرضـــــيات الدالـــــة إحصـــــائياً كانـــــت ذات داللـــــة عمليـــــة معدومـــــة، 
من الفرضيات غـري الدالـة بقـوة اختبـار  %56منها ذات داللة عملية متوسطة وعالية، ومتتعت  %11.8و

  ف التصاميم اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات.صغرية، مما يدل حسب رأي الباحثة على ضع

) حـــول واقـــع الداللــة العمليـــة لالختبـــارات 1991بينمــا أشـــارت نتـــائج دراســة قـــام ـــا النجــار ( 
اإلحصــائية الشــائعة يف رســائل املاجســتري يف كليــيت الرتبيــة جبامعــة أم القــرى وجامعــة امللــك ســعود إىل ارتفــاع 

يف قســم املنــاهج والتــدريس، حيــث كانــت  tختبــارات، مــا عــدا اختبــار نســبة حجــم األثــر الصــغري جلميــع اال
  نسبة حجم األثر مرتفعة يف ذلك القسم. 
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) الـــيت تناولـــت االختبـــارات اإلحصـــائية 1995واتفقـــت بـــذلك مـــع دراســـة احلجمـــات وعليـــان ( 
العمليـة (حجـم األثـر)  الواردة يف رسائل املاجستري يف جمال اإلرشـاد والتوجيـه يف اجلامعـة األردنيـة أن الداللـة

)، بينمـا أظهـرت النتـائج 30.-0من االختبـارات اإلحصـائية كانـت صـغرية، وتراوحـت بـني ( %76حلوايل 
  ) من االختبارات املستخدمة كانت قوا اإلحصائية عالية.%53أن (

  مشكلة الدراسة -  2

ثـر كمؤشـر للداللـة تأيت هذه الدراسة استكماًال هودات سابقة، حاولت أن تربط بني حجم األ
العملية، وقوة االختبارات اإلحصائية لألحباث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية، وهي جملة فصلية 
عامليــة حمكمــة، أسســتها اللجنــة العليــا للبحــث العلمــي يف وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي يف األردن، 

ت العليـا يف جامعـة الريمــوك، وكـون هـذه الــة قـد صـدر منهــا وتصـدر عـن عمــادة البحـث العلمـي والدراســا
) عدداً لغاية إجراء هذه الدراسة يف مخسة جملدات؛ كـان البُـد مـن إجـراء دراسـة تقومييـة للكشـف عـن 20(

مــدى اســتفادة البــاحثني يف جمــال العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مــن نتــائج الدراســات الســابقة والدراســات 
اد مؤشرات للداللة العملية، وقوة االختبارات اإلحصائية اليت يستخدموا يف اختبار فرضيام العاملية يف إجي

الصفرية بدًال من االعتماد فقط على الداللة اإلحصائية الختاذ قـرارات حـول تلـك الفرضـيات، والـيت اعتقـد  
 ,Kirkفها كـريك () بأن االعتماد عليها يُعد مفسدة للطريقـة العلميـة. ووصـCarver, 1993كارفر (
  ) بالتمرينات الساذجة اليت جتيب عن أسئلة ختتلف عن أسئلة العلم. 1996

) فقد واجهت الداللة اإلحصائية عدة انتقادات منها: Wilkinson, 1992وكما أوضح ويلكنسون (
راراً أن جهود الباحثني منصبة بالدرجة األوىل على احلصول على نتـائج ذات داللـة إحصـائية، وكـأن هنـاك قـ

فاصالً ما بني الداللة املعنوية وغري املعنوية، كما أن معظم الدراسات املنشورة ذات الداللة اإلحصائية ذات 
مســتوى قــوة متـــدٍن، ومل يأخــذ البــاحثون اعتبـــار أن بعــض الدراســـات قــد تكــون دالـــة إحصــائياً، ولكنهـــا يف 

ة ومفيدة وذات طابع تطبيقي يف اتمع. الوقت نفسه ليست ذات أمهية؛ مبعىن أا ال تقدم معلومات هام
) أمهيــة أكــرب مـــن α=.01ناهيــة عــن أن بعــض البــاحثني يعطــي الدراســات الدالـــة عنــد مســتوى الداللــة (

  ) ويتجاهلون احلديث عن حجم العينة.α=.05الدراسات الدالة عند مستوى الداللة (

تطبيــق االختبــارات اإلحصــائية املتعــددة حبثــاً عــن الداللــة اإلحصــائية، حيــث يركــز البــاحثون علــى 
دون اعتبــار لداللــة الفــرق أو العالقـــة يف اــال العملــي، ومــدى منطقيـــة نتيجــة الداللــة اإلحصــائية كمعيـــار 
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الختــاذ قــرار دقيــق حيــال الظــواهر الــيت يدرســوا. وبســبب خضــوع الداللــة اإلحصــائية لعوامــل عديــدة مثــل: 
العينــة، ومســتوى الداللــة اإلحصـائية، وحجــم األثــر، وقــوة االختبـار املســتخدم، فقــد يتوصــل الباحــث حجـم 

)، وقـد يفشـل يف رفـض αإىل الداللـة اإلحصـائية عـن طريـق زيـادة حجـم العينـة أو زيـادة مسـتوى الداللـة (
قـوة االختبـار اإلحصـائي يف الكشـف  الفرضية الصفرية، ليس بسـبب عـدم وجـود أثـر للمعاجلـة، بـل لضـعف

عن الفروق، ومن النادر جداً أن جتد حبثاً يأخذ بالداللة العملية وقوة االختبار اإلحصائي املستخدم الختـاذ 
  قرار حيال الظاهرة املدروسة.

يف ضوء ما تقدم جاءت هذه الدراسة للتعرف علـى الداللـة العمليـة وقـوة االختبـارات اإلحصـائية 
يف فحـــص الفرضـــيات اإلحصـــائية املســـتخدمة يف البحــوث املنشـــورة يف الـــة األردنيـــة يف العلـــوم املســتخدمة 

  وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة اآلتية:، الرتبوية

الســؤال األول: مــا نســبة الفرضــيات اإلحصــائية الــيت اقرتنــت فيهــا الداللــة اإلحصــائية بداللــة عمليــة صــغرية  -
  برية للبحوث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية؟ومتوسطة وك

السؤال الثاين: ما نسبة الفرضيات اإلحصائية اليت اقرتنت فيها الداللة اإلحصائية بقوة االختبار اإلحصـائي  -
 متدنية ومتوسطة وعالية للبحوث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية؟

اقـــع الداللـــة العمليـــة وقـــوة االختبـــارات اإلحصـــائية املصـــاحبة لالختبـــارات اإلحصـــائية الســـؤال الثالـــث: مـــا و  -
  املستخدمة يف فحص الفرضيات للبحوث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية؟

  منهجية الدراسة - 3

)، وهــو أســلوب إحصــائي Meta- Analysisاســتخدم الباحــث أســلوب مــا وراء التحليــل (
خالله مجع نتائج عدد كبري من الدراسات الكمية املختلفة، والـيت تتنـاول جمموعـة مـن الفرضـيات منظم يتم 

)، لتقوميها والوصول إىل Effect Sizeالبحثية، وحتليلها للحصول على مقياس مشرتك مثل حجم األثر (
د اجلوانــب اسـتنتاجات أقــوى وذات معـىن مــن تلـك الــيت ميكـن احلصــول عليهـا مــن دراسـة منفــردة، ويعـد أحــ

  )Patty, Qi, Frank & Ronald,2010التطبيقية لتقومي الدراسات والبحوث (

  مجتمع الدراسة وعينتها - 4

تكون جمتمع الدراسة وعينتها من مجيع البحوث املنشورة يف الة األردنية يف البحوث الرتبوية منذ 
.  واشـــتملت علـــى 2009ون األول ولغايـــة الـــد اخلـــامس، العـــدد الرابـــع، كـــان 2005صـــدورها يف العـــام 
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ـــاً، وقـــد مت اســـتثناء األحبـــاث النوعيـــة، 121عـــدداً، وقـــد بلـــغ عـــددها ( 20مخســـة جملـــدات تضـــمنت  ) حبث
وكذلك بعض  أجزاء من الدراسات احملدودة جداً يف بعض الدراسات الفتقارها للبيانات األساسية كحجم 

املربعـــات ملصـــادر التبـــاين ... اخل، حيـــث تضـــمنت  العينـــة، والتبـــاين، وقيمـــة االختبـــار اإلحصـــائي، وجممـــوع
، t) اختباراً إحصائياً مـن نـوع (1363الدراسات اليت استخدمت تصاميم كمّية (

1
F  ،(حتليـل التبـاين)r 

(الفـــرق بـــني معـــاملي ارتبـــاط)،  Z(حتليـــل االحنـــدار املتعـــدد)،  2χ ،2Rمعامـــل االرتبـــاط البســـيط، 
2
F 

) يبــني أعــداد الفرضــيات اإلحصــائية الــيت مت حســاب الداللــة العمليــة 1(حتليــل التبــاين املتعــدد). واجلــدول (
  وقوة االختبار اإلحصائي هلا، ونسبها املئوية تبعاً لنوع االختبار املستخدم.

  بعاً لنوع االختبار المستخدم. عدد الفرضيات اإلحصائية ت1الجدول 

  النسبة املئوية  عدد الفرضيات  نوع االختبار
T 319  23.4 

1
F 472 34.6 
R 382 28.1 

2χ 104 7.6 
2R  25 1.8 

Z 3 0.2 

2
F 58 4.3 

  100 1363  الكلي

  راءات الدراسةإج -  5
من أجـل اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة حـول الداللـة اإلحصـائية والداللـة العمليـة وقـوة االختبـارات 

  اإلحصائية للبحوث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية، مت ذلك وفق اخلطوات اآلتية:

رتبويــــة منــــذ إصــــدارها يف عــــام حصـــر مجيــــع األحبــــاث املنشــــورة يف الــــة األردنيـــة يف العلــــوم ال  -5-1
. وتصـنيف تلـك البحـوث إىل كميـة 2009ولغاية الد اخلامس، العدد الرابـع، كـانون األول  2005

  وأخرى نوعية.
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حتليل األحباث والدراسات الكمية واملستخدمة لالختبارات اإلحصائية لإلجابـة عـن أسـئلتها   -5-2
 أو فرضياا.

حتوي املعلومات األساسية والضرورية والالزمة لإلجابة عن أسئلة  تصميم أداة جلمع البيانات  -5-3
 الدراسة.

 مت حساب حجم األثر لكل اختبار إحصائي مستخدم.  -5-4
  مت إجياد قوة االختبار اإلحصائي لكل اختبار من هذه االختبارات باالستعانة جبداول كوهن.  -5-5  

  نتائج الدراسة ومناقشتها - 6

حول نسبة الفرضيات اإلحصـائية الـيت اقرتنـت فيهـا الداللـة السؤال األول  لإلجابة عن 1 – 6
اإلحصائية بالداللة العملية للبحوث املنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبوية اليت شكلت عينـة الدراسـة، 

ارات فقــد حســبت أحجــام التــأثري كمؤشــرات علــى الداللــة العمليــة للفرضــيات املفحوصــة باســتخدام االختبــ
، tاإلحصائية (

1
F ،r ،2χ ،2R ،Z ،

2
F  :اختبار هوتلنج) وهذه املؤشرات كانت علـى النحـو اآليت

)d ،f ،2r ،C ،2F ،q ،2T علـــــــى الرتتيـــــــب، ومت تصـــــــنيفها وفـــــــق الفئـــــــات الـــــــيت اقرتحهـــــــا كـــــــوهن (
)Cohen, 1988) 2)، ومت التحقــق مـن نتــائج اختبـار الفرضــيات الدالـة منهــا وغـري الدالــة، واجلــدول (

  يبني نتائج التحليل.

. التكرارات والنسب المئوية لكل فئة من فئات الداللة العملية (حجم األثر) والداللة 2جدول 
  إلحصائية لالختبارات المستخدمة في فحص الفرضياتا

االختبــــــــــــــــــــــــــار 
  املستخدم

فئـــــــة الداللـــــــة العمليـــــــة 
  (حجم األثر)

  الداللة اإلحصائية
  الكلي

  غري دال  دال
  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار

t  للفــــرق بــــني
  وسطني

  %63.01  201  %84.43  141  %39.47  60 0.49- 0 صغري 
 - 0.50متوســط
0.79 

33  21.71%  16  9.58%  49  15.36%  

  %21.63  69  %5.99  10  %38.82  59 1  -  0.8كبري 
  %100  319  %52.35  167  %47.65  152  الكلي

F  لتحليــــــــــــــــل
  التباين

  %72.03  340  %89.7  220  %53.33  120 0.24 - 0صغري 
  %10.81  51  %8.07  5  %20.44  46 - 0.25متوســط 
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0.39 
  %17.16  81  %8.91  22  %26.23  59 1 - 0.4كبري 
  %100  472  %52.33  247  %47,67  225  الكلي

r  معامــــــــــــــــــــــــل
ارتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

  البسيط

  %90.58  346  %96.72  118  %87.69  228 0.29- 0صغري 
- 0.3متوســـــط 

0.49 
21  8.08%  3  2.46%  24  6.28%  

  %3.14  12  %0.82  1  %4.23  11 1 - 0.5كبري 
  %100  382  %31.94  122  %68.06  260  الكلي

2χ 

  %87.50  91  %89.61  69  %81.48  22  0.29 – 0صغري 
-0.3متوســــــــــــــــــــــــــــــــــط 

0.49 
4  14.82%  7  9.09%  11  10.58%  

  %1.92  2  %1.3  1  %3.7  1  1 - 0.5كبري 
  %100  104  %74.04  77  %25.96  27  الكلي

حتليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
االحنــــــــــــــــــــــــــــدار 

  املتعدد

  %24  6  %100  1  %20.83  5 0.14 – 0صغري 
 – 0.15متوســط 
0.34 

5  20.83%  0  0%  5  20%  

  %56  14  %0  0  %58.34  14 1 – 0.35كبري 
  %100  25  %4  1  %96  24  الكلي

الفــــــــــرق بــــــــــني 
معـــــــــــــــــــــــــــــــاملي 

  ارتباط

  %66.67  2  %0  0  %100  2 0.29 – 0صغري 
 – 0.3متوســط 
0.49 

0  0%  1  0%  0  33.33%  

  %0  0  %0  0  %0  0  1 -  0.5كبري 
  %100  3  %33.33  1  %66.67  2  كليال

حتليـــل التبـــاين 
  املتعدد

  %81.03  47  %100  15  %74.42  32  0.49 - 0صغري 
 – 0.5متوســط 
0.95 

7  16.28%  0  0%  7  12.07%  

  %6.9  4  %0  0  %9.3  4 1 - 0.96كبري 
  %100  58  %2.36  15  %5.86  43  الكلي
  %100  1363  %46.22  630  %53.78  733  الكلي
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) إىل أن عــــدد الفرضــــيات اإلحصــــائية الــــيت مت اختبارهــــا قــــد بلــــغ 2نــــات يف اجلــــدول (تشــــري البيا

لداللـة الفـرق بـني وسـطني حسـابيني،  t) استخدمت اختبار  %23.4) فرضيًة إحصائية، منها( 1363(
) اســـتخدمت اختبــــار فرضـــية تتعلــــق مبعامــــل  %28)اســـتخدمت أســــلوب حتليـــل التبــــاين، و(َ  %34.6و(َ 

) اســتخدمت اختبــار حتليــل االحنـــدار  %1.8، و( َ 2χ) اســتخدمت اختبـــار  %7.6ارتبــاط واحــد، و( َ 
لفحـص داللـة الفـرق بـني معـاملي ارتبـاط  Z) اسـتخدمت اختبـار  %0.22املتعدد (اختبار هوتلنج)، و( َ 

  ) استخدمت أسلوب حتليل التباين املتعدد. %4.26مستقلني،( 

)مـن جممـوع  %53.78) فرضية أي مـا نسـبته( 733دالة إحصائياً (وقد بلغ عدد الفرضيات ال
الفرضــيات الصــفرية، ومل يــتم حســاب الداللــة العمليــة ألي منهــا، يف حــني بلــغ عــدد الفرضــيات غــري الدالــة 

) مــن جممــوع الفرضــيات الــيت مت اختبارهــا، وتبــّني أن  %46.22) فرضــية، أي مــا نســبته( 630إحصــائياً (
بالنتـــائج الـــيت مت احلصـــول عليهـــا مـــن الداللـــة اإلحصـــائية للحكـــم علـــى أثـــر املتغـــري أو  البـــاحثني قـــد اكتفـــوا

املتغــريات املســتقلة، ومل يــتم البحــث يف قــوة هــذا األثــر؛ علمــاً أنــه جيــب عــدم االكتفــاء بالداللــة اإلحصــائية 
 ا وأن مــــا نســــبتهفقــــط؛ إذ تعتــــرب اخلطــــوة األوىل الــــيت البُــــد مــــن اقرتاــــا مبؤشــــرات للداللــــة العمليــــة، الســــيم

) فرضــية مــن 1033)مــن الدراســات كانــت ذات داللــة عمليــة صــغرية، حيــث بلــغ عــددها ( 75.79%(
يــة مــن الناحيــة التطبيقيــة، فكيــف ســيتم األخــذ بتوصــيات هــذه 1363أصــل ( وتعتــرب هــذه مشــكلة جد ،(

رغــم افتقارهــا ملعلومــات  البحــوث مــن قبــل املتخصصــني يف اــاالت الرتبويــة الــيت تناولتهــا األحبــاث املنشــورة،
أساسية ومهمة، تسـاعد يف عمليـة تفسـري تلـك النتـائج. ورمبـا يكـون أحـد األسـباب يف احلصـول علـى نتـائج 
ذات داللــــة إحصـــــائية أحجـــــام العينــــات الكبـــــرية، واختلفـــــت بــــذلك مـــــع مـــــا أشــــارت إليـــــه دراســـــة فـــــاجلي 

)Carver, 1993 هــي الــيت تكــون ذات داللــة ) الــيت أشــارت بــأن معظــم الدراســات الــيت يــتم نشــرها
)، واليت بينت أن نشر 1988) والصياد (1997إحصائية، يف حني اتفقت مع دراسة حجمات وعليان (

  الدراسات يف االت ال يكون متحيزاً تبعاً لداللتها اإلحصائية.

ت ، فقـــد بينـــtوفيمـــا يتعلـــق بـــاقرتان الداللـــة اإلحصـــائية بالداللـــة العمليـــة عنـــد اســـتخدام اختبـــار 
ـــــائج أن مـــــا نســـــبته(  ـــــة عمليـــــة صـــــغرية،  %39.47النت ـــــة إحصـــــائياً اقرتنـــــت بدالل ) مـــــن الفرضـــــيات الدال

) اقرتنت بداللة  %38.82) اقرتنت بداللة عملية متوسطة، يف حني وجد أن ما نسبته( %21.71وأن(
لالختبــارات  عمليــة كبــرية. أمــا الفرضــيات غــري الدالــة إحصــائياً (مــن املفــروض حســاب الداللــة العمليــة فقــط
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ذات الداللــة اإلحصــائية، ولكــن لغــرض البحــث مت حســاب الداللــة العمليــة للبيانــات غــري الدالــة إحصــائياً، 
وذلك إلبراز تأثري حجم العينة على عوامل أخرى مثل: املؤشر اإلحصائي)، فـإن معظمهـا قـد اقـرتن بداللـة 

قــــد اقرتنــــت بداللــــة عمليــــة  ) %9.5)، وأن مــــا نســــبته( %84.4عمليــــة صــــغرية، وشــــكلت مــــا نســــبته( 
) 2) اقرتنت بداللة عملية كبرية. وبشكل عام يالحظ من اجلـدول ( %6متوسطة، يف حني أن ما نسبته( 

مل يوفقوا يف احلصول على نتائج ذات داللة عملية كبرية، فقد بلغت  tأن الباحثني الذين استخدموا اختبار 
)، يف حــني بلغــت نســبة الفرضــيات ذات الداللــة %21.6نســبة الفرضــيات ذات الداللــة العمليــة الكبــرية( 

). وبــذلك تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة %15.4)، أّمــا املتوســطة فقــد بلغــت نســبتها( %63الصــغرية( 
يف البحـــوث العربيـــة   t) الـــيت أشـــارت أن اختبـــار 1998)، وجعفـــر (1988) والصـــياد (2003الـــدرابيع (

) الــيت أشــارت إىل أن حجــم 1991ف مــع دراســة النجــار (كانــت قيمــة الداللــة العمليــة منخفضــة. وختتلــ
.                                                                                                  tاألثر كان مرتفعاً لإلحصائي 

، فقـد أشـارت Fئية بالداللة العملية عند اسـتخدام اختبـار أّما فيما يتعلق باقرتان الداللة اإلحصا
) مــن الفرضــيات الدالــة إحصــائياً اقرتنــت بداللــة عمليــة صــغرية، ومــا نســبته %53.3النتــائج أن مــا نســبته (

) اقرتنــت بداللــة عمليــة كبــرية، وكــذلك %26.3) اقرتنــت بداللــة عمليــة متوســطة، ومــا نســبته (20.4%(
)، %89غــري الدالـة إحصـائياً الــيت اقرتنـت بداللـة عمليــة صـغرية بلغـت نســبتها (فـإن الفرضـيات اإلحصـائية 

  ) اقرتنت بداللة عملية كبرية. %9) اقرتنت بداللة عملية متوسطة، يف حني أن ما نسبته (%2وما نسبته (

) أن البـاحثني الـذين اســتخدموا أسـلوب حتليــل التبـاين (االختبــار 2مـرّة أخـرى تبــني مـن اجلــدول (
ائياإلحصــ

1
F مل يوفقــوا يف احلصــول علــى نتــائج ذات داللــة عمليــة كبــرية، فقــد بلغــت نســبة الفرضــيات ،(

)، ونســـــــــبة الفرضـــــــــيات ذات الداللـــــــــة العمليـــــــــة املتوســـــــــطة %72.03ذات الداللـــــــــة العمليـــــــــة الصـــــــــغرية (
فـق هـذه النتيجـة مـع ). وبـذلك تت%17.16)، وذات الداللة العملية الكبرية بلغت نسـبتها (10.81%(

) ... واختلفـت 1997) وحجمات وعليان (2003)، والدرابيع (2000ما أشارت إليه دراسة إبراهيم (
  ).1991) والنجار (1998مع دراسة جعفر (

وفيمــا يتعلــق بــاقرتان الداللــة اإلحصــائية بالداللــة العمليــة عنــد فحــص الداللــة اإلحصــائية اخلاصــة 
) مـن الفرضـيات الدالـة إحصـائياً اقرتنــت  %87.7ت النتـائج أن مـا نسـبته( مبعامـل ارتبـاط واحـد. فقـد بينـ
) اقرتنـــت بداللـــة %4.3)اقرتنـــت بداللـــة عمليـــة متوســـطة، ومـــا نســـبته ( %8بداللـــة عمليـــة صـــغرية، وأن( 
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) بداللة عملية %96.72عملية كبرية. وكذلك فإن الفرضيات غري الدالة إحصائياً، قد اقرتنت مبا نسبته (
) بداللة عملية كبرية. وأيضاً %0.83) بداللة عملية متوسطة، وما نسبته ( %2.45، وما نسبته( صغرية

مل يوفق الباحثون يف احلصول على نتائج ذات داللة عمليـة كبـرية فقـد بلغـت نسـبة الفرضـيات ذات الداللـة 
، يف حـني بلغـت )%6.28)، والفرضيات ذات الداللة العمليـة املتوسـطة( %3.14العملية الكبرية فقط (

)، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات مثــل %90.58نســبة الفرضــيات ذات الداللــة الصــغرية (
)، وحجمــات 2005) وجــرادات وجــودة (2003) وحممـود (2000) وإبــراهيم (2003دراسـة الــدرابيع (

ى أن الداللـة )، الـذين أمجعـوا علـ1991)، وكذلك مع دراسة النجـار (1998) وجعفر (1997وعليان (
العمليــة لداللــة معامــل االرتبــاط البســيط صــغرية، ومــا ظهــور الداللــة اإلحصــائية إالّ نتيجــة أحجــام العينــات 

)، ومل ختتلــف Carver, 1993الكبــرية، إذ أن داللــة معامــل االرتبــاط تتــأثر بدرجــة كبــرية حبجــم العينــة (
  نتيجة هذه الدراسة مع أية دراسة أخرى.

،فقـد وجـد  2χقرتان الداللة اإلحصائية بالداللة العملية عند استخدام اختبـار أّما فيما يتعلق با
) مـن الفرضـيات ذات الداللـة اإلحصـائية قـد اقرتنـت بداللـة عمليـة صـغرية، يف  %81.48بأن ما نسبته( 

)اقرتنـت بداللـة  %3.7) قد اقرتنـت بداللـة عمليـة متوسـطة، ومـا نسـبته(  %14.82حني أن ما نسبته( 
ــا الفرضــيات الــيت لــيس هلــا داللــة فقــد اقــرتن مــا نســبته ( ) منهــا بداللــة عمليــة %89.61عمليــة كبــرية. وأّم

) بداللة عملية كبرية. وبشكل  %1.3) �بداللة عملية متوسطة وحوايل (  %9.09صغرية، وما نسبته ( 
ـــــت بداللـــــة عمليـــــة صـــــغرية  2χعـــــام فقـــــد كانـــــت نســـــبة الفرضـــــيات الـــــيت اســـــتخدمت اختبـــــار  الـــــيت اقرتن

) اقرتنت بداللة عمليـة  %1.92) بداللة عملية متوسطة، وحوايل ( %10.58)، وما نسبته( 87.5%(
يف  2χكبرية، وهذا يشري بطبيعة احلال إىل أن واقع الداللة العملية املصاحب للداللة اإلحصـائية الختبـار 

حــث احلاليــة كانــت عنــد حجــم األثــر املــنخفض، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصــلت إليــه دراســة عينــة الب
يف البحـوث  2χ) من أن الداللـة العمليـة الختبـار 2003) وحممود (1988) والصياد (2005النجار (

  العربية كانت منخفضة. 

أســـلوب حتليـــل االحنـــدار املتعـــدد  كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول أن عـــدد الفرضـــيات الـــيت اســـتخدمت
) منهـــا ذات داللـــة  24) فرضـــية، كانـــت( 25) بلـــغ (2Rللكشـــف عـــن داللـــة معامـــل االرتبـــاط املتعـــدد (

إحصائية وفرضية واحدة  ليست ذات داللة إحصائية، وُصنفت بأا ذات داللة عملية صغرية، وقد بلغت 
) اقرتنـت بداللـة %20.83)، ومـا نسـبته (%20.83لـة عمليـة صـغرية (نسبة الفرضيات اليت اقرتنت بدال
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) اقرتنت بداللة عملية كبـرية، وتُعـد هـذه النسـبة أفضـل مـن النسـب  %58.34(  عملية متوسطة، وحوايل
السابقة، رغم أا ما زالت دون املستوى حىت تكون إمكانية األخذ بتوصيات هذه الدراسات مقبولة. ورمبا 

يف ذلك أنه يف الواقع ال تعمل املتغريات بشكل منفرد، فمعامل االرتباط املتعـدد يُعـرب عـن قـوة يعود السبب 
عنــدما تؤخــذ  -املســتقلة إجرائيــاً -العالقــة بــني متغــري تــابع واحــد مــن جهــة وجمموعــة مــن املتغــريات األخــرى 

ات املسـتقلة أكـرب مـا ميكـن، جمتمعة من جهة أخرى. وقيمته تزداد عنـدما يكـون ارتبـاط املتغـري التـابع بـاملتغري 
وعنــدما تــرتبط املتغــريات املســتقلة ببعضــها بعضــاً أدىن ارتباطــات، واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة حممــود 

  ).Stevens, 1980)، واتفقت مع دراسة ستفنز (2003(

للفـــرق بـــني  Zوفيمـــا يتعلـــق بـــاقرتان الداللـــة اإلحصـــائية بالداللـــة العمليـــة عنـــد اســـتخدام اختبـــار 
املي ارتباط مستقلني، فقد بلغ عدد الفرضيات اليت فحصت داللة الفرق ثالث فرضيات، منها فرضيتان مع

كانتــا ذات داللــة إحصــائية، وفرضــية واحــدة ليســت ذات داللــة إحصــائية بداللــة عمليــة صــغرية، واألخــرى 
ة صغرية، وما ) من الفرضيات بداللة عملي %66.7اقرتنت بداللة عملية متوسطة، وبشكل عام اقرتنت( 

) بداللة عملية متوسطة، ومل تقرتن أية فرضية بداللة عملية كبـرية، وال ميكـن تعمـيم هـذه  %33.3نسبته( 
  النتيجة ألن عدد الفرضيات املستخدم قليل وال يكفي ألغراض التعميم.

دد أّمــــا اقــــرتان الداللــــة اإلحصــــائية بالداللــــة العمليــــة عنــــد اســــتخدام أســــلوب حتليــــل التبــــاين املتعــــ
باستخدام اختبار هوتلنج اخلاص باملتغريات املستقلة اليت هلا مستويان، أّما اختبار ولكس المدا فلم يتمكن 
الباحـــث مـــن إجيـــاد اجلـــداول اخلاصـــة مبؤشـــرات قـــوة االختبـــار أو الداللـــة العمليـــة. فقـــد أشـــارت البيانـــات يف 

)  58م اختبــاري هــوتلنج قــد بلــغ ( ) أن عــدد الفرضــيات اإلحصــائية الــيت مت اختبارهــا باســتخدا2جــدول (
)، وعــدد غــري الــدال منهــا إحصــائياً  %74) أي مــا نســبته(  43فرضــية، بلــغ عــدد الــدال منهــا إحصــائياً( 

) ، %74.42)، وكانت نسبة الفرضيات الدالة الـيت اقرتنـت بداللـة صـغرية ( %26) أي ما نسبته (15(
) بداللة %9.3ملية متوسطة، يف حني اقرتنت( ) من الفرضيات اقرتنت بداللة ع%16.28(  وما نسبته

)، ومل تقرتن %100عملية كبرية. أّما نسبة الفرضيات غري الدالة اليت اقرتنت بداللة عملية صغرية فكانت( 
ــــة عمليــــة متوســــطة أو كبــــرية. وبشــــكل عــــام فقــــد اقرتنــــت مــــا نســــبته ــــة بدالل  أي مــــن الفرضــــيات غــــري الدال

) بداللــــة كبــــرية، وتتفــــق هــــذه %6.9) بداللــــة متوســــطة، و(%12.07) بداللــــة صــــغرية، و(81.03%(
  ) واليت توصلت لنتيجة مشاة.2003النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة حممود (
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لتحليـل التبـاين،  Fللفـرق بـني وسـطني،  tمما سـبق تبـني مـن النتـائج أن االختبـارات املسـتخدمة (
، وحتليــل التبــاين املتعــدد)، كانــت مجيعهــا قــد اقرتنــت بداللــة عمليــة 2χوداللــة معامــل االرتبــاط البســيط، و

صــغرية وبنســبة عاليــة؛ وهــذا يعــين أن الداللــة اإلحصـــائية ليســت كافيــة للحكــم علــى قيمــة النتــائج، واختـــاذ 
ابعــة القــرارات العمليــة يف ضــوئها. وبالتــايل فــإن نســبة مــا تفســره املتغــريات املســتقلة مــن تباينــات املتغــريات الت

قليلــة؛ وهــذا يعــين أن هنــاك عوامــل أخــرى مل يــتم دراســتها، وتــؤثر يف تفســري املتغــريات التابعــة ولكنهــا غــري 
معروفة، لذا فمن الضروري أن يتم تقدير حجـم األثـر املتوقـع للدراسـة قبـل البـدء جبمـع املعلومـات والوصـول 

تبار حـىت تكـون النتـائج مفيـدة مـن الناحيـة إىل النتائج، مما يساعد الباحث يف تقدير حجم العينة وقوة االخ
). كمـا ميكـن عـزو عـدم احلصـول علـى داللـة عمليـة كبـرية Daniel, 1993العملية، وهذا ما أشار إليه (

باملســتوى املطلـــوب إىل عـــدم دقــة أدوات القيـــاس املســـتخدمة، ممــا يـــدلل علـــى ضــعف التصـــميم اإلحصـــائي 
ريف اإلجرائي املناسـب للمفهـوم، حـىت يكـون هنـاك اتسـاق املستخدم يف تلك الدراسات، وعدم حتديد التع

بـــني التعريـــف واألداة املســـتخدمة. وهـــذه النتيجـــة كانـــت قــــد اتفقـــت مـــع مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة الــــدرابيع 
  ).1997)، ودراسة حجمات وعليان (2000)، ودراسة إبراهيم (2003)، ودراسة حممود (2003(

لفحص مدى استقاللية الداللة اإلحصائية عن الداللـة  2χكما مت استخدام اختبار مربع كاي 
، tالعملية لكل اختبار من االختبارات املستخدمة وهي: (

1
F  ،r ،2χ ،2R ،Z ،

2
F وقد بلغـت ،(

)، 16.63)، (16.7)، (19.8)، (46.3رات علــى التــوايل علــى النحــو اآليت: (قــيم مربــع كــاي لالختبــا
) ومجيعهــــــــــا كانــــــــــت ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية عنــــــــــد مســــــــــتوى الداللــــــــــة 14.69)، (15.81)، (21.2(
)05.=α ؛ أي أن الداللـــة اإلحصـــائية غـــري مســـتقلة عـــن الداللـــة العمليـــة. ولـــدى حســـاب قـــيم معامـــل(

) لالختبـارات اإلحصـائية املسـتخدمة مجيعهـا، فقـد بلغـت Contingency Coefficientالتوافـق (
) علـــــى 45.)، (92.)، (46.)،(37.)، (20.)، (20.)، (356.علــــى الرتتيـــــب علـــــى النحـــــو اآليت: (

الرتتيب. ومجيعها أيضاً كانت ذات داللة إحصائية، وهذا يؤكد بأن الداللة اإلحصـائية ليسـت مسـتقلة عـن 
  ية، أي توجد عالقة بني الدالتني.الداللة العمل

املتعلق بنسبة الفرضيات اإلحصائية اليت اقرتنت فيها الداللة  لإلجابة عن السؤال الثاني 2 – 6
اإلحصـــائية بقـــوة االختبـــار اإلحصـــائي (متدنيـــة ومتوســـطة وعاليـــة) لالختبـــارات اإلحصـــائية املســـتخدمة يف 

  العلوم الرتبوية اليت شكلت عينة الدراسة. فحص الفرضيات اإلحصائية يف الة األردنية يف
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فقـــد مت إجيـــاد قـــوة االختبـــارات اإلحصـــائية املســـتخدمة وفـــق جـــداول كـــوهن، ومت تصـــنيفها تبعـــاً  
) 3)، وفقاً لنوع االختبـار املسـتخدم والداللـة اإلحصـائية، واجلـدول (Cohen, 1988لتصنيف كوهن (

  يبني نتائج التحليل.

المئوية لكل فئة من فئات قوة االختبار والداللة اإلحصائية  : التكرارات والنسب3جدول 
  لالختبارات المستخدمة في فحص الفرضيات

االختبــــــــــــــــــــــــــــار 
  املستخدم

  فئة قوة االختبار
  الداللة اإلحصائية

  الكلي
  غري دال  دال

  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار

t  للفـــــرق بـــــني
  طنيوس

 -  0متدنيــة 
0.39 

39  25.66%  122  73.05%  161  50.47%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

20  13.16%  14  8.38%  34  10.66%  

  -  0.6مرتفعـة 
1 

93  61.18%  31  18.56%  124  38.87%  

  %100  319  %52.35  167  %47.65  152  الكلي

F  لتحليـــــــــــــــــــل
  التباين

 - 0متدنيـــة 
0.39 

70  31.11%  168  68.02%  238  50.42%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

20  8.89%  33  13.36%  53  11.23%  

  %38.35  181  %18.62  46  %60  135 1 - 0.6مرتفعة 
  %100  472  %52.33  247  47.67  225  الكلي

r  معامــــــــــــــــــــــــــل
ارتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

  البسيط

 - 0متدنيـــة 
0.39 

20  7.69%  77  63.12%  97  25.39%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

29  11.15%  26  21.31%  55  14.4%  

  60.21  230  %15.57  19  %81.16  211 1 - 0.6فعة مرت
  %100  382  %31.94  122  %68.06  260  الكلي

2χ  59.6  62  %75.3  58  14.82  4  0.39 - 0صغري%  
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-0.4متوســــــــــــــــــــــط 
0.59 

3  11.11%  3  3.9%  6  5.77%  

  %34.61  36  %20.8  16  %74.07  20  1 – 0.6كبري 
  %100  104  %12.42  77  %25.96  27  الكلي

حتليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
االحنــــــــــــــــــــــــــــــدار 

  املتعدد

 - 0متدنيـــة 
0.39 

1  4.17%  0  0%  1  4%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

5  20.83%  1  100%  6  24%  

  %72  18  %0  0  %75  18 1 - 0.6مرتفعة 
  % 100  25  %4  1  %96  24  الكلي

Z  الفشــــــــــــــرية
للفــــــــــرق بــــــــــني 
معـــــــــــــــــــــــــــــــــاملي 

  ارتباط

 - 0متدنيـــة 
0.39 

0  0%  0  100%  0  0%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

0  0%  0  0%  0  0%  

  %100  3  %100  1  %100  2 1 - 0.6مرتفعة 
  %100  3  %33.33  1  66.67  2  الكلي

حتليــــل التبــــاين 
  املتعدد

 - 0متدنيـــة 
0.39 

8  18.6%  12  80%  20  34.48%  

 - 0.4متوسـطة 
0.59 

3  6.98%  2  13.33%  5  8.62%  

  %56.9  33  %6.67  1  %74.42  32 1 - 0.6مرتفعة 
  %100  58  %25.86  15  %74.14  43  الكلي

  %100  1363  %46.22  630  %53.78  733  الكلي
  

، واقرتنت t) أن الفرضيات الدالة إحصائياً اليت مت فحصها باستخدام اختبار 3تبّني من اجلدول (
)، ومبستوى قـوة %13.16)، ومبستوى قوة متوسطة مبا نسبته (%25.66مبستوى قوة متدنية مبا نسبته (

) %73.05). وأّمـــا الفرضــيات غـــري الدالـــة إحصـــائياً فقــد اقـــرتن مـــا نســـبته (%61.18نســـبته ( عاليــة مبـــا
) مبســتوى قــوة %18.58) مبســتوى قــوة متوســط، ومــا نســبته (%8.38مبســتوى قــوة متدنيــة، ومــا نســبته (
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يف فحصــها، والــيت اقرتنــت مبســتوى قــوة  tعاليــة. وبشــكل عــام فــإن نســبة الفرضــيات الــيت اســتخدم اختبــار 
  ).%38.87)، ومبستوى قوة عالية (%10.66)، ومبستوى قوة متوسطة (%50.47غرية بلغت (ص

املستخدم يف أسلوب حتليل التباين، فقد بلغت نسبة الفرضيات الدالة  1Fوعند استخدام اختبار 
)، وبقــوة اختبــار متوســطة %31.11إحصــائياً الــيت اقرتنــت فيهــا الداللــة اإلحصــائية بقــوة اختبــار صــغرية (

). أمـا نسـب الفرضـيات غـري الدالـة إحصـائياً، والـيت اقرتنـت فيهـا %60)، وبقـوة اختبـار عاليـة (8.89%(
)، %13.36)، وبقـوة اختبـار متوسـطة (%68.02الداللة اإلحصـائية بقـوة اختبـار متدنيـة، فقـد بلغـت (

،  Fار ). وبشكل عـام فقـد بلغـت نسـبة الفرضـيات الـيت اسـتخدمت اختبـ%18.62وبقوة اختبار عالية (
)، ومبســـــتوى قـــــوة متوســـــطة %50.42واقرتنـــــت الداللـــــة اإلحصـــــائية فيهـــــا مبســـــتوى قـــــوة اختبـــــار صـــــغرية (

  ).%38.35)، ومبستوى قوة عالية (11.23%(

)، وفيمــا يتعلــق بالفرضــيات الدالــة إحصــائياً الــيت rوعنــد فحــص داللــة معامــل االرتبــاط البســيط (
)، %7.69فرضـــيات الـــيت اقرتنـــت مبســـتوى قـــوة متدنيـــة (وجـــد أـــا دالـــة إحصـــائياً، فقـــد وجـــد أن نســـبة ال

). أّمـا فيمـا يتعلـق بالفرضـيات غـري %81.16)، ومبسـتوى قـوة عاليـة (%11.15ومبستوى قوة متوسطة (
) %21.31) قــد اقرتنــت مبســتوى قــوة صـــغرية، َو(%63.12الدالــة إحصــائياً، فقــد وجــد أن مــا نســـبته (

ــــة. وبشــــكل عــــام فقــــد بلغــــت نســــبة ) %15.57مبســــتوى قــــوة متوســــطة، ومــــا نســــبته ( مبســــتوى قــــوة عالي
)، %25.39الفرضــــيات الــــيت فحصــــت داللــــة معامــــل االرتبــــاط البســــيط واقرتنــــت مبســــتوى قــــوة متدنيــــة (

  ).%60.21)، ومبستوى قوة عالية (%14.4ومبستوى قوة متوسطة (

املسـتخدم، فقـد وجـد أن مـا  2χوفيما يتعلق باقرتان الداللـة اإلحصـائية بقـوة االختبـار الختبـار 
 ) من الفرضيات الدالة إحصائياً قد اقرتنت مبستوى قوة متدنية، يف حني أن ما نسـبته %14.82(  نسبته

) اقرتنـــــت مبســـــتوى قـــــوة عاليـــــة، أّمـــــا  %74.07) قـــــد اقرتنـــــت مبســـــتوى قـــــوة متوســـــطة، ( و 11.11%(
) مبسـتوى قـوة %3.9هـا مبسـتوى قـوة متدنيـة، و() من%75.3الفرضيات غـري الدالـة إحصـائياً فقـد اقـرتن (

الـيت اقرتنـت  2χ) مبستوى قوة عاٍل. أّما نسبة إمجايل الفرضيات اليت استخدمت  %20.8متوسطة، و( 
) اقرتنــــــت مبســــــتوى قــــــوة متوســــــطة، يف حــــــني أن %5.77) و(%59.6مبســــــتوى قــــــوة متدنيــــــة فكانــــــت (

  عالية.) اقرتنت مبستوى قوة 34.61%(
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وعنـــد اســـتخدام أســـلوب حتليـــل االحنـــدار يف فحـــص الفرضـــيات املســـتخدمة يف الـــة األردنيـــة يف 
) %1.83) أي ما نسبته (25العلوم الرتبوية، فقد بلغت عدد الفرضيات اليت استخدمت هذا األسلوب (

لة إحصـائية. ) فرضية ذات داللة إحصائية وفرضية واحدة ليست ذات دال24من إمجايل الفرضيات منها (
)، أّمـا نسـبة الفرضـيات الـيت اقرتنـت %4بلغت نسبة الفرضيات اإلمجالية اليت اقرتنت مبسـتوى قـوة متدنيـة (

  ) منها اقرتنت مبستوى قوة عاٍل.%72)، يف حني أن ما نسبة (%24مبستوى قوة متوسطة (

بـاط مسـتقلني، للعالمات الفشرية لفحص داللة الفرق بـني معـاملي ارت Zوعند استخدام اختبار 
فقـد بلـغ عــدد الفرضـيات الـيت اســتخدمت هـذا األسـلوب ثــالث فرضـيات منهـا فرضــيتان كانتـا ذوات داللــة 
إحصائية اقرتنتا مبستوى قوة عالية، ومل تقرتن أية فرضية مبستوى قوة صغري أو متوسط، يف حني أن الفرضـية 

  ٍل.غري الدالة إحصائياً، قد اقرتنت أيضاً مبستوى قوة اختبار عا

أما عند استخدام أسلوب حتليل التباين املتعدد وحتديداً اختبار هوتلنج، فقد بلغ عدد الفرضيات 
) فرضــية مل تكــن 15) ذات داللــة إحصــائية، و(43) فرضــية، منهــا (58الــيت اســتخدمت هــذا األســلوب (

وى قـــوة متدنيـــة ذات داللـــة إحصـــائية، بلغـــت نســـبة الفرضـــيات ذات الداللـــة اإلحصـــائية الـــيت اقرتنـــت مبســـت
). يف حــني أن الفرضــيات %74.4) ومبســتوى قــوة كبــري (%6.98) ومبســتوى قــوة متوســطة (18.6%(

) ومبســــتوى قــــوة متوســــطة %80غــــري الدالــــة إحصــــائياً الــــيت اقرتنــــت مبســــتوى قــــوة متدنيــــة بلغــــت نســــبتها (
  ).%2.42) ومبستوى قوة عالية (13.33%(

الدالـــة الـــيت اقرتنــت مبســـتوى قـــوة اختبـــار متدنيـــة  وبشــكل عـــام فـــإن نســـبة الفرضــيات الدالـــة وغـــري
)، كما مت استخدام اختبار %10.23)، أّما اليت اقرتنت مبستوى قوة اختبار متوسطة (%44.63بلغت( 

2χ  ـــة اإلحصـــائية عـــن قـــوة االختبـــار اإلحصـــائي لكـــل اختبـــار مـــن االختبـــارات لفحـــص اســـتقاللية الدالل
، tاملســـتخدمة وهـــي (

1
F ،r ،2χ ،2R ،Z ،

2
F 2)، وقـــد بلغـــت قـــيمχ  لالختبـــارات علـــى النحـــو

ـــــــى التـــــــوايل، 14.73)، (12.54)، (15.19)، (21.2)، (34.6)، (16.3)، (26.7اآليت: ( ) عل
؛ أي أن الداللــــة اإلحصــــائية غــــري α=.05نــــت ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ومجيعهــــا كا

) Contingency Coefficientمســـتقلة عـــن قـــوة االختبـــار، كمـــا مت حســـاب معامـــل التوافـــق (
)، 0.41)، (0.29)، (0.18)، (0.28لالختبـــــــارات اإلحصـــــــائية املســـــــتخدمة، وقـــــــد بلغـــــــت قيمهـــــــا (

)، وهـــذا α=.05)علـــى الرتتيـــب، ومجيعهـــا كانـــت ذات داللـــة إحصـــائية (0.45)، (0.90)، (0.61(
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يؤكد مرة أخرى بأن الداللة اإلحصائية ليست مستقلة عن قوة االختبار اإلحصائي أيضاً، أي توجد عالقـة 
  بينهما وذات داللة إحصائية. 

ة اختبــار متدنيــة أو متوســطة مــا نســبته وهكــذا فقــد شــكلت الفرضــيات الــيت اقرتنــت مبســتوى قــو 
) من جمموع الفرضيات اليت مت اختبارها. فهـذا يعـين أن نسـبة كبـرية مـن الفرضـيات قـد اقرتنـت 54.86%(

مبستوى قـوة متدنيـة، وهـذا يشـكك يف صـحة القـرارات املتخـذة حـول الفرضـيات الدالـة إحصـائياً مـن حيـث 
الفرضـيات غـري الدالـة إحصـائياً، فـإن ذلـك يعـين أن هنـاك فروقـاً  التفسري املقدم لرفض الفرضية الصفرية. أّما

معدومــة أو أن هنـــاك فروقــاً، ولكـــن االختبـــار اإلحصــائي املســـتخدم عجــز عـــن كشـــفها، وهــذا يفّســـر مـــا مت 
احلصــول عليــه مــن داللــة عمليــة صــغرية هلــذه االختبــارات. واتفقــت هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع دراســة الــدرابيع 

). أما فيمـا يتعلـق بأسـلوب حتليـل االحنـدار 2000)، ودراسة إبراهيم (2000حممود ( )، ودراسة2003(
املتعدد، وكذلك اختبار فحص داللة معامل ارتباط اليت أشارت إىل ارتفاع يف مستوى قوة هذه االختبـارات 

لقـرارات املتخـذة للفرضيات الدالة وغري الدالة إحصائياً، فرمبا يُعزى ذلك إىل أن النتائج كانت أكثـر دقـة، وا
والتفســريات املقدمــة تكــون أكثــر إقناعــاً ســواء يف رفــض الفرضــية الصــفرية أو عــدم رفضــها. كمــا ميكــن عــزو 
النتيجة إىل أن التصميم اإلحصائي املستخدم كان قوياً، أو أن األدوات املستخدمة يف عملية القيـاس أكثـر 

يــة الــيت اقرتنــت مــع الداللــة اإلحصــائية، ورمبــا يعــود دقــة ومصــداقية، وهــذا مــا فســره ارتفــاع قــيم الداللــة العمل
الســـبب يف ذلـــك اخنفـــاض نســـبة الفرضـــيات الـــيت اســـتخدمت هـــذا االختبـــار اإلحصـــائي، وبالتـــايل ال ميكـــن 
تعمــيم تلــك النتــائج. كمــا ميكــن أن تُعــزى النتيجــة اخلاصــة مبعامــل االرتبــاط إىل تــأثر الداللــة وقــوة االختبــار 

   الدراسات.حبجم العينة املستخدم يف

املتعلـق بـاقرتان الداللـة العمليـة بقـوة االختبـار اإلحصـائي  لإلجابة علـى السـؤال الثالـث 3 – 6
املســتخدم لالختبــارات اإلحصــائية املســتخدمة يف فحــص الفرضــيات الصــفرية املنشــورة يف الــة األردنيــة يف 

لداللة العمليـة ممثلـة حبجـم األثـر الـذي مت ) يربط بني قوة االختبار اإلحصائي وا4العلوم الرتبوية، فاجلدول (
  حسابه لكل اختبار من االختبارات املستخدمة يف تلك الدراسات. 
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: التكرارات والنسب المئوية لالختبارات اإلحصائية المستخدمة مصنفة وفق فئة كل من 4جدول 
  الداللة العملية وقوة االختبار

االختبار 
 المستخدم

فئــة قـــوة 
  االختبار

  اللة العمليةفئة الد
  الكلي

  كبير  متوسط  صغير

  التكرار
النســــــــــــــــــــــبة 

  المئوية
  التكرار

النســــــــــــــــــــــبة 
  المئوية

  التكرار
النســــــــــــــــــــــبة 

  المئوية
  التكرار

النســــــــــــــــــــــبة 
  المئوية

t  للفـــــــــــرق
بـــــــــــــــــــــــــــــين 

  وسطين

  %50.47  161  %11.59  8  %16.33  8  %72.14  145 متدنية

  %10.66  34  %5.79  4  %20.4  10  %9.95  20 متوسطة

  %38.87  124  %82.62  57  %63.27  31  %17.91  36 مرتفعة

  %100  313  %21.63  69  %15.36  49  %63,01  201  الكلية

F  لتحليـــل
  التباين

  %50.42  238  %16.06  13  %13.72  7  %64.12  218 متدنية

  %11.23  53  %8.64  7  %25.49  13  %9.7  33 متوسطة

  %38.35  181  %75.3  61  %60.78  31  %26.18  89 مرتفعة

  %100  472  %17.16  81  %10.81  51  %72.03  340  الكلية

r  معامـــــــــل
ــــــــــــــــــاط  ارتب

  بيرسون

  %25.39  97  %0  0  %8.33  2  %27.46  95 متدنية

  %14.39  55  %0  0  %0  0  %15.9  55 متوسطة

  %60.20  230  %100  12  %91.67  22  %56.65  196 مرتفعة

  %100  382  %3.14  12  %6.28  24  %90.58  346  الكلية

2χ  

  %59.62  62  %0  0  %0  0  %68.13  62 متدنية

  %5.77  6  %0  0  %18.18  2  %4.4  4 متوسطة

  %34.62  36  %100  2  %81.82  9  %27.47  25 مرتفعة

  %100  104  %1.92  2  %10.58  11  %87.50  91  الكلية

تحليــــــــــــــــــل 
االنحــــــــدار 

  المتعدد

  %4  1  %0  0  %0  0  %16.67  1 متدنية

  %24  6  %14.29  2  % 40  2  %33.33  2 متوسطة

  %72  18  %85.71  12  %60  3  %50  3 مرتفعة

  %100  25  %56  14  %20  5  %24  6  الكلية

Z 
الفشـــــــــــــرية 
للفــرق بــين 

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0 متدنية

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0 متوسطة

  %100  3  %0  0  %100  1  %100  2 مرتفعة
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معـــــــــــــــاملي 
  ارتباط

  %100  3  %0  0  %33.33  1  %66.67  2  الكلية

ل تحليــــــــــــــــــ
التبـــــــــــــــــاين 

  المتعدد

  %34.48  20  %75  3  %42.86  3  %29.79  14 متدنية

  %8.62  5  %25  1  %14.28  1  %6.38  3 متوسطة

  %56.9  33  %0  0  %42.86  3  %63.83  30 مرتفعة

  %100  58  %6.9  4  %12.07  7  %81.03  47  الكلية

  %100  1363  %13.35  182  %10.86  148  %75.79  1033  الكلي

  
يــربط بــني قــوة االختبــار اإلحصــائي والداللــة العمليــة (حجــم األثــر)، أن  الــذي 4يشــري اجلــدول 

)، والـــيت اقرتنـــت بداللـــة عمليـــة متوســـطة %75.79نســـبة الفرضـــيات الـــيت اقرتنـــت بداللـــة عمليـــة صـــغرية (
). وإذا مـــا أضـــفنا %13.35)، أّمـــا الفرضـــيات الـــيت اقرتنـــت بداللـــة عمليـــة قويـــة قـــد بلغـــت (10.86%(

) معــاً، تصــبح Cohen, 1988نــت حبجــم أثــر صــغري ومتوســط وفــق معيــار كــوهن (الفرضــيات الــيت اقرت 
) مـن جممـوع الفرضـيات. وقـد بلغـت نسـبة الفرضـيات الـيت اقرتنـت منهـا بقـوة %86.65نسبة الفرضيات (

)، يف حني أن نسبة الفرضيات الـيت اقرتنـت بقـوة اختبـار مرتفعـة مـن الفرضـيات %42.27اختبار مرتفعة (
)، وهذا يدل على أمهية حجم األثر يف حتديـد قـوة االختبـار %79.12جم أثر عاٍل بلغت (اليت اقرتنت حب

اإلحصـــائي. كمـــا بّينـــت نتـــائج الدراســـة أن نســـبة الفرضـــيات الدالـــة إحصـــائياً مـــن بـــني الفرضـــيات الـــيت مت 
الـيت اقرتنـت ) شـكلت نسـبة الفرضـيات %52.58اختبارها، واملنشورة يف الة األردنية يف العلوم الرتبويـة (

)، لذا فإن الداللة اإلحصـائية لتلـك الفرضـيات علـى 79.79%ا حبجم أثر صغري أو متوسط ما نسبته (
ما يبدو ليست راجعة لكرب حجم األثر. وكذلك فإن نسبة الفرضيات اليت مت اختبارهـا والـيت اقرتنـت حبجـم 

ا يتفـــق مــع دراســـات الـــدرابيع )، وهـــذ%10.56أثــر كبـــري، وكــذلك بقـــوة عاليـــة هــي نســـبة متدنيـــة بلغــت (
)، الــيت أشــارت بــأن غالبيــة 2003) وحممــود (2000)، وإبــراهيم (2005)، وجــرادات وجــودة (2003(

  الدراسات ذات القوة العالية قد اقرتنت حبجم أثر متوسط أو صغري.

  الخالصة -7
ثني مـن االهتمـام لقد تبني أنه حىت تكون للنتائج قابلية للتعميم وموثوق مبصداقيتها، البد للباح 

بالداللــة العمليـــة وقـــوة االختبـــار اإلحصـــائي املســتخدم إضـــافة إىل الداللـــة اإلحصـــائية، ألن الدراســـات الـــيت 
تتمتـــع بقـــوة اختبـــار إحصـــائي مرتفعـــة، وكـــذلك داللـــة عمليـــة ميكـــن أن يســـاعد يف تفســـري نتـــائج الدراســـات 
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ميكــن أن يــتم تعمــيم نتائجهــا، حبيــث تكــون قابلــة التجريبيــة الــيت تبحــث يف أثــر املتغــريات التابعــة، وبالتــايل 
للتطبيـــــق. لـــــذا ينبغـــــي علـــــى البـــــاحثني حســـــاب الداللـــــة العمليـــــة لنتـــــائج جمهـــــودام البحثيـــــة ذات الداللـــــة 
اإلحصـائية، إلبـراز مـدى االتفـاق بـني الـداللتني اإلحصــائية والعمليـة مـن عدمـه، إالّ أن ذلـك بطبيعـة احلــال 

ء معلومــــات شــــاملة ودقيقــــة ووافيــــة عــــن أمهيــــة املشــــكالت املدروســــة وعــــن غــــري كــــاٍف، إذ البُــــد مــــن إعطــــا
تصــميماا البحثيــة، وتقــدمي معلومــات ومؤشــرات قويــة عــن اخلصــائص الســيكومرتية للمقــاييس املســتخدمة، 
ومدى مناسبة التحليالت اإلحصائية املستخدمة الختبار الفرضيات اإلحصائية، مما يرتتب عليه نتـائج غـري 

لتــايل ال ميكــن االســتفادة مــن نتــائج تلــك البحــوث يف الواقــع ألن نتائجهــا مشــكوك مبصــداقيتها. دقيقــة، وبا
ولكن ذلك حيتاج بطبيعة احلال إىل جمهودات حبثية مستقبلية من قبل باحثني آخرين، وكذلك ميكن لرؤساء 

بــاحثني تؤكــد دقــة حتريــر اــالت البحثيــة االســتفادة مــن نتــائج هــذه الدراســة يف طلــب معلومــات أكثــر مــن ال
وصــدق نتــائج جمهــودام البحثيــة كمؤشــرات الداللــة العمليــة، وقــوة االختبــارات اإلحصــائية، والتحقــق مــن 

  مناسبة االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف فحص تلك الفرضيات.
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