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  الدراسة مستخلص
 الرتبوية للعلوم القرى أم جامعة مبجلة املنشورة البحوث يف العملية والداللة اإلحصائية الداللة واقع تقييم

  . هـ١٤٣٠ – ١٤٢٥ العام من الفرتة يف واإلنسانية واالجتماعية
ى      ة إل ذه الدراس دفت ھ اولھ وم تن امفھ ین بینھم ر المختص ن غی ر م ط الكثی د یخل ائیین ق ،  ین إحص

ا  ةوھم ائیة الدالل ة اإلحص ة والدالل ان ،العملی ا وبی ة أھمیتھم ا والعالق دیمو ،بینھم ارا تق ا إط  نظری
ا احثین وتطبیقی رق للب ة للط اب المختلف ة لحس ة الدالل ا العملی ة وفق ة لطبیع الل ، الدراس ن خ ك م وذل
ف ن الكش بة ع تخدام نس وم اس ة مفھ ة الدالل ى العملی ب إل ة جان ائیة الدالل ي اإلحص ارات ف  االختب

ائیة تخدمة اإلحص ي المس اث ف ة أبح وم مجل ة العل ة التربوی انیة واالجتماعی ة واإلنس رى أم بجامع ، الق
رفو ى التع بة عل یات نس ي الفرض ت الت ا اقترن ة فیھ ائیة الدالل ة اإلحص ة بالدالل ي العملی  ف

یاتھا م ، فرض ن ث نوم ث ع روق البح ي ف ة  ف ة الدالل ي العملی وث ف الل البح وام خ ن األع  ١٤٢٥ ( م
ـ ١٤٣٠ – د  .)ھ تخدموق ث اس ة  الباح ذه الدراس ي ھ نھجف ل م وى تحلی ن المحت نھج م في الم  الوص

ائم ى الق ل عل ائق تحلی تنتاج الوث ات واس ث، المعلوم ل حی ع یتمث ة مجتم ي الدراس اث ف  األبح
ورة ة المنش ة بمجل رى أم جامع وم الق ة للعل ة التربوی انیة واالجتماعی ذت.واإلنس ذه وأخ ة ھ  الدراس

ة ا عین وث لھ ي البح ع الت ي تق رة ف ن الفت ـ١٤٣٠/ ١٤٢٥ ( م ن، )ھ د م ادس المجل ر الس ى عش  حت
د د المجل د الواح رین بع ا.العش ات وتنظیمھ ع البیان تخدام أداة لجم ن اس د م ان ال ب ذلك ، وك تخدم ول  اس
ث ي الباح ذه ف ة ھ تمارة الدراس ممھا اس ھ ص ع بنفس ات لجم ن البیان وث م ا البح ا لتحلیلھ ومي وفق  لمفھ
ة ائیة الدالل ة اإلحص ة .والعملی ائج التالی ة بالنت ذه الدراس ت ھ د خرج م ،وق تخدام ت تویات ٣ اس  مس
ة ائیة للدالل ي اإلحص ص ف ة) ٢٢٢٣( فح ة الدراس ملتھا عین یة ش ي ، فرض  ، ٠٫٠١ ، ٠٫٠٥ (وھ
ان ،  )٠٫٠٠١ ددك ارات ع ة االختب ً  الدال ائیا ار) ١٥٩٤(  إحص بة اختب دد و، )%٧١٫٧(بنس  ع

ارات ر االختب ة الغی ً  دال ائیا ً ) ٦٢٩(إحص ارا بة اختب مو .)%٢٨٫٣ ( بنس اب ت ة حس ة الدالل  العملی
 ً ا ى جنب ب إل ع جن ة م ائیة الدالل ي اإلحص دد ف ار)  ١٧(ع ط اختب بة فق عیفة بنس ً  ض دا ي ج  ھ

ن )%٠٫٧٦( الي م بة إجم ارات نس ائیة االختب ي اإلحص م الت ا ت ي اعتمادھ ة ف ت ، الدراس م قام ن ث وم
یا ة الفرض ة لبقی ة العملی اب الدالل ة بحس یات الدراس ة الفرض ة لبقی ة العملی ع الدالل ان توزی ت وك

الي ارات، كالت ة ذات االختب ة الدالل عیفة العملی ددھا الض ً  )١١٦٢( ع ارا بة اختب  و )%٥٢٫٢٧( بنس
ارات ة ذات االختب ة الدالل طة العملی ددھا المتوس ً  )٥٠٠( ع ارا بة اختب  و) %٢٢٫٤٩( بنس

ارات ة ذات االختب ة الدالل ة العملی ددھا القوی ً ) ٥٦١( ع ارا بة اختب ذه  .)%٢٥٫٢٤( بنس الل ھ ن خ وم
یات بعض التوص ة ب ت الدراس ائج خرج ا ، النت عمنھ اییر وض دة مع ول جدی ائل لقب ة الرس ي العلمی  ف

اث ورة األبح ي المنش ة ف ة مجل رى أم جامع وم الق ة للعل ة التربوی یة واالجتماعی اد والنفس ة باعتم  الدالل
ة ا العملی ى جنب ب إل ع جن ة م ائیة الدالل ة و ،اإلحص تح دورات إلزامی ة بف ات العربی وم الجامع أن تق

ا ائیةلألس یالت اإلحص ال التحل ي مج ب  ،تذة ف ذلك یج نحك د م ن مزی ام م ة االھتم ة بالدالل ي العملی  ف
ث وي البح ي الترب ي، المحل ث والعرب ذا أن حی وع ھ م الموض ل ل ن ین ام م ي االھتم الم ف ي الع  العرب

ا ھ م ي نال الم ف ي الع ة ب، الغرب ذه الدراس ي ھ ر توص ي األخی نح وف ة م ي ترجم ام ف ن االھتم د م مزی
ة  ائیة الحدیث وث اإلحص ةالبح ة العملی ة بالدالل ا المتعلق ي ، خصوص ة ف ات العربی ت الدراس ث كان حی

دا دودة ج ة ومح ة قلیل ة العملی ال الدالل الي. مج ات كالت ض المقترح ة بع ذه الدراس رح ھ ذلك تقت : ك
راء ة إج ابھة دراس مل مش ائل تش ورة الرس ي المنش الت ف ة المج ي العلمی ات ف ة جامع رى، محلی  أخ
ذلك ي وك ات ف ة الجامع ع العربی ة لرف ة درج ي الثق رار ف وي الق اتج الترب ن الن ذه م ات ھ  و .الدراس
ادة ق إع ذه تطبی ة ھ ى الدراس ائل عل تیر رس دكتوراه الماجس ي وال ة ف رى أم جامع ات الق  والجامع
  . األخرى المحلیة
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Abstract  
Reality the Statistical and Practical Significance in the Published papers in Umm Al-Qura 
University journal for Educational, Social and Humanitarian Sciences, during the period 

of 1425-1430 H 
    Aims of the Study: Studying the concepts of statistical and practical significances. , and 
identifying their relationships with each other Identifying the rate of using the concept of 
practical significance beside the statistical significance in the used statistical significance in  the 
published papers of the psychological and educational sciences journal, in Umm Al-Qura 
University. Identifying the hypotheses' rate, in which the statistical significance accompanied 
with the statistical significance in  the researches of the psychological and educational sciences 
journal, in Umm Al-Qura University. Also,the study aims it  Providing papers with  theoretical 
and practical framework  for different methods for calculating the practical significance, 
according to the nature of the study.  
   Methodology of the Study: The papers used the approach of content analysis from the 
descriptive approach, which is based on analyzing documents and information deduction.  
   Community and sample of the study: The community of the study is representing in the 
published papers in Umm Al-Qura University journal for Educational, Social and Humanitarian 
Sciences. The sample of the study is the papers that were published during the period from 
1425/1430 h, from the sixteen volumes up to the twenty one volumes.  
   Tools of the study:  The researcher has used a form, which he designed by himself in order to 
gather information from papers in order to be analyzed according to the concepts of  the 
Statistical and Practical Significance 
   Results of the study: Three levels of statistical significance have been used in the process of 
investigating the assumptions of the study( 0.05, 0.01, 0.001.) There are (1594) statistical 
significant examinations, with rate of (71.7%) . There are (629) non- statistical significant 
examinations, with rate of (28.3%). There are seventeen examinations, in which the statistical 
significance is calculated beside the practical significance, and with poor rate of( 0.76% )from 
the total statistical examinations of the study. There are (1162) poor practical significance 
examinations, with rate of 52.27%. There are 500 moderate practical significance examinations, 
with rate of 22.49% .There are 561 powerful practical significance examinations, with rate of 
(25.24%).  
   The most important recommendations:  Put new standards for accepting the scientific studies 
in the published papers in Umm Al-Qura University journal for Educational, Social and 
Humanitarian Sciences, through adopting the practical significance beside the statistical one. 
Review the courses of deductive statistics that are provided to the postgraduate students. In this 
course, we should pay attention to link between the concept of statistical and practical 
significance. They should be accompanied with each other. Paying more attention to practical 
significance in the local and Arabic research.  
     Suggestions: Making similar study, which should have the published studies in the scientific 
journals in other local universities, and also in the Arabian universities, in order stress the 
confidence in the educational decision that came from this study. Reapply this study on the 
master and PhD degree in Umm Al-Qura University, and the other local universities. Raise the 
standards of arbitration of scientific researches in College of Education . These standards should 
have the condition of enclosing the indicators of practical significance  to the indicators of 
statistical significance.  
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  اإلهـــــــــــــداء
.. وأمسح دمعتهـا .. لضحكتها  أسعد.. من تاقت نفسي لزوم صحبتها .. إلى 

  . وبارك أنفاسها وأيامها .. هللارعاها ا.. أمي الحبيبة .. يها قبل قدموأ
تعجز ذاكرتي أن .. وشجعني راشداً كبيراً ... من رعاني طفالً صغيراً .. إلى 

جزاه اهللا عني وأبنائي وأخواني الخيـر  .. والدي الكريم الحليم .. تجد له إال الجميل 
  . لجزيل الوافر ا

لرد شيء مـن  .. وحسن صحبتهما .. ورزقني وجودهما.. أمرني اهللا ببرهما 
  . واستغفر اهللا للتقصير في حقهما .. جميل عطائهما 

.. ونبع حنان أبنـائي .. وشريكة حياتي .. رفيقة دربي .. إلى زوجتي الحبيبة 
  .أثاب اهللا جميل صنعها.. وشمعة مضيئة .. وردة متفتحة 

مـذاق  .. زينة الحياة وبهجتها.. وسلطان .. سيف .. ائي األعزاء أبن... إلى 
في الدنيا واآلخرة .. وكتب لهم التوفيق والسعادة .. أصلحهم ربي .. الحب والرحمة 

  . اللهم أمين .. 
وبـادلوني  .. من شاركوني طعـم الحيـاة   .. أشقاء وأصدقاء .. إلى إخواني 
وأتشجع بأقوالهم .. استضيء بآرائهم .. فكانوا لي نعم الرفقاء .. اإلخالص والوفاء 

  . جزاهم اهللا خير الجزاء .. وبجزيل صنيعهم .. ربي أعلم بهم .. هبة اهللا .. 
  ... أهدي هذا العمل المتواضع 

  }منا إنك أنت السميع العليم  تقبلربنا  {
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  الشكر والتقدير
 علمنـا . وكفانا هدانا..  عدم من أحيانا..بالقلم علم الذي تعالى هللا والثناء الشكرو الحمد   
 لجـالل  ينبغـي  كما الحمد له..  العطاء جزيل الفضل واسع..  وكسانا اناوآ ..هالةج من

  .  سلطانه وعظيم وجهه
 بـن  ربيع /الدكتور األستاذسعادة  الدراسة هذه على للمشرف الجزيل الوافر الشكر ثم   

ـ أقل الذيو الدراسة، هذه خطوات جميع في ودعمني ساندني الذي طه سعيد  أوقـات  تق
 وكـان  الطيـب  والخلـق  الرحب الصدر إال منه أجد لمو بمشورة علي يبخل فلم راحته،
   .  العظيم الفضل عليه وأدام خيراً، تعالى اهللا فجزاه ،يحمله بما يضيق ال كالبحر

 زايد بن عجير الحارثي/ األستاذ الدكتورعميد كلية التربية كل من سعادة  أشكر كما
 غمرنـي  والـذي  والتزامـات  تالذي قبل مناقشة هذه الدراسة مع ما لديه من مسـؤوليا 

 وأجزل الفضل عليه اهللا أدام ووقفاته، دعمه أنسى ال والذي بتوجيهاته، وخصني ،بإحسانه
 هـذه  مناقشة بقبول مشكوراً قام الذي الرب جادفتحي  هشام/ الدكتور سعادةو .األجر له

 هـذه  خطـة  بتحكـيم و الدراسـة  من المتقدمة المراحل في بتوجيهي قام والذي الدراسة،
  . المعين نعم لي دوماً وكان ،الدراسة

 الدكتور سعادة السابق النفس علم قسم لرئيس والعرفان التقدير مع موصول والشكر
 وجدت اللذين المفرجي سالم/ الدكتور سعادة للقسم الحالي وللرئيس ،ثابت جعفر محمد/ 

 تعـالى  اهللا فجزاهما أمامنا من العقبات لتذليل جاهدا واللذين رفيع، وخلق هماتف كل منهما
  .  الجزاء خير

 لما بالجامعة التربية وكلية ، القرى أم لجامعة واالمتنان والعرفان بالشكر أتقدم كما
 أعضـاء  وكافة النفس علم قسم بالشكر وأخص ، واهتمام ورعاية تسهيالت من لنا قدمتاه
 األجـر  لهم اهللا فأجزل ، والتوجيه العلوم البيضاء أيدهم على تلقينا الذين التدريسية هيئته

  .  والثواب
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/  األسـتاذ  سعادة كل من ودراستي طفولتي ورفيقا صديقي ، وجاري أخوي أشكر كما   
 أبداً  يتأخرا لم ذانالل ،عسيري علي بن عبداهللا/  األستاذ وسعادة العمري عوض بن سعد
  . رسالتي انجاز إلى دراستي بداية منذ ومساعدتي جهد كل تقديم في

 مـن  العديـد  قدم الذي الخالدي عمير بن محمد/  األستاذ القدير زميلي أشكر كما
 خيـر  اهللا فجـزاه ، اإلدارية اإلجراءات من الكثير وانجاز ومتابعة شخصيا لي الخدمات
  . الجزاء

/ واألسـتاذ  ،طيب محمود فهد/  األستاذ: وزمالئي إخواني أشكر أن يفوتني ال كما
 لهـم  الذين الغامدي عبدالوهاب/  واألستاذ ،الثقفي عبدالرحمن/  واألستاذ ،الشهري بندر

 ووفائهم الجميلة وقفاتهم أحصي ال الماجستير، لدراسة توجيهي في سبحانه اهللا بعد الفضل
  .  والثواب العطاء لهم اهللا أجزل النظير منقطع
 ذكره فاتني لمن واعتذر معنوياً، أو مادياً معي ساهم من كل أشكر..  أخراً وليس وأخيراً

  . أجراً لهم يضيع ال أن تعالى اهللا سائالً ، شكره من المقام هذا في أتمكن ولم
  

  على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،، وصلى اهللا

 - ھـ  -
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  قائمة احملتويات
  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع

 ص الدراسة باللغة العربية ستخلم  
 باللغة اإلنجليزية  صستخلمال  
  اإلهداء  
  الشكر والتقدير  
  قائمة المحتويات  
  قائمة الجداول  
  قائمة األشكال  
  قائمة المالحق  

  أ
  ب
  ج
  د
  و
  ح
  ل
  م

  ٩-١  مدخل إىل الدراسة: الفصل األول 
  مقدمة  
  مشكلة الدراسة  
  أهمية الدراسة  
  حدود الدراسة  
  مصطلحات الدراسة  

٢  
٦  
٨  
٩  
٩  

  ٤٦-١٠   اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 
   اإلطار النظري : أوالً 
  الداللة اإلحصائية  
  الداللة العملية 
  الدراسات السابقة :ثانياً 

١١  
١٣  
٣١ 
٣٩  

  ٥٤-٤٧  إجراءات الدراسية امليدانية : الفصل الثالث 
 منهج الدراسة 
 مجتمع وعينة الدراسة  

٤٨  
٤٨  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  أداة الدراسة 
  إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية  

٤٩  
٤٩  

  ٨٧-٥٥  مناقشة النتائج وتفسريها : الفصل الرابع 
  إجابة التساؤل األول   
  الثاني  التساؤلإجابة   
  الثالث  التساؤلإجابة  
  الرابع  التساؤلإجابة 
 الخامس إجابة التساؤل 
 سادسال إجابة التساؤل  

٥٦  
٥٧  
٧١  
٧٦  
٧٨  
٨٦  

  ٢١٥-٨٨  ملخص نتائج الدراسة : الفصل اخلامس 
  ملخص نتائج الدراسة  
  التوصيات  
  المقترحات  
  المراجع  
  المالحق  

٩٣  
٩٥  
٩٦  
٩٧  
٩٨  
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  قائمة اجلداول 
رقم 
  الصفحة  عنـــــوان الجـــــــدول  الجدول

  ٢٧  الرموز المستخدمة في اختبارات الفروض  ١
  ٢٩  صحة وخطأ القرار الختبار الفروض  ٢
  ٣٣  العالقة بين الداللتين اإلحصائية والعملية  ٣

باستخدام الفروق بين المتوسطات " Size Effect" حساب قيم حجم األثر   ٤
  ٣٥  Biasedالمتحيزة 

باستخدام النسبة بين التباينات ، " Size Effect" حساب قيم حجم األثر   ٥
  ٣٧  Biasedالمتحيزة 

باستخدام النسبة بين التباينات الغير " Size Effect" حساب قيم حجم األثر   ٦
  ٣٨  Unbiasedلمتحيزة 

  ٤٨  توزيع أعداد مجلة العلوم النفسية والتربوية حسب العدد والتخصص  ٧
  ٤٩  أعداد مجلة العلوم النفسية والتربوية حسب التخصصتوزيع   ٨
  ٥٠  توزيع أعداد مجلة العلوم النفسية والتربوية حسب التخصص والنوع  ٩
  ٥٢  توزيع اختبارات الفروض حسب االعتماد والحذف من الدراسة  ١٠
  ٥٣  توزيع اختبارات الفروض التي تم االعتماد عليها في الدراسة  ١١

التي تم تكرار الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبارات الفروض   ١٢
  ٥٦  اعتمادها في الدراسة

  ٥٧  التباينلتجانس )ف(الخاصة باختبار بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية  ١٣

، نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية  ١٤
  ٥٨  لتجانس التباين) ف(الختبار

لمقارنة ) ت(الخاصة ب اختبار، بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية  ١٥
  متوسط عينة بمتوسط مجتمع

٥٨  

) ت(اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبار   ١٦
  ٥٩  لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع



  
-  ط  -

رقم 
  الصفحة  عنـــــوان الجـــــــدول  الجدول

للفرق بين ) ت(، والداللة العملية الخاصة باختبار اإلحصائيةبيانات الداللة   ١٧
  ٥٩  متوسطي عينتين مستقلتين

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ١٨
  ٦٠  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(الختبار

للفرق بين ) ت(باختباربيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الخاصة   ١٩
  ٦٠  متوسطي عينتين مترابطتين

٢٠  
نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية 

  ٦١  نللفرق بين متوسطي عينتين مترابطتي)ت(الختبار

٢١  
  ) ت(ختباربيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية ال

  ٦٢  االنحدارلمعنوية معامل 

لتحليل التباين في ) ف(بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار   ٢٢
  ٦٢  اتجاه واحد

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٢٣
  ٦٣  لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(الختبار

  ٦٤  لتحليل االنحدار) ف(بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار   ٢٤
  ٦٤  لتحليل التباين المتعدد) ف(بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار  ٢٥
  ٦٥  لتحليل التباين المتعدد) ف(بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار  ٢٦
  ٦٦  لالستقالليةبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار مربع كاي   ٢٧

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٢٨
  ٦٦  ةالختبار مربع كاي لالستقاللي

  ٦٧  بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار معامل االرتباط لبيرسون  ٢٩

والداللة اإلحصائية نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية   ٣٠
  ٦٧  الختبار معامل االرتباط لبيرسون

بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار معنوية الفرق بين معاملي   ٣١
  االرتباط

٦٨  
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رقم 
  الصفحة  عنـــــوان الجـــــــدول  الجدول

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٣٢
  ٦٩  الختبار معنوية الفرق بين معاملي االرتباط

  ٦٩  بيانات الداللة العملية وعالقتها بالداللة اإلحصائية  ٣٣
  ٧٠  نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين نتائج الداللة اإلحصائية والداللة العملية  ٣٤

بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبارات الفروض اإلحصائية   ٣٥
  ٧١  لإلدارة التربوية

٣٦  
مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية نتيجة اختبار 

  ٧٢  للفروض اإلحصائية في إلدارة التربوية

٣٧  
بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبارات الفروض اإلحصائية 

  ٧٢  لطرق التدريس

٣٨  
 نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية

  ٧٣  الختبارات الفروض اإلحصائية لطرق التدريس

بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبارات الفروض اإلحصائية لعلم   ٣٩
  ٧٤  النفس

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٤٠
  ٧٤  الختبارات الفروض اإلحصائية لعلم النفس

الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبارات الفروض اإلحصائية بيانات   ٤١
  ٧٥  للجغرافيا

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٤٢
  ٧٥  الختبارات الفروض اإلحصائية للجغرافيا

  ٧٦  بيانات مستويات الداللة اإلحصائية، وعالقتها بالداللة العملية  ٤٣

٤٤  
ت الداللة نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية ومستويا

  ٧٧  اإلحصائية

  بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة   ٤٥
  ٧٨  )هـ١٤٢٥(عام
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رقم 
  الصفحة  عنـــــوان الجـــــــدول  الجدول

٤٦  
نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية 

  ٧٩  )هـ١٤٢٥(عام الختبارات الفروض في 

  ٨٠  )هـ١٤٢٦(عامبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة   ٤٧

نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية   ٤٨
  ٨٠  )هـ١٤٢٦(الختبارات الفروض في عام 

  ٨١  )هـ١٤٢٧(عامبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة   ٤٩

٥٠  
نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية 

  ٨١  )هـ١٤٢٧(الختبارات الفروض  في عام 

  لية للبحوث المنشورةبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم  ٥١
  ٨٢  )هـ١٤٢٨( عام

٥٢  
نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية 

  ٨٢  )هـ١٤٢٨(الختبارات الفروض في عام 

  ٨٣  )هـ١٤٢٩(عامبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة   ٥٣

والداللة اإلحصائية نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية   ٥٤
  ٨٤  )هـ١٤٢٩(الختبارات الفروض اإلحصائية في

  ٨٤  )هـ١٤٣٠(بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة عام  ٥٥

٥٦  
نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية 

  ٨٥  )هـ١٤٣٠(الختبارات الفروض في عام 

٥٧  
اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية نتيجة 

  ٨٦  )هـ١٤٣٠(الختبارات الفروض في عام 

٥٨  
بيانات تحليل التباين الختبار معنوية الفروق بين مستويات الداللة العملية 

  ٨٧  )هـ ١٤٣٠ -  ١٤٢٥ ( الخاصة باألعوام من
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  قائمة األشكال 
رقم 
  الصفحة  الشـــــــــــــكلعنـــــوان   الشكل

  ١٦  المنطقة الحرجة الختبار فرض ذو طرف أيمن  ١

  ١٧  أيسر ذو طرفض المنطقة الحرجة الختبار فر  ٢

  ١٧  ض ذو طرفينقة الحرجة الختبار فرالمنط  ٣

  ١٩  لفرض ذو طرفين) ز(المنطقة الحرجة الختبار   ٤

  ١٩  ذو طرف أيمن) ز(المنطقة الحرجة الختبار فرض   ٥

  ١٩  ذو طرف أيسر) ز(المنطقة الحرجة الختبار فرض   ٦

  ٢٠  لفرض ذو طرفين) ت(المنطقة الحرجة الختبار   ٧

  ٢٠  ذو طرف أيمن) ت(المنطقة الحرجة الختبار فرض   ٨

  ٢١  ذو طرف أيسر) ت(المنطقة الحرجة الختبار فرض   ٩

  ٢٣  لفرض ذو طرفين) ت(المنطقة الحرجة الختبار   ١٠

  ٢٣  ذو طرف أيمن) ت(الحرجة الختبار فرض المنطقة   ١١

  ٢٣  ذو طرف أيسر) ت(المنطقة الحرجة الختبار فرض   ١٢

  ٢٧  المنطقة الحرجة الختبار مربع كاي  ١٣

  ٥٠  توزيع نسب البحوث حسب التخصصات  ١٤

  ٥١  توزيع البحوث طبقاً للتخصص وكونها كمية أو نوعية  ١٥

  ٧٠  اإلحصائية وداللتها العمليةنسب اختبارات الفروض طبقاً للداللة   ١٦

  



  
- م  -

  قائمة املالحق 
رقم 
  الصفحة  عنـــــوان الملحـــــــــــق  الملحق

  ٩٩  طرق حساب حجم التأثير لمجموعة االختبارات المستخدمة في الدراسة  ١

لمقارنة متوسط عينة ) ت(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٢
  ١٠١  بمتوسط مجتمع

للفرق بين متوسطي ) ت(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٣
  ١٠١  عينتين مستقلتين

للفرق بين متوسطي ) ت(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٤
  ١٠١  عينتين مترابطتين

لتحليل التباين في اتجاه ) ف(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٥
  ١٠١  واحد

  ١٠١  لتجانس التباين) ف(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٦
  ١٠٢  لتحليل االنحدار) ف(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٧
  ١٠٢  لتحليل التباين المتعدد) ف(نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار   ٨
  ١٠٢  األبحاث الكمية الختبار مربع كاي لالستقالليةنموذج جمع البيانات من   ٩
  ١٠٢  نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار معامل االرتباط لبيرسون  ١٠

نموذج جمع البيانات من األبحاث الكمية الختبار معنوية الفرق بين معاملي   ١١
  ١٠٢  االرتباط

  ١٠٣  بمتوسط مجتمعلمقارنة متوسط عينة ) ت(بيانات اختبار  نموذج  ١٢
  ١٠٤  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(بيانات اختبار  نموذج  ١٣
  ١٠٥  للفرق بين متوسطي عينتين مترابطتين) ت(بيانات اختبار  نموذج  ١٤
  ١٠٦  لمعنوية معامل االنحدار) ت(بيانات اختبار  نموذج  ١٥
  ١٠٧  بيانات اختبار معنوية الفرق بين معاملي االرتباط نموذج  ١٦
  ١٠٨  اختبار معامل االرتباط لبيرسونبيانات  نموذج  ١٧
  ١٠٩  بيانات اختبار مربع كاي لالستقاللية نموذج  ١٨
  ١١٠  لتجانس التباين) ف(بيانات اختبار  نموذج  ١٩
  ١١١  لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(بيانات اختبار  نموذج  ٢٠
  ١١٢  لتحليل التباين المتعدد) ف(بيانات اختبار اختبار نموذج  ٢١
  ١١٣  االنحدار لتحليل) ف(بيانات اختبار  نموذج  ٢٢
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  ل األولــــالفص

 

  الدراسة مقدمة -                    

  مشكلة الدراسة وتساؤالتھا -                    

  أھمیة الدراسة -                 

 حدود الدراسة -                 

 مصطلحات الدراسة -                 
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  :مقدمة
تعاني الدراسات التربوية من ندرة االعتماد على المعرفة العلمية المستمدة مـن      

لم تصل نتائجها إلى درجـة   –رغم ندرتها  –البحوث التجريبية، وحتى المنفذ منها 
التقيد بها من قبل واضعي السياسات التعليمية، نظراً لعدم التزام الكثير من الباحثين 
بالخطوات الدقيقة، والمعايير الالزمة، لتنفيذ البحث العلمـي كمـا يجـب، بعكـس     
الممارسات التطبيقية الناتجة من أبحاث الطب والزراعة والتقنية، التي تلتزم بشروط 

بشكل دقيق، مما زاد الثقة في نتائجها وأدى إلى تقدم تلـك العلـوم    لعلميلبحث الا
  . )٢٠٠٦، الثبيتي ( بشكل ملحوظ

عمومـا   باحثينتوجيه الإلى أن هناك ضرورة ملحة ب) ٢٠٠٦ (نصار وصييإذ     
نحو المزيد من أساليب تقـدير المؤشـرات مقارنـة    والعرب على وجه الخصوص 

الفرضيات، وتوسيع خطوات اختبار الفرضيات التقليديـة، بحيـث   بأساليب اختبار 
  .تتضمن قياس مؤشرات الداللة العملية في نفس السياق

وخصوصا فـي   يحتاج األدب التربوي إلى مراجعات مستمرة وتقويم دائم،ولذلك     
وقـد  . ظل الكم الهائل من البحوث المنشورة في كثير من المجالت العلمية المحكمة

لفعل كثير من المراجعات اإلحصائية في الدراسات التربوية األجنبية، وتحديداً تمت با
 عتمـدة مالعربية  الذي تتركه بعض الدراسات) Effect Size(حساب حجم األثر في 

   . )٢٠٠٦، الثبيتي (على بعض المتغيرات المدروسة 
وعلى الرغم من ذلك يالحظ أن الكثير من األبحاث النفسية والتربوية المنشـورة      

في المجالت المتخصصة تخلو في كثير من األحيان من اإلشارة إلى قيمة حجم األثر 
، ومن الغريب أن الباحث يبني دراسته على أساس مراجعة دقيقة لألدب يمكنه مـن  

عالقـة بـين المتغيـرات المسـتقلة      افتراض وجود فروق بين المتوسطات أو وجود
بوجود حجم أثر مقبول من المحتمل أن  سبقاًوالمتغيرات التابعة مما يعني أنه افترض 

 ،يمكنه من رفض الفرضية الصفرية الخاطئة وهذا ما يسمى بقوة االختبار المتوقعـة 
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قيـا  ، وإن هذا االحتمـال مـرتبط منط  مال رفض الفرضية الصفرية الخاطئةأي احت
، لذلك إذا بني الباحث فرضياته على ضوء الدراسـات  ئيا بحجم األثر المتوقعوإحصا

، فإنـه  ة فضال عن إشارتها إلى حجـم األثـر  السابقة التي تشير إلى وجود فروق دال
بالتأكيد سيوفر كثيرا من جهده ووقته وربما من ماله أو مال مؤسسات متخصصة في 

  ).٤٢:٢٠٠٦نصار، ( دعم األبحاث

فـي تقريـر نتـائجهم علـى الداللـة       يعتمد بعض الباحثين هالمالحظ أنمن إذ    
، القائمة بين المتغيـرين الفعلية اإلحصائية دون محاولـة الكشف عن مقدار العالقة 

اإلحصائية فقط على مستوى الداللة  باالعتمادوتصبح هناك مغاالة في تفسير النتائج 
وعليـه   ٠لناحية التطبيقية أو العمليةعلى الرغم من أنه ربما ال تكون لها قيمة من ا

أن المتغير المسـتقل   فذلك يعني، القيمة دالة إحصائياً فإنه عندما تشير النتائج إلى أن
ال يدل على ليست صفرية، وهذا أو أن العالقة بين المتغيرات  له تأثير غير صفري

  .)١٩٩٥، الشربيني( ر أو درجة العالقة بين المتغيراتيحجم التأث
للنتائج فنقول ما دام الفـرق   الداللة اإلحصائية تهتم بمستوي الثقة التي نوليها إن   

وأن مجتمـع   مالحظفهذا يعني أن الفرق بين المجموعتين  )٠,٠٥( ىدال عند مستو
المجموعة األولي يختلف عن مجتمع المجموعة الثانية وأننا نثق في هذا الحكم بنسبة 

الداللـة  إلـى   يـؤدي قـد   حجم العينةادة أن عامل زي يجب أن نذكرولكن  %.٩٥
وصل الفرق لمستوي الداللة حتى لو كان الفـرق   حجم العينة فإذا زاد، حصائيةاإل

الداللة حتى لـو كـان الفـرق     ىلم يصل الفرق لمستو حجم العينة صغيراً وإذا قل
إن . ليعرض أو ليكمل هذا الـنقص " ثرحجم األ" من هنا تحديداً ظهر مفهوم . كبيراً

   ).١٩٩٧منصور، (حجم التأثير ظهر ليكمل مستوي الداللة ولم يأت ليحل محلها
تقوم على صياغة الفروق   )Effect Size( ثرحجم األ الداللة العملية أو فكرةبينما    

كوحدة قياس لمقدار الفرق بين  المعياريبين المتوسطات وذلك باستخدام االنحراف 
عن العالقة بـين المتغيـرات المسـتقلة مـن جهـة      أو التعبير  ٠تلك المتوسطات

والمتغيرات التابعة من جهة أخرى عن طريق استخراج حجم تباين المتغير التـابع  
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تحليـل التبـاين    فـي يمكن تفسيره عن طريق المتغير المستقل كما هو الحال  الذي
(Cohen , 1988) ٠   

يشير إلى ما إذا كانـت  أن مفهوم الداللة اإلحصائية ) Kirk 2010,(ركويذكر كي   
حقيقية أم أنها ترجع إلى الصدفة، بينما الداللة العملية تشير إلى  نتائج، نتائج الدراسة

  . إذا ما كنت هذه النتائج مفيدة من الناحية العملية

 (APA  American Psychological، األمريكيـة  النفسـية  الجمعيـة  أكـدت  قدو   

(Association  اختبـارات  في االحتمالية قيم نوعيكال  بأنه ، 1994 لعام دليلها في 

 حجـم  على يعتمدان وذلك ألنهما التأثير مقدار أو أهمية تعكس ال الداللة اإلحصائية

  .)Henson& Smith, 2000 (راألث حجم عن معلومات والبد من تقديم .العينة

المتعلقـة   التربـوي  البحـث  دبياتأل في مراجعتهما  ماكلين وإرنست أشار كما    
بعض  مقال يشكك في أهمية تضمين المؤلفان يجد لم" ،بقولهما األثرحجم  مؤشراتب

 مقاييس وعن أهمية األبحاث، تقارير في العملية الداللة تقدير أو األثر لحجم النماذج

 ولكن اإلحصائية، الداللة اختبارات بدون  تنشر أن يجب الدراسات بأن األثر حجوم

 .( McLean& Ernest 1998:18)"األثر  أحجام بدون ليس

من % ٥٦أن  )١٩٨٨ :الصياد المشار إليهما في (  Cochrane&Duffy  واعتبر   
الداللة العملية المصاحبة للبحوث التي نشرت في مجلتي علم النفس وعلـم الـنفس   

مما حداهما إلـى   ،االجتماعي واإلكلينيكي البريطانيتين تعد من النوع الضعيف نسبيا
وعلق  .على حد تعبيرهما و إلى التشاؤم أو اإلحباط الشديداعتبار إن هذه النتيجة تدع

يمكننا أن نصف حال البحث التربوي والنفسي العربي من هذه  الصياد على ذلك بأنه
، النتيجة السابقة جد خطيـرة أن و، رحباط الشديد جدا إذا جاز التعبيالناحية بحاله اإل

لنتائج البحوث العربية في مجالي التربيـة وعلـم    أنها تعني أن القيمة القرارية حيث
  .النفس تعاني أزمة تفوق تلك التي يعانيها البحث التربوي والنفسي األجنبي
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، أو مقياساً لدرجة خطأ الفرض الصفري يعد األثرأن حجم  )١٩٩٣(عالم ذكرو   
  .البديلبديالً نوعياً للفرض الصفري في مقابل الفرض 

والداللة ر ألثحجم ا العالقة بيناآلراء المختلفة حول  )١٩٩٧( منصـور لخص وي   
   :في النقاط التاليةاالحصائية 

هي الوجه المكمل لالختبارات اإلحصائية بمسـتويات   األثرأن أساليب حجم * 
أو قوة التـرابط بصـرف    األثرفاألولى تتحدث عن حجم  ٠داللتها المختلفة

والثانية تتحدث عن الثقة فـي   ٠النظر عن الثقة التي توضع في هذا الحجم
  ٠النتائج بصرف النظر عن حجمها

على حين نجـد أن مسـتويات    ،ال تتأثر بحجم العينة األثرأن أساليب حجم * 
  ٠الداللة اإلحصائية لالختبارات اإلحصائية دالة لحجم العينات 

رتباط هو حلقة الوصل بين األسلوبين الداللة اإلحصائية وحجم أن معامل اال* 
في آن معاً فحجم المعامل بصرف النظر عن حجم العينة المبنى عليها  األثر

هو حجم تأثير وقوة ترابط أما داللته إحصائياً فتتوقف علـى عالقـة هـذا    
  .صفراً لتي نوليها إياه بأنه ليسالحجم بمقدار حجم العينة وهو مرتبط بالثقة ا

  . األثرأن معظم اختبارات الداللة اإلحصائية يمكن تحويلها إلى مقاييس لحجم * 
من مجرد التعـرف علـى مسـتوى الداللـة     األثر أنه ال يمكن التنبؤ بحجم * 

فقد يكون مستوى الداللة عال  ٠اإلحصائية الختبار إحصائي ما في بحث ما
وقد يكون  ٠وسطاً أو ضعيفاًكبيراً أو مت األثروحجم ) ٠,٠٠١( جداً أقل من

السبب الرئيسي في عدم الوصول إلى الداللة هو صغر حجم العينة مـع أن  
 األثركبير وقد يكون مستوى الداللة ضعيفاً أو منعدماً لكن حجم األثر حجم 

  ٠)خصوصاً في حالة صغر حجم العينة(يكون كبيراً 
حجم األثر المسـتخرج  ومن الواضح من خالل ما سبق أن فحص الباحث لمقدار    

أوالهما أنه يقدم تقريراً حول مـدى   ،من خالل بيانات دراسته يقدم فائدتين كبيرتين
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، أي أنه ال يكتفي باإلجابة عن الفرضـية  المتغير المستقل والمتغير التابعالعالقة بين 
 ،بل إنه يحدد مقدار أثر المتغير المستقل على المتغير التـابع " ال"أو " بنعم"الصفرية 

حيث إنه في بعض األحيان قد يكون الفرق بين المجموعة التجريبيـة والمجموعـة   
الضابطة كبيرا ولكنه غير دال إحصائيا ومن جهة أخرى قد يكون هذا الفرق صغيرا 

أمـا  . جدا ولكنه دال بسبب كبر حجم العينة أو نتيجة استخدام مستوى داللة مرتفـع 
ر فتتمثل في أنه يزود الباحثين اآلخرين بفكـرة  الفائدة الثانية لتقرير مقدار حجم األث

عن قوة العالقة أو حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، مـن هنـا فـإن    
حساب مقدار حجم األثر يقدم معلومات وفائدة ال تقل أهمية عـن عمليـة فحـص    

مـن   الفرضيات اإلحصائية بل إنه يفصل ويوضح ويكمل المعلومات المستخلصـة 
  .)٢٠٠٦نصار، (فحص الفرضيات اإلحصائية  خالل

  مشكلة الدراسة
البحوث في أن االهتمام بحساب الداللة اإلحصائية إلى ) ٢٠٠٤(أشار عبد المجيد    

أو مقـدار الفـرق بـين     هذه العالقة االرتباطيـة ليس أمراً كافياً لبيان أن التربوية 
الداللة العملية بجانب الداللة ولهذا البد من حساب . له أثر وقيمة تربويةالمتوسطات 

لمسـتقل ولـيس   تغير التابع والتي ترجع للمتغيـر ا مبيان نسبة تباين الل اإلحصائية
أن العالقة بين المتغيرات هي من األهمية بحيث تستطيع  أي، لعوامل خارجية أخرى

ـ    .االعتماد عليها التخاذ القرارات ذات الصلة ة ولعل المراجـع للدراسـات التربوي
استخدام االختبارات اإلحصائية للكشـف عـن    أن جل االهتمام منصب على يالحظ

الداللة اإلحصائية للفروق أو العالقات قيد الدراسة دون االهتمام بالداللـة العمليـة   
   .والمعنوية لتلك الداللة اإلحصائية

أجريت بعض الدراسات لرصد واقع الداللة العمليـة فـي   الحظ الباحث بأنه قد و   
وباعتبار أن مهمة البحث لطلبة الدراسـات   ،ودراسات طلبة الدراسات العليااث أبح

العليا هي مهمة تدريبية فإن من المتوقع أن يغفل كثير من المتـدربين مـن طلبـة    
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لكن البحث فـي رصـد هـذا    و .وأهميتها عمليةالدراسات العليا عن مسألة الداللة ال
تدريس في الجامعات باعتبارهم فئـة  الواقع في األبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة ال

متخصصة بالبحث لم تلق االهتمام الكافي ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف علـى  
اهتمام الباحثين المتخصصين بالداللة العمليـة إلـى جانـب الداللـة اإلحصـائية      

وذلك من خالل رصد واقع استخدامات الداللـة   ،لالختبارات المستخدمة في أبحاثهم
في األبحاث المنشورة في مجلة جامعة أم القرى لألبحاث  عمليةالالداللة ة واإلحصائي
  .)هـ١٤٣٠ – ١٤٢٥(من  االجتماعية واإلنسانية لألعواموالتربوية 

  :التاليةالحالية في اإلجابة عن التساؤالت وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة 
ما نسبة استخدام مفهوم الداللة العملية إلى جانب الداللـة اإلحصـائية فـي     -١

جامعـة أم  مجلـة  ب البحوث المنشورةاالختبارات اإلحصائية المستخدمة في 
 – ١٤٢٥(االجتماعية واإلنسانية فـي الفتـرة مـن    علوم التربوية والقرى لل
  ).هـ  ١٤٣٠

الداللة العملية نتائج الداللة اإلحصائية مع فيها  اتفقتما نسبة الفرضيات التي  -٢
االجتماعيـة  علوم التربويـة و جامعة أم القرى للمجلة ب البحوث المنشورةفي 

  ).هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(واإلنسانية في الفترة من 
الداللة العملية نتائج الداللة اإلحصائية مع فيها  اتفقتما نسبة الفرضيات التي  -٣

علـوم التربويـة   جامعة أم القـرى لل مجلة ب رةاختبارات البحوث المنشوفي 
وفقا لمجـال  ، )هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(االجتماعية واإلنسانية في الفترة من و

 ).، جغرافيا علم نفس، طرق تدريس، إدارة تربوية(الدراسة 
مستويات الداللـة اإلحصـائية المسـتخدمة فـي فحـص      ل هل هناك عالقة -٤

علـوم التربويـة   ة أم القـرى لل جامعمجلة ب البحوث المنشورةالفرضيات في 
، بنتائج الداللة )هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(االجتماعية واإلنسانية في الفترة من و

 .العملية
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البحـوث  فـي  ما نسبة اتفاق نتائج الداللة اإلحصائية مع الداللـة العمليـة    -٥
االجتماعية واإلنسانية فـي  علوم التربوية وجامعة أم القرى للمجلة ب المنشورة

 .وفقا لعام النشر) هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(الفترة من 
جامعـة  مجلة ب البحوث المنشورةفي الداللة العملية  نتائج هل هناك فروق في -٦

 – ١٤٢٥(االجتماعية واإلنسانية في الفتـرة مـن   علوم التربوية وأم القرى لل
  . وفقا لعام النشر) هـ  ١٤٣٠

  : أهمية الدراسة
  : تتضح أهمية الدراسة فيما يلي

وهـو مـن    ،تناولها لمفهوم الداللة العملية ومقارنتـه بالداللـة اإلحصـائية    -١
الموضوعات المهمة للوقوف على أهمية النتائج المستخلصة مـن البحـوث   

  .التربوية

تكشف الدراسة عن جوانب القـوة أو القصـور فـي األبحـاث التربويـة       -٢
، وجوانـب  لجوانب القوة لالستفادة منهـا وتوجه نظر الباحثين المتخصصة 

 .القصور لتالفيها
  : حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي
  .فقط تناول مفهومي الداللة اإلحصائية والعملية -١
ة واإلنسانیةالعلوم التربویة التطبيق على مجلة  -٢ رى ، واالجتماعی ة أم الق  بجامع

 .هـ١٤٣٠/ ١٤٢٥في الفترة الزمنية من 
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  :مصطلحات الدراسة
Statistical Significance 

هي درجة اقتراب قيمة مقـاييس العينـات مـن مقـاييس المجتمـع األصـل،          
وهـو مجموعـة مـن القواعـد      ،ويمكن اكتشافها بواسطة االختبـار اإلحصـائي  

بـه يمكـن الحكـم    وبموج ،تمكن الباحث من رفض أو قبول الفرض اإلحصـائي 
  .)١٩٨٨الصياد، (الفرضعلى 

Practical Significance 
، ويمكـن أن  كمياً يمكن حسابه مؤشراً إحصائياً" تعرف الداللة العملية على أنها     

يعطي معنىً كيفياً يعتمد أول ما يعتمد على مجال الدراسة والفائـدة المتوقعـة مـن    
، أو هـو  خدام النتائج تفسيراً أو تطبيقاًإجرائها، أي أنه مؤشر لمدى قدرتنا على است

كم التباين الذي أمكن تفسيره للمتغير التابع حينما اعتبرنا متغيراً مستقالً في عالقـة  
  ). ٢٠٣:  ١٩٨٨الصياد، (." معه أو مؤثر عليه

مفهوم يقصد به األساليب التي يتم من خاللها " : Effect Size"  رألثامفهوم حجم    
ويسمي أحياناً الداللـة  . العالقة بين متغيرين أو أكثر" حجم"رق أو الف" حجم"معرفة 
 "ويطلق عليه في أحيان ثالثة مقاييس قوة التأثير "  Practical Significance "العلمية 

Strength of Effect Measures  "    وهكـذا .... وفي أحيان رابعـة قـوة التـرابط 
  .)١٩٩٧، منصور (

لى المتغير التابع موضـع  على مدى تأثير االنتماء لعينة معينة ع رألثاويدل حجم    
   .)٢٠٠٠مراد ، (، وهو الداللة العملية للنتائج االهتمام
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 ــــل الثانيالفص

 

  .اإلطار النظري -
  .الداللة اإلحصائیة/المبحث األول                  

 .الداللة العملیة/الثاني ثالمبح                  

  .الدراسات السابقة  -                      
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  :مقدمة
 الوصول جلأ من العلمية الطريقة استخدام في تشترك العلوم جميع أن القول يمكن   

 فـي  اآلخر عن يختلف يكاد علم كل لكن قائمة، مشكالت حل أو معرفة جديدة إلى

 التي العلمية بالمكانة وإجراءاتها اإلنسانية العلوم تحظ لمإذ  ،أدواته دقة وفي تقنياته

 تستطع لم إذ ،ةالعلمي للطريقة استخدامها من الرغم على الطبيعية العلوم بها حظيت

 التفسـيرية  قوتها مدى في وبخاصة الطبيعية، العلوم لنظريات ةمكافئ بناء تعميمات

 الطبيعية العلوم متغيرات أن إلى ذلك يعود وقد وثيقة، تنبؤات تقديمعلى  القدرة وفي

 ،اإلنسانية المتغيرات قياس يصعب حين في ،ناثنا هايختلف علي ال بدقة قياسها يمكن
 ،تأثيرها أو بأثرها بل ،اتكوينه أو ببنائها يمكن قياسها ال افتراضية متغيرات لكونها
 الظواهر قياس في الدقة إلى في الوصول صعوبات يواجه النفسي القياس فان لذلك

 غيـر  النفسي القياس المادي، لكون أو الطبيعي بالقياس مقارنة وتكميمها السلوكية

 وانه عليها، الدال السلوك يقيس بل النفسية الخواص أو الظواهر يقيس ال أي مباشر

 النفسي القياس في الصفر فان لذلك منها، عينة بل الخاصية كل يقيس ال إذ تام غير

 البحـوث  في يتطلب ذلك كل. المقاسة الخاصية انعدام على يدل ال افتراضي صفر

 مـا  بأفضل اإلحصائيةوالمعالجات  الرياضية العمليات تكون أن والنفسية التربوية

 من واعتماد أكثر، والتحليل التفسير وفي االستخدام وفي االختيار في دقة من تكون

 المقاسـة  النفسية الظاهرة من يملكون ما مقدار في األفراد تصنيف يمكن كي عينة

العمري و الكبيسي.( المجتمع أفراد على النتائج وتعميم الذاتية عن بعيد منهجي بشكل
، ٢٠٠٧(.  

 تكـون  ألن تكفـي  والنفسية، التربوية البحوث على عابرة نظرة إلقاء إنولذلك ف   

 التي العلمي البحث لوسائل المعاصرة البحوث هذه مدى استخدام عن واضحا برهانا

  مناسـبة  إحصاءات من تتطلبه وما النفسية الكمية للظاهرة األبعاد فكرة على تركز

  ).١٩٨٧ ،المنصورة(
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 الوسـائل  بعـض  استخدام من الكمية البحوثخصوصاً  ،يخلو بحث ال يكاد إذ     

 المناسبة اإلحصائية الوسائل انتقاء أهمية وزادت ،االستداللية أو الوصفية اإلحصائية

 إلى الحاجة نتيجة السلوكية العلوم والمختصين في الباحثين لدى ضرورية وأصبحت

 يمكن علم بأي يرتبط الذي التطور ألن ،العلوم هذه في ودقة موضوعية أكثر مناهج

 محل وإحاللها اإلحصائية الدقيقة واألساليب المعطيات وجود مدى خالل من مالحظته

 البحـث  سيما وال( العلمي مفهوم البحث ارتبط لذلك، والكيفية التصورية االنطباعات

 استخدام الجيد متطلبات البحث من جعل مما ،اإلحصائية األساليب باستخدام )الكمي

 لقبول دالالت إحصائية إلى والتوصل وتفسيرها البيانات جمع في اإلحصائية الوسائل

 البعض أن حتى الباحث، إليها توصل التي النتائج تعميم بغية، رفضها أو الفرضيات

، والعمـري الكبيسـي  (علميـة  غيـر  بأنها اإلحصاء تستخدم ال التي البحوث يصف
٢٠٠٧.(  

ولذلك يحتاج الباحث في العلوم السلوكية وكذلك في العلوم االجتماعية والتربويـة     
أو التي يالحظهـا   ،والحيوية إلي معرفة داللة الفروق التي يحصل عليها من أبحاثة

وليست جميع الفروق التي نالحظها فروقاً حقيقية، بمعني أنها ليسـت   ،بين جماعاته
فالفروق البسيطة ترجع إلي ظروف التجربة وظروف القيـاس  .ذات داللة إحصائية 

وللتأكد مـن داللـة   . ار العينة التي يجرى عليها البحثوأخطاء الصدفة وطرق اختي
الباحث بعض االختبارات التي تعـرف باسـم اختبـارات     الفروق اإلحصائية يطبق

وبواسطة هذه االختبارات يتأكد الباحث   Tests of  Significance الداللة اإلحصائية
  ).٢٠٠٠عيسوي ، (ري عليها أبحاثة من وجود فروق حقيقية بين الجماعات التي يج

داللة الفروق أهم بكثير من الناحية التجريبية العلميـة   بأن )١٩٩٧(ذكر خيريو   
ذلك ألن أغلب البحوث التجريبية تهدف ، من البحث عن مدى ثبات المقاييس الفردية

إلي المقارنة والمقاييس النسبية  أكثر مما تهدف إلي مجرد القياس أو القيم المطلقـة  
سواء كانت هـذه   –ة نتائجه وحتى في حاالت القياس العادية يلجأ الباحث إلي مقارن
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المقارنة صريحة ـ أو ضمنية بمعيار خاص ليقف علي مدي قـرب القيمـة التـي     
حصل عليها من قياسه أو تقديره من المعيار المألوف في هذه الناحية، بـل وزيـادة   
علي ذلك فأن أغلب البحوث التجريبية سواء في الميادين النفسـية أو التربويـة أو   

من الباحث أن يجري البحث علي مجموعتين أحـداهما ضـابطة   االجتماعية تحتاج 
واألخرى تجريبية وتستلزم المقارنة بين نتائج المجموعتين ومالحظة هـل الفـروق   

  .دالة أم ال
كاء أو فـي  قد تكون هذه الفروق فـي الـذ  إلى أنه  )٢٠٠٠(حيث أشار عيسوي    

ـ  التحصيل أو في القدرات راض النفسـية أو  ، أوفي السمات الشخصية أو فـي األم
العقلية أو االتجاهات أو في الميول أو في المهارات والقدرات الخاصة وقد تكون في 

وتتناول مقاييس الداللـة  . و في غير ذلك من الصفات الماديةالطول أو في الوزن أ
بحث الفرق بين قيمتين أو أكثر وقد تكون هذه القيم متوسطات أو نسب أو معامالت 

وتستخدم مقاييس الداللة اإلحصائية . معيارية أو عدد التكرارات انحرافارتباط أو 
  .أي تستخدم الختبار صحة الفروض ،اً للتحقق من صحة الفروض العلميةأيض

  الداللة اإلحصائية
ن إ" :بقوله)  Huston : 1993:4(المشار إليه في هوستن(، )١٩٨٧(عبر كارفر 

تعني الندرة اإلحصائية، فالنتائج قد تبدو ذات داللة من  :الداللة اإلحصائية ببساطة
وجهة النظر اإلحصائية ألنها تظهر بشكل نادر في العينات العشوائية تحت شروط 

  "، وبالتالي فالداللة اإلحصائية تعني القليل أو ال شيءصفريرض الالف

فنقـول مـا دام   ن الداللة اإلحصائية تهتم بمستوي الثقة التي نوليها للنتـائج  أي أ   
فهذا يعني أن الفرق بين المجموعتين حقيقـي وأن  ) ٠,٠٥( ىالفرق داال عند مستو

وأننا نثق فـي هـذا    ،مجتمع المجموعة األولي يختلف عن مجتمع المجموعة الثانية
  .)١٩٩٧، منصور (  ،)%٩٥(الحكم بنسبة 
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قيمة مقاييس هي درجة اقتراب الداللة اإلحصائية إلى أن  )١٩٧١( البهيأشار و    
ويمكن اكتشافها بواسطة االختبـار اإلحصـائي   .العينات من مقاييس المجتمع األصل

وهو مجموعة من القواعد تمكن الباحث من رفض أو قبـول الفـرض اإلحصـائي    
  .)١٩٩٠،  الصياد(ه يمكن الحكم على الفرض اإلحصائيوبموجب

االسـتدالل   إلـى أن  Cashen & Geiger:2004)(كاشـن وجيجـر    أشـار كما     
)  H0  )Null Hypothesis صــفرياإلحصــائي الكالســيكي يختبــر الفــرض ال

ـ   أي  ، أو أن الفـروق يمكـن أن   ارأنه ال توجد أي فروق بين المعـالم قيـد االختب
ــل ــديل   و، تهم ــالفرض الب ــاحثون ب ــا الب ــي يقارنه  H1  )Alternativeالت

Hypothesis (  ـ   ، أوني أن الظاهرة قيـد التحقيـق حاضـرة   وهي تع د أنـه توج
ة مـا يـأملون فـي رفـض     وألن الباحثون عـاد فروق بين المعالم قيد االختبار، 

، فإنهم عادة مـا يرصـدون االحتمـاالت المرتبطـة بتـرجيح أن      الفرض العدمي
   .هذا الفرض خاطئ

أكثـر الطـرق شـيوعا مـن      تعد الطريقة اإلحصـائية  بأنه ،الصياد قول وأيد ذلك   
القـرار تحـت شـرط حالـة عـدم التأكـد، أي        حيث كونها طريقة من طرق صناعة

، لـذا يصـيغ الباحـث فـي ظـل اسـتخدام الطريقـة اإلحصـائية         شرط االحتمالية
الكالسيكية نـوعين مـن الفـروض اإلحصـائية كترجمـة لغـرض البحـث تحـت         

 null hypothesis عـدمي الهذان النوعـان مـن الفـروض همـا الفـرض      . الدراسة

وعادة مـا يكـون هـدف الباحـث هـو       Alternative hypothesisوالفرض البديل 
، أي قبـول البـديل وذلـك    عـدمي الحصول على قرار من خالل رفـض الفـرض ال  

عند مستوى دقة معينة وهـذه الدقـة تشـتمل ضـمن مـا تشـتمل ثالثـة مكونـات         
رئيسية وهي الخطأ من النوع األول والـذي يطلـق عليـه جـوازا مسـتوى الداللـة       

ــاره حــدا أقصــى يرتضــيه الباحــث  level of significanceاإلحصــائية  باعتب
 لمتغيـرات التابعـة والمتغيـرات المسـتقلة    للخطأ من النوع األول وقوة العالقة بـين ا 
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Strength of Relationship   ــار ــوة االختب ائي وق   Statistical Powerاإلحص
   .)٢٠٠:١٩٨٨الصياد، (

الداللة اإلحصائية يتم قياسها عـن طريـق العديـد مـن     أن  ومما سبق يالحظ    
)  H0  )Null Hypothesisاختبارات الفروض التي تقوم على اختبار الفرض العدمي 

فيهـا  ، والتي يهم الباحـث  ) H1  )Alternative Hypothesis، ضد الفرض البديل 
، وذلك طبقاً لمستوى حيث أن ذلك داللة على صحة توجهه رفض الفرض العدمي ،

، وتحديد القيمة المناسب)  Sampling Distribution( ، وتوزيع المعاينة ) α( الداللة 
والتـي تفصـل بـين     ،على ذلك التوزيع االحتمـالي )  Critical Value(  الحرجة 

منطقتي الرفض والقبول، ثم بمقارنة القيمة الحرجة مع القيمة المحسوبة من االختبار 
، أو وبالتالي قبول الفرض البديل العدمياإلحصائي نأخذ القرار إما برفض الفرض 

  :وفيما يلي سوف يتم ذكر ذلك بالتفصيل، العكس

 موسىو ؛٢٠٠٠:عودة والخليلي و ؛ ٢٠٠١:عادلالحميد، و عبدصياد، وال(أشار    
 ةحصائياإلفروض الالداللة اإلحصائية مستنبطة من إجراء اختبار إلى أن ) ٢٠٠٧:

  -:خطوات هي عدة ب ة، ويمر اختبار الفروض اإلحصائي

  

  الفرض العدميH0  )Null Hypothesis  ( وفيه نفرض القيمة الصفرية ، أي
    :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية ، على سبيل المثال

 ) H0 : µ = 0 ( 

   الفــرض البــديلH1  )Alternative Hypothesis  ( رض أن ھ نف ، وفی
ائیة،  ة إحص وي ذو دالل رق معن د ف ھ یوج فریة أي أن ت ص ة لیس القیم

 :وینقسم إلى نوعین 
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   -:ينقسم إلى نوعين بدوره والذي ،) One Tailed test ( واحدطرف  ذو–أ 

  وفيه يكون المعلمة أكبر من الصفر مثالً    Right Tailedأيمن  ذو طرف

)H1 : Ө > 0(  

  وفيه يكون المعلمة أقل من الصفر مثالً Left Tailedأيسر  ذو طرف

)H1 : Ө < 0(  

فیھ یكون المعلمة ال تساوي و)  Two tailed test( ذو طرفين  –ب 

ً الصفر   ).H1 : Ө ≠ 0(: مثال

 Critical Value 

 zوالتي يتم حسابها عن طريق التوزيع االحتمالي المناسـب، ولنفـرض أنهـا    
 . )  α( ، وأيضاً تحديد مستوى الداللة )التوزيع الطبيعي العياري(

 أيمن فإن القيمة الحرجة تظهر في الرسم التالي فإذا كان الفرض البديل ذو طرف: 

 

  

  

  

  

  

  

  أيمن  المنطقة الحرجة الختبار فرض ذو طرف) :  ١( شكل 
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 أيسر فإن القيمة الحرجة تظهر في الرسم التالي وإذا كان الفرض البديل ذو طرف: 

  
  

   
  

  

   المنطقة الحرجة الختبار فرض ذو طرف أيسر) :  ٢( شكل 
 

 أما إذا كان الفرض البديل ذو طرفين فإن لدينا منطقتان حرجتان للرفض 

  
  

  

  

  

  

  ض ذو طرفين المنطقة الحرجة الختبار فر : ) ٣(شكل 

  

 .العينةلتوزيع المأخوذ منه معطيات اقاً لوف تحسبو

  

، أما المناطق الغيـر  في الرسم السابق كلها مناطق رفضكل المناطق المظللة  

، فإذا وقعت القيمة المحسوبة فـي  H0مظللة فإنها مناطق قبول للفرض العدمي 
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، أما إذا أي أنه توجد داللة إحصائية H1ونقبل  H0المناطق الحرجة فإننا نرفض 

أي أنـه ال   H1 ورفض H0مظللة فإن ذلك يعني قبول  وقعت في المناطق الغير

 .توجد داللة إحصائية

شرح لبعض أهم اختبارات الفروض اإلحصائية المستخدمة ، كمـا  وفيما يلي 
  -): Krijnen , 2009(ذكرها 

  ) µ( اختبار حول متوسط اتمع :أوال
  )معلوم  σاالنحراف المعياري للمجتمع ( في حالة  - ١ 

  :اإلحصائية كالتالي الفروض 
H0 : μ = μ0  Vs        H1 : (μ ≠ μ0 ) two tailed test 

        or : (μ > μ0 ) right tailed test 

        or : (μ < μ0 ) left tailed test 

، ± Zα  ،Zα -  ،Zα/2، لتعيين القيم الحرجة Zعياري مويستخدم التوزيع الطبيعي ال
الموضحة الحقاً  H1طبقاً للفرض البديل والتي تستخدم لتحديد مناطق القبول والرفض 

: وتكون القيمة المحسوبة لالختبار  ،) ٦-٤(باألشكال من 
0

( )n x
Z




  

  ) n > 30  وغير معلوم  σاالنحراف المعياري للمجتمع ( في حالة  -٢
 Zويستخدم التوزيع الطبيعي العياري ،  بنفس الفروض اإلحصائية السابق ذكرها

والتي تستخدم لتحديد مناطق القبول  ، ± Zα  ،Zα -  ،Zα/2، لتعيين القيم الحرجة
وتكون القيمة  ،)٦-٤(قاً باألشكال من الموضحة الح H1طبقاً للفرض البديل والرفض 

0: المحسوبة لالختبار 
( )n x

Z
S
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  ض ذو طرفين فرل )ز(المنطقة الحرجة الختبار  :) ٤( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  أيمن  ذو طرف )ز(ض المنطقة الحرجة الختبار فر) :  ٥( شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  أيسر  ذو طرف )ز(ض المنطقة الحرجة الختبار فر ) :  ٦( شكل 
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  ) n ≤ 30و، غير معلوم σاالنحراف المعياري للمجتمع ( في حالة  -٣
  بدرجات حرية Tويستخدم التوزيع ،  السابق ذكرهابنفس الفروض اإلحصائية   
  )ν = n - 1  ( الحرجةلتعيين القيم ،tα  ،tα -  ،tα/2 ± ، لتحديد مناطق القبـول   وذلك

وتكون القيمة   ،)٩-٧(الموضحة الحقاً باألشكال من  H1طبقاً للفرض البديل والرفض 
  : المحسوبة لالختبار 

0
( )n x

T
S


  

  
  

  

  

  

  

  ض ذو طرفين فرل) ت(المنطقة الحرجة الختبار :  ) ٧(شكل 

  
  

  

  

  

  

  

  أيمن  ذو طرف )ت(ض المنطقة الحرجة الختبار فر) :  ٨(شكل 
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  أيسر  ذو طرف) ت(ض المنطقة الحرجة الختبار فر ) : ٩(شكل 

  يف اتمع)  π( اختبار حول النسبة :  ثانيا
  :الفروض اإلحصائية كالتالي 

H0 : π = π 0  Vs     H1 : (π ≠ π 0 ) two tailed test 

    or : (π > π 0 ) right tailed test 

    or : (π < π 0 ) left tailed test 

والتي تستخدم ،  ± Zα  ،Zα -  ،Zα/2، لتعيين القيم الحرجة Zويستخدم التوزيع الطبيعي 
  باألشكال من  سابقاً الموضحة H1طبقاً للفرض البديل لتحديد مناطق القبول والرفض 

  :وتكون القيمة المحسوبة لالختبار ، )٦ -  ٤(

 0

0 0(1 )

p
Z

n


 




  

  اختبار الفرق بني متوسطي جمتمعني للعينات املستقلة: ثالثا 
 معلومتان)  σ1  ،σ2 (في حالة  .١

  :الفروض اإلحصائية كالتالي 
H0 : μ1 = μ2 Vs     H1 : (μ1 ≠ μ2) two tailed test 

    or : (μ1 > μ2) right tailed test 

    or : (μ1 < μ2) left tailed test 
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، )  - μ2  μ1(بمتوسط  Zوهنا الفرق بين متوسطي مجتمعين يتبع التوزيع الطبيعي 

وانحراف معياري 
2 2

1 2

n m
   ويتم حساب القيم الحرجة ،Zα  ،Zα -  ،Zα/2 

الموضحة  H1طبقاً للفرض البديل تستخدم لتحديد مناطق القبول والرفض والتي  ، ±
: وتكون القيمة المحسوبة لالختبار  ،)٦ – ٤(باألشكال من  سابقاً

1 2
2 2

1 2

( ) ( )T Y
Z

n m

 
 

  



  

 )n1 > 30  ، n2 > 30( غير معلومتان ، )  σ1  ،σ2 (في حالة  .٢

، وهنا الفرق بين متوسطي مجتمعين يتبـع  نفس الفروض اإلحصائية السابق ذكرها
  وانحراف معياري ، )   - μ2  μ1(بمتوسط  Zالتوزيع الطبيعي 

2 2

1 2

n m
s s   

والتي تستخدم لتحديد مناطق القبول ،  ± Zα  ،Zα  -  ،Zα/2ويتم حساب القيم الحرجة 
  )٦ – ٤(الموضحة سابقاً باألشكال من  H1طبقاً للفرض البديل والرفض 

: وتكون القيمة المحسوبة لالختبار 
1 2

2 2

1 2

( ) ( )T Y
Z

n m
s s

   



  

  )n1 < 30   ،n2 < 30( غير معلومتان ، )  σ1  ،σ2 (في حالة  .٣

، وهنا الفرق بين متوسطي مجتمعين يتبع نفس الفروض اإلحصائية السابق ذكرها
 tα  ،tα، ويتم حساب القيم الحرجة )= n1 + n2  ν - 1(بدرجات حرية  Tتوزيع 

 -  ،tα/2 ± ، طبقاً للفرض البديل والتي تستخدم لتحديد مناطق القبول والرفضH1 
  .)١٢- ١٠(الموضحة الحقاً باألشكال من 
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1: وتكون القيمة المحسوبة لالختبار  2
( ) ( )

1 1
p

T Y
T

n mS

   



   

حيث      
2 2

2 1 2
( 1) ( 1)

1p

n m
n m
s ss

  


   

  
  

  

  

  

  ض ذو طرفينفرل) ت(المنطقة الحرجة الختبار  : ) ١٠(شكل 

  
  

  

  

  

  أيمن ذو طرف) ت(ض المنطقة الحرجة الختبار فر) :  ١١(شكل 
  

  

  

  

  

  أيسر  ذو طرف) ت(ض الحرجة الختبار فرالمنطقة :  ) ١٢(شكل 
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  اختبار الفرق بني متوسطي جمتمعني للعينات الغري املستقلة:  رابعا
، وفي هذه الحالة قة بين البيانات في كال العينتينعالوهذا يحدث إذا ما كانت هناك 

  - μ2   =μ1(يتم حساب الفرق بين المتوسطات 
0D( وهي تتبع توزيع الطبيعي ،

القياسي بمتوسط 
0D  وانحراف معياريd

n
S  حيث ، :

221 ( )d n
nS d d   

، - tα  ،tα، حرجةلتعيين القيم ال)  ν = n - 1( بدرجات حرية  Tويستخدم التوزيع 
tα/2 ± ، طبقاً للفرض البديل لتحديد مناطق القبول والرفض  وذلكH1  ًالموضحة سابقا

)0: وتكون القيمة المحسوبة لالختبار  ،)٩-٧(باألشكال من  )

d

n d
T D

S


  

  اختبار الفرق بني نسبتي جمتمعني:  خامسا
  :الفروض اإلحصائية كالتالي 

H0 : π ١ = π 2  Vs     H1 : (π 1 ≠ π 2 ) two tailed test 
    or : (π 1 > π 2 ) right tailed test 
    or : (π 2 < π 2 ) left tailed test 

   Z عياريموهنا الفرق بين نسبتي مجتمعين يتبع التوزيع الطبيعي ال

وانحراف معياري ،  )  - π2  π1(بمتوسط 
1 2

1 1(1 )( )p p
n n

    

1: حيث                            21 2

1 2

P
p pn n
n n
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والتي تستخدم لتحديد مناطق القبول ،  ± Zα  ،Zα-  ،Zα/2ويتم حساب القيم الحرجة 
وتكون القيمة  .)٦-٤(باألشكال من  سابقاًالموضحة  H1طبقاً للفرض البديل والرفض 

1 :المحسوبة لالختبار  21 2

1 2

( ) ( )

1 1(1 )( )p p

p p

n n

   

 
  

  -:لتجانس التباين  فاختبار :  سادسا
  :الفروض اإلحصائية كالتالي 

H0 : σ1= σ2  Vs     H1 : (σ1≠ σ2)  two tailed test 

، )  n1-1  ( ، )n2 -1( بـدرجتي حريـة    Fوالنسبة بين التباينين يتبع توزيـع  
2: وتكون القيمة المحسوبة  2

1 2
f s s  حيث ،S1  ،S2   االنحراف المعيـاري

  .للعينتين األولى والثانية على الترتيب
ــض   ــتم رف ــول  H0وي ــدما    H1وقب ــاين عن ــانس التب ــدم تج ، أي ع

1 2( 1, 1, )f F n n    والعكس صحيح ،.  

  -: ANOVAتحليل التباين  ل) ف(اختبار :  سابعا
H0 : 1 2

....
k        Vs H1 : at least  ji

   : for I j 
Where: n = n1 + n2 …+ nk  k: no. of samples 
      Ti = sum of elements of sample no. ( i ). 

      T.. =  
 

k

i

i

j
ijX

1 1
  CF = 

n
 T.. 2

 

      SSTotal =  
 

k

i

i

j
ijX

1 1

2  - CF 

      SST =  


k

i i

i

n
T

1

2

 - CF  SSE = SSTotal – SST 

      MST = SST / ( k-1 )  MSE = SSE / ( n-k) 
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*Constructing ANOVA 
 

S.O.V D.O.F S.S M.S Fcal 
Treatments k-1 SST MST MST/MSE 
Error n-k SSE MES 
Total n-1 SSTotal 

  
  هي مجموع مربعات المعالجات SST: حيث 

       SSE هي مجموع مربعات الخطأ  
       SSTotal هي مجموع المربعات الكلي  
       MST هي متوسط مربعات المعالجات  
       MSE متوسط مربعات الخطأ  

وجـود فـروق   ، أي f > F(α, k-1, n-k) عندما ،H1وقبول  H0ويتم رفض 
  .والعكس صحيحمعنوية بين المعالجات، 

  ) fit of goodness( جلودة التوفيق   2χاختبار مربع كاي : ثامناً    
H0 : (π 1, π 2, ...,  π m ) = ( p1 , p2 , … pm ) 

H1 : (π 1, π 2, ...,  π m ) ≠ ( p1 , p2 , … pm ) 

التي تمثـل فرضـية الباحـث ،     المعطاةتمثل األرقام   p1 , p2 , … pmبحيث 
: وتكون القيمة المحسوبة  2

1

m
i i ii

q O E E


   وهي تتبع توزيع مربع ،
كاي بدرجات حرية  1m   :2

( 1 )m .  
للتوزيـع المقتـرح    المعطاة، أي عدم تبعية البيانات  H1وقبول  H0ويتم رفض 

2عندما 
( 1)mq   والعكس صحيح ،.  

  هي القيمة المشاهدة:  Oiهي القيمة المتوقعة ، :  Eiحيث 
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  مربع كايالمنطقة الحرجة الختبار : ) ١٣(شكل 

  :المستخدمة في القوانين السابقة الجدول التالي يوضح بعض الرموز 
  ) ١(جدول 

  بعض الرموز المستخدمة في اختبارات الفروض 

  إحصاءة العينة  معلمة المجتمع  اسم الرمز

 N n or m  حجمال

 μ  x،T ،Y  الوسط الحسابي

 σ  S  االنحراف المعياري

 π  P  النسبة
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  أنواع اخلطأ يف اختبار الفروض
البحوث حيث يتوقف عليه رفض الفـرض   إن مستوى الداللة له أهمية كبيرة في   

ولذلك ينبغـي عنـد   ، أي تأييد فرض البحث أو عدم تأييده، الصفري أو عدم رفضه
تتلخص في تقدير مـدى الخطـأ أو    ،تحديده أو تفسيره أن يراعي الباحث عدة أمور
وهذا يرتبط بدرجة خطورة النتـائج  ، المخاطرة التي يكون الباحث مستعدا الحتمالها

مع مراعاة تأثير حجم العينة  ،ة على القرار بقبول الفرض الصفري أو رفضهالمترتب
ومن ذلك ، فإذا كان حجم العينة كبيرا فينبغي اختيار مستوى داللة أقوى، على النتائج

ينبغي على الباحث أن يحدد مستوى الداللة عند وضع خطة البحث قبل البـدء فـي   
لبيانات أو عند مرحلة التحليل اإلحصائي وال يجوز تعديله بعد جمع ا ،جمع البيانات

  ).٢٠١٠باهي، (
وال بد مـن األخـذ فـي    الفروض فإنه الخطأ في اختبار عن عند الحديث ولذلك    

 :منهمورد ذلك لدى الكثيرين  وقد ،االعتبار أن اختبار الفروض له نوعان من الخطأ
، )١٩٩١،حطب وصـادق   أبو(، )٢٠٠٧عالم ،  أبو( ،) ٢٠٠٧أماني موسى ، ( 
  :ما يلي ك  ،)٢٠٠٨نوري ، (

  :األول النوع من خطأ
 نقوم عندما األخطاء من النوع هذا يحدث(Rejection Error) يسمى خطأ الرفض    

وتسـمى   αمقـداره   باحتمـال  وذلك ، بينما هو صحيحH0العدمي  الفرض برفض
 .) ٠٫٠٥،  ٠٫٠١( وفي الغالب تكون، صغيرة قيما تأخذ وهى المعنوية بمستوى

 :الثاني النوع من خطأ
 الفرض نقبل عندما الخطأ هذا مثل يقع Acceptance Error)(يسمى خطأ القبول     

بقـوة   )  p = 1 - β( ، ويسمى β مقداره وذلك باحتمال خطأ أنه حين في Ho يالعدم
  .والعكس صحيح βكلما نقصت قيمة  α ، وكلما زادت قيمةاالختبار
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 بالجدول  في اختبارات الفروض اإلحصائية القرارات صحة وخطأ تلخيص ويمكن  
  :التالي

  )  ٢( جدول 
  يوضح صحة وخطأ القرار الختبار الفروض 

  القرار          
  الفرض

  H0رفض   H0قبول 

H0 1   صحيح - α خطأ من النوع األول باحتمال   قرار صحيحα  

H0 خطأ من النوع الثاني باحتمال  خطأ β  1 - β قرار صحيح  

إن اهتمام الباحثين المنصب على نوعي الخطأ األول والثاني تقريبـاً  في العموم    
على قدم المساواة، ولكن من الجدير بالذكر أن العديد من الكتاب يرون أن توزيـع  

، حيث أن العديد يرون طر بين نوعي الخطأ األول والثاني، قد يكون ضروريالمخا
الوقوع في الخطأ من أكثر خطورة من  أن عواقب الوقوع في خطأ من النوع األول

وع الثاني قد يكون ، بينما يرى البعض اآلخر بأن الوقوع في خطأ من النالنوع الثاني
نسبة شديدة الحساسية في كل مخاطرة  ) : α  β( بين ، وبالتالي فإن النسبة مكلفاً للغاية

  Cashen & Geiger( ،نسبية كامنة في نوعي الخطأ وذلك لكل نتـائج االختبـارات  
2004.(  

أي عند قبول  ،هذه االختبارات غير معنوية ونستفيد من ذلك في أنه إذا كانت   
، فإنه من المهم للغاية دراسة احتمال رفض الفرض العدمي في الفرض العدمي

، هذا االحتمال يعرف بقوة ديل إذا كان الفرض البديل صحيحاًصالح الفرض الب
هي احتمال قبول الفرض  β، حيث ) β – 1( االختبار اإلحصائي وهي تساوي 

حدًأ  وتفسير الدالالت اإلحصائية يحكم بأن يحدد الباحثون .و خاطئالعدمي بينما ه
، والمنهج األكثر شيوعاً هو تحديد مستوى الخطأ من مقبوالً من الخطأ اإلحصائي

وهي احتمال رفض الفرض العدمي بينما هو  )α( وهي  Type I النوع األول
  )(Wilkerson & Olson:1997 .صحيح
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من أن الخطأ في اختبارات الفروض اإلحصائية يجعل الوقـوع  ومما سبق ذكره    
، أي أن الداللـة  الل فقـط بالداللـة اإلحصـائية وارد   في الخطأ من حيث االسـتد 

م مـن أنهـا شـرط    غوذلك على الـر  ،اإلحصائية وحدها غير كافية لصناعة قرار
   ).١٩٨٨الصياد ، (ضروري

نه يمكن الحصـول علـى فـروق دالـة إحصـائيا بموجـب فحـص        أل وذلك   
ـ    ث قـد اختـار   الفرضيات اإلحصائية لمتوسطات متقاربة القـيم فقـط ألن الباح

 Standard(، ومن المعروف أن قيمـة الخطـأ المعيـاري    عينة كبيرة في دراسته

Error( اللـة اإلحصـائية دالـة    كبر حجم العينـة، وبالتـالي تكـون الد    تقل كلما
بـدالً مـن أن تكـون دالـة للفـروق العمليـة        ،لمستوى الداللةلحجم العينة، أو 

)practical differences (أي أنه يمكـن للباحـث عنـد اعتقـاده      ،بين المتوسطات
أن يزيـد  ) المسـتقلة و التابعـة  (بوجود عالقة ضعيفة بـين متغيـرات دراسـته    

  .)٢٠٠٦نصار، ( للحصول على نتائج دالة إحصائياًحجم عينة دراسته 

يسـتطيع غالبـا رفـض     –أي باحث  –ن الباحث بأ"الصياد ويؤيد ذلك ما ذكره    
يق زيادة حجم العينة زيـادة  طر عنويعني وجود داللة إحصائية  ،الفرض الصفري

 حث هل الداللة اإلحصائية تعنـي إن المعالجـة أو  اهنا يختلط األمر على الب. كافية

المتغيـر  ( Outcomeتحت الدراسة لها تأثير على النـاتج  ) المتغير المستقل(العامل 
الصـياد ،  ("بـر حجـم العينـة   أم أن هذه الداللة اإلحصائية جاءت نتيجة لك) الناتج

٢٠٢:١٩٨٨.(  

أي أنه من المهم أيضا أنه عند الحصول على نتائج دالة إحصائيا اإلشـارة إلـى      
أي إلى مقـدار حجـم أثـر المتغيـر أو     . قوة العالقة بين متغيرات دراسته مقدار

  ).٢٠٠٦نصار، (المتغيرات المستقلة على المتغير أو المتغيرات التابعة 
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الداللة اإلحصائية وحدها ليست كافية لصنع قرار تربوي " يتضح  أن ومن ذلك    
الكفاية تتحقق إذا ما حسـبنا  . أو نفسي ، فهي شرط ضروري فقط ولكنه ليس كافياً

، وقـوة  المتغير التابع والمتغير المسـتقل بين  Strength of relationshipقوة العالقة 
احث النفسي بالداللـة  والتي قد يسميها الب ،الداللة العملية" ا المقصود بها العالقة هن

  ). ٢٠٣:  ١٩٨٨الصياد ، ("احث التربوي بالداللة التربوية، ويسميها البالسيكولوجية
هما كـوجهي   اًإذ. ض النقص الكامن فيهوأن كال منهما يكمل األخر ويع والنتيجة   

النفسـية والتربويـة   يؤدي استخدامها معا إلي أثراء نتائج البحـوث  ، الواحدةة العمل
  ).١٩٩٧، منصور( واالجتماعية بل البحوث في مجاالت المعرفة األخرى

يستدعي استخدام الداللة العملية كعنصر يعضـد الداللـة    ذلكمما سبق نجد أن و   
  .، وأفضل في االستدالل بصفة عامةيكون اتخاذ القرار بذلك أكثر دقةاإلحصائية ف

  الداللة العملية 

، ويمكن أن ؤشراً إحصائياً كمياً يمكن حسابهم" الداللة العملية على أنها  تعرف     
يعطي معنىً كيفياً يعتمد أول ما يعتمد على مجال الدراسة والفائـدة المتوقعـة مـن    

، أو هـو  خدام النتائج تفسيراً أو تطبيقاًإجرائها، أي أنه مؤشر لمدى قدرتنا على است
تغير التابع حينما اعتبرنا متغيراً مستقالً في عالقـة  كم التباين الذي أمكن تفسيره للم

  ). ٢٠٣:  ١٩٨٨ ،الصياد(." معه أو مؤثر عليه
سعة أو قوة العالقة بين المتغيـرات فـي المجتمـع    بأنه  حجم األثرويعرف "    

(Cohen, 1977)    ومما هو جدير بالذكر أن الباحثون قد يقعون في خطـأ رفـض ،
ح أي أن الفرق بين الحدثين تافه أو غير منطقي، أي الفرض العدمي بينما هو صحي

تأكيد أن الفرض العدمي غير متحقق عندما يكون الفرق الحقيقي يساوي الصفر، أو 
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أن الفرق ضئيل للغاية لدرجة أنه يمكن إهماله ، لذا فإنه من الضروري حساب حجم 
   ." األثر وذلك لتحديد ما إذا كان الفرق ذو أثر كبير أم يمكن إهماله

)Cashen & Geiger , 2004 p : 155 - 156(.  

هو مصطلح يستخدم لوصـف عائلـة مـن المؤشـرات والتـي       ثرإن حجم األ   
، مختلفـا عـن اختبـارات الداللـة     ثـر ويكون حجم األ، تقيس حجم تأثير المعالجة

تركز على أهمية النتيجـة عمليـا وتسـمح بـإجراء      ثروذلك ألن مقاييس حجم األ
مسـتوى  مقارنة بين الدراسات من خالل قدرة الباحثين على الحكـم مـن خـالل    

ولذلك فإنـه مـن الضـروري دائمـا تضـمين      ، الداللة العملية للنتائج المعروضة
حتـى يكـون   ، دراستك بعض مؤشرات حجم األثر أو قوة العالقـة فـي نتائجهـا   

ستك قادر على فهم أهمية النتـائج التـي توصـلت اليهـا بشـكل      المستفيد من درا
  ).٢٠١٠، باهي(األخرى أكبر وليتمكن من مقارنتها بالدراسات 

، وقـد  نات الخـام أو البيانـات المعياريـة   ويتم حساب حجم األثر بواسطة البيا   
تعتمـد  ) كبيـرة    –متوسـطة    –صـغيرة  ( وحد كوهين قياس حجم األثر بقيم 

قـيم أحجـام األثـر    : ، على سبيل المثـال  تحليل اإلحصائي المستخدمى نوع العل
،  ٠,٣،  ٠,١(الخاصـة بمعامـل االرتبـاط هـي     ) كبيـر   –متوسط  –صغير ( 

،  ٠,٠٢ (، وبالنسبة لتحليل االنحدار قـيم حجـم األثـر هـي    على التوالي)  ٠,٥
وكلمـا قلـت قيمـة حجـم األثـر كلمـا زادت        .على التـوالي )  ٠,٣٥،  ٠,١٥

عـدمي عـن القـيم الحقيقيـة     الصعوبة في تحديد درجـة انحـراف الفـرض ال   
أن حجـم األثـر المتوسـط قـد يكـون       إلى )١٩٩٢(، وقد أشار كوهين المشاهدة

مرغوباً فيه ألنه قابل لتقريب متوسط حجـم للتـأثيرات المشـاهدة فـي مختلـف      
  .)Chuan ،2006 ( ،المجاالت



  
- ٣٣  -

، وال بـد مـن   للعديد من اآلثار البحثيـة األقرب وحجم األثر هو عنصر القوة "   
أنها العنصر األقرب لعمليـة  تحديدها بوضوح لحساب قوة االختبار على الرغم من 

 ،، وتعرف على أنها الفرق المطلق بين معالم المجتمعـات تحـت الدراسـة   البحث
  " والمقاسة بواسطة االنحرافات المعيارية للمجتمعات 

)DOĞAN & DOĞAN, 2008 p : 85  (.  
  :هي وحساب حجم التأثير له ثالثة فوائد مهمة

 .حساب حجم التأثير يسهل من التحليل المتالحق حتى مع دمج تقارير مختلفة -١

 مالحظة حجم التأثير في المجاالت األدبية التي بها يتم عن طريـق األبحـاث   -٢
، وذلك عن طريـق التكامـل بـين النتـائج     المتتابعة استنباط توقعات محددة

 .الدراسات السابقة المالحظة مع

، تفسير حجم التأثير في دراسة ما يسهل من أنه يمكن تقيـيم أن البحـث   األهم -٣
  .تحت الدراسة يتبع قواعد أدبية محددة

)Howard, 2001 .( 

ومن الجدير بالذكر أن الدمج بين الداللتين اإلحصائية والعملية تؤدي إلى العديد     
من النتائج والحقائق شديدة األهمية والفائدة للبحث العلمي ، وفيما يلي ملخص للدمج 

  -:  ( Dunleavy, 2010: p 4)بين الداللتين 
   )  ٣(جدول 

  العالقة بين الداللتين اإلحصائية والعملية
  الداللة العملية        

  ) الخ...الفرق ، أثر النسبة ،( قياس الداللة العملية   الداللة اإلحصائية

  اختبار الفروض اإلحصائي
 )Z , T , χ2  ، ...الخ(  

  )ضعيفة(تافهة  )قوية أو متوسطة(ذات معنى  

  دالة
هو تفاوت يسمح منطقياً بتفسير 

  فروقال
هو تفاوت بشكل ما يمكن اعتباره 

  ، ولكن غالباً ال يعتد به كتفسيروسطياً
غير 
  دالة

هو تفاوت بشكل ما يمكن اعتباره 
  ، ولكن غالباً يعتد به كتفسيروسطياً

ت ال يسمح منطقياً بتفسير هو تفاو
  الفروق
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قيشيرو      رورة جادة في استخدام حجم األثـر أنه توجد ضإلى  King, 2002)( كین
: اً إلى جنب مـع الداللـة اإلحصـائية، وهـي    في بعض المجاالت االجتماعية جنب

دوريـات علـم الـنفس     -دوريات التعليم الزراعـي  -القياسات التعليمية والنفسية
دوريات تقديم المشورة من أجـل  -دوريات االستشارات والعالج النفسي -التطبيقي

-تقديم المشورة من أجـل التنميـة  قياسات وتقييم  -دوريات التعليم العملي -التنمية
  .دوريات التربوية المهنية

رابطـة   مجلة تنشرها ١٧التحرير ل  سياساتبأن  (Bird, 2002)ذكر بيرد حيث    
APA  األثرم تطلب كتابة تقرير بشأن حج.  

أن اختبارات الداللـة اإلحصـائية ال تشـير إلـى      )Shaver, 1992( ويرى شفير   
وإنما تعطي للباحث معلومـات تتعلـق    ،احتمالية خطأ أو صحة الفرضية الصفرية

، باحتمال الحصول على نتيجة معينة بفرق معنوي إحصائي يحدده الفرض الصفري
ها ولذلك فإنه يجب تشجيع الباحثين للتقليل من االعتماد على الداللة اإلحصائية وحد

ـ   ، في تحليالتهم وتفسيراتهم  ةوأنه ال ينبغي نشر األبحاث التي تعتمـد علـى الدالل
  .وأنه البد من احتواء التحليالت ونتائج الدراسات على حجم التأثير، اإلحصائية فقط

النقد الموجهة إلى الدالالت اإلحصـائية تقـود    أوجهأن ) Fan, 1999(فان  ذكرو 
  .األبحاث الكمية إلى ضرورة استكشاف مناهج أخرى لقياس الحس الكمي للبيانات 

أن  –) Kirk 1996مثـل  ( كما تم توضيحه من قبل العديد من البـاحثين   –ألنه  
نفسه ليس ذو داللة معلوماتية واضحة، ولكن هناك شـك   H0رفض الفرض العدمي 

بسيط في أن األهمية المنسوبة الختبارات الداللة اإلحصائية في البحث والتقيـيم   ولو
  .تبتعد عادة عما هو مضمون في العالقة مع المعلومات المنبثقة من تلك الداللة
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 منهـا تصـنيف  حساب الداللـة العمليـة،   مختلفة ل اًطرققد وجدت هذه الدراسة و
  .): Fan, 1999المشار إليهما في( )(Maxwell & Delaney, 1990 ماكسويل وديالني

  :طائفتين رئيسيتين  لهار ثقيم حجم األ مقاييسبأن 
 :، ولها الشكل الرياضي التاليطاتمقاييس مبنية على أساس الفروق بين المتوس .١

1 2group group

pooled

x xd
S D




 

 :مقاييس مبنية على أساس النسبة بين التباين المحسوب وتحسب من  .٢

 

 

2 group

Total

Sum of Squares
R

Sum of Squares
 


   

والجداول التاليـة  تلك القوانين الخاصة بالطائفتين ) Christopher, 2006 (وقد فصل 
  :ير لطائفة الفروق بين المتوسطاتتوضح طرق حساب حجم التأث

  ) ٤( جدول 

  Biasedباستخدام الفروق بين المتوسطات المتحيزة " Size Effect" لحساب قيم حجم األثر  

اسم القيمة 
اختبار الداللة   القاعدة الرياضية  الرمز  المحسوبة

  اإلحصائية المناظر
  تفسير القيم

  التقييم  القيمة

d 
 d  لكوهين

1 2group group

pooled

x x
SD



  

الفرق بين 
متوسطين للعينات 

  المستقلة

  بسيط  ٠,٢
  متوسط  ٠,٥
  كبير  ٠,٨

η2   إيتا تربيع 
2

2
1 2 1
t

t n n    
الفرق بين 

متوسطين للعينات 
  المستقلة

  بسيط  ٠,٠١
  متوسط  ٠,٠٦
  كبير  ٠,١٤

 η2  إيتا تربيع
 

2

2 1
t

t n   
الفرق بين 

متوسطين للعينات 
  غير المستقلة

  بسيط  ٠,٠١
  متوسط  ٠,٠٦
  كبير  ٠,١٤
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اسم القيمة 
اختبار الداللة   القاعدة الرياضية  الرمز  المحسوبة

  اإلحصائية المناظر
  تفسير القيم

  التقييم  القيمة

جالس 
 Δ  دلتا

Experimental Control

Control

x x
SD


  التحليل التعريفي  

  بسيط  ٠,٢
  متوسط  ٠,٥
  كبير  ٠,٨

g 
 g  لهيدجز

A B

w

x x
MS


  

الفرق بين 
متوسطين للعينات 

  المستقلة

  بسيط  ٠,٢
  متوسط  ٠,٥
  كبير  ٠,٨

  :المفاهيم حول الرموز المستخدمة وفيما يلي بعض

1يتم حسابه بالقانون  X: الوسط الحسابي  

n

i
i

x
X

n

 

يتم حسابه بالقانون  S: االنحراف المعياري  

2 1
1

1
1

n
n ii

ii

x
S x

n n



 


 

 يحسب بالقانون :  SDpooledاالنحراف المعياري التجميعي  
2 2

1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)
2pooled

n S n SSD
n n

  
   

  .سابقاً ذكرها ار الفرق بين متوسطين ، والتي تمة اختبءوهي إحصا:  tاإلحصاءة  
 ٍSSbetween  :مجموع المربعات بين المعالجات.  
 MSw  :متوسط المربعات بداخل المعالجات.  
 dfwithin  :درجات الحرية بداخل المعالجات.  
 ٍSSregression  :مجموع مربعات االنحدار.  
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   تول الذي يلخص قوانين حساب حجم األثر باستخدام النسبة بين التباينااوفيما يلي الجد
  ) ٥( جدول 

  Biasedباستخدام النسبة بين التباينات ، المتحيزة " Size Effect" لحساب قيم حجم األثر  

اسم القيمة 
الداللة اختبار   القاعدة الرياضية  الرمز  المحسوبة

  اإلحصائية المناظر
  تفسير القيم

  التقييم  القيمة

معامل 
ارتباط 
 rبيرسون 

r 
2

2
w ithin

t
t df  

معامالت االرتباط 
الخطي واالرتباط 
  الخطي الجزئي

0   بسیط  1.
0 .   متوسط  3
0   كبیر  5.

معامل 
R2 r  التقدير e g re s s i o n

t o t a l

S S
S S  تحليل االنحدار المتعدد  

  بسیط  ٠٫٠١

  متوسط  ٠٫٠٦

  كبیر  ٠٫١٤

  إيتا تربيع
لمتغير 
  واحد

η2 b e tw e en

to tal

S S
S S  

  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  تحليل االنحدار الخطي

  بسیط  ٠٫٠١

  متوسط  ٠٫٠٦

  كبیر  ٠٫١٤
  إيتا تربيع
متعدد 

  المتغيرات
η2 

1

1 s   

  تحليل التباين المتعدد
  تحليل التغاير المتعدد
  تحليل االنحدار المتعدد

  بسیط  ٠٫٠١
  متوسط  ٠٫٠٦
  كبیر  ٠٫١٤

 ω  أوميجا
2

2

4
n

  

لجودة   2χمربع كاي 
  التوفيق
  2χمربع كاي 
  لالستقالل

  بسیط  ٠٫١

  متوسط  ٠٫٣

  كبیر  ٠٫٥
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  )   ٦( جدول 
  Unbiasedباستخدام النسبة بين التباينات الغير لمتحيزة " Size Effect" لحساب قيم حجم األثر 

  

اسم القيمة 
  المحسوبة

  القاعدة الرياضية  الرمز
اختبار الداللة 

  المناظراإلحصائية 

  تفسير القيم

  التقييم  القيمة

  آر تربيع
  المضبوطة

R2
adj 

2 ( 1)(1 )
( 1)
NR R

N K



   

تحليل االنحدار 
  المتعدد

  بسيط  ٠,٠١
  متوسط  ٠,٠٦
  كبير  ٠,١٤

  إيتا تربيع
  الجزئية

η2 between

between error

SS
SS SS  

  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  بسيط  ٠,٠١

  متوسط  ٠,٠٦
  كبير  ٠,١٤

هايز أوميجا 
  تربيع

ω2 ( 1)between within

total within

SS MS
SS MS

 


  تحليل التباين  
  تحليل التغاير

  بسيط  ٠,٠١

  متوسط  ٠,٠٦

  كبير  ٠,١٤

مربع 
) Є2  إبسيلون 1)between within

total

SS MS
SS
 

  
  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  بسيط  ٠,٠١

  متوسط  ٠,٠٦

  كبير  ٠,١٤

 R2  هيرزبرج
( 1) 121 (1 ) ( 1)
n n kR nn k

  
  
  
     

   
   

  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  بسيط  ٠,٠١
  متوسط  ٠,٠٦

  كبير  ٠,١٤



  
- ٣٩  -

  الدراسات السابقة
  :مقدمة

رسائل الماجسـتير  بالرغم من كثرة الدراسات التقويمية لألساليب اإلحصائية في    
يمـا يتعلـق بتقـويم    إال أنها تكاد تكون معدومة ف ،ت السعوديةبالجامعا والدكتوراه

، والتي يقوم بها أساتذة الجامعـات  ،البحوث المنشورة بالمجالت العلمية المتخصصة
القرار التربـوي النـاتج مـن هـذه     من فائدة ال معرفة مدىفي ، وتكمن أهمية ذلك

ـ   ، الدراسات ائية ومن هنا توصل الباحث إلى أن يدرس تقييم واقـع الداللـة اإلحص
وفيما يلي بعض الدراسات ، والداللة العملية للبحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القرى

  :المتعلقة بالموضوع
استهدفت تقويم الوضع القائم الستخدام األسـاليب  دراسة  ) ١٩٩٠(النجارأجرى         

بواقـع  القـرى   أماإلحصائية في رسائل الماجستير في كل من كلية التربية بجامعة 
والمقارنة بـين  رسالة ) ٥٠(بواقع وكلية التربية بجامعة الملك سعود رسالة ) ١٧٧(

، ثم محاولة التعرف إلى لذلك اإلحصائيينذلك االستخدام على ضوء معايير وضعها 
أسباب االستخدام غير المناسب للتغلب عليها، باإلضافة إلى حساب الداللة العلميـة  

االستخدام في كلتـا الكليتـين  ئعة لبعض األساليب اإلحصائية الشا

 ،   وتوصلت هذه الدراسة إلى بعض النتـائج مـن
سـتخدام  االوأن ، أن الداللة العملية لألساليب اإلحصائية الشائعة ضعيفة جداً ،أهمها

  .%)٤٧(بنسبة عالية قاربتتكرر  اإلحصائيةغير المناسب لألساليب 
في البحث التربـوي والنفسـي، وتكونـت    أجرتها  )١٩٩٥(لصائغ ل وفي دراسة         

دراسة في مجاالت  ١١دراسة في مجال علم النفس والصحة النفسية و١٥العينة من 
رسائل فـي  ٩، ورسائل ماجستير في مجال التربية ٤التربية المختلفة باإلضافة إلى 

العملية كانت عنـد مسـتوى ضـعيف     ةتوصلت إلى أن الداللو، مجال علم النفس
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وأن الداللة العملية لم ترتبط بمسـتويات  ، من عينة الدراسة %)٦٤(بنسبة ومتوسط
  .   وأن الداللة العملية لم ترتبط بنوع البحث تربوي أو نفسي، الداللة اإلحصائية

العملية وقوة وواقع الداللة اإلحصائية ل) ١٩٩٧( ،وفي دراسة حجيمات وعليان
اإلحصائية المستخدمة في رسائل ماجستير اإلرشـاد النفسـي   لالختبارات االختبار 

كـان  )٠,٠٥(مستوى الداللـة  أن  إلىأشارت النتائج  ،والتربوي بالجامعة األردنية
 )٠،٠١(م في فحصها مسـتوى داللـة  ستخداوالباقي %) ٨٥(األكثر استخداماً بنسبة 

 داللة عمليـة كانت ذات لتي كانت دالة إحصائية من الفرضيات ا% ٦٣وأن حوالي 
  .ضعيفة

 Keselman( وفي دراسة أخرى أجراها مجموعة من أساتذة الجامعات األمريكية   
& Huberty & Lix & Olejnik & Cribbie & Donahue & Kowalchuk 

Lowman & Petoskey & Keselman & Levins (1998)( ،   كـان هـدف
مقالة من الدراسات التطبيقية التي نشـرت  ) ٤١١(الدراسة مراجعة عينة مكونة من 

مجلة تربوية ونفسية محكمة، وكان من ) ١٧(في  ) ١٩٩٥ – ١٩٩٤(ما بين عامي 
وركزت الدراسة %). ١,٥(دراسات تجريبية فقط، أي ما نسبته ) ٦(بين تلك العينة 

لتصميمات البحثية ومدى التزامهـا باألسـاليب   في البداية، على العالقة بين بعض ا
اإلحصائية المالئمة لها، من حيث مراعاة االفتراضات الواجب توفرها في البيانات، 
وعالقتها بقوة االختبارات اإلحصائية ومصداقيتها، وقد استعرض الباحثون في هـذه  

جـراءاتهم  الدراسة، جملة من األخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين أثنـاء تنفيـذ إ  
  .لم تتم اإلشارة لهأن حجم األثر ، وما يرتبط بهذه الدراسة منها الدراسية

اإلحصـائية والعمليـة وقـوة     لةدراسة تناولت الدال) ١٩٩٨(هيم إبرا توقدم
التربـوي فـي    االختبارات اإلحصائية المستخدمة في رسائل ماجستير علم الـنفس 

%) ٦١(أن  إلىومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ، الجامعة  األردنية
  .ضعيفةالعملية  الدالة إحصائياً كانت دالالتها الفرضيات من
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واقع الداللة اإلحصائية والداللـة العمليـة وقـوة    ل، )٢٠٠٠(رشادوفي دراسة        
م التربوية االختبار لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في بحوث مجلة دراسات العلو

 تعلقنتائجها التي تأهم كانت ، في الجامعة األردنية ،)١٩٩٨ – ١٩٩٧(في األعوام 
وأن ، )٠,٠٥(من الفرضيات استخدمت مستوى الداللـة  %) ٩٥(أن ، هذه الدراسةب

  %).٥,٦(الداللة العملية حسبت بالمجلة بنسبة ضعيفة بلغت 
في  اإلحصائيةمشكالت الداللة  أهمالكشف عن ) ٢٠٠١(دراسة بابطينكما حاولت         

التي يمكن أن تقدم  اإلحصائية واألساليبالمفاهيم  أهمالبحث التربوي والتعرف على 
وقد اعتمدت الدراسة على منهجي تحليل المعلومات والمنهج  حلوال لتلك المشكالت،

القرى  أممن رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة  الوصفي وقد اختار عينة قصدية
رسالة ) ٩٩(ت اهج وطرق التدريس وعلم النفس بلغدارة التربوية والمنإلمن أقسام ا

أهـم مشـكالت   من  أنوتوصلت الدراسة إلى  )هـ١٤١٩-١٤١٧(في األعوام من
لنتائج وكتفسـير لتـأثير   لكتفسير ل هافي البحث التربوي استخدام اإلحصائيةالداللة 

ي يمكن أن تقدم لحلـول لمشـكالت الداللـة    مفاهيم التهناك بعض الالمعالجة، وأن 
، وتقدير حدود الثقـة، وتقـديرات حجـم    اإلحصائيةتحليل القوة : هيو اإلحصائية

 اإلحصائيةالتأثير، وتحليل اإلعادة كما أن من األساليب الجديدة لحل مشكالت الداللة 
ال من صياغة األسئلة البحثية والفرضيات بحيث تركز على حجم التأثير بد ةإعادهي 

من رسائل الماجستير % ٩٨مجرد وجود أو عدم وجود فروق ، وكشفت الدراسة أن 
فقط في  اإلحصائيةبكلية التربية بجامعة ام القرى تعتمد على نتائج اختبارات الداللة 

فـي   اإلحصائيةمن الرسائل تستخدم نتائج اختبارات الداللة % ٨٥,٩تفسير النتائج، 
لعوامل المستقلة، ومقاييس حجم التأثير استخدمت فقط في تفسير تأثير المعالجات أو ا

  .من المجموع الكلي للرسائل% ٢
اختبارات الداللة اإلحصائية ، " بعنوان ) :٢٠٠١Portillo(بورتيللو  دراسةأما في          

بحث كمي منشور  ١٤١تصف هذه الدراسة تقارير ممارسة " : وقياسات حجم األثر 
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، وتهـتم   ٢٠٠٠وحتى  ١٩٩٦في جريدة التعليم الزراعي خالل خمس سنوات من 
وأشارت النتائج إلـى  . الدراسة باختبارات الداللة اإلحصائية ، وقياسات حجم األثر

تصميمات البحوث الكمية في معظم المخطوطات ، كما أشارت النتائج إلى  خلل في
تقريباً نصف هذه المخطوطـات ،   أن الداللة اإلحصائية متواجدة بصورة وحيدة في

لتحديد المتغيرات التي يوجد بينها فروق ، أكثر من نصف هذه المخطوطات فشـلت  
في وجود أي داللة عملية بها عن طريق مقاييس حجم األثر ، باإلضافة إلى ذلك فإن 
النتائج تشير إلى أن حجم األثر المحسوب بداللة النسبة موجود في أقل مـن ثلـث   

،أما عن نسبة المخطوطات التي تستخدم الداللة اإلحصائية وبها إشارة  المخطوطات
إلى أي قياس لحجم األثر ، أقل من ربع المخطوطات ، وتوصـي الدراسـة بـأن    
األبحاث يجب أن تتضمن الداللة اإلحصائية ، وقياسات حجم األثر ، وتحليـل قـوة   

صـرامة فيمـا يتعلـق     االختبار ، وفترات الثقة ، و اعتماد وإنفاذ سياسات أكثـر 
اإلحصائية وقياسات حجم األثر ، أيضاً توصـي الدراسـة بـأن     ةباختبارات الدالل

يشترك باحثي التعليم الزراعي في الحوار حول كال من الداللة اإلحصائية والداللـة  
  .العملية ، والمقارنة بينهما

صائية ضد الداللة الداللة اإلح" بعنوان ) king:٢٠٠٢(أجراها كنج  دراسةوفي          
فإنها توصي بتطبيق اختبارات )" آثار لتحليل بيانات التعليم الطبي المستمر ( العملية 

الداللة اإلحصائية بشكل مدروس ، وليس بطريقة ميكانيكية ، وبفهم كامل لقوة كـل  
منها وضعفها، وببيان قياس حجم األثر مع فترة الثقة المناسبة له ، ومحاولـة تقيـيم   

العملية للحصول على النتائج المناسبة، وتوصي أيضا بتحديد لفـظ الداللـة    الداللة
اإلحصائية بدالً من استخدام لفظ الداللة وذلك عند اإلشارة إلـى نتـائج اختبـارات    
الفروض اإلحصائية ، وذلك ألن استخدام مصطلحات غير دقيقة يشارك في سـوء  

  .ال تكون ذات داللة نظرياً الفهم، وألن نتائج الداللة اإلحصائية قد تكون أو
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واقع الداللة اإلحصائية والداللة العملية وقوة ل، )٢٠٠٣(الحاجأجرتها وفي دراسة        
االختبار لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في رسائل الماجستير الصادرة عن كلية 

الباحثين يميلون إلى اسـتخدام   معظمتوصلت إلى أن ، بجامعة مؤتة ،العلوم التربوية
كـان  ، %)٤٥(وأن نسبة االختبارات الدالة إحصائيا بلغت ، )٠,٠٥(مستوى الداللة 

  .اختبار ذو داللة عملية ضعيفة%) ٧١(منها 
 فـي تحليل نتائج بعض بحوث تنمية التفكير ل) ٢٠٠٤(وهدفت دراسة عبد المجيد   

رة عن اختيار مجموعة من األبحـاث  مجال تعليم وتعلم الرياضيات، كانت العينة عبا
، تهتم بمجال تطور تعليم وتعلـم الرياضـيات    التيالمنشورة في المجالت التربوية 

وقـد  . )٢٠٠٣-١٩٩٢(وكذلك بحوث الماجستير والدكتوراه وذلك في الفتـرة مـن  
الداللة العملية لنتائج بحوث أن :مجموعة من النتائج من أهمها  ىتوصلت الدراسة إل

" هيـدجز  " ، " كوهين " مجال تعليم وتعلم الرياضيات وفقاً لمقياس  فيتنمية التفكير 
" ت " أن هذه المقاييس قد اعتمدت على قيمة  :وقد يرجع ذلك إلى ، متقاربة تقريباً 

مجـال   فـي الداللة العملية لبحوث تنمية التفكيـر  بينما المحسوبة وعدد العينة فقط، 
معظمها ذات داللة عملية مرتفعة ماعـدا   في" كوهين " الرياضيات باستخدام مقياس 

 والتـي ، األسئلة والمشكالت مفتوحة النهاية : اهتمت باستخدام كلٍ من التيالبحوث 
إلى ظروف التجربة وعدم ضـبط  ذلك وقد يعود . استخدمت أسلوب التعلم بالبحث 

مجال البحوث التربوية  فيقياس الداللة العملية  أساليبوأن متغيراتها بصورة جيدة، 
مقاييس حجم األثـر  ، توافر معيار أو إطار مرجعي ، الخبرة الشخصية  :فيمثل تت

  .إيجاد مقدار التباين المشترك بين المتغيرات المستقلة والتابعة ، المختلفة 
ث المسـتخدمة  هدفت إلى التعرف على أنواع البحو) ٢٠٠٦(دراسة الثبيتي  وفي         

. في الدراسات التربوية وعالقاتها باألساليب اإلحصائية وعوامل تهديد صدق النتائج
وقد تمت محاولة تحقيق ذلك من خالل اختيار ثمانين دراسة توفرت للباحث، تمثـل   

نـدرة  : إلى حد ما عشر دوريات، ولقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلـى 
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سات التربوية، يوجد تناقض واضح بين طريقة اختيـار  البحوث التجريبية في الدرا
العينات ، وتركز معظم البحوث شبه التجريبية وغير التجريبية على مستوى الداللة 
كمحك لقبول أو رفض الفرضية عند تفسير النتائج مع عدم اهتمام واضح باستخدام 

له ذكر في تفسير  أما مؤشر حجم األثر فلم يرد. الداللة المحسوبة عند تفسير النتائج
  .نتائج هذه العينة

إلى تقديم مفهوم حجم األثر كأسـلوب مكمـل   ) ٢٠٠٦(دراسة نصار  هدفتكما          
لفحص الفرضيات اإلحصائية، وقد تضمنت الدراسة تحليال رقميا لبرهنة أن حجـم  
التأثير أقل تأثرا بحجم العينة من األسـاليب اإلحصـائية التـي تسـتخدم لفحـص      

ية التـي  الفرضيات، باإلضافة غلى ذلك قدمت الدراسة بعض المؤشرات اإلحصـائ 
تستخدم للداللة على قيمة حجم األثر في حالة استخدام بعض األساليب اإلحصـائية،  

المستقلة واختبـار ف فـي    أووبالتحديد اختبار ت سواء في حالة العينات المرتبطة 
حالة تحليل التباين األحادي ومعامل ارتباط بيرسون وأخيرا االنحدار البسيط كـذلك  

حيث بينت  اإلحصائيقة بين حجم األثر وقوة االختبار حاولت الدراسة توضيح العال
  .   أن حجم األثر يرتبط إيجابيا مع قوة االختبار المتوقع

الداللة العمليـة ،  ( بعنوان ) : Peterson:٢٠٠٧( بيترسون  أشارت دراسةكذلك         
ـ ( أن الداللة العملية إلى  ،)والداللة اإلحصائية ليسا نفس الشيء  هـي  ) ة اإلكلينيكي

حثي، خاصـة فـي المجـاالت التربويـة، والعلـوم      مفهوم ذو أهمية في المجال الب
خرى الخاصـة  ، والدراسة تقوم أوالً بمقارنة الداللة العملية بالقياسات األاالجتماعية

، تم استخدام العمليات األكثر انتشاراً لتحديد الداللة العمليـة ،  باالستدالل اإلحصائي
إلى توضيح قيم القوة والضعف الخاصة بالداللة العملية ، وتم وتم شرحها باإلضافة 

اختبارها ، وأخيراً تم توضيح وتمثيل األمثلة التي تظهر بها استخدام وقيمة الداللـة  
  .العملية في مجال التعليم ، والمجاالت المرتبطة به
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وتأثيرها النظر للداللة العملية (بعنوان ) :Dunleavy ٢٠١٠( أما دراسة دانليفي     
أو نسـبة  (إن فهم الداللة العملية الختيار معدل الفـرق  :  )على تحليل اآلثار السلبية

هي مسألة حاسمة في وضع ذو مخـاطر كبيـرة، يواجـه فيهـا     ) معدالت االختيار
صاحب العمل اتهامات من ممارسات التوظيف غير القانونية التي تميـز مجموعـة   

ت الداللة العملية المؤيدة علمياً تم استخدامها محمية دون غيرها ، مجموعة من قياسا
لتحليل آراء الموظفين العاديين ، هذه القياسات ربما تكون مفيدة بشكل خاص عندما 
تكون أحجام العينات كبيرة ، والتي عندها تكون الداللة اإلحصائية عديمة الفائـدة ،  

لعينات ذات األحجـام  إن إجراء وتحليل الداللة اإلحصائية بصورة منفردة في حالة ا
الكبيرة هو في الواقع أمر غير مقبول علمياً بل هو أمر مضلل تماماً ، ونحن نوصي 
بقوة أن العاملين في مجال التحليل العلمي ال بد أن يأخذوا في االعتبار كال نـوعي  

  .الداللة اإلحصائية والعملية وخصوصاً في حالة تحليل اآلثار السلبية
 ذكـر " : مقاييس حجم األثر "  بعنوان)  :٢٠١٠roberts(روبرتس وفي دراسة          

ارتباط كـل العوامـل   مهم تقدير المدى الذي يعزى إليه  من البأنه في هذه الدراسة 
بتمييـز التـأثيرات الرئيسـية    هذا يسمح لـك  . بالنتائج التي تهمكالمسببة المحتملة 

اذا كنـا نسـتطيع   ة على ذلك، وعالو). غير الهامة(ة عن التأثيرات الطفيف) الهامة(
يجب أن تكـون  مالي التغيرات المالحظة، بالتالي حساب فقط نسبة متواضعة من إج

. قد حذفت من التحليلي األساليب المستخدمة، أو الهامة هناك قيود أو مشاكل هامة ف
بها وتصف كيفية حسامختلفة لحجم األثر،  تقياساهذه الدراسة تستعرض باختصار 

في تقرير منشور، وعلى النقيض من حجم األثر فإن ت التي تعطى عادة من المعلوما
اختبارات الداللة اإلحصائية تسمح فقط  لنا باتخاذ قرار حول ما إذا كان هناك وجود 

هـل  : تأثير ما أم ال، بمعنى آخر عند كتابة ورقة ما تستطيع أن تجيب على السؤال 
ل تكرر التأثير عبر الدراسات أو هناك تأثير موجود؟ ، وذلك عن طريق  البحث ه
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األوراق األخرى أم ال ؟ ، وبالرغم من ذلك فـال تقلـق مـن اختبـارات الداللـة      
  . اإلحصائية ، فإن التكرار ، وحجم التأثير أكثر أهمية

لتقـويم األسـاليب اإلحصـائية فـي بحـوث      ، )١٤٣٣(وأما دراسة العمـري          
أسـباب   أشـارت إلـى  فقـد  ، الماجستير بكلية التربيـة فـي جامعـة أم القـرى    

فــي رســائل  اإلحصــائيةاألخطـاء التــي ترتكــب عنــد اســتخدام األســاليب  
بنسـبة  فـي الخطـأ   سـببا  تحيـث ذكـر أن حجـم العينـة األكثـر      ، الماجستير

تابعـة السـبب الثـاني علـى التـوالي      جد أن عدد المتغيرات  الوثم ، %)٤٥،٥(
  .%)  ٢٧،٩(وطريقة اختيار العينة السبب الثالث بنسبة ، %)٣٨،٧(بنسبة 

  :من خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ ما يليو   
 و) Keselman, et. al., 1998( و) ١٩٩٧(منصـور   دراسةكل من توصي    

األثر إلى جانب الداللـة  لمطالبة بحساب حجم با )٢٠٠٦(نصار  و )٢٠٠١(بابطين
ألن االكتفـاء بالداللـة اإلحصـائية    ، م االكتفاء بالداللة اإلحصائيةداإلحصائية وع

 .خصوصا في العينات كبيرة الحجم أمر مضلل في أكثر األحيان
 الدراسات السابقة تبين أنها اتفقت نتائجالدراسة الحالية بنتائج خالل مقارنة  نم    
في العملية  ةمؤشرات الداللضعف استخدام مفهوم حجم األثر و قلةفي ها بعض مع

دراسـة  و ،) ٢٠٠١( بورتيللـو  . كل من دراسة ماثيو ت مع ، فقد اتفقتالبحوث
، حيث أشـارت  )٢٠٠٦(ودراسة الثبيتي ،)٢٠٠٣(ودراسة فريال،)٢٠٠١(بابطين

عـن   بنسبة تقلو في عينة الدراسة ضعيف لمفهوم حجم األثر ماستخدااألولى إلى 
الستخدام مفهوم حجم األثر إلى جانـب  %) ٢(وأشارت الثانية إلى نسبة  ،%)٢٥(

الدالـة   تمن االختبـارا %) ٧١(وأشارت الثالثة إلى أن نسبة  الداللة اإلحصائية،
أما دراسة الثبيتي فقد أشارت إلى عدم وجود أي  ،إحصائيا ذات داللة عملية ضعيفة

كذلك اتفقت هذه الدراسة مع أكثر من ، لدراسةاستخدام لمفهوم حجم األثر في عينة ا
  .)٠,٠٥(استخدام مستوى الداللة نسبة ارتفاع دراسة في 
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ــــل الثالثالفص                    

 

 منھج الدراسة -                

  مجتمع وعینة الدراسة -                

 أداة الدراسة  -                

 إجراءات الدراسة  -                

  المستخدمة األسالیب اإلحصائیة  -                

 في الدراسة                          
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  : منهج الدراسة  -أوال
بناء على قائمـة  ، منهج تحليل المحتوىوالمنهج الوصفي  هذه الدراسة استخدمت   

  .إعدادها لذلكتم محددة البنية 

  عينة الدراسة جمتمع و -ثانيا
المنشورة بمجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم      الدراسة في البحوث مجتمعمثل يت   

المنشـورة  البحوث من الدراسة  وتتكون عينة هذه ،االجتماعية واإلنسانيةالتربوية و
لمجلة وذلك ألنها آخر أعداد صدرت ل، )هـ١٤٢٥/١٤٣٠( التي تقع في الفترة من

لك البحوث من حيـث  ، والجدول التالي يوضح توزيع تباعتبارها فترة نضج للمجلة
  :العدد والتخصص

  ) ٧( جدول 
  العدد والتخصصحسب مجلة البحوث في التوزيع أعداد 

 عددال المجلد
إجمالي  إعالم جغرافیا علم نفس طرق تدریس إدارة تربویة

 إجمالي مجلد
یة

كم
یة 

وع
ن

 

یة
كم

یة 
وع

ن
 

یة
كم

یة 
وع

ن
 

یة
كم

یة 
وع

ن
 

یة
كم

یة 
وع

ن
 

١٦ 
 ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٢ ١ ١ األول

 ٧ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ الثاني ١٦

١٧ 
 ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٢ األول

 ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ١ ١ الثاني ١٦
 ٥ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ الثالث

 ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ١ ٣ الثاني ١٢ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ ٠ ٠ األول ١٨

 ١٣ ٧ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٢ األول ١٩
 ٦ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ الثاني

٢٠ 
 ٨ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٢ ٠ ١ ٠ ٢ األول

 ٧ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ١ الثاني ١٥

 ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٠ ٣ الثاني ١٥ ٧ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ١ ٢ األول ٢١
 ٨٧ ٢ ٠ ٨ ٢ ٢ ١٩ ٦ ١٩ ٨ ٢١ إجمالي

 ٨٧ ٢ ١٠ ٢١ ٢٥ ٢٩ إجمالي عام
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  : أداة الدراسة -ثالثا
لتحليلها وفقا لمفهومي  ،تتمثل أداة الدراسة في استمارة جمع البيانات من البحوث

وتم تصميم أداة الدراسة باالعتماد على األدبيات التربوية  الداللة اإلحصائية والعملية،
إعداد هـذه األداة لتتضـمن    فيو ،في هذه الدراسةالباحث منها  استفادالسابقة التي 

معلومات ذات عالقة مباشرة بأهداف الدراسة، هذا وقد تم عرض هذه األداة علـى  
 لقرىلنفس بجامعة أم امجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية قسم علم ا

/ عبداهللا الصمادي والدكتور/ ربيع سعيد طه واألستاذ الدكتور/ وهم األستاذ الدكتور
قدموه من مالحظات والتـي   ولألساتذة الفضالء جزيل الشكر على ما ،يحيى نصار

  . زادت من قدرة هذه األداة لتحقيق الهدف المرجو منها

  :إجراءات الدراسة -ا رابع
  -:اإلجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق الدراسةفيما يلي 

 االجتماعية واإلنسانيةالتربوية وتم حصر جميع البحوث المنشورة بمجلة العلوم  .١
وإعـداد قائمـة بهـذه    ) هـ١٤٣٠-١٤٢٥(خالل الفترة من بجامعة أم القرى 

 -:األعداد كما يوضحها الجدول التالي 
  ) ٨( جدول 

 والتخصصحسب مجلة البحوث في التوزيع أعداد 
 إجمالي إعالم جغرافیا علم نفس طرق تدریس إدارة تربویة التخصص

 ٨٧ ٢ ١٠ ٢١ ٢٥ ٢٩ ك

% ١٠٠ %٢ %١١ %٢٤ %٢٩ %٣٣% 

بحوث اإلدارة التربوية كانت األكثـر تكـراراً   يتضح أن  )٨(من جدول رقم 
، %)٢٤(طرق التدريس بنسبة  اتاله، بالمجلة من البحوث المنشورة%) ٣٣(بنسبة 

الجغرافيـا بنسـبة   : والتخصصين األقل تكراراً همـا ، %)٢٤(ثم علم النفس بنسبة 
  %).٢(واإلعالم بنسبة ، %)١١(
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 حسب التخصصات البحوثتوزيع نسب )  ١٤( شكل 

يفها من حيث كونهـا نوعيـة أو   تمت قراءة كل عدد من أعداد المجلة ثم تصن .٢
الفروض اإلحصائية في  الرسالة كمية إذا استخدمت اختبارات، وتم اعتبار كمية

تحليـل  ، أما إذا لم تستخدم اختبارات الفروض اإلحصائية في فحص فروضها
، فإن عدد عدد للمجلة )٨٧(، وقد وجد أنه من بين فروضها فتم اعتبارها نوعية

ي ، والجدول التـال عدد دراسة نوعية )٢٦(، وعدد )٦١(الدراسات الكمية كان 
 :سات بالنسبة للتخصصات المختلفة يوضح توزيع الدرا

  ) ٩( جدول 
  مجلة العلوم النفسية والتربوية حسب التخصص والنوعفي  البحوثتوزيع 

 التخصص
 إجمالي نوعي كمي

 % ك % ك % ك

 %٣٣٫٣٣ ٢٩ %٩٫٢٠ ٨ %٢٤٫١٤ ٢١ إدارة تربویة
 %٢٨٫٧٤ ٢٥ %٦٫٩٠ ٦ %٢١٫٨٤ ١٩ طرق تدریس

 %٢١٫٨٤ ١٩ %٢٫٣٠ ٢ %٢١٫٨٤ ١٩ علم نفس
 %١١٫٤٩ ١٠ %٩٫٢٠ ٨ %٢٫٣٠ ٢ جغرافیا

 %٢٫٣٠ ٢ %٢٫٣٠ ٢ %٠٫٠٠ ٠ إعالم
 %١٠٠٫٠٠ ٨٧ %٢٩٫٨٩ ٢٦ %٧٠٫١١ ٦١ إجمالي
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اإلعالم كل أبحاثه نوعية لذلك سوف يتم استبعاده  مجالأن  )٩(من جدول  لوحظ  
  -:من حسابات الداللة، وفيما يلي العرض البياني الذي يوضح البيانات السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبقاً للتخصص وكونھا كمیة أو نوعیة البحوثتوزیع )  ١٥( شكل 

، ات طبقاً لنوع االختبـار المسـتخدم  تم تصميم نماذج لجمع البيانات من الدراس .٣
 :، وتنوعت كما يلي) ١١ – ٢( والتي تم توضيحها بالمالحق من 

a(  اختبار)لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع) ت 
b(  اختبار)للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت  
c(  اختبار)للفرق بين متوسطي عينتين مترابطتين) ت  
d(  اختبار)نحدارااللمعنوية معامل ) ت  
e(  اختبار)واحد تجاهالتحليل التباين في ) ف  
f( اختبار)لتجانس التباين) ف  
g(  اختبار)لتحليل االنحدار) ف  
h( اختبار)لتحليل التباين المتعدد) ف  
i(  مربع كاي لالستقالليةاختبار  
j(  معامل االرتباط لبيرسوناختبار 

k(  رتباطاالاختبار معنوية الفرق بين معاملي   
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النمـاذج المعـدة   تم تفريغ البيانات الخاصة باختبارات الفروض اإلحصائية في  .٤
، وتم استبعاد بعض اختبارات الفروض، وذلك نظراً ألن البيانات المعطاة كلذل

، والجدول يوضح أعداد تلك لها) حجم األثر ( ال تسمح بحساب الداللة العملية 
 :كما يلي االختبارات

  ) ١٠( جدول 
  توزيع اختبارات الفروض حسب االعتماد والحذف من الدراسة

  االختبار
  إجمالي  حذفت  اعتمدت

  %  ك  %  ك  %  ك
لمقارنة متوسط عينة ) ت(اختبار 

 %٣,٠٧ ٧٥ %٠,٤٩ ١٢ %٢,٥٨ ٦٣  بمتوسط مجتمع

للفرق بين متوسطي ) ت(اختبار 
 %٢٤,٥٣ ٥٩٩ %٣,٩٧ ٩٧ %٢٠,٥٦ ٥٠٢  عينتين مستقلتين

للفرق بين متوسطي ) ت(اختبار 
 %٥,٢٤ ١٢٨ %٠,٠٠ ٠ %٥,٢٤ ١٢٨  عينتين مترابطتين

 %٠,٢٠ ٥ %٠,٠٠ ٠ %٠,٢٠ ٥  لمعنوية معامل االنحدار) ت(اختبار 
لتحليل التباين في اتجاه ) ف(اختبار 

 %١٦,٩٥ ٤١٤ %١,٨٤ ٤٥ %١٥,١١ ٣٦٩  واحد

 %٠,٨٦ ٢١ %٠,٠٠ ٠ %٠,٨٦ ٢١  لتجانس التباين) ف(اختبار
 %٠,٧٠ ١٧ %٠,٠٠ ٠ %٠,٧٠ ١٧  لتحليل االنحدار) ف(اختبار 

  التباين المتعددلتحليل ) ف(اختبار
  ٦,٦٧ ١٦٣ %٠,٧٠ ١٧ %٥,٩٨ ١٤٦% 

  اختبار مربع كاي لالستقاللية
  ٧,٩٠ ١٩٣ %١,٩٧ ٤٨ %٥,٩٤ ١٤٥% 

 %١٨,٧١ ٤٥٧ %٠,٠٠ ٠ %١٨,٧١ ٤٥٧  لبيرسون رتباطمعامل االاختبار 
تبار معنوية الفرق بين معاملي اخ

 %١٥,١٥ ٣٧٠ %٠,٠٠ ٠ %١٥,١٥ ٣٧٠  رتباطاال

 %١٠٠,٠٠ ٢٤٤٢ %٨,٩٧ ٢١٩ %٩١,٠٣ ٢٢٢٣  جمالياإل
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  :أن  لوحظ) ١٠(من جدول 
  اختبار )٢٤٤٢(عدد اختبارات الفروض اإلحصائية الكلي.  
  نظراً لعدم وجود بيانات كافية لحساب الداللة العمليـة   ،اختبار) ٢١٩(تم حذف

  .%)٩,٤٢(بنسبة 
  هي التي يمكن حساب الداللة العمليـة لهـا بنسـبة     ،اختبار )٢٢٢٣(تبقى عدد

تم تلخيص البيانات الخاصة باختبارات الفروض التي تم حساب ثم ، )%٩٥,٥٧(
 :في الجدول التالي الداللة العملية لها 

  ) ١١( جدول 
  توزيع اختبارات الفروض التي تم االعتماد عليها في الدراسة

  النسبة المئوية  التكرار  نوع االختبار

 %٠,٩٤  ٢١ لتجانس التباين) ف(اختبار

 %٢,٨٣ ٦٣ لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع) ت(اختبار 

 %٢٢,٥٨  ٥٠٢ للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(اختبار 

 %٥,٧٦  ١٢٨ للفرق بين متوسطي عينتين مترابطتين) ت(اختبار 

 %٢٠,٥٦ ٤٥٧ لتحليل االنحدار) ف(اختبار 

 %١٦,٦٤  ٣٧٠ االرتباط لبيرسوناختبار معامل 

 %٦,٥٢  ١٤٥ اختبار معنوية الفرق بين معاملي االرتباط

 %٦,٥٧  ١٤٦ اختبار مربع كاي لالستقاللية

 %١٦,٦٠  ٣٦٩ لتحليل التباين المتعدد) ف(اختبار

 %٠,٢٣  ٥ لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(اختبار 

 %٠,٧٦  ١٧ لمعنوية معامل االنحدار) ت(اختبار 

 %١٠٠,٠٠  ٢٢٢٣  اإلجمالي
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  :تبین أن) ١١(من جدول 
  :االختبارات األعلى تكرارا هي   

اختبار ) ٥٠٢(بتكرار قدره  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(اختبار    
اختبـار  ) ٤٥٧(بتكرار  لتحليل االنحدار) ف(اختبار  تاله، )%٢٢,٥٨( ونسبة

 نسـبة واختبار  )٣٧٠(اختبار معامل االرتباط لبيرسون ثم ، )%٢٠,٥٦( نسبةو
 نسـبة واختبـار   )٣٦٩(لتحليـل التبـاين المتعـدد   ) ف(اختبارو، )%١٦,٦٤(
)١٦,٦٠%(.  

 تم حساب الداللة العملية لكل اختبار فروض وتم وضع القوانين المستخدمة في .٥

 ). ١( ملحق 
ضـعيفة ومتوسـطة   ( تم تصنيف الداللة العمليـة وفقـاً لمعـايير كـوهين      .٦

حيـث تـم   ) ٢١–١٢(مـن  وتم توضيح تلـك النتـائج بـالمالحق    ) وكبيرة 
ختبـار والقيمـة الجدوليـة    ، والقيمـة المحسـوبة لال  توضيح مستوى المعنوية

مسـتوى  و، وقيمـة حجـم األثـر،    )ال–نعـم (، والداللة اإلحصائية المناظرة
 .، والتخصص العلميالعمليةالداللة 

اإلحصائية لالستقالل لتوضيح العالقة بين الداللة  مربع كايتم استخدام اختبار  .٧
 .حساب الداللة العملية  لتلك االختباراتثم ، والداللة العملية

تم استخدام اختبار كاي تربيع لالستقالل لتوضيح العالقة بين الداللـة العمليـة    .٨
حسـاب الداللـة العمليـة  لتلـك     ثـم  بحث، والتخصص العلمي لموضوع ال

  .االختبارات

  :األساليب اإلحصائية التي استخدمتها الدراسة -خامسا
 .التكرارات والنسب المئوية .١
 .اختبار مربع كاي لالستقاللية .٢
  .لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(اختبار  .٣
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 ــــل الرابــــعالفص
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اإلجابـة علــى يتنـاول الباحـث يف هــذا الفصـل عــرض النتـائج مـن خــالل 
  -:تساؤالت الدراسة 

  /التساؤل األول
ما نسبة استخدام مفهوم الداللة العملية إلى جانـب الداللـة اإلحصـائية فـي        

االختبارات اإلحصائية المستخدمة في البحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القـرى  
  .؟)هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية في الفترة من 

تم حساب الداللة العملية من خالل مراجعة البيانات الخاصة بالدراسة لوحظ أنه 
من %) ٠,٧٦(اختبار فقط بنسبة  )١٧(جنباً إلى جنب مع الداللة اإلحصائية في عدد 

نسبة االختبارات اإلحصائية التي تم اعتمادها في الدراسة، والجدول التـالي   إجمالي
  :باراتيوضح البيانات الخاصة بتلك االخت

  )  ١٢( جدول 
  اعتمادها في الدراسةختبارات الفروض التي تم ال الداللة اإلحصائية والداللة العمليةتكرار 

 تالعدد الكلي الختبارا
الفروض المعتمدة في 

  الدراسة

اختبارات الفروض التي 
حسبت لها الداللة 

  اإلحصائية فقط

اختبارات الفروض 
 ةالتي حسبت لها الدالل

  العملية فقط

الفروض  تاختبارا
اإلحصائية التي حسبت فيها 
الداللة اإلحصائية إلى جانب 

  الداللة العملية
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %٠,٧٦  ١٧  %صفر  صفر  ٩٩,٦٤%  ٢٢٠٦  %١٠٠  ٢٢٢٣
  

ـ ، اختبار )٢٢٢٣(قدره من تكرار  ،تبين أنه) ١٢(من جدول       يوهو العدد الكل
هذه الدراسة قام الباحثون بحساب الداللة اإلحصائية جنبـاً   فيلالختبارات المعتمدة 

ونسـبة مئويـة   اختبار ) ١٧(إلى جنب مع الداللة العملية بتكرار ضعيف جداً قدره 
حسبت الداللة اإلحصائية فقط دون التطرق إلـى الداللـة   بينما ، %)٠,٧٦(قدرها 
كما %) ٩٩,٢٤(نسبة واختبارات ) ٢٢٠٦(بقية االختبارات بتكرار قدره  فيالعملية 

  .بأي تكرار  مفردةلوحظ أنه لم تحسب الداللة العملية 
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  /التساؤل الثاني
ما نسبة الفرضيات التي اتفقت فيها نتائج الداللة اإلحصائية مع الداللة العملية    

في البحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القـرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة     
  . ؟)هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(واإلنسانية في الفترة من 

بـين نتـائج الداللـة    واالخـتالف  لإلجابة على هذا التساؤل تم عرض االتفاق    
ثـم  ومـن   ،)لكل اختبار على حـدة (اإلحصائية والداللة العملية بشيء من التفصيل

 .تعرض النتائج إجماال
 :تجانس التباينل )ف(اختبار -١

  ) ١٣( جدول 
  لتجانس التباين) ف(الخاصة باختبار والداللة العملية بيانات الداللة اإلحصائية 

  إحصائیة      
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٩٫٥٢ ٢ %٩٫٥٢ ٢ %٠٫٠٠ ٠ ضعیفة
 %٩٫٥٢ ٢ %٩٫٥٢ ٢ %٠٫٠٠ ٠ متوسطة

 %٨٠٫٩٥ ١٧ %٢٨٫٥٧ ٦ %٥٢٫٣٨ ١١ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٢١ %٤٧٫٦٢ ١٠ %٥٢٫٣٨ ١١ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللة العملية ) ١٣(من جدول     
اختبـارا  ) ١٣(لتجانس التبـاين فـي   ) ف(في اختبارات الفروض الخاصة باختبار

حيث أشارت الداللة اإلحصائية إلى غير دالة فـي اختبـارين   ، %) ٦١,٩٠(بنسبة
مـع  اختبـار  ) ١١(في ائية إلى دالة وداللتها العملية ضعيفة وأشارت الداللة اإلحص

  .ة قويةداللة عملي
، حيث أشـارت  )%٣٨,٠٩(اختبارات بنسبة ) ٨(كما لوحظ وجود اختالف في      

  .الداللة اإلحصائية إلى غير دالة مع أن داللتها العملية قوية أو متوسطة
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نتـائج  ولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية تبين االتفاق من عدمه بين    
وتم تلخـيص  ، استخدم الباحث اختبار مربع كاي، الداللة اإلحصائية والداللة العملية

  :النتائج بالجدول التالي
  ) ١٤( جدول 

  تجانس التباينل )ف(الختبار، لة العملية والداللة اإلحصائيةللعالقة بين الدال مربع كاياختبار نتيجة  

درجــــات 
  الحرية 

مســـتوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللـــة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

ــة  الداللـ
  العملية

  متوسطة  ٠,٣٩٢  دالةغير   ٩,٢١  ٣,٢٣٥  ٠,٠١  ٢

غير دالـة إحصـائيا عنـد    ، )٣,٢٣٥(تبين أن قيمة مربع كاي ) ١٤(من جدول    
ائج الداللـة اإلحصـائية   لى عدم وجود عالقة بين نتوتشير إ) ٠,٠١(مستوى داللة 

) ٠,٣٩٢(مع أن قيمـة حجـم األثـر   ، لتجانس التباين) ف(ختبار والداللة العملية ال
 .تختلف مع ذلك وتشير إلى داللة عملية متوسطة

 :لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع )ت(اختبار  -٢
  ) ١٥( جدول 

  بمتوسط مجتمعلمقارنة متوسط عينة ) ت(ختبارا بالخاصة  ،الداللة العمليةو الداللة اإلحصائيةبيانات 
  إحصائیة   

غیر  % دالة عملیة
 % إجمالي % دالة

 %٣٦٫٥١ ٢٣ %٢٠٫٦٣ ١٣ %١٥٫٨٧ ١٠ ضعیفة
 %٩٫٥٢ ٦ %٠٫٠٠ ٠ %٩٫٥٢ ٦ متوسطة

 %٥٣٫٩٧ ٣٤ %٠٫٠٠ ٠ %٥٣٫٩٧ ٣٤ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٦٣ %٢٠٫٦٣ ١٣ %٧٩٫٣٧ ٥٠ إجمالي

متوسـط  وسط عينة بختبارات لمقارنة متنتائج اال نه فيلوحظ أ) ١٥(من جدول    
و بنسـبة   اختبار) ٥٣(ية في مع الداللة العملاتفقت نتائج الداللة اإلحصائية مجتمع 

، ال إحصائيا مع داللة عملية ضعيفةختبار غير دا) ١٣(حيث كان منها، %)٨٤,١٢(
  . ا مع داللة عملية قوية أو متوسطةحصائياً داالً إاختبار) ٤٠(و 
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ـ يـة  اإلحصائية عن نتـائج الداللـة العمل   بينما اختلفت نتائج الداللة ) ١٠( يف
  .ية ضعيفةيث كانت دالة إحصائيا مع داللة عملح، %)١٥,٨٧(وبنسبة  اختبارات

ولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية تبين االتفاق من عدمه بين نتـائج  
تلخـيص  وتم ، استخدم الباحث اختبار مربع كاي، الداللة اإلحصائية والداللة العملية

  :النتائج بالجدول التالي
  ) ١٦( جدول 

  لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع )ت(الختبار  اللة العملية والداللة اإلحصائيةللعالقة بين الد مربع كاياختبار  

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٨١٧  دالة  ٩,٢١  ٢٨,٤٨٧  ٠,٠١  ٢

نـد  حصـائيا ع دالـة إ ) ٢٨,٤٨٧(ي ن قيمة مربع كاتبين أ) ١٦(من جدول    
الداللة اإلحصائية والداللة لى وجود عالقة بين مما يشير إ) ٠,٠١(مستوى داللة 

في ذلـك مـع    وتتفق، لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع) ت(الختبار ية العمل
 .عملية قوية داللة لىإ تشير) ١,٨١٧( قيمة حجم األثر حيث، الداللة العملية

 :عينتين مستقلتين للفرق بين متوسطي )ت(اختبار -٣
  )  ١٧( جدول 

 للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(بيانات الداللة اإلحصائية ، والداللة العملية الخاصة باختبار 
  إحصائیة           

 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٥٧٫١٧ ٢٨٧ %٣٢٫٦٧ ١٦٤ %٢٤٫٥٠ ١٢٣ ضعیفة
 %١٣٫١٥ ٦٦ %٠٫٨٠ ٤ %١٢٫٣٥ ٦٢ متوسطة

 %٢٩٫٦٨ ١٤٩ %٠٫٠٠ ٠ %٢٩٫٦٨ ١٤٩ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٥٠٢ %٣٣٫٤٧ ١٦٨ %٦٦٫٥٣ ٣٣٤ إجمالي

للفرق بين متوسـطي  ) ت( الختبارلوحظ أن الداللة اإلحصائية ) ١٧(من جدول    
حيث ، %)٧٤,٧(اختبار بنسبة ) ٣٧٥( مع الداللة العملية في قلتين اتفقتعينتين مست
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غير دالة إحصائيا مع داللة عملية ضعيفة ونتيجـة   امنه اختبار) ١٦٤(كانت نتيجة 
  .منها دالة إحصائياً مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبار) ٢١١(

 اختبار )١٢٣( فيحيث كانت %) ٢٥,٣(اختبار وبنسبة ) ١٢٧( فيبينما اختلفت    
غير دالة إحصائيا مع داللة  اختبارات) ٤(دالة إحصائيا وداللتها العملية ضعيفة وفى 

  .عملية متوسطة
من عدمه بين نتـائج   االتفاقولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية تبين    

، للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(الختبار الداللة اإلحصائية والداللة العملية
  :وتم تلخيص النتائج بالجدول التالي، ستخدم الباحث اختبار مربع كايا

  ) ١٨( جدول 
  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(ملية والداللة اإلحصائية الختبارللعالقة بين الداللة الع مربع كاياختبار  نتيجة

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٤٢٨  دالة  ٩,٢١  ١٦٩,٤٦٥  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عند مستوى ، )١٦٩,٤٧(تبين أن قيمة مربع كاي ) ١٨(من جدول    
بين نتائج الداللة اإلحصـائية   إحصائيةوتشير إلى وجود عالقة ذات داللة ) ٠,٠١(

ذلك في فق تتعينتين مستقلتين و  متوسطيللفرق بين ) ت(والداللة العملية االختبار 
 .حيث تدل على داللة عملية قوية ) ١,٤٣(قيمة حجم األثر مع 

 :عینتین مترابطتین للفرق بین متوسطي) ت(اختبار -٤
  ) ١٩( جدول 

  للفرق بين متوسطي عينتين مترابطتين ) ت(اختبارالخاصة ب العمليةالداللة والداللة اإلحصائية  بيانات  
إحصائیة           

 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٢١٫٨٨ ٢٨ %١٤٫٠٦ ١٨ %٧٫٨١ ١٠ ضعیفة
 %٢٤٫٢٢ ٣١ %٢٫٣٤ ٣ %٢١٫٨٨ ٢٨ متوسطة

 %٥٣٫٩١ ٦٩ %٠٫٠٠ ٠ %٥٣٫٩١ ٦٩ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ١٢٨ %١٦٫٤١ ٢١ %٨٣٫٥٩ ١٠٧ إجمالي
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للفـرق بـين   )  ت( الختبـار لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ١٩(من جدول    
اختبـار بنسـبة   ) ١١٥( فـي عينتين مترابطين اتفقت مع الداللة العمليـة   متوسطي

مع داللة عملية إحصائيا غير دالة  امنه اختبار) ١٨(حيث كانت نتيجة ، %)٨٩,٨٤(
  . منها دالة إحصائياً مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبار) ٩٧(ونتيجة ، ضعيفة

 اختبـارات ) ١٠( فيحيث كانت ، %)١٠,١٦(بنسبة  اختبار) ١٣( في واختلفت   
غير دالة إحصائيا مع  اختبارات) ٣(وفى  ئيا مع أن داللتها العملية ضعيفةدالة إحصا

  .أن داللتها العملية متوسطة
من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة    

للفـرق بـين متوسـطي عينتـين     )  ت(الختبار  الداللة اإلحصائية والداللة العملية
  :وتم تلخيص النتائج بالجدول التالي، اختبار مربع كاي تم استخدام، مترابطين

  )  ٢٠( جدول 
  نمترابطتي للفرق بين متوسطي عينتين)ت(بارختاللة العملية والداللة اإلحصائية الللعالقة بين الد مربع كاي اختبارنتيجة 

درجــــات 
  الحرية 

مســـتوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللـــة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

ــة  الداللـ
  العملية

  قوية  ١,٩١٩  دالة  ٩,٢١  ٦١,٣٦٨  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   ) ٦١,٣٧(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٢٠(من جدول    
نتـائج   فيو تشير إلى وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية والداللة العملية ) ٠,٠١(

وذلك يتفق مع الداللة العمليـة  ، عينتين مترابطتين متوسطيللفرق بين ) ت( اختبار
  .لة عملية قويةإلى دال) ١,٩٢(حيث تشير قيمة حجم األثر 
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 :لمعنویة معامل االنحدار )ت(اختبار -٥
  )  ٢١( جدول 

 لمعنوية معامل االنحدار) ت(ختبار ال والداللة العملية الداللة اإلحصائيةبيانات 

  إحصائیة        
 عملیة

 % إجمالي % غیر دالة % دالة

 %٤٠٫٠٠ ٢ %٠٫٠٠ ٠ %٤٠٫٠٠ ٢ ضعیفة
 %٢٠٫٠٠ ١ %٠٫٠٠ ٠ %٢٠٫٠٠ ١ متوسطة

 %٤٠٫٠٠ ٢ %٠٫٠٠ ٠ %٤٠٫٠٠ ٢ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٥ %٠٫٠٠ ٠ %١٠٠٫٠٠ ٥ إجمالي

 فـي مع الداللة العملية اتفقت لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ٢١(من جدول    
حيث %) ٦٠(و بنسبة  اختبارات) ٣( في االنحدارالمعنوية معامل ) ت( اختبارنتائج 

  .كانت دالة إحصائيا مع داللة عملية قوية أو متوسطة
حيث كانت دالة إحصائيا مـع أن داللتهـا   %) ٤٠(بنسبة   اختبارين في واختلفت   

  .العملية ضعيفة 
) ٥( االنحـدار معنويـة معامـل    باختباراتمن مالحظة عدد البيانات الخاصة و   

هذه الحالـة غيـر    في كايمربع  استخدامط وجميعها دالة إحصائيا فان فق اختبارات
  .صحيح
  :لتحلیل التباین في اتجاه واحد )ف(اختبار -٦

  )  ٢٢( جدول 
  لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(ختبار ال والداللة العمليةالداللة اإلحصائية  بيانات

  إحصائیة         
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٦٢٫٦٠ ٢٣١ %٣٥٫٢٣ ١٣٠ %٢٧٫٣٧ ١٠١ ضعیفة
 %١١٫٩٢ ٤٤ %٢٫٤٤ ٩ %٩٫٤٩ ٣٥ متوسطة

 %٢٥٫٤٧ ٩٤ %١٣٫٢٨ ٤٩ %١٢٫٢٠ ٤٥ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٣٦٩ %٥٠٫٩٥ ١٨٨ %٤٩٫٠٥ ١٨١ إجمالي



  
- ٦٣  -

نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مـع الداللـة العمليـة     أنلوحظ ) ٢٢(من جدول    
اختبـارات و بنسـبة   ) ٢١٠( فـي اتجـاه واحـد    فـي لتحليل التباين ) ف(الختبار

غير دال إحصائيا مع داللة عملية ضعيفة أو  اختبار) ١٣٠(حيث منها %) ٥٦,٩١(
  . متوسطة أومع داللة علمية قوية  إحصائيادال  اختبار) ٨٠(متوسطة 

الداللة اإلحصـائية   أشارتحيث ) %٤٣,٠٩(بنسبة  اختبار) ١٥٩( في اختلفتو   
 اختبـار ) ٥٨(فيوكانت ، داللتها العملية ضعيفة أنمع اختبار ) ١٠١( فيدالة  إلى

  .غير دالة إحصائيا مع أن داللتها العملية قوية أو متوسطة
من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة    

، اتجـاه واحـد   لتحليل التباين فـي ) ف(الختبار  الداللة اإلحصائية والداللة العملية
  :وتم تلخيص النتائج بالجدول التالي، استخدم الباحث اختبار مربع كاي

  )  ٢٣( جدول 
  التباين في اتجاه واحدلتحليل ) ف(ملية والداللة اإلحصائية الختبارللعالقة بين الداللة الع مربع كاياختبار نتيجة 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  متوسطة  ٠,٤٦٦  دالة  ٩,٢١  ١٩,٠٤٩  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   ) ١٩,٠٥( كايتبين أن قيمة مربع ) ٢٣(من جدول    
الداللة اإلحصـائية والداللـة العمليـة    نتائج وتشير إلى وجود عالقة بين ) ٠,٠١(

ذلك مع الداللة العملية حيـث   فيواحد وتتفق  اتجاه فيلتحليل التباين ) ف( الختبار
  .إلى داللة عملية متوسطة) ٠,٤٦(تشير قيمة حجم األثر 
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 :لتحلیل االنحدار )ف(اختبار -٧
  )  ٢٤( جدول 

  لتحليل االنحدار) ف(ختبار ال والداللة العملية الداللة اإلحصائية بيانات
  إحصائیة         
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٧٦٫٤٧ ١٣ %٠٫٠٠ ٠ %٧٦٫٤٧ ١٣ ضعیفة
 %٢٣٫٥٣ ٤ %٠٫٠٠ ٠ %٢٣٫٥٣ ٤ متوسطة

 %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٠٠ ٠ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ١٧ %٠٫٠٠ ٠ %١٠٠٫٠٠ ١٧ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مـع الداللـة العمليـة    ) ٢٤(من جدول    
، حيث كانت دالة %)٢٣,٥٣(اختبارات بنسبة ) ٤(لتحليل االنحدار في ) ف(الختبار 

  .إحصائياً وداللتها العملية متوسطة
حيث كانت دالة إحصائياً مـع أن  %) ٧٦,٤٧(اختباراً وبنسبة ) ١٣(واختلفت في    

  .داللتها العملية ضعيفة
دالـة  جميعهـا  وأنهـا   االنحدارلتحليل ) ف(ومن خالل مالحظة بيانات اختبار    

  .يصبح استخدام اختبار مربع كاي غير جائزإحصائياً، فإنه 
 لتحلیل التباین المتعدد )ف(اختبار-٨

  ) ٢٥( جدول 

  لتحليل التباين المتعدد) ف(ختبارال الداللة العمليةالداللة اإلحصائية و بيانات
  إحصائیة         
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٥٦٫٨٥ ٨٣ %٤١٫١٠ ٦٠ %١٥٫٧٥ ٢٣ ضعیفة

 %٦٫٨٥ ١٠ %٠٫٦٨ ١ %٦٫١٦ ٩ متوسطة

 %٣٦٫٣٠ ٥٣ %٠٫٠٠ ٠ %٣٦٫٣٠ ٥٣ قویة

 %١٠٠٫٠٠ ١٤٦ %٤١٫٧٨ ٦١ %٥٨٫٢٢ ٨٥ إجمالي
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مـع الداللـة العمليـة     اتفقتلوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ٢٥(من جدول    
حيـث  %) ٨٣,٥٦(بنسبة اختبار و) ١٢٢( فيلتحليل التباين المتعدد )  ف( الختبار

دال  اختبار) ٦٢(عملية ضعيفة و مع داللةغير دال إحصائيا  اختبار) ٦٠(كان منها 
  .متوسطة  أوإحصائيا مع داللة عملية قوية 

دالـة  اختبـار  ) ٢٣(منهـا  %) ١٦,٥٤(وبنسبة  اختبار) ٢٤( في واختلفت  
داللتـه   أناحد مـع  و اختبار فيوغير دالة ، مع أن داللتها العملية ضعيفةإحصائيا 

  . العملية متوسطة
من عدمـه بـين    االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة 

وتـم  ، استخدم الباحث اختبار مربع كـاي ، نتائج الداللة اإلحصائية والداللة العملية
  :تلخيص النتائج بالجدول التالي

  )  ٢٦( جدول 
  لتحليل التباين المتعدد )ف(للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبار  مربع كاياختبار نتيجة 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ٢,٠٢٦  دالة  ٩,٢١  ٧٣,٩٤٧  ٠,٠١  ٢

دالـة إحصـائياً عنـد    ) ٧٣,٩٥( كـاي تبين أن قيمة مربع ) ٢٦(من جدول   
بين الداللة العملية والداللـة اإلحصـائية   تشير إلى وجود عالقة و ،)٠,٠١( ىمستو

ذلك مع الداللة العملية حيـث قيمـة    فيوتتفق ، لتحليل التباين المتعدد) ف(الختبار 
  .داللة عملية قوية ىتشير إل) ٢,٢٦(حجم األثر 
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  مربع كاي لالستقاللیةاختبار  -٩
  ) ٢٧( جدول 

  ختبار مربع كاي لالستقالليةال الداللة العمليةالداللة اإلحصائية و بيانات 
إحصائیة         
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٩٩٫٣١ ١٤٤ %٧٧٫٩٣ ١١٣ %٢١٫٣٨ ٣١ ضعیفة
 %٠٫٦٩ ١ %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٦٩ ١ متوسطة

 %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٠٠ ٠ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ١٤٥ %٧٧٫٩٣ ١١٣ %٢٢٫٠٧ ٣٢ إجمالي

مع نتائج الداللة العملية  اتفقتلوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ٢٧(من جدول    
حيث كانـت  ) %٧٨,٦٢(بنسبة و اختبار) ١١٤( فيمربع كاي لالستقاللية  الختبار

واحد فقط دال  واختبارإحصائيا مع داللة عملية ضعيفة  اختبار غير دال) ١١٣( في
  . إحصائيا مع داللة عملية متوسطة

  .عملية ضعيفةمع داللة  إحصائيا دالة ،%)٢١,٣٨(اختبار بنسبة)٣١(في اختلفتو   
من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة    

اسـتخدم  ، المتعـدد  لتحليل التبـاين ) ف(الختبار  الداللة اإلحصائية والداللة العملية
ألن كل  قويةداللة عملية  (مع حذف نتائج الصف الثالث  ،الباحث اختبار مربع كاي

  :وتم تلخيص الناتج بالجدول التالي )  نتائجها تساوي صفر
  ) ٢٨( جدول 

   ةمربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبار مربع كاي لالستقاللي نتيجة اختبار

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  ضعيفة  ٠,٠٨٤  دالة  ٠,٤٥٥  ١,٠٢٥  ٠,٠١  ١

دالـة إحصـائياً عنـد    ) ١،٠٢٥( كـاي تبين أن قيمة مربـع  ) ٢٨(من جدول    
وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية والداللـة العمليـة    إلىوتشير  ،)٠,٠١(مستوى
وهذا يختلف مع الداللة العملية حيث تشـير قيمـة   ، لالستقاللية كايمربع  الختبار

  .داللة عملية ضعيفة إلى) ٠,٠٨٤(الحجم األثر 
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 معامل االرتباط لبیرسوناختبار  - ١٠
  )  ٢٩( جدول 

  الختبار معامل االرتباط لبيرسون العمليةالداللة الداللة اإلحصائية و بيانات      
  إحصائیة       
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٥٩٫٣٠ ٢٧١ %٦٫٧٨ ٣١ %٥٢٫٥٢ ٢٤٠ ضعیفة
 %٢٣٫٤١ ١٠٧ %٠٫٠٠ ٠ %٢٣٫٤١ ١٠٧ متوسطة

 %١٧٫٢٩ ٧٩ %٠٫٠٠ ٠ %١٧٫٢٩ ٧٩ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٤٥٧ %٦٫٧٨ ٣١ %٩٣٫٢٢ ٤٢٦ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللة العملية ) ٢٩(من جدول    
) ٣١(حيث ، )%٤٧,٤٨(بنسبة  اختبار) ٢١٧(فيالختبار معامل االرتباط لبيرسون 

 اختبـار دال ) ١٨٦(منها غير دال إحصائياً مع داللـة عمليـة ضـعيفة و     اختبار
  .إحصائيا مع داللة عملية قوية أو متوسطة 

دالة إحصائيا مع أن داللتها  جميعها) %٥٢,٥٢(بنسبة  اختبار) ٢٤٠(في واختلفت   
  .العملية ضعيفة

من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة    
استخدم الباحث ، الختبار معامل االرتباط لبيرسون الداللة اإلحصائية والداللة العملية

  :وتم تلخيص النتائج بالجدول التالي، مربع كاياختبار 
  )  ٣٠( جدول 

  لبيرسون معامل االرتباط الختبار لة العملية والداللة اإلحصائيةللعالقة بين الدال نتيجة اختبار مربع كاي

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  متوسطة  ٠,٤٥٩  دالة  ٩,٢١  ٢٢,٨٢٥  ٠,٠١  ٢
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دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   ) ٢٢,٨٣(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٣٠(من جدول    
 الداللـة العمليـة  و تشير إلى وجود عالقة بين نتائج الداللة اإلحصـائية و) ٠,٠١(

تشـير قيمـة   وذلك يتفق مع الداللة العملية حيث ، الختبار معامل االرتباط لبيرسون
  .إلى داللة عملية متوسطة) ٠,٤٦(حجم األثر 

 اختبار معنویة الفرق بین معاملي االرتباط - ١١
  ) ٣١( جدول 

    معنوية الفرق بين معاملي االرتباطبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار  
  إحصائیة       
 عملیة

 % إجمالي % غیر دالة % دالة

 %٢١٫٠٨ ٧٨ %٦٫٤٩ ٢٤ %١٤٫٥٩ ٥٤ ضعیفة

 %٦١٫٦٢ ٢٢٨ %٠٫٠٠ ٠ %٦١٫٦٢ ٢٢٨ متوسطة

 %١٧٫٣٠ ٦٤ %٠٫٠٠ ٠ %١٧٫٣٠ ٦٤ قویة

 %١٠٠٫٠٠ ٣٧٠ %٦٫٤٩ ٢٤ %٩٣٫٥١ ٣٤٦ إجمالي

ت مع الداللة اإلحصـائية  اتفق اإلحصائيةلوحظ أن نتائج الداللة ) ٣١(من جدول    
بنسـبة   اختبـار ) ٣١٦( فـي  االرتباط معامليمعنوية الفرق بين  الختباراتالعملية 

عملية ضعيفة و  داللة إحصائيا وذات دالغير  اختبار) ٢٤(حيث منها %) ٨٥,٤٠(
  .إحصائية مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبار دال) ٢٩٢(

كانت جميعها دالة إحصائيا مع أن ) %١٤,٦٠(بنسبة  اختبارا) ٥٤( في اختلفتو   
  .داللتها العملية ضعيفة

من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةهل هناك عالقة ذات داللة ولمعرفة    
، الختبار معنوية الفرق بـين معـاملي االرتبـاط    الداللة اإلحصائية والداللة العملية
  :وتم تلخيص النتائج بالجدول التالي، استخدم الباحث اختبار مربع كاي
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  ) ٣٢( جدول 
  رتباطاالنتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبار معنوية الفرق بين معاملي 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,١٨٤  دالة  ٩,٢١  ٩٦,٠٧٨  ٠,٠١  ٢

دالـة إحصـائياً عنـد    ) ٩٦,٨٧(تبين أن قيمـة مربـع كـاي    ) ٣٢(من جدول    
صـائية والداللـة   الداللة اإلحنتائج مما يدل على وجود عالقة بين ) ٠,٠١(مستوى

معنوية الفرق بين معاملي االرتباط، و هذا يتفق مع الداللة العمليـة   العملية الختبار
  .لية قويةإلى داللة عم) ١,١٨(حيث تشير قيمة حجم األثر 

لكـل   وفيما يلي قامت الدراسة بمقارنة نتائج الداللة اإلحصائية مع الداللة العملية  
  :تم تلخيص النتائج في الجدول التالي و ،المعتمدة في الدراسة االختبارات

  ) ٣٣( جدول 
  وعالقتها بالداللة اإلحصائية بيانات الداللة العملية

  إحصائیة              
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٥٢٫٢٧ ١١٦٢ %٢٤٫٩٧ ٥٥٥ %٢٧٫٣١ ٦٠٧ ضعیفة

 %٢٢٫٤٩ ٥٠٠ %٠٫٨٥ ١٩ %٢١٫٦٤ ٤٨١ متوسطة

 %٢٥٫٢٤ ٥٦١ %٢٫٤٧ ٥٥ %٢٢٫٧٦ ٥٠٦ قویة

 %١٠٠٫٠٠ ٢٢٢٣ %٢٨٫٣٠ ٦٢٩ %٧١٫٧٠ ١٥٩٤ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية الختبارات الفروض في عينـة  ) ٣٣(من جدول    
اختبـار بنسـبة   ) ١٥٤٢(الدراسة بشكل إجمالي اتفقت مع نتائج الداللة العملية فـي  

غير دال إحصائياً مع داللة عمليـة ضـعيفة    اختبار) ٥٥٥(حيث منها %) ٦٩,٣٧(
  .وية أو متوسطةاختبار دال إحصائياً مع داللة عملية ق) ٩٨٧(و

منها دالـة   اختبارات) ٦٠٧(حيث %) ٣٠,٦٣(بنسبة  اختبار) ٦٨١(واختلفت في    
دال إحصائياً مع أن داللتهـا  اختبار غير ) ٧٤(تها العملية ضعيفة وإحصائياً بينما دالل

  .العملية قوية أو متوسطة
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  :يوضح ما سبق ذكره والشكل البياني التالي

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  طبقاً للداللة اإلحصائية وداللتها العملية ختبارات الفروضا نسب)  ١٦( شكل 

من عدمه بين نتـائج   االتفاقتبين  إحصائيةولمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة    
وتم تلخـيص  ، استخدم الباحث اختبار مربع كاي، الداللة اإلحصائية والداللة العملية

  :النتائج بالجدول التالي
  )  ٣٤( جدول 

  العمليةوالداللة اإلحصائية لة الدالنتائج للعالقة بين  نتيجة اختبار مربع كاي

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٠٢  دالة  ٩,٢١  ٤٥٩,٠٤٩  ٠,٠١  ٢

 مسـتوى  دالة إحصائياً عند) ٤٥٩,٠٥(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٣٤(من جدول    
وتشير إلى وجود عالقة بين نتائج الداللة اإلحصائية والداللة العملية لجميع ) ٠,٠١(

وتتفق في ذلك مع الداللة العملية حيث تشير قيمة حجـم األثـر   ، اختبارات الدراسة
  .إلى داللة عملية قوية ) ١,٠٢(
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  /التساؤل الثالث
ما نسبة الفرضيات التي اتفقت فيها نتائج الداللة اإلحصـائية مـع الداللـة       

العملية في اختبارات البحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية 
، وفقا لمجـال  )هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(واالجتماعية واإلنسانية في الفترة من 

  .؟)ا علم نفس، طرق تدريس، إدارة تربوية، جغرافي(الدراسة 
بأن المجاالت التي تم اعتمادها في  يذكرإلجابة على هذا التساؤل يجب أن قبل ا  

وعلـم  ، طرق التدريس، اإلدارة التربوية(هذه الدراسة أربعة مجاالت فقط وهي 
ألن  )اإلعـالم (وتم حذف البيانات المتعلقة بالمجال الخامس ، )والجغرافيا، النفس

 .جميع بياناته نوعية
 :  اإلدارة التربوية مجال -١

  )  ٣٥( جدول 
  الختبارات الفروض اإلحصائية لإلدارة التربوية الداللة العمليةوبيانات الداللة اإلحصائية 

  إحصائیة       
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٦٢٫١٧ ٥٥٧ %٣١٫٠٣ ٢٧٨ %٣١٫١٤ ٢٧٩ ضعیفة
 %١٠٫٧١ ٩٦ %٠٫٤٥ ٤ %١٠٫٢٧ ٩٢ متوسطة

 %٢٧٫١٢ ٢٤٣ %٢٫١٢ ١٩ %٢٥٫٠٠ ٢٢٤ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٨٩٦ %٣٣٫٥٩ ٣٠١ %٦٦٫٤١ ٥٩٥ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللة العملية ) ٣٥(من جدول    
بنسـبة   اختبار) ٥٩٤(فيمجال اإلدارة التربوية  فيالفروض اإلحصائية  الختبارات

مع داللة عملية ضعيفة و  إحصائيامنها غير دالة  اختبار) ٢٧٨(حيث %) ٦٦،٢٩(
  . متوسطة أومنها دال إحصائياً مع داللة عملية قوية  اختبار) ٣١٦(

 اختبـار ) ٢٧٩(حيث وجد منها %) ٣٣,٧١(بنسبة  اختبار) ٣٠٢( فيواختلفت    
غيـر دال إحصـائيا مـع أن     اختبار) ٢٣(اللة عملية ضعيفة و دال إحصائياً مع د

  .داللتها العملية قوية أو متوسطة
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ولمعرفة هل هناك عالقة بين نتائج الداللة اإلحصائية و الداللة العملية الختبارات    
 اختبـار الدراسـة   استخدمتمجال اإلدارة التربوية  فيالفروض للبحوث المنشورة 

  : التاليوتم تلخيص النتائج بالجدول ، مربع كاي
  ) ٣٦( جدول 

  التربوية إلدارةفي لفروض اإلحصائية لنتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية  

درجــــات 
  الحرية 

مســـتوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللـــة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

ــة  الداللـ
  العملية

  قوية  ٠,٥٨٧  دالة  ٩,٢١  ١٧٦,١٠٢  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ١٧٦,١٠( كايقيمة مربع  أنتبين ) ٣٦(من جدول    
 الختبـارات والداللة العملية  اإلحصائيةوتدل على وجود عالقة بين الداللة ) ٠,٠١(

ذلك  في تفقتو، مجال اإلدارة التربوية فيالبحوث المنشورة  فيالفروض اإلحصائية 
  . إلى داللة عملية قوية) ٠,٥٨٧(حيث تشير قيمة حجم األثر العملية مع الداللة 

  :طرق التدريس  مجال-٢
  )  ٣٧( جدول 

  طرق التدريسالفروض اإلحصائية لالختبارات  الداللة العمليةداللة اإلحصائية وال بيانات

  إحصائیة              
 عملیة

 % إجمالي % غیر دالة % دالة

 %٤٢٫٤٨ ٣٠٨ %١٧٫١٠ ١٢٤ %٢٥٫٣٨ ١٨٤ ضعیفة

 %٣٧٫٢٤ ٢٧٠ %٠٫٨٣ ٦ %٣٦٫٤١ ٢٦٤ متوسطة

 %٢٠٫٢٨ ١٤٧ %٠٫٨٣ ٦ %١٩٫٤٥ ١٤١ قویة

 %١٠٠٫٠٠ ٧٢٥ %١٨٫٧٦ ١٣٦ %٨١٫٢٤ ٥٨٩ إجمالي
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الفـروض   اختبـارات  فـي  اإلحصائيةنتائج الداللة  أنلوحظ ) ٣٧(من جدول    
اختبـار  ) ٥٢٩(فـي  اتفقـت مـع الداللـة العمليـة     الخاصة بطـرق التـدريس  

دال إحصائيا مع داللة عملية ضـعيفة و  غير  اختبار) ١٢٤(منها %) ٧٢,٩٦(بنسبة
  .دالة إحصائيا مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبارات) ٤٠٥(

إحصائيا  اختبار دال) ١٨٤(منها %) ٢٧,٠٤(بنسبة  اختبار) ١٩٦( في اختلفتو   
مع أن داللتها العملية قوية دال إحصائيا  راختبار غي) ١٢(مع داللة عملية ضعيفة و

  . أو متوسطة
 فـي الداللـة العمليـة   ة بين نتائج الداللة اإلحصـائية و هناك عالقولمعرفة هل    

تم تلخـيص النتـائج بالجـدول    ، تدريسالفروض الخاصة بمجال طرق ال اختبارات
  : التالي

  ) ٣٨( جدول 
  طرق التدريسالفروض اإلحصائية لنتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبارات  

درجــــات 
  الحرية 

مســـتوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللـــة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

ــة  الداللـ
  العملية

  قوية  ٠,٥٦٢  دالة  ٩,٢١  ١٦٢,٦٥٧  ٠,٠١  ٢

مسـتوى  دالة إحصائيا عند ) ١٦٢,٦٦( كايتبين أن قيمة مربع ) ٣٨(من جدول    
 فـي الداللة العمليـة  الداللة اإلحصائية ونتائج ة بين قوتشير إلى وجود عال) ٠,٠١(

ذلك مع الداللة  فيوتتفق ، مجال طرق التدريس فيللفروض المنشورة ) ت( اختبار
  .قوية لى داللة عمليةإ) ٠,٥٦٢(جم األثر العملية إذ تشير قيمة ح
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  علم النفس مجال -٣
  )  ٣٩( جدول 

  علم النفسالفروض اإلحصائية ل الختبارات والداللة العملية الداللة اإلحصائية بيانات
  إحصائیة          

 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٥٤٫٣٨ ٣٠٤ %٢٢٫٣٦ ١٢٥ %٣٢٫٠٢ ١٧٩ ضعیفة
 %١٧٫١٧ ٩٦ %٠٫٧٢ ٤ %١٦٫٤٦ ٩٢ متوسطة

 %٢٨٫٤٥ ١٥٩ %٢٫٦٨ ١٥ %٢٥٫٧٦ ١٤٤ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٥٥٩ %٢٥٫٧٦ ١٤٤ %٧٤٫٢٤ ٤١٥ إجمالي

مع نتائج الداللة العمليـة   اتفقتاإلحصائية لوحظ أن نتائج الداللة ) ٣٩(من جدول    
منها ، %)٦٤,٥٨(بنسبة  اختبار) ٣٦١( فيمجال علم النفس في لفروض ا ختباراتال
 دالاختبـار  ) ٢٣٦(غير دال إحصائياً و داللتها العمليـة ضـعيفة و    اختبار) ١٢٥(

  .إحصائيا مع داللة عملية قوية أو متوسطة 
 دال إحصائيا مـع  اختبار)١٧٩(منها ، %)٣٥,٤٢(بنسبة اختبار)١٩٨(واختلفت في   

مـع داللـة عمليـة قويـة أو      إحصائيا اختبار غير دال) ١٩(وداللة عملية ضعيفة 
  . متوسطة

إختبـارت   فـي لمعرفة هل هناك نتائج بين الداللة اإلحصائية و الداللة العمليـة  و   
مربـع كـاي و تـم     اختبارالدراسة  استخدمت، الفروض الخاصة بمجال علم النفس

  : جدول التاليتلخيص النتائج بال
  ) ٤٠( جدول 

  علم النفسحصائية لالفروض اإل اتالختبار لة العملية والداللة اإلحصائيةللعالقة بين الدال نتيجة اختبار مربع كاي

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  متوسطة  ٠,٣٩٣  دالة  ٩,٢١  ٨٣,٠٦١  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ٨٣,٠٦(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٤٠(من جدول     
 فـي ية لمالعوالداللة  اإلحصائيةو تشير إلى وجود عالقة بين نتائج الداللة ) ٠,٠١(
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ذلك مع الداللة العملية حيث تشير قيمـة حجـم األثـر     فيمجال علم النفس وتتفق 
 .إلى داللة عملية متوسطة) ٠,٣٩(
  : الجغرافيا مجال  -٤

  )  ٤١( جدول 
  اجغرافيالفروض اإلحصائية للالختبارات  والداللة العملية الداللة اإلحصائية بيانات

  إحصائیة          
 % إجمالي % غیر دالة % دالة عملیة

 %٦٩٫٧٧ ٣٠ %٦٥٫١٧ ٢٨ %٤٫٦٥ ٢ ضعیفة
 %٤٫٦٥ ٢ %٢٫٣٣ ١ %٢٫٣٣ ١ متوسطة

 %٢٥٫٥٨ ١١ %٠٫٠٠ ٠ %٢٥٫٥٨ ١١ قویة
 %١٠٠٫٠٠ ٤٣ %٦٧٫٤٤ ٢٩ %٣٢٫٥٦ ١٤ إجمالي

 العمليةمع نتائج الداللة  اتفقت اإلحصائيةلوحظ أن نتائج الداللة ) ٤١(من جدول    
منهـا  ) %٩٣,٠٢( بنسبة اختبار) ٤٠( فيالجغرافيا الفروض لمجال  اختبارات في
دال إحصائيا اختبار ) ١٢(ضعيفة و غير دال إحصائياً  مع داللة عملية اختبار) ٢٨(

  .أو متوسطة مع داللة عملية قوية
دالين إحصائيا  اختبارينحيث منها %) ٦,٩٨(بنسبة  اختبارات) ٣( في اختلفتو   

واحد غير دال إحصائيا مـع داللـة عمليـة     اختبارو  ضعيفةمع أن داللتها العملية 
  .متوسطة

 الختباراتوالداللة العملية ة بين نتائج  الداللة اإلحصائية لمعرفة هل هناك عالقو   
و تم تلخـيص النتـائج   ، مربع كاي اختبار استخداممجال الجغرافيا تم  فيالفروض 
  :التاليبالجدول 

  ) ٤٢( جدول 
  الفروض اإلحصائية للجغرافيا اتالختبار لة العملية والداللة اإلحصائيةللعالقة بين الدال نتيجة اختبار مربع كاي

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  ضعيفة  ٠,٢٤٣  دالة  ٩,٢١  ٣٢,٢٢١  ٠,٠١  ٢
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دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ٣٢,٢٢(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٤٢(من جدول     
وتشير إلى وجود عالقة الداللة اإلحصائية و الداللة العمليـة فـي مجـال    ) ٠,٠١(

  . الجغرافيا مع أن قيمة حجم األثر تشير إلى داللة عملية ضعيفة
خصصـات المختلفـة   أنه وفقًا للت ومن خالل اإلجابة على التساؤل السابق لوحظ   

كـلٍ مـن    فـي قويا  ارتباطانتائج الداللة اإلحصائية بنتائج الداللة العملية  ارتبطت
 فـي متوسـطاً   ارتباطا ارتبطتاإلدارة التربوية و طرق التدريس بينما  تخصصي
 اختبـارات  فيضعيفًا  اهارتباطوكان ، الفروض الخاصة بقسم علم النفس اختبارات

  .ياالفروض الخاصة بالجغراف

  /التساؤل الرابع
هل هناك عالقة لمستويات الداللة اإلحصائية المستخدمة في فحص الفرضـيات     

في البحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القـرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة     
 .، بنتائج الداللة العملية؟)هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(واإلنسانية في الفترة من 

مستويات للداللة  ٣تم استخدام  يجب أن يذكر بأنه، التساؤلهذا إلجابة على قبل ا   
 تم تلخـيص و .)٠,٠٠١،  ٠,٠١،  ٠,٠٥ (وهي  الفرضياتاإلحصائية في فحص 

  :بالجدول التالي ، وعالقتها بالداللة العمليةالداللة اإلحصائية لمستويات البيانات
  ) ٤٣( جدول 

  العمليةمستويات الداللة اإلحصائية ، وعالقتها بالداللة يانات ب
الداللة            

مستوى العملیة  
 الداللة

 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة

٦٥٫١٤ ١٤٤٨ %١١٫٤٧ ٢٥٥ %١٤٫٨٤ ٣٣٠ %٣٨٫٨٢ ٨٦٣ ٠٫٠٥% 

٣٤٫١٠ ٧٥٨ %١٣٫٥٠ ٣٠٠ %٧٫٣٨ ١٦٤ %١٣٫٢٣ ٢٩٤ ٠٫٠١% 

٠٫٧٦ ١٧ %٠٫٢٧ ٦ %٠٫٢٧ ٦ %٠٫٢٢ ٥ ٠٫٠٠١% 

 %١٠٠٫٠٠ ٢٢٢٣ %٢٥٫٢٤ ٥٦١ %٢٢٫٤٩ ٥٠٠ %٥٢٫٢٧ ١١٦٢ إجمالي
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كـان  ، شملتها عينة الدراسة اختبار) ٢٢٢٣(من بين  هلوحظ أن) ٤٣(من جدول    
مـرة وبنسـبة   ) ١٤٤٨(قـدره   األكثر استخداما بتكـرار ) ٠,٠٥(مستوى الداللة 

مرة ) ٧٥٨(بتكرار قدره ) ٠,٠١(ويليه في االستخدام مستوى الداللة ، %)٦٥,١٤(
بتكرار قـدره  ) ٠,٠٠١(مستوى الداللة كان األقل استخداماً و، %)٣٤,١٠( ونسبة 

  ). %٠,٧٦(و نسبة  مرة )١٧(
 ضعيفةة عملية نتائجه ذات داللأكثر كانت ) ٠,٠٥(أن مستوى الداللة كما لوحظ    

) ٣٣٠(ذات داللة عملية متوسطة بتكرار قدره ثم  ،%)٥٩,٦٠(ونسبة )٨٦٣(بتكرار
و نسـبة قـدرها    اختبـار ) ٢٥٥( في قوية ليةوذات داللة عم، %)٢٢,٧٩(ة و نسب

)١٧,٦١.(%  
مختلفة عن سابقه إذ كانت أكثر نتائجـه  ) ٠,٠١(الداللة بينما كانت نتائج مستوى    

بتكـرار   ضـعيفة ثم %). ٣٩,٥٧(ونسبة) ٣٠٠(ذات داللة عملية قوية بتكرار قدره
  %).٢١,٦٣(و نسبة) ١٦٤(طة بتكرار متوسو%) ٣٨,٧٩(و نسبة ) ٢٩٤(

كانـت الداللـة   ) ٠,٠٠١(استخدمت مستوى الداللة فقط اختبارا ) ١٧(ومن بين    
مـرات  ) ٦(ومتوسطة بتكرار  ،%)٣٥,٢٩(مرات ونسبة ) ٦(قوية بتكرار العملية 
  .%)٢٩,٤١(مرات ونسبة ) ٥(وضعيفة بتكرار ،%)٣٥,٢٩(ونسبة 

لفحـص  المسـتخدمة   بين مستويات الداللة اإلحصائيةلمعرفة هل هناك عالقة و   
تـم اسـتخدام    ،فرضـية  )٢٢٢٣( لعموم عينة الدراسة ،الداللة العمليةالفرضيات و

  : و تم تلخيص النتائج بالجدول التالي، اختبار مربع كاي
  )  ٤٤( جدول 

  للعالقة بين الداللة العملية ومستويات الداللة اإلحصائية مربع كاياختبار نتيجة 

درجـــات  
  الحرية 

ــتوى  مسـ
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللـــة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

ــة  الداللـ
  العملية

  قوية  ١,٠٦١  دالة  ١٣,٢٧٧  ٤٨٧,٨٥٤  ٠,٠١  ٤
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، دالـة إحصـائيا عنـد    )٤٨٧,٨٥٤(أن قيمة مربع كاي تبين ) ٤٤(من جدول    
ـ ) ٠,٠١(مستوى   ةوتشير إلى وجود عالقة بين نتائج الداللة العملية ومستوى الدالل

وتتفق في ذلك مع الداللة العملية حيـث  ، اإلحصائية المستخدم في فحص الفرضيات
  .إلى داللة عملية قوية) ١,٠٦١(أشارت قيمة حجم األثر

لة المما سبق نستنتج أن نتائج الداللة العملية ارتبطت بدرجة قوية بمستويات الدو   
مسـتوى   كـان أنه كلمـا   حيث لوحظ ،المستخدمة في فحص الفرضيات اإلحصائية

  .رثكلما كانت نسبة تكرار الداللة العملية القوية أك، أقوىالداللة اإلحصائية 

 /التساؤل اخلامس

ما نسبة اتفاق نتائج الداللة اإلحصائية مع الداللة العملية في البحوث المنشورة    
بمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية في الفتـرة مـن   

 .؟وفقا لعام النشر) هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(

يـذكر بأنـه خـالل الفتـرة مـن       قبل اإلجابة على هذا التسـاؤل يجـب أن      
أصدرت المجلة ستة مجلـدات بواقـع مجلـد واحـد كـل      ، )هـ١٤٣٠–١٤٢٥(

كمـا  السـابع عشـر بواقـع ثالثـة أعـداد      عددين عدا المجلد مجلد  في كلعام و
الداللـة اإلحصـائية مقارنـة    نتـائج  فيما يلي البيانات الخاصـة ب و، سبق تفصيلها

  .وفقا لعام النشر بالداللة العملية
 ): ١٦المجلد (  ـه ١٤٢٥عام -١

  )  ٤٥( جدول 
  )هـ١٤٢٥( عامبيانات الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث المنشورة 

  عملیة      
 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة إحصائیة

 %٦٨٫٧٦ ٣٥٠ %٢٤٫٩٥ ١٢٧ %١٤٫٩٣ ٧٦ %٢٨٫٨٨ ١٤٧ دال

 %٣١٫٢٤ ١٥٩ %٢٫٧٥ ١٤ %٠٫٣٩ ٢ %٢٨٫٠٩ ١٤٣ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ٥٠٩ %٢٧٫٧٠ ١٤١ %١٥٫٣٢ ٧٨ %٥٦٫٩٧ ٢٩٠ إجمالي
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مع نتائج الداللة العملية  اتفقتلوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ٤٥(من جدول    
) ١٤٣(حيث كان منهـا  %) ٦٧,٩٨(بنسبة  اختبار) ٣٤٦( في) هـ١٤٢٥(عام  في

إحصـائيا   ةدال اختبارات) ٢٠٣(ضعيفة و  غير دال إحصائيا مع داللة عملية اختبار
  . مع داللة عملية قوية أو متوسطة

دال اختبـار  ) ١٤٧(حيث منها ) %٣٢,٠٢(بنسبة  اختبار)  ١٦٣( فياختلفت و   
مـع أن  ، إحصـائيا  غير دال اختبار) ١٦(و، مع أن داللتها العملية ضعيفة إحصائيا

  . داللتها العملية قوية أو متوسطة
 اختبـارات  فـي بين الداللة اإلحصائية والداللة العملية ولمعرفة هل هناك عالقة    

و تـم تلخـيص   ، مربع كاياختبار الدراسة  استخدمت) هـ١٤٢٥(الفروض للعام 
  :التاليالنتائج بالجدول 

  )٤٦(جدول 
  )هـ١٤٢٥(عام  فيائية الختبارات الفروض مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصنتيجة اختبار  

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٠١٢  دالة  ٩,٢١  ١٠٣,٧٥٩  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ١٠٣,٧٦(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٤٦(من جدول    
 الختباراتوتشير إلى وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية و الداللة العملية ) ٠,٠١(

ذلك مع الداللة العملية حيث تشير قيمـة   فيتتفق و) هـ١٤٢٥(العام  فيالفروض 
  .إلى داللة عملية قوية) ١,٠١٢(حجم األثر 
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 ): ١٧المجلد (  ـه ١٤٢٦عام -٢
  )  ٤٧( جدول 
  )هـ ١٤٢٦ (عام لية للبحوث المنشورة بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم

  عملیة      
 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة إحصائیة

 %٧١٫٧٧ ٢٣٩  %٢٥٫٥٣ ٨٥ %١٦٫٢٢ ٥٤ %٣٠٫٠٣ ١٠٠ دال

 %٢٨٫٢٣ ٩٤ %٥٫٤١ ١٨ %١٫٨٠ ٦ %٢١٫٠٢ ٧٠ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ٣٣٣ %٣٠٫٩٣ ١٠٣ %١٨٫٠٢ ٦٠ %٥١٫٠٥ ١٧٠ إجمالي

مع نتائج الداللة العملية  اتفقت اإلحصائيةلوحظ أن نتائج الداللة ) ٤٧(من جدول    
%) ٦٢,٧٦(بنسـبة   اختبارات) ٢٠٩( في) هـ١٤٢٦(الفروض للعام  اختبارات في

مع داللة عمليـة ضـعيفة، و دالـة     اختبار) ٧٠( فيغير دالة إحصائيا  أنهاحيث 
  . مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبار) ١٣٩(فيإحصائيا 

حيث كانت دالة إحصـائيا فـي   %) ٣٧,٢٤(بنسبة  اختبار) ١٢٤( فياختلفت و   
اختبـار  ) ٢٤(في ضعيفة و غير دالة إحصائيا  العمليةاختبار مع أن داللتها ) ١٠٠(

  .مع داللة عملية قوية أو متوسطة
تائج الداللـة اإلحصـائية و   لمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نو   

الدراسـة اختبـار    استخدمت ،)هـ١٤٢٦(الفروض للعام  الختباراتالداللة العملية 
  :التاليو تم تلخيص النتائج بالجدول ، مربع كاي

  ) ٤٨( جدول 
  )هـ١٤٢٦(عام  في صائية الختبارات الفروضنتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلح 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ٠,٦٢٩  دالة  ٩,٢١  ٢٩,٧٨٦  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ٢٩,٧٨٦(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٤٨(من جدول    
 الختباراتوتشير إلى وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية و الداللة العملية ) ٠,٠١(
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ذلك مع الداللة العملية حيث تشير قيمـة   فيو تتفق ) هـ١٤٢٦(العام  فيالفروض 
 .إلى داللة عملية قوية) ٠,٦٢٩(حجم األثر 

  ): ١٨المجلد (  ـه ١٤٢٧عام -٣
  )  ٤٩( جدول 
  )هـ ١٤٢٧(عام لية للبحوث المنشورة بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم

  عملیة      
 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة إحصائیة

 %٦٥٫٨٧ ١١٠ %١٤٫٩٧ ٢٥ %١٠٫١٨ ١٧ %٤٠٫٧٢ ٦٨ دال

 %٣٤٫١٣ ٥٧ %٥٫٣٩ ٩ %١٫٨٠ ٣ %٢٦٫٩٥ ٤٥ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ١٦٧ %٢٠٫٣٦ ٣٤ %١١٫٩٨ ٢٠ %٦٧٫٦٦ ١١٣ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللـة العمليـة   ) ٤٩(دول من ج   
حيث منهـا  %) ٥٢,١٠(بنسبة  اختبار) ٨٧( في) هـ١٤٢٧(الفروض لعام  الختبارات

دال إحصائيا مع  اختبار) ٤٢(حصائيا مع داللة عملية ضعيفة و غير دال إ اختبار) ٤٥(
  .داللة عملية قوية أو متوسطة

منها دال إحصـائيا   اختبار) ٦٨(حيث ، %)٤٧,٩٠(بنسبة  اختبار) ٨٠( فياختلفت و   
 أوغير دال إحصائيا مع داللة عمليـة متوسـطة   اختبار ) ١٢(ومع داللة عملية ضعيفة 

  .قوية
لمعرفة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نتائج الداللة اإلحصائية و الداللـة  و   

مربـع كـاي و تـم     اختبار استخدامم ت، )هـ١٤٢٧(روض عام الف الختباراتالعملية 
  : التاليتلخيص النتائج بالجدول 

  ) ٥٠( جدول 
  )هـ١٤٢٧(عام  في ة اإلحصائية الختبارات الفروض نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والدالل 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  متوسطة  ٠,٣٧٨  دالةغير   ٩,٢١  ٥,٧٧١  ٠,٠١  ٢
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) ٠,٠١(غير دالة عند مستوى ) ٥,٧٧(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٥٠(من جدول    
و تشير إلى عدم وجود عدم وجود عالقة بين نتائج الداللة اإلحصـائية و الداللـة   

تشـير  ) ٠,٣٨(بالرغم أن قيمة األثر ) هـ١٤٢٧(الفروض عام  الختباراتالعملية 
 .إلى داللة عملية متوسطة

 ): ١٩المجلد (  ـه ١٤٢٨عام -٤
  )  ٥١( جدول 
  )هـ ١٤٢٨ (عاملية للبحوث المنشورة بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم

  عملیة        
 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة إحصائیة

 %٥٥٫٠٠ ٦٦  %٢٢٫٥٠ ٢٧ %١٢٫٥٠ ١٥ %٢٠٫٠٠ ٢٤ دال

 %٤٥٫٠٠ ٥٤ %٢٫٥٠ ٣ %٢٫٥٠ ٣ %٤٠٫٠٠ ٤٨ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ١٢٠ %٢٥٫٠٠ ٣٠ %١٥٫٠٠ ١٨ %٦٠٫٠٠ ٧٢ إجمالي

مع نتائج الداللة العمليـة   اتفقتلوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية ) ٥١(من جدول 
) ٤٨(حيـث  %) ٧٥(بنسبة  اختبارا) ٩٠( في) هـ١٤٢٨(الفروض عام  الختبارات

دال إحصـائياً مـع    اختبار) ٤٢(دال إحصائيا مع داللة عملية ضعيفة و  غير اختبار
  .داللة عملية قوية أو متوسطة

دال إحصائيا مع داللة  اختبار) ٢٤(حيث %) ٢٥(بنسبة  اختبار) ٣٠( فيواختلفت    
  .غير دالة إحصائياً مع داللة عملية قوية أو متوسطة اختبارات) ٦(عملية ضعيفة و

 الختبـارات الداللة العملية  لمعرفة هل هناك عالقة بين نتائج الداللة اإلحصائية وو   
و تـم تلخـيص النتـائج     كايمربع  اختبار استخدامتم ، )هـ١٤٢٨(الفروض عام 

  : التاليبالجدول 
  ) ٥٢( جدول 

  )هـ١٤٢٨(عام  في صائية الختبارات الفروضنتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلح 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٢٦٦  دالة  ٩,٢١  ٣٤,٣٤٣  ٠,٠١  ٢
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دالة إحصائيا عند مستوى ) ٣٤,٣٤(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٥٢(من جدول    
الداللة العملية ة بين نتائج الداللة اإلحصائية وو تشير إلى وجود عالق) ٠,٠١(داللة
ذلك مع الداللـة   فيوتتفق ، )هـ١٤٢٨(الفروض اإلحصائية للعام  اختبارات في

 .     إلى داللة عملية قوية) ١,٢٧(حيث تشير قيمة حجم األثر العملية 

 ): ٢٠المجلد (  ـه ١٤٢٩عام -٥
  ) ٥٣( جدول 
  هـ ١٤٢٩لية للبحوث المنشورة سنة بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم

  عملیة      
 إحصائیة

 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة

 %٦٢٫٩٧ ١٩٩ %٣٠٫٧٠ ٩٧ %١٢٫٠٣ ٣٨ %٢٠٫٢٥ ٦٤ دال

 %٣٧٫٠٣ ١١٧ %٠٫٠٠ ٠ %٠٫٠٠ ٠ %٣٧٫٠٣ ١١٧ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ٣١٦ %٣٠٫٧٠ ٩٧ %١٢٫٠٣ ٣٨ %٥٧٫٢٨ ١٨١ إجمالي

لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللة العملية ) ٥٣(من جدول 
%) ٧٩,٧٥(بنسـبة   اختبـار ) ٢٥٢(في ) ـه ١٤٢٩(في اختبارات الفروض للعام 

اختبار دال ) ١٣٥(غير دال إحصائيا وداللته العملية ضعيفة و  اختبار) ١١٧(منها 
  .إحصائياً مع داللة عملية قوية أو متوسطة

جميعها دالة إحصائيا مع أن داللتها %) ٢٠,٢٥(بنسبة  اختبار) ٦٤(واختلفت في 
  .العملية ضعيفة

ة الختبارات الداللة اإلحصائية والداللة العملي نتائج ولمعرفة هل هناك عالقة بين
تم استخدام اختبار مربع كاي، وتـم تلخـيص النتـائج    ) ـه ١٤٢٩(الفروض لعام 
  :بالجدول التالي 
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  ) ٥٤( جدول 
  )هـ١٤٢٩(نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحصائية الختبارات الفروض اإلحصائية في 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٧٦٧  دالة  ٩,٢١  ١٣٨,٥٧١  ٠,٠١  ٢

دالة إحصـائيا عنـد   ) ١٣٨,٥٧١(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٥٤(من جدول    
، وتشير إلى وجود عالقة بين الداللة اإلحصائية والداللـة  )٠,٠١(مستوى داللة 

، وتتفق في ذلك مع الداللة العملية )ـه ١٤٢٩(ة الختبارات الفروض لعامالعملي
  .عملية قويةإلى داللة ) ١,٧٧(حيث تشير قيمة حجم األثر 

 ): ٢١المجلد (  ـه ١٤٣٠عام -٦
  ) ٥٥( جدول 

  )هـ ١٤٣٠(عاملية للبحوث المنشورة بيانات الداللة اإلحصائية والداللة العم 
  عملیة      

 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة إحصائیة

 %٨٠٫٩٨ ٦٣٠ %١٨٫٦٤ ١٤٥ %٣٦٫١٢ ٢٨١ %٢٦٫٢٢ ٢٠٤ دال

 %١٩٫٠٢ ١٤٨ %١٫٤١ ١١ %٠٫٦٤ ٥ %١٦٫٩٧ ١٣٢ غیر دال

 %١٠٠٫٠٠ ٧٧٨ %٢٠٫٠٥ ١٥٦ %٣٦٫٧٦ ٢٨٦ %٤٣٫١٩ ٣٣٦ إجمالي

ة لوحظ أن نتائج الداللة اإلحصائية اتفقت مع نتائج الداللة العملي) ٥٥(من جدول    
منهـا  %) ٧١,٧٢(سبة بن اختبار) ٥٥٨(في ) هـ ١٤٣٠(الختبارات الفروض لعام

اختبـار دال  ) ٤٢٦(و، ضـعيفة دال إحصائياً مع داللة عمليـة  غير  اختبار) ١٣٢(
  .متوسطةإحصائيا مع داللة عملية قوية أو 

اختبـارات دالـة   ) ٢٠٤(منهـا  %) ٢٨,٢٨(بنسبة  اختبار) ٢٢٠(واختلفت في    
غيـر دال إحصـائياً مـع أن     اختبار) ١٦(مع أن داللتها العملية ضعيفة و إحصائياً

  .داللتها العملية قوية أو متوسطة
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رات ولمعرفة هل هناك عالقة بين نتائج الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبا   
، تم استخدام اختبار مربـع كـاي، وتـم    )هـ ١٤٣٠(في عام الفروض المنشورة 

  :تلخيص النتائج بالجدول التالي 
  ) ٥٦( جدول 

  )هـ١٤٣٠(عام  فيائية الختبارات الفروض نتيجة اختبار مربع كاي للعالقة بين الداللة العملية والداللة اإلحص

درجات 
  الحرية

مستوى 
  αالمعنوية 

2χ  
  المحسوبة

2χ  
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائية

حجم األثر 
ω  

الداللة 
  العملية

  قوية  ١,٠١٦  دالة  ٩,٢١  ١٥٩,٤٧٤  ٠,٠١  ٢

دالة إحصائياً عند مسـتوى  ) ١٥٩,٤٧(تبين أن قيمة مربع كاي ) ٥٦(من جدول    
وتشير إلى وجود عالقة بين نتائج الداللة اإلحصـائية والداللـة العمليـة    ) ٠,٠١(

، واتفقت مع الداللة العملية حيث تشير قيمـة  )هـ ١٤٣٠(الختبارات الفروض لعام 
  .إلى داللة عملية قوية) ١,٠٢(حجم األثر 

أن نتـائج الداللـة اإلحصـائية    من خالل اإلجابة على التساؤل السـابق   لوحظو   
–١٤٢٨–١٤٢٦–١٤٢٥(من الداللة العملية بدرجة قوية في األعوام نتائج ارتبطت ب

إلـى دالـة   لالسـتقاللية  مربع كاي اختبار حيث أشارت قيمة ) هـ١٤٣٠–١٤٢٩
  .إحصائيا ودلت قيمت حجم األثر على داللة عملية قوية

ـ ١٤٢٧(ي غير دالة إحصائيا للعام بينما كانت قيمة مربع كا    لتشـير إلـى    )هـ
مع ، عاماستقالل الداللة اإلحصائية عن الداللة العملية الختبارات الفروض في ذلك ال

  .أن قيمة حجم األثر أشارت إلى داللة عملية متوسطة
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 /سادسالتساؤل ال

نتائج الداللة العمليـة فـي البحـوث المنشـورة بمجلـة       هل هناك فروق في   
جامعة أم القرى للعلوم التربويـة واالجتماعيـة واإلنسـانية فـي الفتـرة مـن       

  .وفقا لعام النشر؟) هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٥(

من  النشرعام الداللة العملية وفقا لتكرارات  تم تلخيص، لإلجابة على هذا التساؤل   
  :بالجدول التالي) هـ١٤٣٠ –١٤٢٥(

 ) ٥٧( جدول 
  )هـ ١٤٣٠ - ١٤٢٥(لفرضيات الخاصة باألعوام من ختبارات تكرارات الداللة العملية ال

الداللة     
  العملیة

 العام   
 % إجمالي % قویة % متوسطة % ضعیفة

 %٢٢٫٩٠ ٥٠٩  %٦٫٣٤ ١٤١ %٣٫٥١ ٧٨ %١٣٫٠٥ ٢٩٠ ھـ١٤٢٥

 %١٤٫٩٨ ٣٣٣ %٤٫٦٣ ١٠٣ %٢٫٧٠ ٦٠ %٧٫٦٥ ١٧٠ ھـ ١٤٢٦

 %٧٫٥١ ١٦٧ %١٫٥٣ ٣٤ %٠٫٩٠ ٢٠ %٥٫٠٨ ١١٣ ھـ ١٤٢٧

 %٥٫٤٠ ١٢٠ %١٫٣٥ ٣٠ %٠٫٨١ ١٨ %٣٫٢٤ ٧٢ ھـ ١٤٢٨

 %١٤٫٢٢ ٣١٦ %٤٫٣٦ ٩٧ %١٫٧١ ٣٨ %٨٫١٤ ١٨١ ھـ ١٤٢٩

 %٣٥٫٠٠ ٧٧٨ %٧٫٠٢ ١٥٦ %١٢٫٨٧ ٢٨٦ %١٥٫١١ ٣٣٦ ھـ ١٤٣٠

 %١٠٠٫٠٠ ٢٢٢٣ %٢٥٫٢٤ ٥٦١ %٢٢٫٤٩ ٥٠٠ %٥٢٫٢٧ ١١٦٢ إجمالي

استعرضـت  )  هـ ١٤٣٠ -هـ١٤٢٥(ي الفترة من لوحظ أنه ف) ٥٧(من جدول    
 على األعوام بنسب متفاوتةد الفرضيات اعدا ت، وقد توزعفرضية) ٢٢٢٣(الدراسة 
ـ ١٤٢٥(العام في ف ،كما يلي فرضـيات بنسـبة بلغـت    ) ٥,٩(كـان عـددها    )هـ

فرضـية داللتهـا   ) ٧٨(فرضية داللتها العملية ضعيفة، و )٢٩٠(، منها %)٢٢,٩٠(
سبة الفرضيات في فرضية بداللة عملية قوية، بينما كانت ن) ١٤١(العملية متوسطة و

) ١٧٠(، منها %)١٤,٩٨(فرضية بنسبة ) ٣٣٣(أقل وبتكرار بلغ ) هـ١٤٢٦(العام 
) ١٠٣(فرضية داللتها العمليـة متوسـطة و   ) ٦٠(فرضية داللتها العملية ضعيفة و 

ـ ١٤٢٧(فرضيات بداللة عملية قوية، كما اشتملت بحوث العـام   ) ١٦٧(علـى  ) هـ
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فرضية ) ٢٠(فرضية داللتها العملية ضعيفة و) ١١٣(، منها %)٧,٥١(فرضية بنسبة 
) هـ ١٤٢٨(ملية قوية، وكان العام لة عفرضية بدال) ٣٤(داللتها العملية متوسطة و 

بنسـبة  فرضـية  ) ١٢٠(األقل في نسبة تكرار الفرضيات إذ بلغ عـدد الفرضـيات   
داللتها العمليـة  فرضية ) ١٨(فرضية داللتها العملية ضعيفة و) ٧٢(منها ، %)٥,٤٠(

سابق إلى أنه فـي  يشير الجدول ال كذلك .فرضية بداللة عملية قوية) ٣٠(متوسطة و 
، %)١٤,٢٢(فرضية وبنسبة بلغـت  ) ٣١٦(، بلغ عدد الفرضيات )هـ١٤٢٩(ام الع

) ٩٧(داللتها العملية متوسـطة و  ) ٣٨(فرضية داللتها العملية ضعيفة و ) ١٨١(منها 
ـ  ١٤٣٠(في عينة الدراسـة  ولوحظ بأن آخر عام . فرضية بداللة عملية قوية ، )هـ

نسـبة بلغـت   فرضـية ب ) ٧٧٨(قـدره  من الفرضيات تكرار كانت فيه أعلى نسبة 
ية داللتهـا  فرض) ٢٨٦(اللتها العملية ضعيفة و فرضية د) ٣٣٦(، منها %)٣٥,٠٠(

  .فرضية بداللة عملية قوية) ١٥٦(العملية متوسطة و 
ولدراسة وجود فروق معنوية بين مستويات الداللة العملية في السنوات السـتة  

، وتم عمل جدول في اتجاه واحد لتحليل التباين )ف(محل الدراسة تم استخدام اختبار 
   :تحليل التباين التالي 

  )  ٥٨( جدول 
تحليل التباين الختبار معنوية الفروق بين مستويات الداللة العملية الخاصة باألعوام من بيانات 

  هـ  ١٤٣٠ - ١٤٢٥

Ftab Fcal MSS SS D.O.F S.O.V 

٥ ٤٥١١٤,١ ٩٠٢٢,٨ ٠,٩٢ ٣,١١  Between 

  ١٢ ١١٧٣٨٨ ٩٧٨٢,٣٣ Within 

   ١٧ ١٦٢٥٠٢ Total 

غيـر  ) ٠,٩٢(اختبار تحليل التباين األحادي ) ف(تبين أن قيمة ) ٥٩(من جدول 
دالة إحصائياً أي أنه ال توجد فروق معنوية بين مستويات الداللة العمليـة الخاصـة   

  .)هـ ١٤٣٠ – ١٤٢٥(باألعوام من 



  
- ٨٨  -

  
  
  
  

  ــــل اخلامسالفص
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  :ملخص النتائج
   اختباراً) ٢٤٤٢(من اختبار) ٢٢٢٣(عدد اختبارات الفروض المعتمدة في الدراسة 

بمجلة جامعة  في البحوث الكميةختبارات الفروض اإلحصائية اإلجمالي العدد الهو 
 .)هـ١٤٣٠-١٤٢٥(لألعوام من االجتماعية واإلنسانيةأم القرى للعلوم التربوية و

  تم حساب الداللة العملية جنباً إلى جنب مع الداللة اإلحصـائية  اختباراً ) ٢٢٢٣(من
ومن ثم تـم حسـاب   ، )%٠,٧٢( اختبار فقط بنسبة ضعيفة جداً هي) ١٧(في عدد 

 .االختبارات في هذه الدراسةالداللة العملية لبقية 

  مستويات للداللة اإلحصـائية فـي فحـص فرضـيات الدراسـة      ثالثةتم استخدام 
ــي ــث ، ).٠,٠٠١،  ٠,٠١،  ٠,٠٥ (ه ــم حي ــتخدامت ــة  اس ــتوى المعنوي مس

) ٧٥٨(، تالهـا عـدد   %)٦٥،١٤(فرضـية بنسـبة   ) ١٤٤٨(في عـدد  ) ٠,٠٥(
وأخيـراً تـم   ، %)٣٤,١(بنسـبة  ) ٠,٠١(فرضية استخدمت     مستوى المعنويـة 

اختبـار فقـط وبنسـبة تكـاد     ) ١٧(في عدد ) ٠،٠٠١(استخدام مستوى المعنوية 
 .)% ٠،٧٦(ال تذكر

 ًعدد االختبـارات  و .)%٧١,٧(اختبار بنسبة )١٥٩٤(عدد االختبارات الدالة إحصائيا
 .)%٢٨,٣(اختباراً بنسبة )٦٢٩(الغير دالة إحصائياً

  ٥٢,٢٧(اختباراً بنسـبة )١١٦٢(االختبارات ذات الداللة العملية الضعيفة عددها%( ،
، )%٢٢,٤٩ (اختباراً بنسبة)٥٠٠(االختبارات ذات الداللة العملية المتوسطة عددهاو
 .)%٢٥,٢٤(اختباراً بنسبة )٥٦١(االختبارات ذات الداللة العملية القوية عددهاو

  صاحب أعلى تكرار بعدد سطي عينتين مستقلتينللفرق بين متو) ت(اختبارلوحظ أن 
 )٤٥٧( معامل االرتباط لبيرسون اختبارويليه ، )%٢٢,٥٨ ( نسبةواختبار  )٥٠٢(

 )٣٧٠(معنوية الفرق بين معـاملي االرتبـاط    اختبارثم  ،)%٢٠,٥٦(اختبار بنسبة
 لتحليـل التبـاين فـي اتجـاه واحـد     ) ف( اختبـار ثم  ،)%١٦,٦٤(اختبار بنسبة

 .)%١٦,٦٠(اختبار بنسبة)٣٦٩(
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  ٨٩٦(عددبتخصص اإلدارة التربوية هي االختبارات األكثر تكراراً وفق التخصص( 
، )%٣٢،٦١(نسبةاختبار و )٧٢٥(عددبطرق التدريس ، ثم )%٤٠،٣١(نسبةو اختبار
، وأخيـراً تخصـص   )%٢٥،١٥(نسـبة  اختبـار و )٥٥٩(عددبعلم النفس  ويليهما

 .)%١،٩٣(نسبةو اختبار )٤٣(عددبالجغرافيا 

  ًفي االختبـارات   قوياً بنتائج الداللة اإلحصائيةارتبطت نتائج الداللة العملية ارتباطا
ارتبطت بدرجة متوسطة ، بينما طرق التدريسو اإلدارة التربوية يالمتعلقة بتخصص

في االختبارات تبارات المتعلقة بتخصص علم النفس، وكان االرتباط ضعيفاً في االخ
  .بتخصص الجغرافياالمتعلقة 

  األعوامفروق معنوية بين مستويات الداللة العملية بحسب وجد تال. 

  :التوصيات
وضع معايير جديدة لقبول األبحاث المنشورة في مجلة جامعة أم القرى للعلوم  .١

التربوية واالجتماعية والنفسية باعتماد الداللة العملية جنبا إلـى جنـب مـع    
تماد على الداللة اإلحصائية وحدها قـد يكـون   الداللة اإلحصائية، ألن االع

 .مضلال في أكثر األحيان
بتوجيه أساتذتها إلى استخدام مفهوم الداللة العملية أن تقوم الجامعات العربية  .٢

  .اإلحصائية إلى جانب الداللة

  :املقرتحات 
إجراء دراسة مشابهة تشمل الرسائل المنشورة فـي المجـالت العلميـة فـي      -١

مقارنة النتائج بنتائج هذه أخرى، وكذلك في الجامعات العربية لجامعات محلية 
 .الدراسة

إعادة تطبيق هذه الدراسة على رسائل الماجستير والدكتوراه فـي جامعـة أم    -٢
 .القرى والجامعات المحلية األخرى 
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منح مزيد من االهتمام بالداللة العملية في البحث التربوي المحلي والعربي، حيث  -٣
 .الموضوع لم ينل من االهتمام في العالم العربي ما ناله في العالم الغربيأن هذا 

:اخلامتة 

واقـع   ذه الدراسة التي تناولتأبدأ بحمد اهللا تعالى وشكره أن أعانني على إنهاء ه
مـن   للبحوث المنشورة بمجلة جامعة أم القـرى الداللة اإلحصائية والداللة العملية 

خالل وصف هذا الواقع ومناقشة نتائجه ومقارنة هذه النتائج مع نتائج ما يشببها من 
أهميتها ، هذه الدراسة مفهوم الداللة اإلحصائيةتناول الباحث في  كما، دراسات سابقة

وبعض جوانب القصور فيها وأهمية اقتران الداللة العملية بها في نتائج الدراسـات  
وأن نثق في األحكام التي نصدرها ، على قرارات أكثر دقة العلمية من أجل الحصول

ال ، نتيجة تلك الدراسات وأنها تعود لتأثير المتغير المستقل علـى المتغيـر التـابع   
أمال في أن يستفيد الباحث مما وكل ذلك .كحجم العينة وقوة االختبار، ألسباب أخرى

ـ  بذلك رد وأن ي ،لى أرض الواقعع ذلكق يبتطبتعلمه  متـه  أل ن الجميـل شـيء م
   .ووطنهمجتمعه و

هذا واهللا أعلم وصلى ، وختاما يأمل الباحث أن يكون قدم ما ينفع أمته ووطنه ودينه
  .اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  قائمة املراجع
  :املراجع العربية/ أوال
اإلحصـائية والعمليـة وقـوة االختبـارات      لـة واقع الدال. )١٩٩٨(ألطاف ، إبراهيم

اإلحصائية المستخدمة في رسائل ماجستير علـم الـنفس التربـوي فـي الجامعـة      
  .الجامعة األردنية ، األردن ،  غير منشورة رسالة ماجستير.  األردنية

في  يحصائمناهج البحث وطرق التحليل اإل). ١٩٩١(أبو حطب، فؤاد و صادق، آمال 
  .األنجلو المصرية :، القاهرة  العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية

، منـاهج البحـث فـي العلـوم النفسـية والتربويـة      ). ٢٠٠٧(عالم، رجاء محمودأبو
  .دار النشر للجامعات:القاهرة 

مشكالت الداللـة اإلحصـائية فـي البحـث التربـوي      ). ٢٠٠١(بابطين، عادل احمد 
  .، كلية التربية، جامعة أم القرىغير منشورةماجستير، رسالة وحلول بديلة

العالقة بين الداللة االحصائية وحجم التأثير في البحوث ). ٢٠١٠(مصطفى حسين، باهي
  . المؤتمر العلمي السادس عشر إلعداد المعلم وتنميته، القاهرة، التربوية والنفسية

،  عقـل البشـري  علـم الـنفس اإلحصـائي وقيـاس ال     .)١٩٧١(فؤاد السـيد ، البهي
  .دار الفكر العربي: القاهرة 

تصاميم البحوث العلمية ودورهـا فـي صـدق نتـائج      .)٢٠٠٦(الثبيتي، على حامد 
  ).١٠٨(، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد الدراسات التربوية

البحوث النفسية والتربويـة   فياإلحصاء وتصميم التجارب ). ١٩٩٥(، زكريا الشربيني
  .األنجلو المصرية  :، القاهرة  واالجتماعية
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ــات  ــان ، حجيم ــين وعلي ــل ، تحس ــع الدال)  ١٩٩٧(خلي ــةواق ــائية  ل اإلحص
ــائل       ــي رس ــتخدمة ف ــائية المس ــارات اإلحص ــوة االختب ــة وق والعملي

مجلــة العلــوم . ماجســتير االرشــاد النفســي والتربــوي بالجامعــة األردنيــة 
  . ٤٠٨ -٣٩٨، )  ٢(العدد ، )  ٢٤(المجلد ، التربوية 

  .دار الفكر العربي :القاهرة ،اإلحصاء النفسي). ١٩٩٧(السيد محمد، خيري

واقع الداللة اإلحصـائية والداللـة العمليـة وقـوة االختبـار      ) ٢٠٠٠(ابراهيم ، رشاد
دراسات العلوم التربويـة فـي   بحوث مجلة لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في 

  .األردنيةفي الجامعة ، )١٩٩٨ – ١٩٩٧(األعوام 

و ) ت(والداللة العملية في اختبـار   الداللة اإلحصائية). ١٩٩٥(الصائغ، ابتسام حسن 
، دراسة تقويمية مقارنة لرسائل الماجستير في كلية التربية بجامعة أم القـرى ): ف(

  .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة

اإلحصـاء لطـالب الدراسـات االقتصـادية      .)٢٠٠١(عادل، والحميد عبدو الصياد،
  .للنشر والتوزيع ظدار حاف :جدة.واإلدارية

الداللـة العمليـة وحجـم العينـة المصـاحبتين      . )١٩٨٨(الصياد، عبدالعاطي أحمد 
،بحـوث  في البحث التربـوي والنفسـي العربـي     -ت-للداللة اإلحصائية الختبار

  .القاهرةمؤتمر البحث التربوي بين الواقع والمستقبل ، 

مجـال تعلـيم    فيتحليل نتائج بحوث تنمية التفكير ). ٢٠٠٤(عبد المجيد، أحمد صادق
 فـي وتعلم الرياضيات في ضوء مفهوم الداللتين اإلحصائية والعمليـة، دراسـات   

  ). ٩٩(العدد ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس . المناهج وطرق التدريس

حصائية االستداللية البارامترية والالبارامترية في األساليب اإل ٠)١٩٩٣(عالم، صالح 
  .دار الفكر العربي  :، القاهرة  تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية
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دراسة تقويمية مقارنة الستخدام األساليب اإلحصائية في  ).١٤٣٣(العمري، سعد عوض
رسالة  .هـ١٤٣٠-١٤٢٠رسائل الماجستير بكلية التربية بجامعة أم القرى لألعوام 

  .جامعة أم القرى، ماجستير غير منشورة

اإلحصـاء للباحـث فـي    ). ٢٠٠٠(عوده،أحمد سليمان و الخليلـي، خليـل يوسـف   
  .، اربد، دار األملالتربية والعلوم اإلنسانية

دار ، السـويس  ، اإلحصـاء السـيكولوجي التطبيقـي   ). ٢٠٠٠(عبدالرحمن، عيسوي
  .المعرفة الجامعية

واقع الداللة اإلحصائية والداللة العملية وقوة االختبـار   .)٢٠٠٣(فريال محمود ، الحاج
لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في رسائل الماجستير الصادرة عن كلية العلـوم  

  .جامعة مؤتة :  رسالة ماجستير غير منشورة. التربوية

ـ   ،  )٢٠٠٧(حسـان  العمـري و كامـل ثـامر   ،الكبيسي  ي أخالقيـات اإلحصـاء ف
 –، المـؤتمر اإلحصـائي العربـي األول ، عمـان     البحوث التربويـة والنفسـية   

  .١٨٧-١٦٩، ص  ٢٠٠٧نوفمبر  ١٣ –األردن 

 واالجتماعيةالعلوم النفسية والتربوية  فياألساليب اإلحصائية  ٠)٢٠٠٠(مراد، صالح 
  .األنجلو المصرية  :، القاهرة 

الوجه المكمل للداللة اإلحصائية ، المجلة  –حجم التأثير ). ١٩٩٧(فام  رشديمنصور،
  . ٧٥-٥٧، ) ١٦(، العدد المصرية للدراسات النفسية 

، بغداد، التصميم التجريبي والتحليل اإلحصائي). ١٩٦٧(، المنصورة، إبراهيم يوسف 
  .دار المعارف 

 والبحـوث  الدراسـات  معهـد  .للبيانـات  اإلحصائي التحليل ). ٢٠٠٧(أماني ،موسى
  .القاهرة جامعة : اإلحصائية
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دراسة تقويمية مقارنـة لألسـاليب اإلحصـائية التـي     ). ١٩٩١(النجار، عبد اهللا عمر
استخدمت في تحليل البيانات رسائل الماجستير في كل من كلية التربية بجامعـة أم  

، رسـالة  القرى بمكة المكرمة وكلية التربيـة بجامعـة الملـك سـعود بالريـاض     
  .جامعة أم القرى، ير منشورةغماجستير

استخدام حجم األثر لفحص الداللة العملية للنتائج في الدراسـات  ) ٢٠٠٦(نصار، يحي 
كليـة  )٥٩-٣٦( ص،)٢(العدد، ،المجلد السابعالكمية، مجلة العلوم التربوية والنفسية

  . جامعة البحرين: التربية 

 ٢االجتماعية والسـلوكية ج اإلحصاء والقياس في العلوم  .)٢٠٠٨(نوري، محمد عثمان
 .مكتبة الشقري،، الرياض اإلحصاء االستداللي
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  ) ١( ملحق رقم 
  لمجموعة االختبارات المستخدمة في الدراسةطرق حساب حجم التأثير 

اسم القيمة 
  المحسوبة

اختبار الداللة   القاعدة الرياضية  الرمز
  اإلحصائية المناظر

  تفسير القيم
  التقييم  القيمة

d 
 d  لكوهين

1 2g ro u p g ro u p

p o o le d

x x
S D



  

الفرق بين 
متوسطين للعينات 

  المستقلة

  ضعيف  0.49 – 0.2
  متوسط  0.79 – 0.5

  كبير  فأكثر 0.8

η2   إيتا تربيع 
2

2 1
t

t n   
الفرق بين متوسطين 
  للعينات غير المستقلة

  معامل االنحدار
  الوسط الحسابي

  ضعيف 0.01 - 0.059

  متوسط  0.139 - 0.06

  كبير  فأكثر  0.14

  r2 r2  مربع آر 
معامالت االرتباط 
الخطي واالرتباط 

  الخطي الجزئي

  ضعيف  0.29 – 0.01

  متوسط  0.49 - 0.3

  كبير  فاكثر 0.5

الفرق بين 
معاملي 

  فيشر
q 

1 2r rZ Z بحيث  
1 1ln
2 1ir

rZ
r

    
  

الفرق بين معاملي 
  االرتباط

  ضعيف  0.29 – 0.01
  متوسط  0.49 - 0.3

  كبير  فاكثر 0.5

 ω  أوميجا

2

2

4
n

  

  ٢2xوفي حالة الجدول 
2

n


  

  2χمربع كاي 
  لجودة التوفيق

  2χمربع كاي 
  لالستقالل

  ضعيف  0.29 – 0.01

  متوسط  0.49 - 0.3

  كبير  فاكثر 0.5
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القيمة اسم 
  القاعدة الرياضية  الرمز  المحسوبة

اختبار الداللة 
  اإلحصائية المناظر

  تفسير القيم

  التقييم  القيمة

  إيتا تربيع
لمتغير 
  واحد

η2 b e tw ee n

to tal

S S
S S  

  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  تحليل االنحدار الخطي

  ضعيف 0.01 - 0.059

  متوسط  0.139 - 0.06

  كبير  فأكثر  0.14

  إيتا تربيع
لمتغير 
  واحد

η2 0 0

0 0 E

F df
F df df  

  تحليل التباين
  تحليل التغاير

  تحليل االنحدار الخطي

  ضعيف 0.01 - 0.059

  متوسط  0.139 - 0.06

  كبير  فأكثر  0.14

  دي تربيع
ذو متغيرين 

  مستقلين
D2  

 
2

1 2

N T
n n حيث  

2 ( 2)
( 1)
N PFT
N P




 
  

  تحليل التباين المتعدد
  تحليل التغاير المتعدد

تحليل االنحدار 
  المتعدد

  ضعيف 0.49 – 0

  متوسط  0.99 – 0.5

  كبير  فأكثر 1

  آر تربيع
  المضبوطة

R2
adj 

2 ( 1)(1 )
( 1)
NR R
N K




 
  

تحليل االنحدار 
  المتعدد

  ضعيف 0.01 - 0.059

  متوسط  0.139 - 0.06

  كبير  فأكثر  0.14
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  ) ٢( ملحق رقم 
  لمقارنة متوسط عینة بمتوسط مجتمع) ت(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

   x S n رقم
α Tcal Ttab  الداللة

 العلم العدد اإلحصائیة

          
          

  
  ) ٣( ملحق رقم 
  للفرق بین متوسطي عینتین مستقلتین) ت(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 
  

  رقم
  العینة الثانیة  العینة األولى

α  Tcal 
  الداللة

  العلم  العدد  )ال –نعم(
1x  s1 n1 2x  s2 n2 

                        
                        

  
  ) ٤( ملحق رقم 
  للفرق بین متوسطي عینتین مترابطتین) ت(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

 رقم
  
 n 

  
α Tcal Ttab  الداللة

 العلم العدد اإلحصائیة

         
         

  
  ) ٥( ملحق رقم 

  لتحلیل التباین في اتجاه واحد) ف(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

عدد   رقم
  العینات

درجات 
 SST SSE SSTOT MSE α  Fcal  الحریة

  الداللة
  العلم  العدد  )ال–نعم(

                        
                        

  
  ) ٦( ملحق رقم 

  لتجانس التباین) ف(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

 s1 s2  n1 n2  α Fcal Ftab رقم
الداللة 

 العلم العدد اإلحصائیة
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  ) ٧( ملحق رقم 
  لتحلیل االنحدار) ف(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

 N K α Fcal R Ftab رقم
الداللة 

 العلم العدد اإلحصائیة
           
           

  
  ) ٨( ملحق رقم 

  لتحلیل التباین المتعدد) ف(نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 

 n1  n2  n1+ n2  رقم
عدد 

المتغیرات 
 Pالتابعة 

α  Fcal 
  الداللة

  العلم  العدد  )ال–نعم(

                    
                    

  
  ) ٩( ملحق رقم 

  لالستقاللیة مربع كاينموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار 
   n  رقم

حجم  
  العینة

2χ 
  المحسوبة

D F  
درجات 
  الحریة

α  
2χ   

  الجدولیة
  الداللة

  العلم  العدد )ال–نعم(

                  
                  

  
  ) ١٠( ملحق رقم 

  معامل االرتباط لبیرسون نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار
 r  رقم

  معامل االرتباط
n   

  الداللة   α  حجم العینة 
  العلم  العدد )ال –نعم (

              
              

  
  ) ١١( ملحق رقم 

   معنویة الفرق بین معاملي االرتباط  نموذج جمع البیانات من األبحاث الكمیة الختبار
  الداللة  n1  r1  n2  r2  α  رقم

  العلم  العدد )ال–نعم(
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  )  ١٢( ملحق رقم 
  لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع) ت(نموذج بيانات اختبار 

رقم 
 الفرضیة

α Ttab Tcal  الداللة
 العلم الداللة العملیة η٢ اإلحصائیة

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٢ ال ٠٫٥١٩ ١٫٩٧٥ ٠٫٠٥ ١

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١٤ ال ١٫٥٥٠ ١٫٩٧٥ ٠٫٠٥ ٢
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٣ ال ٠٫٧٣٨ ١٫٩٧٥ ٠٫٠٥ ٣
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٦ ال ١٫٣٧٦ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٤

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠ ال ٠٫١٦٦ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٥

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٦ ال ١٫٣١٦ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٦

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٦ ال ١٫٣٧٦ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٧
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٢ ال ٠٫٧٥٩ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٨
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠١ ال ٠٫٣٩٧ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٩

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٥ ال ١٫٢٩٥ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٠

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٥ ال ١٫٢١٩ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١١

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٣ ال ٠٫٩٢٧ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٢

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠ ال ٠٫٢٧٩ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٣

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٩ نعم ٤٫٠٠٢ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٤

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٥٥ نعم ٤٫٢٢٦ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٥

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٥٣ نعم ٤٫١٥١ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٦

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١٥ نعم ٢٫١٦٥ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٧
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٣٩ نعم ٣٫٥٥٠ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٨
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٧ نعم ٣٫٨٩٨ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ١٩

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٨ نعم ٣٫٩٢٨ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٢٠

 نفس علم ضعیفة ٠٫٠٢٠ نعم ٢٫٤٨٠ ١٫٩٦٨ ٠٫٠٥ ٢١



  
- ١٠٤ -

  )  ١٣(  ملحق رقم 
 للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين) ت(نموذج بيانات اختبار 

رقم 
الداللة  α Tcal Ttab الفرضیة

الداللة  d اإلحصائیة
 العلم العملیة

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٣٨٣ ال ١٫٩٩٣ ١٫٦٤٨ ٠٫٠٥ ١

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٣٠ ال ٢٫٠٢٤ ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٥ ٢

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٣٨١ ال ١٫٩٨١ ١٫٩٧١ ٠٫٠٥ ٣

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١٥ ال ١٫٩٧٨ ٠٫٠٨٦ ٠٫٠٥ ٤

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٢٦٨ ال ١٫٩٧٥ ١٫٧١٨ ٠٫٠٥ ٥

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٠٥ ال ١٫٩٧٤ ٠٫٦٧٤ ٠٫٠٥ ٦

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٢١٠ ال ١٫٩٨٦ ١٫٠١٥ ٠٫٠٥ ٧

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٣٦ ال ١٫٩٧٦ ٠٫٧٢٦ ٠٫٠٥ ٨

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٣٥ ال ١٫٩٧٥ ٠٫٢٢٣ ٠٫٠٥ ٩

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٦٦ ال ١٫٩٦٦ ١٫٦٣٥ ٠٫٠٥ ١٠

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٠٣ ال ١٫٩٦٢ ١٫٦٧٥ ٠٫٠٥ ١١

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٥٣ ال ١٫٩٦٢ ٠٫٧٤٦ ٠٫٠٥ ١٢

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٠٦ ال ١٫٩٦٢ ١٫٣١٦ ٠٫٠٥ ١٣

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٤٧ ال ١٫٩٦٢ ٠٫٦٠٢ ٠٫٠٥ ١٤

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٥٦ ال ١٫٩٦٢ ٠٫٧٣٨ ٠٫٠٥ ١٥

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢٨ ال ١٫٩٦٢ ٠٫٣٥٢ ٠٫٠٥ ١٦

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٨٤ ال ١٫٩٧٠ ٠٫٧٠٥ ٠٫٠٥ ١٧

 تربویةإدارة  ضعیفة ٠٫٠١٠ ال ١٫٩٧٠ ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٥ ١٨

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٤٥ ال ١٫٩٧٠ ١٫١٨١ ٠٫٠٥ ١٩

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١٥٧ ال ١٫٩٦٥ ١٫٧٦٠ ٠٫٠٥ ٢٠



  
- ١٠٥ -

  )  ١٤(  ملحق رقم 
 للفرق بين متوسطي عينتين مترابطتين) ت(نموذج بيانات اختبار 

رقم 
الداللة  α Tcal Ttab الفرضیة

 η2 اإلحصائیة
الداللة 
 العلم العملیة

 إدارة تربویة متوسطة ٠٫٠٧٢ ال ٢٫٦٣٤ ٢٫٥٩ ٠٫٠١ ١
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٠ ال ٢٫٠١٣ ٠٫١٠٤ ٠٫٠٥ ٢
 طرق تدریس متوسطة ٠٫٠٧٦ ال ٢٫٠١٣ ١٫٩٤ ٠٫٠٥ ٣
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣٦ ال ٢٫٠١٣ ١٫٣٢ ٠٫٠٥ ٤
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٢٥ ال ١٫٩٨٨ ١٫٤٨٩ ٠٫٠٥ ٥
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٧ ال ١٫٩٨٨ ٠٫٧٩ ٠٫٠٥ ٦
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٤ ال ١٫٩٨٨ ٠٫٦١٦ ٠٫٠٥ ٧
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٣ ال ١٫٩٨٨ ٠٫٤٩٥ ٠٫٠٥ ٨
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٢٩ ال ١٫٩٨٨ ١٫٦٠٤ ٠٫٠٥ ٩
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٤٣ ال ١٫٩٨٨ ١٫٩٥٥ ٠٫٠٥ ١٠
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٢٥ ال ١٫٩٨٨ ١٫٤٧٨ ٠٫٠٥ ١١
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠١٣ ال ١٫٩٨٨ ١٫٠٤٨ ٠٫٠٥ ١٢
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٤ ال ٢٫٦٨٧ ٠٫٤٣ ٠٫٠١ ١٣
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣٢ ال ٢٫٦٨٧ ١٫٢٣ ٠٫٠١ ١٤
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٥١ ال ٢٫٦٨٧ ١٫٥٦٨ ٠٫٠١ ١٥
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٥١ ال ٢٫٦٨٧ ١٫٥٦٨ ٠٫٠١ ١٦
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣٣ ال ٢٫٦٣٤ ١٫٧٢٤ ٠٫٠١ ١٧
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١٨ ال ١٫٩٧٢ ١٫٨٩٧ ٠٫٠٥ ١٨
 طرق تدریس متوسطة ٠٫٠٦١ ال ٢٫٠٤٥ ١٫٣٧ ٠٫٠٥ ١٩
 طرق تدریس متوسطة ٠٫٠٩٣ ال ٢٫٠٢٦ ١٫٩٤٥ ٠٫٠٥ ٢٠
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠١٠ ال ٢٫٠٣٥ ٠٫٥٨٢ ٠٫٠٥ ٢١



  
- ١٠٦ -

  )  ١٥(  ملحق رقم 
 االنحدارلمعنوية معامل ) ت(نموذج بيانات اختبار 

 رقم
قیمة 

 α Tcal Ttab المعامل
الداللة 

 η٢ اإلحصائیة
الداللة 
 العلم العملیة

 إدارة تربویة متوسطة ٠٫٠٩٧ نعم ٢٫٥٨٨ ٦٫٦٤ ٠٫٠١ ٢٢٫٠٩ ١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٥٩ نعم ٢٫٥٨٨ ٥٫٠٦ ٠٫٠١ ١٫٦٨٢ ٢

 إدارة تربویة قویة ٠٫٣٨١ نعم ٢٫٥٨٨ ١٥٫٩١ ٠٫٠١ ٨٫٣٦٣ ٣

 إدارة تربویة قویة ٠٫٣٨١ نعم ٢٫٥٨٨ ١٥٫٨٩ ٠٫٠١ ١٠٫٦٥ ٤

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٤٣ نعم ٢٫٥٨٨ ٤٫٢٩ ٠٫٠١ ١٫٩٨٦ ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
- ١٠٧ -

  )  ١٦(  ملحق رقم 
 اختبار معنوية الفرق بين معاملي االرتباط نموذج بيانات 

الداللة  α Zcal Ztab رقم
الداللة  q اإلحصائیة

 العلم العملیة

 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١١٢ ال ١٫٩٦ ١٫٠٠٠ ٠٫٠٥ ١
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١١٣ ال ١٫٩٦ ٠٫٨٧٠ ٠٫٠٥ ٢
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٥٠ ال ١٫٩٦ ٠٫٤٥٠ ٠٫٠٥ ٣
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣٥ ال ١٫٩٦ ٠٫٢٨٠ ٠٫٠٥ ٤
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٨٢ ال ١٫٩٦ ٠٫٦١٠ ٠٫٠٥ ٥
 تدریسطرق  ضعیفة ٠٫١٧٥ ال ١٫٩٦ ١٫٢٣٠ ٠٫٠٥ ٦
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١٦٢ ال ١٫٩٦ ١٫٩٥٠ ٠٫٠٥ ٧
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٧٦ ال ١٫٩٦ ٠٫٧٤٠ ٠٫٠٥ ٨
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١٩٤ ال ١٫٩٦ ١٫٨٦٠ ٠٫٠٥ ٩
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٦٣ ال ١٫٩٦ ٠٫٤٨٠ ٠٫٠٥ ١٠
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٦٣ ال ١٫٩٦ ٠٫٥٩٠ ٠٫٠٥ ١١
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١٤٨ ال ١٫٩٦ ١٫٢٢٠ ٠٫٠٥ ١٢
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣١ ال ١٫٩٦ ٠٫٢٥٠ ٠٫٠٥ ١٣
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٨٦ ال ١٫٩٦ ٠٫٨٤٠ ٠٫٠٥ ١٤
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٣٢ ال ١٫٩٦ ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٥ ١٥
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٢٢٥ ال ١٫٩٦ ١٫٨٤٠ ٠٫٠٥ ١٦
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١١٨ ال ١٫٩٦ ٠٫٩٨٠ ٠٫٠٥ ١٧
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١٤٠ ال ١٫٩٦ ١٫٠٢٠ ٠٫٠٥ ١٨
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١٦٥ ال ١٫٩٦ ١٫٨٦٨ ٠٫٠٥ ١٩
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫١١٣ ال ١٫٩٦ ١٫٢٨٠ ٠٫٠٥ ٢٠

  



  
- ١٠٨ -

  )  ١٧(  ملحق رقم 
 لبيرسون معامل االرتباط نموذج بيانات اختبار

الداللة  r α رقم
الداللة  r٢ اإلحصائیة

 العلم العملیة

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٣٢٤٩ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٧- ١

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٥٢٩ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢٣ ٢

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢ ٣

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢ ٤

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٦٢٥ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢٥ ٥

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٠٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢- ٦

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٢٥ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥- ٧

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٠٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢- ٨

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٠١ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١- ٩

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٨٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢٢ ١٠

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٩ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ١١

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١ ال ٠٫٠٥ ٠٫١ ١٢

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١٤٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫١٢ ١٣

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٤١ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢١- ١٤

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤ ال ٠٫٠٥ ٠٫٢- ١٥

 علم نفس ضعیفة ٠٫٢٤٠١ ال ٠٫٠٥ ٠٫٤٩ ١٦

 علم نفس ضعیفة ٠٫٢٠٢٥ ال ٠٫٠٥ ٠٫٤٥ ١٧

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٩ ال ٠٫٠٥ ٠٫٣- ١٨

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٢٥ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥ ١٩

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٠١ ال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١ ٢٠

  



  
- ١٠٩ -

  )  ١٨  (ملحق رقم 
  لالستقاللیة مربع كاينموذج بيانات اختبار 

 ٢χ رقم
 ٢χ  D F α المحسوبة

 الجدولیة
الداللة 

الداللة  ω اإلحصائیة
 التخصص العملیة

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٧١ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ١٫٧٩ ١
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٩٦ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٣٫٣١٤ ٢
 نفسعلم  ضعیفة ٠٫٠٨٥ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٢٫٣٥ ٣
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٦٠ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ١٫٣٠٥ ٤
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٨ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٠٫٠٢١ ٥
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٣٨ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٠٫٥٢٨ ٦
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٢٨ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٠٫٢٧٣ ٧
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٩ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٠٫٨٦٣ ٨
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٩١ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٢٫٩٩٩ ٩
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٢٠ ال ٣٫٨٤١ ٠٫٠٥ ١ ٠٫١٣٨ ١٠
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢١ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٠٫١٩٩ ١١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٧٦ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٢٫٤٩ ١٢
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢٩ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٠٫٣٥٥ ١٣
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢١ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٠٫١٨٢ ١٤
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٨٩ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٣٫٤٠٤ ١٥
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١١٣ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٥٫٤٩٥ ١٦
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١١٥ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٥٫٧٣٧ ١٧
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫١١٠ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٥٫٢٥ ١٨
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٤٦ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٠٫٩٠٢ ١٩
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٨٧ ال ٥٫٩٩١ ٠٫٠٥ ٢ ٣٫٢٩ ٢٠

  



  
- ١١٠ -

  )  ١٩(  ملحق رقم 
  لتجانس التباين) ف(نموذج بيانات اختبار 

 α Fcal Ftab رقم
الداللة 

  η2حجم األثر  اإلحصائیة
الداللة 
 العلم العملیة

 علم نفس متوسطة ٠٫٠٦١٤ ال ١٫٣٤٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥ ١
 علم نفس متوسطة ٠٫٠٦٢٨ ال ١٫٣١٣ ٠٫٢٢ ٠٫٠٥ ٢
 علم نفس قویة ٠٫٢٦٧ ال ١٫٢٨٦ ٠٫٩٤ ٠٫٠٥ ٣
 علم نفس قویة ٠٫٣٩٢٥ ال ١٫٣٤٩ ٠٫٧٥ ٠٫٠٥ ٤
 علم نفس قویة ٠٫٢٥١١ ال ١٫٢٨٥ ٠٫٨٨ ٠٫٠٥ ٥
 علم نفس قویة ٠٫٥٢١٤ ال ١٫٢٨٨ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥ ٦
 علم نفس قویة ٠٫٣٧٨٧ ال ١٫٢١٣ ٠٫٦٢ ٠٫٠٥ ٧
 علم نفس قویة ٠٫٤٣٨٤ ال ١٫٢٨١ ٠٫٣٧ ٠٫٠٥ ٨
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠١٥٥ ال ١٫٣٣٩ ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٩
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٤٣٨ ال ١٫٤٠١ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٥ ١٠
 علم نفس قویة ٠٫٩١٦٥ نعم ١٫٢٧٧ ٥٫٣٩ ٠٫٠٥ ١١
 علم نفس قویة ٠٫٩٥٧٩ نعم ١٫٢٨٧ ١٠٫٠٦ ٠٫٠٥ ١٢
 علم نفس قویة ٠٫٧٩٧٨ نعم ١٫٣٢٦ ٤٫٣١ ٠٫٠٥ ١٣
 علم نفس قویة ٠٫٥٩٢١ نعم ١٫٣٣٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٥ ١٤
 علم نفس قویة ٠٫٩٣٤٧ نعم ١٫٣٧٣ ٢١٫١٥ ٠٫٠٥ ١٥
 علم نفس قویة ٠٫٩٠٠٩ نعم ١٫٢٧٦ ٤٫٣٩ ٠٫٠٥ ١٦
 علم نفس قویة ٠٫٧٦١٨ نعم ١٫٢٨١ ١٫٤٩ ٠٫٠٥ ١٧
 علم نفس قویة ٠٫٢٩٣٨ نعم ١٫٣١٢ ١٫٣٩ ٠٫٠٥ ١٨
 علم نفس قویة ٠٫٩٦١٤ نعم ١٫٣٢٣ ٢٤ ٠٫٠٥ ١٩
 علم نفس قویة ٠٫٨٦٥٦ نعم ١٫٣٦٤ ١٠٫٣٩ ٠٫٠٥ ٢٠
 علم نفس قویة ٠٫٨٩٦٣ نعم ١٫٣٦٧ ١٣٫٤٦ ٠٫٠٥ ٢١

  



  
- ١١١ -

  )  ٢٠(  ملحق رقم 
  لتحليل التباين في اتجاه واحد) ف(نموذج بيانات اختبار 

 α Fcal Ftab رقم
الداللة 

  η2حجم األثر  اإلحصائیة
الداللة 
 العلم العملیة

 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٨ ال ٦٫٧١٦ ٢٫٥٨٧ ٠٫٠١ ١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١ ال ٣٫٩١٤ ٠٫١٠٩ ٠٫٠٥ ٢
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٨ ال ٦٫٦٨٩ ٣٫٧٣٠ ٠٫٠١ ٣
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٤ ال ٦٫٦٨٩ ١٫٩٦٢ ٠٫٠١ ٤
 جغرافیا ضعیفة ٠٫٠٣٢ ال ٤٫٩٣٧ ٠٫٤٤٥ ٠٫٠١ ٥
 جغرافیا متوسطة ٠٫١٠٠ ال ٤٫٠٩٣ ٣٫٦٥٢ ٠٫٠١ ٦
 طرق تدریس قویة ٠٫٣١٢ ال ٣٫٢٥٢ ٣٫٠١٠ ٠٫٠٥ ٧
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫١٤١ ٠٫٠١ ٨
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫٠٩٩ ٠٫٠١ ٩
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٨ ال ٦٫٨٣٤ ١٫٤٥٤ ٠٫٠١ ١٠
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٥ ال ٦٫٨٣٤ ١٫٠٤٥ ٠٫٠١ ١١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٣ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫٤٤٥ ٠٫٠١ ١٢
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٠ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠١ ١٣
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢٥ ال ٦٫٨٣٤ ٣٫٣٤٣ ٠٫٠١ ١٤
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫١٥٩ ٠٫٠١ ١٥
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٢ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫٢٩٤ ٠٫٠١ ١٦
 إدارة تربویة قویة ٠٫٠٠٠ ال ٦٫٨٣٤ ٠٫٠٤١ ٠٫٠١ ١٧
 إدارة تربویة قویة ٠٫٠٣٧ ال ٦٫٨٣٤ ٥٫٢٦٨ ٠٫٠١ ١٨
 إدارة تربویة قویة ٠٫٠٢٦ ال ٦٫٨٣٤ ٣٫٦٦٨ ٠٫٠١ ١٩
 إدارة تربویة قویة ٠٫٠٢٤ ال ٦٫٨٣٤ ٣٫٤٤٢ ٠٫٠١ ٢٠

  

  



  
- ١١٢ -

  )  ٢١(  ملحق رقم 
  لتحليل التباين المتعدد) ف(اختبارنموذج بيانات اختبار 

 α Fcal Ftab رقم
الداللة 

  η2حجم األثر  اإلحصائیة
الداللة 
 العلم العملیة

 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٠٨ ال ٣٫٨٧٦ ٠٫٢٠٦ ٠٫٠٥ ١
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٥٩ ال ٢٫٦٣٠ ٠٫٧ ٠٫٠٥ ٢
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٠٢ ال ٣٫٠٢١ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٥ ٣
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٧٢ ال ٣٫٨٧٠ ٢٫٤١٥ ٠٫٠٥ ٤
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠١٤ ال ٣٫٨٧٠ ٠٫٤٧٦ ٠٫٠٥ ٥
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٥٣ ال ٣٫٨٧٠ ١٫٧٧٥ ٠٫٠٥ ٦
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٠٦ ال ٣٫٠٠٥ ٠٫٢٩٩ ٠٫٠٥ ٧
 علم نفس ضعیفة ٠٫٠٠٨٤ ال ٢٫٣٨١ ٢٫١٤٤ ٠٫٠٥ ٨
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٠٠١ ال ٣٫٨٦٨ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٥ ٩
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٠٦ ال ٣٫٨٦٨ ٠٫٢٢٤ ٠٫٠٥ ١٠
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١١٦ ال ٣٫٠٢١ ٢٫٠٦٤ ٠٫٠٥ ١١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٨٢ ال ٣٫٨٦٨ ٢٫٨٨٧ ٠٫٠٥ ١٢
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١١ ال ٣٫٠٢١ ٠٫١٩ ٠٫٠٥ ١٣
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١١٩ ال ٣٫٠٢١ ٢٫١١ ٠٫٠٥ ١٤
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١٠٨ ال ٣٫٠٢١ ١٫٩١١ ٠٫٠٥ ١٥
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٢٤٧ ال ٣٫٩٢٤ ٢٫٨٩ ٠٫٠٥ ١٦
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١٣٣ ال ٣٫٠١٦ ٢٫٩٩٤ ٠٫٠٥ ١٧
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٤٥ ال ٣٫٠١٦ ١٫٠٠٩ ٠٫٠٥ ١٨
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٠٠٢ ال ٣٫٩٤٧ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٥ ١٩
 طرق تدریس ضعیفة ٠٫٠٢٠٦ ال ٣٫٠٩٨ ٠٫٩٤٧ ٠٫٠٥ ٢٠

  

  



  
- ١١٣ -

  )  ٢٢(  ملحق رقم 
  لتحلیل االنحدار) ف(نموذج بيانات اختبار 

الداللة  α Fcal Ftab رقم
 اإلحصائیة

  حجم األثر
  
 

الداللة 
 العلم العملیة

 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٥٢ نعم ٧٫١٠٢ ٣٣٫٢٣٥ ٠٫٠١ ١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٣٢ نعم ٧٫١٠٢ ١٩٫٧٩٣ ٠٫٠١ ٢
 تربویةإدارة  ضعیفة ٠٫٠٤٩ نعم ٥٫٠٠٦ ١٤٫٧٩٤ ٠٫٠١ ٣
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠١ نعم ٧٫١٠٢ ٢١٫١٤٧ ٠٫٠١ ٤
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٣ نعم ٥٫٠٠٦ ١٧٫٣٣ ٠٫٠١ ٥
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٠٦ نعم ٥٫٠٠٦ ١٦٫٠٤ ٠٫٠١ ٦
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢٣ نعم ٧٫١٠٢ ١٣٫٦٣٢ ٠٫٠١ ٧
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٣٣ نعم ٥٫٠٠٦ ١٠٫٧٦٣ ٠٫٠١ ٨
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٤٩ نعم ٥٫٠٠٦ ١٠٫٥٤٨ ٠٫٠١ ٩
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٤٨ نعم ٧٫١٠٢ ٣١٫١٥٤ ٠٫٠١ ١٠
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠١٥ نعم ٧٫١٠٢ ٨٫٥٤٧ ٠٫٠١ ١١
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٢٣ نعم ٥٫٠٠٦ ٧٫٤٥٢ ٠٫٠١ ١٢
 إدارة تربویة ضعیفة ٠٫٠٣٣ نعم ٥٫٠٠٦ ٧٫١٠٩ ٠٫٠١ ١٣
 إدارة تربویة متوسطة ٠٫٠٨٦ نعم ٥٫٠٠٦ ٢٩٫٦٩٩ ٠٫٠١ ١٤
 إدارة تربویة متوسطة ٠٫١٠٨ نعم ٥٫٠٠٦ ٢٥٫٩٧٦ ٠٫٠١ ١٥
 إدارة تربویة متوسطة ٠٫٠٦٦ نعم ٥٫٠٠٦ ١٣٫٦٧٣ ٠٫٠١ ١٦
 إدارة تربویة متوسطة ٠٫٠٩٣ نعم ٣٫١٧١ ١١٫٥٥٥ ٠٫٠١ ١٧

  
  


