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الممخص:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أىـ الطرؽ اإلحصائية لحساب حجـ التأثير
لالختبارات اإلحصائية بنوعييا المعممية والالمعممية والمستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية
التربية بجامعة الممؾ سعود ،والتعرؼ عمى واقع استخداـ حجـ التأثير ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة؛
قاـ الباحث بتفريغ البيانات في نماذج معدة لكؿ اختبار إحصائي ( تحميؿ التبايف األحادي ،مربع
كاي ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،الفروؽ بيف المتوسطات ،اختبار ماف ويتني ،ومعامؿ اإلنحدار
المتعدد) ،واستخدـ الباحث التك اررات والنسب المؤيوة ،ومعادالت حجـ التأثير وقيـ مربع كاي

وذلؾ لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة التالية :ما االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية
المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟ ما واقع استخداـ حجـ
التأثير في االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية
التربية بجامعة الممؾ سعود ؟ ما أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية
المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟ ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي المسحي لإلجابة عمى ىذه التساؤالت الدراسة ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى 451
رسالة ماجستير ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :األساليب المعممية مف أكثر األساليب

اإلحصائية المستخدمة في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود بتكرار بمغ  555استخداماً ويمثؿ
ذلؾ  %59تقريباً ،وكاف اختبار ت مف أكثرىا شيوعاً بتكرار  652استخداماً مما يمثؿ نسبة
 %19تقريباً ،وأيضاً توصمت الدراسة أف استخداـ حجـ التأثير كاف منخفض بشكؿ كبير حيث
تمثؿ نسبتو  %4.9فقط وبتكرار  6مرة ،وأوصت الدراسة بضرورة حساب حجـ التأثير بالطرؽ
المناسبة في البحوث والدرسات العممية وعدـ اإلكتفاء فقط بداللة االختبارات اإلحصائية.
الكممات المفتاحية :األساليب اإلحصائية ،الداللة اإلحصائية ،حجـ التأثير كوىيف،
الداللة العممية
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Abstract

The present study aimed at identifying important statistical

procedures used for calculating effect size of parametric and
nonparametric tests in master theses registered at Faculty of

Education-King Saud University from 1995 to 2008. Moreover, it

explored the current usage of effect size and whether this varies

according to the methods used (i.e. descriptive or experimental) or the
sample sizes (i.e. small, medium, or large. The researcher tried to
answer the following questions:


What are the parametric and nonparametric tests used in master
theses registered at faculty of Education King Saud University?



What is the current usage of effect size in parametric and

nonparametric tests used in master theses registered at Faculty of
Education King Saud University?


What are the effect sizes used in parametric and nonparametric
tests used in master

theses registered at Faculty of Education King Saud University?

The study results were as follows:

1- The most statistical procedures used at Faculty of Education-King
Saud University were

parametric tests (frequency=559, 93.48 %), and the t-test was the
most common among

them (frequency=256,42.81%).

2- Effect size was rarely used at Faculty of Education-King Saud
University (frequency=2,1.3%).

3-Effectsize for the statistical procedures used at Faculty of Education
King Saud University Ranged from small to medium.
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The researcher
recommendations:


concluded

with

the

following

Teaching nonparametric tests and integrating them into courses for
postgraduate students.



Encouraging researchers to calculate effect sizes for the statistical
procedures used for testing their hypotheses.




Integrating effect size into courses for post graduate students.

In addition to the traditional use of statistical significance, the
researcher encourages the inclusion of effect size in the results of
published studies.
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المقدمة:

يحتؿ عمـ اإلحصاء أىمية خاصة بيف العموـ المختمفة سواء كانت طبيعية أو إنسانية أو
اجتماعية وذلؾ ألنو يتعامؿ مع الحاجات اإلنسانية والعممية في مختمؼ مستوياتيا وبأساليب
متنوعة بدءاً مف البساطة التي تصؼ معمومات أولية (بيانات إحصائية) وصوالً إلى أساليب أكثر
تعقيداً وتطو اًر لتحميؿ البيانات ذات الصمة بوصؼ وتفسير الظواىر واألحداث وعالقتيا مع
بعضيا والتنبؤ بيا والسيطرة عمييا في ضوء القوانيف التي تحكميا ( الجادري .) 6009 ،
ويعرؼ عمـ اإلحصاء بأنو ذلؾ الفرع مف العموـ الذي يختص بالطرؽ العممية لجمع
البيانات و تنظيميا و تمخيصيا و عرضيا وتحميميا وذلؾ لموصوؿ إلى نتائج مقبولة تؤدي إلى
اتخاذ ق اررات سميمو (بري وىندي والحسيني  ، )4551 ،ويوجد نوعاف مف اإلحصاء ،
أوليما ما يسمى باإلحصاء المعممي( البارامتري )  ( parametricوالذي ييتـ بالبيانات
الرقمية الحقيقية لممتغيرات لدى عينات كبيرة الحجـ ممثمة لممجتمع األصمي الذي
سحبت منو  ،كما تتمتع باعتدالية توزيعيا (أبو زيد  ، )6006 ،وثانييما اإلحصاء
الالمعممي ) الالبارامتري (  Nonparametricوىو اإلحصاء الذي يتحرر مف القيود المسبقة
لشكؿ التوزيع التكراري وحجـ العينة وتصمح لمستويات القياس التي ال يصمح ليا اإلحصاء
المعممي وخاصة المقاييس التي تعتمد عمى تصنيؼ األفراد أو ترتيبيـ تنازلياً أو تصاعدياً ولكف
اإلحصاء الالمعممي أقؿ دقة مف اإلحصاء المعممي (منسي .)4515 ،
ومف المالحظ أف بعض الباحثيف يعتمدوف في تقرير نتائجيـ عمى الداللة اإلحصائية
دوف محاولة الكشؼ عف مقدار العالقة القائمة بيف المتغيريف  ،وتصبح ىناؾ مغاالة في تفسير
النتائج اعتماداً عمى مستوى الداللة عمى الرغـ مف أنو ربما ال تكوف ليا قيمة مف الناحية
التطبيقية أو العممية  ،ولذلؾ فإذا وجد الباحث أف القيمة دالػة إحصائياً  ،فمعنى ذلؾ أف المتغير
المستقؿ لو تأثير عمى المتغير التابع  ،ولكنو ال يدؿ عمى حجـ التأثير أو درجػة العالقػة بيف
المتغيريف  .وربما كانت الداللػة اإلحصائية ىنا ال تعني وجود عالقػة قوية بيف المتغيريػف
(الشربيني .)4555 ،
وفي دراسة ( بابطيف  ) 6006،عف مشكالت الداللة اإلحصائية في البحث التربوي
والحموؿ البديمة ليا  ،توصؿ إلى أف أىـ مشكالت اختبارات الداللة اإلحصائية في البحث التربوي
ىي  :استخداـ نتائج الداللة اإلحصائية كتفسير ألىمية النتائج و لتأثير المعالجة  ،واستخداـ
قيمة اإلحتمالية ) (pلتقدير حجـ التأثير وكتفسير الحتمالية الفرضية الصفرية نفسيا  ،ولتقويـ
إعادة النتيجة  ،إضافة إلى التحيز  Biasingلمنتائج الدالة إحصائياً  ،وصياغة التساؤالت
البحثية والفرضيات  ،والطبيعة الثنائية لنتائج اختبار الداللة اإلحصائية .كما توصمت الدراسة إلى
أف أىـ المفاىيـ واألساليب اإلحصائية التي يمكف أف تقدـ حموالً لمشكالت الداللة اإلحصائية في
البحث التربوي ىي  :تحميؿ القوة اإلحصائية  ،Power analysisوتقدير حجـ التأثير  ،بينما
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يرى كوىيف بأف فكرة حجـ التأثير  Effect Sizeتعتمد عمى الفروؽ بيف المتوسطات Mean
 Differencesوذلؾ باستخداـ االنحراؼ المعياري SDبيف المتغيرات المستقمة مف جية
والمتغيرات التابعة مف جية أخرى عف طريؽ استخراج حجـ تبايف المتغير التابع الذي يمكف
تفسيره عف طريؽ المتغير المستقؿ كما ىو الحاؿ في تحميؿ التبايف( .أبو ىاشـ ، )6005 ،
ويدؿ حجـ التأثير عمى مدى تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع موضع االىتماـ  ،وىو
الداللة العممية لمنتائج (مراد .)6000،
وكانت الداللة العممية لحجـ التأثير محؿ اىتماـ كثير مف الباحثيف حيث أكد كؿ مف
:(Welge,p.1990;Galaraza,etal.,1993;Olejnik,&Algina,2000;Haase,2001
)  ;Roberts,&Henson,2002; Thompson , 2002عمى أىمية حجـ التأثير
واعتباره مف المحكات األساسية الختبار الداللة االحصائية بقصد االستفادة مف نتائجيا بصورة
عممية ،.ىذا وقد أكدت لجنة االستدالؿ االحصائى التابعة لمرابطة األمريكية لعمـ النفس
 APAعمى ضرورة حساب حجـ التأثير في البحوث المنشورة في دورياتيا العممية  ،ووصؼ
البحوث التي تستخدـ ىذا األسموب بالبحوث العممية الجيدة( Bird, 2002( .

مشكمة الدراسة

إف التركيز في معظـ الدراسات والبحوث النفسية والتربوية في البالد العربية عمى

الداللة اإلحصائية  ،احتمالية رفض الفرضية الصفرية باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة
واغفاؿ حجـ التأثير( مدى قدرة الباحث عمى استخداـ النتائج المتحصؿ عمييا تفسي اًر أو تطبيقاً )
أدى إلى التقميؿ مف قيمة نتائج الدراسات وأحياناً إلى تضميميا فالداللة اإلحصائية شرط ضروري
لقبوؿ الفرض أو رفضو ولكنو ليس كافياً في الحكـ عمى قيمة تأثير المتغير المستقؿ عمى
المتغير التابع ،ومف ىنا تبمورت مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى واقع استخداـ حجـ تأثير
االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية في رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة
الممؾ سعود.

أسئمة الدراسة

سعت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ما االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية التربية
بجامعة الممؾ سعود ؟
 ما واقع استخداـ حجـ التأثير في االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في
رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
 ما أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ
الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟
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أىداف الدراسة :

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .4الكشؼ عف االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير
بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود
 .6التعرؼ عمى أحجاـ التأثير المستخدمة في االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية في
رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود.
 .9القياـ بحساب أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في
رسائؿ الماجستير.

أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:


الدراسة الحالية تعد مف الدراسات القميمة التي تناولت البحث عف مدى استخداـ

الباحثيف لحجـ التأثير في اختباراتيـ اإلحصائية المعممية والالمعممية عمى مستوى

رسائؿ الماجستير بالمممكة العربية السعودية.

 تعريؼ الباحثيف بأىمية حساب حجـ التأثير وعدـ االعتمادعمى الداللة اإلحصائية

فقط  ،مما يسيـ بتحسيف جودة الدراسات والبحوث في الوطف العربي ،وزيادة
التطبيقات العممية لنتائج البحوث في المجاؿ النفسي والتربوي.

حدود الدراسة:

تتمثل محددات الدراسة بما يمي:

 الحدود الموضوعية :ركزت الدراسة الحالية عمى التعرؼ عمى واقع استخداـ الباحثيف لحجـ
تأثير االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية.

 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى رسائؿ الماجستير المقدمة مف طالب

وطالبات كمية التربية بجامعة الممؾ سعود بمنطقة الرياض في التخصصات التالية

( عمـ النفس – المناىج – الوسائؿ – اإلدارة التربوية – التربية البدنية – التربية – التربية

الخاصة).

 الحدود الزمانية  :اقتصرت الدراسة الحالية عمى رسائؿ الماجستير خالؿ الفترة مابيف 4141
ىػ  4161 -ىػ.
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مصطمحات الدراسة:
 .4حجـ التأثير  :Effect Sizeىو عبارة عف قيمة كمية تشير إلى درجة العالقة بيف متغيرات
الدراسة ضمف مجتمع محدد مسبقاً ىو مجتمع الدراسة ،بغض النظر عف األسموب

اإلحصائي المستخدـ لمتعبير عف ذلؾ األثر ( نصار ) 6006 ،ويعرفو ىاس  Haaseبأنة

مقدار التبايف في المتغير التابع الذي يمكف تفسيره مف خالؿ متغير مستقؿ يرتبط أو يؤثر
فيو  (.النجار) 6005 ،

 .6اإلحصاء المعممي البارامتري  : Parametric Statistics :أي الطرؽ اإلحصائية التي

تتطمب تحقؽ افتراضات معينة حوؿ المجتمع الذي تسحب منو العينة ومف ىذه االفتراضات

أف يكوف توزيع المجتمع طبيعياً  ،وتجانس التبايف  ،والعينات العشوائية  .ومف األمثمة عمى
الطرؽ اإلحصائية المعممية اختبار ( ت ) المستخدـ لممقارنة بيف المتوسط الحسابي
لمجموعتيف  .واختبار ( ؼ ) المستخدـ في المقارنة بيف المتوسط الحسابي لعدة مجموعات

( مراد .)6000 ،

 .9اإلحصاء الالمعممي الالبارامتري  : non- Parametric Statistics :وىي نوع مف
الطرؽ اإلحصائية االستداللية التي يمكف باستخداميا التوصؿ إلى استنتاجات بشأف المجتمع
في ضوء العينة بغض النظر عف نوع التوزيع النظري لذلؾ المجتمع أو الطريقة التي تستخدـ

في اختيار العينة ومف األمثمة عمى الطرؽ اإلحصائية الالمعممية إختبار ماف وتني –

ولكوكسف – وكنداؿ ( توفيؽ .) 4515 ،

اإلطار النظري:

اإلحصاء المعممى  Parametric Statisticsىو أحد أنواع األساليب اإلحصائية

االستداللية  Inferential Statisticsالتي تيتـ بالكشؼ واالستدالؿ عمى المجتمع اعتماداً عمى

ما توافر مف بيانات لدى الباحث خاصة بالعينة المأخوذة مف ىذا المجتمع  ،كما تتناوؿ أساليب
اتخاذ الق اررات اإلحصائية .وعند إستخداـ اإلحصاء المعممى فالبد مف التنبو إلى أنو يستخدـ في
حالة العينات الكبيرة التي يشترط فييا توفر المعمومات عف مجتمعاتيا ( معممات األصؿ ) مثؿ :

أف يكوف توزيع البيانات توزيعاً إعتدالياً  ،تجانس التبايف  ،العينات العشوائية  ،خطية العالقة ،

واستقالؿ العينات  ،وغيرىا  ،ويستخدـ فقط مع البيانات التي تكوف عددية حقيقية  ،أى مع
البيانات التي تكوف مف نوع النسبة أو المسافة ( الدردير )6002 ،
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ومف أشير األساليب اإلحصائية المعممية اختبار ت  t-testوالذي يقوـ عمى افتراض أف
بناء عمى ذلؾ
العينة المسحوبة مف مجتمع إحصائي توزيعو معتدؿ أو قريب مف االعتداؿ ً .
يستطيع الباحث استخداـ توزيع  tإلجراء اختبارات الفروض وايجاد حدود الثقة لمتوسط المجتمع
أو الفرؽ بيف متوسطيف عندما تكوف أحجاـ العينات صغيرة وتباينات المجتمعات مجيولة  .أما
إذا كاف توزيع المجتمع األصمى الذي سحبت منو العينة بعيداً عف االعتداؿ بدرجة كبيرة فمف
األفضؿ استخداـ اإلختبارات الالمعمميو إلجراء اختبارات الفروض ( تشاو  )4550 ،وفي أحياف
كثيرة نحتاج إلى اختبار تساوى عدة مجتمعات طبيعية و ليس اثنيف فقط ليذا تصبح طريقة
اختبار  tمطولة و تستغرؽ وقتاً أكثر حيث يجب عمينا اختبار كؿ مجتمعيف عمى حدة  ،ومف
ثـ االستنتاج فيما إذا كانت متوسطات المجتمعات متساوية أـ ال ( سميـ و أبو حويج )6001 ،
ليذا اقترح السير رونالد فيشر  Fisherأسموباً إحصائياً يمكنو عقد ىذه المقارنات في أف واحد
وأطمؽ عميو تحميؿ التبايف ) . Analysis of Variance (ANOVAوقد كاف ل ػػبيرت Burt
الريادة في تطبيؽ ىذا األسموب في العموـ النفسية و التربوية وىناؾ أشكاؿ لتحميؿ التبايف تتوقؼ
عمى عدد المتغيرات المستقمة و التابعة (الشربينى .) 4555 ،
ومف األساليب اإلحصائية المعممية مفيوـ االنحدار  Regressionوالذي يدؿ عمى مدى
تأثر قيـ المتغير التابع بالتغير الذي يط أر عمى قيـ المتغير المستقؿ ويستخدـ أيضاً في التنبؤ بقيـ
المتغير التابع نتيجة لمتغير الحاصؿ في المتغير المستقؿ .ولمتمييز بيف االرتباط واالنحدار بشكؿ
أساسي فاالرتباط يبيف قوة العالقة بيف متغيريف أما االنحدار فيدرس إمكانية التنبؤ مف المتغير
المستقؿ بالمتغير التابع  ( .أبو زيد  . )6005 ،أما في تحميؿ االنحدار المتعدد فيو يمكف
الباحث مف تحميؿ العالقات بيف متغير تابع ( ال بد أف يكوف كمياً ) ومتغيريف مستقميف أو أكثر
 ،والتنبؤ بقيـ المتغير التابع بمعمومية قيـ المتغيرات المستقمة  .وبالطبع يكوف التنبؤ باستخداـ
المتغيرات المستقمة مجتمعة أفضؿ مف التنبؤ باستخداـ أي منيا عمى حدة بشرط أف يكوف
االرتباط بيف ىذه المتغيرات المستقمة منخفضاً وأرتباط كؿ منيا بالمتغير التابع مرتفعاً.
أما االختبارات الالمعممية فيي تستخدـ في الحاالت التي ال يكوف فييا نوع التوزيع
االحتمالي لممجتمع األصؿ الذي سحبت منو العينة معروفاً أو في حالة عدـ استيفاء شرط كوف
التوزيع النظري لممجتمع طبيعياً  .وىناؾ العديد مف االختبارات الالمعممية التي تستخدـ في
التحقؽ مف صحة الفروض اإلحصائية التي ال تتأثر بشكؿ التوزيع لممجتمع األصؿ وال بضرورة
االختيار العشوائي لمعينة المستخدمة في البحث .ومف ىذه االختبارات الالمعممية ما توصؿ إليو
كارؿ بيرسوف عاـ  4500حيث توصؿ ألسموب مربع كاى الختبار الفروض وىو طريقة لتحديد
ما إذا كانت الفروؽ بيف التك اررات النظرية والمالحظة في أي عدد مف األقساـ يمكف إرجاعيا
منطقياً إلى اختالفات في اختيار العينات ( سميث  . )4515،ويرتبط توزيع  χ2بدرجة كبيرة
بعدد درجات الحرية  .ويعتبر ىذا التوزيع متصالً ذا قمة واحدة  ،كما ىو الحاؿ مع التوزيع
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الطبيعي وتوزيع  ، tولكنيما يختمفاف عف توزيع  χ2في أنيما متماثالف حوؿ وسطيما الحسابي
 . μويعتبر توزيع  χ2توزيعاً ممتوياً جية اليميف و خصوصاً عندما تكوف درجات الحرية df
صغيرة ( عودة  ،القاضي . )6006 ،
ومف ضمف االختبارات الالمعممية ما قاـ بو كؿ مف عالمي الرياضيات الروسييف
كولموجروؼ وسميرنوؼ وذلؾ بتطوير اختبار يمكف أف يستخدمو الباحث في التحقؽ مف حسف
المطابقة بيف توزيعييف أحدىما توزيع تجريبي لدرجات عينة و اآلخر توزيع نظري محدد  .ونعنى
بذلؾ التحقؽ مما إذا كانت درجات التوزيع التجريبي تعد بمثابة عينة مستمدة مف المجتمع الذي
تتوزع فيو الدرجات بحسب التوزيع النظري المحدد .ويعتمد ىذا االختبار عمى المقارنة بيف التوزيع
التكراري المتجمع الذي يمكف الحصوؿ عميو مف التوزيع النظري .والتوزيع التكراري المتجمع
التجريبي وذلؾ لتحديد أكبر اختالؼ بينيما واختبار ما إذا كاف ىذا االختالؼ يمكف عزوه إلى
الصدفة ( عالـ )4559 ،
ومف أكثر االختبارات الالمعممية استخداماً اختبار " ماف  -ويتني" لعينتيف مستقمتيف
وخاصة في البحوث والدراسات التي يكوف فييا المتغير التابع مف النوع الرتبي أو يكوف مف النوع
الفتري  .ويريد الباحث تجنب االفتراضات المتعمقة باالختبار المعممي المقابؿ أي اختبار لعينتيف
مستقمتيف كاعتداؿ توزيع المجتمعيف أو تجانس التبايف فييما .االفتراض الوحيد ليذا االختبار ىو
عدـ وجود رتب مكررة في البيانات ( ماضي  ،عثماف .) 6005 ،
وُيعد اإلحصاء المعممى أدؽ وأكثر كفاءة مف اإلحصاء الالمعممى  ،كما أنو أكثر
حساسية لخصائص البيانات التي يتـ جمعيا  ،كما أنو يوفر فرصة ضئيمة لحدوث الخطأ مف
النوع األوؿ  Type I errorوالخطأ مف النوع الثانى  ، Type II errorويؤخذ عمى االختبارات
المعممية بأنيا أكثر صعوبة عند حسابيا  ،باإلضافة إلى محدودية نوع البيانات التي يمكف
اختبارىا بواسطة تمؾ االختبارات و تستغرؽ وقتاً وجيداً في تطبيقيا ولكف مع توفر البرامج
اإلحصائية مثؿ  SPSSأمكف التغمب عمى ىذه السمبيات.
حجم التأثير Effect Size
المتتبع لكثير مف البحوث والدراسات يجد بأف بعض الباحثيف يعتمدوف في تقرير
نتائجيـ عمى الداللة اإلحصائية دوف محاولة الكشؼ عف مقدار العالقة القائمة بيف المتغيريف،
وتصبح ىناؾ مغاالة في تفسير النتائج اعتماداً عمى مستوى الداللة عمى الرغـ مف أنو ربما ال
تكوف ليا قيمة مف الناحية التطبيقية أو العممية ،ولذلؾ فإذا وجد الباحث أف القيمة دالػة إحصائياً،
فمعنى ذلؾ أف المتغير المستقؿ لو تأثير عمى المتغير التابع  ،ولكنو ال يدؿ عمى حجـ التأثير أو
درجػة العالقػة بيف المتغيريف  .وربما كانت الداللػة اإلحصائية ىنا ال تعني وجود عالقػة قوية بيف
المتغيريػف (الشربيني .)4555 ،
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ويعد مفيوـ حجـ التأثير  Effect Sizeمف األساليب التي يتـ مف خالليا
معرفة حجـ الفرؽ أو حجـ العالقة بيف متغيريف أو أكثر .ويسمى أحيانا الداللة العممية
 Practical Significanceويطمؽ عميو أيضا مقاييس قوة التأثير Strength of effect
 ،Measuresوقوة الترابط ( . Associationأبو حطب وصادؽ .)4554 ،
يعرؼ ) (Cohen,1992حجـ التأثير عمى أنو " درجة تواجد ظاىرة ما في مجتمع
وّ
يعرفو ( نصار )6006،
محدد أو ىو درجة احتمالية أف تكوف الفرضية الصفرية خاطئة  ،بينما ّ
عمى أنو " قيمة كمية تشير إلى درجة العالقة بيف متغيرات الدراسة ضمف مجتمع محدد مسبقاً
ىو مجتمع الدراسة  ،بغض النظر عف األسموب اإلحصائى المستخدـ لمتعبير عف ذلؾ التأثير "
يعرفو ىاس  Haysبأنو " مقدار التبايف في المتغير التابع الذي يمكف تفسيره مف خالؿ
 .و ّ
متغير مستقؿ يرتبط بو أو يؤثر فيو " ( النجار .)6005 ،
ويشير حجـ التأثير إلى مدى قوة أو ضعؼ الفرض الصفري  .وعندما تتوافؽ البيانات
( التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ التجريب) تماماً مع الفرض الصفري  ،تصبح القيمة
المناظرة لحجـ التأثير = صفر  .وتبتعد قيمة حجـ التأثير عف الصفر  ،عندما ينتج عف التجربة
بيانات غير متوافقة مع الفرض الصفري) (Snyder & Lawson,1993ويرى
 Robey,2004بأف حجـ التأثير يشير إلى مدى قابمية تفسير المتغير التابع في ضوء
المتغير المستقؿ .

ويمخص منصور ( )7997اآلراء المختمفة حول مفيوم حجم التأثير في النقاط التالية:

أ .أف أساليب حجـ التأثير ىي الوجة المكمؿ لالختبارات اإلحصائية بمستويات دالالتيا
المختمفة  .فاألولى تتحدث عف حجـ التأثيرات وقوة الترابط بصرؼ النظر عف الثقة التي
توضع في ىذا الحجـ .والثانية تعبرعف الثقة في النتائج بصرؼ النظر عف حجميا.
ب .أف أساليب حجـ التأثير ال تتأثر بحجـ العينة عمى حيف نجد أف مستويات الداللة اإلحصائية
لالختبارات اإلحصائية تتأثر بحجـ العينة.
ت .أف معامؿ االرتباط ىو حمقة الوصؿ بيف األسموبيف الداللة اإلحصائية وحجـ التأثير ،فحجـ
المعامؿ بصرؼ النظر عف حجـ العينة المبني عمييا ىو حجـ تأثير وقوة ترابط أما دالالتيا
إحصائياً فتتوقؼ عمى عالقة ىذا الحجـ بمقدار حجـ العينة.
ث .أف معظـ اختبارات الداللة اإلحصائية يمكف تحويميا إلى مقاييس لحجـ التأثير.
ولقد أدى قياس الداللة اإلحصائية إلى تفكير الباحثيف في معنى النتائج التي يتـ التوصؿ
إلييا  ،وأف االقتصار عمى استخداـ قياس الداللة اإلحصائية في اتخاذ الق اررات ينجـ عنو الكثير
مف المشكالت  ،فاالعتماد البسيط عمييا و زيادة استخداـ تحميؿ القوة وتقديرات حجـ التأثير قد
يسيـ في التحسف الكمي لجودة البحوث  .كما أف الباحثيف األكثر خبرة بفوائد و عيوب الداللة
اإلحصائية وحجـ التأثير وتحميؿ القوة ىـ مف المحتمؿ أف يكونوا أكثر قدرة عمى صياغة
تفسيرات مفيدة حوؿ جدوى نتائج بحوثيـ ). (Huston,1993
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ومف المالحظ أف بعض الباحثيف يعتمدوف في تقرير نتائجيـ عمى الداللة اإلحصائية
دوف محاولة الكشؼ عف مقدار العالقة القائمة بيف المتغيريف  ،وتصبح ىناؾ مغاالة في تفسير
النتائج اعتماداً عمى مستوى الداللة عمى الرغـ مف أنو ربما ال تكوف ليا قيمة مف الناحية
النتطبيقية أو العممية  .ولذلؾ  ،إذا وجد الباحث أف القيمة دالة إحصائياً  ،فمعنى ذلؾ أف
المتغير المستقؿ لو تأثير عمى المتغير التابع  ،و لكنو ال يدؿ عمى حجـ التأثير أو درجة العالقة
بيف المتغيريف  ،وربما كانت الداللة اإلحصائية ىنا ال تعنى وجود عالقة قوية بيف المتغيريف
(الشربينى .)4555 ،
ويمكف أف تكوف الداللة اإلحصائية مضممة  ،وأنو مف الميـ الرجوع إلى حجـ التأثير في
تقويـ نتائج أية تجربة  ،حيث تخبرنا أحجاـ التأثير عف مقدار التأثير في حيف أف الداللة
اإلحصائية ال تخبرنا عف ذلؾ ). (Wright,2003
ويعتمد الكثير مف الباحثيف عمى االجراء االحصائى التقميدى المتمثؿ في المقارنة بيف
ونظيرتيا الضابطة ) (Cعند فحص فعالية بعض المعالجات
المجموعة التجريبية )(E
التطبيقية  .ويعد حجـ التأثير ) - (ESأو متوسط الفروؽ المعيارية Standardized Mean
 - Differencesبمثابة مؤشر لدرجة التأثير بغض النظر عف أداة القياس المستخدمة  .وألنو
بارامتر طبيعى  ، Natural Parameterيفيد ذلؾ المؤشر في تحقيؽ الدمج بيف العديد مف
النتائج المستمدة مف تجارب مختمفة. ) Bayarri & Mayoral 2002) .
وخالؿ العقود الماضية  ،ازداد عدد األبحاث المنشورة التي تنتقد بدورىا استخدامات
االختبارات اإلحصائية  ،وقد ظير ذلؾ االىتماـ واضحا في الكثير مف العموـ  ،وباألخص عمـ
النفس ) . (Anderson ,Burnham & Thompson,2000وفي نفس الوقت أكد عدد مف
الباحثيف عمى أىمية اإلشارة إلى حجوـ التأثير و تفسيرىا عند صياغة نتائج و بيانات الدراسة
المراد نشرىا في الدوريات العممية ).(Huberty,2002
واستجابة لممقاالت النقدية المنشورة بخصوص اختبارات الداللة اإلحصائية قاـ مجمس إدارة
الشئوف العممية برابطة عمـ النفس األمريكي ( )APAبتشكيؿ لجنة االستدالؿ االحصائى التي
نشرت تقريرىا ( )Wilkinson ,1999حيث اشتمؿ عمى بعض التوصيات المرتبطة بالمناقشة
الحالية لكيفية حساب أحجاـ التأثير ،ويؤكد االصدار الخامس مف دليؿ الرابطة األمريكية لعمـ
النفس ( )APA 2001عمى أىمية كتابة التقارير بشأف حجـ التأثير:
"لكى يفيـ القارىء تماماً أىمية نتائج الدراسة العممية البد مف احتوائيا عمى بعض
مؤشرات حجـ التأثير أو قوة العالقة في تمؾ النتائج  .ويمكف تقدير حجـ ذلؾ التأثير أو قوة ىذه
العالقة بواسطة العديد مف الطرؽ واألساليب االحصائية  .والقاعدة األساسية ىي عدـ االكتفاء
بتزويد القارىء بمعمومات عف الداللة االحصائية فقط  ،بؿ يجب تقديـ المزيد مف المعمومات
التي تساىـ بدورىا في قياس حجـ التأثير أو العالقة الممحوظة "
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وحالياً تتطمب سياسات التحرير لػ  41مف الدوريات العممية التي تنشرىا رابطة APA
كتابة تقارير بشأف حجوـ التأثير بما فييا دورية Educational and Pyschological
 Measurementوغيرىا مف الدوريات األخرى التي تنشرىا رابطة االرشاد النفسى االمريكية
 American Counseling Associationو الرابطة االمريكية لألبحاث التربوية American
 Educational Research Associationومجمس األطفاؿ الموىوبيف Counsil for
(Bird,2002) .Exceptional Children
ولقد أورد ىوستف  Hustonعدداً مف المميزات لمقاييس الداللة العممية ( حجـ التأثير)
( محمود : ) 6009
تعطي تقدي اًر لدرجة وجود الظاىرة في المجتمع وذلؾ مف خالؿ قيمة عمى مقياس متصؿ يبدأ مف
صفر حقيقي ( يعني غياب الظاىرة ) ويمتد ليقدـ قيمة لحجـ التأثير ليذه الظاىرة .
تعطي قيمة محددة تشكؿ محكاً لوصؼ حجـ التأثير بأنو صغير أو متوسط أو كبير
يمكف استخداـ نتائجيا كمقياس كمي لممقارنة بيف دراستيف.
يمكف استخداميا في تحميؿ القوة لتقدير حجـ العينة الالزمة لدراسة ما.
كما أضاؼ كؿ مف باركر وىاجاف  ( Parker and Hagan ) 2007مميزات أخرى
لحجـ التأثير:
.4
.6
.9
.1
.5
.2
.1
.1

مقياس موضوعى لقوة التدخؿ  Intervention Strengthو ذلؾ في حالة صدؽ وقوة
التصميـ التجريبى.
مؤشر لو تدريج مستمر  Continuous Scale ,وبالتالى يدعـ الق اررات التدريجية في
المعالجة االحصائية .
مقياس دقيؽ خصوصاً في حالة النتائج الصغيرة و غير الواضحة.
ممخص موضوعى في حالة عدـ االتفاؽ عمى األحكاـ البصرية بشأف الرسوـ البيانية.
طريقة لممقارنة بيف النجاحات المختمفة لمتدخؿ عبر أبحاث دراسة الحالة  ،سواء كاف التحميؿ
أنياً أو بعدياً.
مقياس معتمد في أبحاث دراسة الحالة بالمقارنةً مع التقاليد البحثية األخرى.
طريقة فعالة لتوثيؽ النتائج.
مقياس جيد الستقاللية النتائج  ،خصوصاً عند استخداـ فترات الثقة .
اتجو بعض الباحثيف في اإلحصاء التربوي والنفسي إلى صياغة مؤشرات إحصائية خاصة

بحساب الداللة العممية وذلؾ بقصد تعزيز القرار اإلحصائي وتحسيف مف جودة البحوث ،ولقد قاـ
ليمور وروتو  )2001( Elmore and Rotouمؤخ ارً بتسمية  24مف أحجاـ التأثير في
الدراسات السموكية المختمفة .
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وتـ توصيؼ الكثير مف مؤشرات حجـ التأثير .و مع ذلؾ في التاريخ الحديث
دقيقة مما تـ
لنظريات اإلحصاء ُبذلت جيود أكبر في الحصوؿ عمى قيـ P values
تخصيصو بشأف تطوير مؤشرات حجـ التأثير  .وىكذا ظمت ىناؾ العديد مف اإلجراءات
اإلحصائية التي لـ تساىـ في تحديد مؤشر قياسى أو نموذجى لحجـ التأثير ( كما ىو الحاؿ في
الكثير مف االجراءات الخالية مف التوزيعات الحرة  Distribution-freeأو تمؾ الالبارامترية )
). (Rosnow and Rosenthal and Rubin ,2000
ويتفؽ كؿ مف ماكسويؿ و ديالنى ) ) Maxwell & Delaney 2004

و(أبو ىاشـ  )6005أف ىناؾ نوعيف مف مؤشرات حجـ التأثير ىما :

أ .المؤشرات التي تدؿ عمى مقدار التأثير في الدراسات التي تبحث الفروؽ وتيتـ ىذه
المؤشرات بالتأثير الذي يحدثو المتغير المستقؿ في المتغير التابع  ،وتستخدـ االختبارات
اإلحصائية التي تبحث بدورىا الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعات  .و تتصؼ بأف
ليا بنية مشتركة تتمثؿ في التغير نتيجة الفروض الخاصة بالتبايف في ضوء
الخطأ المعيارى  .ومف أمثمتيا  } :مؤشر كوىف  ، (Cohen,1988) f²مؤشر جالس Δ
 ،مؤشر كوىف d
) ، (Glass,1976مؤشر ىدجز (Hedges,1981) g
).{ (Cohen,1988

ب .المؤشرات التي تدؿ عمى مقدار التأثير في الدراسات االرتباطية و التنبؤية عمى الرغـ مف
وجود أنواع مختمفة مف معامالت االرتباط نتيجة اختالؼ نوع المعامؿ المستخدـ تبعاً
لطبيعة البيانات  ،إال أف معامؿ ارتباط بيرسوف ىو األكثر استخداماً في الدراسات التربوية
والنفسية  ،ويستخدـ لمعرفة العالقة الخطية بيف متغيريف متصميف وحدوده بيف ( ، )4- ،4+
واالشارة التي تسبؽ قيـ ىذا المعامؿ تدؿ عمى اتجاه العالقة و ليس قوة العالقة  .و ليا بنية
مشتركة تتمثؿ في التغيرات الناتجة عف معادلة R²التي قد يشار إلييا أحياناً بمصطمح
مِ
قدرات نسبة التبايف أو المقاييس المرتكزة عمى التبايف  .ومف أمثمتيا  } :مؤشر مربع إيتا
ُ
لبيرسوف  ، (Pearson, 1905) η²مؤشر مربع أوميغا لياس (Hays,1963) ω²
،مؤشر مربع أبيمسوف لكيمي . { (Kelley,1935) ε²

مؤشر كوىين Cohen’s d

يعرؼ  Cohenمؤشر حجـ التأثير  dعمى أنو " الفرؽ بيف متوسطي مجموعتيف M1
ّ
و  M2مقسوماً عمى االنحراؼ المعياري  σداخؿ المجموعتيف " و يرى كوىف أنو يمكف استخداـ
.
االنحراؼ المعياري ألى مجموعة عندما تكوف التباينات لكؿ منيما متجانسة
)(Sanchez and Martinez and Chacon 2003
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وينتشر استخداـ مؤشر  Cohen’s dبشكؿ خاص في األبحاث التجريبية و شبو
التجريبي ة حيث يكوف الفرؽ في تأثير المعالجة التجريبية ىاماً بالنسبة لمتوسطات المجموعات
( سواء تجريبية أو ضابطة )  .ويشتمؿ متوسط الفروؽ المعيارية عمى مجموعة مف اإلحصاءات
المرتبطة ببعضيا البعض  ،وبالتالي ىناؾ صعوبة في تقديـ تمؾ اإلحصاءات نتيجة االختالفات
في الرموز التي يستخدميا الباحثوف وربما يعكس نقص المعيارية  Standardizationفي
األبحاث ذلؾ االىتماـ الحالي بتمؾ اإلحصاءات ) ،(Mcgrath & Meyer,2006ويختمؼ
حساب حجـ التأثير باختالؼ اإلحصائي المستخدـ في فحص الفرضية الصفرية  .وقد أوجد
كوىف  Cohenطرقاً مختمفة لحساب حجـ التأثير لػ اإلحصائي ت ) (tواإلحصائي ؼ )(f
( إبراىيـ . )4551 ،
ومف األمثمة المعروفة لمباحثيف في مجاؿ التربية و عمـ النفس حالة العينتيف المستقمتيف
الختبار ( ت ) مثؿ التصميـ التجريبي الذي يتضمف مجموعة ضابطة Control Group
وأخرى تجريبية . Experimental Group

مربع ايتا Eta 2

2

Eta

) أو مربع ايتا مف المؤشرات التي تقيس حجـ تأثير
تعتبر نسبة االرتباط (
المعالجة ويستخدـ ىذا المعامؿ في حالة وجود عالقة منحنية بيف المتغيريف أى أف الخط

األكثر مالئمة لمبيانات ليس خطاً مستقيماً  .ويفترض مربع آيتا أف خط االنحدار يمر مف
خالؿ كؿ متوسط مف متوسطات المعالجة  ،وىذا االفتراض صحيح عندما يتـ معالجة البيانات
كمجتمع  ،ولكف عندما يتـ التعامؿ مع البيانات كعينة مف مجتمع  ،فأف نسبة االرتباط تعتبر
متحيزة  ،ذلؾ ألف متوسطات العينات خاضعة لما يسمى بخطأ المعاينة  ،و ىنا احتماؿ أف ال
يمر الخط بالضبط مف خالؿ متوسطات العينات (المنيزل . ) 6000 ،
ومربع ايتا يمثؿ النسبة مف التبايف الكمي لممتغير التابع في العينات موضع
البحث التي ترجع إلى أثر المتغير المستقؿ  .وتساوى قيمتو في تحميؿ التبايف األحادي
لمبيانات المستقمة بأنو مجموع المربعات بيف المجموعات إلى مجموع المربعات الكمية

). (Hasse & Solomon and waechter,1982

وقد ذكرت الصائغ ( )7996في دراستيا مميزات مربع ايتا منيا :

 -4يعتبر مقياساً مقبوالً و خصوصاً في البحوث التربوية لحساب الداللة العممية أو حجـ
التأثير والمسمى بالتبايف المفسر  ،ويكوف حسابيا بدوف صعوبة مف جدوؿ ANOVA
الكامؿ في حالة اختبار تحميؿ التبايف األحادي .
 -6أف معظـ اإلحصائييف يوافقوف عمى أف مربع ايتا يعطى معمومات أكثر دقة مف قيمة الفرؽ
اإلحصائي حيث تأخذ في االعتبار حجـ العينة .
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أ /فيصل أحمد العبدالقادر

ػ حجم تأثير االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية
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 -9تظير أىميتو وفائدتو عند مراجعة الدراسات السابقة باستخداـ ما يسمى بأسموب ما وراء
التحميؿ أو التحميؿ البعدي وىي طريقة كمية لمراجعة الدراسات السابقة في أى مجاؿ مف
المجاالت بطريقة تكاممية  ،وبأقؿ قدر مف التحيز سواء كاف ىذا التحيز مراجعو ذاتية
الباحث الذي يقوـ بالمراجعة أو تحيز يرجع لمدراسات السابقة موضع المراجعة.
 -1يبقى لقيمة مربع آيتا دور كبير في تقييـ الداللة العممية وفي بياف درجة التنبؤ الفعمي
لمدراسة حتى لو كانت قيمتيا منخفضة لمغاية .
2
 -5أف قيمة مربع آيتا تساوى قيمة معامؿ التحديد  Rالمستخرج مف نموذج تحميؿ االنحدار
الذي يتـ استخدامو عند تحميؿ االختالؼ في تصميـ يشبو تحميؿ ANOVA
 -2يشكؿ مربع آيتا رابطة قوية بيف التحميؿ التقميدي لمتبايف مف ناحية وبيف االنحدار المتعدد
مف ناحية أخرى .
 -1يستخداـ مربع آيتا في تفسير أىمية البحث وفي قياس الفروؽ التي يظيرىا التحميؿ
اإلحصائي وقد أصبح استخدامو شائعاً خاصة في مجاؿ العموـ االجتماعية نظ ارً لمتشابو
مع معامؿ التحديد  R2األكثر فائدة و الناتج مف تحميؿ االنحدار.

مربع أوميجا ω

2

2

يشير الكيالنى والشريفيف (  ) 6001إلى مربع اوميجا )  (ωعمى أنو النسبة مف التبايف
الكمي التي يمكف تفسيرىا في المتغير التابع في المجتمع األصمي الذي اختيرت منو العينة ،
ويعتبر معممياً وينتمى إلى اإلحصاء االستداللي أي عكس مربع آيتا الذي ينتمى بدوره إلى
اإلحصاء الوصفي .
ويشير المنيزؿ ( )6000إلى أف حساب قيمة مربع أوميجا تعتمد فيما إذا كاف المتغير
المستقؿ الذي نتعامؿ معو عشوائي أو ثابت ،وفي حالة المتغير العشوائي  ،يمكف تعريؼ مربع
أوميجا عمى أنيا نسبة تبايف المعالجة إلى مجموع تبايف المعالجة والخطأ  ،وبما أننا ال نستطيع
قياس تبايف المعالجة وتبايف الخطأ بشكؿ مباشر  ،فأننا نقدر ذلؾ مف خالؿ العينات  ،لذلؾ فأف
قيمة مربع أوميجا المتوقعة ىي بمثابة قيمة تقريبية.

مؤشر Hedges’ g

يعتبر  gبمثابة مقياس استداللي  ،و يمكف حسابو مف خالؿ الجذر التربيعي لمتوسط مربع
الخطأ  MSEالناتج عف تحميؿ التبايف  ( ANOVAالذي يختبر الفروؽ بيف المجموعتيف
المستقمتيف )  .و تعود تسمية ىذا المؤشر إلى جالس  Glassالتي تعتبر رائدة التحميؿ البعدي.

ويمكف حساب قيمة  gمف خالؿ قيمة اختبار ت  t-testلمفروؽ بيف المجموعتيف المستقمتيف
( في حالة عدـ تساوى عدد المفحوصيف في المجموعتيف ).
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مربع ابيسمون 𝛆:²

أوجد ىذا المؤشر كيمى ) ، (Kelly,1935ثـ عدلو كوىيف ) ، (Cohen,1965ومما
يجدر ذكره أف استخدامات مربع ابيسموف كمؤشر لمداللة العممية غير شائع االستخداـ في
البحوث النفسية و التربوية  ،و ذلؾ لكونو غير مألوؼ لكثير مف الباحثيف.
وتوجد مجموعة أخرى مف مؤشرات حجـ التأثير كما أوردىا كؿ مف ( حجيمات 4555،
 ،ابراىيـ  ،4551،محمود  ،6009 ،سكراف  ، 6002،النجار  ،)6005ومنيا حجـ التأثير
إلختبار كا ، ²حيث يستخدـ لحساب حجـ التأثير (  ) Wمف خالؿ حالة اختبار كا ²لفحص
جودة المطابقة ،كما يمكف حساب مؤشر حجـ التأثير الختبار كا 6مف خالؿ معامؿ التوافؽ الذي
يعد بدوره مف أكثر المقاييس استخداماً لقياس االرتباط في جداوؿ التوافؽ ،كما يمكف كذلؾ
حساب مؤشر حجـ التأثير الختبار كا 6باستخداـ معامؿ فاى  ،ويمكف حساب مؤشر حجـ
التأثير الختبار كا 6باستخداـ معامؿ كرامر.

حجم التأثير  r²لمعامل ارتباط بيرسون

تستخدـ في الدراسات االرتباطية في بحث العالقة يبف متغيريف أو أكثر  ،ومف أشير
معامالت االرتباط المستخدمة معامؿ ارتباط بيرسوف (  ) rحيث يعتبر مؤش اًر لوجود عالقة
خطية بيف المتغيريف و تأخذ قيـ بيف ( 4+و  ) 4-بما فييا (  4-و  ، ) 4+أما مؤشر حجـ
التأثير فيساوى مربع معامؿ ارتباط بيرسوف (  ( ) R²أى معامؿ التحديد ) و ىو يمثؿ نسبة
التبايف في أحد المتغيريف الذي يمكف عزوه إلى تبايف المتغير اآلخر ،ومنيا حجم التأثير f2
الخاص بتحميؿ االنحدار المتعدد  Multiple Regressionحيث يتـ دراسة العالقة بيف مجموعة
مف المتغيرات التي غالباً ما تكوف متغيرات، ،ايضاً حجم التأثير  qلمفرؽ بيف معاممي االرتباط
 ،حيث يتـ اختبار الفرؽ بيف معاممي االرتباط لمجتمعيف مف خالؿ معاممي االرتباط
لعينتيف مسحوبتيف مف ىذيف المجتمعيف  ،وىو يقوـ عمى افتراض التوزيع الطبيعي لكال
المجتمعيف وتجانس التبايف  .وبما أف توزيع  rغير متساوي الوحدات فأف الفرؽ بيف
 r1و  r2ال يمكف استخدامو كمؤشر لحجـ التأثير  ،فنمجأ لتحويؿ قيـ  rإلى Fisher z
( أي تحويميا مف مستوى رتبى إلى مستوى فئوي ).
وىناؾ أيضاً حجم التأثير  D2الختبار تحميؿ التبايف المتعدد  ، MANOVAو فيو يتـ
فحص متوسطات المجموعات لجميع المتغيرات ما اذا كانت متساوية ،حجـ التأثير مف خالؿ
معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ.
ويمكن تقدير حجم التأثير المتوقع من خالل ثالث طرق ( نصار : )0220 ،
 )4مراجعة األدب المتخصص وذلؾ مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة التي تمت حوؿ
موضوع البحث ومف خالؿ استعراض نتائج تمؾ األبحاث يستطيع الباحث بناء توقع حوؿ
مقدار حجـ التأثير خاصةً إذا أشارت تمؾ الدراسات مباشرةً إلى قيمة حجـ التأثير التي
ظيرت مف خالؿ بياناتيا .
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 )6تحديد مقدار الفارؽ الداؿ عممياً مف وجية نظر الباحث و ذلؾ بيف متوسطي المجموعتيف
التجريبية والضابطة في حالة وجود عينتيف أو الفارؽ الداؿ عممياً بيف القياسيف القبمي
والبعدي في حالة اختبار "ت " لمعينات المترابطة أو الفارؽ الداؿ عممياً بيف متوسط
العينة ومتوسط مجتمع معيف في حالة اختبار" ت " لمعينة الواحدة أو مقدار الترابط الداؿ
عممياً بيف تبايف المتغير المستقؿ وتبايف المتغير التابع في حالة تحميؿ التبايف  .ومف
العوامؿ التي تمعب دو ارً في تحديد الباحث لمقدار األثر المرغوب بو ىي دعـ نظرية
معينة أو إثبات فعالية برنامج معيف في تحقيؽ أىداؼ محددة وكذلؾ كمفة ىذا البرنامج
حيث كمما ازدادت الكمفة المادية لمبرنامج المقترح مف قبؿ الباحثيف كمما زادت الحاجة إلى
اثبات األىمية أو الفائدة العممية ليذا البرنامج .
 )9استخداـ المعايير التي أشار إلييا كوىيف ففي حالة اختبار " ت " أشار كوىيف إلى أف حجـ
التأثير يعتبر صغي ارً عند ( ( 0260ومتوسطاً عند ( ( 0250وكبي ارً عند ( ( 0210ومف
خالؿ ذلؾ يستطيع الباحث أف يحدد حجـ التأثير الذي يسعى إليو في ضوء قوة النظرية
التي يستند عمييا البحث وقوة العالقة بيف متغيرات الدراسة .

الدراسات السابقة:

تناولت دراسة سميثوف ( )Smithson, 2001أحجاـ التأثير مف خالؿ مربع معامؿ
االرتباط  R2والذي يستخدـ في تحميؿ االنحدار المتعدد وبخاصة في التوزيعات الالمركزية مثؿ
( )Fو ( )X2وترى ضرورة وضع قيمة  Rفي االعتبار عند استخداـ التنبؤات مف خالؿ معامالت
االنحدار وانتيت إلى أف قيمة حجـ التأثير متوسطة باإلضافة إلى وجود عالقة قوية بيف حجـ
التأثير وفترات الثقة باستخداـ التوزيعات الالمركزية.
وىدفت دراسة نصار ( )6006إلى تقديـ مفيوـ حجـ األثر كأسموب إحصائي مكمؿ
لفحص الفرضيات اإلحصائية وتضمنت تحميالً رقمياً لبرىنة أف حجـ األثر أقؿ تأث اًر بحجـ
العينة مف األساليب اإلحصائية التي تستخدـ لفحص الفرضيات .باإلضافة إلى بعض المؤشرات
االحصائية التي تستخدـ لمداللة عمى قيمة حجـ األثر في حالة استخداـ بعض األساليب
وبالتحديد اختبار ( )tسواء في العينات المترابطة أو المستقمة واختبار ( )Fفي حالة تحميؿ التبايف
األحادي ومعامؿ ارتباط بيرسوف وأخي اًر األنحدار الخطي البسيط  ،وقدمت الدراسة نموذجاً حوؿ
كيفية وصؼ مقدار حجـ األثر في الدراسات المنشورة في المجالت العربية المتخصصة
وبالتحديد في مجمة جامعة الممؾ سعود  .وأظيرت نتائجيا أنو يمكف وصؼ ما نسبتو  %20مف
قيـ حجـ األثر والمستخرجة لألساليب اإلحصائية المنشورة خالؿ خمس سنوات عمى أنو حجـ
أثر صغير أو متوسط.
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وتيدؼ دراسة روبيف وروسنثاؿ ) ) Rubin & Rosenthal , 2003إلى اقتراح م ِ
قدر
ُ
بسيط لحجـ التأثير  ( Simple Size Effect Estimateيتـ حسابو مف خالؿ حجـ العينة N
 ،وقيمة  ) p valueوذلؾ بغرض استخدامو في  :أ) دراسات التحميؿ البعدى حيث يقرر الباحث
نفس أحجاـ العينة وقيـ  P valuesفقط  ،ب) في الحاالت التي اليتوافر فييا مؤشرلحجـ
التأثير متفؽ عميو بشكؿ عاـ  ،ج) في الحاالت التي تكوف فييا مؤشرات حجـ التأثير التي تـ
حسابيا بشكؿ مباشر مضممة  . Misleadingوُيطمؽ عمى مؤشر حجـ التأثير المستخدـ في
الدراسة

مصطمح  Rالمكافئة

 R equivalentوذلؾ ألنيا تتساوى إلى حد كبير مع

االرتباط النقطي ذي الحديف بيف مؤشر المعالجة  Treatment Indicatorوالناتج ذي التوزيع
االعتدالي  Normaly Distributed Outcomeفي التجارب البحثية التي بيا اثنتيف مف
المعالجات  Two -treatment Experimentsحيث يوجد  N/2مف الوحدات في كؿ
مجموعة  ،إلى جانب قيمة  . p valueويؤكد المؤلفاف عمى أنو رغـ قابمية المكافئة
(  ( Rلمحساب إال أنيا ليست فعالة في كؿ األحواؿ  .لقد كاف اليدؼ مف تصميـ مؤشر
 R equivalentلتالئـ المواقؼ التالية -:
 )4عندما يكوف البديؿ المتاح ىو عدـ وجود حجـ تأثير عمى االطالؽ ( في حالة معرفة أحجاـ
العينات و قيـ  p valuesفقط.
 )6استخداـ اجراءات ال معممية ليس ليا مؤش ارت أحجاـ تأثير متفؽ عمييا .
 )9عندما تكوف أحجاـ العينات صغيرة جداً أو تكوف البيانات غير اعتدالية مما يجعؿ الحساب
المباشر ألحجاـ التأثير أكثر تضميالً مف قيمتو الحقيقية .
وقد ىدفت دراسة محمود ( )6009إلى التعرؼ عمى واقع الداللة اإلحصائية  ،والداللة
العممية وقوة االختبار لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في رسائؿ ماجستير كمية العموـ التربوية

 .وبالتحديد  ،فقد حاولت الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية :
 )4ما مستوى الداللة اإلحصائية المستخدـ في فحص الفرضيات الصفرية في ىذه الدراسات ؟

 )6ما نسبة االختبارات اإلحصائية التي اقترنت داللتيا اإلحصائية بداللة عممية ؟
 )9ما مستوى قوة االختبارات اإلحصائية المستخدمة في فحص الفرضيات الصفرية ؟
 )1ما نسبة الفرضيات التي اقترنت داللتيا اإلحصائية باختبارات ذات قوة عالية؟  .وقد أظيرت
النتائج ميؿ معظـ الباحثيف الستخداـ مستوى الداللة  ، 0205وقد بمغت نسبة االختبارات
الدالة إحصائياً (  ) % 1526مف مجموع االختبارات  ،تمتع منيا (  ) % 4121بداللة
عممية كبيرة و(  ) % 4421منيا بداللة عممية متوسطة و(  ) % 1429بداللة عممية صغيرة
 .وقد أظير اختبار مربع كاى عدـ استقاللية الداللة العممية عف الداللة اإلحصائية.
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وىدفت دراسة روبي ( )Robey, 2004إلى :
(أ) مراجعة حجـ التأثير في العموـ االجتماعية.

(ب) توضيح أىمية حجـ التأثير في بحوث عمـ النفس العيادي.
(ج) وضع معيار أو محؾ يستند إليو عند قبوؿ أو رفض حجـ التأثير .وأظيرت النتائج وجود
أحجاـ تأثير بنسب متفاوتة في بحوث عمـ النفس العيادي التي تستخدـ تحميؿ التبايف
األحادي أو الثنائي أو التصميمات التجريبية ذات المجموعة التجريبية مقابؿ الضابطة.
وأجرى كؿ مف اجينيس وبيتي )  and Beaty , 2005 ) Aguinisمراجعة لمدراسات
عبر  90عأماً (  )4551-4525في الدوريات العممية التالية:

•
•
•

Journal of Applied Psychology

Academy of Management Journal
Personal Psychology
حيث أنيا مف أكثر الدوريات العممية تأثي ارً في مجاؿ عمـ النفس التطبيقي وعموـ اإلدارة

فضالً عف ذلؾ تمتاز تمؾ الدوريات بوضع سياسات تحرير صارمة تمزـ الباحثيف بإتباع طرؽ
بحثية و منيجية قياسية  .وىكذا نالحظ أف أحجاـ التأثير في تمؾ الدوريات محايدة  .وبمعنى
آخر نتيجة لسياسات التحرير و تقرير نتائج األبحاث المستخدمة في تمؾ الدوريات مف المتوقع
أف تكوف أحجاـ التأثير المنشورة فييا أكبر مف تمؾ المنشورة في الدوريات األخرى في
مجاؿ عمـ النفس التطبيقي والعموـ اإلدارية مف أجؿ قياس أحجاـ تأثير العوامؿ المعدلة
 Moderating Effectsلممتغيرات الفئوية التي يتـ قياسيا بواسطة معادلة االنحدار المتعدد .
وقد كاف متوسط حجـ التأثير ،والذي يرمز إليو ب ػ  f²مساوياً لػػ(  ) 006.فقط  ،و لكف مع ذلؾ
أظيرت ( ) % 16مف اختبارات العامؿ المعدؿ  Moderatorsقوة إحصائية مقدارىا ( )10.
أو أكثر مما أدى بدوره إلى التنبؤ بوجود حجـ صغير ليذا التأثير  .وتشير النتائج إلى أف ىناؾ
حاجة إلى التخمص مف القيـ التي تعمؿ بدورىا عمى وجود انحياز منخفض في حجـ التأثير
الممحوظ  ،وبالتالي يمكف تعريؼ أحجاـ التأثير ذات الصمة بالعالقات بيف المتغيرات بشكؿ أكثر
دقة  .وطالما كاف لمتأثير داللة قوية ينصح المؤلفوف الباحثوف في مجاؿ العموـ السموكية وعموـ
اإلدارة بإجراء تحميؿ القوة وتخطيط التصميمات البحثية المستقبمية التي ترتكز عمى أحجاـ التأثير
الصغيرة و لكنيا األكثر واقعية .
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يطرح كؿ مف ماؾ جراث و مير )  ) mcgrath & Meyer ,2006االستخداـ

المتنامي ألحجاـ التأثير في دراسات الحالة و التحميالت البعدية تساؤالت جديدة بشأف االستدالؿ

اإلحصائي  .وقد يؤثر اختيار مؤشر حجـ التأثير عمى تفسير نتائج الدراسات ويوضح الباحثاف

باألدلة العممية ذلؾ التأثير مف خالؿ التركيز عمى اثنيف مف أكثر مقاييس حجـ التأثير استخداما

 :معامؿ االرتباط  ،وفرؽ المتوسطات المعيارية ( مثؿ  ، Cohen’s dو ، ) Hedges’s g

والتي يتـ استخداميا في حالة وجود متغير ثنائى  Dichotomousو آخر كمي Quantitative
 .ورغـ قابمية استخداـ تمؾ المؤشرات بنفس األسموب مف الناحية العممية  ،فأف الفروؽ في

حساسية تمؾ المؤشرات أو تبايف المتغير الثنائي قد تؤدى إلى تغيير النتائج بشأف حجـ التأثير

وذلؾ في ضوء االحصاء المستخدـ  .وألنو ال توجد احصاء جيد ومناسب بشكؿ عاـ متفؽ عميو
لدى جميع الباحثيف  ،فإنو يجب االىتماـ بمعدؿ الفترة األساسية عند صياغة االستدالالت
الصحيحة و تبرير اختيار االحصاء األساسي لقياس حجـ التأثير .

وىدفت دراسة ويمكوكس ( ) Wilcox, 2006إلى استخداـ الطرؽ البيانية لقياس حجـ

التأثير كبدائؿ لمدخؿ كوىيف وتوصمت إلى أف حجـ التأثير يمعب دو اًر أساسياً في البحث النفسي
والتربوي ،وباستخداـ الطرؽ البيانية  Graphical Methodsكبدائؿ لمدخؿ كوىيف ال توجد
فروؽ كبيرة وبخاصة في بعض االختبارات الالمعممية مثؿ ماف – ويتني  ،وىذه التمثيالت

البيانية تتغمب عمى عيوب مدخؿ كوىيف في تحديد حجـ التأثير .ويرى ويمكوكس أف اليدؼ

األساسي في مجاؿ األبحاث التطبيقية ليس مجرد ايجاد الفرؽ بيف مجموعتيف مف المشاركيف ،

ولكف الشيء األكثر أىمية ىو فيـ كيفية و مدى االختالؼ بيف ىاتيف المجموعتيف  .وقد صاغ

 Cohenمدخالً بحثياً عاما ومنطقياً لػ عالج تمؾ المسألة  .وقد اعتمدت استراتيجيتو في القياس
عمى المنظور البيانى  .وبشكؿ أكثر تحديداً عندما نفحص التوزيعيف  Distributionsالمرتبطة
بػ تمؾ المجموعتيف  ،افترض  Cohenوجود تأثير كبير إذا كاف الفرؽ بيف ىذيف التوزيعيف

( ويشار إليو مف خالؿ التغير  Shiftفي الموضع ) " ُيرى بالعيف المجردة "  .وفي نياية أألمر
توصؿ  Cohenإلى أنو بالنسبة لػ التوزيعات الطبيعية التي بينيا تبايف مشترؾ  ،يكوف الفرؽ d

صغي اًر إذا كاف مساويا لػ(  ) ,2وكبي اًر إذا كاف مساوياً لػ(  ),8وحالياً ىناؾ مسألة
بحثية شائكة بشأف الفرؽ  dالذي ربما يصبح صغي اًر عندما يكوف حجـ التأثير كبي اًر
( في ضوء المنظور البياني لػ  . ) Cohenوىنا ييدؼ ويمكوكسف إلى توضيح الطريقة البيانية
المستخدمة في عالج تمؾ المشكمة  ،إلى جانب غيرىا مف الطرؽ البيانية التي قد تستخدـ في

إضافة المزيد مف األفكار بشأف قياس حجـ التأثير .
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ومن خالل استعراض الباحث لمدراسات السابقة وجد -:












أف معظـ الدراسات وخاصة األجنبية تناولت أىمية حجـ التأثير وأثره في دقة نتائج
الق اررات اإلحصائية وأوصت بضرورة عدـ االعتماد فقط عمى الداللة اإلحصائية دوف
الداللة العممية .
اقتصرت الدراسات السابقة عمى عدد محدود مف االختبارات اإلحصائية حيث نجد أف
الدراسات أوجدت حجـ التأثير المرتبط باالختبارات اإلحصائية (  ) F , T , R , χ²فقط
مثؿ دراسة ( نصار  6006 ،و محمود  6009 ،و النجار Smithson ، 6005 ،
)  ,2001أما الدراسة الحالية فسوؼ تتناوؿ حجـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية
( اختبار ت  ،وتحميؿ التبايف  ،واالنحدار  ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف ) واالختبارات
اإلحصائية الالمعممية ( كا ، ²إختبار ماف – وتني ) .
ىنالؾ خمط في بعض الدراسات العربية فيما يتعمؽ بالعالقة بيف حجـ التأثير والداللة
اإلحصائية حيث نجد بأف تمؾ الدراسات قامت بحساب حجـ التأثير لالختبارات اإلحصائية
الغير دالة  ،حيث يرى ( الضوي  ) 6002 ،أنو مف األخطاء الشائعة التي يجب أف يمتفت
إلييا الباحثوف حساب حجـ التأثير المناظر لقيـ االختبار اإلحصائي بطريقة عفوية سواء
أكانت قيـ االختبار اإلحصائي دالة أـ غير دالة  ،والصواب فقط ىو حساب أو تقدير حجـ
التأثير فقط في حالة القبوؿ بالفرض البديؿ ورفض الفرض الصفري  .والنقطة الميمة أف
حجـ التأثير يكوف في صورتو المثالية عندما يستخدـ الباحث االختبار اإلحصائي المناسب
لتحميؿ بياناتو أي عندما تفي بياناتو باالفتراضات األساسية التي يستند إلييا االختبار
باإلضافة إلى قبوؿ الفرض البديؿ ورفض الفرض الصفري .
عدـ تناوؿ الدراسات السابقة أثر المنيج المستخدـ عمى حجـ التأثير وىذا ما سوؼ تسعى
الدراسة الحالية إلى إيجاده .
قمة مف الدراسات السابقة تناولت أثر حجـ العينة عمى حجـ التأثير مثؿ دراسة
(  ) Bayarri and Mayoral 2002والتي أظيرت وجود تأثير لحجـ العينة عمى داللة

أحجاـ التأثير  .باإلضافة إلى دراسة الصائغ والتي أظيرت بأف حجـ العينة كاف مناسباً
عند حجـ التأثير الصغير  .بينما دراسة نصار أظيرت بأف حجـ التأثير أقؿ تأث اًر بحجـ
العينة  .وفي المقابؿ نجد بأف دراسة النجار  6005أظيرت بأف زيادة حجـ العينة قد يكوف
لة تأثير سالب عمى حجـ التأثير .
أف معظـ الدراسات أكدت عمى انخفاض قيمة حجـ التأثير في البحوث التربوية
والنفسية لبعض االختبارات اإلحصائية وخاصة الدراسات العربية  ،مثؿ ( نصار 6006 ،
ومحمود  6009 ،والنجار . ) 6005 ،
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منيج الدراسة :

أعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج المسحي الوصفي والذي يتـ مف خاللو
جمع معمومات وبيانات عف ظاىرة ما أو حادث ما وذلؾ بقصد التعرؼ عمى الظاىرة التي
ندرسيا وتحديد الوضع الحالي ليا والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ فييا مف اجؿ معرفة مدى
صالحية ىذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغيرات جزئية أو اساسية فيو.

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف رسائؿ الماجستير بكمية التربية بأقسامو المختمفة ( عمـ النفس
– المناىج – الوسائؿ – اإلدارة التربوية – التربية البدنية – التربية  -التربية الخاصة ) والتي
استخدمت المنيج الوصفي والتجريبي في دراساتيا  ،حيث يبمغ العدد اإلجمالي لرسائؿ الماجستير
بكمية التربية بعد استبعاد قسـ الثقافة اإلسالمية لعدـ استخداـ األساليب اإلحصائية في
دراساتو( )599رسالة خالؿ الفترة ما بيف  4161 -4141ىػ  ،ولكوف المجتمع صغير نسبياً فمقد
تـ اختيار  %60مف إجمالي ىذا العدد ،وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية.

األساليب االحصائية:

أستخدـ الباحث في دراستو التك اررات والنسب المئوية ومعادالت حجـ التأثير وفقاً
لألسموب اإلحصائي المستخدـ في كؿ دراسة ( وجد الباحث بأف األساليب اإلحصائية المستخدمة
في عينة الدراسة محصورة في األساليب التالية  :اختبار ( ت ) لعينتيف مستقمتيف أو مترابطتيف
 تحميؿ التبايف  -االنحدار المتعدد  -معامؿ ارتباط بيرسوف  -اختبار كا - 6اختبار ماف –وتني ) وقيمة كا ، 6عف طريؽ برنامج حزمة البرامج األحيائية لمعموـ االجتماعية (.)SPSS

نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ الطرؽ اإلحصائية لحساب حجـ التأثير لالختبارات
اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ
سعود لمفترة مابيف (  4141ىػ  4161 -ىػ ) والتعرؼ أيضاً عمى واقع استخداـ حجـ التأثير.
ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة قاـ الباحث بتفريغ البيانات في النماذج المعدة لكؿ اختبار

إحصائي (تحميؿ التبايف  ،مربع كاي  ،معامؿ ارتباط بيرسوف  ،الفروؽ بيف المتوسطات  ،ماف

وتني  ،واالنحدار المتعدد ) ومف ثـ تـ استخداـ التك اررات والنسب المئوية ومعادالت حجـ التأثير

وقيـ مربع كا 6وذلؾ لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة التالية -:

 -4ما االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية التربية
بجامعة الممؾ سعود ؟

 -6ما واقع استخداـ حجـ التأثير في االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في
رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
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 -9ما أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعمميو المستخدمة في رسائؿ
الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟

نتائج الدراسة:
نتائج التساؤل األول:

ما االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ الماجستير بكمية

التربية بجامعة الممؾ سعود؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية عمى النحو التالي-:
جدول رقم ( ) 7
التك اررات والنسب المئوية لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية
ـ

نوع االختبار

التك اررات

النسبة المئوية

4

المعممية

555

59,11

551

%400

6

الالمعممية

المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

95

2,56

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 4بأف االختبارات المعممية أكثر استخداما مف نظيرتيا
الالمعممية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود حيث تكرر استخداـ االختبارات المعممية
(  ) 555مرة بنسبة وقدرىا  % 59,11بينما تكرر استخداـ االختبارات الالمعممية بواقع ( ) 95
مرة بنسبة مئوية تقدر بػ . % 2,56

جدول رقم ( ) 0
التك اررات والنسب المئوية لالختبارات اإلحصائية

ـ

االختبار اإلحصائي المستخدـ

التك اررات

النسب المئوية

4

اختبار ( ت )

652

16.14

9

معامؿ ارتباط بيرسوف

25

44.51

مربع كاي

64

6
1
5
2

تحميؿ التبايف

االنحدار المتعدد
ماف وتني

664
49
41

551

المجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 6بأنو تـ استخداـ (  ) 551اختبا ار إحصائياً في كمية
التربية بجامعة الممؾ سعود  ،وقد كاف أكثر األساليب اإلحصائية استخداما ىو اختبار ( ت )
حيث أستخدـ (  ) 652مرة بنسبة  %16,14مف مجموع االختبا ارت اإلحصائية المستخدمة في
الكمية  .ويمي ىذا األسموب اإلحصائي اختبار تحميؿ التبايف ( ؼ ) حيث أستخدـ (  ) 664مرة
بنسبة وقدرىا  % 92,52مف مجموع االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الكمية .
ثـ يمي ذلؾ اختبار معامؿ االرتباط لبيرسوف وقد أستخدـ (  ) 25مرة بنسبة %44,51
مف مجموع االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الكمية .

ثـ يمي ذلؾ اختبار كا 6حيث أستخدـ (  ) 64مرة بنسبة  % 9,54مف مجموع
االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الكمية .
ثـ يميو اختبار ماف وتني وقد أستخدـ (  ) 41مرة بنسبة  % 9,04مف مجموع
االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الكمية .
ثـ يميو اختبار االنحدار المتعدد وقد أستخدـ (  ) 49مرة بنسبة  % 6,41مف مجموع
االختبارات اإلحصائية المستخدمة في الكمية .
وىذا يتفؽ مع ما توصمت إلية دراسة كؿ مف (العجالف  4550 ،و الصياد ) 4511 ،
حيث أظيرت نتائجيما بأف االختبار اإلحصائي ( ت ) يعد مف أكثر االختبارات اإلحصائية

استخداما  ،بينما دراسة (النجار ) 4554،أشارت إلى أف اختبار كا 6أكثر استخداما في كمية
التربية بجامعة أـ القرى .
ويرى ىاروؿ  Harwellبأف ىنالؾ عدة أسباب محتممة وراء ندرة استخداـ االختبارات
الالمعممية في مجاؿ البحوث النفسية و التربوية و االجتماعية وىي  ( :الضوي ) 6002 ،
أ -تضميف برامج الحاسب اآللى المعروفة مثؿ  Minitabو  SPSSبعدد صغير جداً مف

البدائؿ الالمعممية .
ب -استمرار االعتقاد لدى كثير مف الباحثيف التربوييف أف االختبارات الالمعممية أقؿ قوة وأقؿ

قبوالً مقارنةً بنظيراتيا المعممية .
ج  -عدـ وعى الباحثيف في المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية بالبدائؿ الالمعممية المتاحة
لإلستخداـ في التصميمات التجريبية المعقدة ،و كيفية إنجاز تحميؿ البيانات باستخداـ البرامج
المتوفرة ،فالعديد منيـ يعتقدوف بشكؿ واضح أف البدائؿ مرتبطة بالبيانات المستقاة مف
تصميمات تجريبية بسيطة جداً .
باإلضافة إلى أف الكثير مف طالب الدراسات العميا ليس لدييـ معرفو شاممو بالبدائؿ
الالمعممية وذلؾ ألنيـ لـ يدرسوىا بصوره مفصمو كمتطمب في مقرر اإلحصاء .
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نتائج التساؤل الثاني:

ما واقع استخداـ حجـ التأثير في االختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة
في رسائؿ الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ أستخدـ الباحث التك اررات والنسب المئوية عمى النحو التالي
جدول رقم ( ) 3
التك اررات والنسب المئوية لواقع استخدام حجم التأثير بكل قسم من أقسام كمية التربية
ـ

القسـ

التك اررات

النسب المئوية

4

عمـ النفس

0

0

9

وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ

0

0

اإلدارة التربوية

0

6
1
5
2
1

قسـ التربية

مناىج وطرؽ تدريس
التربية البدنية

التربية الخاصة

المجمػ ػ ػ ػ ػػوع

0
0
6
0
6

0
0
0

4,9
0

4,9

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 9بأنو تـ استخداـ حجـ التأثير في رسالتيف فقط مف
مجموع عينة الدراسة والبالغة  451رسالة في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود أي بنسبة وقدرىا
 % 4,9وىذه تعد نسبة ضئيمة جداً و ىذا بسبب عدـ معرفة الباحثيف عمى مستوى الماجستير
بمدلوؿ حجـ التأثير نتيجة عدـ تضميف تدريس طرؽ حساب حجـ التأثير في المقررات الدراسية
وخاصة لطالب الدراسات العميا .
والحظ الباحث أثناء جمع البيانات مف عينة الدراسة بأف ىنالؾ  9رسائؿ مف قسـ
المناىج وطرؽ التدريس ورسالة واحده مف قسـ اإلدارة التربوية استخدمت حجـ التأثير مع العمـ
بأف نتائجيا غير دالو إحصائياً وىذا عكس ما أكد عميو المتخصصوف بأف حجـ التأثير ىو
المكمؿ لمداللة اإلحصائية وليس بديالً عنو ( منصور  4551 ،و Mclean and Eronest ,
 1997و  . ) Lane , 1999ويرى ( الضوي  ) 6002 ،أنو مف األخطاء الشائعة التي
يجب أف يمتفت إلييا الباحثوف حساب حجـ التأثير المناظرة لقيـ االختبار اإلحصائي بطريقة
عفوية سواء أكانت قيـ االختبار اإلحصائي دالة أـ غير دالة  ،والصواب فقط ىو حساب أو
تقدير حجـ التأثير فقط في حالة القبوؿ بالفرض البديؿ ورفض الفرض الصفري  .والنقطة الميمة
أف حجـ التأثير يكوف في صورتو المثالية عندما يستخدـ الباحث االختبار اإلحصائي المناسب
لتحميؿ بياناتو أي عندما تفي بياناتو باالفتراضات األساسية التي يستند إلييا االختبار باإلضافة
إلى قبوؿ الفرض البديؿ ورفض الفرض الصفري.
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ويرى شيفر )  ( Shaver, 1992أف اختبارات الداللة اإلحصائية ال تشير إلى
احتمالية خطأ أو صحة الفرضية الصفرية وانما تعطي لمباحث معمومات تتعمؽ باحتماؿ الحصوؿ
عمى نتيجة معينة بفرؽ داؿ إحصائياً يحدده الفرض الصفري  ،وأف كثي اًر مف الباحثيف يقدموف
آراء حوؿ رفض الفرضية الصفرية بناء عمى نتيجة معينة ذات داللة إحصائية .ويتطمب ذلؾ
ضرورة تش جيع الباحثيف لمتقميؿ مف االعتماد عمى الداللة اإلحصائية في تحميالتيـ وتفسيراتيـ وال
ينبغي نشر األبحاث التي تعتمد عمى الداللة اإلحصائية فقط والبد مف احتواء التحميالت ونتائج
الدراسات عمى أحجاـ التأثير.

نتائج التساؤل الثالث-:

ما أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المعممية والالمعممية المستخدمة في رسائؿ
الماجستير بكمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ استخدـ الباحث معادالت حجـ التأثير المناسبة لكؿ اختبار إحصائي
والموضحة سابقاً في فصؿ إجراءات الدراسة ووفقاً لممعطيات المتوفرة في عينة الدراسة .

أوالً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( ت )
أ ) لعينتين مستقمتين

جدول رقم ( ) 4

متوسط أحجام التأثير الختبار (ت) في حال عينتين مستقمتين
حجـ العينة
حجـ

التأثير

699

أقؿ قيمة
-

أعمى قيمة
,51

المتوسط
,1144

االنحراؼ المعياري
,61559

ب ) لعينتين مت اربطتين

جدول رقم ( ) 5
متوسط أحجام التأثير الختبار (ت) في حال عينتين مترابطتين
حجـ

العينة
حجـ

التأثير

69

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

االنحراؼ المعياري

,05

,15

,9101

,69155

يتضح مف الجدوليف رقـ (  1و  ) 5بأف متوسط حجـ التأثير لالختبار اإلحصائي
( ت ) لعينتيف مستقمتيف ولعينتيف مترابطتيف ( ) ,9101 ، ,1144عمى الترتيب وىذا حجـ
تأثير متوسط وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير>
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىذا يتفؽ مع دراسة نصار ( )6006والتي أظيرت أف قيمة حجـ األثر الختبار ()t
سواء في العينات المترابطة أو المستقمة واختبار ( ؼ ) في حالة تحميؿ التبايف األحادي ومعامؿ
ارتباط بيرسوف وأخي اًر االنحدار الخطي البسيط إلى أنو حجـ أثر صغير أو متوسط.

بينما توصمت دراسة كؿ مف (الصياد  4511 ،النجار  4554،إبراىيـ )4551

إلى أف حجـ التأثير المصاحب لمداللة اإلحصائية ضعيؼ جداً بينما أشارت دراسة

( الصائغ  ) 4552إلى أف حجـ التأثير لألحصائي ( ت ) كاف كبي اًر حيث بمغ . ,10

ثانياً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( االنحدار المتعدد )
جدول رقم ( ) 6

متوسط أحجام التأثير الختبار (االنحدار المتعدد)
حجـ

العينة
حجـ التأثير

49

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

,06

,55

,9112

االنحراؼ
المعياري

,96115

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 2بأف متوسط حجـ التأثير الختبار االنحدار المتعدد
بمغت ( ) ,9112وىذا حجـ تأثير متوسط وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير ،وىذا يتفؽ مع
دراسة سميثوف ( )Smithson, 2001حيث أظيرت نتائجيا أف قيمة حجـ التأثير متوسطة،
بينما دراسة كؿ مف اجينيس وبيتي )  ) Aguinis and Beaty , 2005أظيرت بأف متوسط
بناء عمى تصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير يعتبر
حجـ التأثير مساوياً لػػ(  ) .002فقط وىذا ً
صغير جداً .

ثالثاً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( تحميل التباين )

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 1بأف متوسط حجـ التأثير الختبار تحميؿ التبايف بمغ
( ),0151وىذا حجـ تأثير صغير جداً وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير ،وىذا يتفؽ مع دراسة
كؿ مف النجار  4554 ،و الصائغ  4552ونصار  6006و Haase and waechter and
 Solomon, 1982والتي أظيرت أف قيمة حجـ األثر الختبار ( ؼ ) كاف صغي اًر .
جدول رقم () 7
متوسط أحجام التأثير الختبار (تحميل التباين)

حجـ التأثير

حجـ العينة

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

االنحراؼ

664

-

,20

,0151

,40540
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بينما أظيرت دراسة إبراىيـ ( )4551والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع الداللة
اإلحصائية والعممية و قوة االختبار اإلحصائي في رسائؿ الماجستير في مجاؿ عمـ النفس
التربوي في الجامعة األردنية ما بيف عامي ( )4555-4550وأشارت نتائجيا إلى أف قيمة حجـ
التأثير الختبار ( ؼ ) كاف متوسط  ،ويعود سبب ضعؼ قيمة حجـ التأثير المستخرجة إلى
ضعؼ في تصميـ ىذه الدراسات.

رابعاً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( معامل ارتباط بيرسون)

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 1بأف متوسط حجـ التأثير الختبار معامؿ ارتباط بيرسوف

بمغ ( ) ,6212وىذا حجـ تأثير متوسط وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير.
جدول رقم ( ) 8
متوسط أحجام التأثير الختبار (معامل ارتباط بيرسون)

حجـ التأثير

حجـ العينة

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

اإلنحراؼ

25

,04

,12

,6212

,6921

المعياري

وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصمت إلية دراسة نصار ( )6006والتي أظيرت

بأف قيمة حجـ التأثير لمعامؿ ارتباط بيرسوف كاف عند مستوى صغير ومتوسط.
بينما دراسة كؿ مف إبراىيـ (  ) 4551ومحمود(  ) 6009أظيرت بأف قيمة حجـ التأثير
لمعامؿ إرتباط بيرسوف ضعيفة وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير .

خامساً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( مان وتني )

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 5بأف متوسط حجـ التأثير الختبار ماف  -وتني بمغ
( ),2254وىذا حجـ تأثير متوسط وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير.
جدول رقم ( ) 9
متوسط أحجام التأثير الختبار (مان  -وتني)

حجـ التأثير

حجـ العينة

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

االنحراؼ

41

,06

4

,2254

,9601

المعياري

سادساً  -:متوسط أحجام التأثير الختبار ( كاي تربيع )

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  ) 5بأف متوسط حجـ التأثير الختبار كاي تربيع بمغ (),6654
وىذا حجـ تأثير متوسط وفقاً لتصنيؼ كوىف ألحجاـ التأثير .
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جدول رقم ( ) 9
متوسط أحجام التأثير الختبار (كاى تربيع )

حجـ التأثير

حجـ العينة

أقؿ قيمة

أعمى قيمة

المتوسط

االنحراؼ

64

,46

,19

,6654

,0511

المعياري

وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصمت إلية دراسة إبراىيـ (  ) 4551والتي

أظيرت بأف قيمة حجـ التأثير الختبار كاى تربيع كاف عند مستوى متوسط .
بينما أظيرت دراسة النجار(  ) 6005 ، 4554أف حجـ التأثير الختبار كاى تربيع
المصاحب لمداللة اإلحصائية كاف عند مستوى ضعيؼ جداً بنسبة  % 15,1مف مجموع
االختبارات اإلحصائية المستخدمة الختبار كاى تربيع .
وفي المقابؿ أظيرت دراسة محمود (  ) 6009أف حجـ التأثير الختبار كاى تربيع
والمصاحب لمداللة اإلحصائية كاف عند مستوى كبير بنسبة . % 11,11
وعموماً فإف متوسط أحجاـ التأثير لالختبارات اإلحصائية المستخدمة في كمية التربية
بجامعة الممؾ سعود والدالة إحصائياً ذات أحجاـ تأثير متوسطة .
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة تشيس وتشيس ( )Chase & Chase, 1976في أف قيمة
حجـ التأثير والمصاحبة لمداللة اإلحصائية كانت عند مستوى متوسط.

333

اجمللذ  - 63العذد الرابع  -أبريل 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات الدراسة

مف خالؿ النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة؛ ىناؾ عدد مف التوصيات التي يمكف
إجازىا في النقاط التالية:
 ضرورة تضميف تدريس البدائؿ الالمعممية في المقررات الدراسية وخاصة لطالب الدراسات
العميا .
 حث الباحثيف عؿ ضرورة حساب حجـ التأثير الخاصة باالختبارات اإلحصائية لفروضيـ
العممية وعدـ االكتفاء فقط بالداللة اإلحصائية  ،وتضميف ذلؾ في ممخصات دراساتيـ .
 ضرورة تضميف تدريس طرؽ حساب حجـ التأثير في المقررات الدراسية وخاصة لطالب
الدراسات العميا .
 ضرورة عدـ نشر األبحاث التي تعتمد عمى الداللة اإلحصائية فقط وال بد مف احتواء نتائج
الدراسات عمى أحجاـ التأثير.

المقترحات:
من خالل ماتم التوصل إليو من خالل ىذه الدراسة؛ فإن الباحث يوصي بما يمي:
 القياـ بدراسة مماثمة عمى الدوريات العممية لالختبارات اإلحصائية الشائعة .
إصدار دليؿ لطالب وطالبات الدراسات العميا ( دليؿ إحصائي ) يحتوي عمى األساليب
اإلحصائية المعممية والالمعممية وطرؽ حساب أحجاـ التأثير.المراجع
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أوال :المراجع العربية:
ابراىيـ ،ألطاؼ ( . )4551واقع الدالالت اإلحصائية والعممية وقوة االختبارات اإلحصائية
المستخدمة في رسائؿ ماجستير عمـ النفس التربوى فى الجامعة األردنية.
رسالة ماجستير  ،األردف  ،الجامعة األردنية .
أبو حطب  ،فؤاد و صادؽ  ،آماؿ ( . )4554مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائي في
العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية 0القاىرة  ،األنجمو المصرية.
أبو زيد  ،مدحت ( . )6006اإلحصاء في العموـ السموكية الوصؼ اإلحصائي ( )4تبويب
البيانات وتمثيميا بيانيا ونزعتيا المركزية .اإلسكندرية  ،دار المعرفة
الجامعية.
أبو ىاشـ  ،السيد ( . ) 6005مؤشرات التحميؿ البعدي لبحوث فعالية الذات في ضوء نظرية
باندورا .مركز بحوث كمية التربية بجامعة الممؾ سعود  ،العدد .691
الرياض .
بابطيف  ،عادؿ ( . )6006مشكالت الداللة اإلحصائية في البحث التربوي وحموؿ بديمة  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة .

بري  ،عدناف وىندي ،محمود وراضي ،الحسيني ( . )4551اساسيات طرؽ التحميؿ اإلحصائية
 ،الرياض  ،جامعة الممؾ سعود .
تشاو  ،لنكولف ( . )4550اإلحصاء فى اإلدارة .ترجمة عبد المرضى عزاـ  ،الرياض  .دار
المريخ لمنشر .
توفيؽ  ،عبد الجبار (  . )4515التحميؿ اإلحصائي في البحوث التربوية والنفسية و االجتماعية
– الطرؽ الال معممية  0الكويت  ،مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي .
الجادري ،عدناف ( . ) 6009اإلحصاء الوصفي في العموـ التربوية  ،عماف :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة .
حجيمات ،تحسيف (  . )4555دراسة واقع الداللة العممية وقوة األختبارات اإلحصائية المستخدمة
في رسائؿ الماجستير في مجاؿ اإلرشاد والتوجية  ،رسالة ماجستير ،
األردف  ،الجامعة األردنية .
الدردير  ،عبد المنعـ ( . )6002اإلحصاء البارامترى و الالبارامترى فى اختبار فروض البحوث
النفسية و التربوية و اإلجتماعية  .القاىرة  .عالـ الكتب.
سميـ  ،صباح و أبو حويج  ،ميا ( . )6001مقدمة فى اإلحتماالت و اإلحصاء  ،عماف .
دار قنديؿ لمنشر .
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سميث  ،ج ممتوف ( . )4515الدليؿ إلى اإلحصاء فى التربية و عمـ النفس  .ترجمة ابراىيـ
بسيونى عميرة  ،القاىرة  ،دار المعارؼ .
الشربينى  ،زكريا ( . )4555اإلحصاء وتصميـ التجارب في البحوث النفسية والتربوية
واإلجتماعية  ،القاىرة  ،األنجمو المصرية .
الصائغ  ،ابتساـ ( . )4552الداللة اإلحصائية والداللة العممية الختبار (ت) و(ؼ) دراسة
تحميمية تقويمية مف خالؿ رسائؿ الماجستير التي قدمت في كمية التربية
بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة  ،رسالة ماجستير  ،مكة المكرمة ،جامعة

أـ القرى.
الصياد  ،عبد العاطي ( . )4511الداللة العممية وحجـ العينة المصاحبتيف لمداللة اإلحصائية
الختبار (ت) في البحث التربوي والنفسي العربي – بحوث مؤتمر البحث
التربوي الواقع والمستقبؿ .المجمد الثاني  ،القاىرة  ،ص . 690- 455
الضوي  ،محسوب ( . )6002اإلحصاء االستداللى المتقدـ فى التربية و عمـ النفس  ،القاىرة
 ،األنجمو المصرية .
العجالف  ،فتحية محمد (  . ) 4550دراسة تقويمية لألساليب اإلحصائية المستخدمة في رسائؿ
الماجستير بكمية التربية بجامعة أـ القرى  .مكة المكرمة  .جامعة أـ
القرى .
عالـ  ،صالح الديف ( . )4559األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية و الالبارامترية فى
تحميؿ بيانات البحوث النفسية و التربوية  ،القاىرة  ،دار الفكر العربى .
عودة  ،أحمد  /القاضى  ،منصور ( . )6006اإلحصاء الوصفى و االستداللى  ،الكويت ،
مكتبة الفالح لمنشر و التوزيع .

ماضى  ،محمد و عثماف  ،ماجد ( . )6005اإلحصاء فى التربية و عمـ النفس مع استخداـ
 SPSSو Minitab ,الطبعة الثانية  ،دبى  ،دار القمـ لمنشر و التوزيع .

محمود  ،فلاير ( . ) 6009واقع الداللة االحصائية والداللة العممية وقوة االختبار لالختبارات
االحصائية المستخدمة في رسائؿ الماجستير الصادرة عف كمية العموـ
التربوية في جامعة مؤتة  ،رسالة ماجستير  ،األردف  ،جامعة مؤتة .
مراد  ،صالح ( . )6000األساليب اإلحصائية في العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية  ،القاىرة
 ،االنجمو المصرية .
منسي  ،محمود ( . )4515اإلحصاء والقياس في التربية وعمـ النفس .اإلسكندرية ،دار المعرفة
الجامعية .
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منصور ،رشدي فاـ (4551ـ)  .حجـ التأثير – الوجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية ،المجمة
المصرية لمدراسات النفسية  ،العدد (. 15-51 ، )42
المنيزؿ  ،عبداهلل ( . )6000اإلحصاء االستداللى وتطبيقاتو فى الحاسوب بإستخداـ الرزـ
اإلحصائية SPSS ,عماف  ،دار وائؿ لمنشر .
النجار  ،عبد اهلل ( . )6005الداللة اإلحصائية والداللة العممية الختبار كا 6في البحوث
اإلدارية المنشورة (دراسة تقويمية) .المجمة العربية لمعموـ اإلدارية ) 46( .
. 459-425 ، )6( ،
النجار ،عبد اهلل ( . )4554دراسة تقويمية مقارنة لألساليب اإلحصائية التي استخدمت في
تحميؿ البيانات في رسائؿ الماجستير في كؿ مف كمية التربية جامعة أـ
القرى بمكة المكرمة وكمية التربية بجامعة الممؾ سعود بالرياض  ،رسالة
ماجستير  ،مكة المكرمة  ،كمية التربية جامعة أـ القرى .
نصار ،يحيى ( .)6006حجـ األثر كأسموب إحصائي مكمؿ لفحص الفرضيات اإلحصائية ،
مركز بحوث كمية التربية  -الرياض ،جامعة الممؾ سعود ،العدد .412

ثانياً المراجع األجنبية:
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Aguinis, H and Beaty , J. and Boik , R and Pierce , D (2005). Effect
Size and Power in Assessing Moderating Effects of
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Bayarri, M and Mayoral, A (2002). Bayesian Analysis and Testing for
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