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 مقدمة 

 كشيي   شتيجيي  ال إذا مييك نك يي إليي    Statistical Significance ة اإلحر  ية ةدالل  التذيي   
 Practical مم  ةالدالل ة ال ب شسيك تذي    ،عّ شي ال ي    Variabilityيي   تغّ   السأو  عي  الرية  

Significance    الةالليي ، ح ييم ميي   يي خالشتيجيي  مد ييةة  يي  العييكلي الح ي يي  إذا مييك نك يي إليي  
 p  يسيي  العييكلي الح ي يي .    يي  وتطبي هييكشتييك ا الثحييم لسكيي  عسييس تدديي  ات ذات مغيي   يالعسمييي  

(p-value )  قيسي  إالَّ أذ  ،اإلحرك ي  لمشتك ا بكلةالل  الذي يتعمقإصةار الحكي    تدكعةp ال 
 ثحم، وذلك لعةة أسثكب مشهك: لمالةالل  العسمي  اء لدهي ال  َّ  ةدكعةتكد  بسد دهك    م

س يةار تيأث   ب استخةامهك التخكذ ق ار يتعميقال يسك   ولذابكلعةية م  العوامس تتأث   pقيي أذ  (1
 السعكلج .

ةّخ عم  ث   ال تالرغ  ة  p  يي ؛ إلعكدة الشتيج  ح ج ال زي  المثكش ة  ال تةرس  p قييأذ  (2
حديكب ببيأذ يتتبثعيا ا تثيكر الةاللي  يوصي  استخ ص أذ  تيك ا الع شي  تتكي ر، ولهيذا     كب  ة
فيلدالل  ة الةالليي  العسمييي  لمشتييك ا. إلصييةار الحكييي حييوخ  خةدالتييأث   الييذي يسكيي  أذ يدييت يحجيي

يحيييس ال  لكييي ّ كسيييس نيييس مشهسيييك ا  ييي  و ي، وجي   ين ل مم   ة واح   د  حج   ل الي      رو  اإلحر   ية ة
 ,Sun) ن  الجك ب  أذ يزعوا    اعتثكرهي    الثكحثيجب عم   ، ولذاأحةهسك مككذ ا   

2008, 6.) 

قيييية تذيييي   إليييي  وجييييود  يييي ج داخ إحرييييك ي ك بيييي   مجسييييوعت  الس كر يييي   الدالل    ة اإلحر    ية ةأذ  (3
)التج يبي  والزكبط (، أو ب   ال يكس   ال بم  والثعةي، ولك  هذا الدي ج اليةاخ ال يذي   إلي  
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 د  ح ي   لة  السجسوع  التج يبي     الظكه ة موضا ال يكس. تح

( إل  أذ مدهود الةالل  اإلحريك ي  لمشتيك ا ي ني  عمي  59 ،1997ويذ   )رشةي مشرور، 
مية  الث ي  التي   ول هيك لشتيك ا الدي وج أو الع قييكت بري ن الشظي  عي  حجيي هيذل الدي وج أو تمييك 

( بيي   مجسيوعت  ،  ييذلك يذيي   إليي  5...ك عشيية مدييتو  )الع قيكت،  يي ذا نييكذ الديي ج داال  إحريك ي  
أذ الديييي ج السجسييييوعت   ح ي يييي  وأذ مجتسييييا السجسوعيييي  ااوليييي  يختميييي  عيييي  مجتسييييا السجسوعيييي  

بيلدالل  ة %. وهشييك  كييوذ  يي  حكجيي  إليي  مييك يدييس  95الثك ييي ، وأ شييك  ثييق  يي  هييذا الحكييي بشدييث  
ا أو متوسييط ك أو نب يي  ا، لييذا  كلةالليي  لمتعب يي  عيي  م ييةار هييذا الديي ج ميي  ح ييم نو يي  صييغ     ال مم   ة

العسمي  ه  الجك ب السكسس لسدهود الةالل  اإلحريك ي ، ح يم تذي   الةاللي  العسميي  إلي  الدي ج أو 
حجييي االرتثييكر بريي ن الشظيي  عيي  ميية  الث يي  التيي   زييعهك  يي  الشتييك ا، أي أذ نيي   ميي  الةالليي  

وض اليش   الكيكم  هيي ،  هسيك نيوجه  عسمي  اإلحرك ي  والةالل  العسمي  يكسس مشهسيك ا  ي  ويعي
يييك إلييي  إثييي اء  تيييك ا الثحيييوث الشدديييي  والت  ويييي  واالجتسك يييي  ونيييذلك  واحيييةة ييييتدي اسيييتخةامهسك مع 

 الثحوث    مجكالت السع    اا   . 

و ك تركر  سدتويكت الةالل  اإلحريك ي  ل  تثيكرات اإلحريك ي  تذي   إلي  م يةار الث ي   ي  
لتوصييس إل هييك بغيير الشظيي  عيي  حجييي الديي وج أو قييوة االرتثك ييكت بهييذل الشتييك ا الشتييك ا التيي  يييتي ا

 وأ هك تتأث  بط ي ي  مثكشي ة بحجيي الع شي ، أميك م يكييا حجيي التيأث   )أو الةاللي  العسميي (  ي  تتيأث 
بحجي الع ش  وتذ   إل  حجي الد وج أو قيوة االرتثك يكت بي   الستغ ي ات بغير الشظي  عي  م يةار 

 الث  .

ود الةالليييي  اإلحرييييك ي  ال يعشيييي  بكلزيييي ورة وجييييود دالليييي  عسمييييي ،   يييية تكييييوذ الةالليييي  إذ وجيييي
اإلحرك ي   تيج  الحجي الكب   لمع شي ،  كلةاللي  اإلحريك ي  تديتغس الستشي ات اإلحريك ي  إلثثيكت 
وجييود  يي ج داخ إحرييك ي ك بيي   السجسوعييكت موضيييا الس كر يي ، ح ييم تذيي   الةالليي  اإلحريييك ي  أو 

التي  تيي ا تثكرهيك  Statistic( إل  احتسكلي  م حظ  قيسي  اإلحريكءة p-value  )قيس  االحتسكلي
ك.   متط    عسك لوحظ  عمي ، عم  ااقس عشةمك يكوذ الد ض الرد ي صحيح 

   هييك تحييكوخ إثثييكت وجييود تحديي   عميي    Practical Significance الدالل  ة ال مم   ةأمييك 
لة  مجسوع  الةراس  )التج يبي  مث  (، أي أ هك تهيتي بسية  نيوذ  تيك ا الثحيم مد يةة 
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ر إل  أي مة  يسكي  تددي    لعكلي الواقا الح ي  ، ولذلك ال يكسكت اإلحرك ي  لمةالل  العسمي  ت  ِّ
 الستغ  ات السدت م . التغّ   الذي يحةث    الستغ   التكبا بواسط  الستغ   أو

والسثييكخ عميي  ذلييك أ يي  إذا تييي تج يييب أو دراسيي   عكلييي  ب  ييكما معيي   لخديير االكت ييكب ليية  
مجسوعي  مي  م ضيي  االكت يكب )مجسوعيي  تج يبيي (  يي  م كبيس مجسوعيي  ضيكبط  لييي تتعي ض لهييذا 

و  أقييس ميي  الب  ييكما، و عيية اال تهييكء ميي  الب  ييكما وجيية ك أذ هشييكح   قييك  داال  إحرييك يك  )عشيية مدييت
( بيي   السجسييوعت    يي  درجيي  االكت ييكب، أي أذ الب  ييكما أد  إليي   ديير درجيي  االكت ييكب 5...

بةاللييي  إحريييك ي  لييية  السجسوعييي  التج يبيييي  بكلس كر ييي  بكلسجسوعييي  الزيييكبط ، ولكششيييك  ييي  الس كبيييس 
خ وجيية ك أذ م ضيي  االكت ييكب بكلسجسوعيي  التج يبييي  لييي تييشخدر لييةيهي درجيي  االكت ييكب إليي  السعيية

الطبيع  أو الةرج  الت  عشةهك يتي ترشيدهي إل  غ   مكت ب  ، ومك زال  درجي  االكت يكب م تدعي  
يك داال  إحريك ي ك عي   ظ  تهيك لية  السجسوعي  الزيكبط ،  ي   لةيهي، بكل غي مي  ا خدكضيهك ا خدكض 

 هذل الحكل  الةالل  اإلحرك ي  ال قيس  لهك ا   ال وجود لمةالل  العسمي . 

الةالليي   ، ح ييم تدييكعةالتييأث   حجيييوم ييكييا الةالليي  العسمييي  نث يي ة وهيي  مييك تتعيي ن بس ييكييا 
عميي  اتخييكذ قيي ارات تتعمييق بسييك إذا نييكذ الديي ج  والسيي     الديكسيي  صييّشك  (التييأث   حجيييالعسمييي  )أو 

   معي   دوذ ا  ي ب  يكما تبشي  لتب يي   ي ج نيكن إلي  يت جي الةاخ إحرك ي ك ب   الب اما يسك  أذ
http://www.ecs.org/html/educationIssues/Research/primer/understandingt

utorial.asp#sub5.) 

 ميذا تف ل اخيبيرات الداللة اإلحرية ة؟ ومي الذي ال  تف مو تمك االخيبيرات؟ 

تديتخةد ا تثييكرات الةاللي  اإلحرييك ي  ل سيتةالخ عميي   ريك   السجتسييا مي   يي خ الع شيي  
وتدييييسك تمييييك اال تثييييكرات لمديييي د بحدييييكب احتسكلييييي  الحرييييوخ عميييي   تييييك ا الع شيييي   السييييأ وذة مشيييي ،

ك )أي ا تيي اض أذ السجتسييا يتريي  بسييك هييو مدتيي ض  يي   بييك ت اض أذ الديي ض الرييد ي صييحيح 
 (.King, 2002, 1الد ض الرد ي( )

 عيي  عّ شيي ال  تييك اا حيي ان  (PCalculated ك تثييكرات الةالليي  اإلحرييك ي  ت ييةر قيسيي  احتسكلييي  )
وإ سيك  السجتسا، تر  العّ ش   تك ا االحتسكخ بأذ ت ّيي ال بكلد ض الرد ي لمسجتسا،  ه  السحّةد
 احتسيكخ ختب ت وم  ثي بكلزثطتر  السجتسا  الرد ي  بأذّ  اال تثكرات هذل تدت ض
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  يي  اإلحرييك ي  الةالليي  ا تثييكرات خةم مدييت ميي  العةييية ، وتتنيية الةراسييكت اإلمب ي ييي  بييأذ العّ شيي
 مجّ دي مروذ دورهك إل   مدتخةم هك عربكلدعس، هث اال تثكرات تدعم  هذل مك يدهسوذ  ال الح ي  

ميك إذا نك ي  الشتيك ا  كشي   عي  الرية   أد ال  ت يّيي اال تثيكرات هيذل  ،(سيطح  مديتو  )عشة  قوخ
(Thompson, 2002, 65.) 

 ع قيييكت"   يييط ت يييّيي اإلحريييك ي الةاللييي   ا تثيييكرات عمييي  أذ  Kirk (1996) ك ييي ح وأكييية
مثيييس: إذا ميييك نيييكذ متوسيييط  مجسيييوعت   مختمديييكذ، أو أذ ) ordinal relationships" ت ت بيييي 

، ومييك   ييية أذ  ع  ييي  هييو حجييي الديي ج بيي   )أ(، )ب( والخطييأ السييي تثط (أحييةهسك أكبيي  ميي  ا  يي 
أذ )أ( أكبي  مي  بت ةي  ك )وهو مك يدس  بحجي التأث   نس يكس لمةالل  العسمي (،  وتعتب  مع  تشك ب

، العّ شي  حجييبذيّةة ب تتيأّث  اإلحريك ي  اال تثيكرات اذ اجية   مهيي تيأث  ال حجيي)ب( ليد  نكهيي . و 
يي . وقية الت م ة اإلحريك ي  اام  الذي أد  إل  وجو ب استخةام  جشث ك إل  جشيب ميا اال تثيكرات

ك ي  والةاللييي  السثييكخ التييكل  ل وضييك الدييي ج بيي   الةالليي  اإلحريي  Thompson (1993) يي ح 
العسمييي : إذا قيي ر بكحييم مييك أذ ي ييكرذ بيي   متوسييط  ذنييكء مجسييوعت   نب يي ت   بيك كتهسييك نكلتييكل : 

=  2، ذ15=  2،   99.85=  2(،  )د...12=  1، ذ15=  1،   15...1=  1)د
(  دييييجة أذ الدييي ج بيييي   متوسيييط  السجسيييوعت   داخ إحرييييك ي ك، وي ييي ر أذ السجسوعيييي  ...188

 نكء  م  السجسوع  الثك يي ، بيكل غي مي  أذ الدي ج اليذي ي يس عي   درجي  ذنيكء واحيةةااول  أعم  ذ
لم يييييكس بسعظييييي  السعيييييكري  مخطييييأبكلشدييييث  ل اجيييية   بةيهييييي  الشتيجيييي  إذّ . كت  وي ييييأو  عسميييييك مهييييي ليييييا

، وميي  هشييك (أكثيي  أو 4.2= الخطييأ السعيييكري لم يييكس بسعظييي ا تثييكرات الييذنكء )ا تثييكرات الييذنكء 
 إذاأذ  حرييس عميي  درجييكت أو متوسييطكت أضييعكن الخطييأ السعيييكري لم يييكس   توّقييا عييكدة شح  يي

 (. Thompson, 2002, 65-66)  يكسال كء طليد   تيج  أ أذ  ج د بأذ الد وج  أرد ك

 مي الذي ال  تف مو اخيبيرات الداللة اإلحرية ة؟

 إعييكدة وإمكك ييي سجتسييا ال قيييي أذ  ع  يي  عيي    ييية بسييك خب  ييكت الا تثييكرات الةالليي  اإلحرييك ي  
( 1994) كييوه     يية اسييتشتا. لسجتسييا  يي  السدييت بسا  دييا ميي  هكسييحبالتيي  يييتي  لمع شييكت الشتيجيي 

 لم رف ةميس ة  حيج ةف    ونح م ،أن ن رف و نري د بمي خبرنيت ال" ةاإلحرية  داللةال اخيبيرات ب ن  
. نسيك أ هيك ال تت ييِّي ميك "تف  ل ذل ك يب ن ي  ن يق دو  ذلك ال ن     مم الرغل، وعمى ن رف أن نريد مي

 أو أهسيييي  قيسييي  أد ال،   ييييي االحتسكليييي  ال تديييتخةد السيييتشتكج مهسييي  الشتيييك ا إذا نك ييي 
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شيكذة، و يكل غي  أو  عكديغ    ولو نك   حت  اجة   مهس  السحتسم  ااحةاث ثعره ،الثحم  تك ا
 ,Thompson, 2002م  ذلك قة يدكوي بعر الثكحث   ب   احتسكلي  الشتيجي  وأهسيي  الشتيجي  )

65 .) 

و ك ترييكر  ك تثييكرات الةالليي  اإلحرييك ي  ال تخبيي  الثييكحث   بأهسييي  أو قيسيي   تييك جهي، وإ سييك 
تخب هي   ط بكحتسكلي  الشتيج ، ومك إذا نك    تك ا ع شكتهي  كش   عي  الرية   أو  طيأ السعكيشي . 
 ييشح   دتيي ض أوال  أذ الديي ض الرييد ي صييحيك  يي  السجتسييا، وأذ أي ع شيي  يييتي سييحبهك ميي  هييذا 

جتسا سون تعط   تك ا مسكثم  ت  يث ك لمد ض الرد ي، ثي  حةد احتسكخ الحروخ عمي   تيك ا الس
الع شي  لحجييي الع شي  الستعطيي ، ونمسيك ابتعييةت  تيك ا الع شيي  عي  السحييةد بيكلد ض الرييد ي ا خديير 

السحديو  (. ولديوء الحي   pاحتسكخ حرولشك عم  الشتك ا ع    يق الرة   )أي ا خدزي  قييي 
الةاللي  اإلحريك ي  ال تخب  يك بسيك إذا نك ي  الع شي  تري  السجتسيا )وهيو ميك   يية أذ  أذ ا تثكرات

ك.  ةاللي    ع   ( وإ سك تخب  ك   ط بكحتسكلي   تيك ا الع شي  إذا ا ت ضيشك أذ الدي ض الريد ي صيحيح 
أو عيةد داللي  الشتيجي  ال يذيي   إلي  أهس تهيك عسمي ييك،   ية تكيوذ الشتيجي  داليي  إحريك ي   تيجي  حجييي 
ا اليةاخ إحريك ي ك بي   متوسيط   الع ش  الكب   إالَّ أ هك غ ي  مهسي  عسمي يك )مثيس الدي ج الزيعي  جية 
ا(، وعمي  العكيا مي  ذليك قية تكيوذ الشتيجي  غ ي  دالي  إحريك ي   تيجي   ع شت   حجسهسك نب   جية 

توسيط  حجي الع ش  الرغ   إالَّ أ هيك مهسي  عسمي يك )مثيس الدي ج الكب ي  غ ي  اليةاخ إحريك ي ك بي   م
ع شت   حجسهسك صغ  (، وم  هشك  ك تثيكرات الةاللي  اإلحريك ي  غ ي  نكهيي  لتحةيية أهسيي   تيك ا 
الثحم، ولذا  حتكج إل  أحجكد التيأث   لت  ييي الةاللي  العسميي  لمشتيك ا، ح يم تديكعة متشي ات حجيي 

وتميك الشتيك ا    practically significantالتيأث   ال ي َّاء عمي  التس  ي  بي   الشتيك ا الةالي  عسمي يك 
 (.Armstrong & Henson, 2004, 13-15الةال  إحرك ي ك )

قيية تذيي   إليي  وجييود  يي ج داخ إحرييك ي ك بيي    الدالل  ة اإلحر  ية ةوقيية سييبق اإلشييكرة إليي  أذ 
الف  ر  مجسييوعت  الس كر يي  )التج يبييي  والزييكبط (، أو بيي   ال يكسيي   ال بميي  والثعييةي، ولكيي  هييذا 

لة  السجسوع  التج يبي   ي  الظيكه ة موضيا ال ييكس. واامثمي   م حق ق الدال ال يذ ر إلى تحد
 عم  ذلك نث  ة مشهك مك يم :   

    ف  تجربة لفحص ف يل ة اسيخدام طريقة تدريس جديد  ليحد م مد ين  اليحر  ل الدراس
تمس يييذ ا مييي  الت م يييذ الستيييأ  ي  دراسيييي ك  ييي  ميييكدة  .8لييية   ف     م   يي  الريي     يت
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الثكلم اإلعةادي، تي ت ديسهي بكلتدكوي إل  مجسوعت  ، مجسوع  ضيكبط   ال يكضيكت بكلر 
)درس  محتو  ال يكضيكت بكلط ي ي  العكديي (، ومجسوعي  تج يبيي  )درسي  محتيو  ال يكضييكت 
بط ي   التةريا الجةييةة(، ونيكذ السجسوعتيكذ متكك  تيكذ  ي  ال ييكس ال بمي  لمتحري س الةراسي  

وذليييك مييي  الشهكيييي   7.63، والزيييكبط  = 7.35 يبيييي  =  ييي  ال يكضييييكت )ح يييم متوسيييط التج
درجييي (، و عييية اسيييتخةاد   ي ييي  التيييةريا الجةييييةة تيييي  .6العظسييي  ال تثيييكر ال يكضييييكت وهيييو 

يييية أذ الديييي ج بيييي   الستوسييييط   داخ  حدييييكب الديييي ج بيييي   متوسييييط  درجييييكت السجسييييوعت  ،  وتجِّ
( P  0.05أي ) 3...إحريك ي ك لرييكلك متوسييط درجيكت السجسوعيي  التج يبييي  عشيية مديتو  

 كسك بكلجةوخ التكل : 

 المتوضط العدد المجموعة التطبيق
االنحراف 

 المعيبري

قيمة 

 )ت(

مطتوى 

 الداللة

مربع 

 إيتب

 يقبلال
 0.56 7..5 01 التجريبية

1.60 1.50  
 0.14 .5.2 01 الضببطة

 البعدي
 6.50 11.00 01 التجريبية

6.12 1.1. 1.172 
 0.61 0.57 01 الضببطة

تذ   إل  وجود تحد  داخ إحرك ي ك  ي  مديتو  التحري س  الداللة اإلحرية ةولك  رغي أذ 
الةراس     ال يكضيكت لة  ت م ذ السجسوع  التج يبي  بكلس كر   بت م ذ السجسوع  الزيكبط  إالَّ 

درجي   يي  ال يييكس  48..1أذ متوسيط التحريي س الةراسي  ليية  السجسوعيي  التج يبيي  الييذي يدييكوي 
التج يبييي  مييكزالوا يعييك وذ ميي  التييأ   الةراسيي   يي  مييكدة  الثعييةي يذيي   إليي  أذ ت م ييذ السجسوعيي 

درجي   .3ال يكضيكت ح م لي يرس متوسط تحر مهي بعة استخةاد   ي   التيةريا الجةييةة إلي  
وهيي  مشتريي  الشهكييي  العظسيي  ال تثييكر ال يكضيييكت أو السدييتو  الس بييوخ  يي  التحريي س الةراسيي  

وهي  أحية م يكييا الةاللي  العسميي  التي   Eta-Square    ال يكضيكت، نسيك تذي   قيسي  م  يا إيتيك
( إل  أذ   ي   التةريا الجةيةة لهك تأث   ضعي     تشسيي  التحري س الةراسي  49...تدكوي )

ل   ل تر   ل إل   ى الق م   ة  ييي  ال يكضييييكت لييية  ت م يييذ السجسوعييي  التج يبيييي  اذ قيسييي  م  يييا إيتيييك 
نسيك أشيكر إل هيك الجيةوخ اإلحريك   لط ي ي  التيةريا  ( الي  تذ ر وج ني ت    ر مينس  050.9)

 (.284، 2.11لحجي التأث   )ع ت حد ، 
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 لية  ع شي  مي  م ضي  ضيغط اليةد  وف  تجرب ة أخ ر  ليجرب ة عق ير م   م ل   ا      ال دم
ييك، إذا نييكذ متوسييط ضييغط الييةد قبييس تج يييب العيي ج =  .3قوامهييك  و عيية العيي ج  .19م يز 

و كسيييتخةاد  .17لييية   ديييا الع شييي   كيييكذ =  بكلع يييكر  تييي ة زمشيييي  مع شييي  تيييي قييييكس ضيييغط اليييةد
ا تثييكر )ت( لحدييكب دالليي  الديي ج بيي   درجييكت السجسوعيي  التج يبييي  قبييس و عيية العيي ج نك يي  

 البيك كت نسك بكلجةوخ التكل :

المجمنعة 
 المينس  ال دي اليجريب ة

االنحراف 
 المع يري 

 مدين  الداللة ق مة )ت(

 6588 090 00 قبل ال  ا

695.6 05000000 

 7506 070 00 ب د ال  ا

ا مي     يتزك م  بيك يكت الجيةوخ الديكبق أذ قيسي  )ت( دالي  إحريك ي ك عشية مديتو  ميشخدر جية 
(, أي أذ الةاللييي  اإلحريييك ي  تذييي   إلييي  وجيييود ا خديييكض داخ P  0.000001الذيييك وهيييو )

إحرك ي ك    مدتو  ضغط الةد لة  ع شي  الس ضي  بعية تج  ي  العي ج، ولكي   ي  الواقيا ميك زاخ 
ك لة  ع ش  الس ض  ح م متوسط ضيغط  اليةد بعية العي ج =  ويعشي  أذ  .17ضغط الةد م تدع 

ر ضغط الةد لةيهي إل  الحة الطبيع  لزغط الس ض  ال ي اخ يعك وذ م  ضغط الةد ولي يشخد
 الةد.  

 ( مك ال تدعم  ا تثكرات الةالل  اإلحرك ي     الش كر التكلي :King, 2002, 2ويمخ  )

ي  05 ا، إال أ يي  ال يسكيي   احيميل   ة أن ين  نن الف  رر الر  فري    ح ح  رغييي أذ هييذا م غييوب جيية 
 حدكب مثس هذا االحتسكخ. 

كك ي   سيواء مجهيوخ هيذا االحتسيكخ   بيلر  دفة الحر نل عم ي ي تل النييةج ىذه ب ن   االحيميل 65
 .شكّذة الشتك ا كك   أوالسجتسا تسثي   تكم ك،  تسثس العّ ش 

 بيلدراسيت المديقبم ة5 النييةج ىذه وجني احيميل 05

 ك تثكرات الةالل  اإلحرك ي  ال ت يا حجي التأث    وجني ت   ر حق ق  ف  المجيمع  احيميل 85
 pبط ي يي  مثكشيي ة )مثييس: م ييةار الديي وج السذييكهةة(، و ييةال  ميي  ذلييك تكييوذ قيسييي  
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موجييودة وتييةما حجييي التييأث   مييا حجييي الع شيي ، ولهييذا تظهيي  الشتييك ا عميي  أ هييك داليي  إحرييك ي ك 
ك.  تيج  حجي التأث   الكب   أو حجي الع ش  الكب   أو االثشك دالي   شتيك اال تكيوذ  قة ولذلك،ذ مع 

لهيييك داللييي  عسميييي  بديييبب حجيييي التيييأث    لييييا إالَّ أ هيييك كب ييي ،ال عّ شييي ال حجيييي بديييببإحريييك ي ك 
 الرغ  ، والعكا صحيك.

الةالليي  اإلحرييك ي   يي  م كبييس الةالليي   (Johnson, 1999, 768)وقيية أوضييك جو دييوذ 
العسمييي  الخكصيي  بيي دود أ عييكخ الثكحييم الستعم يي  بك تثييكر الةالليي  اإلحرييك ي ، وني ييي  تدديي   حجييي 

 الع ش  الس تثط بشتك ا ا تثكر الةالل  اإلحرك ي ، وذلك نسك يم :
 

 الداللة أو األىم ة ال مم ة لمفر  المذيىد
 الداللة اإلحرية ة

 دال  غ   دال 
ريوي أف يل البيحث 

المي مقة بيخيبير الداللة 
 اإلحرية ة

 Annoyedمش عا   Happyسع ة   غ   مهس 

ا مهس   ح ي  جة 
 Very Sad     مبتهاElated  

تفد ر حجل ال  نة 
المرتب  بنييةج اخيبير 

 الداللة اإلحرية ة

 حجي الع ش  مزبور غ   مهس 
n Okay 

ا  حجي الع ش  نب   جة 
 n too big 

ا  مهس   حجي الع ش  صغ   جة 
 n too small 

 حجي الع ش  مزبور
n Okay 

 أي أذ الجةوخ الدكبق يوضك  مك يم : 

  ا عشيةمك تذي   الشتيك ا إلي  عيةد وجيود داللي  إحريك ي  لدي ج غ ي  مهيي أذ الثكحيم يكيوذ سيع ة 
عسمي يييك، ونيييذلك يذيييع  بكالبتهيييكج عشيييةمك تذييي   الشتيييك ا إلييي  وجيييود داللييي  إحريييك ي  لدييي ج مهيييي 
عسمي يك. إالَّ أ يي  يشيي عا عشيةمك تذيي   الشتييك ا إليي  وجيود دالليي  إحرييك ي  لدي ج غ يي  مهييي عسمي ييك، 

 ا عشةمك تذ   الشتك ا إل  عةد وجود دالل  إحرك ي  لد ج مهي عسمي ك.  ويح ذ جة  

  أذ الثكحم يدد  حجي الع ش  عم  أ ي  مزيبور ومع يوخ عشيةمك تذي   الشتيك ا إلي  عيةد وجيود
دالل  إحرك ي  لد ج غ   مهي عسمي يك، ونيذلك عشيةمك تذي   الشتيك ا إلي  وجيود داللي  إحريك ي  

ا عشيةمك تذي   الشتيك ا إلي  وجيود  لد ج مهي عسمي ك. إالَّ أ   يدد  حجي الع ش  عم  أ   نب   جة 



 التربوية والنوعيةمجلة كلية التربية النوعية للدراضبت  6112 اكتوبر  ( 1العدد )
 

  
 

 
  

29  

ا عشيةمك تذي    دالل  إحرك ي  لد ج غ   مهي عسمي ك، ويددي  حجيي الع شي  عمي  أ ي  صيغ   جية 
 الشتك ا إل  عةد وجود دالل  إحرك ي  لد ج مهي عسمي ك.

الع قيي  بيي   الةالليي  اإلحرييك ي   (Svyantek & Ekeberg, 1995, 363)ويمخيي  
 والةالل  العسمي     أر ا االحتسكالت عم  الشحو التكل :

 الداللة اإلحرية ة   
 غ  ر يال  ة يال  ة  

الداللة 
 ال مم ة

 يال  ة
 )ميمة(

 إيجيب يت  يةبة
   true positives 

يوجة توازذ ب   االستةالخ اإلحرك   واتخكذ 
لمشتك ا معش  وأهسي  بكلشدث  ال  ار، وهشك يكوذ 

 لكس م  الست يِّي وصك ا ال  ار

 خيطئة سمب يت  
 false negatives  

دال  إحرك ي ك أو الع قكت غ   تكوذ الد وج 
 رغ  دال  عسمي ك بدبب حجي الع ش  اللكشهك و 

الداللة 
 ال مم ة

غ ر 
 يال  ة

)غ ر 
 ميمة(

 خيطئة إيجيب يت
 False  positives    

لكشهك دال  إحرك ي ك و أو الع قكت تكوذ الد وج 
 غ   دال  عسمي ك بدبب حجي الع ش  الكب  

  يةبة سمب يت   
  true negatives 

عشةمك تكوذ الد وج ليا لهك معش  أو دالل  
 م  وجه   ظ  نس م  الست يِّي وصك ا ال  ار

 Clinical  Significance  الداللة اإلكم ن ن ة

 Practicalإل  أ   يتي استخةاد السرطمح  : الةالل  العسمي   (Durlak, 2009, 8)يذ   

significance   والةالل  اإلكم شيكيClinical significance   بذيكس متثيكدخ لاشيكرة إلي  درجي
  .التغ    ذات السعش     حيكة السذكرن  

العسميي  والةاللي  تذ   إل  أذ اسيتخةاد السريطمح  : الةاللي   Wikipediaإالَّ أذ موسوع  
اإلكم شيكي  بذكس متثكدخ يعتب   طأ،  كلةالل  العسمي  تعط  معمومكت محةدة ع  أهسي  الشتيجي ، 
وحجي التأث   أحة أ وا  أو متش ات الةالل  العسمي  اليذي يحيةد السية  اليذي تبتعية هيي  الع شي  عي  

عكلجي  أو ميك م يةار التغ  ي  اليذي التوقعكت، وتج ب الةالل  العسمي  عم  أس م  مثس: مك  عكليي  الس
 إالَّ أذ ةراسييي ،ال  تيييك ا حيييوخ مهسييي  سعموميييكتب  يييكي ّود أذ يسكييي  تيييأث  ال حجييييتديييبث  السعكلجييي    

 الستغ يي  تغّ يي  عميي  سدييتشةال لمتغ  يي  ع ضيي وأ هييك  لمتحّ يي ، الخكصيي  كمرييكدره لهييك التييأث   دكحجييأ
 ليياو  السجسوعي  تيأث  ات عمي  الت ن ي  إلي أحجيكد التيأث    س ستو  ،   السجتسا التكبا
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تعطيي  الةالليي  اإلكم شيكييي  معمومييكت تتعمييق بسييك إذا  ذلييك، ميي  الش ييير عميي . و د دييي ال  يي ات تغال
وتج يب الةاللي  اإلكم شيكيي  عمي  أسي م   التذخيريي  سي يرال ع مي كك   السعكلجي  نكهيي  لتغ  ي  

 سيث : قية تيتدي السعكلجي  إلي    ك بيعي ي السي ير جعيسل الكدكيي  هيي  بسيك  ّعكلي مثس: هس السعكلج  
تغ   ات دال     أع اض االكت كب، هيسك  أذ يكوذ التغ    ا خدكض نب ي   ي  أعي اض االكت يكب 

% ميييي  الس ضيييي  ال تشطبييييق عميييي هي السعييييكي   .4)أي: الةالليييي  العسمييييي  أو حجييييي التييييأث  (، وأذ 
ا أذ تييتدي السعكلجيي  إليي   التذخيرييي  ل كت ييكب )أي: الةالليي  اإلكم شيكييي (، وأ يي  ميي  السحتسييس جيية 

  ج داخ وحجي تأث   متوسط أو نب  ، إال أذ الس ير ال يتح ح م  السة  الس ض  إل  السية  
 (.  http://en.wikipedia. org/wiki/Clinical_significanceالطبيع  )

 أذ يجيب،  سيث  : ااحييكذ أغميب  ي  مطم ي  ق ارات سسكرسوذ ال يّتخذ د  العيكدات يجب أذ 
أو أذ . ل كت ييكب دواءمعيي   يحتييكج أو ال يحتييكج إليي   سيي يرإذا مييك نييكذ ال شدديي ال طب ييبال ي ييّ ر

 ّجيي اتو  قيية ال يي ارات هييذل. السدتذييد  مكت ييب ميي يربوجييوب د ييوخ أو عييةد د ييوخ  ي يي ر الس شيية
 كولوسييت  وخ بييأذ قكعييةةمعيي     ب ييبيزييا قيية درجييكت ال طييا،  سييث  :  أو التذخيرييي  بكلسعييكي  

 تييأث  ال جيييومتشيي ات ح. دواء   يتطّمييب  deciliter ديديي مت  لكييسّ    ادجييمممي ..2كثيي  ميي اا ةدّ الي
السواقي   مي  اا يوا  هيذلل الثحيمدل يس  تطبي يكتب   يط  ج  يي ع قي  ذات تكيوذ  قةلمةالل  العسمي  

، لسعكلجيي ا  تيجيي  تحّديشوا الييذي  السذيكرن    دييث  إلي  ذيي   ستوسييطكت السجسوعي  ال ت ، اإلكم شيكيي
اا ي اد   عي يتس ي هالذي  تي معكلجتهي يتعذر    اداا هس" الدتاخ الةالل  اإلكم شيكي  معيكر ويةرس

 سيييث  : قييية تذييي    تيييك ا دراسيييت   إلييي   السعكلجييي   بعييية ااسكسيييي  بكلذيييككو   يتعميييق هيسيييكالطبيع ييي   
قييية يحتيييكج معظيييي  ااولييي  الةراسييي   ييي إال أ ييي    ،درجيييكت .1ا خديييكض درجيييكت االكت يييكب بس يييةار 

قية  التيأث   حجيي بيشداالتي   الثك يي  الةراس     ب شسك التةّ س، بعة بكلسدتذد  ع ج الس ض  إل 
غ يي   ااوخ التييةّ س بييأذ وخ. وهشييك ال يسكيي  أذ   ييبكلسدتذييد  عيي ج ال يحتييكج نييس الس ضيي  إليي 

 كذتختمديي كزالتيي مييك" ميي العس" تييأث  لم السسكثميي  ستشيي اتبكل الةراسييتكذاإلكم شيكيي   سشظييورمهييي،  سيي  ال
الةاللي  اإلكم شيكيي   عيّ ن . وتت  دديي مريّح   ي  لمس ضي  التيةّ س شتيك اهيسيك يتعميق ب واضيك بذيكس

  يي يييتدي إليي   يي ج ح ي يي   الييذي التييةّ س تييأث   أهسييي  أو التطبي ييي  أو العسمييي  ال يسيي "عميي  أ هييك 
الذي  يتدكعس معهي العس س". وأذ بعر التة  ت الت  ليا لهك  ا   ي  أو   وميال لعس ءا حيكة

تيأث  ات داليي  قية تكييوذ داليي  إكم شيكي يك،  سييث  : التية س لعيي ج االكت ييكب قية ال يكييوذ ليي  
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تأث   داخ إحريك ي ك عمي  م ضي  االكت يكب عشية م يكر تهي بكلعيكدي   إالَّ أذ هيذا التية س قية يديكعة 
 . (Thompson, 2002, 66)ضهي ويحدشوا م   و ي  حيكتهي هتالء الس ض  عم  مواجه  أع ا

بخسا   ج شك ع ، ح م تتشديب نيس   ي ي  مي  هيذل الطي ج إلي    وت كس الةالل  اإلكم شيكي
 متلد هك، وهذل الط ج ه : 

 (Jacobson-Truax method, Gulliksen-Lord-Novick method, Edwards-

Nunnally method, Hageman-Arrindell method, hierarchical linear 

modeling  (،  سيث    ي  الط ي ي  ااولي  )  ي يJacobson-Truax ييتي حديكب متشي  ثثيكت )
الييذي يدييكوي الديي ج بيي   درجييكت اال تثييكري   Reliability Change Index (RCI)التغ  يي  

ال بم  والثعةي لة  الس ير م دوم ك عم  الخطأ السعيكري لمد ج. و عة ذلك تتحةد درجيكت ال طيا 
 بيييةوذ  تحّديي ، تعيييك  ،مكيييكذ السيي ير أو السذيييكرح  يي  إحيية  السجسوعيييكت اار ييا: )التيي  تحييةد 

 (.http://en.wikipedia. org/wiki/Clinical_significance( )تةهور أو تغ   ،

 والدؤال  كل ننع مم أنناع الداللة نحييا إل يي؟ 

،  كلةراسيييكت غ ييي  الثحيييم تيييك ا  أهسيييي  لت  يييييال تكدييي  بسد دهيييك نسعييييكر  اإلحريييك ي  ةاللييي لا
مهس  وقكبم  لاعكدة،  سث : قة تدد   تك ا دراسكت عي ج ضية  تأث  اتالةال  إحرك ي ك قة تظه  

 = Pcalculated) 6...تيأث  ات مهسي  إال أذ قيسي  االحتسكليي  السحديو   = ورد جةية عي  وجيود 

(، وهشك  كلسك أذ لهذا الع ج تأث   ا مهس ك م  الشكحي  اإلكم شيكي   أ ذ ب  بغر الشظ  عي  0.06
(، وميي  هشيك  بييةال  5...الةاللي  اإلحرييك ي ، و كصي  أ هييك ق يثي  ميي  مديتو  الةالليي  اإلحريك ي  )

أذ يكيييوذ سيييتاخ السعيييكلا: هيييس العييي ج )أ( أ زيييس مييي  العييي ج )ب(  وهيييو ميييك تهيييتي بييي  ا تثيييكرات 
الليي  اإلحرييك ي ، يكييوذ سييتال : إليي  أي ميية  العيي ج )أ( أ زييس  أي يأ ييذ ميية  حجييي التييأث   الة

 . (Thompson, 2002, 67)   الحدثكذ، وهو مك تهتي ب  الةالل  العسمي  

 الخ  ة

 أهسييي  لت  ييييبسد دهييك نسعيييكر  اإلحرييك ي  ةالليي ل يي  ضييوء مييك سييبق و يي  ضييوء عييةد ندكييي  ا
،  ديييتشتا أذ الثحيييوث الشدديييي  والت  ويييي  واالجتسك يييي  تحتيييكج إلييي  حديييكب نيييس مييي  الثحيييم تيييك ا 
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والةالليي  العسميييي ، وإذا نييكذ الثحييم يتعمييق بيييكام اض  سيي  الزيي وري حديييكب  اإلحرييك ي  ةالليي لا
 .اإلحرك ي  ةالل لالةالل  اإلكم شيكي  بكإلضك   إل  ا
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