
 هـ4774 -م 5353 حزيران 63( في 52) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

407 

حــــــــــــة وحلـــــــــة اإلحصائيـــــــــة للداللـــــــــــــدامات الخاطئـــــــــــاالستخ  ةــــــــــــــول مقتر

 

 

 

 
 

 الطلخص 

التي تعاني مشيا الجاللة اإلحرائية في  السختمفة تػضيح جػانب القرػرىجفت الجراسة الحالية إلى     
وتحجيج سػء استخجاـ الجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج واقتخاح بعس ، تفديخ نتائج الجراسات والبحػث

، أضيخت الشتائج أف أىع جػانب القرػر في الجاللة لتصػيخ استخجاـ الجاللة اإلحرائيةالحمػؿ الشطخية 
مشصكية الفخضية والصبيعة الثشائية لشتائج الجاللة اإلحرائية، وكحلظ  بحجع العيشة ىاتأثخ اإلحرائية ىػ 

االستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية في الجراسات والبحػث والتي مغ وّثقت الجراسة أيًزا ، الرفخية
، لذخح أىسية الشتائج، واإلشارة إلى األىسية العسمية لمشتائجائج الجاللة اإلحرائية كأساس استخجاـ نتأىسيا 

لالستخجامات الرحيحة لمجاللة مجسػعة مغ الحمػؿ ، واقتخحت الجراسة الرفخيةوالتحقق مغ صحة الفخضية 
سشاسبة ألسئمة البحث والرياغة ال، عجـ االعتساد عمى الشتائج في تقييع البحػث والجراساتاإلحرائية مثل 

أو  تحميل السشفعة العسميةباستخجاـ  وفخضياتو، وذلظ باستخجاـ مؤشخات ذات أىسية عسمية وقجرة إحرائية
 الجاللة اإلكميشيكية.

الكلطات الطفتاحية: الداللة اإلحصائية، سهء تفدير )استخدام( الداللة اإلحصائية، قصهر الداللة 
 ائيةاإلحصائية، تطهير الداللة اإلحص

The misuses of the statistical significance and suggested solutions 

Abstract: 

      The present study aimed at clarifying the various shortcomings of the 
statistical significance in interpreting the results of studies and research, 
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identifying the misuses of the statistical significance in the interpretation of the 
results, and proposing some theoretical solutions to enhance the use of statistical 
significance. Results showed that the most important shortcoming in the 
statistical significance are related to the effect of the sample size on the 
statistical significance, the binary status of the results of the statistical 
significance, and the logic of the null hypothesis. The study has also documented 
some of the misuses of the statistical significance in research such as the use of 
statistically significant results as a basis to explain the importance of the results, 
indicate the practical significance of the results, and validate the null hypothesis. 
The study proposed a range of solutions for the correct uses of the statistical 
significance such as not to rely on the results in the evaluation of research and 
studies, appropriate phrasing of the research questions and hypotheses, using 
indicators of practical significance and statistical power, and using analysis of 
practical benefit or clinical significance.  
Keywords: statistical significance, misuses of the statistical significance, 
shortcomings of the statistical significance, improvement of statistical 
significance 
 

السجاالت التصبيكية يحطى باىتساـ كبيخ ال يخفى عمى ذؼ فكخ وبريخة؛  إذا كاف البحث العمسي في        
فإف البحث العمسي في السجاالت التخبػية أو ما يدسى بالبحث التخبػؼ يعتبخ جدءا ميسا مغ مشطػمة البحث 

حؼ ىػ العمسي فيػ الشػاة السكػنة لمبحث العمسي، نطخا لكػنو ييتع ببشاء العقػؿ البذخية، وتشسية اإلنداف ال
العالقة بيغ اإلنداف والبحث التخبػؼ والبحث العمسي  ػف مؤسذ العمـػ التصبيكية وصانعيا، ويرف الباحث

بأنيا عالقة تبادلية دائخية؛ فالبحث التخبػؼ يدتسج شخائقو وأساليبو مغ البحث العمسي، ويصبقيا في بشاء 
العمسي في شتى مياديغ الحياة، والذكل  شخرية اإلنداف وإيجاد الحمػؿ لسذكالتو، ليقػـ اإلنداف بالبحث

 ( يػضح ىحه العالقة.1)
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 (: العالقة بيغ اإلنداف والبحث التخبػؼ والبحث العمسي1الذكل)

لمبحث التخبػؼ أىسية كبيخة نطخا ألىسية السجاؿ الحؼ يبحث فيو وىػ السجاؿ التخبػؼ، وكحلظ ألىسية      
الحمػؿ العمسية الدميسة لسذكالت السجتسع التخبػية، والتي ال تقل أىسية عغ مذكالتو الدياسية إيجاد 

 (.2008واالقترادية واالجتساعية )قديذ، وآخخوف، 

 American Educationalوالبحث التخبػؼ كسا عخفتو الجسعية األمخيكية لمبحػث التخبػية      
Research Association  (AERA,2018 ىػ ) مجاؿ الجراسة العمسي الحؼ يجرس عسميات التعميع"

والتعمع والرفات اإلندانية والتفاعالت والسشطسات والسؤسدات التي تذكل الشتائج التعميسية"، ويعخفو 
( أيزا بأنو "ذلظ البحث الحؼ يجرس الطػاىخ التخبػية والقزايا الجيجاكتيكية، وكل ما 9، ص2014حسجاوؼ)

فدية، واجتساعية، وفمدفية، وسياسية، واقترادية، وإدارية، ولدانية، وتاريخية، يختبط بيا مغ مػاضيع ن
بأف محػر البحث التخبػؼ يتسخكد حػؿ  ػف وبيػلػجية، ..."، ومغ خالؿ ىحيغ التعخيفيغ يالحع الباحث

لتخبػية بحلظ العمع الحؼ يبحث في تأثيخ مسارسات اإلنداف وأفعالو ا ويعخفػنواإلنداف وسمػكياتو السختمفة، 
في مختمف الجػانب الحياتية والعمسية والثقافية واالجتساعية، وتصػيخىا لألفزل، ووضع الحمػؿ والبجائل لكل 

 ما يػاجييا مغ عكبات ومذكالت. 

والبحث التخبػؼ لو أىسية عطسى في صشع الدياسة التعميسية والتخبػية وتػجيييا الػجية الرحيحة في      
ة، كسا أنو يديع بجرجة كبيخة في حل كل ما يعػقيا مغ مذكالت وصعػبات؛ لحلظ مختمف السخاحل التعميسي

ال بج مغ أف تتسيد نتائج األبحاث التخبػية بالجقة واالتقاف، حيث أف أؼ خمل في ىحه الشتائج سػؼ يؤثخ 
 .بذكل أو بآخخ في بشاء القخارات التخبػية الرحيحة أو معالجة السذكالت التخبػية

 اإلنسان

 البحث
 العلمي
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صياغة األسئمة البحثية في صيغة فخوض عمسية ف البحػث التخبػية ذات جػدة ال بج مغ وحتى تكػ      
تداعج عمى التفكيخ بعسق في نتائج الجراسة الستػقعة، وتػضح السقرػد مغ األسئمة البحثية)عباس، 

فخضيات إحرائية بمغة قياسات السجتسع )التل وأبػ زيشة ، ويتع تخجسة الفخوض العمسية إلى (2013
(، نطخا لعجـ القجرة عمى قياس الفخضيات العمسية برفة مباشخة، حيث أنيا ال تحجد مقجار 2007والبصر، 

(، وتسثل 2014العالقة بيغ الستغيخات أو األثخ، وإنسا تتػقعيسا فقط أو تتشبأ بيسا )الجليسي وصالح، 
ة الريغة الخياضية لمفخضيات العمسية، وىي "عبارة عغ جسمة أو عجد مغ الجسل تعج الفخضيات اإلحرائي

باستخجاـ بعس الشساذج اإلحرائية ذات العالقة ببعس خرائز مجتسع البحث، والتي تدتخجـ مغ أجل 
 (، وتشقدع إلى قدسيغ: 2013تأكيج العالقات أو الدببية أو االرتباط بيغ الستغيخات" )خزخ، 

(: تدسى أيزا فخضية العجـ، وىي فخضية التداوؼ، أؼ Null Hypothesis) الرفخية الفخضية  
أو  µ0 = µ)) (، أؼ أف2009( التي أخحت مشو)الديج،µ( يداوؼ متػسط السجتسع )µ0أف متػسط العيشة )

(µ -µ0=0وغالبًا ما يكػف الفخضية الرفخية عكذ ما يعتقجه الباحث ،) فعاًل  ػفLane,2013) ومغ ،)
( بيغ 0.05ثمة عمى الفخضية الرفخية: "ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة أقل مغ )األم

متػسصات شمبة كميتي العمـػ واآلداب في االتجاه نحػ الخياضيات"، أو "ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية 
لجػ شمبة الجامعة اإلسالمية ( بيغ قمق االمتحاف والجافعية نحػ التعمع 0.05عشج مدتػػ داللة أقل مغ )

العالسية "، ومسا يشبغي التشبو لو بأف مرصمح "الرفخ أو العجـ" في الفخضية الرفخية ال يعشي دائسا أف 
الفخؽ بيغ متػسط العيشة )اإلحراءة( ومتػسط السجتسع )السعمسة( أو الفخؽ بيغ متػسصي الستغيخيغ يداوؼ 

ويخمد لمفخضية الرفخية بالخمد  (،(Lane,2013" 600" صفخا، فقج يكػف الفخؽ يداوؼ رقع أخخ مثل
(H0( أؼ أف .)H0: µ0 = µ ( أو )H0: µ -µ0=0 ( أو .)H0: µ1=µ2=...=µk حيث  ،)k  تذيخ إلى عجد

السجسػعات، الججيخ بالحكخ بأف الفخضية الرفخية اقتخحيا اإلحراء البخيصاني الذييخ فيذخ كسا ذكخ ذلظ 
 (.356، ص2014الجليسي وصالح)

: ىي فخضية عجـ التداوؼ التي تػضح اختالؼ Alternative Hypothesis) الفخضية البجيمة )     
( µ( ال يداوؼ متػسط السجتسع )µ0متػسط العيشة عغ متػسط السجتسع، أؼ إف متػسط العيشة )

تعجد (، ومغ األخصاء الذائعة عشج الباحثيغ في الفخضية البجيمة عشج µ0≠ µ(، أؼ أف )2009)الديج،
، لكغ الرحيح µ1≠µ2≠…≠µkالسجسػعات أنيع يعتقجوف أف تكػف جسيع الستػسصات غيخ متداوية بسعشى 

أنو ال يمـد عجـ التداوؼ بيغ كل الستػسصات، وإنسا يسكغ القػؿ بأنو ليذ كل شئ متداوؼ، فقج يكػف 
 .µ1=µ2≠…≠µk (STAT502,2018)الفخضية البجيمة تداوؼ 
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بسعشي االعتقاد  Non-Directional Hypothesisوالفخضية البجيمة إما أف يكػف فخضية غيخ مػجية      
بػجػد عالقة أو وجػد فخوؽ لكغ بجوف تحجيج نػع ىحه العالقة إيجابية أـ سمبية، وال تحجيج الفخوؽ لرالح 

ني في العسل والخضا أحج الستػسصيغ، ومغ أمثمتيا: "تػجج عالقة بيغ استخجاـ نطاـ البرسة اإللكتخو 
الػضيفي" ، أو "شخيقة تجريذ الصالب خارج الغخفة الرفية تؤثخ عمى تحريميع الجراسي"، بجوف تحجيج نػع 

 ىحا التأثيخ ىل ىػ إيجابي أو سمبي.

وتذسل مدتػييغ فإما أف تكػف  Directional Hypothesisوقج يكػف الفخضية البجيمة فخضية مػجية       
ابية، كالقػؿ بػجػد عالقة إيجابية بيغ الجافعية نحػ التعمع والتحريل الجراسي، بسعشى أف فخضية مػجية إيج

الجافعية نحػ التعمع تديج مغ التحريل الجراسي، وإما أف تكػف فخضية مػجية سمبية كسثل القػؿ بأف شخيقة 
حػ السادة، ويخمد التجريذ السدتخجمة أدت إلى عدوؼ الصالب عغ السادة وبالتالي انخفزت اتجاىاتيع ن

 (.(H1لمفخض البجيل بالخمد 

وبشاء عمى ما تع تػضيحو مغ حاالت الفخضية البجيمة؛ فإف الفخضية العمسية أو الفخضية البحثية ىػ      
 إحجػ ىحه الحاالت الثالث لمفخضية البجيمة، وعميو فإف صػر الفخضية البجيمة ىي: 

(  (H1: µ0≠µ (  أوH1:µ>µ0  ( أو  )H1:µ<µ0 .) 

في التحميل االحرائي لجراسات الساجدتيخ والجكتػراه بسخكد الخػارزمي  يغومغ خالؿ خبخة الباحث 
أف  ػف يالحط ععمى العجيج مغ الجراسات التخبػية؛ فإني علمجراسات واالستذارات التخبػية، ومغ خالؿ اشالعي

دراساتيع، ويبشػف عمييا اختباراتيع ( في H0يدتخجمػف الفخضية الرفخية ) -إف لع يكغ كميع-أغمب الباحثيغ 
اإلحرائية، وال يتصخقػف إلى الفخضيات البجيمة، عمى الخغع مغ أف اإلشار الشطخؼ لمجراسة والجراسات 
الدابقة السختبصة بيا ىي التي تحجد ما إذا كاف لمباحث أف يدتخجـ فخضيات صفخية أـ فخضيات بجيمة في 

( ىحا األمخ بأنو مػضة خاشئة شاعت في البحػث 363، ص2014دراستو، ويرف الجليسي وصالح )
كسا نبو عمى ذلظ أيزا د. أحسج إبخاليع ، الشفدية والتخبػية واالجتساعية، ونادا بزخورة التػقف عشيا

ومشيا  -( في صفحتو اإللكتخونية حيث قاؿ: "لجأ بعس الباحثيغ إلى الفخوض غيخ السػجية 2013خزخ)
وبية يتخمرػف بيا مغ الجيج السعخفي الالـز لبشاء إشار نطخؼ سميع كحيمة ىخ  -الفخضيات الرفخية 

 لمبحث".
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باختبار فخضيات دراستو؛ فإف القخار الحؼ يتع التػصل إليو حػؿ رفس أو قبػؿ  ػف عشجما يقػـ الباحثو      
 ( اآلتي:2الفخضية الرفخية يتخح إحجػ الحاالت األربعة التي يػضحيا الذكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (H0(: حاالت اتخاذ القخار اإلحرائي بشاء عمى الفخضية الرفخية)2الذكل )

( في H0( يسكغ تمخيز حاالت اتخاذ القخار اإلحرائي بشاء عمى الفخضية الرفخية)2ومغ خالؿ الذكل )
 اآلتي:

( وىي في الػاقع صحيحة )كالقػؿ بأف ىشاؾ فخوؽ H0قخار خاشئ: عشجما يتع رفس الفخضية الرفخية) ●
(، ويدسى ىحا القخار الخاشئ 2007مع أف الػاقع يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ( )التل وأبػ زيشة والبصر، 

" ويخمد لو Significance Level، كسا يدسى ب"مدتػػ الجاللة Error Iبالخصأ مغ الشػع األوؿ 
 (.αبالخمد )

( وىي في الػاقع خاشئة )عشج الفذل في إيجاد H0رفس الفخضية الرفخية)قخار خاشئ: عشج الفذل في  ●
، كسا يدسى بػ Error IIفخوؽ مع أف الػاقع يجؿ عمى وجػد فخوؽ(، ويدسى بالخصأ مغ الشػع الثاني 

 ( β(، ويخمد لو بالخمد )2007" )الدػاح،Characteristic Operating"مسيد الفاعمية 

( وىي في الػاقع خاشئة، )كسثل القػؿ بػجػد فخوؽ H0لفخضية الرفخية)قخار صحيح: عشجما يتع رفس ا ●
 (β-1) " ويخمد لوStatistical Powerويدسى ب "القػة االحرائية لالختبار  والػاقع يجؿ عمى ذلظ(،

 الفرضية الصفرية

 قبول

 خاطئة

 قرار خاطئ 
Error II (β) 

 صحيحة

 قرار صحيح 
)1-α( 

 رفض

 صحيحة

قرار خاطئ   
 Error I (α) 

 خاطئة

 قرار صحيح
 Statistical 

Power (1-β) 

 القرار

 الواقع الواقع

 نيمن تصميم الباحث *
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( وىي في الػاقع صحيحة، )كالقػؿ بعجـ وجػد H0قخار صحيح: عشج الفذل في رفس الفخضية الرفخية) ●
"، ويخمد لو confidence Level"درجة الثقة  السجسػعات والػاقع يجؿ عمى ذلظ(، ويدسى بفخوؽ بيغ 

(1-α.) 

( إلى قمة الثقة لجػ متخحو القخار التخبػؼ في مرجاقية نتائج الجراسات 2008أشار الثبيتي)و  
يا في السيجاف التخبػية، مسا أدػ إلى وجػد فجػة بيغ كثخة الجراسات واألبحاث العمسية وقمة تصبيق نتائج

التخبػؼ، ومغ خالؿ تتبع األسباب التي أدت إلى ىحا األمخ؛ نجج أف الكثيخ مغ الباحثيغ ال يجركػف السفاليع 
الرحيحة لألساليب اإلحرائية التي يدتخجمػنيا في دراساتيع والتي يبشػف عمييا قخاراتيع في تفديخ نتائج 

ئج الجاللة اإلحرائية فقط في اختبار فخضياتيع البحثية، (، حيث أنيع يكتفػف بشتا2010ىحه الجراسات)باىي،
وال يجركػف أف إيجاد الجاللة اإلحرائية ما ىي إال خصػة أولى في تحميل الشتائج، وتتبعيا خصػات أخخػ 
أكثخ أىسية مغ الجاللة اإلحرائية، ويجب أف تختكد عمييا القخارات العميسة في تفديخ 

 (.2004الشتائج)سالمة،

( مغ 2008أساء الباحثػف في استخجاـ مفيـػ الجاللة اإلحرائية، في تفديخ الشتائج، حيث ذكخ حدغ)ولقج 
جسمة مغ األخصاء التي يقع فييا ( Thompson,1996و   Nickerson,2000خالؿ اشالعو عمى )

 الباحثػف بدبب سػء فيسيع ليحا السفيـػ اإلحرائي، ومغ بيغ ىحه األخصاء ما يمي:

 جاللة اإلحرائية لمشتائج وداللتيا التخبػية والعسمية، ومقجار تأثيخ الستغيخ السدتقل في الخمط بيغ ال
 (.2016الستغيخ التابع )نرخ هللا، 

  االعتقاد بأف الجاللة اإلحرائية لمشتائج تجعيا ذات أىسية، وأف عجـ الجاللة تجؿ عمى عكذ
 (.Gagnier & Morgenstern,2017ذلظ)

 ائج ما ال يعشى تكخاراىا مخة أخخػ في حالة تصبيق الجراسة عمى عيشات أخخػ وجػد داللة إحرائية لشت
 مغ نفذ السجتسع.

  عجـ إدراؾ الباحثػف أف الجاللة اإلحرائية مختبصة بحجع العيشة، فقج تكػف الشتائج ذات داللة إحرائية
 & Aronنطخا لكبخ حجع العيشة، وليذ بدبب قػة تأثيخ السعالجات عمى الستغيخات التابعة)

Aron,1994;  ؛ 2013؛ عباس،2002؛ بابصيغ، 2006نرار، ؛ Nix & Barnette,1998; 
Huck,2009; Gunn,2019.) 
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عشجما ضيخت االستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية افتخؽ الباحثػف إلى فخيقيغ، فخيق لحلظ  
عارض استخجاـ الجاللة اإلحرائية ونادػ باالبتعاد عشيا نطخا لزعفيا وقرػرىا، وفخيق تسدظ بيا وعدا ما 

سؤيجة لمجاللة تعانيو مغ قرػر إلى سػء استخجاـ الباحثػف ليا وليذ قرػر في ذاتيا، فسغ الجراسات ال
والتي تشاولت شبيعة ومكاف اختبارات الجاللة اإلحرائية في العمػـ  Haig(2017)اإلحرائية دراسة ليج 

بذكل عاـ، في دراسات عمع الشفذ بذكل خاص، حيث نبعت السذكمة الخئيدة ليحه الجراسة مغ القبػؿ 
تبخ مديًجا ال يسكغ الجفاع عشو لألفكار (، والحؼ يعNHSTالػاسع وغيخ الشاقج الختبارات الفخضية الرفخية )

 Neymanحػليا، ومغ الصخيقة البجيمة لكل مغ نيساف وبيخسػف  Fisherالسقتبدة مغ تفكيخ العالع فيذخ 
and Pearson وسعت الجراسة إلى ترحيح أوجو القرػر في ىاتيغ الصخيقتيغ، وتػصمت الجراسة إلى ،

سيغ وأكثخ حجاثة في اختبارات الجاللة اإلحرائية، وىسا ضخورة أف يدتفيج عمع الشفذ مغ مشطػريغ مي
، ومشطػر الخصأ اإلحرائي، يدعى السشطػر الججيج لسؤيجوا Fisher السشطػر الججيج لسؤيجوا العالع فيذخ

، ويخفس العشاصخ الخئيدية لمصخيقة Fisher إلى تحديغ الصخيقة األصمية لفيذخ Fisher العالع فيذخ
خسػف، وفي السقابل فإف مشطػر الخصأ اإلحرائي يعتسج عمى نقاط القػة لكال الصخؽ البجيمة لػ نيساف وبي

أف تكػف ىحه التػقعات األحجث عمى اختبارات الجاللة اإلحرائية بسثابة  Haigليج اإلحرائية، ويقتخح 
سة ، ال سيسا الخصأ اإلحرائي، كسا تجعػا ىحه الجرا NHSTتحدغ واضح في اختبارات الفخضية الرفخية 

 إلى أف تمعب اختبارات الجاللة اإلحرائية دوًرا مفيًجا، وإف كاف محجوًدا في البحػث الشفدية. 

دراسة بعشػاف "لساذا ال  Hubbard & Armstrong(2006)كسا قجـ كل مغ ىػبارد وأرمدتػرنج  
جراسات والبحػث نعخؼ حكيقة معشى الجاللة اإلحرائية؟"، أوضحا فييا بأنو يػجج خمط في الكتب العمسية وال

بذكل عاـ، عمى الخغع مغ أف لكل مشيسا  αومدتػيات  pبيغ مفيػميغ ليسا داللة إحرائية وىسا قيع 
تفديخات مختمفة تساًما، مسا أدػ إلى سػء فيع لسعشى الجاللة اإلحرائية، حيث أف العجيج مغ الباحثيغ لجييع 

 pأو السعيار  αأو مدتػيات  pية حًقا، ىل ىي قيع معخفة غيخ مؤكجة بسا تعشيو الجاللة أو األىسية اإلحرائ
<α  أو كل ما سبق؟، وأوضحت ىحه الجراسة أف سبب نذؤء ىحا االلتباس ىػ السدج الخاشئ لسجرستيغ مغ

، ولكل مشيسا Neyman and Pearsonو  Fisherاالختبارات اإلحرائية الكالسيكية، وىسا مجرستي 
قجمت عجة اقتخاحات لمسعمسيغ والباحثيغ حػؿ كيفية التغمب عميو، مقاييذ مختمفة ذات داللة إحرائية، و 

وقجمت الجراسة تػصيتيغ ىسا أواًل: إذا كاف اختبار الجاللة اإلحرائية يجب إدراجو في السشيج، فإف 
تتصمب شخًحا واسعا ومبدصا، ويجب عمى الصالب أف يكػنػا  N-Pو  Fisherاالختالفات بيغ نسػذجي 

يو الجاللة اإلحرائية بالزبط، وال يعتسجوا عمى البخامج اإلحرائية الحاسػبية لإلبالغ عغ عمى دراية بسا يعش
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مجسػعة االختبارات اإلحرائية دوف أف فيع معشاىا، ثانيًا: وىػ األىع يجب أف نجرس تػفيخ فػاصل الثقة 
ات الرمة تتجاخل عبخ حػؿ إحرائيات العيشة ومؤشخات الجاللة العسمية، ودراسة ما إذا كانت فػاصل الثقة ذ

 دراسات مساثمة في تكخار مشيجي.

والتي ىجفت إلى عخض نطخة تاريخية عغ  Little(2001)ومغ الجراسات الشطخية دراسة ليتل  
مفيػـ الجاللة اإلحرائية، وأشارت إلى أف مفيػـ الجاللة اإلحرائية يعتبخ مغ أكثخ السفاليع في العمػـ 
اإلجتساعية الحؼ حطي باىتساـ كبيخ وواسع، فمع يكغ ىشاؾ مفيػـ آخخ حطي بشفذ ىحا االىتساـ، 

العمسية اإلدراؾ بأف مسارسة إضفاء الذخعية عمى الشتائج وأوضحت إلى أنو يجب أف يذسل محػ األمية 
(، ليدت 0.05اإلحرائية عغ شخيق الجاللة أو األىسية اإلحرائية، والتي يتع تػحيجىا حالًيا عشج مدتػػ )

 نتيجة مشصق أساسي لمخياضيات ولكغ تع بشاؤه وإعادة بشائو اجتساعًيا استجابة لمطخوؼ االجتساعية التاريخية.

( التي 2004مغ ضسشيا دراسة سالمة)و  ،لجراسات التي انتقجت الجاللة اإلحرائية فكثيخةأما ا 
أوضح فييا بأف استخجاـ الجاللة اإلحرائية ما ىػ إال مخحمة أولية في تحميل نتائج البحػث يجب أف تتبعيا 

جخد استخجاـ الجاللة خصػات أخخػ، وانتقج الباحثيغ الحيغ يعتسجوف عمى الجاللة اإلحرائية فقط، وبيغ بأف م
اإلحرائية يعج ديكػرا رقسيا أكثخ مغ كػنو ضخورة بحثية، ثع تصخؽ إلى الجاللة العسمية وذكخ بأف مفيػميا 
ليذ ججيجا في البحث العمسي، إال أف استخجاميا في البحػث التخبػية قميمة، وشخح مؤشخات الجاللة العسمية 

  لبعس االختبارات اإلحرائية.

دراسات بحثت عغ السذكالت التي تػاجو الجاللة اإلحرائية، واقتخحت الحمػؿ البجيمة  كسا أف ىشاؾ 
( بحثت في مذكالت الجاللة اإلحرائية، 2002ليحه السذكالت، ومغ ضسغ تمظ الجراسات دراسة بابصيغ)

عة في جامعة أـ القخػ، وتػصمت الجراسة إلى مجسػ  ةيسوالكذف عغ واقع تمظ السذكالت في الخسائل العم
مغ الشتائج، مشيا: أف أىع مذكالت الجاللة اإلحرائية ىي استخجاـ نتائج الجاللة اإلحرائية كتفديخ ألىسية 

( لتقجيخ حجع التأثيخ، وكتفديخ الحتسالية الفخضية Pالشتائج، وكتفديخ لتأثيخ السعالجة، واستخجاـ قيع )
صبيعة الثشائية )داؿ، غيخ داؿ( لشتائج الجاللة الرفخية، إضافة إلى التحفيخ في الشتائج الجالة إحرائيا، وال

اإلحرائية، كسا تػصمت الجراسة إلى أىع السفاليع التي يسكغ أف تقجـ حمػال لسذكالت الجاللة اإلحرائية، 
والتي مغ ضسشيا استخجاـ الجاللة العسمية، والقػة اإلحرائية، وتقجيخ حجود الثقة، وتحميل اإلعادة، وأوصت 

د في مقخرات اإلحراء االستجاللي عمى فمدفة األساليب اإلحرائية، واالىتساـ بأساليب تقجيخ الجراسة بالتخكي
 السؤشخات مقارنة بأساليب اختبار الفخضيات.
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 مذكمة الجراسة:

حيث يحكخ  نطخا لالنتذار الػاسع لالستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج، 
(cumming,2012,p25)   بأفMichael Oakes  ( 1986في ثسانيشات القخف الساضي )أجخػ دراسة

( 6واالستخجاـ الرحيح ليا في تفديخ الشتائج، وتكػنت أداة دراستو مغ ) P-valueحػؿ مجػ فيع قيع 
( 3أسئمة، وخمز الجراسة إلى أف عجد األشخاص الحيغ أجابػا إجابة صحيحة عمى جسيع األسئمة الدتة ىع )

%( فقط، وعمى الخغع مغ ِقجـ ىحه التفديخات الخاشئة لمجاللة 4.3( بشدبة )70ة )فقط مغ إجسالي العيش
اإلحرائية إال أنيا ال تداؿ تخاوح مكانيا، ولع تختفي مغ أوساط األكاديسييغ، فبعج ما يقخب مغ ثالثة عقػد 

بتصبيق دراسة   Bezzina & Saunders(2014)قاـ بديشا وسػنجرس  ؛Michael Oakesمغ دراسة 
جفت إلى البحث إلى مجػ انتذار السفاليع الخاشئة اإلحرائية بيغ األكاديسييغ وخاصة في البحػث ى

( فكخة خاشئة في تفديخ الجاللة اإلحرائية، تع تػزيعيا عمى عيشة 30التجارية، واشتسمت أداة الجراسة عمى )
ستبانة، وخمرت الشتائج ( شخرا عمى كامل اال80( أكاديسيا، استجاب مشيع )166الجراسة السكػنة مغ )

يتعجػ ذلظ إلى األكاديسييغ  إلى أف التفديخات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية لع يقترخ عمى الصمبة فقط، وإنسا
  .أيزا

 Bezzina( و)cumming,2012السحكػر في  Michael Oakes,1986وحيث أف دراسة كل مغ )      
& Saunders,2014،حػؿ مفيػـ استكذافيو بتصبيق دراسة  ػف قاـ الباحث ( تع تصبيقييسا عمى عيشة أجشبية

الجاللة اإلحرائية، ومجػ انتذار استخجاماتيا الخاشئة في تفديخ نتائج الجراسات، لسعخفة مجػ انتذار مثل 
ىحه السفاليع الخاشئة الستخجاـ الجاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات والبحػث في األوساط العخبية؛ 

( 60( فقخات فقط، وتع تصبيق الجراسة االستكذافية عمى عيشة قرجية بمغت )10الجراسة مغ ) وتكػنت أداة 
شخرا مغ التخبػييغ حسمة الجكتػراه والساجدتيخ داخل سمصشة عساف وخارجيا، وخمرت نتائجيا أف الستػسط 

جابات %( فقط، ولع يحرل أؼ شخز مغ أفخاد العيشة عمى إ41.8الحدابي لإلجابات الرحيحة بمغ )
%(، 90%( في االستبانة، وحرل شخز واحج فقط عمى متػسط حدابي بشدبة )100صحيحة بشدبة )

%( مغ أفخاد العيشة لع يعخفػا اإلجابة عمى سؤاؿ واحج عمى األقل مغ أسئمة ىحه الجراسة، 61.67كسا أف )
 نتائج الجراسات والبحػث.مسا يؤكج عمى أف أفخاد العيشة لجييع سػء فيع حػؿ الجاللة اإلحرائية في تفديخ 
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لحا فإف ىحه الجراسة تدعى إلى تقري االستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية واستعخاض جػانب القرػر 
فييا، واقتخاح الحمػؿ السشاسبة لالستخجاـ الرحيح لمجاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات والبحػث، 

 األسئمة اآلتية: وتحجيجا فإف الجراسة تدعى إلى اإلجابة عمى

 ما جػانب القرػر في الجاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات العمسية؟ -1

 لمجاللة اإلحرائية؟ما االستخجامات الخاشئة  -2

 ما الحمػؿ السقتخحة لتصػيخ االستخجاـ الرحيح لمجاللة اإلحرائية؟ -3

 أىجاؼ الجراسة:

 سػؼ تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية:

 تػضيح جػانب القرػر التي تعاني مشيا الجاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات والبحػث. .1

 معخفة االستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج. .2

 اقتخاح بعس الحمػؿ الشطخية لتصػيخ استخجاـ الجاللة اإلحرائية. .3

 أىسية الجراسة:

غ أىسية تبريخ الباحثيغ والسيتسيغ باإلحراء باالستخجامات الخاشئة تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا م     
لمجاللة اإلحرائية، وجػانب قرػرىا في تفديخ نتائج الجراسات والبحػث، وذلظ لتجشبيا في تحميل بيانات 
دراساتيع، كسا أف الحمػؿ السقتخحة في ىحه الجراسة قج يكػف ليا تأثيخ كبيخ في ترحيح السدار الستخجاـ 

 جاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات. ال

 نتائج الجراسة:

 اإلجابة عمى الدؤاؿ األوؿ: 

 ما جػانب القرػر في الجاللة اإلحرائية في تفديخ نتائج الجراسات العمسية؟

ـ، بتصػيخ مشيجية محجدة الختبار بيانات البحػث وتقييع نتائجيا، وتسثمت ىحه 1922قاـ فيذخ عاـ       
كقػة لإلحراء، ولع  pثشائية باستخجاـ الكيسة  Nill hypothesisة في اختبار فخضية واحجة صفخية السشيجي
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( في اختبارات β( ومغ الشػع الثاني )αيقع بتصػيخ أو دعع الفخضيات البجيمة، واألخصاء مغ الشػع األوؿ )
الع فيذخ، وىسا جيخزؼ نيساف الجاللة اإلحرائية، أو مفيػـ القػة اإلحرائية، وحاوؿ معاصخاف رياضياف لمع

، إال أنيع انتيى بيسا Fisherتحديغ مشيجية فيذخ   Neyman-Pearsonوإيجػف شارب بيخسػف  
السصاؼ في تصػيخ نطخية ججيجة، والتي تتسحػر حػؿ اختبار فخضيات إحرائية متعجدة، وىي الفخضية 

-Neyman، وكل مغ Fisherاألساسية والفخضيات البجيمة، مسا أدػ إلى ضيػر خالؼ بيغ فيذخ 
Pearson ونطخا لكػف كمتا الشطخيتيغ بيشيسا أوجو تذابو كافية يسكغ الخمط بيشيا بديػلة، ضيخت عاـ ،

(، ىي األكثخ NHSTمشيجية ججيجة تسثمت في اختبارات الجاللة اإلحرائية ) Lindquistـ بػاسصة 1940
-Neymanو Fisherوىي عبارة عغ دمج لشطخيتي شيػًعا السدتخجمة الختبار البيانات في الػقت الحالي، 

Pearson وعمى الخغع مغ أف اليجؼ األساسي مغ اقتخاح ،Lindquist  الختبارات الجاللة اإلحرائية
(NHST ىػ محاولة االستفادة مغ نطخيتي  ،)Fisher  وNeyman-Pearson والتخمز مغ جػانب ،

مغ العمـػ الدائفة، التي تديء لمعمع أكثخ مغ إفادتو،  الخالؼ بيشيسا، إال أف ىحا الجمج غيخ مػفق ويعتبخ
-Neymanو  Fisherكسا أف ىحا الجمج يشفي بذكل فعاؿ الفػائج التي يسكغ جشييا مغ نطخيتي 

Pearson(؛ كسا أنو يبصئ التقجـ العمسيcarver,1987 وعمى ذلظ أثيخت انتقادات عجيجة ضجه عمى ،)
(، ومغ Gigerenzer, 2004; Perezgonzalez, 2014, 2015مجار ما يقارب مغ قخف مغ الدمغ )

ضسغ أسباب نقج اختبارات الجاللة اإلحرائية ىػ أنيا تعاني مغ بعس القرػر لتأثخىا بعجة عػامل تؤدؼ 
 إلى حجوث سػء فيع في تفديخ نتائجيا، ومغ أىع تمظ العػامل ما يمي:

   تأثخ الجاللة اإلحرائية بحجع العيشة: (1

الشتائج الجالة إحرائيا ليدت دائسا تجؿ عمى وجػد فخوؽ حكيكية بيغ راسات والتجارب بأف أثبت التج      
(، فديادة ;Huck,2009 2013عباس،؛  Gunn,2019الستغيخات، وإنسا قج تكػف بدبب حجع العيشة الكبيخ)

ة( وجػد تجريجيا إلى أف تداوؼ الرفخ، حتى مع عجـ )أو قم p valueحجع العيشة يؤدؼ إلى تقميل قيسة 
أثخ حكيقي لمستغيخات السدتقمة، كسا أف أىسية اختبارات الجاللة اإلحرائية تقل مع زيادة حجع العيشة، في 
تجارب العيشة الكبيخة، خاصة تمظ التي تتزسغ متغيخات متعجدة، ويتزاءؿ دور اختبارات الجاللة اإلحرائية 

 &  Nixذات داللة إحرائية ) ألنو حتى الفخوؽ الرغيخة غيخ ذات السغدػ غالبًا ما تكػف 
Barnette,1998(ولقج قاـ كل مغ نرار ،)و 2006 )Kellow(1998)  السػضح في دراسة

( بتجخبة أمثمة افتخاضية تػضح انخفاض مدتػػ الجاللة اإلحرائية عشج مدتػػ داللة أقل مغ 2002بابصيغ)
تيغ تع استخجاـ تحميل التبايغ األحادؼ ( كمسا زاد حجع العيشة، مع تثبيت حجع األثخ، وفي كال الجراس0.05)
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One Way Anova  لبحث الفخوؽ بيغ ثالث مجسػعات، وتثبيت حجع األثخ الحؼ تع الحرػؿ عميو مغ
ŋ( مخبع ايتا )2006خالؿ حجع العيشة السدتخجـ في التجخبة األولى، حيث استخجـ نرار )

( لكياس حجع 2
( لكياس حجع r2فاستخجـ مكياس ندبة التبايغ السفدخ ) Kellow(1998)(، أما 0.229األثخ، وثبتو عشج )
(، وبعج إجخاء تجارب عجة بديادة أحجاـ العيشات؛ تػصمت كمتا الجراستيغ إلى أف 0.333األثخ، وثبتو عشج )

 احتسالية رفس الفخضية الرفخية يديج بديادة حجع العيشة.

بحجع العيشة حيث تػصل عشج حجع  مثاال لتأثخ الجاللة اإلحرائية Huck(2009)كسا ضخب ىػؾ     
(، أما 0.05( وىػ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة أقل مغ )0.55( بمغ معامل االرتباط )10عيشة )

(، وعمى 0.03( فكاف معامل االرتباط ضعيف ججا يكاد يشعجـ حيث بمغ )5000عشج زيادة حجع العيشة إلى )
 (.0.05شج مدتػػ داللة أقل مغ )الخغع مغ صغخه إال أنو ذو داللة إحرائية ع

استخجما في أمثمتيسا نفذ االختبار اإلحرائي  Kellow(1998)( و 2006وحيث أف الباحَثيغ نرار)     
بإعادة تجخبتيسا عمى مثاؿ افتخاضي لكغ  ػاقام يغ ليحه الجراسةوىػ تحميل التبايغ األحادؼ؛ فإف الباحث

لعيشتيغ مدتقمتيغ، وذلظ لمتأكيج  T-Testاختبار ت  ػف بتغييخ االختبار اإلحرائي، حيث استخجـ الباحث
أثخ التجريذ  ػف عمى أثخ حجع العيشة في رفس الفخضية الرفخية وقبػؿ الفخضية البجيمة، حيث بحث الباحث

في االتجاه نحػ الخياضيات، لصالب معيج العمػـ اإلسالمية، وقج افتخض  باستخجاـ االستخاتيجية التفاضمية
حجع العيشة بثسانية شالب، أربعة شالب لكل مجسػعة مغ مجسػعتي الجراسة)التجخيبية التي استخجمت 

( نتائج الصالب السفتخضة 1االستخاتيجية التفاضمية في التجريذ، والسجسػعة الزابصة(، ويػضح الججوؿ )
 ت االتجاه نحػ الخياضيات.لستػسصا

 (: نتائج شالب السفتخضة لستػسصات االتجاه نحػ الخياضيات.1الججوؿ )

 الصالب
 السجسػعة الزابصة السجسػعة التجخيبية

1 2 3 4 1 2 3 4 
 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.3 الستػسط الحدابي

 4.05 4.10 الستػسط الحدابي لمسجسػعة

( نجج أف الفخؽ بيغ متػسصتي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االتجاه نحػ 1ومغ خالؿ الججوؿ )      
(، وقج تع استخجاـ اختبار ت لمتأكج مغ عجـ داللة ىحه 0.05الخياضيات يعتبخ ضئيل ججا حيث بمغ )

خيبية والزابصة في الفخوؽ، وبيشت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية متػسصتي السجسػعتيغ التج
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( وىي غيخ دالة عشج 0.585) P-value( وقيسة 0.577االتجاه نحػ الخياضيات، حيث بمغت قيسة )ت( )
(، وىػ 0.471) d(، كسا بمغت الجاللة العسمية أو حجع األثخ باستخجاـ مؤشخ 0.05مدتػػ داللة أقل مغ )

التجريذ لو أثخ متػسط في زيادة االتجاه  مؤشخ متػسط، يجؿ عمى أف استخجاـ االستخاتيجية التفاضمية في
( وزيادة حجع العيشة في السجسػعتيغ، 0.471نحػ الخياضيات عشج الصالب. وتع تثبيت قيسة الجاللة العسمية )

( شالب في كل مجسػعة، وإجخاء اختبار )ت( في كل مخة، 48( شالب في كل مجسػعة إلى )4مغ )
 .( يػضح نتائج ىحه االختبارات2والججوؿ )

(، وتثبين قيطة الداللة 61، 08، 16، 22، 61نتائج اختبارا ت لطتهسطات االتجاه نحه الرياضيات الطفترضة عظد تغيير حجم العيظة ) (2الجدول)
 (8.6.6( عظد )dالعطلية )مؤشر 

 يغ*مغ إعجاد الباحث  

(، بسعشى أنيا لع 0.471( ثابتة عشج قيسة )d( أف قيسة الجاللة العسمية )مؤشخ 2يتزح مغ الججوؿ )      
(، وأف قيسة اختبار )ت( زادت بديادة حجع العيشة، مغ 96( إلى )16تتأثخ بديادة حجع العيشة مغ )

(، مسا أدػ إلى أف قيسة 96( عشج حجع عيشة )2.186(، إلى أف بمغت )8( عشج حجع عيشة )0.577)
(، وىي غيخ دالة عشج 16( عشج حجع عيشة )0.585انخفزت تجريجيا مغ ) P-valueمدتػػ الجاللة 

(، وىي ذات داللة 80( عشج حجع عيشة )0.041( إلى أف وصمت إلى )0.05مدتػػ داللة أقل مغ )

 العدد الطجطهعة
الطتهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 الطعياري 

درجات 
 الحرية

حجم 
 العيظة

 قيطة ت
مدتهى 
 الداللة

القرار 
 اإلحصائي

الداللة 
العطلية 

 )مربع ايتا(

الداللة العطلية 
 (d)مؤشر 

 8.66 6.68 6 التجريبية
 8.6.6 8.852 غير دالة 8.505 ..8.5 0 1

 8.68 6.85 6 الضابطة

 8.62 6.68 0 التجريبية
 8.6.6 8.852 غير دالة 8.262 8.002 61 66

 8.86 6.85 0 الضابطة

 8.62 6.68 61 التجريبية
 8.6.6 8.852 غير دالة .8.28 6.266 22 28

 8.86 6.85 61 الضابطة

 8.62 6.68 22 التجريبية
 8.6.6 8.852 غير دالة 8.810 6.051 16 12

 8.86 6.85 22 الضابطة

 8.62 6.68 68 التجريبية
 8.6.6 8.852 دالة 8.866 2.802 08 0.

 8.86 6.85 68 الضابطة

 8.62 6.68 60 التجريبية
 8.6.6 8.852 دالة 8.822 2.601 00 01

 8.86 6.85 60 الضابطة
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(، بسعشى أف الفخضية الرفخية تع رفزيا عشجما بمغ حجع العيشة 0.05إحرائية عشج مدتػػ داللة أقل مغ )
لع يتغيخ، وبالتالي فإف ىحا السثاؿ يؤكج ما تػصل إليو الباحثػف ( عمى الخغع مغ أف حجع األثخ ثابت و 80)

الدابقػف مغ أف الجاللة اإلحرائية ليدت جازمة بػجػد عالقة قػية بيغ الستغيخ السدتقل أو الستغيخات 
 السدتقمة والستغيخ التابع أو الستغيخات التابعة، فقج تكػف بدبب كبخ حجع العيشة فقط. 

 تائج الجاللة اإلحرائية: الصبيعة الثشائية لش (2

نطخا لػجػد مدتػييغ فقط لتفديخ نتيجة الجاللة اإلحرائية )دالة إحرائيا، غيخ دالة إحرائيا( ُيذعخ      
بأف ىشاؾ خًصا فاصاًل دقيًقا يفرل بيغ رفس أو قبػؿ الفخضية الرفخية، وحيث أف السدتػػ الستعارؼ عميو 

( ليا قجيدة وأىسية بالغة في 0.05(، فيحا جعل الكيسة )0.01( أو )0.05في الجاللة اإلحرائية ىػ )
االختبارات اإلحرائية فيي الفيرل في قبػؿ أو عجـ قبػؿ الشتائج، مسا يػقع في سػء فيع التفديخ الرحيح 

(، فسثال إذا قاـ باحثاف بإجخاء نفذ Schneider,2013؛ 2002لمشتائج التي يتع الحرػؿ عمييا )بابصيغ، 
والتي تسثل الجاللة اإلحرائية تداوؼ  P-valueل أحجىسا إلى أف نتيجة قيسة االحتساؿ الجراسة وتػص

(، فيشا يتع الحكع عمى الجراسة األولى بأنيا جيجة 0.051(، بيشسا نتيجة الجراسة اآلخخػ بمغت )0.049)
ا أؼ اعتبار مع أف ونتائجيا ذات داللة إحرائية، أما الجراسة الثانية فشتائجيا ليدت دالة إحرائا، وليذ لي

( فقط، وقج يكػف تأثيخ السعالجات في الجراسة 0.002يداوؼ ) P-valueالفخؽ بيشيسا في قيسة االحتساؿ 
 Johnstone(1987)إلى أف  Perezgonzalez(2015)الثانية أفزل مشيا في الجراسة األولى، وذكخ 

( بحيث يسكغ اعتبار الكيع 0.05دعا إلى عجـ جسػد مدتػػ القبػؿ لمجاللة اإلحرائية عشج مدتػػ )
 (.0.05( ليسا نفذ الجاللة اإلحرائية حػؿ مدتػػ )0.051( و )0.049)

ـ حػؿ استخجاـ 2016( في مبادئيا التي أصجرتيا عاـ ASAىحا وأكجت الجسعية األمخيكية لإلحراء )     
كسكياس في اتخاذ القخارات، حيث   P-value، عمى عجـ االستشاد عمى ثشائية p-valueقيسة االحتساؿ 

نز السبجأ الثالث عمى أف "يجب أف ال تدتشج االستشتاجات العمسية والقخارات االقترادية أو الدياسية فقط 
تسخ بعتبة محجدة"، وإنسا يجب عمى الباحثيغ األخح بعػامل أخخػ إلصجار قخاراتيع  Pعمى ما إذا كانت قيسة 

 & Wassersteinػدة الكياسات، وصحة االفتخاضات،..إلخ )الشيائية، كترسيع الجراسة، وج
Lazar,2016, p131.) 

 



 هـ4774 -م 5353 حزيران 63( في 52) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

422 

 مشصكية الفخضية الرفخية: (3

ُتراغ الفخضية الرفخية عمى أساس عجـ وجػد فخوؽ أو عالقات بيغ متغيخات الجراسة)معالع       
يث أف كل شيء في ىحا السجتسع(، أو أف الفخوؽ بيغ الستغيخات تداوؼ صفخ، وىحا األمخ مخالف لمػاقع، ح

خاصة في العمػـ  ،Kirk, 2003, p86))الػجػد لو عالقة أو ارتباط باألشياء األخخػ ولػ بالقجر اليديخ ججا
اإلندانية والشفدية واالجتساعية، فال يكاد تػجج صفة أو سسة معيشة غيخ مختبصة بغيخىا مغ الرفات، لحا 

لمفخوؽ أو العالقات ليذ لو أساس مشصقي، ويذيخ فإف بشاء الفخضية الرفخية بريغة الشفي التاـ 
إلى "أف الفخضية الرفخية غيخ قابمة لمترجيق،  Schneider(2013, p10)( كسا في 1994كػىغ)

ورفزيا ال فائجة مشو" وذلظ ألنيا غيخ مػجػدة في الػاقع أصال، كسا أف الفخضية الرفخية ال بج مغ رفزيا 
الفخؽ بيغ الستغيخات صغيخ ججا لجرجة أف ُيقاؿ عشو بأنو "فخؽ تافو" عشج حجع معيغ مغ العيشة، ميسا كاف 

(Mayo,2006, p809.) 

 اإلجابة عغ الدؤاؿ الثاني:

 ما االستخجامات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج؟

واالجتساعية إلى سػء أدػ االنتذار الػاسع الختبارات الجاللة اإلحرائية في مختمف الجراسات الشفدية     
استخجاميا في تفديخ الشتائج، ولعل الدبب في ذلظ يعػد إلى أف أساتحة مشاىج البحث نادرا ما يعمسػف 

(، ولقج تشبو العمساء إلى سػء Ellis,2010, p3شالبيع كيفية تفديخ نتائجيع بصخؽ مفيجة لغيخ اإلحرائييغ)
 Daniel,1997ثالثيشيات القخف الساضي، حيث ذكخ  استخجاـ الجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج مشح

ـ ذكخ بأف "التفديخات التي عادة ما تدتشتج مغ الجراسات 1931( أف تايمػر 2002السحكػر في بابصيغ)
الحجيثة ُتذيخ بػضػح إلى ميمشا لالعتقاد والترػر بأف الجاللة اإلحرائية تكافأ الجاللة االجتساعية، ىحاف 

لزخورة ويجب أال ُيخمصا، الفخوؽ الجالة إحرائًيا ليدت دائسا دالة اجتساعًيا ، السرصمحاف مختمفاف با
بأف مرجر  carver(1978)والفخوؽ غيخ الجالة إحرائًيا ربسا تكػف دالة اجتساعًيا"، وذكخ كارفػر 

 التفديخات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية يكسغ في الفئات الثالث اآلتية:

 P=0.05 ( ف5تعشي أف ندبة )%( مشيا لع تكػف ناتجة 95قط مغ الشتائج ناتجة عغ الرجفة، أو أف )%
 عغ الرجفة.

 ( 95%(، وأف ندبة تكخارىا تبمغ )95أف الشتائج مػثػقة بشدبة.)% 
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 ( 0.95احتساؿ صحة فخضية البحث يبمغ.) 

لتخبػؼ استخجاـ اختبارات الجاللة اإلحرائية، وأشار إلى أف البحث ا carver(1978)وعارض كارفػر      
واستسخت االنتقادات حػؿ سيكػف في وضع أفزل إذا تع التػقف عغ استخجاـ اختبارات الجاللة اإلحرائية، 

سػء استخجامات الجاللة اإلحرائية، حتى وقتشا ىحا، لسا تعانيو مغ قرػر في ذاتيا، ولسحجوديتيا في تفديخ 
 ;Welge-Crow,1990; Shaver,1992; Thompson,1997الشتائج العمسية، مغ مثل دراسات )

Kaufman,1998; Nix & Barnette, 1998; Hubbard & Lindsay,2008; Kmetz,2019; 
Hurlbert & Levine & Utts,2019; Johnson,2019; Amrhein & Greenland & 

McShane;2019; Ioannidis,2019; Greenland,2019  ودعػا إلى ضخورة ترحيح السدار ،)
االنتقادات   Nix & Barnette (1998)حجد نيكذ وبارنيت في دراستو الشطخية لمجاللة اإلحرائية، و 

( الساضية التي 50األكثخ صخبا الختبارات الجاللة اإلحرائية التي ضيخت في األدب عمى مجػ الدشػات الػ)
( بأف "االستخجامات cumming,2012, p26(، وذكخ )1998-1948سبقت دراستو أؼ في الفتخة )

اللة اإلحرائية مشتذخة بقػة في أوساط الباحثيغ، والصمبة، وحتى بيغ أساتحة اإلحراء في أقداـ الخاشئة لمج
 عمع الشفذ".

( جدئية، وبدبب 12( التفديخات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية في )Goodman,2008ولقج لخز )     
خاشئة ليا في البحػث ، والتفديخات الp-valueمخاوؼ سػء فيع الجاللة اإلحرائية، وقيسة االحتساؿ 

ـ لعقج اجتساعات مع مجسػعة مغ 2014( عاـ ASAالتصبيكية، دعت الجسعية األمخيكية لإلحراء )
 Pاإلحرائييغ والخبخاء مغ مجسػعات متشػعة مغ التخررات لرياغة بياف حػؿ سياسة استخجاـ قيع 

( بياًنا رسسًيا ASAـ أصجرت الجسعية )2016وخالؿ عاـ (، Grabowski,2016واختبار الفخضيات )
 & Wassersteinتححر مغ التفديخات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية، واشتسل البياف عمى ستة  مبادغ )

Lazar,2016; Gagnier & Morgenstern,2017; Thomas & et al.,2017, Amrhein & 
Greenland & McShane, 2019 يح لمجاللة اإلحرائية وقيع االحتساؿ (، حػؿ التفديخ الرحP-

value واختبار الفخضيات وصشع القخار في العمػـ السختمفة، والدياسات، ومغ أىع التفديخات الخاشئة ،
 لشتائج الجاللة اإلحرائية ما يمي:

 استخجاـ نتائج الجاللة اإلحرائية كأساس لتفديخ أىسية الشتائج:  (1

about:blank
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فديخات الخاشئة لمجاللة اإلحرائية وأكثخىا انتذاًرا وشيػًعا، التي وقع فييا تسثل ىحه الجدئية مغ أىع الت     
أغمب الباحثػف خاصة السبتجئيغ مشيع، حيث يتع التخكيد عمى أىسية الجاللة اإلحرائية واعتبارىا اليجؼ 

تيا وعشج األساس لشتيجة االختبارات اإلحرائية السدتخجمة، فاعتبار الشتائج الجالة إحرائًيا ميسة في ذا
 ;Gagnier & Morgenstern,2017, p1602مقارنتيا بالشتائج غيخ الجالة إحرائيا )

Schneider,2013 وقج قاـ ،)Ziliak & McCloskey(2004) ( دراسة مشذػرة في 137بسخاجعة )
٪( خمصػا بيغ الجاللة 82وتػصال إلى  أف ) American Economicالسجمة االقترادية األمخيكية 

واألىسية االقترادية، وأف الشتيجة اإليجابية لمجاللة اإلحرائية لمجراسة ُتذعخ الباحث باألريحية  اإلحرائية
(، وأف عجـ Mayo,2006, p809والصسأنيشة بأف نتائج دراستو جيجة وميسة وتدتحق التقجيخ، والشذخ)

اسة بل ورفزيا في بعس الػصػؿ إلى مدتػيات الجاللة اإلحرائية السقبػلة يؤدؼ إلى التقميل مغ قيسة الجر 
(، وقج ليسغ ىحا الفكخ الخاشئ عمى بعس السحكسيغ لمجراسات وبعس السجالت 2016األحياف)نرخ هللا، 

 ,Wasserstein & Lazar,2016, p131; Amrhein & Greenland & McShane)السحكسة 
2019, p306 جراسات التي ال ُتطيخ (، وأدػ بيع إلى التحيد لمجراسات ذات الجاللة اإلحرائية، ورفس ال

(، بل وصل األمخ إلى Masicampo & Lalande,2012نتائجيا داللة إحرائية لمسعالجات السجروسة، )
( عمى التي أعتبخ مدتػػ 0.01تفزيل الجراسات التي دالالتيا اإلحرائية عشج مدتػػ داللة أقل مغ )

ع التأثيخ، لحلظ ضيخت في الفتخة األخيخة ( لمجاللة اإلحرائية، بغس الشطخ عغ الجاللة العمسية وحج0.05)
، في إشارة إلى أف (Johnson,2019 دعػات تشادؼ باحتزاف "عجـ الجاللة اإلحرائية"، أو "عجـ اليقيغ" )

 الشتائج التي ال تطيخ داللة إحرائية قج تكػف ليا أىسية عسمية ويشبغي الشطخ إلييا واالستفادة مشيا. 

 اإلحرائية كأساس لمجاللة العسمية:استخجاـ نتائج الجاللة   (2

مثاال لمخمط بيغ الجاللة اإلحرائية والجاللة العسمية بسثل الحؼ يشفق  Huck(2009)ضخب ىػؾ       
الػقت والقجرة والساؿ في شيء ما ويتػقع أف أفعالو تحجث فخؽ كبيخا، فتػفخ األمػر األساسية كالػقت والساؿ 

العالقة بيغ الجاللة  ػف ذلظ األمخ قج تع انجازه بالفعل، ويذبو الباحث والقجرة إلنجاز أمخ ما ال تعشي أف
اإلحرائية والجاللة العسمية بعالقة التحريل الجراسي بالحكاء، فقج يعتقج البعس أف الحرػؿ عمى درجة 
عالية في مادة ما يجؿ عمى ذكاء عالي لجػ الصالب، مع أف ىحا األمخ ليذ صحيحا عمى إشالقو، حيث أف 

رػؿ عمى درجة عالية في مادة ما قج تكػف بدبب مداعجة اآلخخيغ، أو بدبب الغر في االمتحاف أو الح
بدببب سيػلة االختبار، أو بدبب تحيد األستاذ مع الصالب أو تداىمو في الترحيح، فالحرػؿ عمى 

متجني مدتػػ عالي في التحريل مؤشخ عمى الحكاء فقط وليذ جدما بحلظ، كسا أف الحرػؿ عمى مدتػػ 
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في التحريل ال يجؿ دائسا عمى قمة الحكاء أو انخفاضو، لحا يعتبخ متغيخ التحريل أو الحكاء في اإلحراء 
مغ الستغيخات الفئػية وليدت مغ الستغيخات الشدبية، حيث الحرػؿ عمى صفخ في التحريل ال يجؿ عمى 

 انعجاـ السعخفة تساما.

والعسمية بدبب االعتقاد بأىسية الشتائج الجالة إحرائيا، مسا  ىحا وجاء الخمط بيغ الجاللتيغ اإلحرائية    
أدػ بالباحثيغ إلى اعتبار أف الجاللة اإلحرائية دلياًل لػجػد تأثيخ السعالجات التجخيبية أو تأثيخ الستغيخات 

 ;Goodman,2008,p137السدتقمة عمى الستغيخات التابعة مع أف الرحيح عجـ الجـد برحة ذلظ )
Huck,2009; Grabowski,2016; Gagnier&Morgenstern,2017, p1602،)  وقج تكػف الجاللة

سابقا بأف الجاللة اإلحرائية  ػف اإلحرائية سببيا زيادة حجع العيشة السدتخجمة في الجراسة، كسا ذكخ الباحث
عيشة، كسا تتأثخ بحجع العيشة، فجسيع االختبارات اإلحرائية سيكػف ليا داللة إحرائية عشج حجع معيغ مغ ال

أف الجاللة اإلحرائية ال تيتع بجػدة الشتائج وأثخىا في الػاقع، وُجل اىتساميا ىػ ما إذا كانت الشتائج بدبب 
( في مبجأىا الخامذ بأف قيسة ASAالرجفة أو تقمبات السعايشة، وذكخت الجسعية اإلمخيكية لإلحراء)

ال تذيخ بالزخورة  P-valueال تكيذ حجع األثخ أو أىسية الشتائج، فالكيع الرغيخة لػ  P-valueاالحتساؿ 
 (.Wasserstein & Lazar,2016, p132إلى أىسية عالية أو حجع تأثيخ كبيخ)

ومغ األخصاء الذائعة أيزا ىػ اعتبار قيسة الجاللة اإلحرائية لسؤشخ لحجع األثخ في السعالجات 
( فإنو يتع التعبيخ عشج الشتائج بأنيا 0.058تبمغ ) P-valueفسثال إذا كانت قيسة  (،2013التجخيبية)عباس،

(، فُيعبخ عغ الشتائج بأنيا 0.000تداوؼ ) P-value"تقتخب مغ الجاللة اإلحرائية"، وإذا كانت قيسة 
 .""مختفعة الجاللة

 استخجاـ الجاللة اإلحرائية لمجاللة عمى صحة الفخضية الرفخية: (3

( إلى أف "مغ السفاليع Huck,2009; Goodman,2008, p136كل مغ ىػؾ و جػدماف  )يذيخ      
فإف ذلظ يجؿ عمى أف الفخضية  p=0.05ىػ أف إذا كانت  p-valueالخاشئة حػؿ استخجاـ قيسة االحتساؿ 

% 30فإف الفخضية الرفخية لجييا فخصة P=0.3% لتكػف صحيحة"، وإذا كانت 5الرفخية لجييا فخصة 
حيحة، وىحا ليذ برحيح فالجاللة اإلحرائية ال تكيذ مجػ صحة أو خصأ الفخضية الرفخية، لتكػف ص

(، ولقج أوضح السبجأ 2002وإنسا تػضح احتساؿ الحرػؿ عمى نتائج مختمفة عغ الفخضية الرفخية )بابصيغ،
ي تفديخ ( لدؤء استخجاـ االختبارات اإلحرائية فASAالثاني مغ مبادغ الجسعية األمخيكية لإلحراء )
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ال تكيذ احتسالية الفخضيات أو احتساؿ أف تكػف البيانات ناتجة عغ  p-valueالشتائج أف "قسية االحتساؿ 
 (.Gagnier & Morgenstern,2017, p1601الفخص العذػائية الػحيجة" )

 اإلجابة عمى الدؤاؿ الثالث:

 ما الحمػؿ السقتخحة لتصػيخ االستخجاـ الرحيح لمجاللة اإلحرائية؟

اختبارات الجاللة اإلحرائية شأنيا شأف أؼ نػع مغ أدوات التقػيع لمسعالجات التجخيبية وشبة التجخيبية      
في مختمف الجراسات اإلندانية أو التصبيكية، ليا إيجابياتيا وسمبياتيا، فيي بالخغع مغ الشقج الحاد ضجىا مشح 

ة بأىسيتيا، ولع يتع التػصل إلى بجائل حاسسة تغشي حػالي ما يقارب القخف مغ الدمغ إال أنيا ال تداؿ متسدك
عشيا بالكمية، لحلظ الصخيق األمثل في التعامل معيا ىػ إزالة ما شابيا مغ أخصاء في استخجاميا، ووضعيا 
في مكانيا الرحيح في تفديخ الشتائج، مع مخاعاة جػانب القرػر فييا، وتجعيسيا بصخؽ أخخػ مكسمة ليا، 

ثالث استخاتيجيات لديادة تفديخ نتائج اختبارات الجاللة اإلحرائية، تتزسغ  Shaver(1992)وقجـ شالفخ 
اإلستخاتيجية األولى تقييع نتائج اختبارات الجاللة اإلحرائية في سياؽ حجع العيشة، وتزسشت اإلستخاتيجية 

مى التفديخ بشاًء عمى الثانية تفديخ حجع التأثيخ كسؤشخ ألىسية الشتيجة، فيسا أكجت اإلستخاتيجية الثالثة ع
بأنو "في ضػء سػء  Wasserstein & Lazar(2016, p132)االحتساؿ السقجر لتكخار الشتائج، وقج أشار 

، والسفاليع الخاشئة الدائجة الستعمقة بيا، يفزل بعس اإلحرائييغ P-valueاالستخجاـ لكيع االحتساؿ 
، مثل الثقة والسرجاقية، فتخات التشبؤ،  P-valueاستخجاـ شخؽ أخخػ بجيمة أو مكسمة لمجاللة اإلحرائية 

شخؽ بايدؼ، ندب االحتساؿ، عػامل بايد، وغيخىا مغ الصخؽ مثل الشسحجة نطخية القخار ومعجالت االكتذاؼ 
الخاشئة، وتعتسج كل ىحه السقاييذ والصخؽ عمى افتخاضات أخخػ، لكشيا قج تعالج بذكل مباشخ حجع 

أف الحمػؿ السقتخحة األخخػ لمسدار الرحيح   ػف ية صحيحة"، ويخػ الباحثالتأثيخ، أو ما إذا كانت الفخض
 لمجاللة اإلحرائية ما يمي:

 عجـ االعتساد عمى الشتائج في تقييع البحػث والجراسات: (1

تع مؤخخ نذخ نسػذج ججيج يدتشج عمى سياسة "التقييع األعسى لمشتائج" لمجراسات السقجمة إلى       
عصاء الشتائج السشذػرة في الجراسات أؼ وزف في القخار فيسا يتعمق بسالءمة الجراسة السجالت، حيث ال يتع إ 

لمشذخ، في خصػة لمتخفيف مغ االعتساد السفخط عمى اختبارات الجاللة اإلحرائية، وسػء تفديخاتيا، ويشز 
 الشسػذج عمى إعصاء الػزف بذكل حرخؼ لػ:
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ة لمجراسة، الحؼ تع تشاوليا في الجراسة، بحيث يتع تػزيع مقجمة )أ( السخحمة األولى تقييع أىسية األسئمة البحثي
الجراسة ومشيجيتيا فقط عمى لجشة التحكيع والسخاجعة في السجمة، بغخض التقييع واتخاذ قخار مؤقت بذأف 
قبػؿ أو رفس الجراسة لمشذخ، وفي حالة مػافقة المجشة عمى ىحه األسئمة البحثية، يتع االنتقاؿ إلى السخحمة 

 لثانية، أما في حالة رفس االسئمة البحثية فيتع رفس البحث أو الجراسة كاممة، بجوف الشطخ إلى الشتائج.ا

)ب( السخحمة الثانية يتع تدميع الجراسة كاممة إلى لجشة التحكيع والسخاجعة في السجمة لتقييع ومخاجعة األساليب 
سا في ذلظ مجػ مالءمة شخؽ تحميل البيانات السدتخجمة وجػدتيا لإلجابة عمييا عمى األسئمة البحثية، ب

Locascio,2017; Locascio,2019) أما نتائج الجراسة التي تع الحرػؿ عمييا فال يكػف ليا نريب )
 مغ التحكيع والتقييع.

بأف ىحا الشسػذج جيج كسخحمة أولية في شخيق التخفيف مغ حجة االستخجامات الخاشئة  ػف ويخػ الباحث     
لمجاللة اإلحرائية، حيث ُيعصى الباحثيغ متشفدا لمتعبيخ عغ نتائج دراساتيع بأريحية تامة وعجـ الزغط 

إمكانية نذخ (، ويصسأنيع ب0.05عمييع لمتحيد و ليَّ أعشاؽ نتائجيع لتخصي عتبة مدتػػ الجاللة أقل مغ )
دراساتيع وبحػثيع، إذا تػفخت فييا السشيجية البحثية العمسية الرحيحة، وجػدة أسئمتيا البحثية، بغس الشطخ 
عغ الشتائج التي تع الحرػؿ عمييا، وفي السقابل فإف ىحا الشسػذج ال يعالج القرػر التي تعاني مشو الجاللة 

(، وغيخىا التي تع ذكخىا سابقا، لحلظ ال بج 0.05لدحخية الػ)اإلحرائية مغ ثشائية الشتيجة، ومذكمة العتبة ا
مغ بحؿ السديج مغ الجيج في إيجاد بجائل أخخػ أكثخ مالئسة تػفخ أفزل الحمػؿ الستخجامات الجاللة 

 اإلحرائية.

 تصػيخ صياغة األسئمة البحثية والفخضيات: (2

راسات ىي التي أدت إلى سػء استخجاـ يبجو أف شبيعة األسئمة البحثية السدتخجمة في مختمف الج      
الجاللة اإلحرائية في تفديخ الشتائج، حيث تقترخ صياغة األسئمة بالبحث عغ الفخوؽ ذات الجاللة 
اإلحرائية بيغ الستػسصات أو وجػد العالقة بيغ الستغيخات فقط، والتي تعتسج في إجابتيا عمى رفس 

حث عغ قػة العالقة، أو مقجار تأثيخ الستغيخات السدتقمة في الفخضيات الرفخية، وال تيتع تمظ األسئمة بالب
الستغيخات التابعة، وىحه الشػعية مغ األسئمة ىي الدائجة في مختمف الجراسات سػاء كانت اشخوحات دكتػراه 

( في دراستو لسذكالت الجاللة اإلحرائية في 2002أو رسائل ماجدتيخ أو دراسات محكسة، وأوضح بابصيغ)
جدتيخ في كمية التخبية بجامعة أـ القخػ؛ أف ندبة األسئمة البحثية السختبصة بالبحث عغ الفخوؽ رسائل السا

%(، وىي ندبة عالية، لحلظ يقتخح 6112الجالة إحرائيا أو عغ وجػد االعالقة بيغ الستغيخات بمغت )
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لفخوؽ فقط بيكحا تصػيخ تػجيات الجراسات واألبحاث بحيث يتع استبجاؿ األسئمة الباحثة عغ ا ػف الباحث
تداؤالت بػ"ما مقجار التأثيخ لمستغيخات السدتقمة في الستغيخات التابعة" أو "ما قػة العالقة بيغ الستغيخات"، وىحه 
الشػعية مغ االسئمة البحثية سػؼ تديع في الحج مغ سػء تفديخ نتائج الجاللة اإلحرائية، وُتمـد الباحثيغ 

اإلحرائية فقط في اإلجابة عغ تداؤالت أبحاثيع، والبحث عغ بجائل  مغ عجـ االكتفاء باختبارات الجاللة
 أخخػ ُتػصميع إلى اإلجابة لتداؤالتيع.

 البجائل السكسمة الختبارات الجاللة اإلحرائية: (3

اإلحراء عمع واسع وسػء استخجاـ نطخياتو أدػ إلى خمق الشقج السػجو إلى جدء مشو وىػ "اختبارات       
"، وإال فإف العمساء السشطخيغ لعمع اإلحراء أوضحػا لكل فخع مغ ىحا العمع لو استخجاماتو الجاللة اإلحرائية

الرحيحة، وبيشػا أف اختبارات الجاللة اإلحرائية ىي مخحمة أولية في اإلجابة عغ التداؤالت البحثية، 
في تفديخ الشتائج  والجاللة اإلحرائية ليدت مذكمة في حج ذاتيا، وإنسا تكسغ السذكمة في سػء استخجاميا

(Grabowski,2016 وأكج ماكميغ وإرندت ،)McLean & Ernest(1998)  بأنيع يجعسػف الباحثيغ
اآلخخيغ الحيغ يػصػف بأف اختبار الجاللة اإلحرائية يجب أف يكػف مرحػًبا بسؤشخات الجاللة العسمية 

يح لشتائج دراساتو، فإف عميو استخجاـ لمسعالجات، وقابمية تكخارىا، لحا فسغ يخيج الػصػؿ إلى التفديخ الرح
االختبارات والسقاييذ السكسمة الختبارات الجاللة اإلحرائية، ويسكغ تمخيز ىحه السقاييذ في اآلتي 

 (.;Grabowski,2016; Cumming,2012 2002)بابصيغ،

 .Effect Sizeمقاييذ الجاللة العسمية وحجع األثخ  ●

 .Statistical Powerاختبار القػة اإلحرائية  ●

 .Confidence Intervalتقجيخات فتخة الثقة  ●

 .Replicationتحميل اإلعادة  ●

 :Practical Benefitتحميل السشفعة العسمية  (4

شخيقة مبتكخة لمتخفيف مغ مداوغ استخجاـ الجاللة اإلحرائية، وىػ نيًجا  Pogrow(2019)يقجـ      
)أ(  ة أو العسمية، وتيجؼ السشفة العسمية إلى معخفة:يعتسج عمى السشفعة العسمية بجاًل مغ األىسية اإلحرائي

كيف كاف أداء أفخاد السجسػعة التجخيبية بالفعل؟، )ب( ىل كانت الشتائج الفعمية ألفخاد السجسػعة التجخيبية 
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أفزل بذكل ممحػظ مغ الشتائج الحالية ليع؟، بعبارة أخخػ فإف السشفعة العسمية تكيذ الفائجة السحتسمة 
 ي نتائج أبدط وفعالة لمسجسػعة التجخيبية )فقط(، وال تيتع بسعخفة أداء السجسػعة الزابصة، ويقػؿلمسعالجة ف

Pogrow(2019)  إف ىحا الشيج مفيج بذكل خاص لتقييع ما إذا كانت التجخالت في السشطسات السعقجة
 )مثل السدتذفيات والسجارس( فعالة وليا ججوػ عسمية.

جيثة حيث أنيا تذابو بجرجة كبيخة ججا الجاللة اإلكميشيكية التي قاـ كل مغ وىحه الصخيقة ليدت بالح      
بإجخاء بحػث حػليا، وتسثل الجاللة اإلكميشيكية مخحمة متقجمة ومكسمة  (Peterson,2008 ؛2017)نرار،

 تمظ السدتخجمة وخاصة لمشتائج اإلكميشيكية الجاللة لمجالالت اإلحرائية والعسمية، حيث يذيخ "مفيػـ
 التجخيبية السجسػعات عسميا بيغ ودالة / أو إحرائيا دالة فقط ليذ وجػد فخوؽ  إلى التجخيبية لمتراميع
 السجسػعة أفخاد حاؿ واقع تغييخ مغ حيث فعالة الجراسات تمظ في السدتخجمة أف البخامج إلى بل والزابصة

السخغػب بيا"  أو األفزل ىي تكػف  أف الستػقع أخخػ مغ حاؿ إلى حالة مغ التجخيبية أو السجسػعات
 .(353، ص2017)نرار،

 التػصيات والسقتخحات:

 مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات كاآلتي: ػف مغ خالؿ نتائج ىحه الجراسة يقجـ الباحث

  نذخ الثقافة اإلحرائية الرحيحة لجػ الباحثيغ بذكل خاص، وأساتحة الجامعات والسيتسيغ باإلحراء
 بذكل عاـ.

 اإلحراء االستجاللي في مقخرات بخامج الساجدتيخ والجكتػراه في الجامعات والكميات،  التعسق في تجريذ
وخاصة فيسا يخز الجاللة اإلحرائية واستخجاماتيا الرحيحة، ومؤشخات الجاللة العسمية، وعجـ االكتفاء 

 بالتصبيقات اإلحرائية لإلحراء االستجاللي.

  البكالػريػس في كميتي التخبية واآلداب.تجريذ مقخر اإلحراء االستجاللي لصمبة مخحمة 

  دراسة مجسػعة البجائل عغ الجاللة اإلحرائية التي قجميا بعس اإلحرائييغ والتػصل إلى مقتخح تصػيخ
 استخجاـ الجاللة اإلحرائية في تحميل بيانات الجراسات والبحػث.

 .نذخ الجورات التجريبية في االستخجامات الرحيحة لمجاللة اإلحرائية 
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 ادة الشطخ في معاييخ إجازة اشخوحات الجكتػراه ورسائل الساجدتيخ بكميات التخبية واآلداب، بحيث إع
 ُيذتخط تدويج كل اختبار إحرائي يتع استخجامو في تحميل الشتائج بسؤشخات حجع األثخ. 

  نذخ الجراسات العميا بالجامعات، يدعى إلى  عسادةاقتخاح إنذاء مخكد االستذارات اإلحرائية يتبع
الثقافة اإلحرائية لمباحثيغ مغ الييئة التجريدية والصمبة، وتػجيييع ومداعجتيع في الجػانب اإلحرائية، 
مغ خالؿ الجورات التجريبية، والشذخات الجورية، واالستذارات اإلحرائية، كسا يكػف مغ اختراصات ىحا 

صمبة مغ مختمف الكميات، بحيث السخكد اعتساد اشخوحات الجكتػراه ورسائل الساجدتيخ التي يعجىا ال
يعتسج األساليب اإلحرائية التي يقتخحيا الصالب في مخصط دراستو قبل مشاقذة السخصط، والسخحمة 

 الثانية يعتسج التحميل اإلحرائي الشيائي لمجراسة. 
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