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 العينة على مؤشرات الدالالت اإلحصائية والعملية يف رسائل املاجستري ابجلامعات العمانيةأثر حجم  
22

ُملخَّص البحث
هدفت الدراسة إىل حبث أثر حجم العينة على كل من مستوايت الداللة اإلحصائية ومؤشرات الداللة 

العمانية.  ة يف رسائل املاجستري الرتبوية املنجزة ابجلامعات العلمية يف االختبارات اإلحصائية املستخدم
  (628)اسة. وتكونت عينة الدراسة من ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي لإلجابة على أسئلة الدر 

رسالة ماجستري.  وصمَّم الباحث   (1895)من جمتمع الدراسة والذي بلغ  (%33.14)رسالة ماجستري بنسبة 
توى جلمع البياانت اخلاصة ابالختبارات اإلحصائية اليت تضمنها البحث، وهي اختبارات  أداة حتليل احمل

ارتباط بريسون، ومعامالت االحندار، ومت استخالص قيم أحجام   ت واختبارات حتليل التباين، ومعامالت 
تها عينة  من رسائل املاجستري اليت تضمنالعينات وقيم الدالالت اإلحصائية والعملية هلذه االختبارات 

الدراسة. وبعد حتليل هذه البياانت خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: وجود عالقة إجيابية  
ا بني الداللة اإلحصائية وحجم العينة يف مجيع االختبارات اإلحصائية، وعالقة سلبية دالة  دالة إحصائي  

االختبارات اإلحصائية عدا اختبارات معامل  توايت الداللة العملية، جلميعإحصائي ا بني حجم العينة ومس 
صاء ومناهج البحث ارتباط بريسون. وأوصت الدراسة بتضمني مؤشرات الداللة العملية يف مقررات اإلح

 .لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات العمانية

حجم العينة؛ الداللة اإلحصائية؛ الداللة العملية الكلمات املفتاحية:

Abstract 

This study examined the effects of sample size on both the levels of statistical and practical 

significance in the statistical tests used in master’s theses in education at four Omani universities 

that offer master’s programs. The descriptive survey design was used to answer the research 

questions. A random sample of 628 master’s theses was selected for the analysis, representing 

33.14% of the total population of 1,895 theses produced by the four universities. The researcher 

developed a content analysis tool to collect and analyze the data on the statistical tests spanning the 

use of t-test, analysis of variance tests, Pearson correlation, and regression analysis. The results 

revealed the presence of a statistically significant positive relationship between sample size and the 

statistical significance found in all the statistical tests, which means the bigger the sample, the 

greater the likelihood of finding a statistical significance. However, an inverse association was 

found between sample size and the levels of practical significance for all statistical tests, except in 

studies where Pearson correlation was used. The study recommends that indicators of practical 

significance be included in statistical and research methods courses for postgraduate students in 

Omani universities.  

Keywords: Sample size, effects of sample size, statistical significant level, practical importance of 

statistical results, quantitative content analysis 



23 IIUM Journal of Educational Studies Arabic Special Issue, 9:1 (2021) 

ُمقد ِّمة
ميثل اإلحصاء الوصفي املرحلة األوىل من التحليل اإلحصائي للبياانت، ويهدف إىل اختزال عدد كبري من  
البياانت اإلحصائية املأخوذة من العينات، وتنظيمها وترتبيها يف جداول معينة، وعرضها برسوم وخمططات 

مثل: مقاييس النزعة املركزية، ومقاييس سيطة، من  بيانية، ومتثيلها ابستخدام املؤشرات واملقاييس اإلحصائية الب
التشتت، ومعامالت االرتباط، واالحندار؛ للوصول إىل االستنتاجات وتقديرات معامل اجملتمع احلقيقي )رشيد،  

(، وتسهيل مهمة تفسري هذه البياانت، ومعاجلتها يف املرحلة القادمة ابستخدام الطريقة اإلحصائية  2008
(، وذلك ألن أغلب الدراسات اإلنسانية والنفسية واالجتماعية،  2007نة والبطش،  ل وأبو زياالستداللية )الت

أو الدراسات االرتباطية، أو تلك اليت تستخدم الفرضيات اإلحصائية؛ ال تقتصر على وصف الظاهرة 
جملتمعات املدروسة، وإمنا ُتستخدم فيها اخلصائص الوصفية لبياانت العينات لالستدالل هبا على خصائص ا

 واختاذ القرارات املناسبة.  
وتصعب عادة دراسة الظواهر اجملتمعية بعامة؛ نظرا إىل أن ذلك يتطلب مزيد جهد ووقت، وُكلفة 
مادية، فدراسة املستوى االقتصادي للمواطن العماين مثالً تتطلب معرفة دخل مجيع أفراد اجملتمع العماين يف 

ذُكرت سابًقا، كما أن بعض   نة، وهذا يصعب حتقيقه لالعتبارات اليتخمتلف احملافظات والوالايت يف السلط
الظواهر ال ميكن حصُر أفرادها، من مثل مشكلة األعطال الفنية لنوع معني من األجهزة اليت ينتجها مصنٌع 

، وهو اختيار إحصائي لعينة متثل اجملتمع املرادSamplingما، لذلك يُلجأ إىل ما يسمى "أسلوب املعاينة" 
 Parametersيب اإلحصائية للوصول إىل تقديرات ملعامل اجملتمع دراسته، مث ُتستخدم النظرايت واألسال

(، وهذا ما يسمى "اجلانب 2014من خالل بياانت هذه العينة )القوصي،  Populationوخصائصه 
 االستداليل لإلحصاء". 

 هتدف إىل حتليل ملعلمية وغريها اليتجمموعة املقاييس ا Inferential Statisticفاإلحصاء االستداليل 
لبياانت اإلحصائية اليت مُجعت من خالل العينات؛ للوصول إىل جمموعة من التقديرات أو التنبؤات أو ا

التعميمات أو قرارات الرفض أو القبول للفرضيات الصفرية املرتبطة مبعامل اجملتمعات اإلحصائية )رشيد، 
، وهو استخدام إحصائي ات  Estimationsإىل التقديرات اإلحصائية  (، وينقسم االحصاء االستداليل2008

 (، والفرضيات اإلحصائية. 2009العينة املختارة من جمتمع معني لتقدير معلمات ذلك اجملتمع )فليفل ومحدان،  
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؛  2013وفيما يتعلق بتأثري حجم العيينة يف جعل النتائج دالة إحصائي ا؛ بيَّنت دراسات )عباس،   
Gunn، 2019 ؛Huck ،2009  أن حلجم العينة الكبري دورًا يف جعل النتائج دالة إحصائي ا؛ أي إن النتائج )

الدالة إحصائي ا ال تعين دائًما فروقًا حقيقية بني املتغريات، فزايدة حجم العينة يؤدي إىل نقصان قيمة ألفا  
(α)( أن كيلو  2002د ذكر اببطني )، ومع فقد األثر احلقيقي للمتغريات املستقلة، أو قلَّته، وقKellow  (1997)

جرب أمثلة افرتاضية تُبني أثر حجم العينة يف تدين مستوى الداللة اإلحصائية على الرغم من تثبيت حجم 
( لبحث الفروق بني ثالث جمموعات،  One Way ANOVAاألثر، واستخدم اختبار حتليل التباين األحادي )

( الذي حصل عليه من خالل 0.333)العملية وتثبيته عند    ( لقياس الداللةr2واستخدم نسبة التباين املفسر )
حجم العينة املستخدم يف التجربة األوىل، وبعد إجراء جتارب عدة بزايدة أحجام العينات؛ توصل إىل أن  

 احتمالية الفشل يف رفض الفرضية الصفرية يقلُّ بزايدة حجم العينة. 
( دراسة نظرية  2006)ة؛ أجرى نصار يف الدراسات الكمي ولفحص الداللة العملية للنتائج  

وضَّح فيها مفهوم الداللة العملية "حجم األثر" أبنه من األساليب اإلحصائية املكملة الختبارات الداللة  
اإلحصائية يف فحص الفرضيات اإلحصائية، وأثبت من خالل األدلة الرقمية أن حجم األثر من األساليب 

العينة، وأكَّد عالقة إجيابية بني حجم األثر وقوة االختبار املتوقع، كما   أتثُّرها حبجم اإلحصائية اليت يقلُّ 
استعرض املؤشرات اليت تستخدم حلساب الداللة العملية جملموعة من االختبارات اإلحصائية، من مثل: 

امل ارتباط  باين األحادي، ومع( )للعينات املستقلة أو املرتابطة(، واختبار حتليل التT-Testاالختبارات التائية )
( التجربة  2006)(؛ أعاد نصار ١٩٩٨) Kellowبريسون، وحتليل االحندار البسيط، وعلى غرار جتربة كيلو 

( تقلُّ بزايدة حجم العينة،  p-valueنفسها على عينات خمتلفة وأبحجام خمتلفة أيًضا، وتوصل إىل أن قيمة )
لبحث الفروق بني ثالثOne Way Anovaالتباين األحادي مع تثبيت حجم األثر، وقد استخدم حتليل 

 (.0.229)( لقياس حجم األثر، وثبته عند ŋ2جمموعات، ومربع إيتا ) 
وللتأكيد على أثر حجم العينة يف رفض الفرضية الصفرية؛ أجرى البحث جتربة أخرى استخدم فيها  

ة لكل جمموعة من جمموعيت  ة من الطلبة؛ أربعاالختبار التائي لعينتني مستقلتني، وافرتض حجم العينة بثماني 
الدراسة )التجريبية خضعت لربانمج إرشادي يف تقليل قلق االمتحان، واجملموعة الضابطة(، ويوضح اجلدول 

 . النتائج املفرتضة (1)
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 يف الربانمج اإلرشادي لتقليل قلق االمتحان  لبة : املتوسطات املفرتضة للط(1) دولاجل
اجملموعة الضابطة  بية اجملموعة التجري

١234١234الطلبة 
4.34.04.١4.04.04.04.24.0املتوسط احلساب 

4.١04.05املتوسط احلساب للمجموعة 

إىل أن الفرق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الربانمج  (1)وتشري النتائج يف اجلدول 
ا إذ بلغ اإلرشادي لتقليل قلق االمتحان يُ  ، وقد اسُتخدم االختبار التائي للتأكد من  (0.05)عدُّ بسيطًا جد 

 التجريبية والضابطة  أن ال داللة هلذه الفروق، وبيَّنت النتائج أن ال فروق دالة إحصائي ا بني متوسطي اجملموعتني
وهي غري دالة عند  ، (0.585) (p-value) وقيمة (0.577)يف االجتاه حنو الرايضيات؛ إذ بلغت قيمة )ت( 

وهو  ، d (0.471) ، كما بلغت الداللة العملية أو حجم األثر ابستخدام مؤشر(0.05)مستوى داللة أقل من 
أثرًا متوسطًا يف تقليل قلق االمتحان عند الطلبة،   مؤشر متوسط يدل على أن الستخدام الربانمج اإلرشادي

يف   (48)يف كل جمموعة إىل  (4)موعتني من العينة يف اجمل، وزيد حجُم (0.471)وثُبتت قيمُة الداللة العملية 
  .يوضح نتائج هذه االختبارات  (2)كل جمموعة، مع إجراء االختبار التائي يف كل مرة، واجلدول 

-p) زايدة قيمة االختبار التائي بزايدة حجم العينة، مما أدى إىل أن اخنفاض قيمة( 2)يبني اجلدول 

value وقد  (0.05)، وهي غري دالة عند مستوى داللة أقل من (8)عند حجم عينة  (0.585)إذ بلغت (؛ ،
؛ على (0.05)وهي دالة إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من  (0.041)إىل  (80)وصلت عند حجم عينة 

، مما يشري إىل أن الفرضية الصفرية مرفوضة عندما بلغ  (0.471)اثبتة عند قيمة  (d)لرغم من أن قيمة مؤشر ا
، وعليه؛ يؤكد الباحث أن الداللة اإلحصائية ال تعين دائًما قوة العالقة بني املتغريين املستقل (80)م العينة  حج

 ية. والتابع، فقد يكون حلجم العينة دور يف الداللة اإلحصائ
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بني متغريات  (0.03)كانت العالقة االرتباطية صغرية جد ا، وبلغت ( 5000)وعند حجم عينة بلغ 
، أما عند اخنفاض حجم  (0.05)(، وهي دالة إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من  Huck،  2009دراسة هوك )

، وهو ليس داال  إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من (0.55)االرتباط فقط؛ فقد بلغ معامل  (10)العينة إىل 
 ، وعليه؛ تؤكد تلك التجارب على أتثري حجم العينة على مستوايت الداللة اإلحصائية. (0.05)

الدراسات السابقة
ي؛ أجرى  ملعرفة أثر حجم العينة واالحنراف املعياري على قوة االختبارات التائية للبياانت اليت تتبع ال  توزيع األس ِّ

دراسة هدفت إىل تطوير اختبار املعنوية؛ ألنه يساعد يف حتليل القوة اإلحصائية،  (2016)محزة وإمساعيل 
من البياانت أبحجام عينات خمتلفة  ( 1000)ل ِّد وعالقته مبستوى الداللتني اإلحصائية والعملية، وقد وُ 

توصلت الدراسة إىل أن زايدة حجم العينة تزيد من القوة ابستخدام طريقة مونيت كارلو حملاكاة العينات، و 
، وظهرت عالقة عكسية بني االحنراف (β)من قيمة اخلطأ من النوع الثاين بيتا  اإلحصائية لالختبار، وتُقلل

، 32،  16)يري حجم العينة ملتوسطات الربانمج اإلرشادي لتقليل قلق االمتحان املفرتضة عند تغالتائي ختبار اال: نتائج (2) دولاجل

 ( 0.471)( عند d، وتثبيت قيمة الداللة العملية )مؤشر (96، 80، 64

املتوسط العدد اجملموعة 
احلساب 

االحنراف 
املعياري

درجات 
احلرية 

حجم 
العينة 

مستوى قيمة ت
الداللة 

القرار  
اإلحصائي 

الداللة  
العملية )مربع 

 إيتا( 

الداللة  
العملية  

(d)مؤشر 
0.0530.47١غري دالة44.١00.١46٨0.5770.5٨5يبية التجر  44.050.١0الضابطة 

0.0530.47١غري دالة٨4.١00.١3١4١60.٨٨20.3٩3التجريبية 
٨4.050.0٩الضابطة 
0.0530.47١غري دالة١64.١00.١33032١.2٩١0.207التجريبية 
١64.050.0٩الضابطة 
0.0530.47١غري دالة324.١00.١26264١.٨560.06٨التجريبية 
324.050.0٩الضابطة 
0.0530.47١دالة404.١00.١27٨٨02.0٨20.041التجريبية 
404.050.0٩الضابطة 
0.0530.47١دالة4٨4.١00.١2٨6٨٨2.١٨60.032التجريبية 
4٨4.050.0٩الضابطة 

 من إعداد الباحث  *
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إلحصائية لالختبار، وعالقة إجيابية بينه وقيمة بيتا، وأوصت الدراسة بضرورة زايدة القوة  املعياري والقوة ا
ي. اإلحص  ائية لالختبار، وتقليل قيمة بيتا للبياانت اليت تتبع التوزيع األس ِّ

ولتوضيح العالقة بني الداللة اإلحصائية وحجم التأثري يف البحوث الرتبوية والنفسية؛ أجرى   
راسة استعرض فيها الدراسات السابقة اليت حتدثت على الداللتني اإلحصائية والعملية،  د (2010)ابهي 

ا اتريخ استحداث الداللة العملية، وأمهيتها يف البحوث، مث تطرَّق إىل كيفية حساب مؤشرات وخلَّص فيه
 لة العملية لبعض االختبارات اإلحصائية، ومعايري تفسريها.الدال

( يف البحوث اإلدارية املنشورة"؛ كانت  2ائية والداللة العملية الختبار )كاوبعنوان "الداللة اإلحص
2اليت سعى فيها إىل تقومي استخدام مؤشرات الداللة العملية الختبار )كا( (2005)دراسة النجار 

سنة، ما (14)اإلحصائي يف األحباث اإلدارية املنشورة يف جملة جامعة امللك سعود للعلوم اإلدارية خالل 
قوا يف  حبثًا، وتوصلت إىل أن الباحثني مل يُوفَّ  (280)م، ومتثلت عينة الدراسة يف 2003-1990بني عامي 

(  2(، وأن هناك عالقة طردية قوية بني اختبار )كا2كبرية الختبار )كا   احلصول على نتائج دالة إحصائي ا
رات، كما أن هناك عالقة عكسية بني  والداللة العملية، وميكن االعتماد على هذه العالقة يف اختاذ القرا

 حجم العينة والداللة العملية. 
( اليت كانت بعنوان "فضح أسطورة النتيجة )عالية الداللة(:  Plucker، 1997وأكدت دراسة بلوكر )

أحجام التأثري يف حبوث التعليم للموهوبني"؛ أكدت أنه يف حال تعدُّد مقاييس حجم األثر املستخدمة يف 
الدراسات؛ فإن معظمها ال حتتوي على مواصفات لنوع املقياس املستخدم؛ إذ درس ثالث جمالت علمية  

(، عالوة على  Roeper Reviewلة الفصلية للطفل املوهوب، جملة تعليم املوهوبني، جملة ي )اجملربع سنوية ه
إىل العدد األخري قبل بدء هذه   1992حبثًا يف جمالت أخرى يف تعليم املوهوبني ُنشرت ما بني صيف  (40)

ه الدراسات،  ظم هذالدراسة، وقد توصل إىل أن ال مواصفات ألنواع مقاييس حجم األثر املستخدمة يف مع
وابلنظر إىل تنوع مقاييس حجم األثر املتاحة ونقاط القوة والضعف فيها؛ جيعل نقُص املعلومات تفسرَي 

النتائج صعًبا، وأشارت النتائج إىل أن ابحثي تعليم املوهوبني يسريون يف االجتاه الصحيح فيما يتعلق بتطور  
للتصاميم متعددة املتغريات مثاًل(، ولكنهم ال يزالون  تكرر التحليالت اإلحصائية املستخدمة )االستخدام امل

قليالً استخدامهم مقاييس حجم األثر، وال بُدَّ من تنويرهم مبزااي هذه املقاييس، وأمهية استخدامها يف  
 دراساهتم. 
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 & Gentry) وملعرفة مؤشرات الداللة العملية يف حبوث تعليم املوهوبني؛ أجرى جنرتي وبيرتس 

Peters، 2009)  ( دراسة على غرار دراسة بلوكرPlucker ،1997) ؛ أشارت إىل أنه يف حبوث تعليم املوهوبني
لة اإلحصائية من دون  سنة سبقت الدراسة؛ غالًبا ما اعتمدت تقارير حتليل البياانت على الدال (25)خالل 

ن كثرة الدعوات اإلبالغ عن مؤشرات حجم األثر للمساعدة يف تفسري النتائج الكمية؛ على الرغم م
تخدام مؤشرات األخرية لتقدمي التقارير وتفسري أحجام التأثري، وقدمت الدراسة أمثلة وإرشادات الس

 الداللة العملية يف البحوث الكمية يف تعليم املوهوبني. 
بعض مقاييس حجم األثر ُتستخدم لقياس حجم األثر لالختبار اإلحصائي نفسه مع  وألن

  مة يق نيإىل تعرُّف الفروق ب (2018)هدفت دراسة بدوي وعبد الوهاب  نات؛ياالختالف يف أحجام الع
  اسات ييف اجتاه واحد للق نيالتبا ليعند استخدام أسلوب حتل ( ω2) جايمربع أوم مةيوق (η2) تايمربع إ

لوب عند استخدام أس (ωP2)اجلزئي  جايمربع أوم مةي وق (ηP2)اجلزئي  تايمربع إ  مةيق ني املتكررة، والفروق ب
خمتلفة )صغرية، متوسطة، كبرية(، واعتمد الباحثان على   نات ييف اجتاهني، مع أحجام ع نيالتبا ليحتل 

افرتاضي أُنشئ ابحملاكاة من واقع  جمتمعوتكون جمتمع الدراسة من  يب،ياملنهج الوصفي املقارن واملنهج التجر 
لدى   ةياملهارات العمل   ةيبرانمج لتنم  قيبواالختبار املفرتض هو اختبار تط ة،ي االحتمال نات يللع اانت يالب
؛  (80  ،40، 20)طالًبا وطالبة من طالب الصف األول املتوسط، مت مضاعفتها   (80)بلغت  ةيعشوائ نةيع

 قييف التطب ةياملهارات العمل  اسيومتثلت أداة الدراسة يف درجات مق تلفة،الدراسة املخ نةيلتمثل أحجام ع
 ريحجم األثر غ  ميق ني، وتوصلت النتائج إىل اختالف ببيق املتابعةالبعدي، وتط قيالقبلي، والتطب

 ميالدراسة املختلفة، وكذلك بني ق نةيمع أحجام ع جايوأوم تاياملصححة اليت ُحصل عليها من مربعي إ
حجم األثر  مياجلزئي، وكانت ق جاياجلزئي وأوم تاياملصححة من خالل مقياسي مربعي إ ألثرحجم ا

  اسات ييف اجتاه واحد للق نيالتبا ليواملتوسطة لكل املقاييس ابستخدام أسلوب حتل  فةيالضع نيحمصورة ب
  نيإحصائي ا ب املتعدد، كما أوضحت النتائج اختالفًا داال   نيالتبا لياملتكررة، وابستخدام أسلوب حتل 

العينة،  جم كما أن مقاييس الداللة العملية أتخذ يف احلسبان ح  ها،ري حجم األثر املصححة وغ سييمقا
كما    نة،يلكنها ال تتأثر هبا، خبالف الداللة اإلحصائية اليت تتأثر حبجم العينة، وتكون بذلك دالة حلجم الع

وأال ُيكتفى  – جايوأوم  تايمربعي إ -مًعا  نياسيأكدت النتائج ضرورة حساب حجم األثر ابستخدام املق
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وأوصت الدراسة بضرورة   زة،يج وأهنا غري متحتائفقط، وذلك ملزيد اطمئنان على صدق الن تايمربع إ مةيبق
 من أجل رفع جودة نتائج الدراسات.  ةياستخدام مقاييس الداللة العملية لتساند نتائج الداللة اإلحصائ

وعن األدلة واآلاثر املرتتبة على حتيز النشر ضد النتائج غري الدالة إحصائي ا؛ درس ليفني وأسادا 
( هذا املوضوع من خالل العالقة السلبية بني حجم العينة  Levine, Asada & Carpenter ،2009)وكاربرت 

،  Meta-Analyses لبعديدراسة استخدمت التحليل ا ( 51)والداللة العملية، وتكونت عينة الدراسة من 
من تلك الدراسات ارتبطت فيها الداللة   (%80)دراسة، وتوصلت النتائج إىل أن  (3602)وأجرت حتليل 

السلبية مقتصرة على نوع معني من البحث أو  بعالقة سلبية مع حجم العينة، ومل تكن العالقة  العملية
.  (0.6،  0.83-)بني  ملتغرييناجملال املوضوعي، وتراوحت معامالت االرتباط بني هذين ا

ع استخدام الداللة العملية يف الدراسات وأحدث رسالة دكتوراة اطلع عليها البحث تناولت واق 
بعنوان "واقع الداللة اإلحصائية والداللة العملية وقوة االختبار   (2018)ية؛ كانت دراسة املالكي الرتبو 

يف اجلامعات السعودية  يةهـ"، وهدفت إىل تعرُّف الفروق بني اجملالت الرتبو 1438- 1436اإلحصائي ما بني 
اإلحصائية اآلتية: االختبارات اللة العملية والقوة اإلحصائية يف االختبارات يف استخدامها ملؤشرات الد

ر حتليل التباين األحادي فقط، كما هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر حجم العينة يف التائية، واختبا
  (133)االختبار اإلحصائي، وتكونت عينة الدراسة من  وةالداللة اإلحصائية وكل من الداللة العملية وق

ىل أن هناك أتثريًا إجيابي ا حلجم العينة على  ا، وخلصت الدراسة إاختبارًا إحصائي    (1355)حبثًا اشتملت على 
 ةنتائج الداللة اإلحصائية، وأتثريًا سلبي ا على مستوايت الداللة العملية، يف حني ال أثر على مستوايت القو 

 اإلحصائية. 
حصائية اآلتية:  ة مقارنة ابلداللة اإلحصائية يف االختبارات اإلوملعرفة واقع استخدام الداللة العملي

ت حتليل التباين )ف(، ومعامل ارتباط بريسون، وحتليل االحندار، واختبار مربع  االختبارات التائية، واختبارا
(61)دراسة تكونت عينتها من ( 2012)كاي لالستقاللية؛ يف حبوث جملة جامعة أم القرى؛ أجرى البارقي 

هناك عالقة إجيابية بني حجم العينة  كان من أهم نتائجها أن اختبارًا إحصائي ا، و  (2223)ثًا كمي ا مشلت حب
 والداللة اإلحصائية، وعالقة سلبية مع الداللة العملية. 

وعليه؛ توصلت أغلب الدراسات السابقة إىل عالقة إجيابية بني حجم العينة ومستوايت الداللة  
رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية مل  سلبية بني حجم العينة والداللة العملية، وألن اإلحصائية، وعالقة 
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والعملية؛ يُعدُّ هذ   إلحصائيةأبي دراسة لتحليلها لبحث أتثري حجم العينة على مستوايت الداللتني احتظ 
 .-على حد علم الباحث  -البحث األول من نوعه 

 أسئلة البحث وأمهيته 
البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: سعى هذ 
 العمانية؟ يف اجلامعات حجم العينة يف رسائل املاجستري  ل: ما مستوىالسؤال األو -
اإلحصائية والعملية  تنيعالقة بني حجم العينة وكل من الداللمن السؤال الثاين: هل -

 يف رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية؟  

ات اليت استخدمها طلبة  البحث أمهية عملية، فقد يفيد يف معرفة متوسطات أحجام العين وهلذ
 حتديد مدى دقة النتائج اليت ُحصل عليها من هذه الرسائل العلمية.   املاجستري يف اجلامعات العمانية، ويف

على رسائل املاجستري يف اجملاالت الرتبوية يف اجلامعات العمانية )جامعة   البحث اقتصر هذوقد 
حتديًدا الرسائل ، و م2018-1992ما بني عامي  ار(،  السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار، جامعة ظف

ختبارات التائية، اختبارات حتليل التباين، معامل ارتباط االاليت استخدمت االختبارات اإلحصائية )
 بريسون، معامل االحندار(.

 مصطلحات البحث
بني املتغريات املستقلة : توقُّع عالقة حقيقية غري املصادفة  Statistical Significance  الداللة اإلحصائية

الذي ُُيصل عليه من خالل تنفيذ   (p-value)، وتُعرَّف إجرائي ا بقيمة االحتمال (Kenton ،2019)والتابعة 
االختبارات اإلحصائية )االختبارات التائية، اختبارات حتليل التباين، معامل ارتباط بريسون، معامل االحندار(  

ازة يف اجلامعات العمانية، وتكون النتيجة دالة إحصائي ا إذا كان قيمة  املستخدمة يف رسائل املاجستري اجمل
. (0.05)االحتمال أقل من 

بدرجة االحنراف عن ( Cohen ،1988): يُعرفها كوهني Practical Significance الداللة العملية
ت احلسابية ملستوايت املتغريات الفرضية الصفرية، ويُعرفها البحث إجرائي ا مبقدار الفروق الفعلية بني املتوسطا
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اصة ابلداللة العملية لكل اختبار إحصائي  املستقلة اليت ُُيصل عليها من خالل تطبيق املعادالت الرايضية اخل
 من االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة.

 منهج البحث
أحجام العينات يف رسائل  يتبع هذ البحث املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه املنهج املناسب لتحليل

 Loeb & et) وقائع كما هي يف اجملتمعذا املنهج دراسة الظواهر والاملاجستري يف اجلامعات العمانية، ويعتمد ه

al. ،2018.)

من مجيع رسائل املاجستري الرتبوية يف اجلامعات العمانية: جامعة السلطان  جمتمع البحثوتكون 
، وجامعة ظفار، علًما أن جامعة السلطان قابوس هي اجلامعة احلكومية قابوس، وجامعة نزوى، وجامعة صحار

ر اجلامعات خاصة، وقد بلغ عدد رسائل املاجستري يف التخصصات الرتبوية الوحيدة يف سلطنة عمان، وسائ
 رسالة ماجستري. (1895)م؛ 2018 اجملازة يف هذه اجلامعات حىت هناية العام الدراسي 

، لتحديدها من كل جامعة على حدة، )Krejcie & Morgan،  1970)جدول    فاعُتمدعينة البحث  أما  
 (% 33.14)رسالة ماجستري، ومتثل عينة الدراسة نسبة  (628)وبلغ إمجايل العينة من مجيع اجلامعات العمانية 

 من إمجايل اجملتمع. 
 ,Hartgerink؛  2018؛ اطلع البحث على جمموعة من الدراسات )املالكي،  أهداف البحثولتحقيق  

van Aert, Nuijten, Wicherts & van Assen  ،2016  ،؛ حممود، 2004؛ اجلودة،  2006؛ احلداد،  2012؛ البارقي
تصميم أداة ؛ لالستفادة منها يف (2000؛ إبراهيم، 2002؛ اببطني، Ward ،2002؛ Hess ،2003؛ 2003

 ية لالختبارات اإلحصائية املراد حتليلها.اليت متثلت يف استمارة حتليل احملتوى جلمع البياانت اإلحصائ البحث
لإلجابة عن سؤايل البحث ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:   املعاجلة اإلحصائيةوكانت 

؛Point Bi-serial Coefficientاملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بوينت ابيسريايل 

ي ا، وحجم العينة متغريًا كمي ا، ومعامل ارتباط  الداللة اإلحصائية متغريًا امس إلجياد قوة العالقة بني مستوايت 
؛ ملعرفة العالقة بني مستوايت الداللة العملية متغريًا ترتيبي ا، Ordinal Bi-serial Coefficientابيسريايل الرتتييب 

حلساب مؤشرات الداللة العملية   (؛d, µ2  ،ϝ  ،F2)ينة متغريًا كمي ا، وأيًضا اسُتخدمت مؤشرات وحجم الع
لالختبارات اإلحصائية احملددة يف البحث.
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نتائج البحث 
 ما مستوى حجم العينة يف رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية؟ نتائج السؤال األول: 

اسُتخرجت املتوسطات احلسابية حلجم العينة املستخدمة يف مجيع االختبارات  لإلجابة عن هذا السؤال  
ل جامعة على حدة؛ وفق كل إلحصائية املستخدمة يف رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية كلها، ويف كا

 ( يوضحان هذه النتائج. 4- 3من مستوايت الداللة اإلحصائية ومؤشرات الداللة العملية، واجلدوالن )

رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية وفق  يف صائية : املتوسطات احلسابية حلجم العينة املستخدمة يف االختبارات اإلح(3) دولاجل
 مستوايت الداللة اإلحصائية 

 اجلامعة 
مستوايت الداللة  

 اإلحصائية 

متوسط حجم العينة 

ختبارات التائية اال
اختبارات حتليل  

التباين 
ارتباط  معامل  

معامل االحندار بريسون

اجلامعات العمانية  
 كلها 

2663762٨73١٨دالة إحصائي ا 
22٨26025٩25٨غري دالة إحصائي ا 

جامعة السلطان  
 قابوس 

2٨53٨546١3٩7دالة إحصائي ا 
2553253٩4506غري دالة إحصائي ا 

3١١4١2270270دالة إحصائي ا جامعة نزوى 
2342562١٩237غري دالة إحصائي ا 

٩7١76١6٨١37دالة إحصائي ا جامعة ظفار 
--١30١52١22غري دالة إحصائي ا 

جامعة صحار 
١572٨63352٩2دالة إحصائي ا 

١5625035324٩غري دالة إحصائي ا 

أن متوسط حجم العينة جلميع االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف  (3) اجلدوليف توضح النتائج 
عمانية، ابستثناء اإلحصائية، وذلك يف مجيع اجلامعات ال  يزيد كلما اجتهت النتائج إىل الداللة  ؛ رسائل املاجستري

عامل واختبارات م ،يف جامعة ظفار، واختبارات معامل ارتباط بريسون يف جامعة صحار ختبارات التائيةاال
االحندار يف جامعة السلطان قابوس، مما يشري إىل عالقة إجيابية بني حجم العينة والداللة اإلحصائية، وتتفق 

مع نتائج التجارب الذي هذه الن . (Kellow،1998؛ 2006الباحث وكل من )نصار، أجراها تائج
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رسائل املاجستري يف اجلامعات العمانية وفق  يف : املتوسطات احلسابية حلجم العينة املستخدمة يف االختبارات اإلحصائية (4) دولاجل
 مؤشرات الداللة العملية 

الداللة العملية  امعة اجل
العينة متوسط حجم 

الختبارات  ا
التائية 

اختبارات حتليل  
التباين 

معامل ارتباط  
االحندار معامل  بريسون

 ها اجلامعات العمانية كل
2٨١3١426١3٨4صغرية 

١4٩١73404267متوسطة 
١١٩١4٩2١7246كبرية 

جامعة السلطان قابوس 
3373٩735٩4٨7صغرية 

١37١٩353٩42١متوسطة 
١33١4٨42٨36٩ة كبري 

جامعة نزوى 
26530٨252376صغرية 

١٩4- ١55 23٨ متوسطة 
١25١20١١0١75كبرية 

جامعة ظفار 
--١34١57١4٨صغرية 

٩٨١42١72250متوسطة 
52١54١63٨0كبرية 

جامعة صحار 
١7727727224٩صغرية 

٩٨١٨54١630١متوسطة 
632١52٨430١كبرية 

واختبارات حتليل التباين ختبارات التائية االأن متوسط حجم العينة لكل من  (4) يبني اجلدول
يقل بزايدة مستوى الداللة العملية، ابستثناء اختبارات كلها؛  اجلامعات العمانية  يف    ؛واختبارات معامل االحندار

جامعة ظفار، وكل من اختبارات حتليل التباين واختبارات معامل االحندار يف جامعة صحار،  يف  حتليل التباين  
تلك يف  ا  مرتفعً   ؛ختبارات معامل ارتباط بريسون يف خمتلف اجلامعات العمانيةمتوسط حجم العينة الكان  ا  بينم

شري إىل عالقة عكسية بني حجم ا مقابل الداللة العملية الكبرية، مما ياليت داللتها العملية متوسطة، ومنخفضً 
 . اكله  اجلامعات العمانية يف مؤشرات الداللة العملية ألغلب االختبارات اإلحصائية العينة و 

اإلحصائية والعملية يف رسائل    تنيعالقة بني حجم العينة وكل من الداللمن  هل  نتائج السؤال الثاين:  
 املاجستري يف اجلامعات العمانية؟ 
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خدم معامل ارتباط ية والعملية؛ استُ حصائاإل  تنيلعينة على كل من مستوايت الداللملعرفة أتثري حجم ا
 ا؛ إلجياد قوة العالقة بني مستوايت الداللة اإلحصائية متغريً Point Bi-serial Coefficientبوينت ابيسريايل 

 Ordinal Bi-serial Coefficientخدم معامل ارتباط ابيسريايل الرتتييب استُ و ، اكمي    اوحجم العينة متغريً  ا،امسي  
وذلك لكل االختبارات  ا، كمي    اوحجم العينة متغريً  ا،ترتيبي   املعرفة العالقة بني مستوايت الداللة العملية متغريً 

 يوضح هذه النتائج.  (5) اإلحصائية املستخدمة يف مجيع اجلامعات العمانية، واجلدول
( 0.05)عند مستوى داللة أقل من  ا ة( دالة إحصائي  عالقة إجيابية )طردي  (5) نستخلص من اجلدول

بني حجم العينة ومستوايت الداللة اإلحصائية جلميع االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف رسائل املاجستري  
عند مستوى داللة   اسلبية )عكسية( دالة إحصائي   ةيف اجلامعات العمانية، كما أن حجم العينة يرتبط بعالق

لة العملية جلميع االختبارات اإلحصائية عدا اختبارات معامل ارتباط مع مستوايت الدال (0.05)أقل من 
ملعيار الذي اقرتحه اصغرية وفق  دُّ الداللة العملية جلميع هذه العالقات )اإلجيابية والسلبية( تعولكن بريسون، 

 البحث لتصنيف قيم الداللة العملية. 

رسائل املاجستري يف اجلامعات  يف  اإلحصائية والعملية  تنين مستوايت الداللحجم العينة وكل م : العالقة االرتباطية بني (5) دولاجل
 لها العمانية ك

ية حصائاالختبارات اإلاملتغريات 

حجم العينة 

 معامل ارتباط 
Pearson 

Coefficient

مستوى  
sig الداللة 

معامل  
التحديد  

2
R

الداللة العملية  
ملعامل االرتباط 

مستوايت  
الداللة  

اإلحصائية 

صغرية 0.0300.02٩0.00١ختبارات التائية اال
صغرية 0.١4٩0.0000.022اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.0550.00٩0.003معامل ارتباط بريسون 

صغرية 0.١6١0.0000.026معامل االحندار 

مستوايت  
الداللة  
العملية 

صغرية 0.١000.0000.0١0-ختبارات التائية اال
صغرية 0.١3٩0.0000.0١٩-اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.0٨20.0000.007معامل ارتباط بريسون 

صغرية 0.2٩١0.0000.0٨5-معامل االحندار 
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رسائل املاجستري يف  يف  ية والعملية  حصائاإل  تنيوملعرفة أتثري حجم العينة على كل من مستوايت الدالل
خدم كل من معامل ارتباط بوينت ابيسريايل، ومعامل ارتباط ابيسريايل الرتتييب، ن قابوس؛ استُ السلطاجامعة  
 يوضح هذه النتائج  (6) واجلدول

عند مستوى داللة   ا أن حجم العينة يرتبط بعالقات سلبية دالة إحصائي   (6) اجلدوليف تؤكد النتائج 
حجم العينة زادت الداللة العملية يف مجيع االختبارات   قلَّ فكلما  مع مستوايت الداللة العملية،    (0.05)أقل من  

رتبط حجم العينة بعالقات إجيابية مع مستوايت كذا ااإلحصائية ابستثناء اختبارات معامل ارتباط بريسون، و 
ة ن حجم العينإأي  ؛الداللة اإلحصائية يف مجيع االختبارات اإلحصائية ابستثناء اختبارات معامل االحندار

ختبارات التائية وحتليل التباين مبستوايت الداللة اإلحصائية  االعالقة ولكن ، ايف النتائج الدالة إحصائي   أعلى
، أما عالقة اختبارات معامل االحندار مبستوايت الداللة اإلحصائية فكانت سلبية دالة اليست دالة إحصائي  

. (0.05)أقل من  اإحصائي  

رسائل املاجستري يف جامعة  يف  اإلحصائية والعملية  تنية بني حجم العينة وكل من مستوايت الداللالعالقة االرتباطي : (6) دولاجل
 السلطان قابوس 

ية حصائاالختبارات اإلاملتغريات 

حجم العينة 

 معامل ارتباط 
Pearson 

Coefficient

مستوى  
sig الداللة 

معامل  
التحديد  

2
R

الداللة العملية  
ملعامل االرتباط 

ت  مستواي
الداللة  

اإلحصائية 

صغرية 0.0١٨0.3620.000ختبارات التائية اال
صغرية 0.060.0250.004اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.0٩١0.0640.00٨معامل ارتباط بريسون 

متوسطة 0.3١١0.00٨0.0٩7-معامل االحندار 

مستوايت  
الداللة  
العملية 

صغرية 0.١070.0000.0١١-ختبارات التائية اال
صغرية 0.١٨40.0000.034-اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.2020.0000.04١معامل ارتباط بريسون 

متوسطة 0.3450.0030.١١٩-معامل االحندار 
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 تنيمن الداللعالقات إجيابية وسلبية حلجم العينة مع مستوايت كل أن هناك وعلى الرغم من 
قوية، ابستثناء العالقات اليت تربط حجم ال العالقات داللة العملية صغرية مثلت هذه  ؛اإلحصائية والعملية

 فكانت داللتها العملية يف املستوى املتوسط.  ،العينة ابختبارات معامل االحندار
ايت الداللة اإلحصائية نتائج كل من العالقة بني مستو  (7) يبني اجلدولوابلنسبة إىل جامعة نزوى؛ 

 اوحجم العينة متغريً   ا، ترتيبي    ا، والعالقة بني مستوايت الداللة العملية متغريً اكمي    اوحجم العينة متغريً   ا،ي  امس  امتغريً 
 .يف رسائل املاجستري يف جامعة نزوىوذلك لكل االختبارات اإلحصائية املستخدمة  ا،كمي  

ة مع مستوايت الداللة اإلحصائية،  إىل ارتباط حجم العينة بعالقات إجيابي  ( 7)  اجلدوليف  تشري النتائج  
رسائل يف لكل االختبارات اإلحصائية املستخدمة  ؛وبعالقات سلبية )عكسية( مع مستوايت الداللة العملية

ل بزايدة  ن حجم العينة يزيد كلما اجتهت النتائج إىل الداللة اإلحصائية، ويقإأي ؛ املاجستري يف جامعة نزوى
إال  ؛ (0.05)عند مستوى داللة أقل من  ايع هذه العالقات كانت دالة إحصائي  مستوايت الداللة العملية، ومج

عالقتني مها العالقة اإلجيابية بني اختبارات معامل االحندار ومستوايت الداللة اإلحصائية، والعالقة العكسية  
ة عند مستوى داللة فلم حتظيا بداللة إحصائي  ،اللة العمليةبني اختبارات معامل ارتباط بريسون ومستوايت الد

مل تصل   (7)  ، كما أن الداللة العملية جلميع العالقات اإلجيابية والسلبية اليت يوضحها اجلدول(0.05)أقل من  
 إال عالقة اختبارات معامل االحندار مبستوايت الداللة العملية فقط.  ؛مستوى املتوسط ىلإ
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 يف رسائل املاجستري يف جامعة نزوى اإلحصائية والعملية  تنيمستوايت الدالل العالقة االرتباطية بني حجم العينة وكل من : ( 7) دولاجل

ية حصائاالختبارات اإلاملتغريات 

حجم العينة 

 معامل ارتباط 
Pearson 

Coefficient

مستوى  
sig الداللة 

معامل  
التحديد  

2
R

الداللة العملية  
االرتباط ملعامل 

الداللة  
اإلحصائية 

صغرية 0.0000.0١6 0.١2٨ختبارات التائية اال
صغرية 0.2230.0000.050اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.١300.0000.0١7معامل ارتباط بريسون 

صغرية 0.0٨٨0.2320.00٨معامل االحندار 

الداللة  
العملية 

صغرية 0.0٩40.0000.00٩-ختبارات التائية اال
صغرية 0.١5١0.0000.023-اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.020.4430.000-معامل ارتباط بريسون 

متوسطة 0.4360.0000.١٩0-معامل االحندار 

العالقة بني حجم العينة وكل من مستوايت   إىل ( 8) تشري النتائج يف اجلدولأما يف جامعة ظفار ف
ستخدام كل من معامل ارتباط بوينت ، ابهبذه اجلامعةرسائل املاجستري يف اإلحصائية والعملية  تنيالدالل

ابيسريايل، ومعامل ارتباط ابيسريايل الرتتييب. 

 رسائل املاجستري يف جامعة ظفار يف  صائية والعملية اإلح  تني: العالقة االرتباطية بني حجم العينة وكل من مستوايت الدالل(8) دولاجل

ية حصائاالختبارات اإل املتغريات 

حجم العينة 

 تباط معامل ار 
Pearson 

Coefficient

مستوى  
الداللة 
sig

معامل  
التحديد  

2
R

الداللة العملية ملعامل  
 االرتباط 

الداللة اإلحصائية 
صغرية 0.2١40.0000.046-ختبارات التائية اال

صغرية 0.١0.0270.0١اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.2720.0000.074معامل ارتباط بريسون 

العملية الداللة 
متوسطة 0.3٨40.0000.١47-ختبارات التائية اال

صغرية 0.0420.35١0.002-اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.١030.0٩٨0.0١١معامل ارتباط بريسون 
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(0.05)عند مستوى داللة أقل من    اعالقة إجيابية دالة إحصائي  أن هناك    (8)  اجلدوليف  توضح النتائج  

واختبارات معامل ارتباط   اختبارات حتليل التباين الداللة اإلحصائية وحجم العينة لكل من  بني مستوايت 
العالقة اإلجيابية بني حجم العينة والداللة تدل الداللة العملية هلذه العالقات صغرية، و ولكن بريسون، 

ري الدالة إحصائي ا، أما عالقة اإلحصائية على أن حجم العينة للنتائج الدالة إحصائي ا أعلى منها يف النتائج غ
مع الداللة اإلحصائية،  (0.05)ا عند مستوى داللة أقل من رتتبط عكسي  فختبارات التائية الحجم العينة ل

 ية صغرية. وبداللة عمل 
ايرتبط بعالقات سلبية دالة إحصائي  ختبارات التائية لالأن حجم العينة  (8) كما نستنتج من اجلدول

حجم  داللة عملية متوسطة مع مستوايت الداللة العملية، فكلما قلَّ وب ،(0.05)ة أقل من عند مستوى دالل
اين فريتبط بعالقة سلبية مع مستوايت الداللة  العينة زادت الداللة العملية، أما حجم العينة الختبارات التب

اختبارات   ىلإية صغرية، وابلنسبة  ، كما أن داللتها العمل اداللة إحصائي  غري  هذه العالقة ضعيفة و ولكن  العملية،  
ختتلف نتائجها عن نتائج اختبارات حتليل التباين من حيث نوع العالقة، وتتفق معها   ؛ معامل ارتباط بريسون

 ة العالقة. من حيث قو 
رسائل املاجستري يف  يف    ية والعمليةحصائاإل  تنيوملعرفة أتثري حجم العينة على كل من مستوايت الدالل

معامل ارتباط بوينت ابيسرياي ؛ ملعرفة العالقة بني مستوايت الداللة اإلحصائية   خدماستُ جامعة صحار؛ 
القة بني مستوايت الداللة العملية وحجم العينة؛  إلجياد العالرتتييب وحجم العينة، ومعامل ارتباط ابيسريايل 

 يوضح هذه النتائج.  (9) وذلك لكل االختبارات اإلحصائية، واجلدول
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رسائل املاجستري يف جامعة  يف  العملية و اإلحصائية  تني: العالقة االرتباطية بني حجم العينة وكل من مستوايت الدالل(9) دولاجل
 صحار 

ية حصائ االختبارات اإل املتغريات 

حجم العينة 

 معامل ارتباط 
Pearson 

Coefficient

مستوى  
الداللة 
sig

معامل  
التحديد  

2
R

الداللة العملية ملعامل  
 باط االرت

 الداللة اإلحصائية 

صغرية 0.00١0.٩٨70.000ختبارات التائية اال
صغرية 0.0٨20.١250.007اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.02١0.٨560.000-معامل ارتباط بريسون 

كبرية 0.7450.0340.555معامل االحندار 

الداللة العملية 

صغرية 0.2٨٩0.0000.0٨4-ختبارات التائية اال
صغرية 0.١620.0020.026-اختبارات حتليل التباين 
صغرية 0.0500.67١0.003معامل ارتباط بريسون 

كبرية 0.٨٩40.0030.7٩٩االحندار معامل 

رسائل املاجستري يف جامعة صحار يرتبط بعالقات إجيابية  يف  أن حجم العينة    (9)  نستنتج من اجلدول
واختبارات حتليل التباين واختبارات معامل االحندار، ومع   ختبارات التائيةلالاإلحصائية  مع مستوايت الداللة  

هذه العالقات ولكن  مستوايت الداللة العملية الختبارات معامل ارتباط بريسون واختبارات معامل االحندار،  
ترتبط  حندار فقط، بينما إال مع اختبارات معامل اال (0.05)عند مستوى داللة أقل من  اليست دالة إحصائي  

دون داللة من  لكن  و   ،بعالقات سلبية مع حجم العينة  ؛ ت الداللة اإلحصائية الختبارات معامل ارتباطمستواي
عند   احجم العينة بعالقات سلبية دالة إحصائي   كذا يرتبط، و (0.05)إحصائية عند مستوى داللة أقل من 

واختبارات حتليل التباين، وكل   ةختبارات التائي اللة العملية لمع مستوايت الدال  (0.05)مستوى داللة أقل من  
مع اختبارات كانت  عدا اليت    ، ما وإمنا اقرتنت بداللة عملية صغرية   ،هذه العالقات اإلجيابية والسلبية ليس قوية

فداللتها العملية كبرية.  ،معامل االحندار

 مناقشة النتائج 
يف لعينة جلميع االختبارات اإلحصائية يف رسائل املاجستري إىل أن متوسط حجم ا (9-3)تشري اجلداول 

العمانية كلها، وكل جامعة على حدة؛ يرتبط بعالقة طردية مع مستوايت الداللة اإلحصائية، مما   اجلامعات 
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سط حجم العينة ستثىن من ذلك عالقة متو تُ يدل على أنه كلما زاد حجم العينة كانت النتائج دالة إحصائي ا، و 
لة اإلحصائية يف اختبارات معامل االحندار يف جامعة السلطان قابوس، ويف اختبارات معامل ارتباط ابلدال

أي  ؛ختبارات التائية يف جامعة ظفار، فإهنا كانت ذات عالقات عكسيةاالبريسون يف جامعة صحار، ويف 
لداللة اإلحصائية سواء  عالقات حجم العينة ابكلما قل حجم العينة زاد مستوى الداللة اإلحصائية، ومجيع 

ختبارات االيف اليت كانت ، ما عدا (0.05)اإلجيابية أم السلبية؛ دالة إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من 
التائية واختبارات معامل ارتباط بريسون يف جامعة السلطان قابوس، أما العالقات يف جامعة صحار فغري دالة  

أما الداللة العملية جلميع معامالت االرتباط هلذه  ، و رات معامل االحنداريف اختبااليت كانت    إحصائي ا ما عدا
العالقات فإهنا صغرية، ابستثناء الداللة العملية لعالقة حجم العينة ابلداللة اإلحصائية ملعامالت االحندار يف 

 فإهنا كبرية، ومتوسطة يف جامعة السلطان قابوس.  ؛جامعة صحار
أن بعض النتائج الدالة إحصائي ا يف االختبارات اإلحصائية املستخدمة على ذلك؛ يرى البحث وبناء 

يف اجلامعات العمانية كلها، وكل جامعة على حدة؛ رمبا ال تكون بسبب جودة املعاجلات والتصاميم 
سباب  اع حجم العينة من األاملستخدمة، وقوة أتثري املتغريات املستقلة على املتغريات التابعة، وإمنا قد يكون ارتف

اليت أدت إىل داللة إحصائية هلذه النتائج، ويؤكد هذا ما توصل إليه البحث من عدد من النتائج الدالة 
إذ إن املتغريات املستقلة يف تلك الدراسات مل يكن هلا ذلك التأثري  ؛إحصائي ا املقرتنة بداللة عملية صغرية
جعلها دالة إحصائي ا، كما أن الدراسات اليت فشلت ارتفاع حجم العينة  الذي أدى إىل داللة إحصائية، وإمنا 

النتائج جاءت  ولكن  يف رفض الفرضيات الصفرية؛ قد يكون ملتغرياهتا املستقلة أتثري قوي على املتغريات التابعة،  
يف األدبيات غري دالة إحصائي ا بسبب صغر حجم العينة املستخدمة، وتتفق هذه النتائج مع املتعارف عليه 

، وقد أجرى عدد من الباحثني (2006ة من أن الداللة اإلحصائية تزيد بزايدة حجم العينة )نصار، الرتبوي
 جتارب تؤكد صحة ذلك، وهي موضحة يف اإلطار النظري من هذه الدراسة.

دار عكسية بني حجم العينة ومستوى الداللة اإلحصائية يف اختبارات معامل االحنالكما أن العالقات  
ختبارات التائيةاالان قابوس، ويف اختبارات معامل ارتباط بريسون يف جامعة صحار، ويف يف جامعة السلط

إذ إن داللة إحصائية مع اخنفاض حجم العينة تُنبئ عن خلل يف دقة   ؛ يف جامعة ظفار؛ تُعدُّ مؤشرًا غري تربوي
البياانت، ومن  عشوائية ينة صغرية يؤدي إىل االختبارات اإلحصائية املعلمية املستخدمة، فاستخدام حجم ع

 النتائج اليت يُتوصل إليها. اختالل شروط استخدام االختبار املعلمي، مما يؤدي إىل شرٌط من مث؛ يُنتهك 
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كما أشارت النتائج إىل عالقات عكسية بني حجم العينة ومستوايت الداللة العملية جلميع  
انية كلها، وكل جامعة على حدة، ابستثناء  العم يف اجلامعات ري االختبارات اإلحصائية يف رسائل املاجست

اختبارات معامل ارتباط بريسون يف اجلامعات العمانية كلها، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة ظفار، وجامعة  
صحار، وكذلك اختبارات معامل االحندار يف جامعة صحار، فهناك عالقة طردية بني حجم العينة ومستوايت 

 (0.05)مجيع هذه العالقات دالة إحصائي ا عند مستوى داللة أقل من و ختبارات، العملية يف هذه اال  الداللة
كانت غري دالة    ، فقدما عدا عالقات اختبارات معامل ارتباط بريسون يف كل جامعة من اجلامعات اخلاصة

 إحصائي ا، وكذلك اختبارات حتليل التباين يف جامعة ظفار. 
ات بني حجم العينة ومستوايت الداللة العملية جلميع االختبارات  أو قوة العالق ،مليةوأما الداللة الع

فإهنا صغرية فقط يف اجلامعات العمانية كلها، وتراوحت   ،اإلحصائية؛ فصغرية، إال يف اختبارات معامل االحندار
ظفار، يف جامعة  ت التائيةختباراااليف متوسطة بني املتوسطة والكبرية يف سائر االختبارات، وكذلك العالقة 

عكسية بني حجم العينة ومستوايت العالقة اليف تفسريه سبب  (161، ص2018)ويتفق البحث مع املالكي 
إذ يقول إن الباحثني قد يتوقعون قيمة الداللة العملية مسبًقا، فإذا ما توقعوا داللة عملية   ؛الداللة العملية

ا توقعوا داللة عملية منخفضة؛ استخدموا حجم مرتفعة لفرضياهتم املختربة؛ اختاروا حجًما أقل للعينة، وإذ
ذ ُيتاج الباحث إىل حجم عينة  عينة أكرب، وهذا يتفق متاًما مع املنطق العلمي لتحليل القوة اإلحصائية؛ إ
 أكرب كلما كانت الداللة العملية املراد الكشف عنها أقل، والعكس صحيح. 

إذ إن   ؛دقة تنفيذ التصاميم واملعاجلات البحثية ا يفي  ؤثر سلبتيرى البحث أن زايدة حجم العينة قد و 
يف حالة التصاميم شبه وخباصة يها، الباحثني رمبا ال يستطيعون التحكم حبجم العينة الكبرية أو السيطرة عل 

التجريبية، أو يصعب على أفراد العينة استيعاب أهداف الربانمج التدرييب وأفكاره، أو الغرض من االستباانت 
وزعة عليهم، مما قد يؤثر الحًقا يف دقة اإلجابة على أدوات الدراسة، كما أن نسبة اخلطأ يف تفريغ البحثية امل

 ذلك يؤثر يف الداللة العملية كلُّ   ؛  الربامج اإلحصائية تزيد يف حال العينات الكبريةاالستباانت البحثية يف
ى داللة عملية كبرية ينبغي لنا استخدام الناجتة، لكن هذا ليس مطلًقا، فال نسلم أبنه إذا أردان احلصول عل 

ريات املؤثرة على الدراسة، من مراعاة ضوابط إحصائية أخرى، من مثل ضبط املتغ دَّ عينات صغرية، وإمنا ال بُ 
 واستخدام القياس واالختبارات اإلحصائية املناسبة. 
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 ,Levine؛ 2005، ؛ النجار 2018؛ املالكي، 1988وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات )الصياد، 

Asada & Carpenter ،2009) .اليت توصلت إىل عالقة سلبية أو عكسية بني حجم العينة والداللة العملية ، 

 خامتة
 خلص هذ البحث إىل جمموعة من التوصيات؛ أمهها: 

الرتكيز على اجلانب العملي يف اإلحصاء االستداليل املتقدم، وإضافة مؤشرات الداللة العملية   .١
ات اإلحصاء ومناهج البحث لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات العمانية، سواء  يف مقرر 

 ررات احلالية. إعادة صياغة املق  مإبضافة مقررات أخرى، أ
دعوة أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات العمانية إىل توجيه طلبة الدراسات العليا الذين  .2

لة العملية أساليب مكملة للداللة ُيشرفون عليهم إىل ضرورة استخدام مؤشرات الدال
 اإلحصائية يف عرض نتائج دراساهتم. 

ابملراجع والكتب اليت هتتم بشرح مؤشرات الداللة تزويد املكتبة العربية    ىلإدعوة املؤلفني العرب   .3
على الرغم من العدد اهلائل يف املكتبة األجنبية.   ؛ وذلك لندرة هذا النوع من املراجع ،العملية
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