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 لة االحصائية يف الدراسات الرتبوية والنفسية: مراجعة منهجية لألدب الرتبوي يف الوطن العرب الدال
Statistical significance in educational and psychological studies: a systematic review of 

educational literature in the Arab world 
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 الدراسة:ملخص  

هدفت الدراسة إىل التحقق من مدى اهتمام الباحثون العرب بدراسة الداللة اإلحصائية، من خمتلف اجلوانب النظرية 
والتطبيقية، واستخدمت املنهج الببليومرتي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجيع الدراسات العربية املتعلقة ابلداللة 

(، وتوصلت النتائج إىل أن عدد الدراسات 2021-1996خالل ربع قرن )اإلحصائية واملنشورة يف دار املنظومة  
أي مبعدل أقل من دراستني ( دراسة فقط، وتعترب قليلة جدا،  32)العربية اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية بلغت  

الدراسات حبثت يف العام الواحد، مما يؤكد على افتقار املكتبة العربية هبذا النوع من الدراسات، كما أن أغلب هذه  
( دراسات فقط حبثت يف اجلوانب النظرية للداللة اإلحصائية 8يف اجلانب التطبيقي للداللة اإلحصائية، حيث وجد )

من مثل استخداماهتا اخلاطئة وجوانب قصورها، وأوضحت النتائج أيضا أن الباحث هلذا الدراسة هو أكثر الباحثني 
ن اجملال حيث  الذين كتبوا يف هذا  اإلحصائية وتطبيقاهتا، العرب  الداللة  الدراسات يف جماالت  شر حوايل مخس 

وخلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات أمهها دعوة الباحثني العرب يف إعداد دراسات يف مؤشرات الدالالت 
 اإلحصائية تتبع املنهج النوعي. 

 الكلمات املفتاحية: الداللة اإلحصائية؛ دار املنظومة، الوطن العرب 
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Abstract : 

The study aimed to verify the extent of Arab researchers ’interest in studying statistical 

significance, from various theoretical and applied aspects, and used the bibliometric approach, 

as the study sample consisted of all the Arab studies related to statistical significance published 

in the Dar al-Mizamah during (1996-2021), and the results were reached. Noting that the 

number of Arab studies that looked at statistical significance amounted to (32) studies only, 

and they are considered very few, that is, at a rate less than two studies per year, which confirms 

the lack of this type of studies and research in the Arab library, and most of these studies have 

been discussed in this aspect. Applied to the statistical significance, where he found (8) studies 

only that investigated the theoretical aspects of the statistical significance, such as its erroneous 

uses and its shortcomings, and the results also indicated that the researcher for this study is the 

most Arab researchers who wrote in this field, where he published about five studies in the 

fields of statistical significance and their applications. The study concluded with a set of 

recommendations, the most important of which is inviting Arab researchers to prepare studies 

on statistical significance indicators that follow the qualitative approach . 

Key words: statistical significance; House system, the Arab world 

 مقدمة: 

متثل الداللة اإلحصائية حمور نتائج الدراسات الرتبوية والنفسية، بل ومعظم الدراسات اإلنسانية اليت تستخدم منهجية 
تكاد ختلو منها نتائج أي دراسة عربية كانت أو أجنبية، حيث شاع استخدام االختبارات البحث الكمي، فال  
(، ورافق 2020( الختبار البياانت اإلحصائية منذ أكثر من نصف قرن )الوهييب، NHSTالداللة اإلحصائية )

مما سعت كثري اإلحصائية،  االختبارات  هذه  لنتائج  تفسريات خاطئة  الوقوع يف  االستخدام  الدراسات هذا  من   
االستخدامات  هلذه  املسار  تصحيح  إىل   ;Amrhein & loannidis,2019)   األجنبية 

Greenland,2019; Greenland & McShane;2019; Hubbard & 
Lindsay,2008;  Hurlbert & Levine & Utts,2019; Johnson,2019; 
Kaufman,1998; Kmetz,2019; Shaver,1992; Thompson,1997; Nix & 

Barnette,  1998 ،وحيث أن استخدامات اختبارات الداللة اإلحصائية منتشر أيضا يف الدراسات العربية ،)
فإن هذا االنتشار رافقه أيضا  قيام الباحثون العرب بتفسريات خاطئة لنتائج هذه االختبارات اإلحصائية، وهذا ما 
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الوهييب) قام هبا  اليت  االستطالعية  الدراسة  ا2020أكدته  اهتمام (،  والتقصى ملدى  البحث  يتطلب  الذي  ألمر 
 الباحثون العرب بدراسة استخدامات الداللة اإلحصائية، وحماولة تطويرها. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتمثل مشكلة الدراسة يف االستخدام غري الدقيق للداللة اإلحصائية يف الدراسات اإلنسانية، مما أدى إىل ظهور 
حوله)  أثريت  هذه Gigerenzer, 2004; Perezgonzalez, 2014, 2015انتقادات  ومصدر   ،)

( تعاين من بعض القصور يف استخداماته، كما أهنا ُفسرت NHSTاالنتقادات أن اختبارات الداللة اإلحصائية ) 
)الوهييب،   أجلها  من  أنشأت  اليت  الطريقة  الداللة 2020بغري  تعرتي  اليت  القصور  حاالت  من  الرغم  وعلى   ،)

ئية إال أهنا ال تزال تستخدم يف أوساط الباحثني، ومل يتم التوقف عنها، أو إصالح من جوانب قصورها، مما اإلحصا
أدى إىل توصل خمتلف الدراسات واألحباث إىل جمموعة من القرارات غري الدقيقة واليت ال ميكن االعتماد عليها، 

(Alwahaibi, et al.,2020)   حصائية مثل اجلمعية اإلمريكية لإلحصاء األمر الذي دعا بعض اجلمعيات اإل
(ASAإىل إصدار بيان عام ،)حتذر فيه من التفسري اخلاطئ الستخدامات الداللة اإلحثائية، واشتمل   2016

 & Amrhein & Greenland & McShane, 2019; Gagnier) البيان على ستة مبادئ
Morgenstern,2017; Thomas & Barach & Wilkinson & Farooqi & 

Lipshultz,2017; Wasserstein & Lazar,2016 ومل يتوقف األمر عند هذا احلد يف األدب ،)
األجنيب املهتم هبذا املوضوع، بل وأقيمت ندوات وُأصدرات أعداد خاصة من جمالت إحصائية عاملية مرموقة، كما 

ُنشر   2019خاص    حيث أصدرت عدد   American Statisticianهو احلال يف جملة اإلحصاء اإلمريكية  
"،   P>0.05( حبثا، حول "االستدالل اإلحصائي يف القرن احلادي والعشرين: عامل يتجاوز  40فيه أكثر من ) 

 & Wassersteinملناقشة اجلوانب املختلفة للداللة اإلحصائية واختباراهتا املستخدمة، وإجيابياهتا وسلبياهتا ) 
Schirm & Lazar, ,2019 الدالل ونظرا ألمهية  البحث (،  يتطلب  فإنه  الرتبوي،  اجملال  اإلحصائية يف  ة 

املتواصل عن اآلليات واإلجراءات الرتبوية لكيفية استخدامها، ومواكبة االهتمام العاملي هبذا املصطلح الرتبوي، لذا 
ملستخدمة فقد سعت هذه الدراسة إىل مراجعة منهجية لألدبيات املتعلقة ابلداللة اإلحصائية ونوعية املناهج العلمية ا
- 1996يف هذه الدراسات، وكيفية تناوهلا ابلوطن العرب على أساس حتليل وصفي خالل ربع قرن من اآلن ) 
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البحث يف 2021 العربية هبذا املوضوع من خالل  الباحثني العرب يف املكتبة  اهتمام  (، والكشف عن مستوى 
ابألحبا ختتص  اليت  االلكرتونية  واملعلومات  البياانت  قواعد  املنظومة، إحدى  دار  وهي  العلمية،  والدراسات  ث 

 وابلتحديد فإن أسئلة الدراسة تتمثل يف: 

م 1996كم عدد الدراسات اليت حبثت الداللة اإلحصائية املوجودة يف قواعد بياانت دار املنظومة يف الفرتة  من  
 م ؟ 2021إىل 

 اإلحصائية؟ما نسبة الدراسات العربية اليت حبثت يف األدب النظري للداللة  

 من هم الباحثون الذين لديهم أكرب عدد من الدراسات يف الداللة اإلحصائية  يف الوطن العرب؟

 أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل التحقق من مدى اهتمام الباحثون العرب بدراسة الداللة اإلحصائية، من خمتلف اجلوانب 
 النظرية والتطبيقية. 

 أمهية الدراسة:

لكون قيمة البحث العلمي يف خمتلف اجملاالت تكمن يف دقة نتائج الدراسات العلمية اليت يتم التوصل إليها، نظرا  
وحيث أن هذه النتائج كثريا ما يتم استخراجها واحلصول عليها ابستخدام االختبارات اإلحصائية، فتطور البحث 

والتطوير املستمر فيها، واألدب األجنيب ثري   العلمي مرهون ابالستخدام الصحيح هلذه االختبارات اإلحصائية،
بدراسة االستخدامات املختلفة ألكثر االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت وهي اختبارات الداللة 
اإلحصائية، لذا فإن أمهية هذه الدراسة تربز يف التعرف على ثرات األدب العرب يف تطوير البحث العلمي، من 

يف الوسائل املعينة للحصول على نتائج دقيقة وحمددة، كما تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تعطي   حيث البحث 
 مؤشر جيد ملدى مواكبة األدب العرب ملستحداثت الداللة اإلحصائية. 

 حدود الدراسة:

 ( فقط. 2021- 1996اقتصرت الدراسة على الدراسات املنشورة يف قواعد بياانت "دار املنظومة" يف ربع قرن )



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
117 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

 مصطلحات الدراسة: 

( املستخدمة للحكم على p-value( أبهنا نتيجة القيمة االحتمالية )2020الداللة اإلحصائية: يعرفها الوهييب)
( أقل (p-valueاالختبارات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات، وتصنف إىل مستويني: )دالة( إذا كانت قيمة  

 (. 0.05أكرب من )(، و)غري دالة( إذا كانت  0.05من )

 منهجية الدراسة:

 ( البيبليومرتي   املسحي  املنهج  الدراسة  هذه  للدراسات Bibliometric Methodologyاستخدمت   )
العربية املنشورة يف قواعد بياانت دار املنظومة واليت قامت بتحليل الداللة اإلحصائية يف متغرياهتا الرئيسة، وقد مت 

حث عن دراسات الداللة اإلحصائية العربية املنشورة كوهنا متثل أحد قواعد البياانت اعتماد دار املنضومة كأساس للب
العربية املتخصصة يف نشر الدراسات واألحباث األكادميية، وارتباطها مع عدد كبري من اجملالت واجلمعيات العلمية 

الدكتوراه العربية يف خمتلف العلوم   احملكمة يف الدول العربية، كما أهنا متخصصة يف نشر رسائل املاجستري واطروحات
والتخصصات األكادميية، واإلنسانية، كما تتضمن دار املنظومة قاعدة بياانت الكشاف، وقاعدة املعلومات الرتبوية 

(EduSearch):واإلدارة االقتصاد  قاعدة معلومات  و   ،(EcoLink) اإلسالمية العلوم  وقاعدة معلومات   ،
، وقاعدة معلومات العلوم اإلنسانية (AraBase)وقاعدة معلومات اللغة واألدب  ،  (Islamic info)والقانونية  

(Humanindex) وأحبات املختلفة،  العربية  العلمية  واجملالت  الدورايت  تشمل مجيع  بياانت  قواعد  وكلها   ،
لدينية، واإلنسانية  ودراسات املؤمترات والندوات يف خمتلف اجملاالت العلمية، الرتبوية واإلجتماعية، واالقتصادية، وا

(، ولقد مت االعتماد على مكوانت التقارير املستخدمة يف املراجعات املنهجية 2021وغريها )الوهييب وآخرون،  
الوصفية    Preferred Reporting Items for Systematic   Reviews andوالتحليالت 

Meta-Analyses(PRISMA))   ( 1كما يف الشكل.) 

  
:  (Identification) نتيجة البحث األولى

 ( دراسة42تم العثور على )

 

باستخدام مصطلح "الداللة اإلحصائية" تم 
 ( دراسة21العثور على )

باستخدام مصطلح "الدالالت اإلحصائية" تم 
 ( دراسات6)العثور على 

( دراسات من إعداد الباحث غير مسجلة 6)
 في دار المنظومة

" Statistical significanceباستخدام مصطلح "
 ( دراسات8تم العثور على )

(: تم اإلبقاء Screeningية )األول التصفية

 ( دراسة36على )
 ( دراسة متكررة 6تم استبعاد )
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 جمتمع الدراسة وعينتها: 

مشلت الدراسة مجيع الدراسات العربية الرتبوية اليت واليت حبثت الداللة اإلحصائية يف متغرياهتا الرئيسة، املنشورة خالل 
 اسة فقط. ( در 32(  والبالغ عددها )2021-1996ربع قرن من اآلن، يف الفرتة من )

 نتائج الدراسة: 

السؤال األول: كم عدد الدراسات اليت حبثت الداللة اإلحصائية املوجودة يف قواعد بياانت دار املنظومة يف الفرتة  
 م ؟ 2021م إىل  1996من  

 ( أعداد الدراسات والنسب املئوية حسب الفرتات الزمنية ابلسنوات1يوضح اجلدول ) 

 ( 2021-1996الدراسات حسب الفرتات الزمنية )(: توزيع  1اجلدول)

 النسبة املئوية عدد البحوث  الفرتة الزمنية 
1996-2000 4 12.5 % 
2001  – 2005 8 25 % 
2006  – 2010 4 12.5 % 
2011  – 2015 2 6% 
2016  – 2021 14 44 % 
 % 100 32 اجملموع

               

( أن الدراسات اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب خالل ربع قرن يف الفرتة 1يتبني من اجلدول)
أي مبعدل أقل من دراستني يف العام ( دراسة فقط،  32( تعترب قليلة جدا جدا، حيث بلغت )1996-2021)

ات واألحباث، وال توجد مقارنة أبدا مبا أنتجته الواحد، مما يؤكد على افتقار املكتبة العربية هبذا النوع من الدراس
اجملالت األجنبية يف هذا اجملال، حيث أن ما قام به الباحثون العرب خالل ربع قرن يعترب أقل من عدد الدراسات 
اليت صدرت يف عدد واحد فقط من إحدى اجملالت اإلحصائية ابلوالايت املتحدة اإلمريكية، وهي جملة اإلحصاء 
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( حبثا، 40ُنشر فيه أكثر من )  2019حيث أصدرت عدد خاص     American Statisticianاإلمريكية  
"، ملناقشة اجلوانب املختلفة   P>0.05حول "االستدالل اإلحصائي يف القرن احلادي والعشرين: عامل يتجاوز  

أن اخلمس سنوات املاضية  للداللة اإلحصائية واختباراهتا املستخدمة، وإجيابياهتا وسلبياهتا، كما تشري النتائج إىل  
الدراسات اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية، حيث مت نشر عدد ( تعد أكثر فرتة مت نشر فيها  2016-2021)
%( من إمجايل الدراسات املنشورة، وهذه النتيجة تعطي مؤشرا يبشر ببداية الوعي لدى 44( دراسة، مبعدل )14)

ل، وأيمل الباحث أن تكثر الدراسات اليت تبحث يف الداللة اإلحصائية، الباحثني العرب أبمهية البحث يف هذا اجملا
 واالختبارات املكملة هلا، خالل قادم السنوات.

 السؤال الثاين: ما نسبة الدراسات العربية اليت حبثت يف األدب النظري للداللة اإلحصائية؟ 

أظهرت نتائج الدراسة إىل أن أغلب الدراسات العربية اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية هي تلك اليت تقصت درجة 
استخدامها يف الدراسات والبحوث اليت أجيزت يف اجلامعات أو ُنشرت يف اجملالت احملكمة، أما الدراسات اليت 

اخلاطئة أو جوانب قصورها، أو طرائق تطويرها، فهي حبثت يف األدب النظري للداللة اإلحصائية من االستخدامات  
%( فقط، مما يشري إىل احلاجة امللحة ملزيد من هكذا دراسات، 20( دراسات فقط مبا نسبته )8بلغت )  قليلة جدا،

 ملا هلذا املوضوع من أمهية كبرية يف تبصري الباحثني العرب به، واطالعهم على املستجدات احلديثة اليت يتم مناقشتها 
 عامليا يف هذا املوضوع، واملسامهة العربية يف تطوير الداللة اإلحصائية واختباراهتا املختلفة. 

 السؤال الثالث: من هم الباحثون الذين لديهم أكرب عدد من الدراسات يف الداللة اإلحصائية  يف الوطن العرب؟ 

الذين قاموا بنشر دراسات يف جمال الداللة   بينت النتائج أيضا أن الباحث هلذه الدراسة هو أكثر الباحثني العرب
 - %19- ( حبوث ابإلضافة إىل اطروحته للدكتوراه، مما ميثل حوايل مخس الدراسات  5اإلحصائية، حيث نشر )

 اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب. 

 توصيات الدراسة، ومقرتحاهتا: 

 ات من أمهها:توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات واملقرتح 
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الداللة االحصائية واستخداماهتا اخلاطئة يف  العربية جلوانب قصور  تضمني مقررات اإلحصاء الرتبوي ابجلامعات 
 تفسري النتائج. 

والداعمة  املكملة  ابلبدائل  تعزز  وإمنا  الدراسات،  نتائج  حتليل  يف  اإلحصائية  الداللة  ابختبارات  االكتفاء  عدم 
 العملية أو حجم األثر. كمؤشرات الداللة  

 عدم التحيز للنتائج الدالة إحصائية، وتقبل النتائج األخرى غري الدالة إحصائية. 

 ضرورة قيام الباحثون العرب يف إعداد دراسات يف مؤشرات الدالالت اإلحصائية تتبع املنهج النوعي. 
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