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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على قوة االختبارات الإح�صائية يف البحوث
الرتبوية املن�شورة فى جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات وا�شتملت
الدرا�سة على جميع البحوث الرتبوية التي ا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية ()t) ,(F
يف جميع �أعداد جملة جامعة القد�س املفتوحة للفرتة بني ( )2010 -2002وقد بلغ عدد
هذه الدرا�سات ( )74درا�سة احتوت على ( )445اختبارا ً �إح�صائيا ً منها ( )226ا�ستخدم
الإح�صائي ( )tو( )219ا�ستخدم الإح�صائي (.)F
جمعت البيانات الالزمة حل�ساب حجم الأثر وقوة االختبار االح�صائى و�أ�شارت النتائج
�إىل �أن حوايل ( )%27من الفر�ضيات احتوت على حجم �أثر �صغري وقد بلغ متو�سط
حجم الأثر الختبار ( ،)0.38( )tبينما بلغ متو�سط حجم الأثر الختبار (.)0.12( )F
و�أ�شارت النتائج �أي�ضا �أن حوايل ( )%71من الفر�ضيات التي اختربت كانت قوة االختبار
الإح�صائي فيها �ضعيفة وحوايل ( )%6من الفر�ضيات كانت قوة االختبار الإح�صائي
فيها متو�سطة وحوايل ( )%23من الفر�ضيات كانت قوة االختبار الإح�صائي فيها
عالية.
الكلمات املفتاحية :قوة االختبار ،حجم الأثر.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/10/6 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/4/1 :م
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The Power of the Statistical Tests and the size of Effectof the
Educational Researches Published in Al Quds Open
University Journal for Researches and Studies
Dr. Hamdy Y. Abu Jarad
Faculty of Education
Al Quds Open University-Gaza

Abstract
The current study aimed at identifying the power of the statistical tests in
the educational researches published in Al-Quds Open University Journal for
researches and studies. The study included all the educational researches that
used the statistical (t) & (F) tests in all editions of Al-Quds Open University
Journal for the period between (2002-2010) .The number of these studies was
(74) and included (445) statistical tests, where (226) used the statistical (t) and
(219) used the statistical (F).
The necessary data was collected to calculate both the size of the effect and
the power of the statistical test. The results pointed out that about (27%) of the
hypotheses contained a small size and the average for (t) test was (0.38) while
the average fot the (F) test was (0.12).
The results indicated that around (71%) of the selected hypotheses had a
poor statistical power test, around (6%) of the hypotheses had a medium statistical test power, and (23%) of the hypotheses had a high statistical power
test.
Key words: power test, effect size.
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املقدمة

يبنى الباحثون فى العلوم الإن�سانية واالجتماعية نوعني من الفر�ضيات تعرف الأوىل

بالفر�ضية ال�صفرية  Null Hypothesisوهى التى ت�شري �إىل �أن االختالف فى قيمة اح�صائى
العينة امل�أخوذة من جمتمع التجريب عن قيمته فى املجتمع الأ�صلي هو اختالف يرجع �إىل

ال�صدفة �أو �أن الفرق بني اح�صائى عينة ونف�س االح�صائى فى عينة �أخرى هو فرق �صدفة،

�أي �أنه فرق لي�س له قيمة و�أنهما بالفعل ال ين�سبان �إىل جمتمعني خمتلفني ،وت�سمى الثانية
بالفر�ضية البديلة  Alternative Hypothesisوهى الفر�ضية التى يحاول الباحث �إثباتها
مقابل رف�ضه للفر�ضية ال�صفرية وت�سمى الفر�ضية البديلة بفر�ضية البحث حيث يفرت�ض

الباحث �أن نتائج البحث تدعم ما كان قد توقعه من خالل الإطار النظري الذى كونه عن
امل�شكلة مدار البحث والذى ي�شري عادة �إىل وجود الفرق �أو �إىل عدم الت�ساوي امل�شار �إليه فى

الفر�ضية ال�صفرية(.عودة ،وملكاوى.)1992 ،

ومن املعروف �أن عملية اختبار الفر�ضيات الإح�صائية جتيب عن �س�ؤال يتعلق بكون البيانات

التى جمعها الباحث كافية لرف�ض الفر�ضية ال�صفرية (دالة �إح�صائيا) �أو غري كافية لرف�ض
تلك الفر�ضية ال�صفرية (غري دالة �إح�صائيا) مبعنى �أن اجلواب عن الأ�سئلة الإح�صائية يكون

على ال�صورة :نعم توجد داللة �إح�صائية �أو ال توجد داللة �إح�صائية (.)Thompson, 1988

ويق�صد بالداللة الإح�صائية احتمال رف�ض الفر�ضية ال�صفرية با�ستخدام الأ�ساليب

الإح�صائية� ،أما الداللة العملية فيق�صد بها �أن تكون الفروق الإح�صائية �أو العالقات بني
املتغريات كبرية �إىل درجة تربر عملية الأخذ بنتائجها ،وي�شري ال�صياد (� )1988إىل �أن الداللة
الإح�صائية �رشط �رضوري ل�صناعة قرار تربوى �أو نف�سي ،ولكنه لي�س كافيا؛ فالكفاية تتحقق

بح�ساب قوة العالقة بني املتغري امل�ستقل ،واملتغري التابع ،وقوة العالقة هى ما ي�سمى بالداللة

العملية (.)Hays, 1973

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومن املالحظ فى البحوث الرتبوية افتقارها �إىل درا�سة الداللة العملية للبحث ومناق�شتها

تقدير الداللة العملية  ،خا�صة �إذا علمنا �أن قوة االختبار الإح�صائية تكمن فى عالقتها

بالداللة الإح�صائية وبالداللة العملية و�أن حتديد الداللة العملية للفرق االح�صائى يعترب

مقيا�سا �إ�ضافيا يعك�س �أهمية هذا الفرق.

وبناء عليه فان االعتماد على الداللة الإح�صائية فى اتخاذ القرار بقبول الفر�ضية ال�صفرية

�أو برف�ضها يوقع الباحث فى نوعني من اخلط�أ:

اخلط�أ من النوع الأول ( )Type I errorويحدث هذا اخلط�أ �إذا رف�ض الباحث الفر�ضية

ال�صفرية وهى �صحيحة ويطلق عليه م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)αوتعرب القيمة املرتفعة

مل�ستوى الداللة عن نف�صان احتمال قبول الفر�ضية ال�صفرية  ،بينما تعرب القيمة املنخف�ضة
مل�ستوى الداللة االح�صائية عن زيادة احتمال قبول الفر�ضية ال�صفرية.

اخلط�أ من النوع الثانى ( )Type II errorويحدث اخلط�أ من النوع الثانى عند قبول الباحث

للفر�ضية ال�صفرية وهى خط�أ ويرمز له بالرمز ( ، )βويعتمد اخلط�أ من النوع الثاين جزئيا على

م�ستوى الداللة� ،أما فى حالة قبول الباحث للفر�ضية ال�صفرية وهى �صحيحة فان القرار

املتخذ يكون �سليما وهذا ما يعرف بفرتة الثقة ويرمز له بالرمز ( ،)α 1-و�أما �إذا قام الباحث
برف�ض الفر�ضية ال�صفرية وهى خاطئة فان القرار املتخذ يكون �سليما �أي�ضا وهذا ما يعرف

بقوة االختبار االح�صائى ويرمز له بالرمز (.)β) .(Gravetter, 1988 - 1

ويحدد الباحث مقدار اخلط�أ من النوع الأول الذى ميكن ارتكابه فى فح�ص الفر�ضية ال�صفرية

ويكون احتمال الوقوع فى مثل هذا اخلط�أ م�ساويا ً لقيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)α

وغالبا ما ي�ستخدم الباحثون م�ستويات داللة �إح�صائية م�ساوية ( )0.05و( ، )0.01وهو �أمر
متفق عليه ولي�س له دليل علمي �أو منطقي (.)Winer, Brown & Michels, 1991

ويفرت�ض �أن يحدد الباحث م�ستوى الداللة الإح�صائية التى ي�ستخدمها فى فح�ص فر�ضياته

قبل القيام بجمع البيانات و�إجراء التحليالت الإح�صائية.)Winer, 1971( .

وقد ناق�ش هوبكينز ( )Hopkins, 2011مفهوم م�ستويات الداللة الإح�صائية وتطورها

بقوله :ما هو اخلا�ص يف القيمة 0.05؟ يف احلقيقة ال �شيء � ،شخ�ص ما قرر �أن هذه القيمة

معقولة ,ولذا ف�إننا الآن جامدون عندها .كما �أ�صبحت (� 0.01 < )ρأي�ضا ً تقليدا ً لتحديد
الداللة الإح�صائية فكال القيمتني من الآثار القدمية للأيام التي �سبقت ا�ستخدام احلا�سب

الآيل ,عندما كان من ال�صعب ح�ساب القيمة الدقيقة لـ ( )ρلإح�صاء االختبار ,وبدال ً من
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( )0.01( ،)0.05ويف بع�ض الأوقات (.)0.001

حتدد الداللة الإح�صائية,
لقد �أ�صبحت هذه القيم مقد�سة كعتبة حدية للقيم التي ّ

ن�ص
وعادة ما يكون على الباحث �أن ين�ص على �أي واحدة ي�ستخدم .فعلى �سبيل املثال� ,إذا ّ
الباحث على �أ ّن م�ستوى الداللة هو �0.05إذا ً ي�سمح له باعتبار �أي نتيجة لها قيمة ( )ρت�ساوي

�أو �أقل من  0.05ب�أنها دالة �إح�صائياً.

كما اعترب ماكلني وايرني�ست (� )Mclean & Ernest, 1997أ ّن م�ستوى الداللة ()0.05

�أ�صبح حار�س بوابة ع�شوائي للمعرفة العلمية ,بحيث �أ ّن النتائج التي ال تقابل املعيار ينظر
على �أنها غري مهمة ,و�أ ّن هذه الآلية يف حتديد م�ستوى الداللة الإح�صائية ثم اختبار الداللة

الإح�صائية للو�صول �إىل القرار الإح�صائي ،تبدو حمددة ل�صنع القرار مما يعطي �شعورا ً بعدم
املو�ضوعية العلمية يف اتخاذ القرار.

ويرى بع�ض الباحثني املهتمني مب�شكالت اختبارات الداللة الإح�صائية يف البحث الرتبوي

�رضورة �إعادة النظر يف التقليد العلمي املتبع حاليا ً يف البحث الرتبوي الذي يركز على اختبار

الفر�ضيات من خالل ا�ستخدام اختبارات الداللة الإح�صائية ،وقد عرب عن مثل هذا الر�أي
كي�سرت ( )Keaster, 1988حيث ذكر �أن علماء االجتماع يجب �أن يعملوا ب�شكل �أف�ضل

لإعادة فح�ص �أغرا�ضهم من ا�ستخدام اختبارات الداللة الإح�صائية ,و�أن يحاولوا �أن ي�ستنبطوا

طرقا ً �أف�ضل للو�صول �إىل تلك الأغرا�ض بدال ً من اال�ستمرار يف اللجوء �إىل تكنيكات هي يف
�أح�سن �أحوالها ت�ضلل البحث االمربيقي.

وقد ذهب كارفر (� )Carver, 1993إىل حد القول ب�أن عدم ا�ستعمال اختبارات الداللة

الإح�صائية �سيكون �أف�ضل للبحث الرتبوي حيث ذكر ب�أنه �إذا ا�ستطاع �أحد �أال ي�ستخدم

الداللة الإح�صائية مرة �أخرى لتحديد داللة الفرق ,ف�إن الباحثني �سي�ضطرون ال�ستخدام
الت�صميمات التي تظهر بو�ضوح الأهمية العلمية للفروق ,ويرى ب�أنه بدون ا�ستخدام الداللة

الإح�صائية ,ي�ضطر الباحثون �إىل تلم�س م�شكالت اال�ستدالل العلمي بدال ً من االلتزام باختبار
الداللة الإح�صائية ,و�أن البحث الرتبوي �سوف يكون �أف�ضل �إذا �أوقف اختبار الداللة الإح�صائية
لنتائجه.

وقد ذهب كرونباخ �إىل القول ب�أن الوقت قد حان للتخلي عن الفر�ضية ال�صفرية ,بينما

و�صف �شلمان حال الباحثني الرتبويني يف اعتمادهم على اختبارات الداللة الإح�صائية بقوله

�إن الباحثني الرتبويني �أ�سلموا �أنف�سهم لعبودية اختبار الفر�ضية الإح�صائية (Keaster,

.)1988

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لقد دعت تلك النظرة الختبارات الداللة الإح�صائية العديد من الباحثني �إىل القول

“اختبار الداللة الإح�صائية معيقا لنمو املعرفة العلمية ,وال يقوم �أبدا ً ب�أي �إ�سهام �إيجابي”
(.)Keaster, 1988

ولقد ذهب �إىل هذا االجتاه نيك�س وبارنت ( )Nix & Barnette, 1998حيث اعتربا فقدان

اختبارات الفر�ضيات ال�صفرية الإح�صائية لن يعيق منو املعرفة العلمية ,بل �سيتقدم باملعرفة
ولقد �أ�شارا �إىل �رضورة التخلي عن تقاليد اختبارات الداللة الإح�صائية .

كما واجهت اختبارات الداللة الإح�صائية انتقادا �آخرا ب�سبب اعتمادها املفرط على حجم

العينة وعدم القدرة على تو�ضيح معنى النتائج والباحثون الذين لديهم خربة العمل مع

عينات كبرية يدركون ب�أن كل الفر�ضيات ال�صفرية �سوف يتم رف�ضها عند م�ستوى معني من
حجم العينة  ،ولقد حذر ( )Kirk, 1996من التف�سريات اخلاطئة ملعنى الداللة الإح�صائية

واال�ستعا�ضة عنها بالداللة العملية لأثر املتغري امل�ستقل على املتغري التابع �أو حجم الأثر.

ويتم ح�ساب حجم الأثر من خالل ح�ساب الفروق فى الأو�ساط احل�سابية با�ستخدام

االنحراف املعيارى كوحدة قيا�س ملقدار الفرق بني تلك املتو�سطات كما هو احلال فى اختبار

( )tللعينات املرتابطة وامل�ستقلة (� .)Cohen, 1988أما يف حالة املجموعتني ال�ضابطة

والتجريبية فتعترب نقطة الإ�سناد هي و�سط املجموعة ال�ضابطة وحجم الأثر هو العالمة

املعيارية للو�سط احل�سابي لأداء املجموعة التجريبية مقارنا ب�أداء املجموعة ال�ضابطة (Glass

.)& Hopkins, 1984

وفى حال حتليل التباين فان حجم الأثر يعرب عن العالقة بني املتغري امل�ستقل �أو املتغريات

امل�ستقلة من جهة  ،واملتغري التابع �أو املتغريات التابعة من جهة �أخرى  ،ويتم ذلك من خالل

ح�ساب مقدار التباين يف املتغري التابع �أو املتغريات التابعة الذي ميكن تف�سريه من خالل املتغري
امل�ستقل � ،أو املتغريات امل�ستقلة (.)Mcclain, 1995

�أي �أن قيمة حجم الأثر تعرب عن الدرجة التي ميكن التنب�ؤ بها باملتغري التابع من خالل املتغري

امل�ستقل ()Mahadevan, 2000

ومن امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة لقيا�س حجم الأثر  Effect sizeم�ؤ�رش كوهن ( )dومربع ايتا

( )η2لفردمان  Friedmanومربع �أوميجا ( )ω2لهيز  Haysومربع ايبل�سون ( )2ξلكوهن.
(.)Fagley & Mckinney, 1983

ويرى كيلو (� )Kellow, 1998أن �أول ما مييز حجوم الت�أثري هو �إمكانية تف�سريها ب�شكل
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بخطر اختبارات الداللة الإح�صائية والدعوة حلظرها ومنعها من الن�رش فقد اعترب �سميدث:
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م�ستقل عن حجم العينة ,وهي مفيدة يف حتديد املقدار الفعلي للفروق بني متو�سطات
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املجموعات �أو درجة التالزم بني املجموعات ,ولذا ف�إنها تزود الباحثني مبعلومات تتجاوز حدود

اختبارات الداللة الإح�صائية ,ومتنحهم فهما ً وا�ضحا ً للبيانات التي بني �أيديهم.

ولقد �أوجز هو�ستون ( )Huston, 1993فوائد مقايي�س حجم الت�أثري على النحو التايل:

 .1حجم الت�أثري ي�شري �إىل درجة وجود الظاهرة يف املجتمع مبقيا�س مت�صل ,بحيث يعني ال�صفر

عدم وجود الظاهرة.

 .2تزود الباحثني مب�ؤ�رشات للداللة العملية بخالف اختبارات الداللة الإح�صائية.

 .3ميكن ا�ستخدامها يف املقارنة الكمية بني نتائج درا�ستني �أو �أكرث كما هو م�ستخدم يف

التحليل البعدي .Meta Analysis

 .4ميكن ا�ستخدامها يف حتليل القوة الإح�صائية لتحديد عدد العنا�رص املطلوبة يف درا�سة

معينة.

ولقد �أ�شار كوهني (� )Cohen, 1988إىل معايري للحكم على قيمة حجم الأثر امل�ستخرجة

بوا�سطة م�ؤ�رش كوهن ( )dحيث اعتربه �صغريا عند القيمة ( )0.2ومتو�سطا عند القيمة
( )0.5واعتربه كبريا عند القيمة (.)0.8

ويعترب حتليل القوة الإح�صائية �أحد االختبارات املكملة الختبارات الداللة الإح�صائية حيث تعرب
عن احتمالية رف�ض الفر�ضية ال�صفرية بطريقة �صحيحة  ،ويفيد حتليل القوة الإح�صائية

فى تف�سري النتائج �شبه املعدومة  null resultsكما �أن معرفة احتمالية احل�صول على نتائج
دالة �إح�صائيا تفيد الباحث فى حتديد مدى اجلدوى من تنفيذ الدرا�سة وذلك لتوفري الوقت

واجلهد والتكلفة.

وتت�أثر قوة االختبار االح�صائى بالعديد من العوامل �أبرزها حجم العينة فكلما زاد حجم

العينة زادت قوة االختبار االح�صائى ،وفى هذا ال�صدد يرى �سنايدر ولو�سون (& Snyder

� )Lawson, 1993أن حجم العينة هو العامل احلا�سم والأ�سا�س فى تقرير ما �إذا كانت نتائج

�أى درا�سة دالة �أو غري دالة �إح�صائيا ،ولي�س معنى هذا �أن حجم العينة هو ال�سبب فى زيادة

قوة االختبار االح�صائى و�إمنا قيمتا م�ستوى الداللة ( )αوخط�أ النوع الثاين ( )βوكذلك تباين

املجتمع لهما �أثر كبري على قوة االختبار بجانب حجم العينة وحجم الأثر (& Weinberger
.)Goldberg, 1979

لقد حظيت مو�ضوعات الداللة الإح�صائية والداللة العملية وحجم الأثر وقوة االختبارات

الإح�صائية باهتمام بالغ من قبل الباحثني فقد �أجرى ن�صار ( )2005درا�سة هدفت �إىل تقدمي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مفهوم حجم الأثر ك�أ�سلوب �إح�صائي مكمال ً لفح�ص الفر�ضيات الإح�صائية وبرهن الباحث
الفر�ضيات وقدمت الدرا�سة بع�ض امل�ؤ�رشات الإح�صائية التي ت�ستخدم للداللة على قيمة

حجم الأثر يف حالة ا�ستخدام اختبار ( )tللعينات امل�ستقلة واملرتابطة واختبار ( )Fيف حالة
حتليل التباين الأحادي ومعامل ارتباط بري�سون واالنحدار الب�سيط.

وهدفت درا�سة جرادات وجودة (� )2005إىل التعرف على قوة االختبار الإح�صائي وحجم

الأثر وحجم العينة للدرا�سات املن�شورة يف جملة �أبحاث الريموك وت�ألفت عينة الدرا�سة من

الدرا�سات التي ا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية ( )F) (tو ( )trاملن�شورة يف العدد الأول من
كل جملد من جملدات جملة �أبحاث الريموك �سل�سلة العلوم الإن�سانية واالجتماعية للفرتة

( )2001 – 1985وقد بلغ عدد هذه الدرا�سات ( )54درا�سة احتوت على ( )785اختبارا ً �إح�صائيا ً

وبينت نتائج الدرا�سة �أ َّن ما يزيد على ( %)70من الفر�ضيات التي مت اختبارها يف الدرا�سات
املن�شورة قد مت رف�ضها وحوايل ( )%52من االختبارات الإح�صائية حققت احلد الأدنى للقوة

( )0.8ح�سب معيار كوهن ومل يزد عدد الفر�ضيات التي اقرتنت بحجم �أثر كبري على (%)26.5
من جمموع الفر�ضيات التي مت اختبارها و�أكرث من ( %)46من العينات امل�ستخدمة ال يزيد عدد

�أفرادها على (.)100

وهدفت درا�سة حجمات ،وعليان (� )1997إىل التعرف على واقع الدالالت الإح�صائية

والعملية وقوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة يف ر�سائل ماج�ستري الإر�شاد النف�سي

والرتبوي باجلامعة الأردنية وتكونت عينة الدرا�سة من ( )188فر�ضية �صفرية ا�ستخدم يف

فح�صها الإح�صائي ( )Fوذلك يف ( )28ر�سالة من ر�سائل املاج�ستري التي ا�ستخدمت ت�صاميم
جتريبية و�شبه جتريبية يف جمال الإر�شاد النف�سي و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن حوايل ()%85

من الفر�ضيات ال�صفرية ا�ستخدم يف فح�صها م�ستوى داللة ( )0.01و�أن حوايل ( )%63من
الفر�ضيات املفحو�صة التي كانت دالة �إح�صائيا ً مل تكن ذات داللة عملية �أما بالن�سبة

لقوة االختبار فقد ات�ضح �أن حوايل ن�صف االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة يف فح�ص
الفر�ضيات ال�صفرية والدالة �إح�صائيا ً متتعت بقوة اختبار من م�ستوى متو�سط وكبري و�أن
حوايل ( )%25من االختبارات الإح�صائية مل تكن دالة �إح�صائيا ً وكانت قوتها �ضعيفة و�أ�شارت

النتائج �أي�ضا ً �إىل �أن ( %)3.2من الفر�ضيات ال�صفرية واملفحو�صة بالإح�صائي ( )Fكانت دالة
عمليا ً ولكن مل تكن دالة �إح�صائياً.

وهدفت درا�سة �صائغ (� )1996إىل التعرف على واقع الداللة العملية ومدى ت�أثره بحجم
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�أن حجم الأثر �أقل ت�أثرا ً بحجم العينة من الأ�ساليب الإح�صائية التي ت�ستخدم لفح�ص
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العينة وقوة االختبار وم�ستوى الداللة ونوع االختبار يف ر�سائل املاج�ستري التي قدمت يف كلية
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الرتبية بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة حتى عام  1994ومت �أخذ عينة ق�صديه من قيم اختباري
( )F) , (tالدالة �إح�صائيا ً حيث بلغ عددها ( )648قيمة من جمتمع البحث البالغ عدده ()103
ر�سالة ماج�ستري وبينت نتائج الدرا�سة �أن ( %)47من الفروق الدالة �إح�صائيا ً كانت قيم مربع

ايتا ومربع �أوميجا فيها منخف�ضة وتركزت قيم حجم الت�أثري مب�ستوياته املختلفة عند قوة
اختبار مرتفعة بن�سبة ( )%70.5و�أن حجم العينة كان منا�سبا ً عند حجم ت�أثري �صغري و�أنه ال
يوجد �أثر مل�ستوى الداللة الإح�صائية على الداللة العملية ،و�أنه ال توجد عالقة بني الداللة

العملية ونوع البحث تربوي كان �أم نف�سي.

وهدفت درا�سة ال�صياد (� )1988إىل التعرف على واقع الداللة العملية وحجم العينة

امل�صاحبني للداللة الإح�صائية الختبار ( )tيف البحث الرتبوي والنف�سي وتكونت عينة الدرا�سة

من ( )15درا�سة يف جمال علم النف�س وال�صحة النف�سية و( )11درا�سة يف جماالت الرتبية
املختلفة بالإ�ضافة �إىل ( )4ر�سائل ماج�ستري يف جمال الرتبية و( )9ر�سائل يف جمال علم

النف�س التعليمي ،ولقد بلغ تكرار االختبار الإح�صائي ( )463( )tمرة  ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل
�أ َّن الداللة العملية (حجم الت�أثري) الختبار ( )tهي من النوع ال�ضعيف  ،و�أ َّن الباحثني مييلون

�إىل التخفي وراء حجم العينة يف �سبيل احل�صول على داللة �إح�صائية  ،كما �أنهم مييلون
�أي�ضا ً ال�ستخدام م�ستويي الداللة الإح�صائية ( )0.01و ( )0.05حيث يتم ا�ستخدامها بعد

جمع البيانات وحتليلها.

م�شكلة الدرا�سة

يالحظ يف كثري من الأبحاث النف�سية والرتبوية املن�شورة يف املجالت املتخ�ص�صة اعتمادها

على الداللة الإح�صائية فى قبول �أو رف�ض فر�ضيات البحث �إال �أن النتيجة ذات الطبيعة

الثنائية للداللة الإح�صائية (قبول �أو رف�ض) مل تعد تر�ضى كثريا من العلماء الذين ي�ستخدمون

الفر�ضية ال�صفرية ملعرفة مقدار الت�أثري �أكرث من جمرد التعرف على وجوده من عدمه.

كما تزايد اعرتاف الباحثني بق�صور وحمدودية اختبارات الداللة الإح�صائية يف ت�شكيل

النتائج العلمية ( ،)Palomares, 1990وقد �سبب عدم �إدراك الباحثني ملفهوم الداللة

الإح�صائية ظهور عدة ا�ستخدامات خاطئة الختبارات الداللة الإح�صائية .

وملا كان معيار الداللة الإح�صائية لقبول �أو رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ال يكفى التخاذ

قرارات دقيقة وموثوق بها حيث تت�أثر الداللة الإح�صائية بالعديد من العوامل �أبرزها حجم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العينة حيث يقل اخلط�أ املعياري كلما كرب حجم العينة وبالتايل تكون الداللة الإح�صائية
فقد ا�شرتطت العديد من املجالت البارزة فى جمال علم النف�س والعلوم الرتبوية على الباحثني
ت�ضمني قيمة حجم الأثر وقوة االختبار فى �أبحاثهم (.)Tapia & Marsh, 2002

وي�ؤكد �أرنيمان ( )Arneman, 2003على �أن هناك ( )23جملة متخ�ص�صة فى علم

النف�س الرتبوي والعلوم ذات العالقة به كالعلوم الرتبوية وعلم النف�س مبا فى ذلك جملتان

تعدان من �أهم املجالت املتخ�ص�صة فى هذا املجال تطلب من الباحثني الراغبني فى ن�رش
الأبحاث الكمية من خاللها بت�ضمني �أبحاثهم قيمة حجم الأثر وقوة االختبار ،وعلى الرغم

من ذلك يالحظ �أن الكثري من الأبحاث الرتبوية والنف�سية املن�شورة فى املجالت املتخ�ص�صة

تخلو فى كثري من الأحيان من الإ�شارة �إىل الداللة العملية (حجم الأثر).

ويبني الباحث درا�سته على �أ�سا�س مراجعة دقيقة للأدب ميكنه من افرتا�ض وجود فروق

بني املتو�سطات �أو وجود عالقة بني املتغريات امل�ستقلة واملتغريات التابعة مما يعني �أنه افرت�ض
م�سبقا ً بوجود حجم �أثر مقبول من املحتمل �أن ميكنه من رف�ض الفر�ضية ال�صفرية اخلاطئة
وهذا ما ي�سمى بقوة االختبار ,ونظرا ً لأهمية قوة االختبار كعامل م�ؤثر يف كل من حجم
العينة وحجم الت�أثري ف�إنه يجب الإ�شارة �إىل قوة االختبار بجانب الداللة الإح�صائية وذلك

للح�صول على نتيجة قيمة وقرار ذي قيمة عالية ونتائج �أكرث موثوقية.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:

 -1تقييم قوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة فى فح�ص الفر�ضيات ال�صفرية للبحوث

املن�شورة فى جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات

 -2تقييم حجم الأثر فى البحوث املن�شورة فى جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث

والدرا�سات

 -3معرفة توزيع قوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة ح�سب امل�ستويات املختلفة حلجم

الأثر

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1كيف يتوزع حجم الأثر املقرتن بالفر�ضيات ال�صفرية التي مت اختبارها ح�سب امل�ستويات

التي اقرتحها كوهن حلجم الأثر؟
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دالة حلجم العينة �أو مل�ستوى الداللة بدال من �أن تكون دالة للفروق العملية بني املتو�سطات،
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 -2كيف تتوزع قوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة ح�سب امل�ستويات املختلفة للقوة؟

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

 -3كيف تتوزع قوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة ح�سب امل�ستويات املختلفة حلجم

الأثر؟

�أهمية الدرا�سة

 -1ت�أتي �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية م�ستويات الداللة الإح�صائية واقرتانها بالداللة

العملية من جهة وقوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة من جهة �أخرى وت�أثري ذلك على دقة
القرار يف رف�ض �أو قبول الفر�ضية ال�صفرية.

 -2ت�ساعد الدرا�سة احلالية على �إثارة اهتمام الباحثني والوعي مبدى �أهمية ا�ستخدام قوة
االختبارات الإح�صائية عند اختبار فر�ضياتهم ال�صفرية بدال ً من االعتماد على الداللة

الإح�صائية فقط.

 -3رفد الباحثني والقائمني على هيئة حترير املجلة مبعلومات كمية ونوعية عن قوة االختبارات

الإح�صائية لالختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة فى البحوث املن�شورة فى املجلة .

 -4تقدمي مقرتحات جديدة لتدعيم نتائج فح�ص الفر�ضيات مما ينعك�س ب�شكل مبا�رش على

الثقة فى النتائج.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على البحوث الرتبوية املن�شورة فى جملة جامعة القد�س املفتوحة

للأبحاث والدرا�سات التى ا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية ( )tو(.)F

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الدرا�سات التى ا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية ()t

امل�ستخدم عادة فى اختبار الداللة الإح�صائية للفرق بني متو�سطى عينتني م�ستقلتني و()F

امل�ستخدم عادة فى حتليل التباين وقد بلغ عدد هذه الدرا�سات ( )74درا�سة وذلك فى الفرتة

(.)2010-2002

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من جميع الدرا�سات املن�شورة فى جملة جامعة القد�س املفتوحة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
فى الفرتة ( )2010-2002والتي احتوت على االختبار االح�صائى (� )tأو (� )Fأو كليهما وقد بلغ

الإح�صائي ( )tو ( )219ا�ستخدم الإح�صائي (.)F

�إجراءات الدرا�سة

مت مراجعة الدرا�سات املن�شورة يف جميع �أعداد جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث

والدرا�سات للفرتة بني ( )2010-2002ومت توزيع البيانات ال�رضورية يف جداول خا�صة �أعدت لذلك

الغر�ض وا�شتملت هذه البيانات على نوع االختبار الإح�صائي امل�ستخدم وم�ستوى الداللة

الإح�صائية الذي اعتمده الباحث ونتيجة االختبار الإح�صائي والبيانات اخلا�صة بح�ساب حجم
الأثر ومن ثم ا�ستخراج قوة االختبار الإح�صائي من جداول كوهن ( )Cohen, 1977وقد ح�سبت
قيم  dلكوهن كم�ؤ�رشات حلجم الأثر باختالف االختبار الإح�صائي امل�ستخدم لفح�ص الفر�ضية

ال�صفرية فقد اعترب  dم�ساوية :لقيمة الفرق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني مق�سوما ً

على االنحراف املعياري كمقيا�س حلجم الأثر يف حالة االختبار ( )tللفرق بني متو�سطي عينتني
م�ستقلتني ،وقيمة ايتا (خارج ق�سمة جمموع مربعات االنحرافات بني املجموعات على جمموع
مربعات االنحرافات الكلية) كمقيا�س حلجم الأثر يف حالة االختبار (.)F

عر�ض النتائج ومناق�شتها

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول فى الدرا�سة احلالية على “ :كيف يتوزع حجم الأثر املقرتن بالفر�ضيات

ال�صفرية التي مت اختبارها ح�سب امل�ستويات التي اقرتحها كوهن حلجم الأثر؟”.

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب حجم الأثر ح�سب العالقة اخلا�صة التي تختلف باختالف

االختبار الإح�صائي امل�ستخدم لفح�ص الفر�ضية واجلدول رقم ( )1يبني عدد الفر�ضيات
الإح�صائية الدالة وغري الدالة موزعة ح�سب نوع االختبار وحجم الأثر.

اجلدول رقم ()1
عدد الفر�ضيات الإح�صائية الدالة وغري الدالة موزعة ح�سب نوع االختبار وحجم الأثر
حجم الأثر
 – 0.8فما فوق
0.79 – 0.5
0.49 – 0.2
�أقل من 0.2
املجموع
دال – غري دال
دال – غري دال دال – غري دال
دال – غري دال
االختبار
226
10 11
20 18
49 11
97 10
T
219
7 10
16
6 10
145 34
F
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عدد هذه الدرا�سات ( )74درا�سة احتوت على ( )445اختبارا �إح�صائيا منها ( )226ا�ستخدم
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أ َّن م�ستويات حجم الأثر �أربعة بينما اقرتح كوهن ثالثة م�ستويات
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هي :ال�صغري ( )0.49 – 0.2واملتو�سط ( )0.79 – 0.5والكبري ( – 0.8فما فوق) وعند ح�ساب

حجم الأثر ح�سب امل�ستويات املقرتحة تبني للباحث �أ ّن هناك حجم �أثر �أقل من ( )0.2لذا �أ�ضاف
الباحث م�ستوى رابعا ً مل�ستويات كوهن الثالثة.

وامللفت للنظر �أن عدد الفر�ضيات التي احتوت على حجم �أثر �أقل من ال�صغري بلغت ()107

فر�ضيات من �أ�صل ( )226فر�ضية لالختبار (� )tأي ما يعادل ( )%47من ن�سبة الفر�ضيات

الكلي ,كما بلغ عدد الفر�ضيات الإح�صائية الذي احتوى على حجم �أثر �صغري ( )60فر�ضية
�أي ما يعادل ( )%27من العدد الكلي للفر�ضيات الإح�صائية الختبار (.)t

وبلغ عدد الفر�ضيات الإح�صائية التي احتوت على حجم �أثر متو�سط ( )38فر�ضية �أي ما

يعادل (� )%17أما بالن�سبة للفر�ضيات التي احتوت حجم �أثر كبري فقد بلغ عددها ( )21فر�ضية
�أي ما يعادل (.)%9

�أما بالن�سبة لالختبار الإح�صائي ( )Fفقد توزع عدد الفر�ضيات على امل�ستويات الأربعة

ب�شكل الفت للنظر حيث بلغ عدد الفر�ضيات التي اقرتنت بحجم �أثر �أقل من �صغري ()179
من �أ�صل ( )219فر�ضية �أي حوايل ( )%82من الفر�ضيات  ،و( )16فر�ضية اقرتنت بحجم �أثر
�صغري �أي ما يعادل( )%7و( )7فر�ضيات اقرتنت بحجم �أثر متو�سط �أي ما يعادل( )%3و()17
فر�ضية اقرتنت بحجم �أثر كبري �أي ما يعادل( ، )%8وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّن ال�سبب الذي جعل من

حجم الأثر �أقل من احلد الأدنى حلجم الأثر ال�صغري ذا الداللة الإح�صائية مبعنى �أ ّن الفرق بني
متو�سطي عينتني م�ستقلتني يقل عن ع�رشي االنحراف املعياري للمجتمع ذا داللة �إح�صائية

هو حجم العينة حيث �أ ّن زيادة عدد �أفراد العينة ي�ساعد على رف�ض الفر�ضية ال�صفرية حتى

لو كان حجم الأثر �صغرياً.

وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جردات وجودة ( ,)2005ودرا�سة حجات

وعليان ( )1997كما تبني من نتائج الدرا�سة �أ ّن متو�سط حجم الأثر الختبار ( )tبلغ ()0.38

بينما بلغ متو�سط حجم الأثر الختبار  )0.12( Fوهذا يعني �أ ّن الداللة العملية الختبار ()t

كانت متو�سطة والختبار  Fكانت �ضعيفة ومما ي�شار �إليه �أ ّن جميع الباحثني اكتفوا بالداللة

الإح�صائية ال�ستنتاج الفروق بني م�ستويات املتغريات امل�ستقلة  ،وتف�سري نتائجهم واتخاذ

قراراتهم ومل ي�شريوا �إىل الداللة العملية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

امل�ستويات املختلفة للقوة؟ “ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت تق�سيم فئات القوة �إىل �أربعة فئات

واجلدول رقم ( )2يبني ذلك.

اجلدول رقم ()2
عدد الفر�ضيات الإح�صائية الدالة وغري الدالة موزعة ح�سب
فئات قوة االختبار ونوع االختبار الإح�صائي
املجموع الكلي
املجموع
غري دال
دال
فئات القوة
315
(121 )194
(110 )149
*(11 )45
�صفر – 0.5
25
(17 )8
(16 )2
(1 )6
0.75 – 0.501
3
(2 )1
(1 )0
(1 )1
0.8 – 0.751
102
(86 )16
(49 )8
(37 )8
1 – 0.801
445
(226 )219
(176 )159
(50 )60
املجموع

* ي�شري الرقم املوجود بني قو�سني �إىل البيانات اخلا�صة باالختبار( ، )Fوالرقم خارج القو�س �إىل البيانات اخلا�صة باالختبار()t

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أ ّن حوايل ( )%71من الفر�ضيات التي اختربت كانت قوة االختبار

الإح�صائي فيها ت�ساوى � 0.5أو �أقل �أي �أن احتمال الرف�ض ال�صادق للفر�ضية ال�صفرية اخلا�صة

با�ستخدام هذه االختبارات ال يتعدى الن�صف وك�أن الباحث يعتمد قراره لقبول �أو رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية �إىل احتمال ظهور ال�صورة �أو الكتابة عند رمى قطعة نقود غري متحيزة

بدال من االعتماد على االختبار االح�صائى مما يثري ال�شك وعدم الثقة فى النتائج.

و�أ�شارت النتائج اىل �أن ما ن�سبته ( )%10فقط من الفر�ضيات املفحو�صة دالة اح�صائيا

وقوة االختبار لها عالية مما يعنى �سالمة وقوة القرار املتخذ وهذه ن�سبة متوا�ضعة جدا .

كما بينت النتائج �أن ما ن�سبته ( )%6من الفر�ضيات كانت قوة االختبار الإح�صائي فيها

متو�سطة وحوايل ( )%23من الفر�ضيات كانت قوة االختبار الإح�صائي فيها عالية.

وقد �شكلت االختبارات الإح�صائية غري الدالة �إح�صائيا ً وال�ضعيفة يف قوتها ( )%58من

االختبارات يف عينة الدرا�سة وقد يعود ذلك �إىل عدم وجود فروق �أو �أ ّن الفروق موجودة ولكن

�ضعف قوة االختبار حال دون الك�شف عنها.

�أما االختبارات الإح�صائية الدالة �إح�صائيا ً وال�ضعيفة يف قوتها فقد �شكلت حوايل ()%13

وهذا يعني �أ ّن القيمة العلمية للقرارات املبينة عليها م�شكوك فيها.

و�أ�شارت النتائج �أي�ضا ً �أن ما ن�سبته ( )%13من الفر�ضيات املفحو�صة غري دالة اح�صائيا وقوة

االختبار لها عالية مما يعني �أ ّن هناك فروق �أو �أثر للمتغري امل�ستقل ولكن الإح�صائي امل�ستخدم
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ن�ص ال�س�ؤال الثاين على“ :كيف تتوزع قوة االختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة ح�سب
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ف�شل يف الك�شف عن هذه الفروق وقد يكون �سبب ذلك �ضعف الت�صميم الإح�صائي
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امل�ستخدم يف فح�ص الفر�ضيات ال�صفرية �أو انتهاك الباحث لبع�ض االفرتا�ضات املتعلقة

با�ستخدام الإح�صائي املنا�سب حيث ي�ؤدي انتهاك االفرتا�ضات �إىل ت�ضخيم اخلط�أ من النوع

الأِول  Type I errorمما يدفع الباحث �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية وهي �صحيحة باملقابل
ميكن �أن يقبل الباحث الفر�ضية ال�صفرية وهي خط�أ نتيجة لت�ضخيم اخلط�أ من النوع الثاين
 Type II errorكما �أن ا�ستخدام الباحث �أ�سلوبا �إح�صائيا ال يتفق نظريا مع االفرتا�ضات

املتوفرة فى تلك البيانات ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى اخلط�أ املعياري ،وبالتايل يح�صل الباحث
على داللة �إح�صائية غري حقيقية.)Bormond & Robert, 2005( .

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث يف الدرا�سة احلالية على“ :كيف تتوزع قوة االختبارات الإح�صائية

امل�ستخدمة ح�سب امل�ستويات املختلفة حلجم الأثر؟” وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت تق�سيم

فئات القوة �إىل �أربعة فئات وحجم الأثر �إىل ثالثة فئات مع مالحظة عدم ت�ضمني اجلدول عدد
الفر�ضيات التى لها حجم �أثر �أقل من احلد الأدنى الذى حدده كوهني واجلدول رقم ( )3يبني

ذلك.

حجم الأثر
فئات القوة
0.5-0
0.75-0.50
0.8-0.75
1-080
املجموع

اجلدول رقم ()3
عدد الفر�ضيات الدالة وغري الدالة موزعة ح�سب فئة القوة
وحجم الأثر لكل من االح�صائى ( )tو()F
كبري
متو�سط
�صغري
غري دال
دال
غري دال
دال
غري دال
دال
)0( 0
)2( 2
)0( 3
)5( 0
)4( 17
)7( 0
)0( 0
)1( 0
)0( 0
)0( 0
)2( 12
)2( 1
)0( 0
)1( 0
)0( 0
)0( 0
)0( 0
)0( 1
)7( 10
)6( 10
)1( 18
)1( 17 )0( 19
)1( 9
)7( 10 )10( 12
)1( 21
)6( 17 )6( 48 )10( 11

الرقم بني الأقوا�س يدل على قيمة االختبار ()F

املجموع
)18( 22
)5( 13
)1( 1
)16( 83
)40( 119

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن ما ن�سبته ( )%49.6من الفر�ضيات التى اختربت بوا�سطة

االح�صائى ( )tقد اقرتنت بحجم �أثر �صغري  ،و�أن ( )%51فقط من الفر�ضيات حققت معيار

كوهن� ،أما بالن�سبة للفر�ضيات التى اقرتنت بحجم �أثر متو�سط �أو كبري فنجد ما ن�سبته

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )%97و( )%95من الفر�ضيات التى اختربت حققت معيار كوهن مما يدلل على �أهمية حجم
�أما فيما يتعلق باالح�صائى ( )Fفيتبني من خالل اجلدول �أن ما ن�سبته ( )%40من الفر�ضيات

التى اختربت قد اقرتنت بحجم �أثر �صغري  ،و�أن ( )%6منها حققت معيار كوهن � ،أما بالن�سبة

للفر�ضيات التى اقرتنت بحجم �أثر متو�سط �أو كبري فنجد �أن ما ن�سبته ( )%63من الفر�ضيات
التى اختربت حققت معيار كوهن مما يدلل على �أهمية حجم الأثر فى حتديد قوة االختبار

االح�صائى.

ولدرا�سة العالقة بني قوة االختبار وحجم الأثر مت ا�ستخدام اختبار مربع كاى لال�ستقالل

لكل اختبار على حدة ،وبلغت قيم مربع كاى املح�سوبة( )22.39( ، )31.7لكل من اختبار ()t

و( )Fعلى التواىل  ،وهى قيم دالة اح�صائيا عند م�ستوى داللة (.)0.05

وهذا يعنى وجود عالقة قوية بني حجم الأثر  ،وقوة االختبار االح�صائى حيث بلغت قيم

معامل االقرتان ( )0.46و( )0.59لكل من اختبارى ( )tو( )Fعلى التواىل لأن القيمة العظمى

ملعامل االرتباط فى جدول التوافق فى هذه احلالة (.)0.82

خال�صة القول �أنه يجب االنتباه �إىل حجم العينة املنا�سب  ،والت�صميم االح�صائى للدرا�سة

ل�ضمان قوة اختبار ال تقل عن ( ، )0.8كما �أن كتابة النتائج ب�أ�شكال �أخرى ك�إ�ضافة فرتات
الثقة التى ت�سمح للقارئ بتحديد قوة االختبار من خالل حتديد حجم فرتة الثقة (الأ�صغر

تعرب عن الفرتة ،والأكرب تعرب عن القوة) ،وحجم الأثر وحتليل بوا�سون وكتابة القيمة االحتمالية
جلميع االختبارات ولي�س فقط لالختبارات الدالة �إح�صائيا جميعها تدعم وتعزز نتائج البحث

وتزود القارئ بفهم �أعمق للنتائج .

ومما ال �شك فيه �أن حتليل قوة االختبار االح�صائى ال ميكن �أن ينفى الدور الأ�سا�سي للداللة

الإح�صائية ولكن دوره يعترب مكمال لدور الداللة الإح�صائية  ،فاختبارات الداللة الإح�صائية

ال تزود القارئ باملعلومات الكافية لرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،ف�ضال عن ت�أثرها بحجم العينة
فجميع الفر�ضيات ال�صفرية �سوف يتم رف�ضها عند م�ستوى معني من حجم العينة  ،وعليه
فان الأثر العملي حلجم الأثر �سيكون قليال.

التو�صيات

 .1الباحثون بالإ�شارة �إىل مقدار حجم الأثر وقوة االختبار وذلك لفهم نتائج درا�ساتهم ب�صورة

�أف�ضل واالعتماد على هذه النتائج لبناء �أبحاث وفق �أ�س�س نظرية �سليمة.
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الأثر فى حتديد قوة االختبار االح�صائى.
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 .2ن�رش الثقافة الإح�صائية يف �أو�ساط الباحثني من خالل �إعطاء دورات �إلزامية للأ�ساتذة يف
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جمال التحليالت الإح�صائية.

 .3عر�ض البحوث املقبولة للن�رش باملجلة على متخ�ص�ص يف الإح�صاء �أو القيا�س والتقومي

وال يكتفي ب�آراء املحكمني خ�صو�صا �إذا مل يكونوا متخ�ص�صني يف الإح�صاء �أو القيا�س
والتقومي.

� .4إ�ضافة �أحد الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف الإح�صاء �أو القيا�س والتقومي لهيئة حترير املجلة.
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