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تقديرات المعالم للفقرات ودقتها وفقًا للنموذج اللوجستي ثالثي
المعلمة أثناء مُعالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الدولية
()TIMSS, 2011

د.إخالص إمساعيل العطيان *
الملخص

هد د هذ ه ددرا ال لا ددد نل ددا قح د د س ددبد ال د د المتطره ددد ه ددر ا تب ددالال قد د م

ال ل ددد

) ،(TIMSS, 2011الكشف عن ق د رال المادال للر درال هاتودا ه ل دا لل مدلوج اللل سدتر

ثالثددر المالمددد ءث ددال ةااليددد ال د المتطرهددد هددر ا تبددالال قد م
ال

ال ل ددد (.)TIMSS, 2011

المتطرهد بطر د الر

الص ار ةااليتوا بطر د

قكل ذ الا د ةن  531هرهال ،ق قح
ةتل ط البتر ،ق الحك علا هاد ق ر الماال با تخ ام الخطأ الما الي كمؤشر هاد.

ءظوددرل ال تددايم ا م دال ةتطرهددد هددر ا تبددال ةدداهي الر ات د ال سددبت ( ،)%6.40هددر ةدداهي

الالددلم سددبت ( ،)%8.29ءن ء ددللذ ددرم ال د المتطرهددد ل د ءثددر ن يددابر ء ي د األ ددال

بمااليد ال

المتطرهد هر ا لال األهراه با تبالال قد م

ال ل دد ( )2011هدر الر اتد ال علدا

الل ددط الحسددابر لت د رال ةاددال الر درال (التم ددو التخم د ن) هاتوددا ،هددر الالددلم علددا الل ددط
الحسددابر لت د رال ةالمددد التم ددو هاتوددا ،ء حن ء ددللذ ام ترددار بددال المتطره دد ل د ءثددر ن يددابر
ء يد األ ددال

بمااليدد ال د المتطرهدد ل د لال األهدراه با تبددالال قد م

ال ل ددد ( )2011هددر

ةاهي الاللم علا الل ط الحسابر لت رال ةالمد (التخم ن) هاتوا ،هادد ق د ر ةالمدد الصدالبد،
هر ةاهي الر ات ال علا الل ط الحسابر لت رال ةالمد الصالبد هاتودا ،ء حن ء دللذ ا دتب ا

ال

قم

المتطرهد ل ءثر ن يابر ء ي األ ال

لمااليد ال

المتطرهد هر ا لال األهراه با تبالال

ال ل د ( )2011هر ةاهي الاللم علا الل ط الحسابر لت رال ةالمد الصالبد.

الكلمد ددال المرتا د ددد :ا تبد ددال  ،TIMSSالر ات د د ال ،الالد ددلم ،ال د د المتطرهد ددد ،ةااليد ددد ال د د
المتطرهد ،الخطأ الما الي ل اد الت ر.
* وزارة الرتبية والتعليم ،األردن.
022

Estimating Items Parameters and Accuracy According to
Three-parameter logistic model during Outliers Treatment
of Timss Scores Data
Dr.Akhlas Ismail Mohammad Alatyan
Ministry Of Education
Jordan
Abstract
This study aimed to identify the percent of Outlier values in
TIMSS international tests (TIMSS, 2011) and the impact of the
method of treatment (deleting, keeping, replacement) in the
students' scores at TIMSS test in accuracy of the estimation Items
Parameters according to item response theory according to the
used three–parameter logistic model. The sample consisted of
(531) students, and pointed out the Outlier values by the Box-plot
method. It used the trimmed mean in replacing the Outlier values,
and it used the standard error for accuracy of estimating, which
showed there were Outlier value at the maths data percent of
%6.40, Outlier values in science percent of %8.29.
The results showed that the method of deleting the Outlier
values had a positive effect, and it was advised that it was the best
and the most successful method of Treatment with the Outlier
values in TIMSS 2011 in maths on the mean estimated Items
parameters (discrimination and guessing) and its accuracy, and in
science on the mean estimated discrimination parameter and its
accuracy.The method of keeping the Outlier values had a positive
effect, and it is advised that it was the best and the most successful
method of Treatment with the Outlier values in TIMSS 2011 in
science on the mean estimated Items parameters (difficulties).
Keywords: TIMSS test, Maths, Science, Outlier values,
Treatment method of Outlier, Standard Error for Accuracy of
Estimating
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 -1ة ةد ال لا د:
إن موضوع القيم املتطرفة يف البيانات اإلحصائية وأثر وجود هذه القيم وانعكاساته على دقة
التحليالت اإلحصائية موضع اهتمام العديد من الباحثني يف معظم حبوثهم ،فقد ورد عن ( & Barnett
 )Lewis, 1977أن االهتمام بالقيم املتطرفة يف جمموعة البيانات اإلحصائية يعود إىل ما يزيد على
قرنني ،وتناول العديد من الباحثني موضوع دراسة القيم املتطرفة يف حبوثهم وطرائق الكشف عنها ومعاجلتها
وأسباهبا وأثرها يف دقة النتائج ،وكانت هناك دراسات عديدة قام هبا الباحثون لدراسة موضوع القيم
املتطرفة من قبل الباحثني إذ ذكر ليو و ُوو و زامبو ( & Liu
املتطرفة ،ومت وضع تعريفات عدة للقيم ّ
املتطرف ( )Person outliersهو الفرد الذي تكون
 )Wu & Zumbo ,2010أن الفرد ّ
استجاباته بعيدة عن حدود أمناط االستجابة على بعض الفقرات أو كلها ،فالقيمة املتطرفة غري متجانسة
مع بقية البيانات ،ويشري سيو ) )Seo, 2006إىل أن معظم جمموعات البيانات احلقيقية حتتوي على قيم
متطرفة؛ وهذه القيم بعيدة عن بقية البيانات وقد ختتلف من جمموعة إىل أخرى ،وقد يؤدي وجود القيم
أيضا
املتطرفة إىل انتهاك بعض االفرتاضات اليت تقوم عليها بعض التحليالت اإلحصائية للبيانات ،ويرى ً
كل من (جواد وكمال2009 ،؛ حيىي2009 ،؛ محودات2009 ،؛ هادي2010 ،؛ شاكر2009 ،؛
 Osborne and Overbay, 2004؛ Hawkins, 1980؛ Dan & Ijeoma,
2013a؛ :)Rahman and Al Amri, 2011أن القيم املتطرفة جمموعة من القيم غري الطبيعية،
وهي أكرب أو أصغر من جمموعة البيانات األخرى ،وقد يؤثر وجودها على البيانات وتتسبب يف نتائج
ضعيفة ،وتأخذ منطاً خمتلفاً من التوزيعات وال تتمثل بنمط معني ،وال تنسجم مع النمط العام للبيانات،
وهي قيم غري منطقية ومنحرفة وغري متسقة وخمتلفة وبعيدة عن باقي مكونات العينة اليت وجدت فيها ،وقد
تنشأ من توزيعات خمتلطة ،وتوزيعها خمتلف عن باقي املشاهدات ضمن العينة الواحدة ،ووجودها بالبيانات
يؤدي إىل استنتاجات مضللة وبعيدة عن الواقع بالنسبة للظواهر اليت يتم دراستها ،وكانت بدايات فكرة
دراستها عن طريق أفكار بسيطة معتمدة على احلدس والتخمني ،مت توليدها باستخدام آلية خمتلفة ،وهي
قيم مشكوك فيها من قبل الباحثني وقد تكون ملوثة  ،Contaminantsويؤكد هري وبالك وبابني
وأندرسون وتاثام ( )Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2006أنه جيب حتديد
القيم املتطرفة بالبيانات ،سواء أكانت كبرية أم صغرية ألن هلا أثراً على نتائج التحليالت اإلحصائية ،ومثة
أسباب عدة تؤدي إىل ظهور القيم املتطرفة وهي كما ذكر( :قاسم وإمساعيل2008 ،؛ حيىي،
Barnett & Lewis, 1977; Hawkins, 1980; 2009؛ Osborne & Overbay,
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2004؛ Hossain, 1989؛ Seo, 2006؛ )Dan & Ijeoma, 2013aأخطاء يف عملية
اختيار العينات ،ويف إمكانية استجابة بعض األفراد استجابة خمتلفة عن باقي أفراد العينة ،وقد تنتج عن
االختالف األصلي ) (Inherent Variabilityأو أخطاء القياس غري املتوقعة من األفراد اليت حتدث
بسبب التخمني ،أو نقص الرغبة لدى األفراد باالستجابة بسبب التعب أو الغفلة وعدم االنتباه ،أو عدم
فهم التعليمات أو هبدف إفشال البحث ،وأخطاء سببها خلل يف املقياس املستخدم يف عملية القياس ،وقد
يكون سبب ظهور القيم املتطرفة التوزيع امللوث  ،Contaminated Distributionأوأخطاء
البيانات أثناء مجعها ،وتسجيلها وإدخاهلا للحاسوب أو حتضريها للتحليل ،أو الفشل يف عملية املعايرة،
ُ
متطرفة أثناء تطبيق الدراسة
املتطرفة بسبب أخطاء يف منهجية البحث ،كأن حتدث أشياء ّ
فقد تظهر القيم ّ
على األفراد ،وقد يكون جمتمع القيم املتطرفة خمتلفاً عن جمتمع البحث لباقي املشاهدات ،وقد تظهر القيم
املتطرفة نتيجة الختيار البيانات من توزيعات ملتوية ،أو بسبب قياسات غري صحيحة ،أو تأيت من قيم
جمتمعية خمتلفة عن بقية البيانات ،أو من افرتاضات التوزيع اخلاطئة حول توزيع البيانات ،وقد يكون هلا
سليب على حتليل البيانات؛ يتمثل بانتهاك افرتاض التوزيع الطبيعي يف التحليالت أحادية املتغري،
تأثريٌ ٌ
وانتهاك افرتاض الكروية والطبيعيّة املتعددة بالتحليالت متعددة املتغريات ،وزيادة احتماالت اخلطأ من النوع
األول والثاين ،ونقصان قوة االختبارات اإلحصائية والتحيز يف تقديرات املعامل.
وقد صنف سيو ( )Seo, 2006القيم املتطرفة إىل صنفني :الصنف األول القيم املتطرفة اليت
ميكن أن يكون هلا فائدة وتعطي معلومات عديدة عن البيانات ،والصنف الثاين القيم املتطرفة اليت ميكن أن
يكون هلا أثر سليب ،وتبعد توزيع البيانات عن التوزيع الطبيعي ،وتزيد تباين اخلطأ وجتعل التقديرات متحيزة.
وقد مت إجراء هذه الدراسة للكشف عن نسبة القيم املتطرفة ،والكشف عن تقديرات املعامل للفقرات ودقتها
يف أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة يف اختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011وف ًقا لنظرية االستجابة
للفقرة ،وهي كما أشار ) (Mislevy & Bock, 1990من التطورات احلديثة يف جماالت القياس
الرتبوي والنفسي ،فقد ظهرت هذه النظرية نتيجة الصعوبات اليت واجهت نظرية القياس الكالسيكية،
وهتدف هذه النظرية إىل حتديد العالقة بني أداء الفرد يف اختبار ما وبني السمات أو القدرات الكامنة وراء
هذا األداء ،إذ ميكن االستدالل على مقدارها من السلوك املالحظ للفرد باستخدام عمليات إحصائية ،ومت
استخدام منوذجها اللوجسيت ثالثي املعلمة هبذه الدراسة الحتوائه على مجيع املعامل للفقرات ،ومت استخدام
طريقة األرجحية العظمى اهلامشية يف هذه الدراسة لتقدير معامل الفقرات ،واخلطأ املعياري للحكم على دقة
تقدير املعامل ،ومت استخدام نتائج اختبار تيمس الدويل  2011للكشف عن القيم املتطرفة فيها.
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هناك عدد من الطرائق اإلحصائية تستخدم للكشف عن القيم املتطرفة مبجموعة البيانات وأهم
هذه الطرائق كما ذكر Kutner, Neter & Wasserman, 2005( :؛ & Belsley, Kuh
Welsch, 2004؛ Fox, 1997؛ Ampanthong & Suwattee, 2009؛ Seo,
 ،2006إمساعيل2001،؛ البيايت ودغا1996 ،؛ الشمريي2005 ،؛ ;)Olewuezi, 2011
املتطرفة
االحنراف املعياري  : Standard Deviationيعد من أبسط األساليب لتحديد القيم ّ
متطرفة إذا وقعت خارج القيمتني التاليتني2SD :
مبجموعة البيانات ،وميكن اعتبار املشاهدة كقيمة ّ
 ،(3SD Method:حيث : :الوسط
(،)Method:
احلسايب جملموعة البيانات،

 :االحنراف املعياري جملموعة البيانات ،ال ل د الما ال د ،Z-Score

والفكرة الرئيسة هلذا األسلوب أنه إذا كانت تتبع توزيعاً طبيعياً ) N(μ,σفإن  Zتتبع توزيعاً طبيعياً
معيارياً ) ،N(0,1أي إذا كانت القيمة املطلقة للدرجة املعيارية للمشاهدة تزيد على القيمة [ ]3تعد
متطرفة.
املشاهدة قيمة ّ
الدرجة املعيارية املع ّدلة  :The Modified Z-Scoreقد يتأثر الوسط احلسايب واالحنراف
املعياري بالقيم البعيدة ،ولذلك نستخدم أسلوب الدرجة املعيارية املع ّدلة العتماده على الوسيط والوسيط
متطرفة إذا كانت القيمة املطلقة للدرجة
للقيمة املطلقة لالحنراف عن الوسيط  ،MADوتعد القيمة ّ
املعيارية املع ّدلة هلا أكرب من  ،3.3اختبار جروب  ،Grubb’s testويستخدم هذا االختبار للكشف
املتطرفة يف جمموعة البيانات أحادية املتغري ،ويفرتض التوزيع الطبيعي للبيانات ويتم الكشف عن
عن القيم ّ
متطرفة واحدة كل مرة ،وعزهلا وتكرار العملية.
قيمة ّ
طريقة توكي (الرسم الصندوقي) ) :Tukey's (Box plotيعد هذا األسلوب أكثر حساسية
املتطرفة بالبيانات ،العتماده على الربيعيات  ،Quartilesلذلك متّ اعتماده
بالكشف عن القيم
ّ
املتطرفة يتم حساب املدى الربيعي  IQR = Q3 – Q1حيث:
بالدراسة احلالية ،ولتحديد القيم ّ
 :Q1الربيع األول ،وهو القيمة اليت يقل عنها أو يساويها  53%من القيم :Q3 ،الربيع الثالث وهو
القيمة اليت يقل عنها أو يساويها  53%من القيم ،وحساب احلدود الداخلية  ،Inner fencesوفق
العالقة ، [ Q1 – 1.5 IQR, Q3 + 1.5 IQR ]:وحساب احلدود اخلارجية Outer
 ،fencesوفق العالقة [ Q1 – 3 IQR, Q3 + 3 IQR ] :وتعد القيمة متطرفة إذا وقعت بني
احلدود الداخلية واحلدود اخلارجية ،واستخدمت هذه الطريقة يف هذه الدراسة ألهنا حسب رأي
الباحثني(محودات ; 2009 ،حيىي; 2009 ،شاكر )Seo, 2006; 2009 ،أفضل الطرائق للكشف
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عن القيم املتطرفة بالبيانات ،وتبني القيم ذات التطرف القوي وذات التطرف املعتدل ،وهي أكثر الطرق
فاعلية لتحديد القيم املتطرفة.
وهناك عدد من الطرائق تستخدم ملعاجلة القيم املتطرفة يف البيانات أمهها:
ُ
 -1 -1طريقة احلذف:
ويرى قاسم وإمساعيل ) (2008والنعيمي ( )2012أن ظهور القيم املتطرفة يف جمموعة البيانات يؤثر كثرياً
الع ْم ِري
يف حتليلها ،ويف معظم األوقات جيب حذف القيم املتطرفة يف البيانات ،وذكر رمحان و َ
) (Rahman and Al Amri, 2011القيم املتطرفة يف البيانات حتذف لتحسني دقة معامالت
التقدير.
 -5 -1االحتفاظ بالقيم املتطرفة:
واقرتح املختار ) (1980عدداً من االحتماالت اليت تستخدم ملعاجلة القيم املتطرفة يف البيانات
ُ
ومن ضمنها االحتفاظ بالقيم املتطرفة ،ألنه يفيد يف نتائج التحليالت اإلحصائية وتفسري الظواهر
املدروسة.
 -3 -1استبدال القيم املتطرفة يف البيانات:
تتم ُمعاجلة القيم املتطرفة يف البيانات واستبداهلا بطرائق االستبدال املختلفة اليت من أمهها:
أ -طريقة الوسط احلسايب التعويضي  :Winsorized Meanذكر أبو النور ( ( 2010أن هذه
الطريقة عبارة عن وسط حسايب جملموعة من البيانات مت تقدير القيم املتطرفة فيها عن طريق قيم قريبة منها
بدل حذفها.
ب -طريقة الوسط احلسايب املبتور  :Trimmed Meanمن أكثر األساليب فاعلية يف ُمعاجلة القيم
املتطرفة لعدم تأثره هبا بشكل كبري ،كما يُع ّد مق ّدراً جيداً لوسط اجملتمع وذلك لقدرته على ختفيض تأثري
ّ
املتطرفة يف عينات األفراد ،ولذلك متّ اعتماده يف الدراسة احلالية وألمهيته ومرونته وكفاءته ،أما حسابه
القيم ّ
فيتم بعد حذف  J%من أكرب القيم و J%من أقل القيم يف جمموعة البيانات بعد ترتيب البيانات تصاعدياً
أو تنازلياً ،وحساب الوسط احلسايب لبقية القيم  (100- 2J(%مبجموعة البيانات ( Mann,
املتطرفة حسب أسلوب الوسط املبتور يتم ترتيب القيم تصاعدياً ،مث يتم حذف
 ،)2009وملُعاجلة القيم ّ
أكرب قيمة وأصغر قيمة من البيانات بعد ترتيبها ،وإجياد وسط حسايب مبتور لـِ ( )n -2من القيم ميثل
املتطرفة (.)Walfish, 2006
القيمة التقديرية للقيمة ّ
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وافرتض توكي ) (Tukey ,1962أن عدد القيم املراد برتها يف الطرفني متساوية ،وذلك
لصعوبة حتديد موقع القيم املتطرفة ،وهذه الطريقة مميزة وتعطي أفضل النتائج باستبدال القيم املتطرفة،
ويرى( :الفتال وانرتانيك2009،؛ واجلبوري1990 ،؛ والشمريي2005 ،؛ ومحودات2009 ،؛ ودبدوب
ويونس2006 ،؛ والزعيب والطالفحة )2006 ،أنه يتم استبدال القيم املتطرفة بطريقة الوسط احلسايب
فضال عن القيم املتطرفة وإجياد الوسط احلسايب الذي
املبتور من خالل حذف أكرب املشاهدات بالعمودً ،
تقديرا للقيمة املتطرفة ،وهذه الطريقة من أفضل وأدق الطرق باستبدال القيم املتطرفة ،وتعطي أفضل
ميثل ً
النتائج باستبدال القيم املتطرفة ،وملا هلذه الطريقة من ميزات متعددة مثل الدقة والسهولة واملرونة والكفاءة
اليت أمجع عليها معظم الباحثني واملهتمني ،إذ تعد من أكثر األساليب فاعلية باستبدال القيم املتطرفة،
ولتميزها من الطرائق األخرى مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة الستبدال القيم املتطرفة بالبيانات ،فهي
مميزة وتعطي أفضل النتائج عند استبدال القيم املتطرفة يف البيانات.
والقيم املتطرفة تؤثر يف دقة تقدير املعامل للفقرات لذا جاءت هذه الدراسة من أجل كشف نسبة
القيم املتطرفة ،وكشف تقديرات املعامل للفقرات ودقتها أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة يف اختبارات تيمس
الدولية ( ،)TIMSS, 2011وف ًقا للنموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة ،وقد بُنيت هذه النظرية على عدد
من االفرتاضات اليت جيب أن يتم حتقيقها يف البيانات املستمدة من االختبار ،لكي تؤدي إىل العديد من
النتائج املوثوق هبا كما ذكر كل من ( 1985; Crocker and Algina, 1986
Hambleton and Swaminathan,؛ ،) Allen & Yen, 1979وهي :احادية
البعد  Unidimensionalityأي هناك مسة واحدة  /قدرة كامنة واحدة مسؤولة عن أداء الفرد يف
االختبار ،واالستقالل املوضعي  Local Independenceاستجابة املفحوص (ضمن قدرة معينة)
عن زوج من الفقرات مستقلة إحصائيا ،والتحرر من السرعة  Non Speedenessأي قدرة الفرد هي
العامل الرئيسي الستجابته على االختبار ،ومنحىن خصائص الفقرة )Item (ICC
 Characteristic Curveوهو دالة رياضية تربط بني مستوى القدرة ( ) واحتمالية اإلجابة
 ،وظهرت مناذج خمتلفة لنظرية االستجابة للفقرة ،متكننا من حتديد احتمالية
الصحيحة على الفقرة
إجابة الفرد ذي القدرة على الفقرة ،وأشهر النماذج األحادية اليت تالئم الفقرات ثنائية التدريج كما
ذكر ،)Baker, 2001; Hambleton & Swaminathan, 1985( :النموذج اللوجسيت
أحادي املعلمة (منوذج راش)  1PLالذي يفرتض أن الفقرات هلا نفس مستوى القدرة التمييزية ،ومعامل
التخمني جلميع الفقرات يساوي صفراً ( ،) = 0وختتلف الفقرات فقط مبعامل الصعوبة
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( ).

 ،والنموذج اللوجسيت ثنائي املعلمة (منوذج برينبوم)  2PLيفرتض أن

معامل التخمني جلميع الفقرات يساوي صفراً ،وختتلف الفقرات مبعامل الصعوبة ( ) ومعامل التمييز
والنموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة (منوذج لورد)  3PLوهو املعتمد
( ).
بالدراسة ،يفرتض اختالف الفقرات (مبعامل الصعوبة ( ) ،معامل التمييز ( ) ،ومعامل التخمني ( ))
احتمالية اجابة الفرد صحيحة على الفقرة.
حيث:
ويعد تقدير معامل الفقرات ودقتها من املكونات األساسية هلذه النظرية ،وهناك طرق عدة يتم
استخدامها لتقدير املعامل اللوجستية للفقرات وأمهها طريقة األرجحية العظمى اهلامشية Maximum
 Marginal Likelihood estimationوهي اليت تطبق على النماذج اللوجستية األحادية
والثنائية والثالثية كما ذكرDeGruijter &Van Der kamp,2005; Hambleton ( :
 .)and Swaminathan ,1985ومت االعتماد عليها يف هذه الدراسة لتقدير املعامل للفقرات ،وفيما
يتعلق بدقة تقدير معامل الفقرات ،أشار هامبلتون وجونز ( (Hambleton and Jones, 1993إىل
أنه جيب التحقق من مدى دقة التقدير ،ومثة عدة وسائل للكشف عنها أبرزها :اخلطأ املعياري بالتقدير
)  (SEEاملستخدم يف هذه الدراسة كمؤشر دقة.

 -2ال لا ال الساب د:

وجه بعض الباحثني اهتمامهم للقيم املتطرفة فظهرت بعض الدراسات ذات
يف الفرتة األخرية ّ
العالقة مبوضوع الدراسة ،إذ أجرى نوفوتن ) (Novotny, 2001دراسة حبثت يف أثر القيم املتطرفة
املتعددة املتغريات يف مصفوفة التغاير للكشف عن تأثري القيم املتطرفة يف تقديرات املعامل وتقييم النماذج
والختبار مناذج حمددة ،وبينت النتائج أن وجود القيم املتطرفة واالحتفاظ هبا ال يؤثر يف قرارات قبول
النموذج املستخدم أو رفضه ،وأن القيم املتطرفة ليست دائما مبثابة قيم مؤثرة ،وليست مجيع املقاييس
تكشف عن القيم املتطرفة.
وركز زميرمان ) (Zimmerman, 2001يف دراسته على تأثري القيم املتطرفة باالختبارات
املعلمية والالمعلمية وبينت الدراسة اخلاصة باختبار  tاملعلمي أن القيم املتطرفة تقلل من احتمالية حدوث
زيادة يف األخطاء من النوع األول ،وتعمل على زيادة احتمالية حدوث اخلطأ من النوع الثاين ،وختفض قوة
االختبار ،أما اختبار مان ويتين وويلكوكسون الالمعلمي ،فإن القيم املتطرفة فيه تعمل على زيادة احتمالية حدوث
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األخطاء من النوع الثاين وتقلل قوة االختبار ،أي للدرجات املتطرفة تأثري على اختبار  tاملعلمي ،ولكن االحتفاظ هبا
ليس له أي تأثري على االختبار الالمعلمي.
أما دراسة اوسبورن واوفرباي ( )Osborne & Overbay, 2004فهدفت للكشف عن
أثر القيم املتطرفة يف نتائج حتليالت االرتباط واختبار tوحتليل التباين ،ومت دراسة أثر القيم املتطرفة يف
مع ّدالت اخلطأ من النوع األول والثاين وتبني أن القيم املتطرفة تؤثر سلبًا يف معامالت االرتباط وتزيد الداللة
اإلحصائية ملعامل االرتباط عند حذفها وتقل األخطاء بصورة دالة إحصائيًا ،ويصبح أقرب لقيمة معامل
االرتباط احلقيقي باجملتمع ،ووجود قيم متطرفة يؤثر سلباً يف داللة اختبار tوحتليل التباين ويقلل األخطاء
وحيسن نتائج التحليالت اإلحصائية.
وأجرى سيو ) (Seo, 2006دراسة حول مقارنة طرائق الكشف عن القيم املتطرفة مبجموعة
البيانات أحادية املتغري ،ومت تطوير بعض األساليب للكشف عن القيم املتطرفة ،وتبني أن بعضها حساسة
للقيم املتطرفة كطريقة االحنراف املعياري ،وبعضها تقاوم القيم املتطرفة كطريقة توكي ،وقد يكون للقيم
املتطرفة تأثري سليب على حتليل البيانات ،وقد توفر معلومات مفيدة عن البيانات ،والقيم املتطرفة تتغري بضوء
حتما ستظهر
االلتواء والكشف عنها وتقصيها ،وقد تظهر حبال توزبع متصل السمة ألي معلمة ،ولكنها ً
عند التوزيعات امللتوية ،فإذا كانت البيانات ملتوية فسوف تشمل قيماً متطرفة ،وكلما كان االلتواء متطرفاً
أكثر ازدادت القيم املتطرفة ،وأسلوب الرسم الصندوقي يزداد فيه عدد القيم املتطرفة عندما تكون التوزيعات
ملتوية ،أو االحنراف املعياري للقدرات صغرياً.
وركزت دراسة دبدوب ويونس ) (2006على الكشف عن تأثري القيم املتطرفة يف نتائج حتليل
اعتمادا على قيمة معامل التحديد  R2والقيمة التقديرية لتباين اجملتمع /متوسط مربعات اخلطأ
االحندار
ً
) ،(MSEومت الكشف عن القيم املتطرفة بطريقة الرسم الصندوقي ،ومعاجلتها بطريقة الوسط احلسايب
املبتور ،وتبني أن القيم املتطرفة أثرت يف تركيبة النموذج وبنيته ونتائج حتليل االحندار ،وليس من الضروري أن
يؤثر وجود القيم املتطرفة واالحتفاظ هبا سلبًا يف النتائج ،وليس بالضرورة أن تؤدي معاجلتها لزيادة قيمة
معامل التحديد  R2واخنفاض بقيمة  ،MSEوأوصت الدراسة بالكشف عن القيم املتطرفة.
وتضمنت دراسة قاسم وإمساعيل ) (2008الكشف عن القيم املتطرفة وحتديدها يف االحندار
اخلطي البسيط ومعاجلتها بالطرائق املناسبة ،وعدم حذفها عن طريق استخدام أسلوب بييز  Bayesباستخدام
معاينة جبس  ،Gibbsوتضمن توزيعني أحدمها ملوث واآلخر خال من القيم املتطرفة ،ومت تطبيق النتائج
النظرية على بيانات حقيقية ،وتبني أن حتديد القيم املتطرفة بأسلوب بييز حيل العديد من املسائل املعقدة
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وتكون النتائج دقيقة ،وتبني أن القيم املتطرفة تأيت من البيانات اليت تعود لتوزيعات غري متماثلة فيها التواء
عال حنو اليسار أو اليمني.
وهناك دراسة أخرى أجراها جيمنيز ) (Jimenez, 2011للتحقيق يف اآلثار املرتتبة على وجود
القيم املتطرفة مع الفقرات املشرتكة بتقديرات املعامل بنظرية االستجابة للفقرة ،وأظهرت النتائج أنه يف
حاالت وجود فقرات متطرفة بالفقرات املشرتكة كانت األخطاء متفاوتة يف األسلوبني ،وأن وجود الفقرات
املتطرفة يزيد أخطاء املعادلة ،وليس مثة تفاعل بني القيم املتطرفة واملعامل بالبيانات أي االحتفاظ بالقيم
املتطرفة ليس له أي أثر سليب على املعامل.
وأشارت دراسة أوليوزي ) (Olewuezi, 2011عن مواصفات النموذج األحادي املتطرف إىل
أن القيم املتطرفة هلا تأثري على البيانات وعلى التحاليل اإلحصائية والنتائج ،وأثبتت اإلحصاءات املستمدة
من البيانات اليت تشمل القيم املتطرفة ضرورة تضمينها وعدم حذفها واالحتفاظ هبا يف التحاليل اإلحصائية
ملعرفة تأثرياهتا على نتائج التحليالت اإلحصائية ،ووجودها مؤشر على وجود البيانات اليت ختتلف عن باقي
بيانات اجملموعة.
ويف دراسة قامت هبا النعيمي ) (2012للكشف عن القيم املتطرفة ومعاجلتها بالطريقة احلصينة
ومقارنتها بطرائق أخرى ،مت ُمعاجلة القيم املتطرفة بأسلوبني األسلوب األول يتم عن طريق زيادة حجم العينة
بالنسبة لألعوام األخرى ،واألسلوب الثاين عن طريق استخدام بعض الطرائق احلصينة للكشف عن القيم
املتطرفة ،وأهم النتائج ضرورة الكشف عن القيم املتطرفة وعالجها ،وميكن حذفها فقط إذا كان سببها
أخطاء التسجيل للمشاهدات أو بسبب األجهزة.
وقام يونغ ) ( Yong , 2013بإجراء دراسة باستخدام أسلوب االحندار اخلطي للكشف عن
القيم املتطرفة يف النظرية احلديثة بالقياس يف معادلة الفقرات املشرتكة ،وأكدت النتائج ضرورة الكشف عن
الفقرات املشرتكة املتطرفة ومعاجلتها بالطرائق املناسبة ملا هلا من تأثريات سلبية وملوثة على جمموعة البيانات
والنتائج.
فيما يتعلق بالدراسات السابقة كان هناك اتفاق عام بني أغلب الباحثني على وجود القيم املتطرفة يف
جمموعة البيانات تساهم بزيادة األخطاء وحتيز يف تقديرات اإلحصاءات واملعامل وتؤثر سلبيًا على النتائج ،وهناك
دراسات بينت أن للقيم املتطرفة أثراً إجيابياً ،ودراسات بينت أن هلا أثراً سلبياً ،وعلى الرغم من غزارة اإلنتاج
العلمي مبختلف مفردات الدراسات فإن ما مييز هذه الدراسة أهنا جاءت بصورة خمتلفة من أجل الكشف
عن تقديرات معامل الفقرات ودقة تقديرها يف أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة يف بيانات اختبار تيمس الدويل
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لعام  ،2011وبيان نسبة القيم املتطرفة يف االختبار ،ومت استخدام النموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة،
ومعظم الدراسات السابقة متت من خالل بيانات حماكاةال بيانات فعلية كما يف هذه الدراسة لذلك تعد
استكماال للدراسات السابقة للوصول إىل أدق النتائج.
هذه الدراسة
ً
 -3ةشكلد ال لا د ء ئلتوا:

غالبا ما يواجه الباحثون بعض املشاكل بسبب وجود القيم املتطرفة يف البيانات ملا هلذه القيم من تأثري على
نتائج االختبارات والتحليل اإلحصائي للبيانات ،لذا البد للباحث أ ْن يعرف أثر ُمعاجلة هذه القيم عند تقدير معامل
الفقرات ودقة تقدير معامل الفقرات ،وهناك عدد من األحباث اليت مت إجراؤها للكشف عن القيم املتطرفة يف
البيانات ،ولكن مل يتم التطرق إىل طبيعة تأثري القيم املتطرفة يف تقديرات معامل الفقرات ودقتها ،لذا حتددت مشكلة
الدراسة بالكشف عن نسبة القيم املتطرفة يف البيانات ،والكشف عن تقديرات املعامل للفقرات ودقتها أثناء ُمعاجلة
القيم املتطرفة باستخدام النموذج ثالثي املعلمة- ،ويف حدود علم الباحثة -هناك ندرة بالدراسات اليت تناولت هذا
اجلانب ،وألغراض الدراسة احلالية مت االستعانة باختبار تيمس ( )2011للكشف عن تقديرات املعامل للفقرات
ودقتها أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة هبذا االختبار ،ومربرات استخدام هذا االختبار أمهية االختبار ونتائجه ،ووجود
حجم البيانات الفعلية الكبري الذي ال ميكن توفريه بتطبيق اختبارات ُمعدة من قبل الباحثني ،وألن مستوى أداء
الطلبة هبذه الدورة كان مرتاجعاً وخارجاً عن السياق املعتاد ،يف حني عزا بعضهم هذا الرتاجع لعدم جدية الطلبة
باإلجابة عن فقرات االختبار ،إذ رمبا تساهم هذه الدراسة بتشخيص احلالة بالكشف عن مدى جدية الطلبة
باإلجابة عن فقرات االختبار ،والكشف عن تقديرات املعامل للفقرات ودقتها أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة هبذا
االختبار ،وتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1 -3ما نسبة القيم املتطرفة يف درجات طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس
الدولية املنعقدة يف العام  2011يف مبحثي العلوم والرياض
 -5 -3ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس
الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة التمييز ودقة تقدير معلمة التمييز؟
 -3 -3ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس
الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة الصعوبة ودقة تقدير معلمة الصعوبة؟
 -4 -3ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس
الدولية ( (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة التخمني ودقة تقدير معلمة التخمني؟
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 -4ءه ام ال لا د:
هتدف الدراسة لتحديد نسبة القيم املتطرفة بدرجات الطلبة األردنيني بالصف الثامن األساسي
باختبارات تيمس الدولية ) ،(2011والكشف عن تقديرات املعامل للفقرات ودقتها أثناء ُمعاجلة القيم
املتطرفة يف اختبارات تيمس الدولية ( ،)TIMSS, 2011وف ًقا للنموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة،
باالعتماد على اخلطأ املعياري كمؤشر للدقة.

 -5ءهم د ال لا د:

إن النجاح بتطبيق نظرية االستجابة للفقرة يعتمد على تقدير معامل الفقرات ودقتها ،لذا هذه
الدراسة حاولت الكشف عن تقديرات معامل الفقرات ودقتها يف أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة باختبار تيمس
( ،)2011وهذه الدراسة تأيت استكماال جلهود الباحثني حول القيم املتطرفة ،بالكشف عن تقديرات
املعامل للفقرات ودقتها يف أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة باختبار تيمس ( )2011وف ًقا للنموذج اللوجسيت
ثالثي املعلمة ،ومتثلت أمهية الدراسة جبانبني نظري وتطبيقي فمن حيث األمهية النظرية فإن الدراسة يتوقع
أن تسهم يف:
 -1 -3الكشف عن نسبة القيم املتطرفة باختبار تيمس الدويل ( )2011وانعكاسه على ترتيب األردن
الدويل يف االختبار.
 -5 -3الكشف عن تقديرات املعامل للفقرات ودقتها يف أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة باختبار تيمس الدويل
( )2011وف ًقا للنموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة ،وتسهيل مهمة الباحثني بتقدمي األسلوب األكثر فاعلية
مبُعاجلة القيم املتطرفة.
 -3 -3دعم الدراسات واألحباث املتعلقة بدراسة أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف البيانات على تقديرات
معامل الفقرات وعلى دقتها أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة وف ًقا لنموذج نظرية االستجابة للفقرة الثالثي .أما من
الناحية العملية فإن الدراسة يتوقع أن تساهم فيما يلي:
 -4 -3هذه الدراسة تعود بفائدة كبرية على الباحثني واألوساط الرتبوية واملسؤولني عن االختبارات
وصانعي القرارات عن أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة عندما تتواجد ببيانات النماذج املختلفة لالختبارات املطبّقة
على الطلبة ضمن براجمها.
 -3 -3ميكن أ ْن تفيد من هذه الدراسة اجلهات املتخصصة يف بناء االختبارات اليت هتتم بنظرية
االستجابة للفقرة ومعامل الفقرات ودقة تقدير معامل الفقرات وموضوع القيم املتطرفة يف البيانات.
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 -6 -3هلذه الدراسة فائدة كبرية على الصعيد التطبيقي وواقع احلياة ومواقفها املختلفة؛ ويوفر إمكانية
التفسري والتشخيص واختاذ قرارات سليمة ،وحتسني اإلحصائيات املتعلقة بأداء الطلبة ،والوصول لنتائج
أكثر دقة بالتقييمات الرتبوية ،وأمهيتها ألغراض حبثية وخدمة أغراض القياس كافة ،وإعداد اختبارات تتمتع
بكفاءة.

 - 6التار رال امصطال د اإل راي د:
 -1-6نظرية االستجابة للفقرة  :Item Response Theoryهي اجتاه حديث يف القياس
الرتبوي والنفسي وتفتـرض أنه ميكـن التنبـؤ بـأداء األفراد يف ضـوء خاصـية مميـزة هلـذا األداء تسـمى السـمات
وتفتـرض وجـود مسة واحدة تكمـن خلـف اسـتجابات الفـرد عن فقرات االختبـار ،ومت االعتماد على هذه
النظرية يف هذه الدراسة.
 -5 -6اخلطأ املعياري يف التقدير :Standard Error of the Estimateهو القيمة املتوقعة
لالحنراف املعياري ألخطاء التقدير وكلما اخنفضت قيمته كان مؤشراً جلودة التقدير ،واستخدم بالدراسة
مؤشراً على دقة التقدير.
 -3 -6القيمة املتطرفة  :Outliersجمموعة من القيم بعيدة ومنحرفة وغري متسقة مع باقي قيم العينة
وخمتلفة عنها ،وتقع خارج سياق منط البيانات ،والدراسة احلالية يكشف أهنا تقع خارج حدود الرسم
الصندوقي.
 -4 -6اختبار تيمس الدويل (TIMSS: Trends in International Mathematics
) and Science Studyهو اختبار عاملي تشرف عليه الرابطة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي يف
أمسرتدام/هولندا ،لتقييم حتصيل الطالب مباديت الرياضيات والعلوم بالصف الثامن والرابع األساسيني،
ويهدف لدراسة فاعلية املناهج ،ويركز على السياسات التعليمية واستخدمت نتائجه للكشف عن القيم
املتطرفة فيه لتحقيق غرض الدراسة.
 -3 -6معامل الفقرات :وهي قيم إحصائية تقدر مبعادالت رياضية ناجتة عن النموذج اللوجسيت ثالثي
املعلمة ،وتشمل معامل التمييز والتخمني والصعوبة ومت استخدامها يف هذه الدراسة.
 -6 -6تقدير معامل الفقرات :هي عملية التعبري الكمي عن املعامل وهي من املكونات األساسية يف
االختبارات ،ومت تقدير املعامل يف هذه الدراسة بطريقة األرجحية العظمى.
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 -7ةح هال ال لا د:
اقتصرت الدراسة على النموذج اللوجسيت ثالثي املعلمة ،وبيانات اختبار  TIMSSلعام،2011

والعينة  531فرداً ،وبرامج التحليل اإلحصائي( ،)bilog –mg3 ،spssأسلوب واحد للكشف عن
القيم املتطرفة ،وأسلوب واحد لعالجها.

 -8الطر د اإل رالال:
 -1-8جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة يف االختبار الدويل تيمس من مجيع طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني
املشاركني يف االختبار الدويل تيمس عام  ،2011وتألف العدد اإلمجايل من  7694طالبًا وطالبةً من
 230مدرسة اختريت بالطريقة العشوائية من جمتمع مدارس األردن ،وتألفت العينة النهائية للدراسة من
 531طالبًا.
 -5 -8أداة الدراسة:
مت تطبيق هذه الدراسة اعتماداً على بيانات االختبار الدويل تيمس ) (TIMSS, 2011لطلبة
الصف الثامن األساسي األردنيني ،ويطبق االختبار كل أربع سنوات للصفني الثامن والرابع األساسيني ،ومت
تطبيقه منذ عام  1995والدورة اخلامسة يف عام  ،2011وكان عدد الدول املشاركة يف الدورة اخلامسة
( )45دولة ،منها ( )11دولة عربية ومن ضمنها األردن ،ومت يف هذه الدراسة اختيار الكراسة االختبارية
ذات الرقم  11ألهنا حتتوي على أكرب عدد من فقرات االختيار من متعدد الختباري الرياضيات والعلوم،
وهبذا فإن عينة الدراسة النهائية مكونة من  531طالبًا وطالبةً ممن استجابوا لفقرات الكراسة اإلحصائية
ذات الرقم .11
وفيما يلي نبذة عن هذا االختبار :كما ورد يف التقرير الوطين االردين عن الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات  TIMSS 2011يف املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية.
الفئة املستهدفة يف اختبار تيمس :طلبة الصف الرابع األساسي وطلبة الصف الثامن األساسي.
أمهية اختبار  TIMSSوأهدافه :مساعدة القائمني على التعليم بدعم الدراسات الرتبوية وتطوير مهارات
التدريس ،وإعادة النظر باملناهج الدراسية ،وتطوير النظام الرتبوي واالرتقاء مبخرجاته ومعرفة مستوى
التحصيل عند الطالب وتقييمهم ومقارنتهم مع الدول األخرى ،وتنمية مهارات التفكري العلمي ،وإعداد
الرتبويني وإكساهبم اخلربة.
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طريقة بناء أسئلة اختبارات تيمس  :TIMSSيتم صياغة السؤال بطريقة تدفع للتفكري بفهم واستيعاب
السؤال وكيفية تطبيقه وحتليل عناصره وتركيب جزئياته بطريقة سليمة ،ويقدم السؤال كمشكلة أو صورة أو
رسم ختطيطي.
مراحل اختبار تيمس( :مرحلة اإلعداد ،مرحلة التطبيق ،مرحلة التصحيح ،مرحلة التحليل ،مرحلة كتابة
التقرير).
صدق وثبات أداة الدراسة (اختبار تيمس) :ورد عن اخلياط ( )2012أنه مت التوصل إىل دالالت صدق
اختبار تيمس ( )TIMSS, 2011عرب التحقق من صدق احملتوى من خالل حتديد الفقرات
ومصادرها ،وماذا تقيس كل فقرة؟ وطريقة صياغتها وحتكيمها؟ ومت التحقق من الصدق بداللة احملك ،ومت
إجياد معامل االرتباط بني درجات الطلبة على االختبار ودرجاهتم مبادة الرياضيات؛ وبلغت قيمته
( ،)0.87ومت إجياد ثبات االختبار باستخدام معامل كرونباخ α؛ ومت حتليل فقرات االختبار جلميع أفراد
العينة ،وبلغت قيمة معامل الثبات لالختبار (.)0.90
نتائج اختبار تيمس الدويل  :2011بينت نتائج الدراسة اختالف حتصيل الطلبة عام  2011ولصاحل عام
 2007إذ بلغ حجم الرتاجع بالرياضيات  21عالمة والعلوم  33عالمة ،وبلغ متوسط األداء بالرياضيات
 406عالمة ،واملتوسط العام الدويل جلميع الدول كان 467عالمة ،أي متوسط األداء بالرياضيات لطلبة
األردن يقل  61عالمة عن املتوسط الدويل العام ،وحصل األردن على الرتتيب  35على املستوى الدويل،
وعلى املستوى العريب حقق الرتتيب السادس ،وبالنسبة للعلوم بلغ متوسط األداء لطلبة األردن  449مقارنة
باملتوسط العام الدويل جلميع الدول املشاركة الذي كان  477عالمة ،أي إن متوسط األداء بالعلوم يقل
28عالمة عن املتوسط الدويل العام ،وعلى مستوى املشاركة العربية حقق األردن الرتتيب الثالث.
 -3 -8متغريات الدراسة:
 -1-3 -8املتغري املستقل :وهو أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة املكتشفة يف البيانات اخلاصة باستجابات
الطلبة على فقرات اختباري الرياضيات والعلوم ويتكون من ثالثة مستويات؛ هي :االحتفاظ بقيم القدرة
ومعاجلة قيم القدرة املتطرفة
املتطرفة يف جمموعة البيانات ،وحذف قيم القدرة املتطرفة يف جمموعة البياناتُ ،
يف جمموعة البيانات.
 -5 -3 -8املتغريات التابعة :معامل الفقرات(الصعوبة ،التمييز ،التخمني) ،اخلطأ املعياري كمؤشر لدقة
التقدير.
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 -4 -8املعاجلات اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام أسلوب الرسم الصندوقي  Box-Plotللكشف عن
القيم املتطرفة يف استجابات الطلبة ،وحساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ،وإجراء حتليل التباين
للقياسات املتكررة للمعامل ولألخطاء املعيارية للمعامل لفقرات االختبار ،واستخدام اختبار
 Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط احلسابية للمعامل ولألخطاء املعيارية ملعامل
فقرات االختبار وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
 -9تايم ال لا د:

 -1 -9لإلجابة عن سؤال الدراسة األول؛ الذي ينص على " :ما نسبة القيم املتطرفة يف درجات طلبة
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية املنعقدة يف العام  2011يف مبحثي العلوم
والرياضيات؟"
مت استخدام أسلوب الرسم الصندوقي  Box Plotللكشف عن القيم املتطرفة يف البيانات
اخلاصة بالدراسة ،ومت اختيار عينة الدراسة املكونة من  526طالبًا وطالبةً ممن أجابوا عن األسئلة
املوضوعية بالرزمة االختبارية ذات الرقم  11باختبار الرياضيات ،حيث تبني وجود  34قيمة متطرفة
لدرجات الطلبة باختبار الرياضيات وبنسبة ( ،)%6.40ومت اختيار عينة الدراسة املكونة من  521طالبًا
وطالبةً ممن أجابوا على األسئلة املوضوعية يف الرزمة االختبارية ذات الرقم  11باختبار العلوم ،وتبني وجود
 44قيمة متطرفة لدرجات الطلبة باختبار العلوم وبنسبة ( ،)%8.29ويبني اجلدول 1اإلحصاءات
الوصفية اخلاصة بالرسم الصندوقي ونسبة القيم املتطرفة.
مت استخدام أسلوب الرسم الصندوقي  Box Plotللكشف عن القيم املتطرفة يف البيانات
اخلاصة بالدراسة ،ومت اختيار عينة الدراسة املكونة من  526طالبًا وطالبةً ممن أجابوا عن األسئلة
املوضوعية بالرزمة االختبارية ذات الرقم  11باختبار الرياضيات ،وتبني وجود  34قيمة متطرفة لدرجات
الطلبة باختبار الرياضيات وبنسبة ( ،)%6.40ومت اختيار عينة الدراسة املكونة من  521طالبًا وطالبةً
ممن أجابوا على األسئلة املوضوعية يف الرزمة االختبارية ذات الرقم  11باختبار العلوم ،وتبني وجود 44
قيمة متطرفة لدرجات الطلبة باختبار العلوم وبنسبة ( ،)%8.29ويبني اجلدول 1اإلحصاءات الوصفية
اخلاصة بالرسم الصندوقي ونسبة القيم املتطرفة.
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اجلدول 1
اإلح صاءات الوصفية اخلاصة بالرسم الصندوقي ونسبة القيم املتطرفة يف اختباري الرياضيات والعلوم.
القيمة

اإلحصائي

رياضيات

علوم

قيمة القدرة العظمى
عدد القيم املتطرفة فوق احلد األعلى
نسبة القيم املتطرفة فوق احلد األعلى
احلد األعلى للرسم الصندوقي
الربيعي الثالث
املدى الربيعي
الربيعي األول
احلد األدىن للرسم الصندوقي
عدد القيم املتطرفة دون احلد األدىن

4.00
12
%2.26
3.3814
0.7591
1.7482
-0.9891
-3.6114
22

2.23
ال يوجد
3.0745
0.8469
1.4850
-0.6381
-2.8657
44

نسبة القيم املتطرفة دون احلد الدىن
قيمة القدرة الصغرى
نسبة القيم املتطرفة الكلية
نسبة القيم غري املتطرفة الكلية

%4.14
-4.00
%6.40
%93.6

%8.29
-4.00
%8.29
%91.71

 -5 -9لإلجابة عن أسئلة الدراسة الثاين والثالث والرابع ومناقشتهم ،مت استبدال القيم املتطرفة يف اختبار
تيمس الدويل فتم استبدال  34قيمة متطرفة يف الرياضيات ،واجلدول  2يبني أرقام الطلبة ذوي الدرجات
املتطرفة ،ودرجاهتم قبل االستبدال وبعدها ،و 44قيمة متطرفة بالعلوم ،واجلدول  3يبني أرقام الطلبة ذوي
الدرجات املتطرفة ،ودرجاهتم قبل االستبدال وبعدها باستخدام الوسط احلسايب املبتور Trimmed
.Mean
اجلدول 2
القيم املتطرفة لدرجات الطلبة قبل االستبدال وبعدها الختبار الرياضيات.
رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

13
29
33
58
86
135
149

4.000
-3.719
-4.000
-4.000
4.000
-4.000
-4.000

-0.184
-0.141
-0.180
-0.180
-0.183
-0.181
-0.182

295
299
322
324
332
353
363

-3.626
4.000
3.974
-4.000
-3.626
-4.000
3.886

-0.127
-0.182
-0.184
-0.185
-0.120
-0.184
-0.185

157
159
190

-4.000
-4.000
3.802

-0.182
-0.183
-0.185

371
373
379

-3.719
-4.000
-4.000

-0.134
-0.177
-0.169
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رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

193
231
240
243
256
280
289

3.464
3.394
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000

-0.185
-0.185
-0.184
-0.184
-0.185
-0.185
-0.185

423
453
476
506
513
517
527

-4.000
4.000
4.000
4.000
-4.000
4.000
-4.000

-0.162
-0.182
-0.181
-0.180
-0.155
-0.180
-0.155

رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

رقم الطالب

قبل االستبدال

بعد االستبدال

29
31

-4.000
-3.935

-0.130
0.037

294
320

-4.000
-3.653

-0.070
0.098

37
82
91
94
124
128
131
133
144
145

-3.624
-4.000
-3.931
-4.000
-3.901
-4.000
-3.270
-3.270
-3.269
-3.251

0.112
-0.123
0.060
-0.115
0.091
-0.108
0.126
0.132
0.139
0.172

324
332
342
373
385
403
405
407
413
417

-4.000
-3.942
-4.000
-4.000
-3.640
-3.269
-4.000
-3.257
-3.934
-4.000

-0.063
0.029
-0.055
-0.047
0.105
0.146
-0.040
0.159
0.052
-0.032

149
192
204
245
247
256
263
268
283
287

-3.905
-3.923
-3.232
-4.000
-3.257
-4.000
-4.000
-3.613
-4.000
-3.255

0.083
0.068
0.178
-0.100
0.152
-0.093
-0.085
0.119
-0.078
0.165

446
450
465
467
468
469
497
522
524
531

-3.911
-4.000
-4.000
-3.935
-3.228
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000

0.075
-0.024
-0.017
0.045
0.185
-0.009
-0.001
0.006
0.014
0.022

اجلدول 3
القيم املتطرفة لدرجات الطلبة قبل االستبدال وبعدها الختبار العلوم.

النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الثاين الذي نص على :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على
تقدير معلمة التمييز وعلى دقة تقدير معلمة التمييز؟
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ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعلمة
(التمييز) ولألخطاء املعيارية ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة الصف الثامن األساسي
األردنيني يف ماديت الرياضيات والعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة (احتفاظ ،حذف ،استبدال)،
كما يف اجلدول .4
النتائج اخلاصة مبعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة يف مادة الرياضيات:
جدول 4
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة التمييز لفقرات االختبار لعينة الدراسة بالرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة.
أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة

املعلمة

احتفاظ
حذف

التمييز

استبدال

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

0.634
0.469

0.237
0.188

1.193

0.331

يالحظ من اجلدول  4أن الوسط احلسايب ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات وف ًقا
ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االحتفاظ واالستبدال مبعاجلتها.
واالحنراف املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة
القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب االحتفاظ واالستبدال مبعاجلتها.
يالحظ من اجلدول  4وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات االختبار
بالرياضيات ناجتة عن اختالف مستويات ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت
إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التمييز لفقرات االختبار وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
جدول 5
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة.

آثار االختبارات لـ:

داخل أسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة
بني الفقرات

الكلي

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

معلمة التمييز

4.03

2

2.01

47.39

0.00

اخلطأ

1.11

26

0.04

الكلي
اخلطأ

5.13
1.52
6.65

28
13
41

0.18
0.12
0.16

يتضح من اجلدول  5وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل بالرياضيات يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛
وللكشف عن مواقع الفروق مت استخدام اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط
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احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة،
ذلك كما باجلدول .6
جدول 6
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات اختبار
تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
التمييز

Bonferroni

الوسط احلسايب

حذف

احتفاظ

استبدال

0.47

0.63

1.19

حذف

0.47

احتفاظ

0.63

0.16

استبدال

1.19

0.72

0.56

يتضح من اجلدول  6أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس
بالرياضيات كان أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلويب
(احلذف واالحتفاظ) ،ويتضح أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس
بالرياضيات كان أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنةً بأسلوب احلذف
مبُعاجلة القيم املتطرفة.
وأيضا مت حساب اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس لدى
طلبة عينة الدراسة مبادة الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة أي دقة تقدير معلمة التمييز.
جدول 7
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار لطلبة عينة الدراسة مبادة الرياضيات
وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.116

0.018

حذف

0.100

0.016

استبدال

0.374

0.166

التمييز

يالحظ من اجلدول  7أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار يف
الرياضيات وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االحتفاظ واالستبدال مبعاجلتها،
وأن االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار مبادة الرياضيات وف ًقا ألسلوب
احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب االحتفاظ واالستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة.
ويالحظ من اجلدول  7وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز
لفقرات اختبار تيمس يف الرياضيات ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وهبدف
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التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة
التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة ،كما يف اجلدول .8
اجلدول 8
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع
املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

اخلطأ املعياري للتمييز

0.66

2

0.33

34.46

0.00

اخلطأ (اخلطأ املعياري للتمييز)

0.25

26

0.01

الكلي

0.91

28

0.03

اخلطأ

0.12
1.03

13
41

0.01
0.03

آثار االختبارات لـ:
داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة
بني الفقرات

الكلي

يتضح من اجلدول  8وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني األوساط
احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالرياضيات يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛
وللكشف عن مواقع الفروق مت استخدام اختبار Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط
احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة ،كما باجلدول .9
اجلدول 9
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز
لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري للتمييز

Bonferroni
حذف
احتفاظ
استبدال

حذف

احتفاظ

استبدال

الوسط احلسايب

0.10

0.12

0.37

0.10
0.12
0.37

0.02
0.27

0.26

يتضح من اجلدول  9أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات
االختبار بالرياضيات أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب
االستبدال ،والفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار أقل بفارق
جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنةً بأسلوب االستبدال ،والفرق بني الوسطني
احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالرياضيات أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب
احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنةً باالحتفاظ.
النتائج اخلاصة مبعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة يف مادة العلوم:
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لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعلمة
(التمييز) لفقرات االختبار لعينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
جدول 10
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة التمييز لفقرات االختبار لعينة الدراسة مبادة العلوم وفقًا ألسلوب مُعاجلة القيم
املتطرفة.

املعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

1.927

1.264

حذف

1.502

1.228

استبدال

1.690

1.105

التمييز

يالحظ من اجلدول  10أن الوسط احلسايب ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب
احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االستبدال واالحتفاظ مبعاجلتها ،وأن االحنراف املعياري
ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب
احلذف واالحتفاظ مبعاجلتها ،ويالحظ من اجلدول وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة
التمييز لفقرات اختبار تيمس بالعلوم ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ ومت إجراء
حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اجلدول 11
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة.
آثار االختبارات
لـ:

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة
بني الفقرات
الكلي

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة اإلحصائية

معلمة التمييز

1.64

2

0.82

18.79

0.00

اخلطأ (معلمة التمييز)

1.48

34

0.04

الكلي
اخلطأ

3.12
72.08
75.19

36
17
53

0.09
4.24
1.42

يتضح من اجلدول  11وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ ولكشف مواقع
الفروق مت استخدام اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط احلسابية ملعلمة
التمييز لفقرات االختبار بالعلوم كما يف اجلدول .12
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اجلدول 12
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية ملعلمة التمييز لفقرات اختبار
تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
التمييز

Bonferroni

الوسط
احلسايب

حذف
استبدال
احتفاظ

1.50
1.69
1.93

حذف

استبدال

احتفاظ

1.50

1.69

1.93

0.19
0.43

0.24

يتضح من اجلدول  12أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة التمييز لفقرات االختبار يف العلوم
كان أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بكل من أسلويب (احلذف،
االستبدال) ،كذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية
للخطأ املعياري ملعلمة (التمييز) لفقرات االختبار لطلبة عينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة كما باجلدول.13
جدول 13
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار لطلبة عينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة
التمييز

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.406

0.194

حذف

0.347

0.215

استبدال

0.423

0.228

يالحظ من اجلدول  13أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالعلوم
وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االحتفاظ واالستبدال مبعاجلتها ،ويالحظ من
اجلدول  13وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التمييز للفقرات يف العلوم
ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ ومت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة
للخطأ املعياري ملعلمة التمييز للفقرات يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
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اجلدول 14
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:
داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة
بني الفقرات
الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
جمموع املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

مصدر
التباين
معلمة اخلطأ املعياري للتمييز

0.06

2

0.03

6.51

0.00

اخلطأ (معلمة اخلطأ املعياري للتمييز)

0.15

34

0.00

الكلي
اخلطأ

0.21
2.16
2.37

36
17
53

0.01
0.13
0.04

يتضح من اجلدول  14وجود فروق دالة إحصائيًا بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
التمييز لفقرات االختبار بالعلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللكشف عن مواقع الفروق مت
استخدام اختبار  Bonferronللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري
ملعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس بالعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة ،كما باجلدول .15
اجلدول 15
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
التمييز لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
حذف

احتفاظ

استبدال

اخلطأ املعياري للتمييز
Bonferroni

الوسط احلسايب

0.35

0.41

0.42

حذف
احتفاظ
استبدال

0.35
0.41
0.42

0.06
0.08

0.02

يتضح من اجلدول  15أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التمييز للفقرات يف
العلوم أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب االستبدال مبعاجلتها،
كما يتضح من اجلدول  15أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات
االختبار يف العلوم أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنةً بأسلوب
االحتفاظ مبعاجلتها.
 -3 -9النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الثالث الذي نص على :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على
تقدير معلمة الصعوبة ودقة تقدير معلمة الصعوبة؟ ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ مت حساب
األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعلمة (الصعوبة) ولألخطاء املعيارية ملعلمة الصعوبة لفقرات
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االختبار لدى طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف ماديت الرياضيات والعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة (احتفاظ ،حذف ،استبدال)
النتائج اخلاصة مبعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة مبادة الرياضيات:
جدول 16
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة الصعوبة فقرات االختبار لدى عينة الدراسة مبادة الرياضيات وف ًقا ألسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة.
املعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

2.287

1.966

حذف

3.004

2.762

استبدال

2.510

1.660

الصعوبة

يالحظ من اجلدول  16أن الوسط احلسايب ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا
ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف مبعاجلتها ،واالحنراف
املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار بالرياضيات وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلتها أصغر من أسلويب
االحتفاظ واحلذف .ويالحظ من اجلدول  16وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة الصعوبة
لفقرات اختبار الرياضيات الختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق
الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة،كما باجلدول.17
اجلدول 17
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
متوسط
جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

مصدر
التباين

معلمة الصعوبة

3.77

2

1.89

4.41

0.02

اخلطأ (معلمة الصعوبة)

11.12

26

0.43

الكلي
اخلطأ

14.89
174.11
189.00

28
13
41

0.53
13.39
4.61

آثار االختبارات لـ:
داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة
بني الفقرات
الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

يتضح من اجلدول  17وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار بالرياضيات يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللكشف عن
مواقع الفروق فقد مت استخدام اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط احلسابية
ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
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اجلدول 18
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية ملعلمة الصعوبة لفقرات
اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
احتفاظ

استبدال

حذف

الصعوبة

Bonferroni

الوسط احلسايب

2.29

2.51

3.00

احتفاظ
استبدال
حذف

2.29
2.51
3.00

0.22
0.72

0.49

يتضح من اجلدول  18أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس
الدويل يف الرياضيات أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب
االحتفاظ مبعاجلتها.
وأيضا مت حساب اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس لدى
عينة الدراسة يف مادة الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة أي دقة تقدير معلمة الصعوبة.
جدول 19
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار لعينة الدراسة يف مادة الرياضيات
وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.536

0.465

حذف

0.885

0.816

استبدال

0.590

0.517

يالحظ من اجلدول  19أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار
الرياضيات وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االستبدال
واحلذف مبعاجلتها ،واالحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا
ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االستبدال واحلذف مبُعاجلة القيم
املتطرفة .ويالحظ من اجلدول  19وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق
من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة
لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
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اجلدول 20
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.

آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

اخلطأ املعياري للصعوبة

0.99

2

0.49

10.80

0.00

اخلطأ (اخلطأ املعياري للصعوبة)

1.19

26

0.05

الكلي
اخلطأ

2.18
13.74
15.92

28
13
41

0.08
1.06
0.39

بني الفقرات

الكلي

يتضح من اجلدول 20وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  α=0.05بني األوساط
احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛
وللكشف عن مواقع الفروق مت استخدام اختبار Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط
احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة ،كما باجلدول . 21
اجلدول21
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
احتفاظ

استبدال

حذف

Bonferroni

الوسط احلسايب

0.54

0.59

0.88

اخلطأ املعياري للصعوبة

احتفاظ
استبدال
حذف

0.54
0.59
0.88

0.05
0.35

0.29

يتضح من اجلدول  21أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات
اختبار الرياضيات أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب
احلذف مبعاجلتها كما يتضح من اجلدول  21أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة
مقارنةً بأسلوب احلذف مبعاجلتها.
النتائج املتعلقة مبعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس لدى طلبة عينة الدراسة يف مادة العلوم :لإلجابة عن
سؤال الدراسة الثالث؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعلمة (الصعوبة) لفقرات اختبار
تيمس الدويل لدى طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف مادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة (احتفاظ ،حذف ،استبدال) ،وذلك كما يف اجلدول .22
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جدول 22
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار لعينة الدراسة يف مادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة.
املعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.648

1.347

حذف

0.389

5.829

استبدال

0.183

3.243

الصعوبة

يالحظ من اجلدول  22أن الوسط احلسايب ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب
االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب احلذف واالحتفاظ مبُعاجلتها ،واالحنراف املعياري ملعلمة
الصعوبة لفقرات االختبار وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االستبدال
واحلذف مبُعاجلتها ،ويالحظ من اجلدول  22وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة الصعوبة
لفقرات اختبار العلوم الختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق
الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة ،كما باجلدول .23
اجلدول 23
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب معاجلة القيم
املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

معلمة الصعوبة

9.71

اخلطأ (معلمة الصعوبة)

200.66

بني الفقرات

الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة اإلحصائية

2

4.85

0.82

0.45

34

5.90

الكلي
اخلطأ

210.37
586.59
796.97

36
17
53

5.84
34.51
15.04

يتضح من اجلدول  23عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني
األوساط احلسابية ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة.
ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للخطأ
املعياري ملعلمة (الصعوبة) لفقرات االختبار لعينة الدراسة يف مادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة.
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جدول 24
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار لعينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

احتفاظ

0.232

0.122

حذف

0.685

1.438

استبدال

0.470

0.770

يالحظ من اجلدول  24أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار العلوم
وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف مبعاجلتها ،واالحنراف
املعياري للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار وف ًقا ألسلوب االحتفاظ أصغر من أسلويب
االستبدال واحلذف مبُعاجلتها
ويالحظ من اجلدول  24وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة؛ وهبدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ
املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اجلدول25
نتا ئج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

معلمة اخلطأ املعياري للصعوبة

1.85

2

0.92

1.98

0.15

اخلطأ (معلمة اخلطأ املعياري للصعوبة)

15.83

34

0.47

الكلي
اخلطأ

17.67
29.65
47.33

36
17
53

0.49
1.74
0.89

بني الفقرات

الكلي

يتضح من اجلدول  25عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني
األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس يف العلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة.
 -4 -9النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الرابع الذي نصه :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على
تقدير معلمة التخمني ودقة تقدير معلمة التخمني؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع؛ مت حساب األوساط
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احلسابية واالحنرافات املعيارية لألخطاء املعيارية وملعلمة (التخمني) لفقرات االختبار لدى الطلبة
بالرياضيات والعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة كما باجلدول .26
النتائج املتعلقة مبعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة يف مادة الرياضيات:
جدول 26
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة التخمني لفقرات االختبار لعينة الدراسة بالرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة.
املعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.026

0.006

حذف

0.021

0.007

استبدال

0.165

0.070

التخمني

يالحظ من اجلدول  26أن الوسط احلسايب ملعلمة التخمني لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا
ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر من أسلويب االحتفاظ واالستبدال مبُعاجلتها ،واالحنراف
املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار بالرياضيات وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلتها أصغر من أسلويب
احلذف واالستبدال .ويالحظ من اجلدول  26وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة التخمني
لفقرات االختبار بالرياضيات الختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق من جوهرية
الفروق الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التخمني لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة كما باجلدول .27
اجلدول 27
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

معلمة التخمني

0.19

اخلطأ (معلمة التخمني)

0.04

الكلي
اخلطأ

0.22
0.03
0.25

بني الفقرات
الكلي

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

67.06

0.00

2

0.09

26

0.00

28
13
41

0.01
0.00
0.01

يتضح من اجلدول  27وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس يف الرياضيات يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛
وللكشف عن مواقع الفروق فقد مت استخدام اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني

002

تقديرات المعالم للفقرات ودقتها وفقًا للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة ......................................د .العطيان

األوساط احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة ،وذلك كما يف اجلدول .28
اجلدول 28
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات
اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
حذف

احتفاظ

استبدال

Bonferroni

الوسط احلسايب

0.02

0.03

0.16

التخمني

حذف
احتفاظ
استبدال

0.02
0.03
0.16

0.004
0.143

0.139

يتضح من اجلدول  28أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس
الدويل يف الرياضيات كان أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بكل
من أسلويب (احلذف ،واالحتفاظ) ،ويتضح من اجلدول  28أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة
التخمني لفقرات اختبار الرياضيات أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة
مقارنةً بأسلوب احلذف مبعاجلتها.
وأيضا مت حساب اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس لدى
طلبة عينة الدراسة مبادة الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة أي دقة تقدير معلمة التخمني.
جدول 29
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار لعينة الدراسة بالرياضيات وفق
أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة
التخمني

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.034

0.009

حذف

0.032

0.011

استبدال

0.036

0.026

يالحظ من اجلدول  29أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار
الرياضيات وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االحتفاظ
واالستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،ويالحظ من اجلدول  29وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية
للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار بالرياضيات ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة
القيم املتطرفة؛ و مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار
تيمس الدويل يف الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
022

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .…..…............... .المجلد السادس عشر -العدد الثاني8102 -

اجلدول 30
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
الرياضيات وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع
املربعات

قيمة ف احملسوبة

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

اخلطأ املعياري للتخمني

0.00014

2

0.00007

0.43

اخلطأ (اخلطأ املعياري للتخمني)

0.00415

26

0.00016

الكلي
اخلطأ

0.00429
0.00744
0.01173

28
13
41

0.00015
0.00057
0.00029

بني الفقرات

الكلي

الداللة
اإلحصائية

0.65

يتضح من اجلدول  30عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني
األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف الرياضيات يُعزى
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
النتائج املتعلقة مبعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة يف مادة العلوم:
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعلمة (التخمني)
لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة عينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
جدول 31
اإلحصاءات الوصفية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس لدى عينة الدراسة مبادة العلوم وف ًقا ألسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة.
املعلمة

التخمني

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.240

0.073

حذف

0.274

0.097

استبدال

0.279

0.098

كذلك يالحظ من اجلدول  31أن الوسط احلسايب ملعلمة التخمني لفقرات االختبار يف العلوم
وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب احلذف مبعاجلتها وأصغر مما
هو عليه وف ًقا ألسلوب االستبدال مبعاجلتها.
يالحظ من اجلدول  31وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار
العلوم بسبب اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت
إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة ،كما باجلدول .32
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اجلدول 32
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

معلمة التخمني

0.02

2

0.01

7.73

0.00

اخلطأ (معلمة التخمني)

0.04

34

0.00

الكلي
اخلطأ

0.05
0.38
0.43

36
17
53

0.00
0.02
0.01

بني الفقرات

الكلي

يتضح من اجلدول  32وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة؛
وللكشف عن مواقع الفروق فقد مت استخدام اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني
األوساط احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة ،وذلك كما باجلدول .33
اجلدول 33
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية ملعلمة التخمني لفقرات
اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
احتفاظ

حذف

استبدال

Bonferroni

الوسط احلسايب

0.24

0.27

0.28

التخمني

احتفاظ
حذف
استبدال

0.24
0.27
0.28

0.034
0.039

0.006

يتضح من اجلدول  33أن الفرق بني الوسطني احلسابيني ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم
كان أكرب بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب االحتفاظ مبُعاجلة
القيم املتطرفة.
كذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للخطأ
املعياري ملعلمة (التخمني) لفقرات اختبار تيمس الدويل لدى طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف
مادة العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة (احتفاظ ،حذف ،استبدال).
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جدول 34
اإلحصاءات الوصفية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار لعينة الدراسة يف العلوم وف ًقا
ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اخلطأ املعياري ملعلمة

أسلوب معاجلة القيم املتطرفة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احتفاظ

0.049

0.025

حذف

0.056

0.024

استبدال

0.053

0.029

التخمني

كذلك يالحظ من اجلدول  34أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار
العلوم وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االستبدال واحلذف
مبُعاجلة القيم املتطرفة ،وأن االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم وف ًقا
ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االحتفاظ واالستبدال مبُعاجلة القيم
املتطرفة ،ويالحظ من اجلدول  34وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم ناجتة عن اختالف مستويات أسلوب ُمعاجلة القيم
املتطرفة؛ وهبدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ
املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
اجلدول 35
نتائج حتليل التباين للقياسات املتكررة للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
آثار
االختبارات لـ:

مصدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع
املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

داخل أسلوب
ُمعاجلة
القيم املتطرفة

معلمة اخلطأ املعياري للتخمني

0.00056

2

0.00028

6.47

0.00

اخلطأ (معلمة اخلطأ املعياري للتخمني)

0.00148

34

0.00004

الكلي

0.00204

36

0.00006

اخلطأ

0.03312
0.03516

17
53

0.00195
0.00066

بني الفقرات

الكلي

يتضح من اجلدول  35وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني األوساط
احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم يُعزى ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة،
وللكشف عن مواقع الفروق فقد مت استخدام اختبار Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني
األوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب
ُمعاجلة القيم املتطرفة ،كما باجلدول .36
022

تقديرات المعالم للفقرات ودقتها وفقًا للنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة ......................................د .العطيان

اجلدول 36
نتائج اختبار  Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة لألوساط احلسابية للخطأ املعياري ملعلمة
التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف العلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة.
احتفاظ

استبدال

حذف

Bonferroni

الوسط احلسايب

0.049

0.053

0.056

اخلطأ املعياري للتخمني
احتفاظ
استبدال

0.049
0.053

0.0043

حذف

0.056

0.0079

0.0036

يتضح من اجلدول  36أن الفرق بني الوسطني احلسابيني للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات
اختبار العلوم كان أقل بفارق جوهري وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة مقارنة بأسلوب
احلذف مبعاجلتها.
 -11ة ااشد تايم ال لا د:
 -1 -11مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة األول الذي نصه" :ما نسبة القيم املتطرفة يف درجات
طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) )TIMSS, 2011يف ماديت
العلوم والرياضيات؟"
أظهرت النتائج املتعلقة هبذا السؤال وجود نسبة من القيم املتطرفة يف قدرات طلبة عينة الدراسة من
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011يف ماديت العلوم
والرياضيات ،حيث بينت نتائج السؤال وجود  34قيمة متطرفة لقدرات الطلبة يف اختبار الرياضيات نسبته
تقريبًا ( )%6.40من الطلبة ،منها  22قيمة متطرفة أقل من احلد األدىن للرسم الصندوقي نسبته
) ،)%4.14و 12قيمة متطرفة أكرب من احلد األعلى للرسم الصندوقي نسبته ) ،)%2.26وتبني من
نتائج السؤال وجود  44قيمة متطرفة لقدرات الطلبة يف اختبار العلوم نسبته ( )%8.29من الطلبة ،منها
 44قيمة متطرفة أقل من احلد األدىن للرسم الصندوقي نسبته ) ،)%8.29وصفر قيمة متطرفة أكرب من
احلد األعلى للرسم الصندوقي.
ويالحظ من النتائج أن هناك زيادة يف نسبة القيم املتطرفة لقدرات الطلبة يف اختبار العلوم عنه يف
اختبار الرياضيات ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أن املدى الربيعي ملادة العلوم ( )1.4850أقل من املدى
الربيعي ملادة الرياضيات ( ،)1.7482وهذا أدى لظهور نسبة أكرب من القيم املتطرفة يف اختبار العلوم من
أيضا القيم
اختبار الرياضيات ،ألنه كلما كان املدى الربيعي أقل أتاح فرصة أكرب لظهور قيم متطرفة ،و ً
طريف التوزيع التكراري ،بسبب جتمع ()%93.60
املتطرفة لقدرات الطلبة باختبار الرياضيات ّ
موزعة على ّ
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من قدرات الطلبة يف مركز التوزيع التكراري ،ما جعل التوزيع التكراري أقرب للتوزيع الطبيعي ،وساهم
بظهور التطرف يف كال الطرفني ،وكان االلتواء أكثر سلبية يف اختبار العلوم وكانت القيم املتطرفة لقدرات
الطلبة باختبار العلوم أقل من احلد األدىن للرسم الصندوقي بسبب جتمع ( )%91.71من قدرات الطلبة
باجلهة اليمىن من التوزيع التكراري ،فجعل التوزيع التكراري ملتويًا حنو اليسار أكثر ،وظهرت القيم املتطرفة
عليه أكثر وكانت أقل من احلد األدىن للرسم الصندوقي ،وكان التطرف غري متماثل على قيم قدرات الطلبة
باختبار العلوم ،وأدى إىل جتمع قدرات الطلبة باجلهة اليمىن من التوزيع التكراري فجعل التوزيع التكراري
ملتويًا حنو اليسار أكثر ،وهذا يتفق مع ما أشار اليه سيو ( )Seo, 2006أن أسلوب الرسم الصندوقي
يزداد به عدد القيم املتطرفة عندما تكون التوزيعات ملتوية ،وتعزو الباحثة وجود نسب متدنية من القيم
املتطرفة بالطرف السفلي للتوزيع إىل أن خصائص الطلبة خمتلفة ،وعدم جديتهم باإلجابة عن فقرات
االختبار وااللتزام بتعليماته ،وعدم اهتمامهم وتدين حتصيلهم وتراجع مستوى أدائهم ،أثر على مستوى أداء
الطلبة العام وأصبح متدنياً ،وهذا أحد األسباب الرئيسية برتاجع ترتيب االردن دوليًا هبذا االختبار ،حيث
أكدت نتائج اختبار تيمس الدويل  2011ذلك.
نصه" :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء طلبة
 -5 -11مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الثاين و ّ
الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم والرياضيات على
تقدير معلمة التمييز ودقة تقدير معلمة التمييز؟
أظهرت نتائج السؤال؛ أن الوسط احلسايب ملعلمة التمييز لفقرات االختبار بالرياضيات ()0.469
وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.634( ،وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة،
( )1.193وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،ما يدل على أن أسلوب حذف القيم املتطرفة
عاد بشكل إجيايب على الوسط احلسايب ،وينصح به كأفضل وأجنع أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه
ُ
احلالة ،وأن االحنراف املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم
املتطرفة ( )0.188أصغر من أسلويب االحتفاظ واالستبدال مبعاجلتها ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا
ألسلوب احلذف عالية.
أيضا؛ أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات االختبار
وأظهرت نتائج السؤال ً
بالرياضيات ) )0.100وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.116( ،وف ًقا ألسلوب االحتفاظ
مبُعاجلة القيم املتطرفة (0.374) ،وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،وهذا يعين أن الوسط
احلسايب حبالة احلذف أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب االحتفاظ واالستبدال ،وأن أسلوب حذف القيم
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املتطرفة عاد إجياباً على الوسط احلسايب ،وينصح به كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة،
ُ
وكانت قيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب
احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.016وهي أصغر من أسلويب االستبدال واالحتفاظ ،أي موثوقية
الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب احلذف كانت عالية.
وأظهرت نتائج السؤال اخلاصة مبادة العلوم; أن الوسط احلسايب ملعلمة التمييز لفقرات االختبار
مبادة العلوم ) ) 1.502وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ،أصغر مما هو عليه ( (1.690وف ًقا
ألسلوب االستبدال ،و( )1.927وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبعاجلتها ،أي إن أسلوب حذف القيم املتطرفة
عاد بشكل إجيايب على الوسط احلسايب ،وينصح به كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،وأن
ُ
االحنراف املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة أصغر
مما هو عليه وف ًقا ألسلويب احلذف واالحتفاظ مبعاجلتها ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب
االستبدال كانت عالية.
أيضا نتائج السؤال أن الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار
وأظهرت ً
العلوم ( )0.347وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.406( ،وف ًقا ألسلوب االحتفاظ
مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.423( ،وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،والنتيجة هنا لصاحل
أسلوب حذف القيم املتطرفة كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة ،حيث الوسط احلسايب أقل ما ميكن
ُ
هبذه احلالة ،وكانت قيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة التمييز لفقرات اختبار العلوم وف ًقا
ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )0.194وهي أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف مبعاجلتها،
أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب االحتفاظ عالية.
وأظهرت النتائج السابقة أن تقديرات معلمة التمييز للفقرات ودقة تقديرات معلمة التمييز للفقرات
يف اختبار تيمس الدويل ( )TIMSS, 2011يف ماديت الرياضيات والعلوم وأثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة
هبذا االختبار أن أسلوب حذف القيم املتطرفة عاد بشكل إجيايب على الوسط احلسايب هبا ،وينصح به
كأفضل وأجنع أسلوب أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة يف اختبارات تيمس الدولية ()TIMSS, 2011
مباديت الرياضيات والعلوم ،على تقديرات معلمة التمييز للفقرات وعلى دقة تقديرات معلمة التمييز للفقرات
يف ماديت الرياضيات والعلوم.
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نصه " :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء
 -3 -11مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الثالث الذي ّ
طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم
والرياضيات يف تقدير معلمة الصعوبة ودقة تقدير معلمة الصعوبة؟
أظهرت نتائج السؤال؛ أن الوسط احلسايب ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب
االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )2.287أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم
املتطرفة ( ،)2.510وأصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)3.004والنتيجة
هنا لصاحل أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،حيث
ُ
الوسط احلسايب أقل ما ميكن هنا ،واالحنراف املعياري ملعلمة الصعوبة وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم
املتطرفة أصغر من أسلويب االحتفاظ واحلذف مبعاجلتها ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب
االستبدال عالية.
وأظهرت النتائج اخلاصة بالوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات
أنه كان ) (0.536وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة (0.590) ،وف ًقا ألسلوب االستبدال
مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.885) ،وف ًقا ألسلوب احلذف مبعاجلتها والنتيجة هنا لصاحل أسلوب االحتفاظ
بالقيم املتطرفة كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،حيث الوسط احلسايب أقل ما ميكن هنا،
ُ
وقيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب االحتفاظ
مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )0.465وهي أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف ،أي موثوقية الوسط احلسايب
وف ًقا ألسلوب االحتفاظ عالية.
وأظهرت نتائج السؤال اخلاصة مبادة العلوم ،أن الوسط احلسايب ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار
بالعلوم وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.183أصغر من أسلوب احلذف مبُعاجلة القيم
املتطرفة ( ،)0.389وأصغر من أسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.648والنتيجة هنا لصاحل
أسلوب االستبدال كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،حيث الوسط احلسايب أقل ما ميكن،
ُ
واالحنراف املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة
( )1.347أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف مبعاجلتها ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب
االحتفاظ عالية.
وأظهرت النتائج اخلاصة بالوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات اختبار العلوم أنه
كان ) )0.232وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.470( ،وف ًقا ألسلوب االستبدال
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مبُعاجلة القيم املتطرفة (0.685) ،وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ،والنتيجة هنا لصاحل أسلوب
االحتفاظ كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،حيث الوسط احلسايب أقل ما ميكن هبذه
ُ
احلالة ،وقيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة الصعوبة لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب
االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )0.122وهي أصغر من أسلويب االستبدال واحلذف ،أي موثوقية الوسط
احلسايب وف ًقا ألسلوب االحتفاظ عالية.
وتظهر النتائج السابقة أن تقديرات معلمة الصعوبة للفقرات ودقة تقديرات معلمة الصعوبة
للفقرات يف اختبار تيمس الدويل ( )TIMSS, 2011يف مادة الرياضيات ،ودقة تقديرات معلمة
الصعوبة للفقرات يف اختبار تيمس الدويل ( )TIMSS, 2011يف مادة العلوم وأثناء ُمعاجلة القيم
املتطرفة هبذا االختبار أن أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة عاد بشكل إجيايب على الوسط احلسايب هبا،
وينصح به كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة يف اختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011مباديت
ُ
الرياضيات والعلوم هبذه احلالة.
أيضا أن تقديرات معلمة الصعوبة للفقرات يف اختبار تيمس الدويل ( TIMSS,
وتدل النتائج ً
 )2011يف مادة العلوم وأثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة هبذا االختبار ظهر أن أسلوب استبدال القيم املتطرفة
عاد بإجياباً على الوسط احلسايب هبا ،وينصح به كأفضل وأجنح أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة يف اختبارات
ُ
تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011مبادة العلوم هبذه احلالة.
 -4 -11مناقشة النتائج اخلاصة بسؤال الدراسة الرابع الذي نصه" :ما أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة يف أداء
طلبة الصف الثامن األساسي األردنيني يف اختبارات تيمس الدولية ) (2011يف مبحثي العلوم
والرياضيات على تقدير معلمة التخمني ودقة تقدير معلمة التخمني؟
أظهرت نتائج السؤال؛ أن الوسط احلسايب ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس الدويل يف
الرياضيات وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )0.021أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب
االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.026وأصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم
املتطرفة( ،)0.165أي إن أسلوب احلذف أفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،وأن االحنراف
ُ
املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة
أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلويب احلذف واالستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا
ألسلوب االحتفاظ عالية.
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وأظهرت النتائج اخلاصة بالوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار
بالرياضيات أنه كان ) (0.032وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة (0.034) ،وف ًقا ألسلوب
االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.036) ،وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة ،أي أسلوب
احلذف أفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،وقيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة
ُ
التخمني لفقرات اختبار الرياضيات وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ( 0.009وهي أصغر
من أسلويب االستبدال واحلذف ،أي موثوقية الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب االحتفاظ كانت عالية.
وأظهرت النتائج املتعلقة مبادة العلوم; أن الوسط احلسايب ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم
وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.240وهو أصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب احلذف
مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.274وأصغر مما هو عليه وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة
( ،)0.279والنتيجة هنا لصاحل أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة
ُ
هبذه احلالة ،وأن االحنراف املعياري ملعلمة التخمني لفقرات االختبار بالعلوم وف ًقا ألسلوب االحتفاظ
مبُعاجلة القيم املتطرفة ( ،)0.073أصغر من أسلويب احلذف واالستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة .أي موثوقية
الوسط احلسايب وف ًقا ألسلوب االحتفاظ عالية.
وأظهرت نتائج الوسط احلسايب للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم ()0.049
وف ًقا ألسلوب االحتفاظ مبُعاجلة القيم املتطرفة )0.053( ،وف ًقا ألسلوب االستبدال مبُعاجلة القيم املتطرفة،
( )0.056وف ًقا ألسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ،والنتيجة هنا لصاحل أسلوب االحتفاظ بالقيم
املتطرفة كأفضل أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هبذه احلالة ،حيث الوسط احلسايب أقل ما ميكن هبذه احلالة،
ُ
وقيمة االحنراف املعياري للخطأ املعياري ملعلمة التخمني لفقرات اختبار العلوم وف ًقا ألسلوب احلذف
مبُعاجلة القيم املتطرفة ( )0.024وهي أصغر من أسلويب االستبدال واالحتفاظ ،أي موثوقية الوسط
احلسايب وف ًقا ألسلوب احلذف كانت عالية.
وتظهر النتائج السابقة أن تقديرات معلمة التخمني للفقرات ودقة تقديرات معلمة التخمني
للفقرات باختبار تيمس الدويل ( )TIMSS, 2011يف مادة الرياضيات ،وأثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة
هبذا االختبار وأن أسلوب حذف القيم املتطرفة عاد بشكل إجيايب على الوسط احلسايب هبا ،وينصح به
كأجنح أسلوب أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة باختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011مبادة
الرياضيات هبذه احلالة.
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أيضا إىل أن تقديرات معلمة التخمني للفقرات ودقة تقديرات معلمة التخمني
وتشري النتائج ً
للفقرات باختبار تيمس الدويل ( )TIMSS, 2011مبادة العلوم ،وأثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة هبذا

االختبار ظهر أن أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة عاد بشكل إجياباً على الوسط احلسايب هبا ،وينصح به

كأجنع أسلوب أثناء ُمعاجلة القيم املتطرفة باختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011يف مادة العلوم
هبذه احلالة.

وتعين النتائج السابقة الذكر أن أسلوب حذف القيم املتطرفة له أثر إجيايب وأكثر دقة باملقارنة مع
أسلويب (االستبدال واالحتفاظ) ،فهو مؤشر إجيايب وأفضل األساليب ملعاجلة القيم املتطرفة بقدرات األفراد
ُ
باختبارات تيمس الدولية ( )2011يف ماديت الرياضيات والعلوم على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة
التمييز للفقرات وعلى دقة تقديرات معلمة التمييز ،ويف مادة الرياضيات على الوسط احلسايب لتقديرات
معلمة التخمني للفقرات وعلى دقة تقديرات معلمة التخمني ،وينصح حبذف القيم املتطرفة كأفضل أسلوب
بديل ملعاجلتها يف هذه احلاالت.
وتعزو الباحثة السبب يف أفضلية أسلوب احلذف مبُعاجلة القيم املتطرفة ،إىل أن املرجعية يف أفضلية
أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة تكمن يف شكل التوزيع العيين النظري ألي معلمة من املعامل الثالث ،فمعلوم
أن التوزيع النظري ملعلمة التمييز هو  ،Log Normalوالتوزيع النظري ملعلمة التخمني هو  ،Betaومها
توزيعان ملتويان يف حني أن التوزيع النظري ملعلمة الصعوبة هو  ،Normalفإذا كان شكل التوزيع العيين
لتلك املعامل ملتويًا فإن أنسب أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هو احلذف ،ألنه يقلص من ميل املعامل إىل
االلتواء ،وميكن من خالله احلصول على نتائج أفضل ،وحبالة معامل الفقرات (التمييز والتخمني) ودقة
تقديرها يف الرياضيات ،ومعلمة التمييز يف العلوم ودقة تقديرها فإن توزيع املعامل كان ملتويًا لذا فإن األولوية
تكون ألسلوب حذف القيم املتطرفة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه ) )Seo, 2006من تغري القيم املتطرفة وفق أسلوب
الكشف عنها وتقصيها ،وتتغري بضوء االلتواء وقد تظهر حبال توزيع متصل السمة ألي معلمة ،ولكنها
حتما ستظهر عند التوزيعات امللتوية ،فإذا كانت البيانات ملتوية فسوف تشمل قيماً متطرفة ،وكلما كان
ً
االلتواء متطرفاً أكثر ازدادت نسبة ظهور القيم املتطرفة ،وتتفق هذه النتيجة مع إشارة قاسم وإمساعيل
()2008إىل أن القيم املتطرفة تأيت أكثر من البيانات اليت تعود إىل توزيعات غري متماثلة ،أي فيها التواء
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ٍ
عال حنو اليسار أو حنو اليمني ،وتتفق النتائج مع نتائج دراسة اوسبورين واوفرباي ( & Osborne
 )Overbay, 2004أن حذف القيم املتطرفة يعمل على تقليل األخطاء بصورة دالة إحصائيا.
وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من :يونغ ) ،)Yong، 2013والنعيمي (،)2012
وقاسم وإمساعيل ( ،)2008اليت أوصت هذه الدراسات بضرورة الكشف عن القيم املتطرفة ومعاجلتها
بالطرائق املناسبة.
أيضا أن أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة له أثر إجيايب وأكثر دقة وثقة
وتعين النتائج السابقة ً
باملقارنة مع أسلويب (االستبدال واحلذف) ،فهو مؤشر إجيايب ،وأفضل األساليب مبُعاجلة القيم املتطرفة يف
قدرات األفراد يف اختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011يف مادة العلوم على الوسط احلسايب
لتقديرات معلمة (التخمني) وعلى دقة تقديرات معلمة التخمني( ،وعلى دقة تقديرات معلمة الصعوبة)،
ويف مادة الرياضيات على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة الصعوبة ،وعلى دقة تقديرات معلمة الصعوبة،
وينصح االحتفاظ بالقيم املتطرفة كأفضل أسلوب بديل ملعاجلتها هبذه احلاالت.
وتعزو الباحثة السبب يف أفضلية أسلوب االحتفاظ يف ُمعاجلة القيم املتطرفة،إىل أن املرجعية يف
أفضلية أسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة هو شكل التوزيع العيين ألي معلمة من املعامل الثالث ،فإذا كان
شكل التوزيع العيين لتلك املعامل االعتدالية أقرب للتوزيع الطبيعي ،كما مبعلمة الصعوبة( ،ألن التوزيع
النظري ملعلمة الصعوبة هو  ،)Normalفإن أنسب أسلوب ملعاجلة القيم املتطرفة هنا االحتفاظ هبا،
ُ
ألهنا ليست مفرطة يف االلتواء واالحتفاظ هبا وهذا حيافظ على االعتدالية وعدم اإلخالل بالتوزيع الطبيعي،
وميكن من خالهلا احلصول على نتائج أفضل ،وحبالة دقة تقدير معلمة الصعوبة يف مادة العلوم ،ومعلمة
الصعوبة يف الرياضيات ودقة تقديرها ،فإن توزيع املعامل كان أكثر اعتدالية لذا فاألولوية ألسلوب االحتفاظ
بالقيم املتطرفة.
وتعزو الباحثة السبب يف أفضلية أسلوب االحتفاظ يف ُمعاجلة القيم املتطرفة ،يف حالة معلمة
التخمني يف مادة العلوم ودقة تقديرها إىل تقلص قيم كل من الوسط احلسايب واخلطأ املعياري للوسط
احلسايب واالحنراف املعياري واملدى الربيعي مقارنة بنفس املؤشرات اإلحصائية حباليت احلذف واالستبدال
ملعلمة التخمني بالعلوم ،لذلك تراجع أثر قيم القدرة املتطرفة على معلمة التخمني ودقة تقديرها يف حالة
جدا ،وكان أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة هنا يعطي نتائج أفضل وينصح به
االحتفاظ وكان ضئيل ً
كأفضل أسلوب يف هذه احلالة.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أوليوزي ) (Olewuezi, 2011الذي أشار إىل أن
اإلحصاءات املستمدة من جمموعات البيانات اليت تشمل على وجود القيم املتطرفة أثبتت ضرورة تضمينها
واالحتفاظ هبا يف التحاليل اإلحصائية ملعرفة تأثرياهتا احملتملة على نتائج التحليالت اإلحصائية ،ومع إحدى
نتائج دراسة زميرمان ) (Zimmerman, 2001الذي أكد على أن االحتفاظ بالقيم املتطرفة يف
جمموعة البيانات ليس له أي تأثري على االختبار الالمعلمي ،وتتفق مع إحدى نتائج دراسة جيمينز
) )Jimenez, 2011الذي أشار إىل انه ال يوجد تفاعل بني القيم املتطرفة واملعامل يف جمموعة البيانات،
أيضا مع نتائج دراسة نوفوتين )2001
أي االحتفاظ بالقيم املتطرفة ليس له أثر سليب على املعامل ،وتتفق ً
 (Novotny,الذي توصل إىل أن وجود القيم املتطرفة واالحتفاظ هبا مل يكن له تأثري يف قرارات قبول
أو رفض النموذج املستخدم ،مما يدل على أنه ليست مجيع القيم املتطرفة دائما هي مبثابة قيم مؤثرة،
أيضا إىل أنه ليس من الضروري أن يؤثر وجود
وأشارت إحدى نتائج دراسة دبدوب ويونس (ً )2006
القيمة املتطرفة واالحتفاظ هبا سلبيًا على النتائج ،بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة يونغ )2013
 )Yong,حيث أكد على ضرورة الكشف عن القيم املتطرفة ومعاجلتها بالطرائق املناسبة ملا هلا من
تأثريات ونتائج ملوثة ،وألن وجود القيم املتطرفة يف البيانات واالحتفاظ هبا تسهم يف زيادة األخطاء وهلا
آثار سلبية وملوثة على النتائج
أيضا أ ّن أسلوب استبدال القيم املتطرفة له أثر إجيايب وأكثر دقة وموثوقية
وبينت النتائج السابقة ً
وثقة باملقارنة مع أسلويب (االحتفاظ واحلذف) ،فهو مؤشر إجيايب ويُع ّد أفضل األساليب وأجنحها مبُعاجلة
القيم املتطرفة يف قدرات األفراد يف اختبارات تيمس الدولية ( )TIMSS, 2011يف مادة العلوم على
الوسط احلسايب لتقديرات معلمة (الصعوبة) وينصح باستبدال القيم املتطرفة كأفضل أسلوب بديل ملعاجلتها
هبذه احلالة .وتعزو الباحثة السبب يف أفضلية أسلوب االستبدال هنا إىل تقلّص قيم كل من الوسط احلسايب
واالحنراف املعياري ملعلمة الصعوبة مبادة العلوم مقارنة املؤشرات اإلحصائية نفسها يف حاليت احلذف
واالستبدال ملعلمة الصعوبة يف مادة العلوم ،لذلك تراجع أثر قيم القدرة املتطرفة على معلمة الصعوبة يف
جدا ،وكان أسلوب استبدال القيم املتطرفة يف هذه احلالة يعطي نتائج أفضل
حالة االستبدال وكان ضئيالً ً
وينصح به كأفضل أسلوب هبذه احلالة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات يونغ ))Yong, 2013
والنعيمي ( )2012حيث أكدا على ضرورة الكشف عن القيم املتطرفة واستبداهلا يف جمموعة البيانات.
وأظهرت النتائجَ اليت مت الوصول إليها بعد إجراء حتليل التباين للقياسات املتكررة واستخدام اختبار
 Bonferroniللمقارنات البعدية املتعددة بني األوساط احلسابية للمعامل وللخطأ املعياري ملعامل فقرات
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اختبار تيمس الدويل يف ماديت الرياضيات والعلوم وف ًقا ألسلوب ُمعاجلة القيم املتطرفة ،أن هذه النتائج تتفق
متاما مع نتائج االحصاءات الوصفية السابقة الذكر وهي تكرار هلا وتأكيد عليها ،وهي أن أسلوب حذف
القيم املتطرفة له أثر إجيايب وأجنح األساليب مبُعاجلة القيم املتطرفة بقدرات األفراد باختبارات تيمس الدولية
( )2011يف الرياضيات على الوسط احلسايب لتقديرات معامل الفقرات (التمييز والتخمني) ودقتها،
وبالعلوم على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة التمييز ودقتها ،وأن أسلوب االحتفاظ بالقيم املتطرفة له أثر
إجيايب وأجنح األساليب مبُعاجلة القيم املتطرفة بقدرات األفراد باختبارات تيمس الدولية ( )2011مبادة
العلوم على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة (التخمني) ودقتها ،وعلى دقة تقدير معلمة الصعوبة ،ومبادة
الرياضيات على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة الصعوبة ودقتها ،وأن أسلوب استبدال القيم املتطرفة له
أثر إجيايب وأجنح األساليب مبُعاجلة القيم املتطرفة بقدرات األفراد باختبارات تيمس الدولية ()2011
بالعلوم على الوسط احلسايب لتقديرات معلمة الصعوبة.
 -11التلص ال:

يف ضوء ما وصلت إليه الدراسة من نتائج توصي الباحثة باالهتمام بتقصي القيم املتطرفة والكشف
عنها مبجموعة البيانات اإلحصائية يف البحوث املستقبلية ،وقيام الباحثني مبزيد من التطبيقات العملية على
البيانات هبذا املوضوع ،وإجراء دراسات مستقبلية أخرى على أثر ُمعاجلة القيم املتطرفة بنسب خمتلفة يف
اختبارات ومتغريات أخرى ،وباستخدام بيانات مولدة ،واستخدام النظرية الكالسيكية يف القياس والنماذج
األخرى لنظري ة االستجابة للفقرة ،ودعوة الباحثني واألوساط الرتبوية واملسؤولني عن االختبارات وصانعي
ومعاجلة القيم املتطرفة فيها،
القرارات إىل االهتمام أكثر باالختبارات الوطنية والدولية وبطرائق الكشف ُ
والتحفيز على االهتمام باألداء باالختبارات الوطنية والدولية ،من خالل اعتبار نتائجها جزءاً له اعتباره
بنظام تقومي أداء الطلبة.
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