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 ملّخص

 هدفت هذه الدراسة إلى تحديد نسبة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الدولية

 (TIMSS, 2011) ،ضيات والكشف عن أثر معالجة القيم المتطرفة في مادتي العلوم والريا

ن لعينة ماتكونت و، المعلمةوفقًا للنموذج اللوجستي الثالثي على تقديرات المعالم للفقرات ودقتها 

 متوسط وتم تحديد القيم المتطرفة بطريقة الرسم الصندوقي ومعالجتها بطريقة فرد،( 531)

هرت يث أظحالبتر، وتم الحكم على دقة تقدير المعالم باستخدام الخطأ المعياري كمؤشر دقة، 

بما نسبته  مي مادة العلو، وف%(6.40بما نسبته ) النتائج قيم متطرفة في اختبار مادة الرياضيات

ية المعيار هناك فروق جوهرية بين األوساط الحسابية لألخطاءوأظهرت النتائج أنَّ ، %(8.29)

ي: ع أسلوبارنة مأسلوب حذف القيم المتطرفة له أثر إيجابي بالمق أنَّ لتقديرات معالم الفقرات، و

تيمس  باراتم المتطرفة في اختاالستبدال واالحتفاظ، وينصح به كأفضل األساليب بمعالجة القي

لتمييز ا :( في مادة الرياضيات على الوسط الحسابي لتقديرات معالم الفقرات(2011الدولية 

 ا أظهرتا، كموالتخمين ودقتها، وفي العلوم على الوسط الحسابي لتقديرات معلمة التمييز ودقته

ل الستبداوبي: ابالمقارنة مع أسلالنتائج أنَّ أسلوب االحتفاظ بالقيم المتطرفة له أثر إيجابي 

لدولية يمس اوالحذف، وينصح به كأفضل وأنجح األساليب بمعالجة القيم المتطرفة في اختبارات ت

تها، ودق بةفي العلوم على الوسط الحسابي لتقديرات معالم الفقرات: التخمين، والصعو (2011)

 ودقتها.  وفي الرياضيات على الوسط الحسابي لتقديرات معلمة الصعوبة

تقدير، دقة الاختبار تيمس، معالجة القيم المتطرفة، الخطأ المعياري ل: الكلمات المفتاحية

 نظرية االستجابة للفقرة.
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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 in the students' scores at TIMSS test in accuracy of the 

estimation Items Parameters according to item response theory according 

used three–parameter logistic model, The sample consists 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 are Outlier 

value at Maths data percent of %6.40, Outlier values in Science percent 

of %8.29, The results showed that substantial differences between the 

means of standard errors for the Items parameters estimates, the method 

of deleting the Outlier values has a positive effect comparing with the 

method of (replacing and keeping) Outlier values, and it is adviced that it 

is 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. As the results 

showed that the method of keeping Outlier values has a positive effect 

comparing with the method of (replacing and deleting), it is advised that 

it is the best and the most successful method of keeping with the Outlier 

values in TIMSS at Science on the mean estimated Items parameters 

(guessing and difficulties) and its accuracy, at Maths on the mean 

estimated difficulties parameter and its accuracy. 

Keywords: TIMSS test, Treatment method of Outlier, Standard 

Error for Accuracy of Estimating, Item Response Theory. 

 

 المقدمة

نتائج وانعكاساته على نات اإلحصائية وأثر وجودها في البياموضوع القيم المتطرفة  يعد

ورد عن دقة التحليالت اإلحصائية موضع اهتمام العديد من الباحثين في معظم بحوثهم، حيث و

في مجموعة أنه يعود االهتمام بالقيم المتطرفة  (Barnett & Lewis, 1977) بارنت ولويس

م( 1750) عام Boscovichالبيانات اإلحصائية إلى ما يزيد على قرنين عندما حاول بوسكوفش 

إهليجية األرض عن طريق إيجاد عشرة قياسات واستبعاد قياسين متطرفين وحساب تحديد 

القيم المتطرفة كانت شائعة ومنتشرة منذ  إي أنَّ طرائق تشخيص الوسط لثماني قياسات فقط،
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التجاهل، وهذا بزاد االهتمام بموضوع القيم المتطرفة ألنه عادة ما يتم التعامل معها و القدم،

التي يؤدي إلى تقديرات ذات كفاءة أقل وتحيز في النتائج وتأثير عليها، ألنَّ وجود القيم المتطرفة 

دي إلى اختالفات كبيرة وتغيرات جوهرية وتشويه في يؤتختلف بشكل جوهري عن بقية البيانات 

 هذه المشاهدات غير العادية النتائج الممثلة لبيانات العينة، وعليه يتطلب األمر البحث والتحقق في

دراسة القيم وتناول العديد من الباحثين موضوع والبحث عن طرائق للسيطرة على تأثيرها، 

هناك ابها وأثرها على دقة النتائج، وا ومعالجتها وأسبوطرائق الكشف عنهالمتطرفة في بحوثهم 

موضوع واختلفت آراءهم حول  ثون لدراسة موضوع القيم المتطرفةدراسات عديدة قام بها الباح

إلى أنَّ القيم المتطرفة هي مشاهدات غير  ((Hadi, 2010 هادي ورد عنو ،القيم المتطرفة

 من العينة الواحدة، ووجودها بالبيانات طبيعية وتوزيعها مختلف عن باقي المشاهدات ض

ويرى كل من استنتاجات بعيدة عن الواقع بالنسبة للظواهر التي يتم دراستها، يؤدي إلى 

(Shaker, 2009; Hawkins, 1980; Rahman & Al Amri, 2011; Jawad, & 

Kamal, 2009; Yahya, 2009; Hamoudat, 2009; Dan & Ijeoma, 2013a)   

وهي قيم أكبر أو أصغر من مجموعة المتطرفة مجموعة من القيم غير الطبيعية،  أنَّ القيم

وهي تأخذ نمط  وتتسبب في نتائج ضعيفة،البيانات األخرى، وقد يؤثر وجودها على البيانات 

قيم غير مختلف من التوزيعات وال تتمثل بنمط معين، وال تنسجم مع النمط العام للبيانات، وهي 

، وقد تنشأ من توزيعات مختلطة، رفة عن باقي مكونات العينة التي وجدت فيهامنطقية وتبدو منح

، وكانت بدايات فكرة دراستها عن طريق أفكار بسيطة ويجب أنَّ يتم الكشف عنها وعالجها

ومعتمدة على الحدس والتخمين، وقد يؤدي وجود هذه القيم إلى ظهور المشكالت في مجموعة 

 البيانات.

 جةةةةاءت ضةةةةرورة للقةةةةيم المتطرفةةةةة علةةةةى نتةةةةائج التحليةةةةل اإلحصةةةةائي  ولألهميةةةةة الكبيةةةةرة

مس أثةةر معالجتهةةا فةةي اختبةةار تةةيلكشةةف عةةن نسةةبة القةةيم المتطرفةةة وبيةةان لإجةةراء هةةذه الدراسةةة 

(TIMSS, 2011على تقديرات المعالم للفقرات ودقتها من خالل نظرية ا )كمةا  لفقةرةالسةتجابة ل

التطةةورات الحديثةةة فةةي مجةةاالت مةةن النظريةةة تعةةد هةةذه  (Mislevy & Bock, 1990)أشةةار 

لتربويةة القياس التربوي والنفسي لما قدمته من طرائق جيدة فةي تفسةير الةدرجات علةى المقةاييس ا

ئةق مةن الطرا قةدمت هةذه النظريةة العديةدالنظرية التقليدية في القياس، ووالنفسية عند مقارنتها مع 

وأحاديةةةة  مثةةةل النمةةةاذج ثالثيةةةة وثنائيةةةة والنفسةةةية بنةةةاء المقةةةاييس التربويةةةةبالسةةةيكومترية الجيةةةدة 

لةى جميةع عهةذه الدراسةة الحتوائةه بوتةم اسةتخدام نموذجهةا اللوجسةتي الثالثةي المعلمةة  ،البارامتر

يقةة ستخدام طرا، ويعد أكثر النماذج واقعية، وتم )الصعوبة، والتميييز، والتخمين( المعالم للفقرات

لمعيةاري الدراسةة لتقةدير معةالم الفقةرات، واسةتخدام الخطةأ اهةذه فةي األرجحية العظمى الهامشية 

 .(2011) تيمس الدولياختبار وتمت الدراسة باالستعانة بللحكم على دقة تقدير المعالم، 

  اإلطار النظري

وفيما يتعلق بأسباب ظهور القيم المتطرفة فهناك عدد من األسباب تؤدي إلى ظهورها 

 & Kassem, & Ismail, 2008; Hawkins, 1980; Barnett) :بالبيانات كما ذكر

Lewis, 1977; Seo, 2006; Osborne & Overbay, 2004; Dan & Ijeoma, 
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2013a; Hossain, 1989; Yahya, 2009)    عملية اختيار العينات، وفي امكانية أخطاء في

نتج عن قيم متطرفة أخرى قد ت، واستجابة بعض األفراد بشكل مختلف عن باقي أفراد العينة

أو أخطاء القياس غير المتوقعة من األفراد،  (Inherent Variability) االختالف األصلي

وأخطاء سببها خلل في المقياس المستخدم في عملية القياس، وقد يكون سبب ظهور القيم 

بسبب أخطاء البيانات أثناء ، أو Contaminated Distributionالمتطرفة هو التوزيع الملوث 

سجيلها وإدخالها للحاسوب، أو أخطاء بمنهجية الدراسة، وقد يكون مجتمع القيم وت جمعها

القيم  (Seo, 2006)وقد صنف سيو المتطرفة مختلف عن مجتمع البحث لباقي المشاهدات، 

المتطرفة إلى صنفين: الصنف األول القيم المتطرفة التي تعطي معلومات عن البيانات ولها فائدة 

 ي القيم المتطرفة التي لها أثر سلبي كبير على البيانات.والصنف الثان ،كبيرة

وهناك عدد من الطرق اإلحصائية التي تستخدم للكشف عن القيم المتطرفة في مجموعة 

 ;Ampanthong & Suwattee, 2009) :كما ورد عن كل من هاومن أهموتحديدها البيانات 

Ismail, 2001; Al- Shmeiri, 2005; Seo, 2006; Kutner, Neter & Wasserman, 

2005; Belsley, Kuh & Welsch, 2004; Fox, 1997; Al-Bayati, & Daga, 

 المتطرفةوهي إحدى طرق الكشف عن القيم  (Hat Matrix)طريقة مصفوفة القبعة  (1996

في المتغيرات المستقلة فقط، ويمكن اعتبار العنصر  المتطرفةومن عيوبها الكشف عن القيم 

مصفوفة القبعة مؤشر جيد من مؤشرات الكشف عن القيم المتطرفة في البيانات ل )ih( القطري

 Standardized Residualsطريقة البواقي المعيارية أيًضا ، و(Leverage)ويسمى بالرافعة 

(ZRESID) تقوم هذه الطريقة على مبدأ حذف المشاهدة المتطرفة ثم حساب الباقي من نموذج و

هذا االختبار يستخدم للكشف عن القيم حيث أن  Grubbs Testقروب وطريقة اختبار االنحدار، 

 المتطرفة في البيانات الموزعة توزيع طبيعي وفي حالة المتغير الواحد دون بيان كيفية عالجها،

الطرق المعلمية التي تتطلب معرفة التوزيع االحتمالي للبيانات، وتحدد القيم المتطرفة وهو من 

 (Bayati, 1973-Al) الذي أقترحه البياتي Hotelling 2Tاختبار و، دفي حالة المتغير الواح

أم ال، وهو من  متطرفالمشكوك فيه  (Xo,Yo(من أجل معرفة إذا كان زوج المشاهدات 

وطريقة االنحراف ، )Two Dimensions( الطرق المعلمية التي تحدد القيم المتطرفة باتجاهين

ن أبسط الطرق التقليدية لفحص القيم المتطرفة في م دعتإذ  Standard Deviation المعياري

وهي طريقة تستخدم لفحص القيم المتطرفة في البيانات  Z-Scoreالبيانات، والدرجة المعيارية  

وهناك عدد من المقاييس للكشف عن القيم ، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياريباستخدام 

 Measure Mahlanobisسافة مهالنوبيس : مقياس ممثلفي البيانات  المتطرفة وتحديدها

Distance  وهو من مقاييس المسافة المهمة التي يتم عن طريقها الكشف عن القيم المتطرفة

ويستخدم من أجل أْن يتم قياس أثر المشاهدة  Cookومقياس المسافة كوك  وأثرها على البيانات،

(i،على معامالت نموذج االنحدار المقدرة ) القيم لتحديد تستخدم كشافية التياالست ومن الطرق 

 ()طريقة الرسم الصندوقي Tukeyطريقة هذه الدراسة بوتم استخدامها  البيانات في المتطرفة

 ,Shaker, 2009; Seo, 2006; Hamoudat, 2009; Yahya) ألنها حسب رأي الباحثين

الطرق الجيدة من أفضل الطرق في الكشف عن القيم المتطرفة في البيانات، وهي من    (2009
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وتعتبر أكثر الطرق حساسية والقيم ذات التطرف المعتدل، التي تبين القيم ذات التطرف القوي، 

أن طريقة الصندوق  Tukey) (1977,وذكر توكي وفاعلية وكفاءة بتحديد القيم المتطرفة، 

(، M) قيمة الوسيطوالقطع المخططة مع الملخصات الخمسة من أفضل الطرق البيانية وتشمل: 

، وقيمة (1E) (، وقيمة متطرفة دنيا3Q) (، وقيمة الربيع األعلى1Qوقيمة الربيع األدنى )

ويوجد من األسفل الربيع األدنى،  )Box(وتمثل البيانات من خالل صندوق ، (2E) متطرفة عليا

ويستخدم للكشف عن  بين هذين الربيعين،واقع  (M) ويكون الوسيطومن األعلى الربيع األعلى، 

باستخدام  IQR (Inter Quartile Rangeيم المتطرفة، ويتم حساب المدى الربيعي )الق

قيمة  1Qو) )Upper Quartile قيمة الربيع األعلى 3Qحيث ) IQR(=1Q-3Qالمعادلة: )

( وحساب الحد األدنى للرسم الصندوقي باستخدام المعادلة: Lower Quartileالربيع األدنى

(1.5 IQR-1LE=Q وحساب الحد ) :األعلى للرسم الصندوقي باستخدام المعادلة

(+1.5IQR3UE=Q .) 

 وهناك عدد من الطرق تستخدم لمعالجة القيم المتطرفة في البيانات أهمها: 

 الحذف ةطريق .1

( Al-Naimi, 2012) والنعيمي  (Kassem, & Ismail, 2008)قاسم وإسماعيل يرىو

ر بشكل كبير في تحليلها، وفي معظم األوقات أنَّ ظهور القيم المتطرفة في مجموعة البيانات يؤث

 ,Rahman and Al Amri)، وذكر رحمان والَعْمِري يجب حذف القيم المتطرفة في البيانات

 أنَّه تحذف القيم المتطرفة في البيانات لتحسين دقة معامالت التقدير. (2011

 المتطرفة االحتفاظ بالقيم .2

ن مأنَّ هناك عدد  (Olewuezi, 2011) وأوليوزي (Mukhtar, 1980)واقترح المختار 

لقيم اظ بااالحتماالت التي تستخدم لمعالجة القيم المتطرفة في البيانات ومن ضمنها االحتف

 روسة.المتطرفة، ألنَّه ذا فائدة في نتائج التحليالت اإلحصائية وتفسير الظواهر المد

 في البيانات القيم المتطرفةاستبدال  .3

بدال ة، واستمناسبمتطرفة في البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية الالقيم ال معالجة يتم إذ

  :اآلتيةالقيم المتطرفة بطرائق االستبدال المختلفة التي من أهمها الطرائق 

 : فكما ورد عن النور Winsorized Meanطريقة الوسط الحسابي التعويضي  .أ

(Al-Nour, 2010)  سابي لمجموعة من حج وسط استخراإن هذه الطريقة عبارة عن

 البيانات تم تقدير القيم المتطرفة فيها عن طريق قيم قريبة منها بدل حذفها.

طريقة الوسط الحسابي المبتور التي :  Trimmed Meanالوسط الحسابي المبتور طريقة .ب

 فكما ورد عن الجبوري تم االعتماد عليها في هذه الدراسة ألهميتها ومرونتها وكفاءتها، 

طريقة الوسط الحسابي المبتور  إن ( Dabdoub, & Younis, 2006ها فيالمشار الي(

ترتيب القيم في من طرق عالج القيم المتطرفة في البيانات، وتتسم بالدقة والسهولة وتتم ب
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العمود بشكل تصاعدي ثم حذف أصغر قيمة وأكبر قيمة في بيانات العمود، وإيجاد الوسط 

بمثابة القيمة التقديرية للقيم المتطرفة، أي إيجاد وسط الحسابي للبيانات المتبقية، ويكون 

أن عدد  (Tukey ,1962)من القيم، وافترض توكي  (n-2)لـ  Trimmed meanمبتور

القيم المراد بترها في الطرفين متساوية، وذلك لصعوبة تحديد موقع القيم المتطرفة، وهذه 

  .المتطرفة القيم عند معالجة النتائجأفضل  مميزة وتعطيالطريقة 

 & ,Al-Zoubi, & Talafah, 2006; Jabouri, 1990; Dabdoub) ويرى كل من:

Younis, 2006; Al-Fatal, & Interanick, 2009; Hamoudat, 2009; Al-

Shmeiri, 2005)    أنَّه يتم عالج القيم المتطرفة بطريقة الوسط الحسابي المبتور من خالل

اًل عن القيم المتطرفة وإيجاد الوسط الحسابي الذي يمثل حذف أكبر المشاهدات في العمود، فض

، تقديًرا للقيمة المتطرفة، وهذه الطريقة هي من أفضل وأدق الطرق في عالج القيم المتطرفة

ولما لهذه الطريقة من ميزات متعددة مثل الدقة ، المتطرفة في استبدال القيم النتائجأفضل  وتعطي

من أكثر  دتي قد أجمع عليها معظم الباحثين والمهتمين، فهي تعوالسهولة والمرونة والكفاءة ال

األساليب فاعلية في استبدال القيم المتطرفة لعدم تأثرها بها بشكل كبير، ولتميز هذه الطريقة عن 

فهي ، الطرائق األخرى تم االعتماد عليها بهذه الدراسة من أجل عالج القيم المتطرفة في البيانات

 في البيانات. المتطرفة عند استبدال القيم النتائجأفضل  مميزة وتعطيطريقة 

تؤثر على دقة تقدير المعالم للفقرات لذا جاءت هذه الدراسة من أجل المتطرفة القيم و

( في TIMSS, 2011أثر معالجتها في اختبار تيمس )الكشف عن نسبة القيم المتطرفة وبيان 

الستجابة من وجهة نظرية ا للفقرات ودقتها مادتي العلوم والرياضيات على تقديرات المعالم

بُنيت هذه النظرية على عدد من االفتراضات نظرا لالهتمام المتزايد بهذه النظرية، فقد لفقرة ل

لكي تؤدي إلى العديد من النتائج  ،التي يجب أن يتم تحقيقها في البيانات المستمدة من االختبار

 ,Hambleton & Swaminathan, 1985; Allen & Yen)كما ذكر كل من  الموثوق بها

1979; Crocker & Algina, 1986)    :البعد أحاديةوهي Unidimensionality  أي 

واالستقالل واحدة مسؤولة عن أداء الفرد في االختبار، هناك سمة واحدة قدرة كامنة 

أي استجابة المفحوص )ضمن قدرة معينة( عن زوج من   Local Independenceالموضعي

فقرات مستقلة احصائيا )أّن استجابة المفحوص على فقرة معينة ال يؤثر على استجابته على ال

قدرة الفرد هي العامل الرئيسي  Non Speedenessفقرة أخرى(، والتحرر من السرعة 

الستجابته على االختبار، أي أّن عامل السرعة ال يلعب دوراً في االجابة عن فقرات االختبار، 

دالة رياضية تربط بين Item Characteristic Curve  (ICC)الفقرة ومنحنى خصائص 

جابة إذ تزداد احتمالية إ ،( واحتمالية اإلجابة الصحيحة على الفقرة مستوى القدرة )

الفرد عن الفقرة بصورة صحيحة بزيادة قدرته، وظهرت نماذج مختلفة بنظرية االستجابة للفقرة 

الفقرة، وأشهر النماذج األحادية التي على  (القدرة )ن تحديد احتمالية اجابة الفرد ذو متمكن 

 Hambleton & Swaminathan, 1985: )كل من تالئم الفقرات ثنائية التدريج كما ورد عن

Baker, 2001; Hattie, 1985; )1( النموذج اللوجستي أحادي المعلمة )نموذج راشPL 
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معامل التخمين للفقرات أيًضا ها نفس مستوى القدرة التمييزية، ون الفقرات يكون لويفترض أ

 في معامل الصعوبةأيًضا (، وتختلف الفقرات  =0يساوي صفراً )

 2PL، والنموذج اللوجستي ثنائي المعلمة )نموذج بيرنبوم(  (.)

يع الفقرات يساوي صفراً، وتختلف الفقرات في معامل الصعوبة يفترض أن معامل التخمين لجم

، والنموذج اللوجستي ثالثي المعلمة (. ( ومعامل التمييز ))

 (،(، معامل التمييز )يفترض أن الفقرات مختلفة في معامل الصعوبة ) 3PL)نموذج لورد( 

(، وهو النموذج الذي تم االعتماد علية في هذه ومعامل التخمين )

 .الدراسة.

يعتمد احتمال اإلجابة الصحيحة على الفقرة على معالم  االستجابة للفقرة نظريةومن خالل 

ساسية في ويعد ذلك من المكونات اال، الفقرة ومهم بهذه النظرية تقدير معالم الفقرات ودقتها

من أجل تقدير المعالم اللوجستية  تستخدمنظرية االستجابة للفقرة، وهناك عدد من الطرق 

 Maximum Likelihood estimationللفقرات وأهمها طريقة األرجحية العظمى الهامشية 

Marginal  كما ذكر كل  على النماذج اللوجستية األحادية والثنائية والثالثيةوهي التي تطبق

 De Gruijter &Van Der kamp, 2005; Hambleton & Swaminathan)من: 

وقد تم االعتماد عليها بهذه الدراسة لتقدير المعالم للفقرات، وأما فيما يتعلق بدقة تقدير  (1985,

أنه بعد عملية  Hambleton & Jones, 1993)فقد أشار هامبلتون وجونز )، معالم الفقرات

لفقرة فإنه يجب التحقق من مدى دقة التقدير، حيث الستجابة لية اتقدير معالم الفقرات وفق نظر

بهذه واستخدم  (SEE) في التقديرلخطأ المعياري اتوجد عدة وسائل للكشف دقة التقدير أبرزها: 

 الكفاءة النسبية لالختبار.  و ،دالة المعلومات للفقرات واالختباروالدراسة كمؤشر دقة، 

 مشكلة الدراسة

ير معالم الفقرات وفق نظرية االستجابة للفقرة من الخطوات األساسية في تعد عملية تقد

تطبيق هذه النظرية، والدراسات واألبحاث التي تتعامل مع العينات ال تخلو من القيم المتطرفة 

التي يختلف تأثيرها حسب حجمها مقارنة مع البيانات األصلية وكيفية توزيعها، فغالبا ما يواجه 

القيم المتطرفة في البيانات عند تطبيق االختبارات والمقاييس المتنوعة، ولهذه  الباحثون مشكلة

القيم تأثير على نتائج االختبارات والتحليل اإلحصائي للبيانات، لذا البد للباحث أْن يعرف كيفية 

 معالجة هذه القيم بالطرائق المناسبة وعدم تجاهلها في البيانات، وهناك عدد من األبحاث التي تم

، ولكن ال يزال غير واضح طبيعة تأثير القيم ف عن القيم المتطرفة في البياناتإجراءها للكش

ونسبته، لذا تحددت مشكلة الدراسة  تطرفالمتطرفة على دقة تقديرات معالم الفقرات واتجاه ال

احتفاظ، وحذف، (بالكشف عن نسبة القيم المتطرفة في البيانات، وبيان أثر أسلوب معالجتها 

على دقة تقدير معالم الفقرات في ضوء نظرية االستجابة للفقرة، _ وفي حدود علم  )ستبدالوا
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هناك ندرة في الدراسات واألبحاث التي تناولت هذا الجانب، وألغراض الدراسة الحالية  الباحثة_

( للكشف عن القيم المتطرفة في أداء الطلبة في هذا TIMSS, 2011تيمس ) باختبارتم االستعانة 

االختبار، ومبررات استخدام هذا االختبار أهمية االختبار ونتائجه بالنسبة لألردن، ووجود حجم 

البيانات الفعلية الكبير الذي ال يمكن توفيره بتطبيق اختبارات ُمعدة من قبل الباحثين، وألن 

ئجهم ، حيث كانت نتامستوى أداء الطلبة في هذه الدورة كان متراجع وخارج عن السياق المعتاد

في حين أنَّ البعض قد عزا هذا التراجع إلى عدم جدية ؛ متدنية تشكك بالقدرات التي يمتلكونها

إذ ربما تساهم هذه الدراسة في تشخيص الحالة في الطلبة في اإلجابة عن فقرات االختبار، 

 فةالمتطرمعرفة هل وجود القيم الكشف عن مدى جدية الطلبة في اإلجابة عن فقرات االختبار، و

في اختبار تيمس يؤثر على معالم الفقرات ودقتها، وتسليط الضوء على نتائج اختبار على درجة 

، وبالتحديد إن مشكلة الدراسة المتطرفة القيم معللتعامل  األفضلومعرفة األسلوب من األهمية، 

 تتمثل باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 أسئلة الدراسة

رات نيةين فةي اختبةاطلبةة الصةف الثةامن األساسةي األردفةي درجةات  المتطرفةما نسبة القيم  .1

 في مبحثي العلوم والرياضيات؟ 2011المنعقدة في العام  تيمس الدولية

ختبةارات اما أثر معالجة القيم المتطرفة في أداء طلبة الصف الثامن األساسي األردنيةين فةي  .2

ة التمييز على تقدير معلمفي مبحثي العلوم والرياضيات  2011العام بالمنعقدة  تيمس الدولية

 ودقتها؟

ختبةارات اما أثر معالجة القيم المتطرفة في أداء طلبة الصف الثامن األساسي األردنيةين فةي  .3

 تقةةدير معلمةةةعلةةى فةةي مبحثةةي العلةةوم والرياضةةيات  2011العةةام بالمنعقةةدة تةةيمس الدوليةةة 

 الصعوبة ودقتها؟

ختبةارات االثامن األساسي األردنيةين فةي ما أثر معالجة القيم المتطرفة في أداء طلبة الصف  .4

 تقةةدير معلمةةةعلةةى فةةي مبحثةةي العلةةوم والرياضةةيات  2011العةةام بالمنعقةةدة تةةيمس الدوليةةة 

 التخمين ودقتها؟

 أهداف الدراسة

لثةامن اتهدف الدراسة إلى تحديد نسبة القيم المتطرفة في درجةات الطلبةة األردنيةين بالصةف 

ادتي أثةر معالجةة القةيم المتطرفةة فةي مة ومعرفةة، (2011)يةة األساسي في اختبةارات تةيمس الدول

يةد وتحد فقةرةاالسةتجابة لل وفقًةا لنظريةةالعلوم والرياضيات على تقديرات المعالم للفقةرات ودقتهةا 

معيةاري وباالعتمةاد علةى الخطةأ ال الطريقة األفضل لمعالجةة القةيم المتطرفةة فةي جميةع الحةاالت،

 كمؤشر للدقة.
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 أهمية الدراسة

الة الختيار فقرات االختبار، واختي ب فقرة حسار القدمت نظرية االستجابة للفقرة طرائق فعَّ

 ي تطبيقفنجاح إسهامها بالمعلومات الكلية التي تمكن من الوصول إلى اختبار يتمتع بالدقة، وال

 شف عنلكااولت حنظرية االستجابة للفقرة يعتمد على دقة تقدير معالم الفقرات، لذا هذه الدراسة 

ة ء مراجعالقيم المتطرفة على ذلك، وفي ضومعالجة دقة تقديرات معالم الفقرات وأثر أسلوب 

أتي اسة تاألدب التربوي المتعلق بالدراسات التي أجريت حول القيم المتطرفة فإن هذه الدر

 ه، منطرق لاستكماال لجهود الباحثين حول القيم المتطرفة، ولكن وفق منحى مختلف لم يتم الت

 ستجابةرية االالقيم المتطرفة على دقة تقديرات معالم الفقرات بضوء نظ خالل دراسة أثر معالجة

ة الدراس ة فإنللفقرة، وتمثلت أهمية الدراسة بجانبين )نظري وتطبيقي( فمن حيث األهمية النظري

 يتوقع أنَّ تسهم في:

اللها جدية ي يتبين من خ( الت2011الكشف عن نسبة القيم المتطرفة باختبار تيمس الدولي ) .1

هذا بردن المفحوصين باإلجابة عن فقرات االختبار، وانعكاس ذلك على الترتيب الدولي لأل

 االختبار.

ر ي اختبافالقيم المتطرفة على دقة تقديرات معالم الفقرات معالجة الكشف عن أثر أسلوب  .2

قيم ال عالجةر فاعلية بم(، وتسهيل مهمة الباحثين بتقديم األسلوب األكث2011تيمس الدولي )

 المتطرفة في البيانات.

لقيم ا لجةمعادعم القاعدة النظرية للبحوث المتعلقة بتحليل وتفسير النتائج ألثر أسلوب  .3

رة بة للفقستجانظرية اال وفقًا لنموذجالمتطرفة في البيانات على دقة تقديرات معالم الفقرات 

 الثالثي.

 ة يتوقع أنَّ تساهم فيما يلي:أما من الناحية العملية فإن الدراس

عن  هذه الدراسة تعود بفائدة كبيرة على الباحثين واألوساط التربوية والمسؤولين .1

فة القيم المتطر االختبارات وصانعي القرارات، وتعطي تصور واضح حول أثر معالجة

ها، مجن براعندما تتواجد ببيانات النماذج المختلفة لالختبارات المطبّقة على الطلبة ضم

 ولتحقيق ما يسعون إليه من أهداف تربوية والعودة عليهم بالنفع والفائدة.

مون ن يهتيمكن أْن تستفيد من هذه الدراسة الجهات المتخصصة في بناء االختبارات والذي .2

فضل وب األبنظرية االستجابة للفقرة وموضوع القيم المتطرفة في البيانات الختيار األسل

 لمعالجتها وتحديدها.

مما ذه الدراسة فائدة كبيرة على الصعيد التطبيقي وفي واقع الحياة ومواقفها المختلفة؛ له .3

يوفر إمكانية التفسير والتشخيص واتخاذ قرارات سليمة، ولها أهمية في تحسين 

والوصول إلى نتائج أكثر دقة وكفاءة في  اإلحصائيات المتعلقة بأداء الطلبة ومستوياتهم،
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وإلعداد  أيًضا أهميتها ألغراض بحثية ولخدمة أغراض القياس كافة،التقييمات التربوية، و

 اختبارات تتمتع بكفاءة وعدم القصور. 

 تعريف المصطلحات

هي اتجاه حديث في القياس : Response Theory  Itemنظرية االستجابة للفقرة

صـية ـوء خاض فيوتفسـيره التربوي والنفسي، حيث تفتـرض أنَّه يمكـن التنبـؤ بـأداء األفراد 

ف اسـتجابات تفتـرض وجـود سمة واحدة تكمـن خلـو Traitsمميـزة لهـذا األداء تسـمى السـمات 

لى هذه عتماد وتم االعالفـرد عن فقرات االختبـار، وهـذه السـمة كامنـة ال تالحـــظ مباشرة، 

 .(Hambleton & Swaminathan, 1985) النظرية في هذه الدراسة

القيمة هو : Standard Error of the Estimateي في التقدير الخطأ المعيار

قدير، ة التالمتوقعة لالنحراف المعياري ألخطاء التقدير، وكلما انخفضت قيمته مؤشر على جود

 ديروتم االعتماد عليه بالدراسة كمؤشر على دقة التق، وزادت الدقة بدرجات االختبار

((Hambleton & Jones, 1993. 

مختلفة هي مجموعة من القيم بعيدة عن باقي قيم العينة و: Outliersطرفة القيمة المت

متسقة  فهي قيم غير لبيانات،انمط ودنيا لعينة ما وتقع خارج سياق عنها، وهي قيم قصوى 

م ود الرسالدراسة الحالية يتم الكشف عنها أنَّها تقع خارج حدوب، القيموانحرفت عن بقية 

 .(Rahman and Al Amri, 2011)الصندوقي

 & TIMSS: Trends in International Mathematics)اختبار تيمس الدولي 

)Science Study: الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي في  هو اختبار تشرف عليه

هولندا، لتقييم تحصيل الطالب بمادتي الرياضيات والعلوم بالصف الثامن والرابع /أمستردام

عالمي يهدف إلى دراسة فاعلية المناهج، وطرائق تدريسها ويركز على  وهو اختبار األساسي،

واستخدمت نتائجه نتيجة التطبيق على طلبة الصف الثامن النظم والسياسات التعليمية وتطويرها، 

المركز الوطني ) في األردن للكشف عن القيم المتطرفة الموجودة بنتائجه لتحقيق غرض الدراسة

 .(2011ة، لتنمية الموارد البشري

ن الطةرق الجيةدة مةطريقة للكشف عن القيم المتطرفة وهةي : Plot-Boxالرسم الصندوقي 

 .)Seo, 2006(واألكثر حساسية وفاعلية بتحديد القيم المتطرفة في البيانات 

 محددات الدراسة

اختبار المعلمة، وعلى بيانات  الثالثي اللوجستي النموذجاقتصرت الدراسة الحالية على 

TIMSS ممن استجابو على الكراسة فرد )531)من  العينة المكونةو، 2011الدولي لعام 

ألنها تحتوي على أكبر عدد من فقرات االختيار من متعدد الختباري  11االختبارية ذات الرقم 

،  bilog –mg3وبرنامجSPSS برنامج التحليل اإلحصائي واستخدام ، الرياضيات والعلوم
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القيم المتطرفة هو الرسم الصندوقي، وأسلوب واحد فقط لعالجها  وأسلوب واحد فقط للكشف عن

 هو الوسط الحسابي المبتور.

 الدراسات السابقة

ة لعالقيتضمن هذا الجزء مراجعة لعدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات ا

 منيلزبموضوع الدراسة التي تم عرضها بعد مراجعة األدب التربوي، مرتبة وفق التسلسل ا

طرفة يم المتم للقوفي الفترة األخيرة وّجه بعض الباحثين اهتمامه ابتداًء من األقدم إلى األحدث،

ن ، وتناول العديد من الباحثيذات العالقة بموضوع الدراسةحيث ظهرت بعض الدراسات 

ن في دراساتهم من خالل التعامل معها من وجهات نظر مختلفة فمنهم م موضوع التطّرف

ض لي عرالقيم المتطرفة، وهناك من أوصى باالحتفاظ بها أو معالجتها، وفيما ي أوصى بحذف

 موجز لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع القيم المتطرفة. 

دراسةةة بحثةةت فةةي أثةةر القةةيم المتطرفةةة المتعةةددة  ,Novotny)  (2001 أجةةرى نوفةةوتني

م على تقيةيوى تقديرات المعالم المتغيرات في مصفوفة التغاير للكشف عن تأثير القيم المتطرفة عل

، إلحصةائيةاالنماذج والختبار نماذج محددة، فبعض القيم المتطرفة لها آثار سيئة علةى التقةديرات 

ز علةى وهناك طرق للكشف عن القيم المتطرفة في البيانات، وبحثت الدراسة فةي أثةر كميةة التحية

متطرفةةة النتةةائج أن وجةةود القةةيم التقةةديرات نمةةوذج المعلمةةة بحةةال وجةةود القةةيم المتطرفةةة، وبينةةت 

فةة ليسةت واالحتفاظ بها ال يؤثر في قرارات قبول أو رفض النموذج المسةتخدم، وأن القةيم المتطر

 دائما بمثابة قيم مؤثرة، وليست جميع المقاييس قادرة على الكشف عن القيم المتطرفة.

القيم المتطرفة في دراسته على البحث في تأثير   (Zimmerman, 2001)وركز زيمرمان

 Nonparametricواالختبارات الالمعلمية  Parametric testsفي االختبارات المعلمية 

tests حيث بينت الدراسة الخاصة باختبار ،t  المعلمي أنَّ القيم المتطرفة تقلل من احتمالية حدوث

خطأ من زيادة في األخطاء من النوع األول وتخفضها، وتعمل على زيادة احتمالية حدوث ال

أما فيما يتعلق باختبار مان ويتني وويلكوكسون النوع الثاني، وبالتالي تخفض من قوة االختبار، 

الالمعلمي، فإنَّ القيم المتطرفة ال تؤثر على احتمالية حدوث زيادة في الخطأ من النوع األول، وتعمل على 

ختبار، أي أنَّ للدرجات المتطرفة تأثير زيادة احتمالية حدوث األخطاء من النوع الثاني، وتقلل من قوة اال

 المعلمي، ولكن االحتفاظ بها ليس له أي تأثير على االختبار الالمعلمي. tعلى اختبار 

 ( دراسة كانت مكونة من ثالث مراحل وتهدفMichaelides, 2003وأجرى ميشيليدز )

 ظريةاستخدام نإلى فحص تأثير الفقرات المشتركة المتطرفة على عملية المعادلة، وذلك ب

الي، لى التوعفتين االستجابة للفقرة، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تّم استخدام اختبارين لسنتين مختل

على  أثرت وأشارت النتائج إلى أنَّ الفقرات المتطرفة عندما تكون سهلة جًدا أو صعبة جًدا

 دة عنج المعادلعوبة، وكانت نتائإحصاءات المعادلة بشكل أكبر من أنَّ تكون متوسطة الص

لة عندما تمت أكثر ثباتًا من نتائج المعاد 1PLمعايرة الفقرات حسب النموذج األحادي المعلمة 

 .3PLمعايرة الفقرات حسب النموذج الثالثي المعلمة 
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 ( فقد هدفت إلى الكشفOsborne & Overbay, 2004أما دراسة اوسبورن واوفرباي )

لتحقيق ذلك تم ووتحليل التباين،  tليالت االرتباط واختبارعن أثر القيم المتطرفة على نتائج تح

ارت ، وأشدراسة أثر القيم المتطرفة على معّدالت الخطأ من النوع األول ومن النوع الثاني

داللة اد الالنتائج إلى أن القيم المتطرفة تؤثر بشكل سلبي على معامالت االرتباط، حيث تزد

ا، حصائيً القيم المتطرفة وتقل األخطاء بصورة دالة إ اإلحصائية لمعامل االرتباط عند حذف

 ائج إلىالنت ويصبح أكثر دقة وأقرب إلى قيمة معامل االرتباط الحقيقي في المجتمع، كما أشارت

لى تقليل وتحليل التباين، وهو يعمل ع tأن وجود قيم متطرفة يؤثر سلباً على داللة اختبار

 حصائية.األخطاء، ويحسن من نتائج التحليالت اإل

يب ( كان الهدف منها التحقق في األسالAlberta, 2004) آلبرتا وفي دراسة أجرتها

م ود القيك بوجاألساسية القائمة على المساواة )المعادلة( في النظرية الحديثة في القياس، وذل

، سالقيا ثة فيالمتطرفة، والتي لها تأثير كبير وخطير على النتائج األساسية في النظرية الحدي

 ساواةموقد كان الغرض األساسي من هذه الدراسة هو التحقق في المقارنة بين عشرة طرائق 

ر القيم بر تأثيو تعتأأساسية في النظرية الحديثة في القياس، التي يمكن أْن تتجاهل القيم المتطرفة، 

في  ودةوجمالمتطرفة متعارض مع تقديرات المعالم، وتبين أنَّه عندما كانت القيم المتطرفة 

ب، ير مناسغديثة البيانات كان أداء طرائق المعادلة )المساواة( العشرة األساسية في النظرية الح

فة مثل المتطر القيموأنَّ هناك عدد من األساليب القائمة على المساواة في النظرية الحديثة تتأثر ب

ل أفضل داءها بشكالقيم المتطرفة كان أمعالجة ووسط سيجما، وعند اختبار المنحنى المميز 

نتائجها والي وأحسن، وعموًما كان أداء األساليب التي لم تهتم بتأثير القيم المتطرفة غير مث

 ملوثة.

 دراسة حول مقارنة ومراجعة بين طرائق الكشف عن القيم (Seo, 2006)وأجرى سيو 

يم ن القالمتطرفة في مجموعة البيانات أحادية المتغير، وتم تطوير بعض األساليب للكشف ع

 النحرافاريقة طالمتطرفة بالبيانات، وتبين أنَّ بعض األساليب تكون حساسة للقيم المتطرفة مثل 

ن أن المعياري، وبعض الطرائق األخرى تكون مقاومة للقيم المتطرفة كطريقة توكي، ويمك

يانات، ن البعيكون للقيم المتطرفة تأثير سلبي على تحليل البيانات، وقد توفر معلومات مفيدة 

ي حال ظهر فوتبين أنَّ القيم المتطرفة تتغير في ضوء االلتواء والكشف عنها وتقصيها، وقد ت

ات البيان كانت فإذاتوزبع متصل السمة ألي معلمة، ولكنها حتًما ستظهر عند التوزيعات الملتوية، 

يم ر القملتوية فسوف تشمل قيم متطرفة، وكلما كان االلتواء متطرف أكثر ستزداد نسبة ظهو

 توزيعاتون الالمتطرفة، وأنَّ أسلوب الرسم الصندوقي يزداد فيه عدد القيم المتطرفة عندما تك

 ملتوية، أو االنحراف المعياري صغير للقدرات.

علةى أهميةة الكشةف  (Dabdoub, & Younis, 2006)وركةزت دراسةة دبةدوب ويةونس 

والقيمةة  2Rماًدا على قيمة معامةل التحديةد عن تأثير القيم المتطرفة على نتائج تحليل االنحدار اعت

وتم الكشف  (MSE: Mean Square Error)التقديرية لتباين المجتمع/ متوسط مربعات الخطأ 

الوسةط  بطريقةة الصةندوقي، ومعالجتهةا الرسم بطريقة االنحدار لتحليل كنتيجة المتطرفة القيم عن

ُخةةدَّج مةةن مستشةةفى البتةةول التعليمةةي للةةوالدة وتةةّم جمةةع البيانةةات عةةن المواليةةد الالحسةةابي المبتةةور، 
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 المتطرفةة أثةرت علةى القةيم أنَّ بالعراق، واستخدام تحليل االنحدار لتحديد القيم المتطرفةة، وتبةين 

االنحدار، وتبين أنه ليس من الضروري أن يةؤثر وجةود القةيم  تحليل ونتائج النموذج وبنية تركيبة

قيمةةة تةةائج، ولةةيس بالضةةرورة أن تةةؤدي معالجتهةةا لزيةةادة المتطرفةةة واالحتفةةاظ بهةةا سةةلبًا علةةى الن

المتطرفةة  القةيم عن بالكشفت الدراسة وأوص ،MSE وانخفاض بقيمة الخطأ 2Rمعامل التحديد 

 .التحليل ن مراحلم مرحلة كل عند

البحةةث فةةي أهميةةة  (Kassem, & Ismail, 2008)وتضةةمنت دراسةةة قاسةةم وإسةةماعيل 

ب بييز يدها في االنحدار الخطي البسيط عن طريق استخدام أسلوالكشف عن القيم المتطرفة وتحد

Bayes  باستخدام معاينة جبسGibbs م أحدهما ملوث واآلخر خالي مةن القةي، وتضمن توزيعين

لكشةف عةن المتطرفة باحتمالية محددة، وتم تطبيق النتائج النظرية علةى بيانةات حقيقيةة مةن أجةل ا

دة ائل المعقةةالقةةيم المتطرفةةة بأسةةلوب بييةةز يحةةل العديةةد مةةن المسةةالقةةيم المتطرفةةة، وتبةةين أنَّ تحديةةد 

عةةود إلةةى توتكةةون النتةةائج ذات كفةةاءة ودقةةة، وتبةةين أنَّ القةةيم المتطرفةةة تةةأتي مةةن البيانةةات التةةي 

دراسةة توزيعات غير متماثلة أي يكةون فيهةا التةواء عةال نحةو اليسةار أو نحةو اليمةين، وتوصةي ال

 القيم المتطرفة. باستخدام معاينة جبس للكشف عن

لهدف منها إيجاد عدد من الطرائق كان ا (Al-Nour, 2010)وفي دراسة قامت بها النور 

وذلك  واحد،ذات الدقة والموضوعية والكفاءة من أجل تقدير معلمة الصعوبة في حال المتغير ال

لطرائق اة ارنفي حال التوزيع الطبيعي، وفي حال التوزيع االحتمالي غير المتماثل، من خالل مق

رائق  الطالمقترحة والطرائق التقليدية والطرائق الحصينة، ومن خالل البحوث تم معرفة أنَّ 

ن راف عالتقليدية ليست ذات كفاءة وذلك بسبب وجود القيم المتطرفة وألنها تتأثر باالنح

طأ لخعات ااالفتراضات التي تم تحديدها، وتم تحليل النتائج باالعتماد على قيمة متوسط مرب

Mean Square Errorمة ، وكان من النتائج أنَّ الوسط الحسابي أفضل مقدر لتقدير معل

وسط ون الالصعوبة بحال عدم وجود قيم متطرفة بالتوزيع الطبيعي، وبحال التوزيع الملوث يك

 الحسابي المبتور أفضل مقدر لتقدير معلمة الصعوبة.

 مبوالتي قام بها ليوو ويو وزو مونتي كارلوأما دراسة المحاكاة باستخدام طريقة 

((Liu, Wu & Zumbo, 2010  لى عفقد هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر القيم المتطرفة

راسة يق أهداف الدلتقدير الثبات لبيانات االستجابة للفقرة، ولتحق αتقديرات معامل ثبات كرونباخ 

فة إلى لمتطراافة بعض البيانات تّم توليد البيانات باستخدام طريقة مونتي كارلو، حيث تمت إض

قديرات تة في توزيع طبيعي ليصبح التوزيع ملوث، وأظهرت نتائج الدراسة بأنَّ التحيز والفاعلي

، وال يتأثر αيزيدان مع زيادة نسبة القيم المتطرفة، وتتضخم قيمة معامل ثبات  αمعامل ثبات 

ات الثب فاعلية مع زيادة معاملالتحيز مع زيادة عدد نقاط المقياس الرتبي، ويقل تضخم ال

ي حالة فنَّه النظري، ولكن يقل التحيز مع زيادة معامل الثبات النظري، كما أظهرت النتائج بأ

، أي يس الرتبلمقيااعدم وجود قيم متطرفة فإنَّ التحيز يقل وال تتأثر الفاعلية مع زيادة عدد نقاط 

فة التي بير في ظل وجود القيم المتطرتتضخم وبشكل ك α كرونباخأنَّ تقديرات معامل ثبات 

 .في قيمة الثبات للمقياس تؤدي إلى التحيز اإليجابي
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كةان الغةرض منهةا هةو التحقيةق  (Jimenez, 2011)جيمنيةز  وهناك دراسة أخرى أجراها

 يةةنظرم فةي في اآلثار المترتبة على وجود القيم المتطرفة مع الفقرات المشةتركة بتقةديرات المعةال

 المشتركة وأظهرت النتائج بأنه في حالة عدم وجود فقرات متطرفة في الفقرات للفقرة،االستجابة 

 وعات غيةرفإن أداء المعادلة جيد عند تقدير معامالت التمييز حسب المجموعات المتكافئة والمجم

علةةى  المتكافئةةة، أمةةا بحةةاالت وجةةود فقةةرات متطرفةةة بةةالفقرات المشةةتركة كانةةت األخطةةاء متفاوتةةة

طةةاء ن، وأظهةةرت النتةةائج أن وجةةود الفقةةرات المتطرفةةة فةةي الفقةةرات المشةةتركة يزيةةد أخاألسةةلوبي

نةات، أي عةة البياالمعادلة، وأشارت النتائج أنَّه ال يوجد تفاعل بين القيم المتطرفةة والمعةالم بمجمو

 االحتفاظ بالقيم المتطرفة ليس له أي أثر سلبي على المعالم.

عن مواصفات النموذج األحادي  (Olewuezi, 2011)وأشارت دراسة أوليوزي 

بيانات لى العالمتطرف إلى أنَّ القيم والمشاهدات المتطرفة هي مشاهدات غير عادية لها تأثير 

وعات ن مجمولقد أثبتت اإلحصاءات المستمدة م وعلى التحاليل اإلحصائية والنتائج بشكل عام،

ا في اظ بهينها وعدم حذفها واالحتفالبيانات التي تشمل على القيم المتطرفة إلى ضرورة تضم

ها يمكن ين أنَّ ، وتبالتحاليل اإلحصائية لمعرفة تأثيراتها المحتملة على نتائج التحليالت اإلحصائية

ود لى وجأْن تكون ملوثة ونتائجها مضللة وسلبية، ويمكن أيًضا أْن يكون وجودها مؤشًرا ع

 البيانات التي تختلف عن باقي بيانات المجموعة.

المتطرفة  عن القيم ن أجل الكشفم (Al-Naimi, 2012)ي دراسة قامت بها النعيمي وف

اد القيم أخرى، كان يتم اللجوء إلى استبع بطرائق ومقارنتها بالطريقة الحصينة ومعالجتها

ل فيب األالمتطرفة عند تحليل البيانات، وتم التعامل مع القيم المتطرفة بأسلوبين األسلو حالة  وَّ

النسبة بعينة بيانات األصلية بعد استبعاد القيم المتطرفة يتم عن طريق زيادة حجم التحليل ال

يم ن القعلألعوام األخرى، واألسلوب الثاني عن طريق استخدام بعض الطرائق الحصينة للكشف 

أخطاء   سببهاة أنَّ المتطرفة، وأهم االستنتاجات أنه يمكن أْن نستبعد القيم المتطرفة ونحذفها بحال

ة  زيادين أنَّ لتسجيل للمشاهدات، أو بسبب األجهزة، وأنَّه عند الكشف عن القيم المتطرفة يتبا

ة في لتقليديدير االبيانات تزداد بزيادة حجم العينةـ وقد يساعد ذلك في االعتماد على طرائق التق

ف لتي تكشا صينةتحليل البيانات ألنَّ هذه الطريقة تمثل المجتمع خير تمثيل، وأنَّ الطرائق الح

 .عن القيم المتطرفة ُممكنة وتحتاج إلى التكرار وتستخدم بحال البيانات الكاملة

 بإجراء دراسة باستخدام أسلوب االنحدار الخطي للكشةف عةن (Yong , (2013وقام يونغ 

هذه  ، وتم فيالقيم المتطرفة في النظرية الحديثة في القياس في معادلة ومساواة الفقرات المشتركة

 لكشةةف عةةن القةةيم المتطرفةةة فةةيمةةن وسةةائل اراسةةة اقتةةراح طريقةةة االنحةةدار الخطةةي كوسةةيلة الد

ضةةرورة  وأكةةدت النتةةائجالبيانةةات وتةةم مقارنةةة الطريقةةة المقترحةةة الحديثةةة مةةع الطةةرق التقليديةةة، 

ة رات سةلبيالكشف عن الفقرات المشتركة المتطرفة ومعالجتها بالطرائق المناسبة لما لهةا مةن تةأثي

 وعة البيانات.على مجم

( تأثير وجود القيم المتطرفة على معلمات نموذج Yousef, 2015)وتناولت دراسة يوسف 

والمقارنة بين طرق تشخيص القيم المتطرفة، ومن فرضيات  تحليل االنحدار الخطي المتعدد
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د، الدراسة أن القيم المتطرفة لها تأثير معنوي على نتائج نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعد

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج التحليلي االستداللي وبعض الطرق الخاصة 

وتم الكشف عن القيم المتطرفة بطريقة الرسم الصندوقي  ،بتشخيص ومعالجة القيم المتطرفة

وتمت معالجتها بطريقة متوسط البتر، وأهم النتائج أن للقيم المتطرفة تأثير على نموذج االنحدار 

، وتؤثر معنويا وبصور كبيرة  MSEي المتعدد، وتعمل على تضخم قيمة تباين األخطاءالخط

على عدم تحقق فرضية التوزيع الطبيعي، وأوصت الدراسة بضرورة تشخيص القيم المتطرفة 

ومعالجتها وعدم حذفها وتقليل أثرها عند تطبيق نموذج تحليل االنحدار المتعدد للحصول على 

 .ا وأثرها على النتائجنموذج أفضل وألهميته

( Adeboye, James & Akinwumi, 2016دراسة أديبو وجيمس وأكينومي )وهدفت 

نة بين لمقارإلى النظر في اجراءات الكشف عن القيم المتطرفة في نموذج االنحدار المتعدد، وا

 اتبيان طرق الكشف عن القيم المتطرفة والتحقق من كل طريقة، وتمت هذه الدراسة باستخدام

طي محاكاة، وتم استخدام خمسة طرق للكشف عن القيم المتطرفة في نموذج االنحدار الخ

اف، االنحر متوسطالمتعدد، ثم تمت مقارنة النتائج باستخدام االنحراف المعياري لتقدير المعلمة و

ة، لفنات مختام عيوتم توليد البيانات وبثالث نسب مختلفة من القيم المتطرفة فيها، وباستخدام احج

امالت نتائج أن القيم المتطرفة تؤثر على البيانات وبشكل سلبي وتؤثر على معالوأظهرت 

ا م حذفهالقيم المتطرفة وعدويجب الكشف عن  ،االنحدار وفي جميع الحاالت التي تمت دراستها

 ومعالجتها ألهميتها على النتائج.

 التعقيب على الدراسات السابقة

كان هناك اتفاق عام بين أغلب الباحثين بأنَّ وجود القيم المتطرفة في  فيما يتعلق بالدراسات السابقة

وتؤثر سلبيًا على  وتحيز في تقديرات اإلحصاءات والمعالممجموعة البيانات تساهم بزيادة األخطاء 

 ,Alberta)، وهناك اتفاق بين كل من الكشف عنها ومعالجتها بالطرائق المناسبة النتائج، ويجب

2004)، Jimenez, 2011)( ،)Al-Nour, 2010( ،)Yong, 2013( ،)Liu, Wu & 

Zumbo, 2010 ،)Michaelides, 2003) ،)(Olewuezi, 2011)( ،Al-Naimi, 2012 ،)

(Kassem, & Ismail, 2008)، (Yousef, 2015(و )Adeboye, James & 

Akinwumi, 2016)  على ذلك، وأشار(Zimmerman, 2001إلى أنَّ الخطأ من النوع )  األول

( أنَّ ليس جميع القيم المتطرفة دائما هي Novotny, 2001وتوصل ) ينخفض بوجود قيم متطرفة،

المتطرفة يعمل ( أنَّ حذف القيم Osborne & Overbay, 2004وتوصل )بمثابة قيم مؤثرة، 

 ,Dabdoub, & Younisويحّسن من نتائج التحليالت اإلحصائية، وأشار ) على تقليل األخطاء

أنَّه ليس ضروري أنَّ تؤثر القيمة المتطرفة سلبيًا على النتائج، وأنَّ تؤدي ُمعالجتها إلى  (2006

أنَّ معظم  (Seo, 2006وتوصل )، MSEوانخفاض بقيمة الخطأ  2Rزيادة قيمة معامل التحديد 

ر البيانات تحتوي على قيم متطرفة ممكن أنَّ تكون لها تأثير سلبي على تحليل البيانات، وقد توف

 معلومات مفيدة عن البيانات.
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اك أن هن يتضح من خالل ما تم تناوله من دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة

ة رغم غزاروبي، دراسات بيَّنت أنَّ للقيم المتطرفة أثر إيجابي، ودراسات بينت أنَّ لها أثر سل

رة بصو ة بأنها جاءتاإلنتاج العلمي بمختلف مفردات الدراسات إال إن ما يميز هذه الدراس

تها على بشكل مباشر على الكشف عن القيم المتطرفة وأثر أسلوب معالج لتلقي الضوءمختلفة 

ا جديًدا يتمثل التي قامت بذلك، وأضافت بُعدً  األولى تقدير معالم الفقرات ودقتها، فهي الدراسة

ختبار تيمس الدولي م بيانات اتستخد أنَّها في تتميزوالثالثي المعلمة،  اللوجستي باستخدام النموذج

علية نات ف، وليست باستخدام بياة، ومعظم الدراسات السابقة تمت من خالل بيانات محاكا2011

شر شكل مباتناول بتلذلك تعتبر الدراسة استكمااًل للدراسات السابقة التي لم  ،هذه الدراسةفي كما 

هة من وج ر معالم الفقرات ودقتهاأثر أسلوب معالجتها على تقديوالكشف عن القيم المتطرفة 

 لنتائج.اللوصول إلى أدق  2011القياس، باالستعانة باختبار تيمس الدولي بالنظر الحديثة 

 لطريقة واإلجراءاتا

 مجتمع الدراسة

 تكون مجتمع الدراسةة فةي االختبةار الةدولي تةيمس مةن جميةع طلبةة الصةف الثةامن األساسةي

 مةةن اإلجمةةالي وتةةألف العةةدد، (2011عةةام )لةةدولي تةةيمس األردنيةةين المشةةاركين فةةي االختبةةار ا

 عمجتمة البسةيطة مةنعشةوائية بالطريقةة ال ( مدرسةة اختيةرت230مةن ) ،طالبةاً وطالبةةً  (7694)

ول ويبين الجد، تدرسها التي الصفوف من كواحد الثامن الصف على تحتوي التي مدارس األردن

 جنس المدرسة، والطبقة.ووقع، الموتوزيع مجتمع الدراسة حسب السلطة المشرفة،  1

جنس المدرسة، والموقع، وتوزيع مجتمع الدراسة حسب )السلطة المشرفة،  :(1)جدول 

 والطبقة(.

 مستويات المتغير المتغير
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 سلطة مشرفة

 78 180 82 6316 وزارة التربية والتعليم

 11 25 11 843 وكالة الغوث

 11 25 7 535 الخاص التعليم

 100 230 100 7694 المجموع

 موقع

 78 180 81 6202 مدينة

 22 50 19 1492 ريف

 100 230 100 7694 المجموع

 جنس المدرسة

 44 101 43 3315 ذكور

 31 71 33 2566 إناث

 25 58 24 1813 مختلط

 100 230 100 7694 المجموع
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 (1... تابع جدول رقم )

 ستويات المتغيرم المتغير
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 الطبقة

 11 25 12 932 استكشافية/وزارة

 43 100 41 3145 وزارة التربية والتعليم

 11 25 11 843 وكالة الغوث

 11 25 7 535 التعليم الخاص

 11 25 10 752 مدرستي/وزارة

 13 30 19 1487 دعم التعليم/وزارة

 100 230 100 7694 المجموع

 .توزيع طلبة مجتمع الدراسة حسب جنس الطالب 2ويبين الجدول 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب جنس الطالب. :(2)جدول 

 النسبة المئوية عدد الطلبة الجنس

 47 3604 ذكور

 53 4090 إناث

 100 7694 المجموع

 عينة الدراسة

ا م اختيارهةالمعالجةات اإلحصةائية، والتةي تةتألفت عينة الدراسةة النهائيةة التةي طُب قةت عليهةا 

مةن  وطالبةً ( طالباً 531)بشكل يحقق غرض الدراسة عن طريق تحليل محتوى بنية االختبار من 

ات ذطلبةةة الصةةف الثةةامن األساسةةي األردنيةةين، ممةةن اسةةتجابوا علةةى فقةةرات الكراسةةة اإلختباريةةة 

 ن متعةةدد الختبةةاري الرياضةةياتالتةةي تحتةةوي علةةى أكبةةر عةةدد مةةن فقةةرات االختيةةار مةة 11الةةرقم 

 والعلوم.

 أداة الدراسة

 ,TIMSS) (2011تم تطبيق هةذه الدراسةة باالعتمةاد علةى بيانةات االختبةار الةدولي تةيمس 

، ويطبةةق االختبةةار كةةل أربةةع سةةنوات للصةةفين الثةةامن لطلبةةة الصةةف الثةةامن األساسةةي األردنيةةين

( والةدورة الثالثةة 1999رة الثانيةة عةام )والةدو (1995) منةذ عةاموالرابع األساسيين، وتم تطبيقةه 

تةةم اختيةةار و ،(2011( والةةدورة الخامسةةة فةةي عةةام )2007( والةةدورة الرابعةةة بعةةام )2003بعةةام )

بيانات االختبار في هذه الدورة بالذات بسبب التراجع الكبير بمستوى اداء الطلبةة فةي هةذه الةدورة 

وكان عدد الدول المشةاركة ، السياق المعتادعن الدورات السابقة وخروج مستوى اداء الطلبة عن 

دولةة عربيةة ومةن ضةمنها ( 11منهةا ) دولة (45في الصف الثامن االساسي )الدورة الخامسة  في

المعنية بفقرات االختيار من ( 11) وتم في الدراسة اختيار الكراسة االختبارية ذات الرقم، االردن
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 11االختباريتين ذواتي الرقمين  الكراستينتقاطع متعدد، وهذه الكراسة اإلختبارية هي ناتجة عن 

 تحتوي على أكبر عدد من فقرات االختيار من متعةدد الختبةاري الرياضةيات والعلةوم وهي ،12و

وطالبةً ممن اسةتجابوا  طالباً ( 531وبهذا فإنَّ عينة الدراسة النهائية مكونة من )، لذلك تم اختيارها

 .11لرقم على فقرات الكراسة اإلحصائية ذات ا

ة كمااا ورد فااي التقرياار الااوطني االردنااي عااخ الدراساا وفيمااا يلااي نبااذة عااخ هااذا االختبااار:

  في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية: TIMSS 2011 الدولية للعلوم والرياضيات 

ألولةى، أي يتم اختيار الطلبة في نهاية السةنوات االربةع ا: في اختبار تيمسالمستهدفة  الفئة

ن صةةف الرابةةع االساسةةي ومةةن ثةةم فةةي نهايةةة السةةنوات االربةةع التاليةةة أي فةةي الصةةف الثةةامفةةي ال

 االساسي من التعليم. 

تساعد القائمين على TIMSS أن اختبارات تيمس  TIMSS:أهمية وأهداف اختبار 

ريس، التد التعليم والجهات المعنية بذلك في دعم الدراسات التربوية وتطوير مهارات وطرائق

ه مخرجاتبالنظر في المناهج الدراسية، وتطوير النظام التربوي وإصالحه واالرتقاء وإعادة 

ات مهار ومعرفة مستوى التحصيل عند الطالب وتقييمهم ومقارنتهم مع الدول األخرى، وتنمية

دى للضعف والعمل على تزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة وا التفكير العلمي لديهم،

 ربويينعداد التأوالعمل على تقييمهم والوصول إلى تعليم أفضل تابعتهم والطالب من أجل م

وبشكل  ربويةوإكسابهم المعرفة والخبرة والمهارات المناسبة، والعمل على تقييم السياسات الت

 مستمر. 

يةتم صةياغة السةؤال بطريقةة تةدفع للتفكيةر  : TIMSSأسائلة اختباارات تايمس بنااء طريقة

يقةدم ووكيفية تطبيقةه وتحليةل عناصةره وتركيةب جزئياتةه بطريقةة سةليمة،  سؤالبفهم واستيعاب ال

 رسم تخطيطي.أو السؤال كمشكلة أو صورة 

بانه استواختبار في الرياضيات، و اختبار في العلوم،) :TIMSS سأدوات اختبارات تيم

معلم نه لتبااسواستبانه لمعلم العلوم، واستبانه تعطى إلى الطالب، وإلى مدير المدرسة،  تعطى

 الرياضيات(.

: )مرحلةةة اإلعةةداد، ومرحلةةة التطبيةةق، ومرحلةةة التصةةحيح، ومرحلةةة مراحااا اختبااار تاايمس

 التحليل، ومرحلة كتابة التقرير(.

 صدق أداة الدراسة )اختبار تيمس(

 ( أنَّةه تةم التوصةل إلةى دالالت صةدق اختبةار تةيمسAl-Khayat, 2012)الخياط ورد عن 

(TIMSS, 2011حيث تم ال ) تحقق من صدق المحتوى مةن خةالل تحديةد الفقةرات، ومةاذا تقةيس

كل فقرة؟ ومصادر الحصول على الفقرات؟ وطريقة صياغتها؟ وطرائةق تحكيمهةا؟، وتةم التحقةق 

من الصدق بداللة المحك بحساب قيم معامالت االرتباط بةين درجةات المفحوصةين علةى االختبةار 
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دراسة بأكملهةا، حيةث تةم إيجةاد معامةل االرتبةاط بةين ودرجات الطلبة في مادة الرياضيات لعينة ال

 (. 0.87درجات الطلبة على االختبار ودرجاتهم في مادة الرياضيات؛ وبلغت قيمته )

 ثبات أداة الدراسة )اختبار تيمس(

جةاد ثبةات االختبةار بإيجةاد معةامالت ( أيًضةا أنةه تةم إيAl-Khayat, 2012الخيةاط )وذكةر 

تحليةةل  ؛ حيةةث تةةمαالفقةةرة واالختبةةار ككةةل، باسةةتخدام معامةةل كرونبةةاخ االرتبةةاط بةةين األداء علةةى 

نباخ عامل كروفقرات االختبار لجميع أفراد العينة، وبلغت قيمة معامل الثبات لالختبار باستخدام م

α (0.90.) 

 متغيرات الدراسة

ة المكتشةةفة فةةي البيانةةات الخاصةة المتطرفةةةوهةةو أسةةلوب معالجةةة القةةيم المتغياار المسااتقا: 

هةي: واستجابات الطلبة على فقرات اختباري الرياضيات والعلةوم ويتكةون مةن ثالثةة مسةتويات؛ ب

موعةةة فةةي مجموعةةة البيانةةات، وحةةذف قةةيم القةةدرة المتطرفةةة بمج المتطرفةةةاالحتفةةاظ بقةةيم القةةدرة 

 .بمجموعة البيانات المتطرفةالبيانات، ومعالجة قيم القدرة 

ري كمؤشةر لصعوبة، التمييز، التخمين(، والخطةأ المعيةا)ا : معالم الفقراتالمتغيرات التابعة

 لدقة التقدير.

 المعالجات اإلحصائية

عن  للكشف (Box-Plotالصندوقي )الرسم  أسئلة الدراسة تمَّ استخدام أسلوبلإلجابة عن 

 العلوم،وضيات القيم المتطرفة في البيانات الخاصة باستجابات الطلبة على فقرات اختباري الريا

متكررة اسات الإجراء تحليل التباين للقيواالنحرافات المعيارية، و اب األوساط الحسابيةتم حسو

 دى طلبةلدولي لالخطاء المعيارية لمعالم )التمييز، الصعوبة، التخمين( لفقرات اختبار تيمس ال

ت ( للمقارناBonferroniاختبار )عينة الدراسة وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، واستخدام 

فقًا لدولي ويمس االبعدية المتعددة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعالم فقرات اختبار ت

 ألسلوب معالجة القيم المتطرفة. 

 الدراسة نتائج

درجات  الذي ينص على: "ما نسبة القيم المتطرفة في ؛سؤال الدراسة األوللإلجابة عخ 

 2011عام تبارات تيمس الدولية المنعقدة في الطلبة الصف الثامخ األساسي األردنييخ في اخ

 في مبحثي العلوم والرياضيات؟"

الكشف عن القيم المتطرفة في ( في Box Plotالرسم الصندوقي ) تم استخدام أسلوب

وطالبةً ممن  طالباً ( 526، وتم اختيار عينة الدراسة التي تتكون من )البيانات الخاصة بالدراسة

( في اختبار الرياضيات 11وضوعية في الرزمة االختبارية ذات الرقم )أجابوا على األسئلة الم

( من أفراد العينة غير المطابقين وفقًا الحتمالية الخطأ المعياري في اختبار 5بعد حذف )



 "...... ــــــــــــــــــــــــــــ "أثر معالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1502

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

( قيمة متطرفة لدرجات الطلبة في اختبار الرياضيات، وتم اختيار 34الرياضيات، وتبين وجود )

وطالبةً ممن أجابوا على األسئلة الموضوعية في  طالباً ( 521ن )عينة الدراسة التي تتكون م

( من أفراد العينة غير 10( في اختبار العلوم بعد حذف )11الرزمة االختبارية ذات الرقم )

( قيمة متطرفة 44تبين وجود )حيث المطابقين وفقًا الحتمالية الخطأ المعياري في اختبار العلوم، 

اإلحصاءات الوصفية الخاصة بالرسم  (3) العلوم، ويبين الجدوللدرجات الطلبة في اختبار 

 الصندوقي ونسبة القيم المتطرفة في اختباري الرياضيات والعلوم.

ي اختبار اإلحصاءات الوصفية الخاصة بالرسم الصندوقي ونسبة القيم المتطرفة في: (3)جدول 

 الرياضيات والعلوم.

 اإلحصائي
 القيمة

 علوم رياضيات

 2.23 4.00 القدرة العظمىقيمة 

 ال يوجد 12 عدد القيم المتطرفة فوق الحد األعلى

  %2.26 نسبة القيم المتطرفة فوق الحد األعلى

 3.0745 3.3814 الحد األعلى للرسم الصندوقي

 0.8469 0.7591 الربيعي الثالث

 1.4850 1.7482 المدى الربيعي

 0.6381- 0.9891- الربيعي األول

 2.8657- 3.6114- دنى للرسم الصندوقيالحد األ

 44 22 عدد القيم المتطرفة دون الحد األدنى

 %8.29 %4.14 نسبة القيم المتطرفة دون الحد الدنى

 4.00- 4.00- قيمة القدرة الصغرى

 %8.29 %6.40 نسبة القيم المتطرفة الكلية

 %91.71 %93.6 نسبة القيم غير المتطرفة الكلية

لقيم لجة ا؛ فقد تمت معاسئلة الدراسة الثاني والثالث والرابع ومناقشتهمولإلجابة عخ أ

 للقيم Trimmed Meanباالستبدال باستخدام طريقة الوسط الحسابي المبتور  المتطرفة

يمس بار تلقدرات طلبة عينة الدراسة من الصف الثامن األساسي األردنيين على اخت المتطرفة

دها لمادة قبل االستبدال وبع المتطرفةالقيم يبين ( 4دول )والج الدولي في مادة الرياضيات

  .الرياضيات
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبعدها الختبار الرياضيات. االستبدالالقيم المتطرفة لدرجات الطلبة قبل  :(4)جدول 

 االستبدالبعد  االستبدالقبا  رقم الطالب

 

 االستبدالبعد  االستبدالقبا  رقم الطالب

13 4.000 -0.184 

 

295 -3.626 -0.127 

29 -3.719 -0.141 

 

299 4.000 -0.182 

33 -4.000 -0.180 

 

322 3.974 -0.184 

58 -4.000 -0.180 

 

324 -4.000 -0.185 

86 4.000 -0.183 

 

332 -3.626 -0.120 

135 -4.000 -0.181 

 

353 -4.000 -0.184 

149 -4.000 -0.182 

 

363 3.886 -0.185 

157 -4.000 -0.182 

 

371 -3.719 -0.134 

159 -4.000 -0.183 

 

373 -4.000 -0.177 

190 3.802 -0.185 

 

379 -4.000 -0.169 

193 3.464 -0.185 

 

423 -4.000 -0.162 

231 3.394 -0.185 

 

453 4.000 -0.182 

240 -4.000 -0.184 

 

476 4.000 -0.181 

243 -4.000 -0.184 

 

506 4.000 -0.180 

256 -4.000 -0.185  513 -4.000 -0.155 

280 -4.000 -0.185  517 4.000 -0.180 

289 -4.000 -0.185  527 -4.000 -0.155 

وبعده  الاالستبد أرقام الطلبة ذوي الدرجات المتطرفة، ودرجاتهم قبل (4) يبين الجدولو

 في متطرفةقيمة  34حيث تم استبدال  Trimmed Meanالوسط الحسابي المبتورباستخدام 

 .الرياضيات

ا عخ أسئلة الدراسة الثاني والثالث والرابع ومناقشتهم الجة ت مع؛ فقد تمولإلجابة أيض 

لقيم ل Trimmed Meanالقيم المتطرفة باالستبدال باستخدام طريقة الوسط الحسابي المبتور 

يمس بار تالمتطرفة لقدرات طلبة عينة الدراسة من الصف الثامن األساسي األردنيين على اخت

 لمادة العلوم.  يبين القيم المتطرفة قبل االستبدال وبعدها (5مادة العلوم والجدول )الدولي في 
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 وبعدها الختبار العلوم. االستبدالالقيم المتطرفة لدرجات الطلبة قبل  :(5)جدول 

 االستبدالبعد  االستبدالقبا  رقم الطالب  االستبدالبعد  االستبدالقبا  رقم الطالب

29 -4.000 -0.130  294 -4.000 -0.070 

31 -3.935 0.037  320 -3.653 0.098 

37 -3.624 0.112  324 -4.000 -0.063 

82 -4.000 -0.123  332 -3.942 0.029 

91 -3.931 0.060  342 -4.000 -0.055 

94 -4.000 -0.115  373 -4.000 -0.047 

124 -3.901 0.091  385 -3.640 0.105 

128 -4.000 -0.108  403 -3.269 0.146 

131 -3.270 0.126  405 -4.000 -0.040 

133 -3.270 0.132  407 -3.257 0.159 

144 -3.269 0.139  413 -3.934 0.052 

145 -3.251 0.172  417 -4.000 -0.032 

149 -3.905 0.083  446 -3.911 0.075 

192 -3.923 0.068  450 -4.000 -0.024 

204 -3.232 0.178  465 -4.000 -0.017 

245 -4.000 -0.100  467 -3.935 0.045 

247 -3.257 0.152  468 -3.228 0.185 

256 -4.000 -0.093  469 -4.000 -0.009 

263 -4.000 -0.085  497 -4.000 -0.001 

268 -3.613 0.119  522 -4.000 0.006 

283 -4.000 -0.078  524 -4.000 0.014 

287 -3.255 0.165  531 -4.000 0.022 

وبعده  الاالستبد( أرقام الطلبة ذوي الدرجات المتطرفة، ودرجاتهم قبل 5ويبين الجدول )

 .لعلومبا متطرفةقيمة  44حيث تم استبدال  Trimmed Meanباستخدام الوسط الحسابي المبتور

ل دومن المالحظ وجود نفس الطلبة في الرياضيات والعلوم ذوي الةدرجات المتطرفةة ممةا ية

ا يةدل ، وكانةت نتةائجهم متدنيةة ممةوخروجه عن السياق المعتادتدني مستوى أداءهم تراجع و على

   عدم جدية الطلبة واهتمامهم في اإلجابة عن فقرات االختبار.
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لإلجابة و الحسةابية  تم حساب األوساط؛ فقد عخ أسئلة الدراسة الثاني والثالث والرابعأيض 

دراسةةة اختبةةار تةةيمس لةةدى طلبةةة عينةةة الفقةةرات لمعةةالم المعيةةاري  للخطةةأواالنحرافةةات المعياريةةة 

 .7و 6 ولاالقيم المتطرفة كما بالجد معالجة وفقًا ألسلوبالعلوم وبالرياضيات 

بة لدى طل اإلحصاءات الوصفية للخطأ المعياري لمعالم فقرات اختبار تيمس الدولي: (6)جدول 

لقيم الجة ايين في الرياضيات وفقًا ألسلوب معالصف الثامن األساسي األردنعينة الدراسة من 

 المتطرفة.

 المعياري الخطأ

 لمعلمة

 القيمأسلوب معالجة 

 المتطرفة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.018 0.116 احتفاظ التمييز

 0.016 0.100 حذف

 0.166 0.374 استبدال

 0.465 0.536 احتفاظ الصعوبة

 0.816 0.885 حذف

 0.517 0.590 الاستبد

 0.009 0.034 احتفاظ التخمين

 0.011 0.032 حذف

 0.026 0.036 استبدال

 ات اختبارأنَّ الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقر6  يالحظ من الجدول

ا وفقً  تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة أصغر مما هو عليه

ات يز لفقرالتمي ستبدال، وأنَّ االنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمةواالحتفاظ اال يألسلوب

 ه وفقًاو عليهاختبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة أصغر مما 

فقرات عوبة لاالستبدال، وأنَّ الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة الصواالحتفاظ  يألسلوب

عليه  ما هوتبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة أصغر ماخ

 لفقرات لصعوبةالحذف، واالنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمة اواالستبدال  يوفقًا ألسلوب

عليه  ما هواختبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة أصغر م

رات ين لفقالحذف، والوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التخمواالستبدال  يوفقًا ألسلوب

 ه وفقًاو عليهاختبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة أصغر مما 

ات فقرين لالتخم االستبدال، وأنَّ االنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمةواالحتفاظ  يألسلوب

عليه  ما هواختبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة أصغر م

 االستبدال.والحذف  يوفقًا ألسلوب
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اإلحصاءات الوصفية للخطأ المعياري لمعالم فقرات اختبار تيمس الدولي لدى طلبة : (7)جدول 

العلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم  الصف الثامن األساسي األردنيين فيعينة الدراسة من 

 المتطرفة.

 المعياري الخطأ

 لمعلمة

 القيم أسلوب معالجة

 المتطرفة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.194 0.406 احتفاظ التمييز

 0.215 0.347 حذف

 0.228 0.423 استبدال

 0.122 0.232 احتفاظ الصعوبة

 1.438 0.685 حذف

 0.770 0.470 استبدال

 0.025 0.049 احتفاظ التخمين

 0.024 0.056 حذف

 0.029 0.053 استبدال

أنَّ الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار  7يالحظ من الجدول 

تيمس بالعلوم وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة هو أصغر مما هو عليه وفقًا ألسلوبي 

الستبدال بمعالجتها، وأنَّ االنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات االحتفاظ وا

اختبار تيمس الدولي بالعلوم وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة أصغر مما هو عليه 

وفقًا ألسلوبي الحذف واالستبدال بمعالجتها، وأنَّ الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة 

صعوبة لفقرات اختبار تيمس بالعلوم وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة هو أصغر ال

مما هو عليه وفقًا ألسلوبي والحذف واالستبدال بمعالجتها، وأنَّ االنحراف المعياري للخطأ 

م المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس بالعلوم وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القي

 المتطرفة أصغر مما هو عليه وفقًا ألسلوبي االستبدال والحذف بمعالجتها، ويالحظ من الجدول 

الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس بالعلوم وفقًا ألسلوب 7

الجتها، االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة أصغر مما هو عليه وفقًا ألسلوبي الحذف واالستبدال بمع

وأنَّ االنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس بالعلوم وفقًا 

ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة هو أصغر مما هو عليه وفقًا ألسلوب االحتفاظ 

 واالستبدال بمعالجة القيم المتطرفة.

ي فاأثار معالجاة القايم المتطرفاة  مااالاذي يانص علاى:  ؛لإلجابة عخ سؤال الدراساة الثااني

لعااام المنعقاادة فااي ا أداء طلبااة الصااف الثااامخ األساسااي األردنياايخ فااي اختبااارات تاايمس الدوليااة

 في مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة التمييز ودقتها؟ 2011
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علمةللخطأ المعياري لموجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية  (6) يالحظ من الجدول

جةة معالأسةلوب  ناتجةة عةن اخةتالف مسةتوياتالرياضةيات بالتمييز لفقرات اختبار تةيمس الةدولي 

ت للقياسةا ؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ تم إجةراء تحليةل التبةاينالقيم المتطرفة

جةة للوب معاالمتكررة للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات وفقًا ألسة

 .8القيم المتطرفة، كما في الجدول 

ار رات اختبييز لفقنتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة التم: (8)جدول 

 تيمس بالرياضيات وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

االختبارات  آثار
 لـ:

 مصدر
 التبايخ

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 مجموع

 ربعاتالم

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 داخل أسلوب
القيم  معالجة

 المتطرفة

الخطأ 
المعياري 
 للتمييز

0.66 2 0.33 34.46 0.00 

الخطأ 
)الخطأ 

المعياري 
 للتمييز(

0.25 26 0.01   

   0.03 28 0.91 الكلي
   0.01 13 0.12 الخطأ بين الفقرات

   0.03 41 1.03 الكلي

( بين α=0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 8الجدول يتضح من 

األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياضيات 

 يُعزى ألسلوب معالجة القيم المتطرفة؛ وللكشف عن مواقع الفروق تم استخدام اختبار

Bonferron   المتعددة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التمييز للمقارنات البعدية

لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياضيات وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، وذلك كما في 

 .9الجدول

بية للخطأ للمقارنات البعدية المتعددة لألوساط الحسا Bonferroniنتائج اختبار : (9)جدول 

م القي جةمعال بالتمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياضيات وفقًا ألسلوالمعياري لمعلمة 

 المتطرفة.

 استبدال احتفاظ حذف الخطأ المعياري للتمييز

Bonferroni 0.37 0.12 0.10 الوسط الحسابي 
 0.10 حذف

  
 

 0.02 0.12 احتفاظ
 

 
  0.26 0.27 0.37 استبدال
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يز مة التميين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعل( أنَّ الفرق ب9يتضح من الجدول )

ف الحذ لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياضيات قد كان أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب

دول من الج يتضح بمعالجة القيم المتطرفة مقارنة بأسلوب االستبدال بمعالجة القيم المتطرفة، كما

تيمس  ختباراين للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات ( أنَّ الفرق بين الوسطين الحسابي9)

قارنةً مطرفة بالرياضيات قد كان أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المت

ق بين الوسطين أنَّ الفر (9بأسلوب االستبدال بمعالجة القيم المتطرفة، وكذلك يتضح من الجدول )

ان أقل كضيات لمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياالحسابيين للخطأ المعياري لمع

معالجة فاظ ببفارق جوهري وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة مقارنةً بأسلوب االحت

 القيم المتطرفة.

( وجةةود فةةروق ظاهريةةة بةةين 7يالحةةظ مةةن الجةةدول )ولإلجاباة عااخ سااؤال الدراسااة الثاااني  

ة ناتجةعلةوم أ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبةار تةيمس الةدولي فةي الللخطاألوساط الحسابية 

؛ وبهةةدف التحقةةق مةةن جوهريةةة الفةةروق القةةيم المتطرفةةة معالجةةةأسةةلوب  عةةن اخةةتالف مسةةتويات

ت يةز لفقةةراالظاهريةة؛ تةم إجةةراء تحليةل التبةاين للقياسةةات المتكةررة للخطةأ المعيةةاري لمعلمةة التمي

 .10دوللوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، وذلك كما في الجاختبار تيمس الدولي بالع

قرات مييز لفنتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة الت: (10)جدول 

 اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

 آثار

االختبارات 

 لـ:

 التبايخ مصدر
 مجموع

 بعاتالمر

 درجة

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

داخل 

 أسلوب

معالجة القيم 

 المتطرفة

معلمة الخطأ 

المعياري 

 للتمييز

0.06 2 0.03 6.51 0.00 

الخطأ )معلمة 

الخطأ 

المعياري 

 للتمييز(

0.15 34 0.00   

   0.01 36 0.21 الكلي

   0.13 17 2.16 الخطأ بين الفقرات

   0.04 53 2.37 الكلي

بين (α=0.05) وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  10يتضح من الجدول 

األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي بالعلوم يُعزى 

 Bonferroni م اختبارألسلوب معالجة القيم المتطرفة وللكشف عن مواقع الفروق تم استخدا



 1509ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إخالص العطيان

 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار 

 .11تيمس الدولي بالعلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، بالجدول 

ية للخطأ ابللمقارنات البعدية المتعددة لألوساط الحس Bonferroniنتائج اختبار : (11)جدول 

القيم  عالجةالمعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب م

 المتطرفة.

 استبدال احتفاظ حذف الخطأ المعياري للتمييز

Bonferroni 0.42 0.41 0.35 الوسط الحسابي 

 0.35 حذف
   

 0.06 0.41 احتفاظ
  

 0.02 0.08 0.42 استبدال
 

ز ة التمييأنَّ الفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلم 11لجدول يتضح من ا

تطرفة م الملفقرات اختبار تيمس بالعلوم أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القي

مييز ة التمقارنة بأسلوب االستبدال، والفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلم

 بأسلوب ارنةً يمس بالعلوم أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجتها مقلفقرات اختبار ت

 االحتفاظ.

ة فاي ما أثار معالجاة القايم المتطرفا الذي ينص على:  ؛ولإلجابة عخ سؤال الدراسة الثالث

لعااام المنعقاادة فااي ا أداء طلبااة الصااف الثااامخ األساسااي األردنياايخ فااي اختبااارات تاايمس الدوليااة

 بحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة الصعوبة ودقتها ؟ في م (2011)

علمة للخطأ المعياري لم( وجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية 6) يالحظ من الجدول

جةة معالأسةلوب  ناتجة عن اخةتالف مسةتوياتالصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدولي بالرياضيات 

اسةةات روق الظاهريةةة؛ تةةم إجةةراء تحليةةل التبةةاين للقي؛ وللتحقةةق مةةن جوهريةةة الفةةالقةةيم المتطرفةةة

لوب المتكةةررة للخطةةأ المعيةةاري لمعلمةةة الصةةعوبة لفقةةرات اختبةةار تةةيمس بالرياضةةيات وفقًةةا ألسةة

 (.12) معالجة القيم المتطرفة، كما بالجدول



 "...... ــــــــــــــــــــــــــــ "أثر معالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1510

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات : (12) جدول

 اختبار تيمس الدولي في الرياضيات وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

 آثار

االختبارات 

 لـ:

 مصدر

 التبايخ

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 داخل أسلوب

القيم  معالجة

 المتطرفة

الخطأ 

المعياري 

 للصعوبة

0.99 2 0.49 10.80 0.00 

الخطأ 

)الخطأ 

المعياري 

 للصعوبة(

1.19 26 0.05 
  

   0.08 28 2.18 الكلي

   1.06 13 13.74 الخطأ بين الفقرات

   0.39 41 15.92 الكلي

بين  α= 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة12  يتضح من الجدول

عزى ات يُ فقرات اختبار تيمس بالرياضياألوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة ل

 Bonferroni  ألسلوب معالجة القيم المتطرفة؛ ولكشف مواقع الفروق تم استخدام اختبار

فقرات وبة لللمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة الصع

 : 13االختبار كما بالجدول

ابية للخطأ للمقارنات البعدية المتعددة لألوساط الحس Bonferroniنتائج اختبار (: 13) جدول

يم لجة القب معاالمعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدولي في الرياضيات وفقًا ألسلو

 المتطرفة.

 حذف استبدال احتفاظ الخطأ المعياري للصعوبة

Bonferroni 0.88 0.59 0.54 الوسط الحسابي 

 0.54 احتفاظ
   

 0.05 0.59 دالاستب
  

 0.29 0.35 0.88 حذف
 

أنَّ الفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة 13 يتضح من الجدول 

يم لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة الق

لحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة ، وأنَّ الفرق بين الوسطين االمتطرفة مقارنة بأسلوب الحذف



 1511ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إخالص العطيان

 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصعوبة لفقرات اختبار تيمس بالرياضيات أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب االستبدال بمعالجة 

 القيم المتطرفة مقارنةً بأسلوب الحذف.

وجةةود فةةروق ظاهريةةة بةةين 7 يالحةةظ مةةن الجةةدول ولإلجابااة عااخ سااؤال الدراسااة الثالااث  

ناتجةة وم لمعلمة الصةعوبة لفقةرات اختبةار تةيمس الةدولي بةالعل للخطأ المعيارياألوساط الحسابية 

؛ وبهةةدف التحقةةق مةةن جوهريةةة الفةةروق القةةيم المتطرفةةةمعالجةةة أسةةلوب عةةن اخةةتالف مسةةتويات 

ت بة لفقةراالظاهرية؛ تم إجراء تحليل التباين للقياسات المتكةررة للخطةأ المعيةاري لمعلمةة الصةعو

 .14ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، بالجدول اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا 

قرات عوبة لفنتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة الص: (14) جدول

 اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

االختبارات  آثار

 لـ:

 مصدر

 التبايخ

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 سطمتو

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 داخل أسلوب

القيم  معالجة

 المتطرفة

معلمة 

الخطأ 

المعياري 

 للصعوبة

1.85 2 0.92 1.98 0.15 

الخطأ 

)معلمة 

الخطأ 

المعياري 

 للصعوبة(

15.83 34 0.47 
  

   0.49 36 17.67 الكلي

   1.74 17 29.65 الخطأ بين الفقرات

   0.89 53 47.33 يالكل

ين ب (α=0.05)عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  14 يتضح من الجدول

سلوب ألعزى يُ األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس بالعلوم 

 معالجة القيم المتطرفة.

فاي  أثار معالجاة القايم المتطرفاةماا  الذي ينص علاى: ؛ولإلجابة عخ سؤال الدراسة الرابع

لعااام المنعقاادة فااي ا أداء طلبااة الصااف الثااامخ األساسااي األردنياايخ فااي اختبااارات تاايمس الدوليااة

  في مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة التخميخ ودقتها؟ 2011

 للخطأ المعياري لمعلمةوجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية ( 6) يالحظ من الجدول

معالجةة أسةلوب  ناتجةة عةن اخةتالف مسةتوياتالتخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي بالرياضةيات 



 "...... ــــــــــــــــــــــــــــ "أثر معالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1512

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

؛ وللتحقةةق مةةن جوهريةةة الفةةروق الظاهريةةة تةةم إجةةراء تحليةةل التبةةاين للقياسةةات القةةيم المتطرفةةة

المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي بالرياضيات وفقًا ألسةلوب 

 (.15الجة القيم المتطرفة، كما بالجدول)مع

قرات خمين لفنتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة الت: (15)جدول 

 اختبار تيمس الدولي في الرياضيات وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

 آثار

االختبارات 

 لـ:

 التبايخ مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 طمتوس

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

داخل 

 أسلوب

معالجة 

القيم 

 المتطرفة

الخطأ 

المعياري 

 للتخمين

0.00014 2 0.00007 0.43 0.65 

الخطأ )الخطأ 

المعياري 

 للتخمين(

0.00415 26 0.00016 
  

   0.00015 28 0.00429 الكلي

بين 

 الفقرات
   0.00057 13 0.00744 الخطأ

   0.00029 41 0.01173 الكلي

 (α=0.05)( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 15يتضح من الجدول )

ت لرياضيالي بابين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدو

 يُعزى ألسلوب معالجة القيم المتطرفة.

وجةةود فةةروق ظاهريةةة بةةين 7 يالحةةظ مةةن الجةةدول   الرابااعولإلجابااة عااخ سااؤال الدراسااة 

ة ناتجةعلةوم للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الةدولي فةي الاألوساط الحسابية 

؛ وبهةةدف التحقةةق مةةن جوهريةةة الفةةروق القةةيم المتطرفةةةمعالجةةة أسةةلوب  عةةن اخةةتالف مسةةتويات

ت ين لفقةرالمتكةررة للخطةأ المعيةاري لمعلمةة التخمةالظاهرية؛ تم إجراء تحليةل التبةاين للقياسةات ا

 .16اختبار تيمس الدولي بالعلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطرفة، كما بالجدول 



 1513ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إخالص العطيان

 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات : (16)جدول 

 لجة القيم المتطرفة.اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب معا

 آثار

االختبارات 

 لـ:

 مصدر

 التبايخ

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

داخل 

 أسلوب

القيم  معالجة

 المتطرفة

معلمة 

الخطأ 

المعياري 

 للتخمين

0.00056 2 0.00028 6.47 0.00 

الخطأ 

)معلمة 

الخطأ 

المعياري 

 للتخمين(

0.00148 34 0.00004 
  

   0.00006 36 0.00204 الكلي

   0.00195 17 0.03312 الخطأ بين الفقرات

   0.00066 53 0.03516 الكلي

 بين (α=0.05)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  16يتضح من الجدول 

 م يُعزىالعلوختبار تيمس الدولي باألوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات ا

 Bonferroniألسلوب معالجة القيم المتطرفة، وللكشف عن مواقع الفروق تم استخدام اختبار

ختبار فقرات امين لللمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة التخ

 .17رفة، وذلك كما بالجدول العلوم وفقًا ألسلوب معالجة القيم المتطبتيمس الدولي 

ابية للخطأ للمقارنات البعدية المتعددة لألوساط الحس Bonferroniنتائج اختبار : (17)جدول 

القيم  الجةمع المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب

 المتطرفة.

 حذف استبدال احتفاظ الخطأ المعياري للتخميخ

Bonferroni 0.056 0.053 0.049 الوسط الحسابي 

 0.049 احتفاظ
   

 0.0043 0.053 استبدال
  

 0.0036 0.0079 0.056 حذف
 

أنَّ الفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة التخمين  17يتضح من الجدول 
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جة القيم المتطرفة لفقرات اختبار تيمس بالعلوم أقل بفارق جوهري وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعال

 واالستبدال. الحذف يمقارنة بأسلوب

 مناقشة نتائج الدراسة

في  المتطرفة: "ما نسبة القيم الذي ينص على ؛مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 ,TIMSSدرجات طلبة الصف الثامخ األساسي األردنييخ في اختبارات تيمس الدولية 

 "ات؟( في مادتي العلوم والرياضي(2011

اختبارات تيمس أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود نسبة من القيم المتطرفة في 

 34حيث بينت نتائج السؤال وجود ، ( في مادتي العلوم والرياضياتTIMSS, 2011الدولية )

%( من الطلبة، منها 6.40قيمة متطرفة لقدرات الطلبة في اختبار الرياضيات بما نسبته تقريبًا )

قيمة متطرفة  12(، و%(4.14قيمة متطرفة أقل من الحد األدنى للرسم الصندوقي بما نسبته  22

 44(، وتبين من نتائج السؤال وجود %(2.26أكبر من الحد األعلى للرسم الصندوقي بما نسبته 

قيمة  44%( من الطلبة، منها 8.29قيمة متطرفة لقدرات الطلبة في اختبار العلوم بما نسبته )

%(، وصفر قيمة متطرفة أكبر (8.29أقل من الحد األدنى للرسم الصندوقي بما نسبته  متطرفة

من الحد األعلى للرسم الصندوقي، ويالحظ من النتائج أنَّ هناك زيادة في نسبة القيم المتطرفة 

لقدرات الطلبة في اختبار العلوم عنه في اختبار الرياضيات، وتعزو الباحثة السبب في ذلك أنَّ 

(، مما 1.7482( أقل من المدى الربيعي لمادة الرياضيات )1.4850ى الربيعي لمادة العلوم )المد

يقود رياضيًا إلى إمكانية وجود فرصة لظهور نسبة أكبر من القيم المتطرفة في اختبار العلوم مما 

هي عليه في اختبار الرياضيات، ألنه كلما كان المدى الربيعي أضيق يعطي فرصة أكبر لظهور 

قيم متطرفة، وأيًضا تطرف القيم لقدرات الطلبة في اختبار الرياضيات كانت موّزعة على طرفّي 

%( من قدرات الطلبة في مركز التوزيع التكراري، مما 93.60التوزيع التكراري، بسبب تجمع )

جعل التوزيع التكراري نوًعا ما متزن وأقرب للتوزيع الطبيعي، وبالتالي ساهم بظهور التطرف 

ى كال الطرفين، وقد كان االلتواء أكثر سلبية في حال اختبار العلوم مما سبب تطرف القيم عل

وإلى تجمع  Box-Plotلقدرات الطلبة في اختبار العلوم أقل من الحد األدنى للرسم الصندوقي 

( من قدرات الطلبة في الجهة اليمنى من التوزيع التكراري، مما جعل التوزيع %91.71)

تويًا نحو اليسار أكثر، األمر الذي أدى إلى ظهور القيم المتطرفة عليه أكثر وكانت التكراري مل

أقل من الحد األدنى للرسم الصندوقي، لذلك فإن التطرف غير متماثل على قيم قدرات الطلبة في 

اختبار العلوم، وبالتالي يؤثر على الوسط الحسابي سلبًا لكونه من األسفل، وبذلك فإن تجمع 

لطلبة في الجهة اليمنى من التوزيع التكراري جعل التوزيع التكراري ملتويًا نحو اليسار، قدرات ا

( إلى أنَّ أسلوب الرسم الصندوقي يزداد به عدد Seo, 2006وهذا يتفق مع ما أشار اليه سيو )

وجود نسبة من القيم ، وتعزو الباحثة أيًضا القيم المتطرفة عندما تكون التوزيعات ملتوية

أن خصائص الطلبة متدنية إلى  المتطرفة القيم نسب وأنرفة في الطرف السفلي للتوزيع المتط

مختلفة، ودليل على عدم جديتهم باإلجابة عن فقرات االختبار وااللتزام بتعليماته، ويدل على عدم 

 اهتمام الطلبة وتدني تحصيلهم وتراجع مستوى أداءهم، مما أثر على مستوى أداء الطلبة العام،
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التالي تدني مستوى أداء الطلبة هو من أحد األسباب الرئيسية في تراجع ترتيب االردن دوليًا وب

 على ذلك. 2011حيث أكدت نتائج اختبار تيمس الدولي في هذا االختبار، 

 ي أداءفما أثر معالجة القيم المتطرفة  الذي ينص على: ؛مناقشة سؤال الدراسة الثاني

 2011عام المنعقدة في ال ألردنييخ في اختبارات تيمس الدوليةطلبة الصف الثامخ األساسي ا

 ؟ في مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة التمييز ودقتها

ختبار اقرات أظهرت نتائج السؤال؛ أنَّ الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لف

تطرفة، مما بمعالجة القيم الم ( وفقًا ألسلوب الحذف(0.100تيمس الدولي في مادة الرياضيات 

، ستبدالاظ واالأصغر مما هو عليه وفقًا ألسلوبي االحتف بحالة الحذفيُعنى أنَّ الوسط الحسابي 

أفضل ح به كيجابي على الوسط الحسابي هنا، وينصإأنَّ أسلوب حذف القيم المتطرفة عاد بشكل و

لخطأ لياري نت قيمة االنحراف المعوأنجح أسلوب لمعالجة القيم المتطرفة في هذه الحالة، وكا

الحذف  سلوبألالمعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادة الرياضيات وفقًا 

 ال واالحتفاظ(، وهي أصغر مما هي عليه وفقًا ألسلوبي االستبد0.016بمعالجة القيم المتطرفة )

 أي موثوقية الوسط الحسابي وفقًا ألسلوب الحذف عالية.

ختبار قرات االوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفأظهرت نتائج السؤال أنَّ و

فة، والنتيجة ( وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطر0.347تيمس الدولي في مادة العلوم )

 ثلة، حيالحا هنا لصالح أسلوب حذف القيم المتطرفة كأفضل أسلوب لمعالجة القيم المتطرفة بهذه

 لمعياريخطأ اوكانت قيمة االنحراف المعياري لل بهذه الحالة، كان الوسط الحسابي أقل ما يمكن

لقيم امعالجة فاظ بلمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادة العلوم وفقًا ألسلوب االحت

ية نَّ موثوقأ(، وهي أصغر مما هي عليه وفقًا ألسلوبي االستبدال والحذف، أي 0.194المتطرفة )

  .الوسط الحسابي وفقًا ألسلوب االحتفاظ أعلى من موثوقية الوسط الحسابي للحذف

متكررة اسات الالنتائج َالتي تم التوصل إليها بعد إجراء تحليل التباين للقيأيًضا وأظهرت 

للخطأ  للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية Bonferroniواستخدام اختبار 

 معالجة سلوبألياري لمعالم فقرات اختبار تيمس الدولي في مادتي الرياضيات والعلوم وفقًا المع

ساط الحسابية بين االو α)=(0.05القيم المتطرفة، وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

لوم، والع للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادتي الرياضيات

س بار تيمت اختويتضح أنَّ الفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة التمييز لفقرا

قارنة رفة مالدولي بمادتي الرياضيات والعلوم أقل وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة القيم المتط

ية لوصفت احصاءا، وتتفق هذه النتائج تماما مع نتائج االبمعالجتهابأسلوبي االستبدال واالحتفاط 

 . السابقة الذكر

أنَّ أسلوب حذف القيم المتطرفة له أثر إيجابي وأكثر دقة وثقة  جميعهاالنتائج هذه وتعني 

بالمقارنة مع أسلوبي )االستبدال واالحتفاظ(، فهو مؤشر إيجابي وأفضل وأنجح األساليب 

ي الرياضيات ( في مادتTIMSS, 2011بمعالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الدولية )

تقديرات معلمة التمييز للفقرات ودقتها، وينصح بحذف القيم الوسط الحسابي لوالعلوم على 
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، وتعزو الباحثة السبب في أفضلية في هذه الحالة المتطرفة كأفضل وأنجح أسلوب بديل لمعالجتها

ة القيم أسلوب الحذف بمعالجة القيم المتطرفة، إلى أنَّ المرجعية في أفضلية أسلوب معالج

المتطرفة هو شكل التوزيع العيني النظري ألي معلمة من المعالم الثالث، فكما هو معلوم فإنَّ 

، فإذا كان شكل التوزيع ، وهو توزيع ملتويLog Normalالتوزيع النظري لمعلمة التمييز هو 

نَّه يقلص من العيني لتلك المعالم ملتويًا فإن أنسب أسلوب لمعالجة القيم المتطرفة هو الحذف، أل

التمييز  لمةااللتواء، ويمكن من خالله الحصول على نتائج أفضل، وفي حالة مع إلىميل المعالم 

ملتويًا لذا فإن األفضلية تكون ألسلوب حذف  المعلمةالعلوم فإن توزيع والرياضيات مادتي في 

 القيم المتطرفة.

غير وفق أسلوب نَّ القيم المتطرفة تت( أ(Seo, 2006وتتفق هذه النتيجة في ذلك مع ما أشار إليه 

ة، معلم الكشف عنها وتقصيها، وتتغير في ضوء االلتواء وقد تظهر في حال توزيع متصل السمة ألي

ما رفة، وكليم متطقكانت البيانات ملتوية فسوف تشمل  فإذاولكنها حتًما ستظهر عند التوزيعات الملتوية، 

سم إليه قا ا أشاروتتفق هذه النتيجة مع م هور القيم المتطرفة،كان االلتواء متطرف أكثر ستزداد نسبة ظ

يانات التي أنَّ القيم المتطرفة تأتي أكثر من الب من حيث( Kassem, & Ismail, 2008وإسماعيل )

مع  ةالنتيجفق وتت، تعود إلى توزيعات غير متماثلة، أي يكون فيها التواء عاٍل نحو اليسار أو نحو اليمين

ة ارت إلى أنَّه يمكن أْن نستبعد القيم المتطرف( التي أشAl-Naimi, 2012دراسة النعيمي )إحدى نتائج 

 ونحذفها في بعض األحيان خصوًصا إذا تم التعرف على أسبابها.

(، Yong،(2013 (، ويونغ Alberta, 2004وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات: آلبرتا )

 ويوسف(، Kassem, & Ismail, 2008ماعيل )(، وقاسم وإسAl-Naimi, 2012والنعيمي )

(Yousef, 2015 ،) حذفها  القيم المتطرفة ومعالجتها، وعدمالكشف عن بحيث أوصت هذه الدراسات

 ألهميتها وأثرها على النتائج.

 ي أداءفما أثر معالجة القيم المتطرفة  الذي ينص على: ؛مناقشة سؤال الدراسة الثالث

 2011عام المنعقدة في ال األردنييخ في اختبارات تيمس الدوليةطلبة الصف الثامخ األساسي 

 ؟في مبحثي العلوم والرياضيات على تقدير معلمة الصعوبة ودقتها

بار ت اختأظهرت النتائج الخاصة بالوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرا

يم المتطرفة، بمعالجة الق تفاظاالحوفقًا ألسلوب  )0.536 (تيمس الدولي في مادة الرياضيات كان

، الحالة بهذه والنتيجة لصالح االحتفاظ بالقيم المتطرفة كأفضل أسلوب لمعالجة القيم المتطرفة

ري لمعياحيث الوسط الحسابي أقل ما يمكن بهذه الحالة، وقيمة االنحراف المعياري للخطأ ا

ظ حتفات وفقًا ألسلوب االلمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادة الرياضيا

ال والحذف، (، وهي أصغر مما هي عليه وفقًا ألسلوبي االستبد0.465بمعالجة القيم المتطرفة )

 .أي موثوقية الوسط الحسابي وفقًا ألسلوب االحتفاظ عالية

وأظهرت النتائج الخاصة بالوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار 

( وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة، (0.232في مادة العلوم أنَّه كان تيمس الدولي 

والنتيجة هنا لصالح االحتفاظ بالقيم المتطرفة كأفضل أسلوب للتعامل مع القيم المتطرفة بهذه 



 1517ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إخالص العطيان

 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاـ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة، حيث الوسط الحسابي أقل ما يمكن بهذه الحالة، وقيمة االنحراف المعياري للخطأ 

لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة المعياري 

(، وهي أصغر مما هي عليه وفقًا ألسلوبي االستبدال والحذف، أي أنَّ 0.122القيم المتطرفة )

 .موثوقية الوسط الحسابي وفقًا ألسلوب االحتفاظ عالية

 لمتكررةااسات يها بعد إجراء تحليل التباين للقيوأظهرت أيًضا النتائج َالتي تم التوصل إل

للخطأ  للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية Bonferroniواستخدام اختبار 

 معالجة سلوبألالمعياري لمعالم فقرات اختبار تيمس الدولي في مادتي الرياضيات والعلوم وفقًا 

ساط الحسابية بين االو α)=(0.05ند مستوى الداللة القيم المتطرفة، وجود فروق دالة إحصائيًا ع

ويتضح أنَّ  للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادة الرياضيات،

دولي مس الالفرق بين الوسطين الحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار تي

دال االستب سلوبياظ بمعالجة القيم المتطرفة مقارنة بأبمادة الرياضيات أقل وفقًا ألسلوب االحتف

ة لداللا، ويالحظ من النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى تهابمعالج والحذف

0.05)= (α دولي يمس التبين األوساط الحسابية للخطأ المعياري لمعلمة الصعوبة لفقرات اختبار

ي يؤثر ف طرفة الالقيم المتمعالجة ، أي أسلوب م المتطرفةالعلوم يُعزى ألسلوب معالجة القيمادة ب

 الذكر. سابقةوتتفق هذه النتائج تماما مع نتائج االحصاءات الوصفية ال النتائج بهذه الحالة،

ارنة مع قة بالمققة وثدالنتائج أنَّ أسلوب االحتفاظ بالقيم المتطرفة له أثر إيجابي وأكثر  هذه وتعني

رفة في لمتطاالحذف(، فهو مؤشر إيجابي وأفضل وأنجح األساليب بمعالجة القيم أسلوبي )االستبدال و

ي لتقديرات على الوسط الحسابوالرياضيات ( في مادة العلوم TIMSS, 2011اختبارات تيمس الدولية )

ذه هجتها في معالالصعوبة ودقتها، وينصح باالحتفاظ بالقيم المتطرفة كأفضل وأنجح أسلوب بديل ل معلمة

 .حالةال

ي فمرجعية  الوتعزو الباحثة السبب في أفضلية أسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة، أنَّ 

ما لثالث كالم اأفضلية أسلوب معالجة القيم المتطرفة هو شكل التوزيع العيني ألي معلمة من المع

ما في كلطبيعي ازيع وأقرب للتو كر سابقًا، فإذا كان شكل التوزيع العيني لتلك المعالم االعتداليةذُ 

معالجة (، فإن أنسب أسلوب لNormal)حيث التوزيع النظري لمعلمة الصعوبة  معلمة الصعوبة

تدالية لى االعافظ عالقيم المتطرفة االحتفاظ بها، ألنها ليست مفرطة في االلتواء واالحتفاظ بها يح

بة لصعوا لمةحالة مع وعدم اإلخالل بالتوزيع الطبيعي، ويمكن الحصول على نتائج أفضل، وفي

ذا فإن لفإن توزيع المعالم كان غير ملتوي وأكثر اعتدالية  والعلوم الرياضياتمادتي في 

 األفضلية ألسلوب االحتفاظ بالقيم المتطرفة.

الذي أشار إلى أنَّ  (Olewuezi, 2011)دراسة أوليوزي وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

نات التي تشمل على وجود القيم المتطرفة أثبتت اإلحصاءات المستمدة من مجموعات البيا

ضرورة تضمينها واالحتفاظ بها في التحاليل اإلحصائية لمعرفة تأثيراتها المحتملة على نتائج 

الذي أكد   (Zimmerman, 2001)زيمرمانحدى نتائج دراسة إالتحليالت اإلحصائية، ومع 

نات ليس له أي تأثير على االختبار على أنَّ االحتفاظ بالقيم المتطرفة في مجموعة البيا
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( الذي أشار الى انه ال (Jimenez, 2011وتتفق مع أحدى نتائج دراسة جيمينز الالمعلمي، 

يوجد تفاعل بين القيم المتطرفة والمعالم في مجموعة البيانات، أي االحتفاظ بالقيم المتطرفة ليس 

الذي  ,Novotny)  (2001ة نوفوتنيله أثر سلبيي على المعالم، وتتفق أيًضا مع نتائج دراس

توصل إلى أنَّ وجود القيم المتطرفة واالحتفاظ بها لم يكن لها تأثير في قرارات قبول أو رفض 

النموذج المستخدم، مما يدل على أنَّه ليس جميع القيم المتطرفة دائما هي بمثابة قيم مؤثرة، بينما 

( وليو ,Yong (2013ويونغ  (،Alberta, 2004) تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات آلبرتا

(، حيث أكدت (Michaelides, 2003وميشيليدز  (Liu, Wu & Zumbo, 2010) وآخرون

الكشف عن القيم المتطرفة ومعالجتها لما لها من تأثيرات غير مثالية هذه الدراسات على ضرورة 

تفاظ بها تساهم بزيادة األخطاء ، وألن وجود القيم المتطرفة بمجموعة البيانات واالحونتائج ملوثة

 ولها آثار سلبية على النتائج.

 ي أداءفما أثر معالجة القيم المتطرفة  الذي ينص على: ؛مناقشة سؤال الدراسة الرابع

  2011عام المنعقدة في ال طلبة الصف الثامخ األساسي األردنييخ في اختبارات تيمس الدولية

 ؟ ير معلمة التخميخ ودقتهافي مبحثي العلوم والرياضيات على تقد

بار ت اختأظهرت النتائج الخاصة بالوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرا

القيم  وفقًا ألسلوب الحذف بمعالجة (0.032)تيمس الدولي في مادة الرياضيات أنَّه كان 

كانت والة، ذه الحأنَّ أسلوب الحذف أفضل أسلوب للتعامل مع القيم المتطرفة به أيالمتطرفة، 

ي مادة فدولي قيمة االنحراف المعياري للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس ال

ا هي عليه وهي أصغر مم 0.009)الرياضيات وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة )

 اظ كانتالحتفاألسلوب وفقًا ألسلوبي االستبدال والحذف، أي أنَّ موثوقية الوسط الحسابي وفقًا 

 أعلى من موثوقية الوسط الحسابي للحذف.

رة لمتكروأظهرت النتائج َالتي تم التوصل إليها بعد إجراء تحليل التباين للقياسات ا

للخطأ  للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية Bonferroniواستخدام اختبار 

لقيم االجة الرياضيات وفقًا ألسلوب مع لي في مادةقرات اختبار تيمس الدوالمعياري لمعالم ف

ط الحسابية بين األوسا α)=0.05المتطرفة، عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

الجة لوب معالرياضيات يُعزى ألسمادة للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس ب

تائج هذه الن وتتفقة، المتطرفة ال يؤثر بالنتائج بهذه الحالالقيم معالجة أي أسلوب  القيم المتطرفة،

 االحصاءات الوصفية السابقة الذكر.تماما مع نتائج 

أنَّ أسلوب حذف القيم المتطرفة له أثر إيجابي وأكثر دقة وثقة بالمقارنة  هذه النتيجةوتعني 

ساليب بمعالجة القيم مع أسلوبي )االستبدال واالحتفاظ(، فهو مؤشر إيجابي وأفضل وأنجح األ

الوسط الرياضيات على  ة( في مادTIMSS, 2011المتطرفة في اختبارات تيمس الدولية )

للفقرات ودقتها، وتعزو الباحثة أنَّ السبب في أفضلية أسلوب  التخمينتقديرات معلمة الحسابي ل

لقيم المتطرفة هو الحذف بمعالجة القيم المتطرفة، إلى أنَّ المرجعية في أفضلية أسلوب معالجة ا

شكل التوزيع العيني النظري ألي معلمة من المعالم الثالث، فكما هو معلوم فإنَّ التوزيع النظري 
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، فإذا كان شكل التوزيع العيني ملتويًا فإن أنسب ، وهو توزيع ملتويBetaالتخمين هو لمعلمة 

االلتواء، ويمكن من  إلىلم أسلوب لمعالجة القيم المتطرفة هو الحذف، ألنَّه يقلص من ميل المعا

فإن توزيع الرياضيات، مادة التخمين في لمة خالله الحصول على نتائج أفضل، وفي حالة مع

 .ملتويًا لذا فإن األفضلية تكون ألسلوب حذف القيم المتطرفة المعلمة

الذي ( Osborne & Overbay, 2004اوسبورني واوفرباي )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  

أنَّ حذف القيم المتطرفة يعمل على تقليل األخطاء بصورة دالة إحصائيا ويزيد من الدقة بصورة شار إلى أ

 & Adeboye, Jamesوأديبو وجيمس وأكينومي )وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة  كبيرة،

Akinwumi, 2016 ) القيم المتطرفة ومعالجتها، حيث أوصت هذه الدراسة بضرورة الكشف عن

 عدم حذفها ألهميتها وأثرها على النتائج.و

يمس توأظهرت نتائج الوسط الحسابي للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار 

نا هرفة، والنتيجة ( وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتط0.049الدولي في العلوم أنه كان )

ذه رفة بهأسلوب لمعالجة القيم المتطلصالح أسلوب االحتفاظ بالقيم المتطرفة كأفضل وأنجح 

 للخطأ قيمة االنحراف المعياريوالحالة، حيث الوسط الحسابي أقل ما يمكن بهذه الحالة، 

معالجة بلحذف المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي في العلوم وفقًا ألسلوب ا

 فاظ، أي أنَّ وبي االستبدال واالحت( وهي أصغر مما هي عليه وفقًا ألسل0.024القيم المتطرفة )

 عالية.موثوقية الوسط الحسابي وفقًا ألسلوب الحذف 

 لمتكررةااسات وأظهرت أيًضا النتائج َالتي تم التوصل إليها بعد إجراء تحليل التباين للقي

للخطأ  للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية Bonferroniواستخدام اختبار 

فة، المتطر ة القيمالعلوم وفقًا ألسلوب معالجرات اختبار تيمس الدولي في مادة لمعالم فقالمعياري 

خطأ بين االوساط الحسابية لل α)=(0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 فرق بين الالمعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي في مادة العلوم، ويتضح أنَّ 

لعلوم مادة ابالحسابيين للخطأ المعياري لمعلمة التخمين لفقرات اختبار تيمس الدولي الوسطين 

تها، بمعالج الحذفوأقل وفقًا ألسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة مقارنة بأسلوبي االستبدال 

 االحصاءات الوصفية السابقة الذكر.وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

خمين مة التحالة معلبأسلوب االحتفاظ بمعالجة القيم المتطرفة وتعزو الباحثة سبب أفضلية 

لحذف التي احكلٍّ من مقارنة ب في حالة االحتفاظ العلوم لتقلص قيم المؤشرات اإلحصائيةمادة ب

هذه بلتخمين اعلمة مواالستبدال لمعلمة التخمين بالعلوم، لذلك تراجع أثر قيم القدرة المتطرفة على 

 فضل.ائج أيعطي نتو أنجح أسلوب االحتفاظ بالقيم المتطرفة بهذه الحالة الحالة، وكان أسلوب

 ,Dabdoub, & Younisوتتفق هذه النتيجة مع أحدى نتائج دراسة دبدوب ويونس )

( إلى أنَّه ليس من الضروري أنَّ يؤثر وجود القيمة المتطرفة واالحتفاظ بها سلبيًا على 2006

 (، والنور (Jimenez, 2011مع نتائج دراسات جيمينز  النتائج، بينما تختلف هذه النتيجة

(Al-Nour, 2010 حيث أكدت هذه الدراسات على ضرورة ،) الكشف عن القيم المتطرفة
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ألن االحتفاظ بالقيم المتطرفة بمجموعة البيانات يساهم بزيادة األخطاء ولها آثار سلبية ومعالجتها 

 على النتائج.

يب ألسالوب حذف القيم المتطرفة له أثر إيجابي وأنجح اأنَّ أسل وتلخص نتائج الدراسة

لحسابي ا( بالرياضيات على الوسط 2011بمعالجة القيم المتطرفة باختبارات تيمس الدولية )

ديرات ي لتقلتقديرات معالم الفقرات)التمييز والتخمين( ودقتها، وبالعلوم على الوسط الحساب

 ألساليباأنجح تفاظ بالقيم المتطرفة له أثر إيجابي ومعلمة التمييز ودقتها، وأنَّ أسلوب االح

لحسابي ( بالعلوم على الوسط ا2011بمعالجة القيم المتطرفة في اختبارات تيمس الدولية )

ي لحسابلتقديرات معالم الفقرات )التخمين، والصعوبة( ودقتها، وبالرياضيات على الوسط ا

 لتقديرات معلمة الصعوبة ودقتها.

 التوصيات

 بما يلي: الباحثة توصي نتائج من الدراسة إليه توصلت ما وءض في

ي فائية بيانات اإلحصاالهتمام بعملية تقدير القيم المتطرفة والكشف عنها بمجموعة ال .1

 .البحوث والدراسات المستقبلية دون بتر هذه القيم

 ة.رفالقيم المتط موضوعبيقات العملية على البيانات بقيام الباحثين بمزيد من التط .2

 غيراتدراسات مستقبلية أخرى عن أثر معالجة القيم المتطرفة في اختبارات ومت إجراء .3

 تلفة،أخرى، وعلى مقاييس االتجاهات، وباستخدام بيانات مولدة، ونسب قيم متطرفة مخ

 .لفقرةلواستخدام النظرية الكالسيكية في القياس والنماذج األخرى لنظرية االستجابة 

ت اط التربوية والمسؤولين عن االختبارات وصانعي القرارادعوة الباحثين واألوس .4

 عنف الكش والجهات المسؤولة إلى االهتمام أكثر باالختبارات الوطنية والدولية وبطرائق

 .وطرق معالجتها القيم المتطرفة فيها

نية الوط تحفيز الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس على االهتمام باألداء باالختبارات .5

 بة.ة، من خالل اعتبار نتائجها جزًءا له اعتباره بنظام تقييم أداء الطلوالدولي
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