
18

القيم الشاّذة يف أداء الطلبة األردنيني 
على اختبار )TIMSS( يف الرياضيات والعلوم 

وأثر أسلوب التعامل معها يف نتائج التحليالت اإلحصائية

أ. عمر قاسم قويدر
أ. د. يوسف حممد السوامله

    تاريخ التسليم: 2016/6/22م، تاريخ القبول: 2016/8/24م. 
       طالب دكتوراه/ جامعة اليرموك/ األردن.
         أستاذ دكتور/ جامعة اليرموك/ األردن.



19

2017 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد السادس - ع )20( - تشرين 

t-test results differ depending on outliers treatment 
method. Practical significance and test power were 
higher in the case of deleting or replacing outliers 
than in the case of keeping them. With regression 
analysis, it was shown that the simple and 
multivariate linear regression models are different 
due to outliers treatment method. In case of keeping 
outliers, chemistry score was the main predictor 
of mathematics score. While biology score was the 
main predictor of mathematics score, in the case of 
deleting outliers or replacing them.

مقدمة:
البيانات  جمموعة  يف  ال�ساّذة  بالقيم  الهتمام  يعود 
بو�سكوف�ص  حاول  عندما  قرنني،  على  يزيد  ما  اإىل  الإح�سائية 
خالل  من  الأر�ص  اإهليجية  حتديد  1750م  عام   )Boscovich(
الو�سط لثماين قيا�سات منها بعد  اإيجاد ع�رشة قيا�سات وح�ساب 

 .)Barnett & Lewis, 1977( ا�ستبعاده لقيا�سني متطرفني
مع  املتجان�سة  غري  القيمة  باأنها:  ال�ساذة  القيمة  وتعّرف 
بقية البيانات، وي�سري �سيو )Seo,2006( اإىل اأن معظم جمموعات 
البيانات احلقيقية حتتوي على قيم �ساذة؛ حيث تكون هذه القيم 
بعيدة ب�سكل وا�سح عن بقية البيانات وقد تختلف من جمموعة 
بع�ص  انتهاك  اإىل  ال�ساذة  القيم  وجود  يوؤدي  وقد  اأخرى،  اإىل 
الإح�سائية  التحليالت  بع�ص  عليها  تقوم  التي  الفرتا�سات 
النحدار.  حتليل  اأو   )ANOVA( التباين  حتليل  مثل  للبيانات، 
اإىل   )Rahman and Al Amri, 2011( والعمري  رحمان  وي�سري 
جمموعة  يف  طبيعية  غري  م�ساهدات  هي  ال�ساذة  امل�ساهدات  اأن 
البيانات تكون كبرية اأو �سغرية مقارنة مع امل�ساهدات الأخرى، 
ب�سكل  ال�ساذة  بامل�ساهدات  الإح�سائية  النتائج  تتاأثر  اأن  وميكن 

كبري، وقد توؤدي امل�ساهدات ال�ساذة اإىل قرار خاطئ.
حتليل  من  مهًما  جزًءا  ال�ساذة  القيم  عن  الك�سف  وُيعد 
وتاثام  واأندر�سون  وبابني  وبالك  هري  يوؤكد(  حيث  البيانات؛ 
))Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2006( اأن من املهم 
�سغرية  اأم  كبرية  كانت  �سواء  البيانات،  يف  ال�ساذة  القيم  حتديد 
مقارنة بالبيانات الأخرى؛ لأنه قد يكون لها اأثر بالغ على نتائج 
و�سوتي  اأمبانثونق  اأكد(  وقد  املختلفة،  الإح�سائية  التحليالت 
النحدار،  حتليالت  يف   )Ampanthong & Suwttee, 2009((
وجود قيم �ساذة يف قيم املتغري )X( اأو املتغري )Y( اأو كليهما قد 

يوؤثر على تقديرات املربعات ال�سغرى ملعامالت النحدار. 
وتظهر القيم ال�ساذة نتيجة لختيار البيانات من توزيعات 
ملتوية )Green, 1976(، اأو من توزيعني خمتلفني اأحدهما ملوث 
Contaminating Distribution(Hawkins, 1980(، اأو لوجود خلل 

يف املقيا�ص امل�ستخدم يف عملية القيا�ص، اأو اأخطاء يف القيا�ص، 
.)McClave & Sincich, 2000( اأو ت�سجيل البيانات يف الكمبيوتر

ب�سبب  تنتج  ال�ساذة  القيم  اأن   )Seo, 2006( �سيو  ويوؤكد 
قيا�سات غري �سحيحة، اأو اأخطاء يف اإدخال البيانات، اأو تاأتي من 
قيم جمتمعية خمتلفة عن بقية البيانات قد يكون لها تاأثرٌي �سلبٌي 
على حتليل البيانات؛يتمثل بانتهاك افرتا�ص التوزيع الطبيعي يف 

ملّخص:
درجات  يف  ال�ساّذة  القيم  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اختبارات  يف  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  من  الأردنيني  الطلبة 
)تيم�ص( الدولية )TIMSS, 2011(، واأثر اأ�سلوب التعامل معها يف 
نتائج التحليالت الإح�سائية ولأغرا�ص الدرا�سة مت اختيار عينة 
الريا�سيات  مادتي  لكل من  )100( طالب وطالبة  ع�سوائية من 
والعلوم. وقد ك�سفت طريقة الر�سم ال�سندوقي عن قيمتني �ساذتني 
اأ�سلوب  اأثر  درا�سة  ومتت  العلوم،  يف  قيم  و�سبع  الريا�سيات  يف 
التعامل مع هذه القيم ال�ساذة على نتائج حتليل التباين الأحادي 
نتائج  وبينت  النحدار،  وحتليل  امل�ستقلة  للعينات   )t( واختبار 
اأ�سلوب  باختالف  التباين  حتليل  نتائج  اختالف  عدم  الدرا�سة 
التعامل مع القيم ال�ساذة، وقد كانت الدللة العملية وقوة الختبار 
اأعلى منها يف حالتي حذفها  ال�ساذة  يف حالة الحتفاظ بالقيم 
ا�ستبدالها بينما اختلفت نتائج اختبار )t( لعينتني م�ستقلتني  اأو 
الدللة  كانت  وقد  ال�ساذة  القيم  مع  التعامل  اأ�سلوب  باختالف 
العملية وقوة الختبار يف حالتي حذف القيم اأو ا�ستبدالها اأعلى 
اختلف  فقد  النحدار،  حتليل  اأما  بها  الحتفاظ  حالة  يف  منها 
اأ�سلوب  باختالف  واملتعدد  الب�سيط  اخلطي  النحدار  منوذج 
املتنبئ  هي  الكيمياء  درجة  وكانت  ال�ساذة،  القيم  مع  التعامل 
ال�ساذة،  الريا�سيات يف حالة الحتفاظ بالقيمة  الرئي�ص بدرجة 
حالتي  يف  بها  الرئي�ص  املتنبئ  هي  الأحياء  درجة  كانت  بينما 

احلذف وال�ستبدال. 
الكلمات♦املفتاحية: اختبار )TIMSS(، القيم ال�ساذة، حذف 
القيم ال�ساذة، معاجلة القيم ال�ساذة، نتائج التحليالت الإح�سائية، 

الريا�سيات، العلوم.
Outliers in Jordanian Students Performance on 
)TIMSS( Test in Mathematics and Science and the 
Effect of its Treatment method on Statistical Re-

sults

Abstract:

The study aimed at identifying outlier values 
in Jordanian eighth graders scores in TIMSS 
international tests (TIMSS, 2011) and the effect of 
its treatment method on statistical results. For this 
purpose, a sample of 100 students was selected for 
each of math and science subjects. The Box plot 
Method detected two outlier values in math and 
seven values in science. The study investigated the 
effect of outliers treatment method on statistical 
results of ANOVA, independent samples t-test and 
analysis of regression. The results revealed that 
ANOVA results do not vary due to outliers treatment 
method. Practical significance and test power were 
higher in the case with outliers than in the case of 
deleting or replacing them. On the other hand, the 
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أ. عمر قاسم قويدر
أ. د. يوسف محمد السوامله

)حمودات،  الدرا�سات  بع�ص  اأ�سارت  وقد  هذا  بغيابها.   )F( قيمة 
2009؛ ال�سمراين، 2013( اإىل تاأثر معامل النحدار بالقيم ال�ساذة. 
بعد ك�سف القيم ال�ساذة يف البيانات، ل بد من حتديد اآلية 
التعامل معها؛ فقد يتم الحتفاظ بها اإن كانت عدمية التاأثري اأو 
ذات تاأثري قليل يف نتائج التحليالت، وميكن ا�ستبعادها اأو حذفها 
اإن كانت ذات تاأثري كبري، ويوؤكد رحمان والعمري  البيانات  من 
الأحيان  اأنه يف كثري من  )Rahman and Al Amri, 2011( على 

يتم  اأو  التقدير،  معامالت  دقة  لتح�سني  ال�ساذة  القيم  اإزالة  يتم 
ا�ستبدالها بقيم اأخرى للح�سول على تقديرات اأدق ملعامل التوزيع. 
وتعد طريقة الو�سط املبتور )Trimmed Mean( من الطرق ال�سائعة 
يف ا�ستبدال القيم ال�ساذة، ومتتاز هذه الطريقة بالدقة وال�سهولة، 
ترتيبا ت�ساعدًيا وح�ساب قيمة  البيانات  ترتيب  وتتم من خالل 
كربها  اأو  �سغرها  ح�سب  ال�ساذة  القيم  تقدير  ثم  ومن  الو�سيط، 
من  اأ�سغر  ال�ساذة  القيمة  كانت  فاإذا  البيانات.  بقية  مع  مقارنة 
قيمة الو�سيط، يتم حذف اأكرب قيمة يف البيانات والقيمة ال�ساذة 
املتبقية  للقيم  احل�سابي  الو�سط  اإيجاد  َثم  ومن  تقديرها،  املراد 
اأكرب  ال�ساذة  القيمة  واإذا كانت  ال�ساذة،  للقيمة  تقديًرا  يعد  والذي 
وحذف  البيانات  يف  قيمة  اأ�سغر  حذف  يتم  الو�سيط،  قيمة  من 
القيمة ال�ساذة املراد تقديرها، واإيجاد الو�سط احل�سابي للبيانات 
املتبقية، والذي يعد تقديًرا للقيمة ال�ساذة، وهكذا مع بقية القيم 
املتطرفة  القيمة  ت�ستبدل  وانرتانيك،2009(،اأي  )الفتال  ال�ساذة 
بالو�سط احل�سابي للبيانات n - 2 املتبقية بعد حذف اأكرب واأ�سغر 
بالو�سط  ا�ستبدالها  ميكن  كما   ،)2006 ويون�ص،  )دبدوب  قيمة 
احل�سابي للبيانات املتبقية بعد حذف اأعلى 5 % واأدنى 5 % من 

.)Walfish, 2006( البيانات
وقد تناولت الكثري من الدرا�سات القيم ال�ساذة، فقد اهتمت 
Chaw-(  2009 يحيى،  1996؛  ودغا، )البياتي،  درا�سات   ددة 
 sheen & Latif, 2006; Cousineau & Chartier, 2010; Dan

ال�ساذة  القيم  عن  بالك�سف   ))& Ijeoma, 2013; Seo, 2006

با�ستخدام اأ�ساليب متعددة يف الك�سف عن القيم ال�ساذة، واأ�سارت 
هذه الدرا�سات اإىل اأن طريقة الر�سم ال�سندوقي من الطرق املف�سلة 
يف حتديد القيم ال�ساذة، واأن وجود قيم �ساذة �سواء كانت كبرية 
دقيقة.واهتمت  غري  نتائج  اإىل  توؤدي  البيانات  يف  �سغرية  اأم 
 Ampanthong & 2009؛  وانرتانيك،  اأخرى)الفتال  درا�سات 
 Suwttee, 2009; Olewuezi, 2011; Osborne & Overbay,

 )2004; Zimmerman, 2001; Zumbo & Jennings, 2002

 ANOVA(( الإح�سائية،  التحليالت  نتائج  يف  ال�ساذة  القيم  باأثر 
t((. وتو�سلت هذه الدرا�سات اإىل اأن وجودها �سمن جمموعة من 
البيانات يوؤثر ب�سكل كبري على نتائج التحليل الإح�سائي، وتزيد 
الختبار،  قوة  يقلل من  الثاين مما  النوع  اخلطاأ من  احتمال  من 
واأن حذف القيم ال�ساذة يزيد من الدقة ب�سورة كبرية ويقلل من 
الأخطاء ب�سورة دالة.وتناولت درا�سات اأخرى)حمودات، 2009؛ 
دبدوب ويون�ص، 2006؛ �ساكر، 2009؛ ال�سمراين، 2013؛ قا�سم 
نتائج  يف  ال�ساذة  القيم  اأثر   )Choi, 2009واإ�سماعيل،2008؛
تاأثرًيا  اأن هناك  اإىل  الدرا�سات  النحدار. وتو�سلت هذه  حتليالت 
ال�ساذة على بنية النموذج ونتائج حتليل النحدار، وميكن  للقيم 
اأن يحدَث تاأثرٌي كبرٌي يف قيم معامالت النحدار، واأن وجود القيم 
ال�ساذة يوؤثر ب�سورة �سلبية على نتائج حتليل النحدار؛ حيث تقلل 

التحليالت اأحادية املتغري، وانتهاك افرتا�ص الكروية والطبيعّية 
احتمالت  وزيادة  املتغريات  متعددة  التحليالت  يف  املتعددة 
Er- اخلطاأ  تباين  قيمة  وزيادة  والثاين،  الأول  النوع  من  )خلخلطاأ 

ror Variance(، ونق�سان قوة الختبارات الإح�سائية والتحيز يف 

تقديرات املعامل.
وبيانّية  حتليلّية  بطرق  ال�ساذة  القيم  وجود  حتديد  ويتم 
متعددة فمثال من خالل الر�سم البياين للبيانات، ميكن ا�ستخدام 
بطريقة  اأحيانًا  )تعرف   )Box plot( ال�سندوقي  الر�سم  طريقة 
 Ampanthong &( البيانات  ال�ساّذة يف  القيم  للك�سف عن  توكي( 

.)Suwttee, 2009; Turkan, Cetin, Toktamis, 2012

الفرق  م�ستطيل ميثل طوله  ال�سندوقي من  الر�سم  ويتكون 
باملدى  ي�سمى  والذي  الثالث  بيع  والرُّ الأول  بيع  الرُّ قيمتي  بني 
بعد  ال�سندوق  داخل  البيانات  من   )%  50( تقع  حيث  الرُّبيعي؛ 
 .)McClave & Sincich, 2000 ترتيبها ت�ساعديا )يحيى،2009؛
وتعد امل�ساهدات �ساذة اإذا كانت تبعد عن الُربيع الأول اأو الُربيع 
وتعد متطرفة  امل�ستطيل،  اأمثال طول   )3  -  1.5( الثالث مبقدار 
اإذا كانت تبعد عن الُربيع الأول اأو الُربيع الثالث مبقدار يزيد على 

ثالثة اأمثال طول ال�سندوق )اإ�سماعيل، 2001(. 
ويف حتليل البيانات الإح�سائية يتم عادة اختيار الختبار 
والختبار  ال�سفرية.  الفر�سيات  لختبار  املالئم  الإح�سائي 
ب�ساأن رف�ص  قرار  اتخاذ  بو�ساطتها  قاعدة ميكن  الإح�سائي هو 
الفر�سية ال�سفرية اأو عدم رف�سها، من خالل مقارنة قيمة املوؤ�رش 
من  امل�ستخرجة  قيمته  مع  العينة  من  املح�سوب  الإح�سائي 
توزيعه الحتمايل )عودة واخلليلي، 1998(. ومن املهم جًدا يف 
اختبار الفر�سيات اتخاذ القرار ال�سائب املتمثل بقبول الفر�سية 
اأي  اخلاطئة.  ال�سفرية  الفر�سية  رف�ص  اأو  ال�سحيحة  ال�سفرية 
)α-1( والقوة  الثقة  اأن يت�سف الختبار بدرجة عالية من  ينبغي 

.)1-β(

كل  على  البيانات  من  املتطرفة يف جمموعة  القيم  وتوؤثر 
توؤثر  وبالتايل  لها،  املعياري  والنحراف  احل�سابي  الو�سط  من 
)الكيالين  عليهما  تعتمد  التي  الإح�سائية  التحليالت  كل  على 
 t= (X ̅-μ) / √ للعينة الواحدة )t( فالإح�سائي .)وال�رشيفني، 2005
)S2/n( يعتمد على و�سط العينة )X̅ ) وتباينها )S^2(، والإح�سائي 

 t= ))X1) ̅ - (X2) ̅ ) / √ (S2 / n1 +S2 / n2( امل�ستقلة  للعينات   )t(
يعتمد على الأو�ساط احل�سابية والتباينات للعينتني،والإح�سائي 
يعتمد   t= D ̅  / √ ((S2

d( / n( )املرتبطة(  املتزاوجة  للعينات   )t(
S2(. وبالتحديد 

d( والتباين لها ( ̅D( على الو�سط احل�سابي للفروق
وهذا  التباين،  ي�سخم  اجتاهه  عن  النظر  بغ�ص  التطرف  فاإن 
يعتمد  فيها  الب�سط  لكن  الختبارات  هذه  املقام يف  زيادة  يعني 
على اإجتاه التطرف. وهذا يجعل قيمة )t( بوجود التطرف خمتلفة 
عن قيمة )t( بغياب التطرف مما قد يخفي فرقًا داًل اإح�سائيا اأو 

الإدعاء بوجود فرق دال اإح�سائي وهو غري ذلك.
على  تعتمد   )F( الختبار  قيمة  فاإن  التباين  حتليل  ويف 
وب�سورة  الدرا�سة،  ملجموعات  والتباينات  احل�سابية  الأو�ساط 
اأكرث حتديًدا، يعتمد على التباين بني جمموعات الدرا�سة والتباين 
وعليه  املتطرفة  للقيم  ح�سا�ص  منهما  وكل  املجموعات  داخل 
عن  خمتلفة  املتطرفة  القيم  بوجود   )F( الإح�سائي  قيمة  تكون 
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والعملية  الإح�سائية  ودللتها  امل�ستقلة  للعينات   )t( واختبار 
وقوتها؟
ما اأثر اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة يف درجات طلبة ♦●

ال�سف الثامن الأ�سا�سي الأردنيني على اختبارات تيم�ص الدولية 
حتليالت  نتائج  يف  والعلوم  الريا�سيات  يف   )TIMSS, 2011(

النحدار ودللتها العملية؟

أهداف الدراسة:
تهدف♦الدرا�سة♦اإىل:

الك�سف عن القيم ال�ساذة يف درجات طلبة ال�سف الثامن ♦♦
 TIMSS,( الدولية  )تيم�ص(  اختبارات  على  الأردنيني  الأ�سا�سي 

2011( يف الريا�سيات والعلوم.

نتائج ♦♦ ال�ساذة يف  القيم  التعامل مع  اأ�سلوب  اأثر  درا�سة 
التحليالت الإح�سائية. 

أهمية الدراسة:
اإن اأهمية هذه الدرا�سة تظهر يف الك�سف عن القيم ال�ساذة؛ 
نتائج  يف  كبرية  اختالفات  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  وجودها  لأن 
ال�ساذة يف  القيم  اإّنها �ستك�سف عن  الإح�سائية، حيث  التحليالت 
اختبارات  الأردنيني على  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  درجات طلبة 
)تيم�ص( الدولية )TIMSS, 2011( يف مادتي الريا�سيات والعلوم، 
الدويل  الرتتيب  على  لذلك  ال�سلبي  الأثر  معرفة  من  ميكّننا  وما 
جديدة  معلومات  الدرا�سة  هذه  و�ست�سيف  الختبار،  يف  لالأردن 
نتائج  يف  ال�ساذة  القيم  مع  التعامل  اأ�سلوب  اأثر  معرفة  حول 
وقوتها،  والعملية  الإح�سائية  ودللتها  الإح�سائية  الختبارات 

للو�سول اإىل نتائج اأكرث دقة وكفاءة يف التقييمات الرتبوية.

تعريف املصطلحات:
تعقده ♦◄ دويل  اختبار  هو   :)TIMSS( )تيم�س(♦ اختبار♦

اإىل م�ساعدة  التح�سيل الرتبوي، ويهدف  الدولية لتقييم  املنظمة 
دول العامل يف حت�سني تعلم الطلبة يف مادتي العلوم والريا�سيات 
ال�سيا�سات  لتطوير  ال�رشورية  باملعلومات  تزويدها  خالل  من 

الرتبوية. 
جمموعة ♦◄ هي   :)Values Outliers( ال�ساّذة  القيم♦

امل�ساهدات التي تبعد قيمها ب�سورة كبرية جًدا عن قيم امل�ساهدات 
التي  القيم  باعتبارها  بالدرا�سة احلالية  الأخرى، ويتم حتديدها 
 UE= Q3( تزيد مبقدار 1.5 مدى ُربيعي اأو اأكرث عن الُربيع الثالث
IQR * 1.5 +( اأو تقل مبقدار 1.5 مدى ُربيعي اأو اأكرث عن الُربيع 

.)LE= Q1 - 1.5 * IQR( الأول
العملية )Practical Significance(: هي قوة ♦◄ الدللة♦

العالقة بني املتغري امل�ستقل والتابع، اأو حجم الفروق يف املتغري 
وتقا�ص  امل�ستقل،  املتغري  م�ستويات  اختالف  الناجتة عن  التابع 
 EMBED( الإح�سائية  املوؤ�رشات  خالل  من  احلالية  الدرا�سة  يف 
 )EMBED( )Equation.3 )اإيتا  ومربع   )t( لختبار   )Equation.3

اجلزئي لتحليل التباين.

تزيد من  )F(، كما  )R2( وقيمة  التحديد  من قيمة كل من معامل 
.)MSE( قيمة متو�سط مربعات اخلطاأ

وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها من 
الدرا�سات الأوىل يف الأردن التي اهتمت بالك�سف عن القيم ال�ساذة 
يف اأداء الطلبة الأردنيني على اختبارات )TIMSS( يف الريا�سيات 
والعلوم، ودرا�سة اأثرها يف نتائج التحليالت الإح�سائية يف ظل 
تف�سري  يفيد يف  وهذا  ال�ساذة،  القيم  مع  التعامل  اأ�سلوب  اختالف 
نتائج التحليالت الإح�سائية لبيانات )TIMSS( يف �سوء عدد من 

املتغريات الدميوغرافية. 
الطلبة  تعلم  بتح�سني  يهتم  الأردين  التعليمي  النظام  اإّن 
يف مادتي الريا�سيات والعلوم، من خالل امل�ساركة يف درا�سة( 
)TIMSS( Trends in International Mathemat-  ييم�ص )الدولية
ics and Science Study منذ عام 1995م، وُتنفذ هذه الدرا�سة 

لتقييم  الدولية  املنظمة  برعاية  �سنوات  اأربع  كل  دوري  ب�سكل 
International Association for the Evalu-(  للتح�سيل الرتبوي

ation of Educational Achievement(. وكان من املالحظ تراجع 

العام  لدورة  والعلوم  الريا�سيات  اختباري  يف  الأردن  نتائج 
اأن من  لبده،2013(  )اأبو  �سابقاتها. وت�سري درا�سة  )2011( عن 
 )TIMSS( اختبارات  يف  الأردنيني  الطلبة  نتائج  تراجع  اأ�سباب 
عام )2011( هو عدم جدية الطلبة يف الأداء على الختبار حيث 
اإن )18 %( من الطلبة كان اأداوؤهم يف الريا�سيات دون م�ستوى 
اأو م�ساويًا له، وُيعد وجود عالمات متدنية جًدا موؤ�رًشا  التخمني 
على التطرف يف الدرجات، واإذا وجد هذا التطرف فقد يوؤثر على 
نتائج املقارنات بني جمموعات الطلبة املختلفة من حيث جن�ص 
املدر�سة)ذكور، اإناث، خمتلطة( ومكان وجودها )قرية اأو مدينة(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
اإّن وجود القيم ال�ساذة �سمن جمموعة من البيانات ب�سكل 
وهذا  للبيانات؛  الإح�سائي  التحليل  نتائج  على  يوؤثر  قد  كبري 
يتطلب الك�سف عن القيم ال�ساذة فيها، وهذه خطوة مهمة يف تنقية 
البيانات وا�ستخراج املعلومات منها، ومن ناحية نظرية؛ قد يوؤدي 
بني  الفروق  حول  �سفرية  فر�سيات  قبول  اإىل  �ساذة  قيم  وجود 
اأو رف�ص  الذي يجب فيه رف�سها،  الوقت  الأو�ساط احل�سابية، يف 
عدم  فيه  يجب  الذي  الوقت  يف  الفروق  حول  �سفرية  فر�سيات 
رف�سها، وقد يوؤثر ب�سورة �سلبية يف قوة الختبارات الإح�سائية 
ويف دقة تقديرات معامالت النحدار، وتاأتي هذه الدرا�سة حماولًة 
الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  طلبة  اأداء  يف  ال�ساذة  القيم  عن  الك�سَف 
الأردنيني يف اختبارات تيم�ص الدولية )TIMSS( يف الريا�سيات 
والعلوم للعام )2011(، ومعرفة انعكا�سات اأ�سلوب التعامل معها 
بالتحديد♦ الدرا�سة♦ وت�سعى♦ الإح�سائية،  التحليالت  نتائج  على 

لالإجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:
الثامن ♦● ال�سف  طلبة  درجات  يف  ال�ساذة  القيم  ما 

)TIMSS( يف  الدولية  اختبارات تيم�ص  الأردنيني على  الأ�سا�سي 
مادتي الريا�سيات والعلوم؟

ما اأثر اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة يف درجات طلبة ♦●
ال�سف الثامن الأ�سا�سي الأردنيني على اختبارات تيم�ص الدولية 
 ،)ANOVA( الأحادي  التباين  نتائج حتليل  )TIMSS, 2011( يف 
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والعلوم  الرياضيات  القيم الشاّذة في أداء الطلبة األردنيني على اختبار )TIMSS( في 
وأثر أسلوب التعامل معها في نتائج التحليالت اإلحصائية

أ. عمر قاسم قويدر
أ. د. يوسف محمد السوامله

املدار�سالطلبة

%العدد%العدد

موقع املدر�سة

62028118078مدينة

1492195022ريف

7694100230100املجموع

عينة الدراسة:

تاألفت العينة للدرا�سة احلالية من ا�ستجابات )100( طالب 
وطالبة لكل من مادتي الريا�سيات والعلوم، حيث مت اختيارهم 
من  يتكون  الذي  الدرا�سة  جمتمع  بيانات  من  ع�سوائية  بطريقة 
من  بدًل  احلجم  بهذا  عينة  واختريت  وطالبة.  طالًبا   )7694(
العتماد على جمتمع الدرا�سة ب�سورته الكلية كعينة للدرا�سة؛ لأن 
العتماد على املجتمع يجعل الفرق قلياًل جًدا بني احلجم بوجود 
عن  الك�سف  يعيق  مّما  حذفها،  حال  يف  واحلجم  ال�ساذة  القيم 
الإح�سائية  ودللتها  الإح�سائية  التحليالت  نتائج  يف  الفروق 
الدرا�سة  توزيع طلبة عينة   )2( اجلدول  ويبني  وقوتها،  والعملية 
املدر�سة  جن�ص  متغريي  ح�سب  والعلوم  الريا�سيات  لختباري 
وموقعها، ويظهر من اجلدول )2( اأن العينة ممثلة للمجتمع على 
متغريي جن�ص املدر�سة وموقعها، حيث كان توزيع العينة قريب 

جدا من توزيع املجتمع.
الجدول )2(: 

توزيع طلبة عينة الدراسة الختباري الرياضيات والعلوم حسب جنس المدرسة وموقعها 

العلومالريا�سيات

%العدد%العدد

جن�ص املدر�سة

47474141ذكور

32324040اإناث

21211919خمتلط

100100100100املجموع

موقع املدر�سة

82828282مدينة

18181818ريف

100100100100املجموع

أداة الدراسة:

والعلوم  الريا�سيات  اختباري  من  الدرا�سة  اأداة  تكونت 
عدد  بلغ  وقد  2011م،  لعام  الدولية  )تيم�ص(  درا�سة  يف 
على  توزعت  �سوؤاًل   )219( الريا�سيات  اختبار  يف  الأ�سئلة 
 53.9( حوايل  وكان  والبيانات.  والهند�سة،  واجلرب،  الأعداد، 
وبلغ  متعدد،  من  الختيار  نوع  من  الختبار  فقرات  من   )%
على  توزعت  �سوؤاًل،   )245( العلوم  اختبار  يف  الأ�سئلة  عدد 
حوايل  وكان  الأر�ص.  وعلوم  والفيزياء،  والكيمياء،  الأحياء، 
وتوزعت  متعدد،  من  الختيار  نوع  من  الأ�سئلة  من   )%  51(
عدًدا  تت�سمن  كرا�سات  يف  معيارية  بطريقة  الأ�سئلة  هذه 

التباين يف قيم املتغري ♦◄ ن�سبة  R2: هو  التحديد  معامل♦
التابع التي يف�رشها منوذج النحدار، وترتاوح قيمته بني ال�سفر 

 . (0 ≥ R2 ≥ 1) و الواحد ال�سحيح
متو�سط♦مربعات♦الطاأ )MSE(: هو مقيا�ص للحكم على ♦◄

دقة مالئمة معادلة النحدار؛ حيث يعد منوذج النحدار اأف�سل اإذا 
كان يحتوي على اأقل قيمة ملتو�سط مربعات اخلطاأ. 

متغريات الدراسة:
ال�ساذة أ.  القيم  التعامل مع  اأ�سلوب  امل�ستقل: هو  املتغري 

وله ثالثة م�ستويات )الحتفاظ بها، حذفها، ا�ستبدالها(.
الإح�سائي ب.  الختبار  نتيجة  هي  التابعة:  املتغريات 

ومعامل   )1-β( وقوته  والعملية   )1-α( الإح�سائية  ودللتها 
.)MSE( ومتو�سط مربعات اخلطاأ R2 التحديد

حمددات الدراسة:
الدويل  الختبار  بيانات  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت 
الريا�سيات والعلوم لطلبة  )تيم�ص( )TIMSS, 2011( يف مادتي 
ال�سف الثامن الأ�سا�سي يف الأردن، وعلى املعاجلات الإح�سائية 
املتمثلة بتحليل التباين الأحادي واختبار )t( للعينات امل�ستقلة 

وحتليل النحدار اخلطي بنوعيه الب�سيط واملتعدد.

الطريقة واإلجراءات
التحليلية  الو�سفية  الدرا�سات  منهج  وفق  الدرا�سة  اأجريت 
وعينتها  الدرا�سة  جمتمع  من  لكل  تو�سيح  يلي  وفيما  املقارنة 

واأداتها واإجراءاتها واملعاجلة الإح�سائية.

جمتمع الدراسة:

من  وطالبة  طالًبا   )7694( من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الطلبة  جميع  ي�سكلون  وهم  الأردنيني،  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف 
 .)TIMSS, 2011( )تيم�ص(  الدويل  الختبار  يف  �ساركوا  الذين 
الأوىل  املرحلة  يف  مرحلتني:  على  تيم�ص  لدرا�سة  اختريوا  وقد 
ال�سف  على  ت�ستمل  التي  املدار�ص  من  مدر�سة   )230( اختري 
املدر�سة  جن�ص  متغريات  ح�سب  طبقية  ع�سوائية  بطريقة  الثامن 
وموقعها، ويف املرحلة الثانية اختريت �سعبة ع�سوائيًا من �سعب 
ال�سف الثامن. ويبني اجلدول )1( توزيع جمتمع الدرا�سة من طلبة 

ومدار�ص ح�سب متغريي جن�ص املدر�سة وموقعها.
الجدول )1(

توزيع مجتمع الدراسة )TIMSS, 2011( حسب جنس المدرسة وموقعها 

املدار�سالطلبة

%العدد%العدد

جن�ص املدر�سة

33154310144ذكور

2566337131اإناث

1813245825خمتلط

7694100230100املجموع
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الطلبة. على  تطبيقها  ليتم  الأ�سئلة  من  معقول 

إجراءات الدراسة
Ú♦ للك�سف )Box Plot( ا�ستخدمت طريقة الر�سم ال�سندوقي

والعلوم  الريا�سيات  لختباري  العالمات  يف  ال�ساّذة  القيم  عن 
من  جًدا  قليلة  ن�سبة  وجود  وتبني  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  جلميع 

القيم ال�ساّذة يف الريا�سيات والعلوم. 
Ú♦ اختريت عينة ع�سوائية موؤلفة من )100( طالٍب وطالبٍة

من اأ�سل جمتمع الدرا�سة البالغ حجمه )7694( طالًبا وطالبًة.
Ú♦ للك�سف )Box Plot( ا�ستخدمت طريقة الر�سم ال�سندوقي

والعلوم  الريا�سيات  لختباري  العالمات  يف  ال�ساذة  القيم  عن 
للعينة املختارة، وتبني وجود قيم �ساذة يف الريا�سيات فقط.

Ú♦ العينة يف  العلوم  يف  �ساذة  قيم  وجود  لعدم  نظراً 
 )100( من  اأخرى  ع�سوائية  عينة  اختريت  فقد  الأوىل،  املختارة 
اأنها  تبني  ال�سندوقي  الر�سم  طريقة  وبا�ستخدام  وطالبة،  طالب 
حتتوي على قيم �ساذة يف العلوم فقط، اأي اإنه تعذر احل�سول على 
عينة واحدة ت�ستمل على قيم �ساذة لكلٍّ من الريا�سيات والعلوم 

مًعا.
Ú♦ وعينة الريا�سيات  عينة  من  لكل  ملفات  ثالثة  عمل 

ال�ساذة؛  بالقيم  الحتفاظ  باأ�سلوب  خا�ص  منها  الأّول  العلوم: 
ا�ستبدال  باأ�سلوب  والثالث  ال�ساذة؛  القيم  حذف  باأ�سلوب  والثاين 

القيم ال�ساذة.
Ú♦ يف والعلوم  الريا�سيات  اختباري  بيانات  ملفي  دمج 

كل حالة من حالت اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة حتى يكون 
هناك قيم �ساذة على جانبي اإ�سارة امل�ساواة يف حتليل النحدار 

الب�سيط، وحتليل النحدار اخلطي املتعدد.

املعاجلة اإلحصائية:
زيارة  خالل  من  الالزمة  البيانات  على  احل�سول  بعد 
الباحث الأول للمركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية، مت ا�ستخدام 
عدد من املعاجلات الإح�سائية لتحليل البيانات، وا�ستخراج قيم 
الختبارات الإح�سائية ودللتها الإح�سائية والعملية وموؤ�رشات 

قوتها با�ستخدام الربنامج الإح�سائي SPSS، وذلك♦كما♦يلي:
البيانات ♦♦ جمموعة  يف  ال�ساذة  القيم  عن  الك�سف 

العلوم  وعينة  الريا�سيات  عينة  من  ولكل  الهتمام  مدار  الكلية 
والدرجات الفرعية للعلوم )كيمياء، فيزياء، علوم اأر�ص، واأحياء(

با�ستخدام طريقة الر�سم ال�سندوقي.
الدرا�سة ♦♦ ل�سوؤال  الإح�سائية املنا�سبة  اإجراء املعاجلات 

عينة  يف   )t( واختبار  التباين  حتليل  ا�ستخدام  خالل  من  الثاين، 
وقوة  العملية  والدللة  اخلطاأ  احتمالية  ح�ساب  مع  الدرا�سة، 
الختبار لكلٍّ منهما يف حالت الحتفاظ بالقيم ال�ساذة اأو حذفها 

اأو ا�ستبدالها.
لالإجابة ♦♦ املنا�سبة  الإح�سائية  املعاجلات  اإجراء 

اخلطي  النحدار  حتليل  با�ستخدام  الثالث  الدرا�سة  �سوؤال  عن 
التحديد  معامل  وح�ساب  الدرا�سة،  عينة  يف  واملتعدد  الب�سيط 
اإجراء حتليل  الب�سيط مت  )R2( ومعامالت النحدار. ويف النحدار 
النحدار لدرجات الريا�سيات على درجات العلوم. ويف النحدار 
على  الريا�سيات  لدرجات  النحدار  حتليل  اإجراء  مت  املتعدد 

الدرجات الفرعية للعلوم )كيمياء، فيزياء، علوم اأر�ص، واأحياء(.

نتائج الدراسة
"ما♦القيم♦ال�ساذة♦يف♦♦◄ النتائج اخلا�سة بال�سوؤال الأول: 

اختبارات♦ الأردنيني♦على♦ الأ�سا�سي♦ الثامن♦ ال�سف♦ درجات♦طلبة♦
)تيم�س(♦الدولية♦)TIMSS(♦يف♦مادتي♦الريا�سيات♦والعلوم؟"

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول، ك�سف عن القيم ال�ساذة با�ستخدام 
طريقة الر�سم ال�سندوقي على بيانات جمتمع الدرا�سة الذي يتكون 
والعلوم،  الريا�سيات  اختباري  )7694( طالًبا وطالبًة على  من 
وقد مت اعتماد بيانات املجتمع للك�سف عن العدد الفعلي من القيم 
الدولية،  )تيم�ص(  اختبارات  يف  امل�ساركني  جميع  لدى  ال�ساذة 
درجات  يف  �ساذة  قيمة   )29( وجود  عن  الطريقة  ك�سفت  وقد 
الريا�سيات منها )26( قيمة اأقل من احلد الأدنى للر�سم ال�سندوقي 
البالغة قيمته )142.50( و )3( قيم تزيد على احلد الأعلى للر�سم 
ال�سندوقي البالغة قيمته )680.50(، ووجود )130( قيمة �ساذة 
يف درجات العلوم منها )127( قيمة اأقل من احلد الأدنى للر�سم 
البالغة قيمته )197.16( و )3( قيم تزيد على احلد  ال�سندوقي 
الأعلى للر�سم ال�سندوقي البالغة قيمته )719.96(، ويالحظ اأن 
ن�سبة القيم ال�ساذة متدنية يف اختباري الريا�سيات والعلوم، فقد 

بلغت )0.0038( يف الريا�سيات و)0.017( يف العلوم. 
اأ�سلوب♦♦◄ اأثر♦ "ما♦ الثاين:  بال�سوؤال  اخلا�سة  النتائج 

الثامن♦ ال�سف♦ طلبة♦ درجات♦ يف♦ ال�ساذة♦ القيم♦ مع♦ التعامل♦
 TIMSS,( الدولية♦ تيم�س♦ اختبارات♦ على♦ الأردنيني♦ الأ�سا�سي♦
واختبار♦ ♦،)ANOVA( الأحادي♦ التباين♦ نتائج♦حتليل♦ 2011(♦يف♦

)t(♦للعينات♦امل�ستقلة♦ودللتها♦الإح�سائية♦والعملية♦وقوتها؟"
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين، طبقت طريقة الر�سم ال�سندوقي 
على بيانات عينة الدرا�سة، حيث تبني وجود قيمتني �ساذتني من 
اأ�سل )100( قيمة يف درجات الريا�سيات تقل عن احلد الأدنى 
قيم  �سبع  ووجود  قيمته)156.58(،  البالغة  ال�سندوقي  للر�سم 
�ساذة من اأ�سل 100 قيمة يف درجات العلوم تقل عن احلد الأدنى 
للر�سم ال�سندوقي البالغة قيمته )212.73(. ويبني اجلدول )3( 
القيم ال�ساذة يف درجات الريا�سيات والعلوم قبل ا�ستبدالها وبعد 

ا�ستبدالها. 
الجدول )3(: 

القيم الشاذة لدرجات الطلبة في الرياضيات والعلوم قبل استبدالها وبعد استبدالها

بعد♦ال�ستبدالقبل♦ال�ستبدالرقم♦الطالبالختبار

ريا�سيات
526142.77413.69

1682129.26410.95
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بعد♦ال�ستبدالقبل♦ال�ستبدالرقم♦الطالبالختبار

علوم

509137.63434.44

892186.35445.21

1137167.39439.96

1225198.52450.38

4723181.68442.59

5629163.81437.21

7550187.67447.84

متت  ال�سوؤال،  هذا  اإجابة  متطلبات  تاأمني  ول�ستكمال 
الريا�سيات  يف  قيمتني  ا�ستبدال  مت  حيث  ال�ساذة؛  القيم  معاجلة 

و�سبع قيم يف العلوم. ويبني اجلدول )3( القيم ال�ساذة لختباري 
الريا�سيات والعلوم بعد ا�ستبدالها بقيم جديدة من خالل ا�ستخدام 

.)Trimmed Mean( طريقة الو�سط احل�سابي املبتور
1♦ النتائج♦الا�سة♦بتحليل♦التباين♦الأحادي:.

الأو�ساط  مقارنة  من  بد  ل  النتائج  هذه  متطلبات  لتوفري 
متت  وبالفعل  الأقل.  على  م�ستقلة  جمموعات  لثالث  احل�سابية 
اإناث،  )ذكور،  املدر�سة  بح�سب جن�ص  احل�سابية  الأو�ساط  مقارنة 
والنحرافات  احل�سابية  الأو�ساط   )4( اجلدول  ويبني  خمتلطة(، 
املدر�سة  الريا�سيات وفًقا ملتغري جن�ص  للدرجات يف  املعيارية 
يف كل اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة، ويالحظ من 
اجلدول )4( وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط احل�سابية ناجتة 
اأ�سلوب من  عن اختالف م�ستويات متغري جن�ص املدر�سة يف كل 

اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة. 

الجدول )4(: 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات في الرياضيات وفًقا لمتغير جنس المدرسة في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة.

جن�س♦املدر�سة

اأ�سلوب♦التعامل♦مع♦القيم♦ال�ساذة

ا�ستبدالحذفاحتفاظ

املتو�سط♦العدد
احل�سابي

النحراف♦
املتو�سط♦العدداملعياري

احل�سابي
النحراف♦
املتو�سط♦العدداملعياري

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

47387.39125.3245398.56115.8347399.15113.32ذكور

32434.9078.0732434.9078.0732434.9078.07اإناث

21424.1080.7821424.1080.7821424.1080.78خمتلطة

وللتحقق من دللة الفروق الظاهرية، مت اإجراء حتليل التباين الأحادي لدرجات الريا�سيات وفًقا ملتغري جن�ص املدر�سة، وذلك كما هو 
مبني يف اجلدول )5(:

الجدول )5(: 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الرياضيات بحسب جنس المدرسة في أساليب التعامل مع القيم الشاذة.

اأ�سلوب♦
التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

م�سدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة♦ف
املح�سوبة

احتمالية
الطاأ

الدللة
العملية

قوة
الختبار

احتفاظ

48031.29224015.642.240.110.0440.45جن�ص املدر�سة

1041895.229710741.19اخلطاأ

1089926.5199الكلي

حذف

26489.62213244.811.380.260.0280.29جن�ص املدر�سة

909811.18959576.96اخلطاأ

936300.8097الكلي

ا�ستبدال

26151.91213075.961.390.250.0280.29جن�ص املدر�سة

910177.67979383.27اخلطاأ

936329.5899الكلي

يت�سح من اجلدول )5(، عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني الأو�ساط احل�سابية لأداء الطلبة على اختبار 
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مادة الريا�سيات تعزى ملتغري جن�ص املدر�سة يف الأ�ساليب الثالثة 
للتعامل مع القيم ال�ساذة، وقد بلغت قيمة الدللة العملية لختبار 
اأثر جن�ص املدر�سة )0.0441( يف حالة الحتفاظ، و)0.0283( 
يف حالة احلذف، و)0.0279( يف حالة ال�ستبدال، كما بلغت قوة 

لكل من احلذف  )0.45( يف حالة الحتفاظ و)0.29(  الختبار 
والنحرافات  احل�سابية  الأو�ساط   )6( اجلدول  وال�ستبدال،ويبني 
املعيارية للدرجات يف العلوم وفًقا ملتغري جن�ص املدر�سة يف كل 

اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة.

الجدول )6(: 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات في العلوم وفًقا لمتغير جنس المدرسة في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

جن�س♦املدر�سة

اأ�سلوب♦التعامل♦مع♦القيم♦ال�ساذة

ا�ستبدالحذفاحتفاظ

املتو�سط♦العدد
احل�سابي

النحراف♦
املتو�سط♦العدداملعياري

احل�سابي
النحراف♦
املتو�سط♦العدداملعياري

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

41415.77111.8837442.0781.0041442.1276.86ذكور

40438.7596.0538452.7575.4640452.1173.55اإناث

19459.5393.2918474.6468.0119473.2266.38خمتلطة

يالحظ من اجلدول )6(، وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط احل�سابية يف كل اأ�سلوب من اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة ناجتة عن 
اختالف م�ستويات متغري جن�ص املدر�سة، وللتحقق من دللة هذه الفروق، مت اإجراء حتليل التباين لأداء الطلبة على اختبار مادة العلوم وفًقا 

ملتغري جن�ص املدر�سة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )7(:
الجدول )7(: 

نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات العلوم بحسب الجنس في أساليب التعامل مع القيم الشاذة.

اأ�سلوب♦
التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

م�سدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة♦ف
املح�سوبة

احتمالية
الطاأ

الدللة
العملية

قوة
الختبار

احتفاظ

26857.38213428.691.280.280.02570.27اجلن�ص

1017111.779710485.69اخلطاأ

1043969.1599الكلي

حذف

12837.8626418.931.100.340.02380.24جن�ص املدر�سة

525482.16905838.69اخلطاأ

538320.0192الكلي

ا�ستبدال

12565.1226282.561.160.320.02330.25جن�ص املدر�سة

526632.15975429.20اخلطاأ

539197.2799الكلي

اإح�سائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم   ،)7( اجلدول  من  يت�سح 
عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني الأو�ساط احل�سابية للدرجات 
يف العلوم تعزى ملتغري جن�ص املدر�سة مهما كان اأ�سلوب التعامل 
اأثر  لختبار  العملية  الدللة  قيمة  بلغت  وقد  ال�ساذة،  القيم  مع 
جن�ص املدر�سة )0.0257( يف حالة الحتفاظ، و )0.0238( يف 
بلغت  وقد  ال�ستبدال، هذا  )0.0233( يف حالة  و  حالة احلذف، 
)0.24( يف حالة  و  الحتفاظ،  )0.27( يف حالة  الختبار  قوة 

احلذف، و )0.25( يف حالة ال�ستبدال.
2♦ النتائج♦الا�سة♦باختبار♦)t(♦للعينات♦امل�ستقلة:.

الأو�ساط  مقارنة  من  بد  ل  النتائج  هذه  متطلبات  لتوفري 
احل�سابية ملجموعتني م�ستقلتني، وبالفعل متت مقارنة الأو�ساط 
احل�سابية بح�سب موقع املدر�سة )مدينة، ريف(، ويبني اجلدول )8( 
نتائج اختبار )t( ملقارنة اأو�ساط الطلبة على اختبار الريا�سيات 

وفًقا ملتغري موقع املدر�سة.
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الجدول )8(: 
نتائج اختبار )t( لمقارنة أوساط الطلبة على اختبار الرياضيات بحسب موقع المدرسة في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦
التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

موقع
العدداملدر�سة

املتو�سط
احل�سابي

النحراف
املعياري

قيمة♦ت
املح�سوبة

درجة
احلرية

احتمالية
الطاأ

الدللة
قوةالعملية

الختبار

احتفاظ
82418.61106.091.71980.090.02890.39مدينة

18372.4292.90ريف

حذف
80425.6897.302.11960.040.04450.55مدينة

18372.4292.90ريف

ا�ستبدال
82425.3596.112.13980.040.04400.56مدينة

18372.4292.90ريف

ويت�سح من اجلدول )8(، عدم وجوِد فرٍق داٍل اإح�سائًيا عند 
للدرجات  احل�سابيني  الو�سطني  بني   )α=0.05( الدللة  م�ستوى 
يف الريا�سيات تعزى ملتغري موقع املدر�سة يف حالة الحتفاظ، 
واملعاجلة،  احلذف  حالتي  يف  اإح�سائًيا  داًل  الفرق  كان  بينما 
)0.0289( يف حالة الحتفاظ،  العملية  الدللة  وقد بلغت قيمة 

ال�ستبدال،  و)0.044( يف حالة  احلذف،  و)0.0445( يف حالة 
و)0.55(  الحتفاظ،  حالة  يف   )t()0.39( اختبار  قوة  بلغت  وقد 
اجلدول  ال�ستبدال.ويبني  حالة  يف  و)0.56(  احلذف،  حالة  يف 
)9( نتائج اختبار )t( ملقارنة الو�سطني على اختبار العلوم وفًقا 

ملتغري موقع املدر�سة.

الجدول )9(: 
نتائج اختبار )t( لمقارنة أوساط الطلبة على اختبار العلوم بحسب موقع المدرسة في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦
التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

موقع
العدداملدر�سة

املتو�سط
احل�سابي

النحراف
املعياري

t♦قيمة
املح�سوبة

درجة
احلرية

احتمالية
الطاأ

الدللة
قوةالعملية

الختبار

احتفاظ
82434.22100.700.20980.850.00040.05مدينة

18428.98114.31ريف

حذف
0.45910.650.00220.07-77451.1077.76مدينة

16460.6371.90ريف

ا�ستبدال
0.42980.680.00200.07-82450.5775.36مدينة

18458.6267.82ريف

يت�سح من اجلدول )9(، عدم وجود فرق دال اإح�سائًيا عند 
م�ستوى الدللة )α=0.05( بني الو�سطني احل�سابيني لأداء الطلبة 
على اختبار العلوم يعزى ملتغري موقع املدر�سة يف كل اأ�سلوب من 
اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة، وقد بلغت قيمة الدللة العملية 
لختبار )t()0.0004( يف حالة الحتفاظ، و)0.0022( يف حالة 
احلذف، و)0.0020( يف حالة ال�ستبدال، وقد بلغت قوة الختبار 
)0.05( يف حالة الحتفاظ، و)0.07( يف حالة احلذف و)0.07( 

يف حالة ال�ستبدال.
اأ�سلوب♦♦◄ اأثر♦ "ما♦ الثالث:  بال�سوؤال  اخلا�سة  النتائج 

الثامن♦ ال�سف♦ طلبة♦ درجات♦ يف♦ ال�ساذة♦ القيم♦ مع♦ التعامل♦
 TIMSS,( الدولية♦ )تيم�س(♦ اختبارات♦ على♦ الأردنيني♦ الأ�سا�سي♦
النحدار♦ حتليالت♦ نتائج♦ يف♦ والعلوم♦ الريا�سيات♦ يف♦ ♦)2011

ودللتها♦العملية؟"

الريا�سيات  ملفي  دمج  الثالث،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
يف  �ساذة  قيم  هناك  يكون  حتى  وذلك  واحد  ملف  يف  والعلوم 
النحدار  ويف  التابع.  واملتغري  امل�ستقلة  املتغري)املتغريات( 
الب�سيط اأجري حتليل النحدار لدرجات الريا�سيات على درجات 
لدرجات  النحدار  اإجراء حتليل  املتعدد مت  النحدار  العلوم. ويف 
الريا�سيات على الدرجات الفرعية للعلوم )كيمياء، فيزياء، علوم 

اأر�ص، واأحياء(. وفيما♦يلي♦عر�س♦نتائج♦هذا♦ال�سوؤال:
1♦ نتائج♦النحدار♦الب�سيط:.

ح�سبت الأو�ساط احل�سابية والنحرافات املعيارية اخلا�سة 
بكلٍّ من املتغري امُلَتَنَباأ به )درجة الريا�سيات(، واملتغري امُلَتَنِبئ 
القيم  مع  التعامل  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  كل  يف  العلوم(  )درجة 

ال�ساذة وذلك كما هو مبني يف اجلدول )10(.
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الجدول )10(: 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير المتنبأ به والمتغير الُمَتَنِبَئ في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦ال�ساذة

حالة
املتو�سطالعدداملتغرياملتغري

احل�سابي
النحراف
املعياري

احتفاظ
الدرجة الكلية يف املتنباأ به

200405.06101.99الريا�سيات

200445.67101.75الدرجة الكلية يف العلوماملتنبئ

حذف
الدرجة الكلية يف املتنباأ به

191415.8390.84الريا�سيات

191457.9386.32الدرجة الكلية يف العلوماملتنبئ

ا�ستبدال
الدرجة الكلية يف املتنباأ به

200407.8298.32الريا�سيات

200455.0487.59الدرجة الكلية يف العلوماملتنبئ

يف  اختالفات  هناك  اأن   ،)10( اجلدول  من  يالحظ 
تبعا  واملتنبئ  به  املتنباأ  للمتغريين  املعيارية  النحرافات 
لأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. فقد كانت التباينات هي الأعلى 
عندما مّت الحتفاظ بالقيم ال�ساذة. وقد مت ح�ساب معامل ارتباط 
)بري�سون( بني درجتي الريا�سيات والعلوم، فبلغت قيمته )0.89( 
)0.76( يف  و  )0.86( يف حالة احلذف،  و  الحتفاظ،  يف حالة 

حالة ال�ستبدال. وت�سري هذه القيم اإىل وجود عالقة موجبة قوية 
وبهدف   ،)α=0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
الك�سف عن القدرة التنبوؤية لدرجات العلوم بدرجات الريا�سيات 
يف  كما  وذلك  الب�سيط،  اخلطي  النحدار  حتليل  ا�ستخدام  مت  فقد 

اجلدول )11(:

الجدول )11(: 
نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة*

**RR2R2

املعدل

الطاأ
املعياري
يف♦التقدير

اإح�سائيات♦التغري

F
درجة
حرية
الب�سط

درجة
حرية
املقام

الدللة
الإح�سائية

0.890.79130.790346.70750.9511980.00احتفاظ

0.860.74140.740046.31541.8511890.00حذف

0.760.57900.576863.96272.2811980.00ا�ستبدال

* المتنبئات: (ثابت االنحدار)، الدرجة الكلية في العلوم

** المتنبأ به: الدرجة الكلية في الرياضيات

يت�سح من اجلدول )11(، اأّن منوذج النحدار داٌل اإح�سائًيا 
درجات  يف  التباين  ف�رشهَّ  وقد   ،)α=0.05( الدللة  م�ستوى  عند 
الريا�سيات  التباين يف درجات  %( من   79( العلوم ما مقداره 
)% %(عند حذفها، و)58  ال�ساذة، و)74  بالقيم  عند الحتفاظ 

ميكن  ما  اأقل  يكون  التقدير  يف  املعياري  ا�ستبدالها،واخلطاأ  عند 
النحدار  ثابت   )12( اجلدول  ويبني  ال�ساذة.  القيم  حذف  عند 
القيم  مع  التعامل  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  كل  يف  النحدار  ومعامل 

ال�ساذة.

الجدول )12(: 
ثابت االنحدار ومعامل االنحدارفي كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل♦مع♦
القيم♦ال�ساذة

املتنبئات*
الأوزان♦املعياريةالأوزان♦الالمعيارية

tالدللة♦الإح�سائية
Bالطاأ

βاملعياري

احتفاظ
7.6914.870.520.61)ثابت النحدار(

الدرجة الكلية يف 
0.890.030.8927.400.00العلوم
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والعلوم  الرياضيات  القيم الشاّذة في أداء الطلبة األردنيني على اختبار )TIMSS( في 
وأثر أسلوب التعامل معها في نتائج التحليالت اإلحصائية

أ. عمر قاسم قويدر
أ. د. يوسف محمد السوامله

اأ�سلوب♦التعامل♦مع♦
القيم♦ال�ساذة

املتنبئات*
الأوزان♦املعياريةالأوزان♦الالمعيارية

tالدللة♦الإح�سائية
Bالطاأ

βاملعياري

حذف
0.9318.140.050.96)ثابت النحدار(

الدرجة الكلية يف 
0.910.040.8623.280.00العلوم

ا�ستبدال
19.1723.980.800.43)ثابت النحدار(

الدرجة الكلية يف 
0.850.050.7616.500.00العلوم

* المتنبأ به: الدرجة الكلية في الرياضيات

يت�سح من اجلدول )12(، اأن معامالت النحدار متقاربة يف حالتي الحتفاظ بالقيم ال�ساذة وحذفها، ويف كليهما فاإنها تزيد على قيمة 
معامل النحدار عند ا�ستبدال القيم ال�ساذة. ويالحظ اأن بنية منوذج النحدار تختلف باختالف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. ويالحظ اأن 
الأخطاء املعيارية يف معامالت النحدار متقاربة، اإذ تراوحت بني )0.03( يف حالة الحتفاظ و )0.05( يف حالة ال�ستبدال للقيم ال�ساذة.

2♦ نتائج♦النحدار♦املتعدد:.

للعلوم  الفرعية  الدرجات  يف  ال�ساذة  القيم  عن  ك�سف  لقد 
ومتهَّت معاجلة �ست قيم يف جمالت حمتوى العلوم. ويبني اجلدول 
)13( القيم ال�ساذة قبل املعاجلة وبعدها ملجالت حمتوى العلوم 

.)Trimmed Mean( با�ستخدام طريقة الو�سط احل�سابي املبتور
الجدول )13(: 

القيم الشاذة لدرجات الطلبة في مجاالت العلوم قبل استبدالها وبعد استبدالها

بعد♦ال�ستبدالقبل♦ال�ستبدالرقم♦الطالبالختبار

كيمياء

509138.44451.01

892181.17453.88

5629185.91456.70

509169.4422.10علوم الأر�ص

50996.51435.90الأحياء

50983.91433.10الفيزياء

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  الأو�ساط  ح�سبت  كما 
اخلا�سة بكلٍّ من: املتغري امُلَتَنَباأ به )املحك( وهو الدرجة الكلية 
يف الريا�سيات واملتغريات امُلَتَنِبئة )درجة الكيمياء، درجة علوم 
الأر�ص، درجة الأحياء، درجة الفيزياء(، وذلك كما هو مبني يف 

اجلدول )14(.
الجدول )14(: 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير المتنبأ به والمتغيرات الُمَتَنِبَئة في كل 
أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

حالة
املتو�سطالعدداملتغرياملتغري

احل�سابي
النحراف
املعياري

الدرجة الكلية املتنباأ بهاحتفاظ
200405.06101.99يف الريا�سيات

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

حالة
املتو�سطالعدداملتغرياملتغري

احل�سابي
النحراف
املعياري

املتنبئاتاحتفاظ

200457.49108.35درجة الكيمياء

درجة علوم 
200430.0999.66الأر�ص

200441.06104.03درجة الأحياء

200438.99103.97درجة الفيزياء

حذف

الدرجة الكلية املتنباأ به
195411.1395.67يف الريا�سيات

املتنبئات

195463.47101.81درجة الكيمياء

درجة علوم 
195434.9794.31الأر�ص

195446.2198.11درجة الأحياء

195444.4097.15درجة الفيزياء

ا�ستبدال

الدرجة الكلية املتنباأ به
200407.8298.32يف الريا�سيات

املتنبئات

200461.72102.44درجة الكيمياء

درجة علوم 
200431.5197.48الأر�ص

200442.76101.11درجة الأحياء

200440.73100.86درجة الفيزياء

املعيارية  النحرافات  اأن   ،)14( اجلدول  من  ويالحظ 
تختلف  املتنبئة  واملتغريات  به  املتنباأ  باملتغري  اخلا�سة 
باختالف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، فقد كانت قيمها هي 

الأعلى عند الحتفاظ بالقيم ال�ساذة والأدنى عند حذفها.
البينية  اخلطية  الرتباط  معامالت  قيم  ح�سبت  وقد 
اجلدول  يف  كما  وذلك  به،  املتنباأ  واملتغري  امُلَتَنِبَئة،  للمتغريات 
)15(؛ ويالحظ من اجلدول )15( وجود عالقات ارتباطية موجبة 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني درجة 



29

2017 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد السادس - ع )20( - تشرين 

الريا�سيات والدرجات الفرعية يف العلوم، وقد بلغت قيمة معامل 
الرتباط )0.77( بني علوم الأر�ص والريا�سيات و )0.79( بني 
الأحياء والريا�سيات و )0.77( بني الفيزياء والريا�سيات بغ�ص 
ملعامل  وبالن�سبة  ال�ساذة.  القيم  مع  التعامل  اأ�سلوب  عن  النظر 
بني  قيمته  تراوحت  فقد  والريا�سيات  الكيمياء  بني  الرتباط 
)0.73( كحد اأدنى يف حالة ا�ستبدال القيم ال�ساذة و)0.79( كحد 

اأعلى يف حالة الحتفاظ بها. 
الجدول )15(: 

معامات االرتباط البينية للمتغيرات الُمَتَنِبَئة والمتغير المتنبأ به في كل أسلوب من أساليب 
التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

املتغري
الدرجة♦
الكلية♦يف♦
الريا�سيات

درجة
الكيمياء

درجة♦علوم
الأر�س

درجة
الأحياء

احتفاظ

0.79درجة الكيمياء

درجة علوم 
0.770.92الأر�ص

0.790.940.94درجة الأحياء

0.770.920.930.95درجة الفيزياء

حذف
0.77درجة الكيمياء

درجة علوم 
0.770.91الأر�ص

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة

املتغري
الدرجة♦
الكلية♦يف♦
الريا�سيات

درجة
الكيمياء

درجة♦علوم
الأر�س

درجة
الأحياء

حذف
0.790.930.93درجة الأحياء

0.770.910.920.94درجة الفيزياء

ا�ستبدال

0.73درجة الكيمياء

درجة علوم 
0.770.88الأر�ص

0.790.910.94درجة الأحياء

0.770.880.920.95درجة الفيزياء

ويالحظ اأن جميع الرتباطات البينية بني املتنبئات دالة 
 )0.95( و   )0.92( بني  تراوحت  فقد  عالية.  وقيمها  اإح�سائيا 
 )0.94( و   )0.91( وبني  ال�ساذة،  بالقيم  الحتفاظ  يتم  عندما 
ت�ستبدل  عندما   )0.95( و   )0.88( وبني  حذفها،  يتم  عندما 
الدوام قيمة معامل  ال�ساذة بقيم متو�سطة. وقد كانت على  القيم 
اجلدول  ويبني  والأحياء.  الفيزياء  بني  تكون  ما  اأعلى  الرتباط 
من  اأ�سلوب  كل  يف  املتعدد  اخلطي  النحدار  حتليل  نتائج   )16(

اأ�ساليب التعامل مع القيم ال�ساذة.

الجدول )16(: 
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم الشاذة

اأ�سلوب♦التعامل
مع♦القيم♦
ال�ساذة*

**RR2R2

املعدل

الطاأ
املعياري
يف♦التقدير

اإح�سائيات♦التغري

F
درجة
حرية
الب�سط

درجة
حرية
املقام

الدللة
الإح�سائية

0.800.64490.637661.4088.5341950.00احتفاظ

0.800.64100.633457.9284.8141900.00حذف

0.800.63220.624760.2383.8141950.00ا�ستبدال

*المتنبئات: (ثابت االنحدار)، درجة الفيزياء، درجة الكيمياء، درجة علوم األرض، درجة األحياء

** المتغير التابع: الدرجة الكلية في الرياضيات

دال  التنبوؤي  النموذج  اأّن   ،)16( اجلدول  من  يت�سح 
ت املتغريات  اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α=0.05( فقد ف�رشهَّ
املتنبئة ما مقداره )64 %( من التباين يف درجات الريا�سيات 
)% %(عند حذفها، و)63  ال�ساذة، و)64  بالقيم  عند الحتفاظ 
عند ا�ستبدالها. ويالحظ اأن اخلطاأ املعياري للتقدير يكون اأكرب ما 
ميكن يف حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة واأقل ما ميكن عند حذفها.
النحدار  معامالت  ح�سبت  فقد  تقدم،  ما  اإىل  بالإ�سافة 
يف  كما  وذلك  املح�سوبة،   )t( وقيم  واملعيارية،  الالمعيارية 

اجلدول )17(:

الجدول )17(: 
معامات االنحدار الامعيارية والمعيارية في كل أسلوب من أساليب التعامل مع القيم 

الشاذة

اأ�سلوب♦
التعامل♦
مع♦القيم♦
ال�ساذة

املتنبئات*
الأوزان♦الأوزان♦الالمعيارية

املعيارية
t♦الدللة

الإح�سائية
Bالطاأ

βاملعياري

احتفاظ

)ثابت 
49.6619.542.540.01النحدار(

درجة 
0.310.130.332.490.01الكيمياء

درجة علوم 
0.140.140.141.000.32الأر�ص
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والعلوم  الرياضيات  القيم الشاّذة في أداء الطلبة األردنيني على اختبار )TIMSS( في 
وأثر أسلوب التعامل معها في نتائج التحليالت اإلحصائية

أ. عمر قاسم قويدر
أ. د. يوسف محمد السوامله

اأ�سلوب♦
التعامل♦
مع♦القيم♦
ال�ساذة

املتنبئات*
الأوزان♦الأوزان♦الالمعيارية

املعيارية
t♦الدللة

الإح�سائية
Bالطاأ

βاملعياري

احتفاظ

درجة 
0.310.170.311.850.07الأحياء

درجة 
0.040.140.040.260.79الفيزياء

حذف

)ثابت 
52.8620.062.630.01النحدار(

درجة 
0.170.120.181.390.17الكيمياء

درجة علوم 
0.150.130.151.180.24الأر�ص

درجة 
0.390.160.402.430.02الأحياء

درجة 
0.090.140.090.660.51الفيزياء

ا�ستبدال

)ثابت 
56.9920.172.820.01النحدار(

درجة 
0.020.100.030.240.81الكيمياء

درجة علوم 
0.210.130.211.550.12الأر�ص

درجة 
0.410.160.422.520.01الأحياء

درجة 
0.160.140.161.120.26الفيزياء

* المتغير التابع: الدرجة الكلية في الرياضيات

اأن بنية منوذج النحدار اخلطي  يت�سح من اجلدول )17(، 
ال�ساذة، فقد  القيم  التعامل مع  اأ�سلوب  املتعدد تختلف باختالف 
كانت درجة الكيمياء هي املتنبىء الأ�سا�سي بدرجات الريا�سيات 
مبقدار  الزيادة  توؤدي  اأن  ويتوقع  ال�ساذة،  بالقيم  الحتفاظ  عند 
وحدة معيارية )انحراف معياري( واحدة فيها اإىل زيادة مبقدار 
)0.33( من الوحدة املعيارية يف درجة الريا�سيات، اأما يف حالة 
الأ�سا�سي  املتنبىء  هي  الأحياء  درجة  فاإن  ال�ساذة  القيم  حذف 
مبقدار  الزيادة  توؤدي  اأن  يتوقع  حيث  الريا�سيات،  بدرجات 
وحدة معيارية واحدة فيها اإىل زيادة مبقدار )0.40( من الوحدة 
ال�ساذة  القيم  ا�ستبدال  وعند  الريا�سيات،  درجة  يف  املعيارية 
فاإن درجة الأحياء هي املتنبىء الأ�سا�سي بدرجات الريا�سيات 
واحدة  معيارية  وحدة  مبقدار  الزيادة  توؤدي  اأن  يتوقع  حيث 
الوحدة املعيارية يف درجة  )0.42( من  اإىل زيادة مبقدار  فيها 
الريا�سيات،اأي اإّن منوذج النحدار املتعدد يت�سمن متنبًئا واحًدا 
فقط داًل اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة )α=0.05( وهذا املتنبىء 

يختلف باختالف اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة. 

مناقشة النتائج والتوصيات:
ال�ساذة  القيم  ن�سب  اأن  الأول  الدرا�سة  �سوؤال  نتائج  اأظهرت 
ا باأن توزيع الدرجات �سليم وخاٍل  اأوليًّ متدنية، وتعطي انطباًعا 
يجوز  ل  النتيجة  هذه  ومثل  كبرية،  بدرجة  ال�ساذة  القيم  من 

ح�ساب  مت  القيم،لذلك  توزيع  يف  التدقيق  دون  نتجاوزها  اأن 
يف  مت�ص  اختبار  على  الطلبة  لدرجات  الو�سفية  الإح�سائيات 
مادتي الريا�سيات والعلوم، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )18(:

الجدول )18(: 
اإلحصائيات الوصفية لدرجات الطلبة على اختبار تمس في مادتي الرياضيات والعلوم

الإح�سائي
القيمة

مادة♦العلوممادة♦الريا�سيات

410.30433.28الو�سط احل�سابي

415.03452.23الو�سيط

129.26137.63املنوال

104.93102.69النحراف املعياري

1.0355-0.3874-اللتواء

0.11830.8799-التفلطح

129.26137.63القيمة ال�سغرى

627.12614.57القيمة العظمى

لدرجات  �سالب  التواء  وجود   )18( اجلدول  من  يالحظ 
الطلبة يف الريا�سيات والعلوم؛ ويالحظ اأن القيمة ال�سغرى �سواًء 
يف الريا�سيات اأو العلوم هي القيمة املنوالية، وهذا اأدى اإىل تدين 
الو�سط  بني  الو�سيط  وقوع  وعدم  الو�سيط  عن  احل�سابي  الو�سط 
العالمات  ب�سبب كرثة  الختبارين  العادة يف  على غري  واملنوال 
يف  قيمة  اأ�سغر  وكون  ال�سالب  اللتواء  ويوؤ�رش  فيهما،  املتدنية 
التوزيع هي قيمة منوالية اإىل �سماكة الطرف الأي�رش يف التوزيع، 
اأ�سمك من مناطق التوزيع الأخرى  وكون الطرف الأي�رش للتوزيع 
امل�سافة  يو�سع  وهذا  الربيعي  املدى  قيمة  زيادة  على  يعمل  قد 
الر�سم  طريقة  ح�سا�سية  من  ويقلل  ال�سندوقي  الر�سم  حدود  بني 

ال�سندوقي للقيم املتطرفة.
املنوالية  للقيمة  الكبري  التكرار  ي�ساهم  اأن  املحتمل  ومن 
اإخفاء �سفة التطرف عن القيم القريبة منها بالرغم  الطرفية يف 
من انخفا�سها الوا�سح، وكون الو�سيط اأكرب من الو�سط احل�سابي 
ول يقع بينه وبني املنوال يف�رش وجود الن�سبة العالية من القيم 
ال�ساذة يف الطرف ال�سفلي للتوزيع، وقد يعزى مثل هذا الأمر اإىل 
اإجابة  عدم  خالل  من  المتحان،  يف  الطلبة  بع�ص  جدية  عدم 
بع�ص الفقرات اأو اللجوء اإىل الإجابات الع�سوائية، ووجود معظم 
اإىل درجة عالية  يوؤ�رش  للتوزيع  ال�سفلي  الطرف  ال�ساذة يف  القيم 
من الالمبالة يف الإجابة لدى ن�سبة من الطلبة، اأو �سعوبة اأ�سئلة 
اختبارات  نتائج  ولكون  الأردنيني،  للطلبة  بالن�سبة  الختبار 
الأردن،  يف  الطلبة  تقييم  نظام  من  جزًءا  لي�ست  الدولية  تيم�ص 
يبذل  التي  اأداء  اأق�سى  اختبارات  �سمن  ت�سنيفها  ميكن  ل  فاإنه 
هذا  ويتفق  مرتفعة،  درجات  على  للح�سول  اجلهد  الطلبة  فيها 
مع ما اأ�سار له )اأبو لبدة، 2013( وهو عدم جدية الطلبة يف اأداء 
الطلبة  الو�سط احل�سابي لأداء  الختبار، وهذا يعمل على نق�سان 
الأردنيني مما ينعك�ص �سلبا على ترتيبهم بني الدول امل�ساركة يف 
الختبار. ومن املوؤ�رشات الأخرى على الالمبالة اأن جميع القيم 
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ال�ساذة يف الريا�سيات ومعظم القيم ال�ساذة يف العلوم كانت لدى 
اأكرب من  لديهم مياًل  اأن  ال�سابقة  املمار�سات  الذين تبني  الذكور، 
من  كثرًيا  ويرتكون  الختبار  بتعليمات  التقيد  عدم  اإىل  الإناث 
لالأردنيني  احل�سابية  الأو�ساط  تدين  ويوؤكد  اإجابة،  دون  الأ�سئلة 
بالن�سبة  الختبار  �سعوبة  الدولية  احل�سابية  بالأو�ساط  مقارنة 

للطلبة الأردنيني.
بنتائج  اخلا�سة  الثاين  الدرا�سة  �سوؤال  نتائج  واأظهرت 
عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الأحادي  التباين  حتليل 
م�ستوى الدللة )α=0.05( بني الأو�ساط احل�سابية لأداء الطلبة 
جن�ص  متغري  اإىل  تعزى  العلوم  اأو  الريا�سيات  اختبار  يف  �سواء 
املدر�سة بغ�ص النظر عن اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، اأي اإن 
نتائج حتليل التباين مل تتاأثر باأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، 
الأحادي  التباين  حتليل  بطبيعة  عالقة  لها  النتيجة  هذه  ومثل 
ناجت  هي  الفائية  فالن�سبة   ،)F( الفائية  الن�سبة  على  يقوم  الذي 
املجموعات،  داخل  التباين  على  املجموعات  بني  التباين  ق�سمة 
ا�ستبدالها  اأو  ال�ساذة �سواء بحذفها  القيم  القيام باإجراء على  واإن 
يوؤدي اإىل نق�سان كل من التباين بني املجموعات والتباين داخل 
ذلك  ويعمل  املجموعات،  بني  للتباين  اأكرب  وبن�سبة  املجموعات 
على نق�سان قيمة )F( ونق�سان احتمال اأن تكون دالة اإح�سائيا 
وكيفية  وحجمها  واجتاهها  ال�ساذة،  القيم  عدد  عن  النظر  بغ�ص 
كانت  اإذا  اإنه  يعني  وهذا  امل�ستقل،  املتغري  فئات  على  توزيعها 
ال�ساذة فاإنها �ستكون  القيم  اإح�سائيا بوجود  قيمة )F( غري دالة 
غري دالة بغيابها، اأي تبقى النتيجة على حالها، وبناًء على ذلك 
ل جدوى من معاجلة القيم ال�ساذة يف هذه احلالة، اأما اإذا كانت 
قيمة )F( دالة اإح�سائيا بوجود القيم ال�ساذة فاإنها قد تكون دالة 
النتيجة،  تتغري  لأن  احتمال  هناك  اإن  اأي  بغيابها،  دالة  غري  اأو 
وكيفية  وحجمها  واجتاهها  ال�ساذة  القيم  عدد  على  ذلك  ويعتمد 
توزيعها على فئات املتغري امل�ستقل، ويف الدرا�سة احلالية كانت 
قيمة )F( غري دالة اإح�سائيا بوجود القيم ال�ساذة لذلك مل تكن دالة 
اإح�سائيا عند حذفها اأو ا�ستبدالها، وهذا جعل الدللة الإح�سائية 
اأعلى يف حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة  والعملية وقوة الختبار 

منها يف حالتي احلذف وال�ستبدال. 
فقد  م�ستقلتني  لعينتني   )t( باختبار  اخلا�سة  النتائج  اأما 
اأن النتيجة املتعلقة باأثر موقع املدر�سة يف الأداء تختلف  بينت 
الأمر  يتعلق  عندما  ال�ساذة  القيم  مع  التعامل  اأ�سلوب  باختالف 
يتعلق  عندما  تختلف  مل  بينما  الريا�سيات،  اختبار  يف  بالأداء 
 )t( الأمر بالأداء يف اختبار العلوم.ففي الريا�سيات، كانت قيمة
غري دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بوجود القيم 
ال�ساذة بينما كانت دالة اإح�سائيا عند حذفها اأو ا�ستبدالها. اأما يف 
العلوم، فقد كانت قيمة )t( غري دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة 
اأو ا�ستبدالها،  اأو حذفها  ال�ساذة  α( �سواء بوجود القيم   = 0.05(
نتائج  تختلف  اأن  املمكن  من  اإنه  النتائج  هذه  تعني  وباملجمل 
اختبار )t( لعينتني م�ستقلتني ودللته الإح�سائية والعملية وقوته 
النتيجة  ال�ساذة، وتتفق هذه  القيم  التعامل مع  اأ�سلوب  باختالف 
هذه  ومثل   ،)Zimmerman, 2001( )زمرمان(  درا�سة  نتائج  مع 
النتيجة لها عالقة بطبيعة اختبار )t( لعينتني م�ستقلتني، فقيمة 
)t( هي ناجت ق�سمة الفرق بني الو�سطني ))X2)-̅ (X1)̅ ) على اخلطاأ 
ال�ساذة  القيم  حذف  يوؤدي  ودائًما   .√  (S2/n1 +S2/n2( املعياري 

عدد  عن  النظر  بغ�ص  املعياري  اخلطاأ  نق�سان  اإىل  ا�ستبدالها  اأو 
فئتي  على  توزيعها  وكيفية  وحجمها  واجتاهها  ال�ساذة  القيم 
 X1((( املتغري امل�ستقل. وبالتايل، فاإن اجتاه الفرق بني الو�سطني
) وقيمته ُهما اللهَّذان ُيحددان زيادة قيمة )t( اأو نق�سانها،  ̅ (̅-(X2

ويتوقع اأن تزداد قيمة )t( فقط عندما يزداد الفرق بني الو�سطني 
يف الجتاه نف�سه، اأو عندما ينق�ص هذا الفرق لكن بن�سبة اأقل من 
ن�سبة نق�سان اخلطاأ املعياري، ويعتمد اجتاه الفرق بني الو�سطني 
) وقيمته على عدد القيم ال�ساذة واجتاهها وحجمها  ̅ (X1) ̅-(X2((

وكيفية توزيعها على فئتي املتغري امل�ستقل. 
ويف الدرا�سة احلالية كانت قيمة )t( غري دالة اإح�سائًيا يف 
اأو  عند حذفها  اإح�سائًيا  ودالة  ال�ساذة  القيم  بوجود  الريا�سيات 
زيادة  اإىل  يوؤديا  وا�ستبدالها  ال�ساذة  القيم  حذف  لأن  ا�ستبدالها؛ 
الفرق بني الو�سطني يف الجتاه نف�سة ونق�سان اخلطاأ املعياري، 
وهذا اأدى اإىل زيادة قيمة )t( وجعل الدللة الإح�سائية والعملية 
اأعلى  ال�ساذة وا�ستبعادها  القيم  وقوة الختبار يف حالتي حذف 
بالقيم  املدن  مدار�ص  انفردت  بها،وقد  الحتفاظ  حالة  يف  منها 
الو�سط  رفع  اإىل  ا�ستبدالها  اأو  ال�ساذة  القيم  حذف  واأدى  ال�ساذة، 
احل�سابي لهذه املدار�ص لتبتعد اأكرث عن الو�سط احل�سابي ملدار�ص 
الريف، مّما زاد يف قيمة t يف الدللة الإح�سائية والعملية وقوة 
فئتي  على  ال�ساذة  القيم  توزعت  فقد  العلوم،  يف  اأما  الختبار. 
اإىل زيادة قليلة  ا�ستبدالها  اأو  ال�ساذة  القيم  املدار�ص واأدى حذف 
الريف  مدار�ص  وو�سط  املدن  مدار�ص  و�سط  بني  الفرق  قيمة  يف 
وتغري   )t( قيمة  يف  قليلة  زيادة  اإىل  اأدى  وهذا  اجتاهه،  وتغري 

اإ�سارتها وزيادة يف الدللة الإح�سائية والعملية وقوة الختبار.
وقد اأظهرت نتائج �سوؤال الدرا�سة الثالث اخلا�سة بالنحدار 
م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دال  النحدار  منوذج  اأن  الب�سيط  اخلطي 
مع  التعامل  اأ�سلوب  عن  النظر  بغ�ص   ،)α  =  0.05( الدللة 
بدرجة  جيد  متنبىء  العلوم  درجة  اأن  يعني  وهذا  ال�ساذة،  القيم 
اأو  حذفها  اأو  ال�ساذة  بالقيم  الحتفاظ  مت  �سواًء  الريا�سيات 
ا�ستبدالها لكن معامالت منوذج النحدار وبنيته تختلف باختالف 
اأ�سلوب التعامل مع القيم ال�ساذة، وتتفق هذه النتيجة مع ما اأ�سار 
و�سوي)Choi, 2009(،وقد   )2006( ويون�ص  دبدوب  من  كل  له 
اأعلى ما  العلوم والريا�سيات  كان معامل الرتباط بني درجات 
ميكن يف حالة الحتفاظ بالقيم ال�ساذة )r=0.89(.وجتدر الإ�سارة 
اإىل اإن قيمة معامل الرتباط بني اأي متغريين تتاأثر بعدة عوامل 
لكل منهما.  والتباين  القيا�ص  بينهما، ودقة  العالقة  بقوة  تتمثل 
ويف الدرا�سة احلالية ميكن تثبيت دقة القيا�ص عند مقارنة حالت 
التعامل مع القيم ال�ساذة لكوننا نتحدث عن الختبارات نف�سها. 
وينبغي مالحظة اأن التباين يف درجات الختبارين كان اأكرب ما 
حذفها،  عند  ميكن  ما  واأقل  ال�ساذة  بالقيم  الحتفاظ  عند  ميكن 
الحتفاظ  حالة  يف  الرتباط  معامل  قيمة  رفع  يف  �ساهم  وهذا 
ال�ساذة  القيم  حذف  عند  الرتباط  معامل  اإن  اأي  ال�ساذة،  بالقيم 
العالقة بني املتغريين، وهذا بدوره جعل قيمة  يعك�ص فعال قوة 
اخلطاأ املعياري يف التقدير اأقل منها يف حالة الحتفاظ بالقيم 
اأن  يعني  وهذا  النحدار،  معامل  زيادة  يف  ذلك  و�ساهم  ال�ساذة، 
حذف القيم ال�ساذة اأثر ب�سكل اإيجابي على نتائج حتليل النحدار 

اخلطي الب�سيط. 
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امليت، 8 حزيران،2013.
العادية .♦12 غري  امل�ساهدات   .)2009( حممد.  مزاحم  يحيى، 

مع  ت�سخي�سها  طرائق  وبع�ص  املتعدد  اخلطي  النحدار  يف 
التطبيق. املجلة العراقية للعلوم الح�سائية، )15(.
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اخلطي  النحدار  بتحليل  اخلا�سة  للنتائج  بالن�سبة  اأّما 
عند  اإح�سائيًا  دالة  النحدار  مناذج  جميع  كانت  فقد  املتعدد 
م�ستوى )α = 0.05(، بغ�ص النظر عن اأ�سلوب التعامل مع القيم 
التعامل مع  اأ�سلوب  النموذج تختلف باختالف  ال�ساذة لكن بنية 
متماثلة  املتعدد  الرتباط  معامل  قيم  كانت  وقد  ال�ساذة،  القيم 
يف  التفاوت  هذا  0.64(،وب�سبب  و   0.63 بني   R2(تقريبا
القيم  حذف  حالة  يف  املتعدد  الرتباط  معامل  فاإن  التباينات 
ال�ساذة يعك�ص اأقوى عالقة بني درجات العلوم الفرعية والدرجة 
الكلية يف الريا�سيات، وانعك�ص ذلك ب�سورة اإيجابية على اخلطاأ 
ملعامالت  النظر  وعند  قيمته،  انخف�ست  حيث  للتقدير  املعياري 
عند  الرئي�ص  املتنبىء  هي  الكيمياء  درجة  اأن  جند  النحدار 
الحتفاظ بالقيم ال�ساذة بينما كانت درجة الأحياء هي املتنبىء 
الرئي�ص عند حذف القيم ال�ساذة اأو ا�ستبدالها.وهذا يعني اأن نتائج 
حذف  واأن  ال�ساذة،  القيم  مع  التعامل  باأ�سلوب  تتاأثر  النحدار 
القيم ال�ساذة اأثر ب�سكل اإيجابي على نتائج حتليل النحدار اخلطي 
اإنها قللت من اخلطاأ املعياري للتقدير، وتتفق  املتعدد من حيث 
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة )حمودات، 2009( ونتائج درا�سة 

)ال�سمراين،2013(. 
باختالف  اأ�سا�سية  ب�سورة  النماذج  بنية  اختالف  ومُيثل 
درجات  دخلت  فقد  النحدار،  معادلة  يف  تدخل  التي  املتنبئات 
درجات  تدخل  ومل  ال�ساذة  بالقيم  الحتفاظ  عند  الكيمياء 
مع  املرتفعة  ارتباطها  معامالت  من  بالرغم  الأخرى  املجالت 
درجات الريا�سيات، وال�سبب الكامن وراء ذلك هو تاأثري اخلطية 
امل�سرتكة )colinearity( بني املتغريات املتنبئة بفعل الرتباطات 

البينية املرتفعة جدا.7

التوصيات:
�ساذة  قيم  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  اأفرزته  ما  �سوء  يف 
العلوم، فاإن  اأو  الريا�سيات  ال�سفلي �سواًء يف درجات  يف الطرف 
وهذا  الطلبة،  بع�ص  لدى  والهتمام  اجلدية  عدم  يعك�ص  ذلك 
يتطلب التو�سية بتحفيز الطلبة واملعلمني واإدارات املدار�ص على 
خالل  من  والدولية،  الوطنية  الختبارات  يف  بالأداء  الهتمام 

اعتبار نتائجها جزًءا له اعتباره يف نظام تقييم اأداء الطلبة. 
�رشورة الك�سف عن القيم ال�ساذة يف البيانات الإح�سائية 
املختلفة لأن النتائج يف حالة وجودها غري النتائج يف حالة عدم 

وجودها
تقوم  التي  الإح�سائية  التحليالت  يف  ال�ساذة  القيم  حذف 
ال�ساذة  بالقيم  التاأثر  �سديدة  هي  حيث  احل�سابية  الأو�ساط  على 

وتبني باأن اأ�سلوب احلذف هو اأجنع الأ�ساليب.
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