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 درجات معادلة في الدائرة وقوس كيرنل طريقتي بين مقارنة
 .صغيرة عينات في اختبار

 
 * نضال الشريفني .د
 **حممد أبو عناز . أ

 الملخص
 الدائرة وقوس ،"Kernel" كيرنل طريقتي بين المقارنة إلى الدراسة هذه هدفت

"Circle-Arc "بناء تم   الدراسة هدف ولتحقيق صغيرة، عينات في اختبار درجات ادلةمع في 
 ولكل متعدد، من االختيار نوع من فقرة( 52) منهما كل فقرات عدد؛ تحصيلي الختبار نموذجين

 من مختلفة حجوم مع البيانات لجمع المتكافئة المجموعات تصميم مستخدما   بدائل، أربعة فقرة
 وتم طالبة،( 145) عددهن البالغ الدراسة مجتمع أفراد من طالبة( 555 ،25 ،52 ،52) العينات
 .للمعادلة المعياري الخطأ باستخدام المعادلة دقة على الحكم

 قيمة كانت إذ كيرنل؛ طريقة من دقة أكثر كانت الدائرة قوس طريقة أن   النتائج أظهرت
 قيم أن   النتائج أظهرت وكذلك ،رنلكي طريقة في منها أقل الدائرة قوس لطريقة المعياري الخطأ

 .الطريقتين لكال العينة حجم بزيادة تقل المعيارية األخطاء
 

 طريقاااة الااادائرة، قاااوس طريقاااة المتكافئاااة، المجموعاااات االختباااارات، معادلاااة: المفتاحياااة الكلماااات
 .كيرنل

 

 

 .ردناأل – الريموكجامعة  -كلية الرتبية – مشارك يف قسم القياس والتقوميأستاذ  *
 .األردن –جامعة الريموك  -ماجستري يف القياس والتقومي  -مدرس رياضيات ** 
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  :الدراسة مقدمة .1
 يف كطلبة لقبوهلم أو للعمل، مؤسسة يف لتوظيفهم األفراد اختيار بعملية املتصلة القرارات حتتاج

 األدوات أهم من باراتاالخت وتعد حمددة، ومعايري شروط وحتقيق رصينة، معلومات إىل تربوية، مؤسسة
 .والتقومي القياس لعملية الرئيسة

 :منها خمتلفة؛ لعوامل االختبار من متعددة مناذج استخدام تتطلب كثرية مواقف هناك أن   ومبا
 املفحوصني بني العدالة وحتقيق االختبار، سرية وضمان مرة، من أكثر نفسه االختبار تطبيق آثار جتنب
 قابلة االختبار من املختلفة النماذج من عليها املتحصل الدرجات هذه تكون نأ مبكان األمهية من لذلك

 على يتم اليت التحصيلية االختبارات يف خاصة عادلة بطريقة تقييمهم مت املفحوصني أن   لضمانللمقارنة 
 (.Meng, 2012) بينهم املفاضلة أساسها

 متكافئة، النماذج هذه تكون حىت اجلهد من الكثري يبذلون االختبارات مطوري أن   من الرغم وعلى
 يف األقل على ختتلف االختبار مناذج فإن   لذلك األحيان معظم يف اهلدف هذا حتقيق الصعب من أنـ ه إال  

 جمموعات اختبار يف النماذج هذه استخدام وعند ،(Kolen & Brennan, 2014) الصعوبة درجة
 على سيحصلون األسهل للنموذج استجابوا فالذين النتائج؛ ينتتبا أن املتوقع فمن املفحوصني، من خمتلفة

 فإن   لذلك متدنية درجات على سيحصلون األصعب للنموذج استجابوا والذين مرتفعة، مالحظة درجات
 املؤسسة أو الفرد على وخيمة عواقب له يكون وقد خاطئة، قرارات إىل يقود قد الدرجات هذه استخدام

 معلومات على احلصول ألن   املتوافرة املعلومات دقة على تعتمد القرار دقة ألن   امةع بصورة هلا ينتمي اليت
 (.0202 عودة،) التقومي عملية يف الزاوية حجر يشكل صادقة

 إىل النموذجني بأحد اخلاص القياس وحدات نظام حتويل إجراء االختبار درجات مبعادلة ويقصد 
 من كل درجات من املستمدة القياسات تصبح حبيث ،اآلخر بالنموذج اخلاص القياس وحدات نظام

 واألهداف احملتوى لنفس النموذجني بناء يتم حبيث التحويل، هذا إجراء بعد متكافئة النموذجني
 للفقرات والتمييز الصعوبة مستويات متوسطات بني الفرق يرتكها اليت اآلثار لتجاوز اإلحصائية واخلصائص

 (.Kolen & Brennan, 2014) االختبار درجات على
 بشكل اعتمدوا إذ الباحثني باهتمام تزال وما اختبار من خمتلفة مناذج درجات معادلة حظيت

 اخلطأ أن  : منها ؛أسباب لعدة الصغرية العينات استخدام عن وابتعدوا الكبرية، العينات استخدام على واسع
 حجم مع عكسيا   تناسبا   للمعادلة املعياري اخلطأ يتناسب إذ املعادلة؛ دقة على املؤشرات أهم من املعياري
 الستجابات املالحظة الدرجات أن   كذلك املعيقات ومن بنقصانه، ويزداد حجمها بزيادة فيقل العينة؛
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 ا  خصوص ،املفحوصني عدد لقلة نتيجة االختبار درجات متصل تغطي ال قد االختبار فقرات على الطلبة
 متجانسة املفحوصني جمموعة كانت إذا أو املفحوصني، عدد نم أكرب االختبار فقرات عدد كان إذا
(Kim, von Davier & Haberman, 2006)، مت اليت واإلجراءات الطرائق كانت لذلك 

 يف املستخدمة واإلجراءات الطرائق هل: هنا يطرح الذي السؤال لكن الكبرية، العينات تناسب تطويرها
  الصغرية؟ العينات باستخدام الدرجات معادلة تناسب ةالكبري  العينات باستخدام الدرجات معادلة

 لتحسني مبتكرة طرائق وظهرت الصغرية؛ للعينات اهتمامهم الباحثني بعض وج ه األخرية الفرتة يف
 ,Livingston & Kim" )وكيم ليفنچستون" أجرى فقد الصغرية، العينات استخدام عند املعادلة دقة

 اختبار إذ درجات ملعادلة جديدة كطريقة الدائرة قوس طريقةب التعريف إىل هدفت دراسة( 2008
-Simplified Circle"و" Symmetric Circle-Arc: "إصدارين الطريقة هذه تضمنت

Arc"، اخلطية، السالسل ليفني، تكر،) الطرائق مع بإصداريها الدائرة قوس طريقة بني املقارنة ومتت 
-Simplified Circle" أفضلية إىل النتائج وأشارت ،(املتساوية املئينات سالسل احلسايب، الوسط
Arc "  وكيم ليفنچستون" أخرى دراسة ويف املعيارية، األخطاء ملعيار تبعا" (Livingston & Kim, 

 السالسل ليفني، تكر،) الطرائق مع" Simplified Circle-Arc" مقارنة إىل هدفت( 2009
 هذه إجيابية إىل النتائج أشارت الصغرية، العينات يف( ساويةاملت املئينات سالسل احلسايب، الوسط اخلطية،
 ويف ،(02) املئني وفوق( 02) املئني حتت الواقعة للدرجات خصوصا   السابقة الطرائق مع باملقارنة الطريقة
 إىل هدفت دراسة( Livingston & Kim, 2010" )وكيم ليفنچستون" أجرى نفسه السياق
 على للحكم املتساوية املئينات وطريقة األخرى التقليدية الطرق مع صداريهابإ الدائرة قوس طريقة مقارنة

 . السابقتني للدراستني مشاهبة النتائج وكانت املعادلة، دقة على مؤشرا   (RMSD) مستخدما   املعادلة دقة
 احملايدة،) للمعادلة طرائق سبع دقة تقييم إىل هدفت فقد (Sunnassee, 2011) دراسة أم ا

 مع( ليفني تكر، املمهدة، التكرارات تقدير املمهدة، املئينية السالسل اخلطية، السالسل ائرة،الد قوس
 الطرائق على الدائرة قوس طريقة أفضلية إىل النتائج وأشارت ،(022 ،022 ،022 ،22 ،02) احلجوم
 .املعيارية األخطاء ملعيار تبعا   األخرى

 إجراء قبل للدرجات" Smoothing" يسمتل أو متهيد إجراء اعتمدت أخرى دراسات ويف
 طريقة عنوان حتت" وثاير هوالند" الباحثني قبل من مرة ألول واستخدمت املعادلة، خطأ من للحد املعادلة
 العكور وأجرى ،(Von Davier, Holland & Thayar, 2004) للمعادلة كرينل

(Akour, 2006 )املتساوية املئينات معادلة لطريقة أشكال ثالثة بني املقارنة إىل هدفت دراسة 
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 من دقة أكثر كانت املعادلة طرائق مجيع أن   إىل النتائج وأشارت ،"kernel" كرينل لطريقة وشكلني
 "قودفري" وأجرت املعيارية، األخطاء ملعيار وفقا   "Unsmoothed Method" املمهدة غري الطرائق

(Godfrey, 2007 )يف احلقيقية الدرجات معادلة وطريقة نل،كري  طريقة بني املقارنة إىل هدفت دراسة 
 اليت احلاالت يف خاصة للتطبيق قابل خيار كرينل طريقة أن   إىل النتائج وأشارت الفقرة، استجابة نظرية
 بني املقارنة إىل دراسته هدفت فقد( 0200 احملروق،) أم ا أقل، الفقرات أو صغريا   العينة حجم فيها يكون
 استجابة طريقة أن   النتائج وأشارت الفقرة، استجابة نظرية وطرائق املتساوية، ئيناتامل وطريقة كرينل، طريقة
 بني املقارنة إىل هدفت دراسة( 0200 الدويري،) وأجرى كرينل، طريقة تليها دقة، الطرائق أكثر الفقرة
 شكل يف تاالختالفا ضوء يف اختبار من منوذجني ملعادلة املتساوية، املئينات وطريقة كرينل، طريقة

 نتائج أم ا. االلتواء قيمة يف النموذجني تساوي حال يف كرينل طريقة أفضلية إىل النتائج وأشارت التوزيع،
 طريقة مع مقارنة وثباتا   استقرارا   أكثر كرينل طريقة أن   أظهرت فقد( Meng, 2012" )مينغ" دراسة

 .الفقرة استجابة نظرية وفق املعادلة
 هتتم دراسة أي على الباحثان يعثر مل منها العربية ا  وخصوص السابقة اساتالدر  على االطالع وبعد

 هذه جاءت لذلك. الصغرية العينات يف اختبار درجات معادلة يف الدائرة وقوس كرينل طريقيت بني باملقارنة
 .املعادلة دقة يف املعادلة وطريقة الصغرية للعينات املختلفة احلجوم أثر عن للكشف الدراسة

 :وتحديدها الدراسةمشكلة لشعور با .2
 ،(Kolen & Brennan, 2014) اخلطأ من نوعني االختبار درجات معادلة عملية تتضمن

 Random" العشوائي واخلطأ ،"Systemic Equating error"للمعادلة املنتظم اخلطأ
Equating error" ةاملعادل اقرتان حلساب املفحوصني من عينة استخدام نتيجة يكون الذي 

 اقرتان ويكون صغريا ، العشوائي خطؤها يكون كاف   حنو على للمجتمع واملمثلة الكبرية فالعينة :لالختبار
 عندما ولكن الدراسة، جمتمع من املشتق املعادلة القرتان كبرية وبدرجة مشاهبا   العينة هذه من املشتق املعادلة
 دقيقا   يكون ال قد العينة هذه من املشتق املعادلة قرتانا فإن   جيدا   اجملتمع ميثل وال صغريا   العينة حجم يكون

(Sunnassee, 2011)جديد منوذج طرح عند مشكلة العينة حجم يفرض فقد لذلك ونتيجة ؛ 
 الصغري العينة حجم فإن   هذا على وبناء   املقياس؛ على موجود سابق لنموذج معادلته جيب الذي لالختبار

 عرب تطويرها مت اليت واإلجراءات الطرائق ألن   االختبار، من لنموذجني ادلةاملع إجراء أمام عائقا   يكون قد
 معادلة إجراء لنا كيف :السؤال يطرح وهلذا ؛الكبرية العينات تناسب الدرجات معادلة يف املاضية السنوات
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 الصغرية العينات ملعادلة مالءمة األكثر الطريقة وما صغرية؟ بعينات ملزمني نكون عندما اختبار لدرجات
 التقليدية؟ النظرية يف

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: اآليت السؤال عن اإلجابة يتم سوف وبالتحديد
 وحجم( وكرينل الدائرة، قوس) عادلةامل لطريقة تعزى الرياضيات اختبار معادلة دقة يف( α=0.05) الداللة
 بينهما؟ والتفاعل( 022 ،22 ،02 ،02) العينة

 :الدراسة هدف .3
 معيار استخدام عنددقة املعادلة  يفهتدف الدراسة إىل حتديد أثر حجوم العينات الصغرية املختلفة 

( قوس الدائرة ،كرينل)اخلطأ املعياري للمعادلة، واستكشاف خصائص ومزايا كل من طريقيت املعادلة 
 .باختالف حجوم العينات

 :الدراسة أهداف .4
 :جانبني يف الدراسة أمهية تربز

 حجوم تكون عندما تباراتاالخ معادلة يف املثلى الطريقة عن الكشف :يف وتتمثل ؛النظرية األمهية. 0. 0
 أخرى؛ على طريقة أفضلية إدعاء دون الدائرة قوس بطريقة كرينل طريقة مبقارنة وذلك صغرية، العينات

 املتعلقة للبحوث النظرية القاعدة دعم يف تسهمو  وعيوهبا، طريقة كل مزايا التجريبية النتائج حتدد حبيث
 .الصغرية العينات يف ا  خصوص ما؛ الختبار الدرجات مبعادلة

 معادلة يف األحباث من املزيد على ستشجع الدراسة نتائج بأن   الباحثان يأمل إذ :العملية األمهية. 0. 0
 يف املتخصصة واملراكز ارات،االختب مطورو منها يفيد وأن البيانات، جلمع أخرى طرق باستخدام الدرجات

 قوس كرينل،) الطريقتان تقدِّم حيث االختبارات؛ بتطوير املهتمة واجلهات ومعادلتها، االختبارات بناء
 .البيانات ندرة عند ا  خصوص الدرجات ملعادلة حلوال  ( الدائرة

 :الدراسة محددات .5
 يف عجلون حمافظة يف احلكومية املدارس يف الثانوي الثاين للصف املعلوماتية اإلدارة فرع طالبات. 0. 2

 .م0200/0202 الدراسي للعام الثاين الفصل
 الرتبية وزارة من املقرر الرياضيات كتاب من التكامل وحدة على االختبار منوذجي حمتوى اقتصر. 0. 2

 .م0200/0202 املعلوماتية اإلدارة فرع الثانوي الثاين الصف لطلبة والتعليم
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 :ت اإلجرائية لمصطلحات الدراسةالتعريفا .6 
 منوذج على املالحظة الدرجات نظام حتويل: "Testing Equating" االختبار معادلة. 0. 6

 يف الدائرة قوس وطريقة كرينل طريقة باستخدام الثاين النموذج على الدرجات نظام إىل األول االختبار
 .ادليا  تب النموذجني من كل درجات استخدام ميكن حبيث املعادلة،

 درجات معادلة يف التقليدية النظرية تتبع اليت الالمعلمية املعادلة طرائق إحدى: كرينل طريقة. 0. 6
 .املعادلة إجراء قبل متصلة بتوزيعات املنفصلة الدرجات توزيعات باستبدال تقوم اختبار؛ منوذجي

 حتديد على وتقوم الدرجات عادلةم يف التقليدية النظرية طرائق من ا  أيض هي: الدائرة قوس طريقة. 3. 6
 نقطة أما ،منوذج كل يف ممكنة قيمة وأصغر أكرب بتحديد االختبار من منوذج لكل والنهاية البداية نقطيت

 .النموذجني لكال للدرجات احلسايب الوسط خالل من حتديدها فيتم املنتصف
 املعياري االحنراف لميث: "Standard Error of Equating" للمعادلة املعياري اخلطأ. 0. 6

 يف أيضا ويستعمل وفاعليتها، املعادلة دقة عن للتعبري وسيلة ويستخدم املفحوصني، لعينة املعادلة للدرجات
 طرائق بني للمقارنة أيضا يستعمل كما املعادلة، دقة من معني مستوى ليحقق املطلوب العينة حجم تقدير

 .وتصاميمها املعادلة
 :اإلطار النظري .7
 ترتقي حىت آلخر منوذج من الدرجات حتويل لعملية ومتطلبات شروط الباحثني من العديد اقرتح .0. 7

 :(Dorans, Moses & Eignor, 2011) املتطلبات هذه ومن ؛املعادلة مفهوم إىل
 ."Same Construct" نفسه البناء اختبارات تقيس أن. 0. 0. 7
 .الثبات من املستوى نفس هلا اليت ختباراتاال مناذج معادلة تتم أي الثبات تساوي. 0. 0. 7
 النظر بغض االختبار منوذجي بني املعادلة تغري عدم أي "Symmetry" التماثل يتحقق أن. 3. 0. 7

 .املعادلة يف األساس عد   أيهما عن
 الشرطي التكراري التوزيع ويكون ،"Equity" الدرجات توزيع يف التساوي شرط يتحقق أن. 0. 0. 7
"Conditional frequency distribution" التوزيع هو التحويل بعد النموذج على للدرجات 

 .املفحوصني من جمموعة لكل وذلك اآلخر النموذج على للدرجات نفسه الشرطي التكراري
 عن النظر بغض هو كما الدرجات حتويل يبقى أن جيب أي: الدراسة جمتمع يف الالتباين. 2. 0. 7

 (.Andersson, 2014) الدرجات منها تستمد اليت املفحوصني جمموعة
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 أكثر الدرجات معادلة يف "Nonparametric Methods" الالمعلمية الطرائق وتعد
 حول افرتاضات تتطلب ال الطرائق هذه إن   إذ امسي؛ أو رتيب مبقياس مقاسة املتغريات تكون عندما مالءمة

 وظروف بيانات وتالئم حديثا   ظهرت اليت التقليدية النظرية ضمن الطرائق هذه ومن اإلحصائية؛ اجملتمعات
 ."Circle- Arc" الدائرة قوس وطريقة ،"Kernel Equating" كرينل طريقة احلايل البحث

 ":Kernel Equating" كرينل طريقة. 0. 7
 ,.von Davier et al) متصلة فرتة على الدرجات تعادل بأهنا "kernel" طريقة متتاز

 كبريا ، "bandwidths" النطاق عرض يكون عندما اخلطية املعادلة أشكال من كرينل وتعد ،(2004
 (.Meng, 2012) قليلة رياضية افرتاضات هلا أن   كرينل ميزات ومن

 :املتكافئة اجملموعات تصميم استخدام عند للمعادلة كرينل طريقة تنفيذ خطوات. 0. 0. 7
املالحظة  املفحوصني لدرجات التكراري يعالتوز  جدول وضع يتم: القبلي التمهيد. 0. 0. 0. 7

-Log" اخلطي اللوغاريتم مناذج مطابقة تتم مث هلا، الوصفية اإلحصاءات وحتسب االختبار، ولنموذجي
Linear Models" ملرونتها األفضل هي اخلطي اللوغاريتم مناذج ألن   للمفحوصني املالحظة للدرجات 

 اخلصائص على حتافظ ألهنا "Score Distribution" جاتالدر  توزيعات من خمتلفة أنواع مطابقة يف
 التوزيع يف النتوءات إزالة أو تقليل على الدرجات متهيد ويعمل املالحظة، الدرجات لتوزيعات اإلحصائية

 ،(Lee & von Davier, 2011) العينة أخطاء من تأيت اليت( املالحظة الدرجات) التجرييب
 املالحظة، الدرجات واستخدام اخلطوة هذه جتاوز املمكن ومن ثباتا ، أكثر املعادلة اقرتان يكون وبذلك
 & Kolen) النتائج دقة حتسني على يعمل القبلي التمهيد استخدام أن   إال   مباشر بشكل املعادلة إلجراء

Brennan, 2014.) 
 التوزيع ىيبق املالحظة للدرجات النموذج معامل مطابقة بعد: الدرجة احتماالت تقدير. 0. 0. 0. 7

 حساب إىل احلاجة تنشأ اخلطوة هذه ويف املالحظة، الدرجات توزيع مدى نفس ويشمل منفصال ،
 . ،:متجهني
 .األول النموذج درجات من ممكنة درجة كل حتمالا: 

 .الثاين النموذج درجات من ممكنة درجة كل احتمال: 
 :حساهبا يف التالية املعادالت دموتستخ

 Prob = 
 Prob = 

 j =1,2,3,…,J             ،k=1,2,3,….,K :حيث إن  
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 يف ويتم األخرية، اخلطوة يف "SEE" حلساب بعد فيما السابقني املتجهني استخدام ميكن مث ومن
 البيانات مجع تصميم باختالف خيتلف االقرتان وهذا التصميم، اقرتان دامواستخ تعريف اخلطوة هذه

 .احملايد االقرتان أن ه على التصميم اقرتان يعرف التصميم هذا ويف املستخدم،
 لتقدير التقريب استخدام يتم: "continuization" اتصال إىل االنفصال حتويل .3. 0. 0. 7

 يعد   إذ القبلي؛ التمهيد خطوة من عليه حصلنا الذي الصاعد املتجمع املنحىن يف االنفصال حلظات
 النموذج درجات) (x) املنفصل العشوائي املتغري جعل على يعمل معلمية ال متهيد وسيلة بكرينل التمهيد

 أو Gaussian يكون قدv و)( v)املتصل  املستقل العشوائي املتغري بإضافة متصال ،( االختبار من األول
Logistic أو Uniform )  النطاق بعرض مضروبا "bandwidth" (hx )قيم حتدد حبيث (hx )

 =X(hx) :يلي كما (x) العشوائي للمتغري املتصل التقريب معادلة وتكون عملية ألغراض وفقا  

x+hxvحيث ؛ X(hx) :العشوائي للمتغري املتصل التقريب (x)، للمتغري املتصل التقريب معادلة وتعد 
 التوزيعات من االتصال تقريب عمليات نتائج تتأثر حبيث بكرينل، للتميهد املركزية الفكرة العشوائي،

 خمتلفة طرائق وتوجد متهيدا ، أكثر للتوزيع اقرتانات إنتاج اىل يقود وهذا النطاق، عرض مبقدار املنفصلة
  .(Andersson & von Davir, 2014) إىل ارجع التفصيل من ملزيد ،hx طول الختيار

 اخلطوة تكون حمددة، نقاط يف الدرجات توزيع يتم أن   بعد: "Equating" املعادلة إجراء. 0 .0. 0. 7
 :باملعادلة( y) ىلإ (x) النموذج درجات معادلة وتتم كرينل، معادلة حساب التالية

ّ   أن علما      الرتاكمي للتوزيع( املكعوس) النظري االقرتان هو ّ 
 عند معرف غري السابق االقرتان فإن صحيحة أعداد من تتألف االختبار بيانات إن   وحيث ،(x) للنموذج

 كرينل معادلة يف الرتاكمي للتوزيع املتصل التقريب جند السبب هلذا" التشعب نقاط" كثرية نقاط
(Andersson & von Davier, 2014)، النموذج معادلة وتتم (y )النموذج إىل (x )باملعادلة 
 للنموذج الرتاكمي للتوزيع( املكعوس) النظري االقرتان : حيث 
(y.) 

 للمعادلة؛ "SEE" املعياري اخلطأ حساب اخلطوة هذه يف يتم: املعادلة دقة من التحقق. 0. 0. 0. 7
 اخلطأ حساب كنومي االختبار، لنماذج املعادلة عملية يف الدقة مقدار حيدد للمعادلة املعياري واخلطأ

 مجع يف املستخدم التصميم نوع على تعتمد معينة معادالت باستخدام (y) إىل (x) ملعادلة املعياري
 .البيانات
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 ":Circle –Arc" الدائرة قوس طريقة. 3. 7
 منوذجني درجات معادلة يف الدائرة قوس طريقة "Livingston and Kim" الباحثان قدم

 حبيث ،(0)رقم  الشكل يف كما ؛X1,Y1))، (X3.Y3) بالنقطتني عادلةامل منحىن ومير االختبار، من
 X1 ومتثل االختبار، من الثاين للنموذج العظمى النهايةY3 و األول، للنموذج العظمى النهاية X3 ميثل

 بطرائق املنتصف نقطة حتديد ويتم الثاين، للنموذج الصغرى النهايةY1 و األول للنموذج الصغرى النهاية
 متعدد من االختيار اختبارات يف الصغرى النهاية وتكــون البيانات، مجـع يف املستخدم للتصميم تبعـا   ةخمتلف

 منحىن على واحدة نقطة حتديد يكفي حبيث القليلة مبتطلباهتا الطريقة هذه وتتميز التخمني، لدرجة مساوية
 .تقديرها ليتم الصغرية العينة بيانات من املعادلة

 (02) املئني وفوق (02) املئني حتت الواقعة الدرجات معادلة على بقدرهتا ريقةالط هذه وتتفرد
 شروط حيقق ال لالختبار املتقدمني أعداد فيه يكون اليت احلاالت يف اختبار من مناذج معادلة ميكن حبيث

 أن ميكن ريقةالط هذه أن   إىل وكيم ليفنجستون دراسة نتائج وأشارت التقليدية، النظرية يف األخرى الطرائق
 ذيلي عند وخصوصا   دقة أكثر ألهنا الصغرية للعينات احلسايب الوسط باستخدام املعادلة طريقة مكان حتل

 القطع، درجة( التوزيع ذيلي) املنطقة هذه احتوت إذا ا  خصوص جدا   مهمة املنطقة هذه يف والدقة التوزيع،
 واضحة االختبار من املختلفة النماذج بةصعو  درجة يف االختالف فيها يكون اليت احلاالت يف كذلك

 تصبح املتساوية املئينات طريقة باستخدام املعادلة فإن   البيانات، غياب أو ندرة حالة ويف صغرية، والعينات
 املمهدة الطرائق ألن   املنطقة، هذه يف الدرجة احتماالت لتقدير املمهدة الطرائق إىل نلجأ هلذا ممكنة، غري

 أن ميكن البيانات لغياب نتيجة املقدرة الدرجة احتماالت فإن   بيانات؛ وجود حالة يف دةجي مطابقة تعطي
 Livingston) املعضلة، هلذه كحل الدائرة قوس طريقة تقدم لذلك بدقتها مشكوك معادلة إىل يقود

& Kim, 2010)، صداراإل الباحثان استخدم وقد "Simplified Circle-arc" هذه يف 
 .الدراسة

 
  0 لشك
 simplified circle-arc الثاين االصدار الدرجات معادلة يف الدائرة قوس لطريقة بياين متثيل
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 :اآلتية باخلطوات وتتلخص ؛الدائرة قوس معادلة تنفيذ. 0. 3. 7
 مفحوص لكل االختبار فقرات على الدرجات جمموع وهي املالحظة العالمات جدولة يتم. 0. 0. 3. 7

 درجاته، معادلة املراد االختبار منوذجي من لكل وتكرارها اخلام، العالمة لتكراريا اجلدول حيتوي حبيث
 .احلسايب الوسط جند مث ومن

 .لالختبار الصغرى والنهاية العظمى النهاية نقطيت إحداثيات حتديد يتم. 0. 0. 3. 7
 للنموذج احلسايب الوسط للنقطة السيين اإلحداثي ميثل حبيث املنتصف، نقطة حتديد يتم. 3. 0. 3. 7

 البيانات مجع تصميم ختص الطريقة وهذه الثاين، للنموذج احلسايب الوسط الصادي واإلحداثي األول
 . املتكافئة اجملموعات باستخدام

 ؛ جند النهاية، نقطيت بني الواصل اخلط على املنتصف نقطة تقع مل إذا. 0. 0. 3. 7
؛  :هي النهاية نقطيت بني الواصل املستقيم اخلط معادلة ألن = حيث
 .احملايد االقرتان معادلة املعادلة هذه ومتثل

 ،(x1,y1) النقطتني إحداثيات تصبح حبيث السِّينات، حمور على النهاية نقطيت نسقط. 2. 0. 3. 7

(x3,y3) على التوايل (x1,0) ،(x3,0) ن  أل . 

 . وتصبح السينات حمور على  املنتصف نقطة نسقط. 6. 0. 3. 7
 تعرب حبيث (x3, 0) ، ،(x1, 0) بالنقاط متر واليت الدائرة مركز إحداثيات جند. 7. 0. 3. 7

 الصادي إلحداثيا عن التالية واملعادلة،  السيين اإلحداثي عن التالية املعادلة

. 

 . املعادلة باستخدام القطر نصف طول حساب يتم. 8. 0. 3. 7
 باستخدام الثاين النموذج إىل األول النموذج من لالختبار املعادلة الدرجة قيمة حساب يتم. 0. 0. 3. 7

 . املعادلة
 أكرب الثاين للنموذج احلسايب الوسط أن   أي الثاين؛ النموذج من أصعب األول النموذج كان فإذا

 املعادلة ونستخدم ،املستقيم اخلط فوق تقع سوف املنتصف نقطة فإن   األول، للنموذج احلسايب الوسط من
 من أسهل األول النموذج فيها يكون اليت احلالة ويف ،

 . املعادلة تكون الثاين النموذج
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 :الطريقة واإلجراءات .8
 املعلوماتية اإلدارة فرع الثانوي الثاين الصف طالبات مجيع من الدراسة جمتمع تكون :الدراسة جمتمع. 0. 8

 .طالبة  ( 700) عددهن بلغ وقد م؛0200/0202 الدراسي للعام عجلون حمافظة يف احلكومية باملدارس
 ؛طالبة   (382) حجمها والبالغ العنقودية العشوائية يقةبالطر  الدراسة عينة اختيار مت :الدراسة عينة. 0. 8

 .االختبار من الثاين النموذج عليهن ُوزِّع طالبة   (002)و ،األول النموذج عليهن ُوزِّع طالبة   (002) بواقع
 ملبحث التكامل وحدة يف حتصيلي اختبار بناء مت الدراسة؛ هذه إجناز ألغراض :الدراسة أداة. 3. 8

 يف املتبعة باألسس االسرتشاد مت النهائية، صيغته يف ووضعه االختبار منوذجي بناء أثناءو  الرياضيات،
 ؛(Crocker & Algina, 1986 ؛0202 عودة،) ذكرها اليت الصفية التحصيل اختبارات تصميم
 حبيث لالختبار املواصفات جدول بناء مت ذلك ضوء ويف التعلم نتاجات لتحديد الدراسي احملتوى فُحللل

 وزن بتحديد املعريف اجملال مستويات لتحديد موضوعات إىل االختبار يف املتضمنة التكامل وحدة سمتق
 ضرب طريق عن درس، كل وزن حتديد ومت مستوى، كل وزن وحتديد األخرى، للدروس بالنسبة درس كل

 .للمستوى املئوية النسبة يف للدرس املئوية النسبة
 املتبعة للقواعد ا  وفق املنتقاة اإلجابة ذات الفقرات واعتماد ه؛بنموذجي االختبار فقرات صياغة مت 

 هبذه اخلاصة السابقة للسنوات والتعليم الرتبية وزارة بأسئلة االستعانة إىل باإلضافة صياغتها، معرض يف
 أحدها بدائل، أربعة فقرة ولكل متعدد من االختيار نوع من فقرة (02) على منوذج كل واحتوى الوحدة؛

 لالختبار األولية النماذج عرض مت لالختبار الظاهري الصدق من وللتحقق الصحيحة، اإلجابة ميثل
 هبدف واخلرباء املختصني من جمموعة على التعليمية، والنتاجات احملتوى، وحتليل املواصفات، وجداول
 ومدى التعليمية، النتاجات صياغة صحة من والتحقق االختبار، تضمنها اليت املوضوعات مراجعة

 الفهم، والتذكر، املعرفة: )تقع املعريف اجملال مستويات من مستوى أي ويف الدراسي، للمقرر مالءمتها
 تعديلها، أو فقرات أية حذف أو جديدة فقرات أية إضافة واقرتاح ،(التقومي الرتكيب، التحليل، التطبيق،
 من يرونه ما واقرتاح احملدد، اجالنت قياس يف االختبار فقرات صدق مدى يف نظرهم وجهات ألخذ وكذلك
 وتعديل هبا األخذ مت وقد الفقرات، بعض حول املالحظات وإبداء التعديالت بعض بإجراء وقاموا تعديل،
 .ضوئها يف االختبار وفقرات املواصفات جدول

 على بنموذجيه االختبار طبق مث واحدة، عالمة فقرة لكل أن   إىل االختبار تعليمات أشارت وقد
 على النموذجني من كل فطُبِّق املستهدفة النهائية الدراسة عينة خارج من طالبة   (006) من مكونة عينة

 حيث من االختبار وضوح من حتد   قد مالحظات أية لتدوين التطبيق عملية مراقبة ومتت طالبة ، (28)
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 استغرقته الذي لوقتا تسجيل ومت املستجيبات، الطالبات نظر وجهة من تعليماته أو كلماته أو عباراته
 بـ االختبار زمن حتديد مت عليه وبناء   االختبار، فقرات عن اإلجابة يف االستطالعية العينة يف طالبة كل

 (.دقيقة 62)
 الصعوبة معامالت قيم أن   تبني ا  إحصائي الفقرات حتليل عينة على االختبار منوذجي تطبيق بعد

 مقداره حسايب بوسط ،(2.70) وحىت (2.03) بني اوحتتر  قد األو ل التكامل وحدة اختبار لنموذج
 وحدة اختبار لنموذج الفقرات بني االرتباط معامالت وقيم ،(2.00) مقداره معياري واحنراف ،(2.20)

 ،(2.028626667) مقداره حسايب بوسط ،(2.003) وحىت (2.208) بني تراوحت األو ل التكامل
 ،(2.27) وحىت (2.37) بني تراوحت له التمييز عامالتم وقيم ،(2.22) مقداره معياري واحنراف

 للنموذج الصعوبة معامالت وقيم ،(2.22) مقداره معياري واحنراف ،(2.08) مقداره حسايب بوسط
 مقداره معياري واحنراف ،(2.22) مقداره حسايب بوسط ،(2.70) وحىت (2.00) بني تراوحت الثاين

 بني تراوحت الثاين التكامل وحدة اختبار لنموذج فقراتال بني االرتباط معامالت وقيم ،(2.00)
 مقداره معياري واحنراف ،(2.087736006) مقداره حسايب بوسط ،(2.380) وحىت (2.280)
 مقداره حسايب بوسط ،(2.20) وحىت (2.30) بني تراوحت له التمييز معامالت وقيم ،(2.220)
 طالبات درجات بني بريسون ارتباط معامل حساب ومت ،(2.26) مقداره معياري واحنراف ،(2.07)

 بلغت وقد األو ل، الفصل يف الرياضيات مببحث اخلاصة الدرجات مع النموذجني لكال االستطالعية العينة
 املقياس تطبيق ألغراض مقبولة القيم هذه وتعد ،(2.86) الثاين وللنموذج ،(2.80) األو ل للنموذج
-كودر معادلة باستخدام الداخلي االتساق ثبات حساب ومت ،للنموذجني الصدق توفر على ومؤشرا  

، (2.80) الثاين وللنموذج ،(2.02) قيمته بلغت حيث األو ل؛ للنموذج( KR-20) 02 ريتشاردسون
 .(0202 ،عودة) إليه أشار ما وفق مقبولة القيم هذه وتعد

 مدرستها، يف كل   املختلفة ةالدراس عينات على النهائية بصورهتا الدراسة أداة تطبيق مت   وأخريا  
عد   الزمين للربنامج ا  وفق الصف، غرفة داخل مجاعي وبشكل

ُ
 الرياضيات؛ معلمات مع عليه واملتفق ا  مسبق امل

 األجواء وتوفري واملراقبة، الطالبات على االختبار منوذجي توزيع يف العينة مدارس يف باملعلمات االستعانة ومت
 .لالختبار املناسبة

 :اإلحصائية املعاجلات .0. 8
 على عادلةامل للدرجات املعيارية واألخطاء املالحظة للدرجات عادلةامل الدرجات من كل حساب مت
 بعد ما معادلة وأسلوب ،"Kequate" الربجمية باستخدام كرينل املعادلة لطريقة العينات حجوم اختالف
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 ,Post Stratification-PSE "(Andersson, Branberg & Wiberg" املطابقة
 البيئة ضمنEquate( "Albano, 2010 )" باستخدام الدائرة قوس املعادلة وطريقة ،(2013
 احلسابية، األوساط حلساب( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية والرزمة ،"R pakage" الربجمية

 األو ل) النموذج من ياضياتالر  الختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املعيارية واالحنرافات
 العينة، حلجم ا  وفق املتكررة للقياسات التباين وحتليل العينة، حلجم ا  وفق عادلةامل طريقيت وفق( الثاين إىل

 بياين رسم إنشاء مت كما العينة، حلجم ا  وفق "Bonferroni" اختبار باستخدام البعدية واملقارنات
 .العينات حجوم باختالف ةعادلامل لطريقيت الثنائي التفاعل يوضح
  0 جدول

 املعادلة وطريقة العينة حلجم وفقا   املعادلة للدرجات املعيارية األخطاء
الدرجة  األخطاء املعيارية للدرجات املعادلة وفقا  حلجم العينة وطريقة املعادلة

 15 25 50 100 املالحظة
 كرينل قوس الدائرة كرينل قوس الدائرة كرينل قوس الدائرة كرينل قوس الدائرة

2 2.20 2 2.20 0 0.7 0 0.87 0 
2.00 2.78 2.02 2.00 0.24 1.29 0.34 1.61 1 
2.0 2.80 2.08 0.00 0.45 1.61 0.64 2.04 2 

2.00 2.82 2.00 0.00 0.64 1.74 0.91 2.25 3 
2.37 2.80 2.20 0.0 0.81 1.77 1.14 2.33 4 
2.00 2.70 2.60 0.08 0.96 1.74 1.35 2.34 5 
2.2 2.72 2.60 0.03 1.09 1.69 1.53 2.3 6 

2.22 2.70 2.76 0.28 1.19 1.62 1.68 2.24 7 
2.20 2.60 2.80 0.23 1.28 1.56 1.8 2.17 8 
2.63 2.66 2.87 2.08 1.35 1.52 1.9 2.09 9 
2.66 2.62 2.0 2.00 1.41 1.51 1.98 2.03 10 
2.67 2.62 2.03 2.00 1.44 1.52 2.03 1.99 11 
2.68 2.62 2.00 2.00 1.46 1.57 2.05 1.97 12 
2.68 2.67 2.00 2.03 1.46 1.65 2.05 1.99 13 
2.67 2.7 2.03 2.06 1.44 1.75 2.03 2.04 14 
2.66 2.70 2.0 0.20 1.41 1.87 1.98 2.11 15 
2.63 2.70 2.87 0.27 1.35 2 1.9 2.2 16 
2.20 2.80 2.80 0.02 1.28 2.14 1.8 2.31 17 
2.22 2.0 2.76 0.03 1.19 2.27 1.68 2.44 18 
2.2 2.06 2.60 0.30 1.09 2.38 1.53 2.57 19 

2.00 0.20 2.60 0.0 0.96 2.44 1.35 2.7 20 
2.37 0.27 2.20 0.00 0.81 2.41 1.14 2.82 21 
2.00 0.00 2.00 0.26 0.64 2.26 0.91 2.9 22 
2.0 0.00 2.08 0.60 0.45 1.92 0.64 2.9 23 

2.00 0.00 2.02 0.60 0.24 1.36 0.34 2.74 24 
2 2.88 2 0.36 0 0.8 0 1.96 25 
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 :نتائج الدراسة. 9
 عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط حساب مت
 توجد هل :على نص   الذي لدراسةا سؤال عن لإلجابة العينة، حلجم ا  وفق عادلةامل طريقيت حسب لالختبار

 تعزى الرياضيات اختبار معادلة دقة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 وذلك بينهما؟، والتفاعل( 022 ،22 ،02 ،02) العينة وحجم ،(وكرينل الدائرة قوس) املعادلة لطريقة

 .(0)رقم  اجلدول يف كما
 0 جدول

 حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املعيارية الحنرافاتوا احلسابية األوساط
 العينة حلجم ا  وفق املعادلة طريقيت

 طريقة املعادلة
حجم 
 العينة

 الكلي كرينل قوس الدائرة
 ارياملعي االحنراف احلسايب الوسط املعياري االحنراف احلسايب الوسط املعياري االحنراف احلسايب الوسط

15 1.63 0.69 2.04 0.35 1.83 0.24 
25 1.19* 0.41 1.62* 0.36 1.40 0.04 
50 0.79 0.26 1.00 0.16 0.89 0.07 
100 0.55 0.18 0.73 0.10 0.64 0.06 

 للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط بني ظاهرية فروق وجود (2) اجلدول من يالحظ
 وهبدف العينة؛ حجم مستويات اختالف عن ناجتة عادلةامل طريقيت حسب لالختبار، عادلةامل املالحظة
 للدرجات املعيارية لألخطاء املتكررة للقياسات التباين حتليل إجراء مت الظاهرية؛ الفروق جوهرية من التحقق

 .(3) رقم اجلدول يف كما وذلك العينة، حلجم ا  وفق عادلةامل طريقيت حسب لالختبار عادلةامل املالحظة
 3 جدول
 حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املتكررة للقياسات التباين حتليل نتائج

 .العينة حلجم ا  وفق عادلةامل طريقيت
اآلثار  اختبارات
 جمموع متوسط احلرية درجة املربعات جمموع التباين مصدر :لـ

 ملربعاتا
 قيمة ف
 اإلحصائية الداللة احملسوبة

 0.00 131.49 5.46 1 5.46 عادلةطريقة امل خل األفراددا
الكروية ]

 [مفرتضة
 0.00 6.92 0.29 3 0.86 حجم العينة×عادلةطريقة امل

 0.00 199.45 17.46 3 52.37 حجم العينة بني األفراد   0.07 190 14.05 الكلي   0.04 186 7.72 (عادلةطريقة امل)اخلطأ 
   0.36 189 68.65 الكلي   0.09 186 16.28 (حجم العينة)اخلطأ 

   0.22 379 82.70 الكلي
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 الوسطني بني (α=2.22) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دال فرق وجود (3) اجلدول من يتضح
 طريقة لصاحل عادلة؛امل لطريقة يُعزى لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابيني

 (.كرينل) عادلةامل بطريقة مقارنة( الدائرة قوس) عادلةامل
 بني (α=2.22) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دال فرق وجود (3) اجلدول من يتضح كما

 العينة؛ حلجم تُعزى ا  مع لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية األخطاء لوسط احلسابية األوساط
 البعدية للمقارنات "Bonferroni" اختبار استخدام مت فقد املستويات، متعدد العينة حجم ولكون

 األوساط بني اجلوهرية الفروق كانت قد العينة حجم مستويات من أي   لصاحل حتديد هبدف املتعددة؛
 وكرينل الدائرة قوس طريقيت حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية األخطاء لوسط احلسابية
 .(4) اجلدول يف مبني هو اكم وذلك ،ا  مع للمعادلة

 4 جدول
 املعيارية األخطاء لوسط احلسابية لألوساط املتعددة البعدية للمقارنات "Bonferroni" اختبار نتائج

 العينة حلجم ا  وفق ا  مع للمعادلة وكرينل الدائرة قوس طريقيت حسب لالختبار عادلةامل للدرجات
 50 25 15 حجم العينة

Bonferroni 0.89 1.40 1.83 يبالوسط احلسا 
25 1.40 -0.43   
50 0.89 -0.94 -0.51 

 100 0.64 -1.19 -0.76 -0.25 

 الوسطني بني (α=2.22) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دال فرق وجود (0) اجلدول من يتضح
 وكرينل الدائرة قوس طريقيت حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية األخطاء لوسط احلسابيني
 مث األخرى، العينات حجوم ببقية مقارنة (022) العينة حجم لصاحل العينة؛ حجمإىل  يعزى ا  مع للمعادلة

 ممن مقارنة (02) العينة حجم لصاحل مث األخرى، العينات حجوم ببقية مقارنة (22) العينة حجم لصاحل
 .(02) عينتهن حجم

 بني( α=2.22) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دالة فروق وجود (0) اجلدول من يتضح كما
 قوس عادلةامل طريقيت حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط

 قوس عادلةامل لطريقيت الرتيب الثنائي التفاعل يوضح (0) رقم والشكل العينة، حلجم تُعزى وكرينل الدائرة
 للدرجات املعيارية األخطاء على( 022 ،22 ،02 ،02) لعيناتا حجوم باختالف وكرينل ،الدائرة

 .لالختبار عادلةامل املالحظة
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 0 الشكل
 املعيارية لألخطاء احلسابية لألوساط العينات حجوم باختالف عادلةامل لطريقيت الرتيب الثنائي التفاعل

 لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات
 للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط بني رتيب اعلتف أنه (0) الشكل من يالحظ

 بطريقة مقارنة الدائرة قوس طريقة لصاحل املختلفة العينات حجوم اختالف على لالختبار عادلةامل املالحظة
 طريقة حسب لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط ترتيب متو  كرينل؛

( 02 مث ،02 مث ،22 مث ،022) :اآليت النحو على العينة حلجم ا  وفق األكرب إىل األصغر من لدائرةا قوس
 املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط ترتيب مت باملقابل ؛الظهور حسب الرتتيب على

 ،022) :اآليت النحو على العينة حلجم ا  وفق األكرب إىل األصغر من كرينل طريقة حسب لالختبار عادلةامل
 .الظهور حسب الرتتيب على( 02 مث ،02 مث ،22 مث

 للمعادلة املعيارية األخطاء قيم توزع معرفة هبدف ؛(3) الشكل يف كما بياين رسم إنشاء مت وقد
 (02) العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق لالختبار ادلةعامل املالحظة للدرجات
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 3 شكل
 العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق عادلةامل للدرجات املعيارية األخطاء قيم لتوزع بياين رسم

(02) 
 لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (3) الشكل من يالحظ

 هي (02) العينة حجم يكون عندما رلالختبا السمة متصل طريف عند الدائرة قوس عادلةامل لطريقة وفقا  
 للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (3) الشكل من ويالحظ كما ،كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية

 امتداد على ج ر سي بشكل تتوزع الدائرة قوس املعادلة لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات
 .كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية هي (02) العينة حجم يكون عندما لالختبار السمة متصل

 املعيارية األخطاء قيم توزع على التعرف هبدف (0) رقم الشكل يف كما بياين رسم إنشاء مت كما
 .(02) العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق لالختبار املعادلة املالحظة للدرجات للمعادلة

 
 

  0 شكل
 العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق عادلةامل للدرجات املعيارية األخطاء قيم لتوزع بياين رسم

(02) 
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 لالختبار ادلةعامل املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (0) الشكل من يالحظ
 العينة حجم يكون عندما ارلالختب السمة ملتصل األدىن الطرف عند الدائرة قوس املعادلة لطريقة وفقا  

 املعيارية األخطاء قيم أن   (0) الشكل من ويالحظ كما ،كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية هي (02)
 على ج ر سي بشكل تتوزع الدائرة قوس املعادلة لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة

 .كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية هي (02) العينة حجم يكون عندما لالختبار السمة متصل امتداد
 األخطاء قيم توزع على التعرف هبدف (2) رقم الشكل يف كما بياين رسم إنشاء مت وكذلك

 العينة حجم ونيك عندما املعادلة لطريقيت وفقا   لالختبار املعادلة املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية
(22). 

 
 

 2 شكل
 العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق عادلةامل للدرجات املعيارية األخطاء قيم لتوزع اينبي رسم
22 

 لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (2) الشكل من يالحظ
 هي (22) العينة حجم يكون عندما لالختبار السمة متصل طريف عند الدائرة قوس عادلةامل لطريقة ا  وفق

 للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (2) الشكل من ويالحظ كما ،كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية
 امتداد على ج ر سي بشكل تتوزع الدائرة قوس ادلةعامل لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات

 .كرينل املعادلة لطريقة وفقا   صفرية هي (22) نةالعي حجم يكون عندما لالختبار السمة متصل
 األخطاء قيم توزع على التعرف هبدف (6) رقم الشكل يف كما بياين رسم إنشاء مت ؛ا  وأخري 

 العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية
(022). 
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 6شكل
 العينة حجم يكون عندما عادلةامل لطريقيت ا  وفق عادلةامل للدرجات املعيارية األخطاء قيم وزعلت بياين رسم

(022) 
 لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة املعيارية األخطاء قيم أن   (6) الشكل من يالحظ

 هي (022) العينة حجم نيكو  عندما لالختبار السمة متصل طريف عند الدائرة قوس عادلةامل لطريقة ا  وفق
 املعيارية األخطاء قيم أن   (6) الشكل من ويالحظ كما ،كرينل املعادلة لطريقة ا  وفق عليه هي مما صفرية

 على ج ر سي بشكل تتوزع الدائرة قوس عادلةامل لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات للمعادلة
 لطريقة ا  وفق عليه هي مما صفرية هي (022) العينة حجم نيكو  عندما لالختبار السمة متصل امتداد
 .كرينل املعادلة

 عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء الوصفية اإلحصاءات حساب إعادة مت وقد هذا
 رقم اجلدول يف مبني هو كما وذلك املختلفة، العينات حجوم اختالف على املعادلة لطريقيت ا  وفق لالختبار

(2). 
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  2 جدول
 الدائرة قوس لطريقيت ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء الوصفية اإلحصاءات

 املختلفة العينات حجوم اختالف على وكرينل
 اخلطأ املعياري اإلحصائي

 :للمعادلة يف حالة
 حجم العينة

15 25 50 100 
 0.59 0.80 1.21 1.70 قوس الدائرة الوسط احلسايب

 0.72 1.01 1.70 2.09 كرينل
 0.63 0.87 1.35 1.90 قوس الدائرة الوسيط

 0.70 0.98 1.65 2.04 كرينل
 0.13 0.20 0.34 0.52 قوس الدائرة املعياري االحنراف

 0.09 0.16 0.31 0.39 كرينل
 0.68 0.94 1.46 2.03 قوس الدائرة املدى

 0.57 1.02 1.58 1.83 كرينل

 عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء احلسابية األوساط قيم أن   (2) اجلدول من حظيال
 على للمعادلة كرينل لطريقة ا  وفق عليه هي مما أقل كانت للمعادلة الدائرة قوس لطريقة ا  وفق لالختبار
 املعيارية خطاءلأل الوسيط قيم أن   (2) اجلدول من يالحظ كما،  املختلفة العينات حجوم اختالف

 لطريقة ا  وفق عليه هي مما أقل كانت للمعادلة الدائرة قوس لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات
 االحنراف قيم أن   (2) اجلدول من يالحظ وكذلك ،املختلفة العينات حجوم اختالف على للمعادلة كرينل

 مما أقل كانت للمعادلة كرينل لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املعياري
 من يالحظ ؛ا  وأخري  ،املختلفة العينات حجوم اختالف على للمعادلة الدائرة قوس لطريقة ا  وفق عليه هي

 الدائرة قوس لطريقة ا  وفق لالختبار ادلةعامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املدى قيم أن   (2) اجلدول
 حني يف (022و 02) العينات حجوم عند للمعادلة كرينل لطريقة ا  وفق عليه هي مما أقل كانت للمعادلة

 كانت للمعادلة كرينل لطريقة ا  وفق لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء املدى قيم أن  
 .(22و 02) يناتالع حجوم عند للمعادلة الدائرة قوس لطريقة ا  وفق عليه هي مما أقل
 :مناقشة النتائج. 10

 احلسابيني الوسطني بني (α=0.05) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دال فرق وجود النتائج بينت
 لصاحل وكرينل؛ الدائرة قوس عادلةامل لطريقة يُعزى لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية لألخطاء

 طريقة أن   إىل النتيجة هذه الباحثان ويعزو ؛(كرينل) عادلةامل بطريقة مقارنة( الدائرة قوس) ادلةاملع طريقة
 (02) املئني فوق التوزيع؛ ذيلي عند أي البيانات هبا تنــــدر اليت املناطق يف دقة أكثر تكون الدائرة قوس
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 صفرال من جدا   قريب الدائرة قوس طريقة ظل يف املناطق هذه يف الدرجات تباين حيث (02) املئني وحتت
 وتتفق االختبار مناذج من منوذج لكل النهاية بنقطيت املرور على جمرب املعادلة منحىن ألن   صفرا   يكن مل إن  
 ,Sunnassee ؛(Livingston & Kim, 2010 الدراسات إليه وصلت ما مع ذلك يف

 هذه وتعطي البيانات تسليس أو متهيد عملية على تعتمد كرينل طريقة فإن   ذلك وبعكس ،(2011
 ،(Akour, 2006) "العكور" دراسة نتائج مع يتفق وهذا بيانات وجود حالة يف جيدة مطابقة الطرائق

 الدرجات مدى أن   جند تفصيلي وبشكل املختلفة العينات حجوم دراسة وعند -0 امللحق- إىل وبالرجوع
 أعطى ما السمة متصل على الدرجات توزعت حبيث ،(02) كان األول للنموذج (02) احلجم عند

 املدى كان فقد (02) احلجم عند أم ا احلجم، هذا عند كرينل طريقة على الدائرة قوس لطريقة أفضلية
 عند الدائرة قوس على كرينل لطريقة أفضلية أعطى ما حمدودة منطقة يف الدرجات تركزت حبيث ،(08)

 على الدرجات توزعت حيث درجة، (02) املدى كان فقد (022 ،22) احلجوم عند أم ا احلجم، هذا
 .(02) احلجم عند للنتائج مشاهبة النتائج كانت وبالتايل املقياس متصل

 األوساط بني (α=0.05) الداللة مستوى عند ا  إحصائي دال فرق وجود النتائج أظهرت كما
 صاحلل العينة؛ حلجم تُعزى ا  مع لالختبار عادلةامل املالحظة للدرجات املعيارية األخطاء لوسط احلسابية

 ببقية مقارنة (22) العينة حجم لصاحل مث للعينات، األخرى احلجوم ببقية مقارنة (022) العينة حجم
 هذه الباحثان ويعزو ،(02) العينة حبجم مقارنة (02) العينة حجم لصاحل مث للعينات، األخرى احلجوم
 يتفق وهذا ؛العينة حجم قل كلما وتزداد العينة حجم زاد كلما تقل املعيارية األخطاء قيم أن   إىل النتيجة

 ,Meng ؛Sunnassee, 2011 ؛Livingston & Kim, 2010) الدراسات نتائج مع
 (.0200 الدويري، ؛0200 ،احملروق ؛2012

 :التوصيات. 11
 إجراء: يلي مبا يوصيان الباحثني فإن الدراسة هذه خالل من هلا التوصل مت اليت النتائج ضوء يف

 دراسة وإجراء البيانات، جلمع خمتلفة تصاميم مع حقيقية بيانات باستخدام احلالية ةللدراس مماثلة دراسة
 مثل املعادلة فاعلية على للحكم الدراسة يف املستخدمة املعايري غري معايري فيها تستخدم الدراسة هلذه مماثلة

 .عادلةامل وحتيز اخلطأ مربعات ملتوسط الرتبيعي واجلذر للمعادلة املعياري اخلطأ متوسط
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