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كلمة عمادة تطوير المهارات

عميدتطوير املهارات

د. حممد بن اأحمد ال�سديري

للقيادات  والفكرية  الثقافية  التوعية  كتيبات  من  ال�سل�سلة  هذه  طرح  املهارات  تطوير  عمادة  ي�سر 

بهدف  �سعود  امللك  بجامعة  والفنيني  الإداريني  والعاملني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  والإدارية  الأكادميية 

�ستى  العلم يف  وفروع  التخ�س�سات  كافة  املتالحقة يف  والثقافية  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  مواكبة 

املو�سوعات على امل�ستويني العاملي واملحلي وتوفري بيئة عمل موؤهلة لتحقيق التميز والريادة وتوليد طاقات 

الإبداع والتي حتر�س اإدارة اجلامعة على توفريها لكافة من�سوبيها، واإميانًا منها باأن القراءة هي ال�ستثمار 

احلقيقي يف تطوير الذات فقد حر�ست عمادة تطوير املهارات على ا�ستكتاب املتخ�س�سني واملتميزين يف 

املجالت الأكادميية والعملية يف التخ�س�سات املتنوعة لي�ساهموا بجهدهم وخرباتهم يف تاأليف اأجزاء هذه 

ال�سل�سلة.

واأ�ساليب  واحلدود،  املفهوم  الدرجات،  )ت�سخم  عنوان  حتت  الكتيب  هذه  يلقى  اأن  العمادة  وتاأمل 

ومعايري  الختبارات  باأهمية  التعريف  وهو  منه  املن�سود  الهدف  يتحقق  واأن  القراء  ا�ستح�سان  املعاجلة( 

ا�ستخدامها كما ي�سعدها تلقي مقرتحاتكم وا�ستف�ساراتكم و م�ساركاتكم واإ�سهاماتكم الإيجابية واملثمرة  

من اأجل املزيد من التطوير والتميز والريادة والتي هي اإحدى ا�سرتاتيجيات جامعة امللك �سعود.

فلن�سارك ولنعمل معًا من اأجل جامعة عاملية وتوفري بيئة تعليمية تت�سف بالتميز والإبداع.

                                                                                                                          

                                                                         واهلل ويل التوفيق ...
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.

تعريف بالكتيب

يمكن القول اأن هناك اتجاه  عام نحو ت�سخم الدرجات التي يح�سل عليها الطالب حاليًا في الجامعات 

ال�سعودية، ويبدو اأن هذه ظاهرة عالمية. فحتى في اأف�سل الجامعات في العالم هناك ت�سخم في الدرجات 

الغ�س  من  نوع  باأنها  الظاهرة  تلك  و�سف  اإلى  البع�س  دعا  الذي  الحد  اإلى  الطلبة  عليها  يح�سل  التي 

الأكاديمي.

النق�س  اأو  بالزيادة  �سواء  المعاك�سين  التجاهين  في  الدرجات  ت�سخم  مفهوم  الكتيب  ويتناول هذا   

عن التوزيع الطبيعي،   وحدود اللتواء المقبولة اأكاديميًا وقيا�سيًا مع التركيز على المرحلة الجامعية دون 

غيرها ، وكذلك اقتراح معايير لم�ساحات القبول اأو الرف�س للتوزيعات الملتوية و اقتراح اأ�ساليب معالجات 

اإح�سائية لمثل هذا اللتواء بحيث ت�سبح في المدى المقبول مع توفير بع�س الأمثلة التطبيقية.
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أوال: المفهوم

تمت ا�ستعارة م�سطلح )الت�سخم Inflation( من المفردات التي �ساعت في عالم المال والقت�ساد، اإل 

اأن طبيعة الت�سخم في توزيع الدرجات ل �سك تختلف عن مفهومها وتطبيقاتها القت�سادية.

وحين نتكلم عن الت�سخم يكون المق�سود به هنا بالطبع التجاهين المتعاك�سين لخروج درجات التوزيع 

عن �سكلها الطبيعي:

  فقد تكون هناك زيادة في متو�سط التوزيع عن المتو�سط المتوقع لها وهو ما ن�سميه بالت�سخم.

  اأو اأن يكون هناك نق�سان في متو�سط التوزيع عن المتو�سط المتوقع لها وهو ما يدعى )بالنح�سار 

.)Deflation اأو النكما�س

كما  �سالبًا  اأو  موجبًا  كان  اإن  اإ�ساراته  اختالف  مع  الت�سخم  وهو  واحد  م�سطلح  في  يدخل  وكالهما 

ل بعد قليل. �سيف�سّ

ولنبداأ اأوًل بمفهوم م�سطلح الت�سخم من وجهة نظر القيا�س النف�سي، وبع�س الم�سطلحات التي �سترد 

متكررة في الكتيب:

  فكلمة التوزيع )Distribution( تعني توزيع الدرجات لأية مجموعة اأفراد اأو قيا�سات تزيد عن اثنين.  

فالأ�ستاذ حين ي�سع درجاته لمجموعة طلبته )اأيًا كان عددهم متى زادوا عن طالبين( فاإن هذه 

الدرجات ت�سمى )توزيعًا(.

  والتوزيع الطبيعي Normal Distribution هو التوزيع المتوقع لأي درجات طالما نتج هذا التوزيع عن 

قيا�س دقيق لعينة ممثلة للمجتمع الذي تنتمي اإليه. فطبيعة الأفراد هو الختالف والتباين، ومتى 

قي�س هوؤلء الأفراد )ل�سمة ما، اأو قدرة ما، اأو اإنجاز ما( بدقة وثبات ومو�سوعية وكان هوؤلء الأفراد 

مجموعة ممثلة لمجتمعها الذي �سحبت منه اأو تنتمي اإليه، ثم مثِّل هذا التوزيع بيانيًا، فاإن ال�سكل 

الناقو�س  اأو  الجر�س  ي�سبه  الذي   Bell shaped الجر�سي  ال�سكل  التوزيع هو  لهذا  المتوقع  البياني 

الدرجات  تباين  مدى  الجر�س،  قاعدة  اأو  البياني،  ال�سكل  قاعدة  تمثل  و  قاعدته.   على  المقلوب 

وارتفاعه يمثل عدد التكرارات لكل درجة من درجات التوزيع.

ال�سكل  )و�سط  التوزيع  و�سط  في  تقع  التكرارات  معظم  اأن  اإلى  ي�سير  اإنما  الجر�سي  وال�سكل 

)وهذا  المركز  اأو  الو�سط  في  والتكد�س  التمركز  اإلى  بطبيعتها  الدرجات  تنزع  حيث  الجر�سي( 

تناق�س  –اأي  ال�سمحالل  واإلى   ،  )Central Tendency للتوزيع  المركزية  بالنزعة  ي�سمى  ما 

التكرارات– كلما ابتعدنا عن مركز التوزيع يمينًا وي�سارًا حتى تتال�سى هذه التكرارات في الأطراف 

البعيدة عن المركز.
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 اإل اأن عدم الدقة المطلقة في القيا�س اأوًل، وعدم اإمكانية اختيار عينة ممثلة تمامًا لمجتمعها ثانيًا، 

واحتمالية اأن تكون مفردات عينة التوزيع اأف�سل اأو اأ�سعف اإنجازًا من متو�سطها المتوقع )المتو�سط 

الفترا�سي للتوزيع الطبيعي( ب�سبب احتمالت خطاأ ال�سدفة )Chance error( ثالثًا، فاإن علماء 

القيا�س والإح�ساء النف�سي يقبلون باإلتواءات محددة )عن �سكل التوزيع الطبيعي الجر�سي( يمكن 

اأن يقع فيها ذلك التوزيع من الدرجات.

غير  زيادة  نتيجة  اليمين  اإلى  الجر�سي(  �سكله  عن  ينحرف  اأو  يميل  )اأي  التوزيع  يلتوي  فقد 

ال�ســالب  باللتــواء  ي�ســمى  ما  وهذا  التــوزيع،  درجـات  متو�ســـط  في  وا�سـحة  زيادة  اأو  متوقعة 

.Skewed negative

متو�سط  في  متوقع  غير  اأو  وا�سح  انح�سار  اأو  نق�سان  نتيجة  الي�سار  اإلى  التوزيع  يلتوي  قد  اأو 

.Skewed positive درجات التوزيع، وهو ما ن�سميه باللتواء الموجب

  فاإن كان اللتواء �سالبًا اإلى درجة تخرج به عما ت�سمح به معايير اللتواء المعتمدة )قيا�سيًا( اعتبر 

التوزيع في حالة ت�سخم )اأي ت�سخم متو�سط درجات التوزيع عن متو�سطاتها المتوقعة(.

  واإن كان اللتواء موجبًا اإلى درجة تخرج به عما ت�سمح به معايير اللتواء المعتمدة )من الطرف 

المعاك�س لاللتواء ال�سالب( اعتبر التوزيع في حالة انكما�س اأو انح�سار، اأي انح�سار متو�سط درجات 

التوزيع عن متو�سطاتها المتوقعة.

ومثل هذا اللتواء الموجب اأو ال�سالب هو المق�سود بعنوان هذا الكتيب تحت مفهوم )ت�سخم 

الدرجات(.
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ثانيا: حدود االلتواء

وللتواء التوزيع حدود ومعايير في علم القيا�س النف�سي يفتر�س اأن ل يخرج عنها توزيع الدرجات، واإل 

دخل التوزيع في م�ساحات ت�سخم الدرجات �سلبًا اأو اإيجابًا على حد �سواء.

وبتعبير اآخر، فاإن هناك م�ساحات مقبولة من اللتواء يمكن اأن تعتبر �سمن التوزيعات الطبيعية ب�سروط 

اأو موا�سفات اأو متغيرات محددة، لأنه ل يفتر�س بالطبع اأن يكون كل توزيع للدرجات طبيعيًا.

  فاإن كانت اأ�سئلة الختبار المقدم للطلبة �سهلة اأو �سهلة جدًا واأدنى من الم�ستويات الفعلية لتح�سيل 

اأو اأن  الطلبة، اأو كان هناك ت�ساهل عند م�سحح اأوراق الختبار في معايير ومحكات الت�سحيح، 

مجموعة الطلبة الخا�سعة لالختبار كانت عالية الإنجاز والتح�سيل ونخبة متميزة عن غيرهم من 

اأقرانهم ، فاإنه من المتوقع اأن يرتفع متو�سط تح�سيل هذه المجموعة من الطلبة في هذا الختبار 

ب�سورة ملحوظة عن المتو�سط الفترا�سي له )اأي عن متو�سط التوزيع الطبيعي المتوقع له( ليدخل 

في م�ساحات ت�سخم توزيع الدرجات.

 وعلى العك�س تمامًا، فاإن كانت اأ�سئلة الختبار �سعبة اأو �سعبة جدًا واأعلى من الم�ستويات الفعلية 

لتح�سيل الطلبة، اأو كان هناك ت�سدد وا�سح في معايير اأو محكات الت�سحيح )عند م�سحح اأوراق 

الختبار(، اأو اأن مجموعة الطلبة الخا�سعة لالختبار كانت متدنية اأو �سعيفة التح�سيل عن غيرهم 

الطلبة في هذا  المجموعة من  لتح�سيل هذه  المتوقع  المتو�سط  فاإن   ،...... الطلبة  اأقرانهم  من 

الختبار �سيكون متدنيًا اأو منخف�سًا عن المتو�سط الفترا�سي له ليدخل في م�ساحات انكما�س اأو 

انح�سار توزيع الدرجات.

و يو�سح ال�سكل الآتي �سكل التوزيعات الثالثة: الطبيعي، والملتوي �سالبًا، والملتوي موجبًا.

التواء �سالبالتواء موجبالتواء طبيعي
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وال�سوؤال الذي يمكن اأن يطرح الآن هو:

اإلى اأي حد يمكن اأن يقبل مثل هذا اللتواء عن التوزيع الطبيعي؟

قبل الإجابة عن هذا الت�ساوؤل ل بد من الإ�سارة اإلى اأنه كلما تقدم الطلبة في م�ستوياتهم التعليمية قبلت 

معايير التواء �سالبة اأكثر ت�ساهاًل.

 ففي المرحلة البتدائية وعند الإلزام التعليمي لكل الأطفال، فاإن مجتمع الطلبة في هذه المرحلة 

�سيكون مجتمعًا طبيعيًا لأنه ي�سمل كل مفردات المجتمع اإطالقًا.

انتقائية  اأكثر  المرحلة  هذه  في  الطلبة  مجتمع  �سيكون  اإلزام(  دون  )ومن  الثانوية  المرحلة  وفي   

وية من مجتمع طلبة المرحلة البتدائية ب�سبب ت�ساقط اأو تخلف مفردات كثيرة )معظمها  َفّ اأو �سَ

الفترا�سية  المتو�سطات  من  اأعلى  تح�سيل  متو�سطات  اإلى  لي�سير  التح�سيل(  متدنية  اأو  �سعيفة 

الطبيعية.  اأي �سي�سير اإلى م�ستويات التواء �سالبة محدودة بتعبير اإح�سائي.

اإلى  اأو فوق متو�سطة ن�سبة   اأما في المرحلة الجامعية، فاإن الطلبة ي�سكلون نخبة عالية التح�سيل 

اأقرانهم من غير طلبة الجامعة.  وبذا يتوقع اأن تكون متو�سطات تح�سيلهم اأكثر التواًء �سالبًا عن 

المتو�سطات الطبيعية عما كان عليه الحال في المرحلة الثانوية.

وة، فاإن  َفّ  وفي مرحلة الدرا�سات العليا )الماج�ستير والدكتوراه( وهم طلبة النخبة العالية اأو ال�سَ

م�ستويات التواء �سالبة اأكبر ل بد من توقعها في مثل هذه التوزيعات..

ومن هنا، فاإن عتبات القطع Cut-Off اأو ما ت�سمى بالدرجات الدنيا للنجاح ترتفع في الكثير من الأنظمة 

التربوية كلما تقدم الم�ستوى الدرا�سي اأو المرحلة الدرا�سية للطلبة.

 ففي ال�سنوات الأولى من المرحلة البتدائية قد ل يكون هناك اأي ر�سوب بين الطلبة اأو تو�سع لهم 

عتبات قطع واطئة جدًا.

 وفي ال�سنوات البتدائية الالحقة ترتفع عتبات القطع اإلى حدود 40-30 %

 وفي �سنوات المرحلة الثانوية قد ترتفع اإلى حدود 40- %50

 ثم اإلى حدود 50-60% في مرحلة الدرا�سة الجامعية الأولى )البكالوريو�س(.

 ثم اإلى حدود 60- 70% في مرحلة الدرا�سات العليا.

ول �سك اأن مثل هذا الرتفاع المتدرج في عتبات القطع هو نوع من الت�سليم الم�سَبّق ب�سرورة القبول 

بم�ستويات التواء �سالبة متدرجة عن المتو�سطات الطبيعية تزداد معاييرها اأو محكاتها كلما تقدم الطلبة 

في م�ستوياتهم التعليمية.
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ولنرجع اإلى ال�سوؤال الذي طرح في بداية هذه الفقرة عن مديات اللتواء المقبولة اأكاديميًا وقيا�سيًا 

عند درا�سة هذه التوزيعات.  وهنا �سنركز على المرحلة الجامعية فقط دون غيرها لأن هذا الكتيب ُمعد 

لها دون غيرها.

وب�سراحة ومو�سوعية ل تاأتي كتب القيا�س النف�سي المعا�سرة على تف�سيل اإح�سائي اأو معياري لمثل 

هذا الت�سخم ال�سالب اأو الموجب من ناحية، ول اأ�ساليب معالجته من ناحية ثانية.  بالرغم من اأن معظم 

اإل  هذه الم�سادر ، وكذلك البرامج الحا�سوبية المتخ�س�سة ت�ستخرج معامل اللتواء ال�سالب والموجب 

اإح�سائية  معالجات  ول  جهة،  من  الم�ستويات  هذه  مثل  رف�س  اأو  لقبول  محددة  معايير  له  ت�سع  ل  اأنها 

 –غير 
*
محددة ل�سحب اللتواء اإلى مقاربات التوزيع الطبيعية من جهة اأخرى.  اإل اأن المعالجة الإح�سائية

المبا�سرة- لمثل هذه اللتواءات ت�ستوجب زيادة عدد مفردات العينة اأكثر واأكثر حتى يتم �سحب اللتواء 

لمقاربات التوزيع الطبيعي.

اأو  المعالج  قبل  من  زيادتها  يمكن  التي   open samples المفتوحة  للعينات  ت�سلح  المعالجة  اأن  اإل 

الباحث دون مجموعات الطلبة في الف�سول الدرا�سية والتي هي عينات مغلقة closed samples ل يمكن 

التالعب بها اأو زيادتها على هوى الباحث اأو المعالج.

وب�سبب غياب هذه المعايير والمعالجات عن كتب القيا�س النف�سي، اإل من خالل الإ�سارة والتعريف اأو 

الذكر العر�سي فح�سب، ولأن اأر�س الواقع والمعالجات الإح�سائية لكثير من توزيعات الدرجات الجامعية 

اإلى تعديالت جذرية ب�سبب خروج توزيعها كثيرًا جدًا عن  اإجراء تعديالت مبا�سرة وبع�سها  اإلى  بحاجة 

التوزيعات المتوقعة )كاأن يعطي جميع الطلبة اأو معظمهم وعددهم 30 طالبًا مثاًل درجة A اأو في م�ستوى 

الت�سعينات من التوزيع المئوي، اأو اأن ير�سب جميع الطلبة اأو معظمهم وبدرجات ر�سوب حادة كاأن تكون في 

م�ستوى الع�سرينات اأو الثالثينات من التوزيع المئوي( فقد ُكِتب هذا الكتيب بهدف:

 اأقتراح اأو و�سع معايير –بعدة م�ستويات- لم�ساحات قبول اأو رف�س التوزيعات الملتوية عن التوزيعات 

الطبيعية للدرجات.

اإلى الم�ساحات  اإح�سائية لمثل هذه الإلتواءات وكيفية �سحبها  اأ�ساليب معالجات  اأقتراح   ومن ثم 

المقبولة.

القيا�س  للمخت�سين في حقل  اأو مثل هذا الجتهاد دعوة مبا�سرة  اأن مثل هذه الفترا�سات  ول �سك 

ثم ح�ساب  اأوًل،  العينة  المعياري، وعدد مفردات  والنحراف  والو�سيط،  المتو�سط،  اإح�سائية معقدة عن طريق ح�ساب كل من:  * هناك معالجة 

الطبيعية(،  عن  النحراف  )ن�سبة  ل�ستخراج  المعياري  الخطاأ  على  اللتواء  معامل  ق�سمة  ثم  اللتواء،  معامل  ثم   ،)SE( للمتو�سط  المعياري  الخطاأ 

اآخر الكتيب  اأو تنق�س عن )-2( باعتبار التوزيع خارجًا عن الحدود الم�سموح بها لالنحراف عن الطبيعية.  وفي  ثم رف�س كل ن�سبة تزيد عن )+2( 

ملحق تف�سيلي ريا�سي عنها.
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النف�سي لمراجعتها واإبداء الراأي فيها وربما يكون هذا الكتيب فاتحة لقتراح مزيد من المعايير واأ�ساليب 

المعالجة الإح�سائية لهذه الإلتواءات.

وهنا ل نريد اأن نغفل دور المخت�سين في علم الريا�سيات البحتة اأو ال�سرفة، اإذ قد تكون لهم معالجات 

ريا�سية ل�سحب هذه الإلتواءات اإلى التوزيعات الطبيعية تحت عنوان curve up اأو curve down اإل اأننا قد 

نجهل معالجاتهم الريا�سية لها –اإن كانت موجودة بالطبع- ونبقى في حقل اخت�سا�س القيا�س والإح�ساء 

النف�سي الذي يتولى �ساأن توزيع الدرجات المتحانية ومعالجتها دون غيره من التخ�س�سات.

التعليم  مجال  في  هي  اإنما  المقترحة  الإح�سائية  والمعالجات  المعايير  باأن  ر  لنذكِّ نعود  اأخرى  مرة 

الجامعي على وجه الخ�سو�س ولكن يمكن �سحبها اإلى م�ستويات تربوية اأخرى بح�سب الت�سابه في الأهداف 

والتماثل في المعايير.

لتوؤ�سر  التعليم  الم�ستوى من  ٌتعتمد في مثل هذا  اأن  Criteria مختلفة يمكن  لذا نقترح ثالثة محكات 

اأكثرها  اأي الحدود المقبولة من ت�سخم الدرجات وقد رتبت من  حدود الإلتواءات المقبولة عن غيرها، 

ت�سددًا اإلى اأكثرها ت�ساهاًل.

1(  نبداأ بالمقترح الأكثر ت�سددًا، وهو تق�سيم الم�سافة الواقعة بين اأعلى درجة ممكنة في التوزيع )الدرجة 

لتر�سد  اأوًل،  الفا�سلة  مت�ساوية  اأجزاء  اإلى خم�سة  النجاح(  )درجة  المحددة  القطع  وعتبة  الكاملة( 

مواقع متو�سطات توزيع الدرجات على هذه الأجزاء ثانيًا:

القطع مبا�سرة، م�ساحة مقبولة لاللتواء )الم�ساحة  يلي عتبة  والذي  الأول منها،  الُخم�س  ليعتبر   

الخ�سراء(، اأي للتواء المتو�سط عن المتو�سط الفترا�سي.

)الم�ساحة  للدرجات  ت�سخم  م�ساحة  النهائية(  الدرجة  )باتجاه  يليه  الذي  الثاني  الخم�س  ثم   

ال�سفراء(.

اتجهنا  كلما  رف�سًا  تزداد  ت�سخم عالية غير مقبولة  الأخيرة م�ساحات  الثالثة  الأخما�س  تعد  ثم    

باتجاه الدرجة الكاملة اأو الق�سوى في التوزيع )م�ساحات حمراء(.

مثال:

ولناأخذ مثاًل عن الدرجات المعتمدة في جامعة البحرين في المرحلة الجامعية الأولى )البكالوريو�س( 

حيث درجة النجاح الدنيا المعتمدة في الجامعة )60%( والدرجة الق�سوى )%100 (.

اإلى المحك المت�سدد الأول الذي ذكر اأعاله فاإن الم�سافة بين اأعلى درجة تح�سيل ممكنة  فبالن�سبة 

)100( وعتبة القطع )60( ، اأي درجة النجاح الدنيا، هي:
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    100 - 60 = 40   درجة

وبق�سمة هذه الم�سافة )40( اإلى خم�سة اأجزاء ت�سبح م�سافة كل جزء منها عبارة عن )8( درجات 

فقط:

       40  /  5   =  8   درجات

وباعتماد معايير المحك الأول:

فاإن الم�ساحة الخ�سراء )م�ساحات عدم الت�سخم المقبولة( للمتو�سطات الملتوية �ست�سغل الم�ساحة   

يعتبر  الدرجتين ل  بين هاتين  يقع  للتوزيع  اأن متو�سط  اأي  اإلى )68( درجة.   بين )60(  الواقعة 

توزيعًا مت�سخمًا واإنما هو توزيع مقبول وطبيعي بح�سب طبيعة مجتمع الطلبة الجامعيين.

وتقع م�ساحة الت�سخم في هذا التوزيع حين يرتفع متو�سط توزيع الدرجات اإلى ما بين )68( و)76(   

درجة ) الم�ساحة ال�سفراء(.  و يفتر�س اأن ينظر لهذه المتو�سطات بعين الحذر من ناحية واإلى 

مدى اقترابها اأو ابتعادها عن الم�ساحة الخ�سراء المعتمدة من ناحية ثانية.

ومتى زاد متو�سط التوزيع )76( بالن�سبة اإلى هذا المحك فاإنه يدخل في الم�ساحات )الحمراء(،   

وبالطبع  الطبيعية.  التوزيعات  عن  ال�سديد  والتوائها  ت�سخمها  ب�سبب  المرفو�سة  الم�ساحات  اأي 

فكلما تقدم المتو�سط باتجاه الدرجة الكلية )اأي 100( دخل في م�ساحات الت�سخم ال�سديد غير 

المقبول.

القطع  عتبة  بين  المح�سورة  الم�سافة  تجزئة  خالل  من  يتم  ت�سددًا  الأقل  الثاني  المقترح  والمحك   )2

والدرجة الق�سوى للتح�سيل )اأي  40 درجة في جامعة البحرين( اإلى اأربعة اأجزاء مت�ساوية الفا�سلة 

ليتم ر�سيد مواقع متو�سطات توزيع الدرجات على هذه الفوا�سل الع�سرية )كل فا�سلة �ستكون بمقدار 

10 درجات(:

     40  /  4 =  10  درجات

فاإن وقع متو�سط التوزيع ما بين )60( و )70( فهو في )الم�ساحات الخ�سراء( المقبولة من التوزيع    

)اأي التواء �سالب مقبول ل يقع في باب الت�سخم(

)الم�ساحات  الت�سخم  م�ساحة  في  فهو  درجة   )80( واإلى   )70( على  التوزيع  متو�سط  زاد  واإن   

ال�سفراء(

واإن زاد متو�سط التوزيع على )80( درجة دخل في الم�ساحة الحمراء للت�سخم )اأي الت�سخم ال�سديد   

للتوزيع اأو اللتواء ال�سالب الحاد( غير المقبول.  وكلما اقترب من الدرجة الق�سوى )100( ازداد 

رف�سه اأو عدم قبوله.
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3( والمحك المقترح الثالث، وهو الأكثر ت�ساهاًل ، يقوم على اأ�سا�س تجزئة الم�سافة المح�سورة بين عتبة 

الفا�سلة )كل  اأجزاء مت�ساوية  اإلى ثالثة  البحرين(  الق�سوى )40 درجة في جامعة  والدرجة  القطع 

فا�سلة ت�ساوي 13.33 درجة( ليتم الحكم على م�ستويات ت�سخم متو�سطات تلك التوزيعات عن عدمها 

في �سوء موقعها على تلك الأجزاء وعلى ال�سكل الآتي:

فاإن وقع متو�سط التوزيع بين )60( و)73.33( درجة قبلت م�ستويات التواء هذه المتو�سطات عن    

متو�سطاتها المفتر�سة )الم�ساحة الخ�سراء(.

التوزيع في م�ساحات  اإلى )86.66( وقعت متو�سطات  التوزيع على )73.33(  واإن وزاد متو�سط   

الت�سخم )الم�ساحة ال�سفراء(.

المرفو�س  العالي  الت�سخم  م�ساحات  في  وقع  درجة  على)86.66(  التوزيع  متو�سط  زاد  واإن   

)الم�ساحات الحمراء(.

مع �سرورة الت�سديد على اأن هذا المحك الأخير هو المحك الأكثر ت�ساهاًل بين المحكات القيا�سية 

المقترحة الأخرى.

والت�سخم،  )المقبولة،  الثالث  اللتواء  م�ساحات  بها  ُتجزاأ  التي  الطريقة  لنا  يو�سح  الآتي  وال�سكل 

الأقل  اإلى  ت�سددًا  الأكثر  من  تدرجًا  الثالثة:  المقترحة  المحكات  وفق  على  العالي(  والت�سخم 

ت�سددًا.



14 تضخم الدرجات

عمادة تطوير المهارات
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وفي جامعة البحرين، وعلى م�ستوى عموم توزيع درجاتها وللف�سول الجامعية لل�ستة لالأعوام الجامعية 

2002( كانت متو�سطات توزيع الدرجات )لكل طلبة جامعة   / 2001  ،2001  / 2000  ،2000  / 1999(

البحرين( على ال�سكل الآتي:

ف1           1999 / 2000                77.76               بانحراف معياري قدره                9.80

ف2           1999 / 2000                77.77               بانحراف معياري قدره                9.86 

ف1           2000 / 2001                77.96                بانحراف معياري قدره              10.04

ف2           2000 / 2001                78.07                بانحراف معياري قدره              10.01

ف1           2001 / 2002                78.31                بانحراف معياري قدره               9.91

ف2           2001 / 2002                78.41                بانحراف معياري قدره               9.84

وبتعبير اآخر لم تتغير متو�سطات الطلبة في جامعة البحرين وللف�سول الدرا�سية ال�ستة كثيرًا، وهي في 

ارتفاع طفيف ولكنها باتجاه الزيادة وتكاد تكون متراوحة في مجال �سيق جدًا من ناحية، و في الم�ساحة 

الت�سخم  حد  بداية  عن  وبعيدة  ت�ساهاًل-  الأكثر  الثالث  المحك  وفق  –على  الت�سخم  من  )ال�سفراء( 

)73.33( وباتجاه اأكثر الم�ساحات ت�سخمًا من ناحية ثانية.

قد  توزيعها  متو�سطات  فاإن  كلياتها  م�ستوى  على  البحرين  في جامعة  الدرجات  توزيع  اأخذنا  اإذا  اأما 

تراوحت بين الكليات )بين اأعلى متو�سط واأقل متو�سط توزيع( على ال�سكل الآتي )يالحظ اأدناه اأن كلية 

التربية كانت �ساحبة المتو�سط الأعلى وكلية العلوم �ساحبة المتو�سط الأدنى لف�سول ال�سنة كلها(:
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ف1      1999 / 2000

ف2      1999 / 2000

ف1      2000 / 2001

ف2      2000 / 2001

ف1      2001 / 2002

ف2      2001 / 2002

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 82.37 واأدنى متو�سط 

للتوزيع في كلية العلوم 75.87

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 83.96 واأدنى متو�سط 

للتوزيع في كلية العلوم 75.99         

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 83.15 واأدناه في كلية 

العلوم 76.39       

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 83.12 واأدناه في كلية 

العلوم 76.37      

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 82.32 واأدناه في كلية 

العلوم 77.41     

كان اأعلى متو�سط للتوزيع في كلية التربية 83.29 واأدناه في كلية 

العلوم 76.11 

من  ال�ستة  الجامعية  الف�سول  عبر  تقترب  تكاد  التربية  كلية  في  التوزيع  متو�سطات  فاإن  اأخرى،  مرة 

لـ)82.32(.    )84( بحدود  اأي   )83.96( متو�سط  بين  متراوحة  ال�سديد  للت�سخم  الحمراء  الم�ساحات 

تقابلها متو�سطات تقل عنها كثيرًا في كلية العلوم وعبر الف�سول الجامعية ال�ستة ب�سفتها اأدنى متو�سطات 

اإلى الرتفاع قلياًل  بين كليات جامعة البحرين، فقد تراوحت بين )77.41( و)75.87( واإن هي مالت 

خالل ال�سنوات الجامعية الثالث الما�سية، مع بع�س التذبذب الب�سيط جدًا عبر الف�سول.  ولكنها –اأي 

كلية العلوم- قريبة في متو�سطاتها من بداية حدود الت�سخم على عك�س متو�سطات كلية التربية التي تقترب 

من تخوم حدود الت�سخم العليا.

وقد يت�ساءل البع�س عن طريقة احت�ساب معامل اللتواء عن المتو�سط، وبالرغم من وجود عدة معادلت 

اإح�سائية لحت�سابه، تتعلق الطريقة المي�سرة اأو الب�سيطة لح�سابه بمعرفة كل من:

  المتو�سط: )Mean( وهو عبارة عن حا�سل ق�سمة مجموع اأق�سام التوزيع على عددها

  الو�سيط: )Median( وهو الدرجة اأو القيمة التي تتو�سط توزيع الدرجات ترتيبًا

  النحراف المعياري:  )Standard deviation( وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمتو�سط مربعات 

انحراف قيم التوزيع عن المتو�سط
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وبعد معرفة هذه الإحداثيات الثالثة يمكن ح�ساب معامل اللتواء لأي توزيع للدرجات �سواًء  كان �سالبًا 

اأو موجبًا )اأي ت�سخمًا اأو انكما�سًا( من المعادلة الآتية:

                               3  )متو�سط التوزيع   -   و�سيطه(

معامل اللتواء   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                النحراف املعياري للتوزيع

في  عر�ست  التي  الكيفية  اأو  الطريقة  بنف�س  التوزيع  هذا  لمثل  القبول  محكات  تختلف  اأخرى،  مرة 

المحكات الثالثة المقترحة التي �سرحت في الفقرة ال�سابقة.
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ثالثا: أساليب المعالجة

اأو النكما�س في توزيع الدرجات يمكن  الت�سخم  وباختالف المحكات والمعايير المحددة لم�ستويات 

اأن تختلف المعالجة الإح�سائية لمثل هذه الم�ستويات.  فربما كانت هناك بع�س المعادلت اأو الأ�ساليب 

الريا�سية التي يمكن اأن تقترح لرفع اأو خف�س متو�سطات التوزيعات المت�سخمة اأو المنكم�سة اإلى الم�ستويات 

المقبولة من اللتواءات ال�سالبة اأو الموجبة على حد �سواء.

للقيا�س من دون  ُتعتمد نظرية  واأحيانًا جذريًا، حين  كثيرًا،  المعالجات  اأن تختلف هذه  يمكن  كذلك 

الأخرى عند اأ�ستاذ معين اأو نظام جامعة معينة، فللقيا�س النف�سي نظريتان رئي�ستان:

 Psychometric للقيا�س  الإح�سائية  الأر�سية  ذات  النف�سية  الوجهة  تمثل  وهي  الأولى،  النظرية   

 )NRM( ويرمز اإليها بالرمز Norm Reference Measurement وت�سمى بالقيا�س معياري المرجع

وهي نظرية امتدت لقرن من الزمان تقريبًا ول تزال الأكثر �سيوعًا وا�ستخدامًا وتقنية.

تقوم النظرية على اأ�سا�س الحكم على درجات الطلبة من خالل مقارنة درجاتهم اأو اإنجازاتهم 

بمتو�سطات اإنجاز المجموعة المعيارية التي ينتمي لها اأولئك الطلبة.  اأما قرار الر�سوب والنجاح 

لهوؤلء الطلبة فيبنى وفق المعايير الإح�سائية لمجموعتهم المعيارية.

 والنظرية الثانية، وهي اأكثر مياًل اإلى القيا�س التربوي Edumetric ذات الأر�سية التربوية والم�سماة 

 )CRM( بالرمز  لها  ويرمز   Criterion Reference Measurement المرجع  محكي  بالقيا�س 

اأ�سا�س اعتماد عتبات قطع محددة ل  اأربعة عقود من الزمن، وهي تقوم على  وامتدادها لحوالي 

اأفراد المجموعة  اإنجاز بقية  اإليها )لكي يعتمد نجاحه( بغ�س النظر عن  بد لأي طالب اأن ي�سل 

التي ينتمي اإليها ذلك الطالب.  ول تزال هذه النظرية بعيدة عن التقنين والمعادلت الإح�سائية 

المتعلقة به.

وقد عر�س هذان التعريفان في هذا الكتيب لغر�س تبيان الختالفات النظرية اأو الأر�سية التي يقف 

عليها قرار حكم ترفيع اأو تخفي�س الدرجات.  فكل ما قيل عن اللتواء وم�ستويات قبوله ت�سخمًا اأو 

انكما�سًا اإنما يقوم في اأ�سا�سه على نظرية القيا�س معياري المرجع )NRM(، فهو يعتمد التوزيع 

الطبيعي توزيعًا معياريًا للمجموعة ثم تقبل مديات محددة من التواء التوزيعات الأخرى عن مثل 

هذه المتو�سطات الفترا�سية، كما ذكر في الفقرات ال�سابقة.

بع�س  لنقترح  اإيجابًا  اأو  �سلبًا  الت�سخم:  من  الم�ستويات  هذه  مثل  معالجة  اأ�ساليب  اإلى  الآن  ولنرجع 
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اأن  جامعي  اأ�ستاذ  لأي  يمكن  والتي  واإح�سائيًا(،  )ريا�سيًا  المعقدة  غير  الب�سيطة  الإح�سائية  الأ�ساليب 

اأو المركبة فهي لأ�سحاب الخت�سا�س اأو للذين يمتلكون  يقوم بها.  اأما الإجراءات الإح�سائية المعقدة 

البرمجيات الحا�سوبية الإح�سائية المتعلقة بهذا ال�ساأن )يمكن مراجعة الملحق في اآخر الكتيب(.

وهنا يمكن اأن تقترح ثالثة اأ�ساليب معالجة لمثل هذا الت�سخم

1( المقترح الأول يقوم على اأ�سا�س اعتماد متو�سط مقبول للمجموعة يتم في �سوئه رفع اأو خف�س متو�سط 

التوزيع المراد معالجته، ومن ثم �سرب كل درجة من درجات التوزيع بالن�سبة المئوية )لتلك الزيادة اأو 

النق�سان( بين المتو�سطين: المتو�سط المراد معالجته والمتو�سط المراد اعتماده.

مثال

فلو كان لدينا توزيٌع مكوٌن من خم�س درجات فقط، على �سبيل التمثيل والتب�سيط، وعلى ال�سكل الآتي: 

الخم�س  الدرجات  هذه  ق�سمة مجموع  اإلى  م�ساويًا  التوزيع  هذا  متو�سط  لكان   ،)30  ،40  ،55  ،70  ،80(

)275( على عددها )5( ليكون المتو�سط م�ساويًا لـ )55( درجة.

عن  كثيرًا  انكما�سها  ب�سبب  الدرجات  هذه  يرفع  اأن  اأراد  الق�سم(  رئي�س  )اأو  الأ�ستاذ  اأن  ولنفتر�س 

هذا  كثيرًا عن  متو�سطاتها  تعلو  اأخرى  بتوزيعات  مقارنة  اأو  القطع  عتبة  اأو عن  الفترا�سية  المتو�سطات 

المتو�سط ، فاإن عليه اأن يقرر مقدار المتو�سط الح�سابي الجديد الذي يريده لهذا التوزيع. ولتفتر�س اأنه 

اأراد رفع هذا المتو�سط اإلى )65( بدًل من )55( درجة. 

مثل هذه الزيادة المطلوبة في المتو�سط ت�سكل ن�سبة مئوية )18%(:

      

55-65

55

10

55

  *  100% =  = 18.18%  @ 18%     تقريبًا

لذا فاإن اأ�سلوب المعالجة الأول )المقترح اأعاله ( ي�ستوجب حينها �سرب كل درجة من درجات التوزيع 

 %  18 اأو   ).18( مقدارها  والزيادة   %100 اأو  �سحيح  واحد  الدرجة  في  الأ�سل  حيث    )1.18( بن�سبة 

ومجموعها )1.18( اأو 118 %

فاإذا ما اتبعنا هذا الإجراء فاإن الدرجات الجديدة ) بعد الرفع ( �ست�سبح على ال�سكل الآتي:

)35 ،47 ،65 ،83 ،94(
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فالدرجة الأولى مثاًل )80( حين ت�سرب في )1.18( ت�سبح )94.4( لتعدل اإلى )94( درجة، وهكذا 

بقية الدرجات.  

لق�سمة  م�ساويًا  �سيكون  الجديد  للتوزيع  الح�سابي  المتو�سط  فاإن  الجديدة  الدرجات  هذه  وفق  وعلى 

 )65( اإلى  المقربة  الحدود  في  وهو   )64.8( اإلى  م�ساويًا  ليكون   )5( عددها  على   )324( مجموعها 

المتو�سط الذي رغب الأ�ستاذ الجامعي في رفعه اإلى هذا الم�ستوى نتيجة مالحظته لنكما�س درجات طلبته 

وانح�سارها عن الم�ستويات المقبولة للنجاح.

وبذات الطريقة يتم خف�س المتو�سطات المت�سخمة لإرجاعها اإلى المتو�سطات المقبولة اأو المعتمدة.

مثال

فاإذا ما كان لدينا توزيع �ست درجات على ال�سكل الآتي:

)77 ،80 ،84 ،85 ،92 ،98(

فاإن المتو�سط الح�سابي لمثل هذا التوزيع �سيكون م�ساويًا لق�سمة مجموع قيم الدرجات )516( على 

عددها )6( ليكون متو�سطها م�ساويًا لـ )86(.

الت�سخم  م�ساحات  في  يدخل  والذي  المرتفع جدًا  المتو�سط  الجامعي خف�س هذا  الأ�ستاذ  اأراد  فاإن 

اأو الت�سخم فاعتمد متو�سطا  اإلى حدود النهايات المقبولة لاللتواء  اإرجاعه  اأراد  اأنه  ال�سديد، ولنفتر�س 

جديدا هنا تكون ن�سبة انخفا�س المتو�سط م�ساوية لـ:

71-86

86

15

86

    %16 @  %16.3 =  = %100  *  

اأننا  اأي  التوزيع.  درجات  ولكل  الن�سبة  بهذه  اأعاله  مثالنا  في  التوزيع  درجات  نخف�س  اأن  علينا  وهنا 

�سن�سرب كل درجة من درجات التوزيع بن�سبة )84%( اأو بك�سر )0.84(

0.84= %84 = 16 - 100

فالدرجة الأولى في التوزيع كانت )98( وبعد �سربها بالك�سر )0.84( �ست�سبح م�ساوية اإلى )82.3( 

مقربة اإلى )82(، وهكذا بقية الدرجات لي�سبح التوزيع الجديد بعد التخفي�س على ال�سكل الآتي:

)65 ،67 ،71،71 ،77 ،82(
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بمتو�سط مقداره 72.17 مقربًا )72( الذي اأراد الأ�ستاذ الجامعي اأن يكون متو�سط توزيعه الجديد. 

مع مالحظة اأنه، ب�سبب التقريب الذي اتبعناه ظهر المتو�سط مقربًا اإلى الم�ستوى المطلوب، ومتى األغينا 

التقريب فاإننا �سن�سل بالحتم اإلى المتو�سط المطلوب تمامًا.

وما يمكن اأن يوؤخذ اإح�سائيا على مثل هذا الأ�سلوب من المعالجة هو اأنها ، اأي هذه المعالجة المقترحة، 

ت�سب في �سالح الدرجات المرتفعة على عك�س الدرجات المنخف�سة اأو المتدنية في ذلك التوزيع ) في 

حالة رفع المتو�سط كما في المثال الأول ( ، وت�سب في �سالح الدرجات المتدنية على عك�س الدرجات 

المرتفعة في ذلك التوزيع ) في حالة خف�س المتو�سط كما في المثال الثاني(.

فاإذا ما رجعنا اإلى مثال التوزيع الأول ) الذي رفعنا متو�سطه من 55 اإلى 65( فاإن الدرجة )80(ارتفعت 

اإلى )94( بعد المعالجة ) اأي بزياد قدرها14 درجة( في حين ارتفعت الدرجة )30( اإلى )35.4(وقربت 

اإلى )35( اأي بزيادة قدرها )5( درجات فقط.

وما يحدث في حالة رفع المتو�سط يحدث عك�سه تمامًا عند خف�سه، ف�سي�سب التخفي�س في �سالح 

الدرجات المتدنية من دون المرتفعة.

اإل اأن هناك منطقًا قا�سيًا يمكن اأن يدافع عن مثل هذه الزيادات بحجة: اأن الرفع لن يوؤثر على توزيع 

يعطوا ذات  اأن  يمكن  ل  المتميزين  الطلبة  ولأن  ناحية،  ترتيبهم من  �ستبقيهم على ذات  لأنها  الدرجات 

الزيادة التي يكافاأ بها الطلبة ال�سعاف من ناحية ثانية. وفي هذا منطق ل �سك �سيقبل عند الكثير من 

علماء القيا�س النف�سي بكل تاأكيد.

اأما الخف�س الذي ينال الطلبة الجيدين اأكثر من ال�سعاف فحجته اأو منطقه هو اأن الزيادة اأو الرتفاع 

في المتو�سط المت�سخم اإنما كان ب�سبب الدرجات المرتفعة العالية ولي�ست المتدنية، وهنا يتحتم اأن يكون 

الخف�س مركزًا على الدرجات العالية اأوًل.

التوزيع  درجات  من  درجة  كل  �سرب  طريق  عن  تتم  اأن  يمكن  اأخرى  معالجة  اأو  اأ�سلوب  يقترح  وقد   )2

بن�سبة محددة )10%( مثاًل زيادة اأو نق�سانًا ليرتفع المتو�سط اأو لينخف�س بعدها بقدر مطلوب بح�سب 

الم�ستويات المقبولة عند الأ�ستاذ المعالج.

ورجوعًا اإلى مثالنا الأول في المعالجة المقترحة الأولى فاإن توزيع الدرجات )80، 70، 55، 40، 30( 

بمتو�سط )55( الذي نريد رفع م�ستوى درجاته ومتو�سطها، فاإنه يمكن اأن يتم �سرب كل درجة من هذه 

الدرجات بن�سبة:

1.10 = %110 = 10 + 100
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لي�سبح توزيع الدرجات بعد هذه الزيادة على ال�سكل الآتي:

)88، 77، 61، 44، 33( وبمتو�سط جديد قدره )60(درجة تقريبًا.  واإذا ما اأردنا رفع المتو�سط اأكثر 

من هذا القدر فيمكن حينها اأن ي�سرب بن�سبة 15% اأو 20% ......... وهكذا. واإذا ما ذهبنا اإلى التوزيع 

الثاني )في مثالنا الأول الذي اأردنا تخفي�س متو�سطه ( والذي كانت درجاته على ال�سكل الآتي )98، 92، 

ن�سبة تخفي�س قدرها )10%( مثاًل لكل درجة من  واإذا ما اعتمدنا  77( بمتو�سط )86(،   ،80  ،84  ،85

درجات هذا التوزيع، فاإن علينا �سرب كل درجة من درجات هذا التوزيع ن�سبة )0،90(:

0،90 = %90 = 10 - 100

لهذه  الجديد  التوزيع  �سي�سبح  التوزيع،  درجات  من  درجة  لكل  المنخف�سة  الن�سبة  هذه  وفق  وعلى 

الدرجات على ال�سكل الآتي:

)88، 83، 77، 76، 72، 69( وبمتو�سط ح�سابي جديد لهذا التوزيع قدره )77.5( درجة.

مرة اأخرى يمكن زيادة التخفي�س برفع الن�سبة المئوية لها، كاأن تكون 15% ، 20% اأو اأية ن�سبة اأخرى 

يريدها ذلك الأ�ستاذ الجامعي.

اأنه اأ�سلوب معالجة للت�سخم- ب�سورة مت�ساوية لكل درجات التوزيع  –على  3( وقد يقترح رفع الدرجات 

بغ�س النظر عن ارتفاعها اأو انخفا�سها.  اأي اأننا اإذا ما اأردنا اأن نرفع المتو�سط من )55( اإلى )65( 

في مثالنا ال�سابق فاإن علينا اأن ن�سيف )10( درجات لكل درجة من درجات التوزيع ليرتفع المتو�سط 

اإلى )65(.  اأي اأن درجات التوزيع في مثالنا الأول في الفقرة ال�سابقة �ست�سبح على ال�سكل الآتي:

)90، 80، 65، 50، 40( بمتو�سط 65 كما اأريد له اأن يرتفع المتو�سط به.

ومثل هذه المعالجة بدائية وغير من�سجمة مع منطق القيا�ض النف�سي, لأنها ل تميز بين الم�ستويات 

بها  يكافاأ  التي  الزيادة  بذات  مثاًل(   80 )درجة  المتميز  الطالب  يكافاأ  حيث  الطلبة  لتح�سيل  المتباينة 

الطالب ال�سعيف )درجة 30 مثاًل(، ولكنها يمكن اأن تتبع من الناحية الريا�سية فح�سب بعيدًا عن فل�سفة 

القيا�س النف�سي واأهدافه.

ولأن الختبارات –بكل اأنواعها واأنماطها وم�ستوياتها- تقوم اأ�ساًل على الإيمان والت�سليم بفل�سفة الفروق 

وقابلياتهم  قدراتهم  في  ويتباينون  يختلفون  الأفراد  اأو  النا�س  اأن  اأي   ،Individual differences الفردية 

وم�ستويات اإنجازهم وتح�سيلهم، ولأن الهدف الرئي�س من هذه الختبارات هو محاولة الك�سف عن هذه 

الفروق والتباينات، واأن الختبار التح�سيلي الأكثر جودة وقبوًل هو الختبار الذي ي�ستطيع اأن يميز بمديات 
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اأكبر بين قدرات الأفراد وم�ستويات تح�سيلهم المختلفة، فاإن مثل هذه المعالجة التي ت�ساوي بين المتميز 

وال�سعيف �ستكون غير مقبولة في الأقل من الناحية القيا�سية والإح�سائية.

   وقد عر�ست هذه المعالجات المقترحة ب�سورتها الب�سيطة التي يمكن لكل اأ�ستاذ جامعي مهما كان 

تخ�س�سه اأن يعالجها ريا�سيًا.

الخطاأ  اأو  نف�سها  اللتواء  با�ستخدام معامالت  الخا�س منها  �سواًء  المعقدة  الريا�سية  المعادلت  اأما 

المعياري لتلك التوزيعات فاإنها ل �سك بحاجة اإلى معالجة مخت�س معين في الإح�ساء اأو القيا�س لتطبيقها.  

اإ�سافة اإلى اإمكانية ا�ستخدام برامج حا�سوبية اإح�سائية خا�سة مثل SPSS لمثل هذا النوع من المعالجات 

المو�سحة بتب�سيط كبير في الملحق المرفق بهذه الورقة.

ولمالحظة اأخيرة:

اإنما  ا�سطالحا   Curve-down خف�سه  اأو   Curve-up المنحنى  رفع  بمعالجة  ريا�سيًا  ي�سمى  ما  اإن 

اأو الت�سخم والنكما�س وهي  هي ذات المعالجات التي تكلمنا بها عن معالجة اللتواء ال�سالب والموجب 

الم�سطلحات العلمية الوحيدة الم�ستعملة في اأدبيات القيا�س النف�سي دون غيرها، ول حاجة هنا للدخول 

في جدل الم�سطلحات ومتاهاتها.
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ملحق

المعيار الإح�سائي لرف�ض اأو قبول توزيعات الدرجات المنحرفة عن توزيعاتها الطبيعية

ذكر في الكتيب اأننا يمكن اأن نح�سب معامل اللتواء لأي توزيع من خالل معرفتنا اأو ح�سابنا لكل من: 

المتو�سط، والو�سيط، والنحراف المعياري وذلك با�ستخدام المعادلة الآتية:

                                               3  )متو�سط التوزيع   -   و�سيطه(

            معامل اللتواء   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  النحراف المعياري للتوزيع

€ 

Sk =
3 χ − Med( )

S
.......................(1)

واإذا ما ا�ستطعنا ح�ساب الخطاأ المعياري، Standard error لمتو�سط التوزيع )والذي ي�ستخدم لتقدير 

دقة تخمين متو�سط المجتمع من خالل متو�سط العينة الم�سحوبة منه، والذي ي�سمى بالنحراف المعياري 

لتوزيع متو�سطات العينات الم�سحوبة ع�سوائيًا من ذلك المجتمع ،وهو عدد ل نهائي من العينات، بحجم 

من المفردات(:  n

الجذر  للتوزيع على  المعياري  للتوزيع �سيكون م�ساويًا لحا�سل ق�سمة النحراف  المعياري  الخطاأ  فاإن 

:)n( التربيعي لعدد مفردات العينة

                                    النحراف المعياري للتوزيع

الخطاأ المعياري   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  الجذر التربيعي لحجم العينة

€ 

Se =
S
n

............................. (2)

واإذا ما اأردنا اأن نح�سل على ن�سبة انحراف التوزيع عن طبيعته فاإننا يمكن اأن نق�سم معامل اللتواء 

هذه  مثل  ل�ستخراج   )2 المعادلة  من  )الم�ستخرج  المعياري  الخطاأ  على   )1 المعادلة  من  )الم�ستخرج 

الن�سبة:
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                                                                                        معامل التواء التوزيع

الن�سبة المعيارية لنحراف التوزيع عن طبيعته   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                   الخطاأ المعياري لمتو�سطه

€ 

Zsk =
Sk

Se

..................................... (3)

مثال

اإذا كان لدينا توزيع درجات بمتو�سط )72( وو�سيط )67( بانحراف معياري مقداره )10(.  وكان عدد 

الطلبة في تلك المجموعة )الخا�سعة لالختبار( )16( طالبًا، فاإننا يمكن اأن ن�ستخرج الن�سبة المعيارية 

لنحراف التوزيع عن طبيعته من خالل الإجراءات الإح�سائية الآتية:

نح�سب معامل التواء التوزيع )من معادلة رقم 1(:

€ 

Sk =
3 χ − Med( )

S

=
3 72 − 67( )

10
=

3 × 5
10

= 1.5

نح�سب الخطاأ المعياري لمتو�سط التوزيع )من معادلة رقم 2(:

€ 

Se =
S
n

=
10
16

=
10
4

= 2.5

نح�سب الن�سبة المعيارية لنحراف التوزيع عن طبيعته )من معادلة رقم 3(:

€ 

Zsk =
Sk

Se

Zsk =
1.5
2.5

= 0.6
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عمادة تطوير المهارات

  وال�سوؤال الآن:

كم هي الن�سبة المعيارية الم�سموح بها لنحراف التوزيع عن طبيعته؟

والجواب اإح�سائياً:

كل توزيع تزيد ن�سبته المعيارية لنحرافه عن طبيعته عن )+2( اأو تقل عن )-2( يعتبر منحرفًا كثيرًا 

اأو ملتويًا جدًا عن طبيعته ليعتبر خارجًا عن تلك الطبيعة.

فاإذا ما رجعنا اإلى مثالنا ال�سابق والذي ح�سبت ن�سبته المعيارية لنحرافها عن طبيعته بـ )60.(، فاإن 

هذا يعني:

)  قبول درجة التواء التوزيع �سمن م�ساحة التوزيع الطبيعي المعتمدة لأنها تقع �سمن م�ساحة القبول 

الواقعة بين )+2(، )-2( (

ويالحظ على هذه المعالجة الإح�سائية اأنها تعطي القرار الخا�ض برف�ض اأو قبول م�ستويات اللتواء 

ولكنها ل تعطي م�ستخدمها الكيفية التي يرفع اأو يخف�ض بها درجات توزيعه.

وهنا يختلف الإجراء الإح�سائي عن المعالجات الإح�سائية الثالث المقترحة من قبل الباحث والتي 

وردت في متن الكتيب لأنها –اأي المعالجة الإح�سائية- تحكم على طبيعية التوزيع عن عدمه )ب�سورته 

اإيجابًا كما جاء في المقترحات  اأو  التوائها �سلبًا  التوزيع ذاتها لتعديل  العامة( دون الدخول في درجات 

الثالثة للكتيب.

مالحظة:

الن�سبة  بح�ساب  خا�س  برنامج   SPSS الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الحقيبة  في  يوجد 

المعيارية لنحراف التوزيع عن طبيعته للحكم على خروجها عن تلك الطبيعية ، اأو ت�سمينها 

من خالل المعيار الإح�سائي المعتمد في تلك الحقيبة:  وهو رف�س التواء التوزيع اإذا ما كانت 

ن�سبة انحرافه المعيارية تزيد عن )+ 2( اأو تقل عن )- 2(، وقبول التوائه متى وقعت الن�سبة 

بين هاتين القيمتين.
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