
  
  

  
  
  
  
  
  

  .ودرجات الحریة  - نسبة الكسب المعّدل لـ بلیك   Blackمعامل   :اسم المحتوى 
  

  .مبارك الدوسري / األستاذ    :تألیف          
  

  .........   :الفصل         
  

     :   السنة       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمیع الحقوق محفوظة لمؤلف ھذا الملف



  درجات الحریة
  

  1 –عدد العینة = درجات الحریة 
  

  29= فردًا ، فإن درجات الحریة  30فإذا كان عدد عینة البحث 
  

  
  نسبة الكسب المعّدل لـ بلیك Blackمعامل 

Black Modified Gain Ratio  
  

  :بلیك  Blackمعامل 

  

د لقیاس مدى فاع وھذا القانون یستخدم        دا   لیة الوحدات التعلیمیة المقترحة ، حیث الب ن إع د أوًال م

روط               ن ش ادقًا وم ار ص ذا االختب ون ھ د أن یك ة ، والب ة المقترح دة التعلیمی ة الوح دى فاعلی اس م اختبار لقی

ث    . الصدق الثبات بمعنى ثابتًا  ة البح ى عین ي   ( ثم تطبیق االختبار عل ق القبل دة أي    ) التطبی ق الوح م تطبی ث

راء االخت  رى    تدریسھا ثم وبعد االنتھاء من تطبیق الوحدة بالكامل إج رة أخ ار م دي   ( ب ق البع واء  ) التطبی س

  : ثم حساب متوسط درجات االختبارین وإدخالھما في المعادلة اآلتیة . نفس االختبار أو شبیھ لھ 

  

  :وھي )  Black Modified Gain Ratio( نسبة الكسب المعدل لبلیك        

  

  س  –س           ص  –ص       
                      +          

        د                س  –د         
                                                     

  

  : حیث أن 

  . ختبارالفي التطبیق البعدي ل فرادمتوسط درجات األ= ص 

  . ختبارالفي التطبیق القبلي ل فرادمتوسط درجات األ= س  

  .النھایة العظمى لالختبار = د    

  .كما حددھا بلیك  )  2 - 1( وھذه النسبة تتراوح قیمتھا بین 



  : مثال 

  .درجة  24لنفرض أن الدرجة النھائیة لالختبار من 

- 5- 3- 7-8-8-2- 5- 7- 7- 9- 9- 7-7-9-3- 3- 2- 7- 7- 4- 4- 7- 8- 7-8: ودرجات األفراد في االختبار القبلي 

8 -2 -6 -8 -8 -4 -9-3-3-5 -2 -6  

  217= مجموع الدرجات                                                

  

- 16- 18-18- 17- 18- 18-17-23- 23- 17-20-16- 18-16- 18: ودرجات األفراد في االختبار البعدي 

15-17 -17 -20 -20-21 -19 -19-16-17 -21 -19 -19-16-18 -

21-21 -18 -16 -16-21 -20  

  680= مجموع الدرجات                                                

  

  37= عدد أفراد العینة  حیث أن

  

  مجموع الدرجات = ومتوسط الدرجات 

  عدد أفراد العینة                            

  

  

  س  –س           ص  –ص                
                               +          

    س                 د     –د                  
  

                         

0.69001  +0.5213  =1.211  

  

وھذه القیمة تقع في المدى الذي حدده بلیك  1.2ھي  Blackبمعنى أن نسبة الكسب المعّدل لـ 

  .وبالتالي فإن الوحدة ذات فاعلیة مقبولة 

  


