مستويات التفكري اإلحصائي لدى طالب كلية العلوم
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مستويات التفكري اإلحصائي لدى طالب كلية العلوم
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى تحديد مستويات ميارات التفكير

الطالب في كافة الصفوف الدراسية ،وممارسة التفكير ىو محور

اإلحصائي لدى طالب كمية العموم – جامعة اإلمام محمد بن سعود

تمك العمميات ويعد أحد أىم أىداف تعميم الرياضيات واإلحصاء.

اإلسالمية ،واىتمت الدراسة بثالث فئات من الطالب ىم :الذين لم

وتيتم األدبيات التربوية في مجال تعميم اإلحصاء بالتفكير

يدرسوا أيو مقررات جامعية في اإلحصاء ،والذين اجتازوا مقرر مقدمة

كناتج ميم من نواتج تعمم اإلحصاء ،حيث أجريت الكثير من

في اإلحصاء واالحتماالت ) ،(STAT111والذين اجتازوا مقرر

الدراسات حول التفكير اإلحصائي والتمثيالت اإلحصائية والحس

اإلحصاء الرياضي ).(STAT211

اإلحصائي والفيم اإلحصائي واالستدالل اإلحصائي وتحصيل

وأعدت الدراسة اختبار في التفكير اإلحصائي تكون من 25

اإلحصاء واالتجاه نحو اإلحصاء .وفيما يمي يتم عرض إطار

سؤال حول :وصف البيانات ،تنظيم البيانات وتمخيصيا ،تمثيل

نظري حول التفكير اإلحصائي وما يتصل بو من متغيرات ذات

البيانات بيانيا وعرضيا ،تحميل البيانات وتفسيرىا.

عالقة بمجال تعميم اإلحصاء.

وأشارت نتائج تطبيق اختبار التفكير اإلحصائي إلى :تدني
درجات كافة الطالب سواء درسوا مقررات إحصائية أو الذين لم

فيعرف عمي ]1[ ،االحصاء بأنو "عممية جمع البيانات

يدرسوىا ،كما وجد فروق دالة إحصائية بين مستويات التفكير

وتبويبيا وتحميميا واستخالص النتائج منيا وتفسيرىا ،باإلضافة

اإلحصائي لدى طالب مجموعات الدراسة الثالثة ،حيث كانت

إلى عممية االستدالل والتعميم من الخاص إلى العام ،أي من

مستويات التفكير اإلحصائي أعمى لدى الطالب الذين اجتازوا مقرر

بيانات العينة إلى المجتمع"؛ ويشير ىذا التعريف إلى معنى

اإلحصاء الرياضي ) (STAT211مقارنة بالطالب الذين اجتازوا

اإلحصاء عن طريق اإلشارة إلى العمميات المتضمنة فيو.

مقرر مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت ) (STAT111أو الطالب

وفي سياق االىتمام بالتفكير اإلحصائي ،فقد نادى كل من

الذين لم يدرسوا مقرر إحصاء جامعية ،ولم يصل الفرق بين طالب

 [2] Kugler, Hagen and Singer,إلى أنو ينبغي أن

المجموعتين الذين لم يدرسوا مقررات إحصائية والذين اجتازوا مقرر

يمارس الطالب أنشطة تحث عمى التفكير اإلحصائي مثل:

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت ) (STAT111إلى حد الداللة

استخدام العينات ] [samplesلعمل استدالالت حول المجتمعات

اإلحصائية.

] [populationsوالتوصل الستنتاجات حقيقية ،واستخدام

وقدمت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات مثل ضرورة تحسين

مقاييس النزعة المركزية ] [central tendencyوالمقارنة بينيا

عمميات تدريس مقررات اإلحصاء وتقويم محتوياتيا وطرح برامج

والمفاضمة الستخدام بعضيا لتناسب طبيعة البيانات ،والتمييز

تربوية وتدريبية لمقائمين بتعميم وتعمم اإلحصاء.

بين المتغيرات المستقمة والتابعة.

الكممات المفتاحية :تعميم اإلحصاء ،التفكير اإلحصائي ،طالب كمية
العموم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

يعرف جرادات ]3[ ،التفكير اإلحصائي
وفي ىذا الصدد َ

 .1المقدمة

بأنو "عمميات عقمية وميارات يقوم بيا الفرد لتطوير األفكار ذات

ىناك اىتمام كبير سواء عمى المستوى المحمي أو العالمي

العالقة بالمواقف والخبرات اإلحصائية ،ويعرف إجرائياً بالقدرة

بمعايير عمميات الرياضيات ][Mathematics processes

عمى عرض البيانات ووصف البيانات باستخدام النزعة المركزية

ممارسة وتقويم داخل فصول وقاعات تعميم الرياضيات لدى

والتشتت والتوصل إلى استنتاج ـ ـات من خـ ـ ـالل معطيـ ـ ـ ـات معين ـ ـة
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البيانات وتفسيرىا (تطوير واجراء االستدالالت واالستنتاجات

لفظية أو شكمية".

المبنية عمى البيانات)".

ويعرف عمي ]1[ ،التفكير اإلحصائي بأنو " نشاط عقمي
مرن ومنظم يقوم بو المتعمم بيدف حل التمارين والمشكالت

ويوضح جروث ] [8أن عممية قراءة التمثيالت البيانية

اإلحصائية من خالل استخدام بعض ميارات االستقراء

(الجداول ،القوائم ،الرسوم) تعد أحد األشكال األساسية لمتفكير

واالستنباط والتفسير وادراك العالقات".

اإلحصائي؛ حيث تتمثل تمك العمميات في كل من القراءة
المباشرة لمبيانات والقراءة بين البيانات [read between the

ويشير أبو عواد ]4[ ،إلى التفكير اإلحصائي أما أن يكون
وصفياً ويعني "القدرة عمى التعامل مع البيانات بصورة وصفية

] dataوالقراءة لما وراء البيانات ]،[beyond the data read

تتضمن مقاييس النزعة المركزية والتشتت وعرض البيانات

وكذلك البراعة في استخدام قياسات النزعة المركزية والتشتت

وتمثيميا" ،أو شكمياً ويعني "القدرة عمى التوصل إلى استنتاجات

لوصف البيانات باستخدام عمميات االحصاء.
وتعد قراءة وبناء الرسوم اإلحصائية [statistical

مالئمة من أشكال بيانية معطاه".

] graphsجزء من الثقافة اإلحصائية ][statistical literacy

ويذكر عتمان ]5[ ،أن التفكير اإلحصائي ىو " قدره
الطالب عمى وصف وتنظيم واختزال وتمثيل وتحميل وجمع

التي يحتاجيا األفراد وخاصة الدراسين لمقررات اإلحصاء [.[9

البيانات واستخدام وتطبيق مفاىيم االحتمال لموصول إلى نتائج

وخالل تعمم الطالب لإلحصاء ،فالرسوم البيانية ] [graphsتزود

تفسير منطقيا واتخاذ القرار الصحيح في ضوء ذلك".
ًا
وتفسيرىا

الطالب بطرق مختمفة لتنظيم وتحميل وعرض البيانات ].[10
ويعتبر استخدام الطالب أساليب جمع البيانات لمحصول

وعرف عبدالحميد ]6[ ،التفكير اإلحصائي بأنو "قدرة المتعمم
ّ

عمى معمومات حول ظاىرة أو مواقف في محيطيم ،وتمثيل

عمى التعامل مع البيانات واالشكال والرسوم البيانية ،والذي

المعمومات بيانيا ورمزيا لمتوصل إلى استنتاجات مناسبة أحد

يعتمد عمى مجموعة من المكونات أو الميارات".

األىداف المرجوة من تعميم اإلحصاء ].[11

ويوضح سميمان ]7[ ،أن التفكير اإلحصائي ىو "القدرة
عمى الفيم والتحقيق العممي الصحيح والوعي بالقضايا واألساليب

 .2مشكمة الدراسة

اإلحصائية التي تساعد عمى تفسير البيانات وتطوير الطرق

بالرغم من االىتمام المحمى والعالمي بتعميم وتعمم

واالجراءات وحل المشكالت واتخاذ القرار المناسب ،وتتمثل تمك

اإلحصاء عبر كافة المراحل التعميمية إال أن كثير من الدراسات

الميارات في :الوصف والمقارنة واالستنتاج ودراسة االسباب

أثبتت وجود أخطاء أو مستويات غير مرضية في التفكير

وتقديم االقتراحات وحل المشكالت بطرق متنوعة وتقييم

اإلحصائي لدى الطالب في المراحل المختمفة ،وطالب كمية

االستنتاجات".

العموم بقسم الرياضيات واإلحصاء بالرغم من كونيم يدرسون

وحدد جرادات ]3[ ،مظاىر التفكير اإلحصائي بأنيا

مقررات في تخصص اإلحصاء إال أن نتائجيم ضعيفة في

"ميارات أو عمميات يشتمل عمييا التفكير اإلحصائي وتتمثل في

االختبارات الشيرية والنيائية كما أن نسب النجاح منخفضة

أربعة مظاىر ىي :وصف البيانات (قراءة البيانات في قوائم أو

ويشكو مدرسو مقررات اإلحصاء من انخفاض مستويات

جداول أو رسوم بيانية وتعيين قيميا) ،وتنظيم البيانات

الطالب ،كما أن ىناك نسبة من الطالب اعتذروا عن مقرر

وتمخيصيا (وصف شكل البيانات باستخدام مقاييس النزعة

اإلحصاء طبقا لنظام الساعات المعتمدة وقاموا بتأجيل دراستو

المركزية والتشتت) ،وتمثيل البيانات بيانيا وعرضيا (اختيار

أكثر من مرة ،وبمقابمة بعض طالب إحدى الشعب  -الذين

الطريقة المناسبة لتمثيل البيانات جدوليا وبيانيا) ،وتحميل

درسوا مقررات في اإلحصاء بكمية العموم خالل الفصل الدراسي
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ب .أهداف الدراسة

2014م)  -لمناقشتيم ومعرفة مستوياتيم في التفكير

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى مستويات التفكير

اإلحصائي ،حيث وزع عمييم سؤالين متعمقين بالتفكير

اإلحصائي لدى طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن

اإلحصائي حول انتاج تمثيالت لبيانات جدولية ووصفيا ،فكانت

سعود اإلسالمية الذين لم يدرسوا مقررات إحصاء جامعية ،أو

نتائجيم متدنية جدا فحوالي  %85من عدد الطالب (ن = )35

الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

لم يتمكنوا من اإلجابة عن السؤالين وكانت تفسيراتيم بيا أخطاء

) ،(STAT111أو الذين اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي

عديدة مثل عدم فيميم لبعض المصطمحات أو المطموب أو

) ،(STAT211وتحديد

التفكير

كيفية الحل ،وقمة استيعابيم لكيفية وصف البيانات باستخدام

اإلحصائي بين المجموعات الثالث.

معامل االرتباط بين متغيرين كميين ونسيانيم لبعض قوانين

ج .أهمية الدراسة

حساب المصطمحات اإلحصائية األساسية مثل المدى والمدي

 .1قياس مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

الربيعي واالنحراف المعياري والوسيط لمجموعة من البيانات،

– جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

وعدم تذكرىم لكيفية انتاج رسم بياني لمبيانات المطموب تمثيميا.

 .2تقديم أداة بحثية لقياس التفكير اإلحصائي لدى طالب

أ .أسئمة الدراسة

الجامعة ،مما قد يفيد الباحثين في تقويم الطالب أو بناء أدوات

ولمتصدي لتمك المشكمة المتمثمة في وجود مستويات متدنية من

شبيية.

التفكير اإلحصائي لدى طالب الجامعة التي أثرت بالسمب عمى

 .3توجيو الميتمين بتعميم اإلحصاء لدراسة نمو الطالب في

انخفاض أدائيم داخل قاعات تعميم وتعمم اإلحصاء ،تحاول

التفكير اإلحصائي عبر دراستيم لمقررات اإلحصاء جامعية.

الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي" :ما مستويات التفكير

 .4طرح عدد من التوصيات والدراسات المستقبمية في مجال

اإلحصائي لدى طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن

تقويم وتعميم وتطوير اإلحصاء تفيد المعممين والطالب

سعود اإلسالمية ؟" ،ويتفرع منو األسئمة الفرعية اآلتية:

والباحثين.

 .1ما مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

د .حدود الدراسة

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين لم يدرسوا

 .1اقتصار عينة الدراسة عمى ثالث مجموعات من طالب كمية

مقررات إحصاء جامعية؟

العموم بمغ حجميا  75طالباً.

 .2ما مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

 .2تطبيق الدراسة زمنياً خالل الفصل الدراسي الثاني من العام

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين اجتازوا مقرر

الدراسي  1435 -1434ه (2014-2013م) ،ومكانياً في

مقدمة في االحتماالت واإلحصاء )(STAT111؟

قاعات تدريس كمية العموم  -جامعة اإلمام محمد بن سعود

 .3ما مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

اإلسالمية.

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين اجتازوا مقرر

 .3اقتصار أبعاد التفكير اإلحصائي عمى :وصف البيانات،

اإلحصاء الرياضي )(STAT211؟

تنظيم البيانات وتمخيصيا ،تمثيل البيانات وعرضيا ،تحميل

 .4ىل توجد فروق في ما مستويات التفكير اإلحصائي لدى

البيانات وتفسيرىا.

طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ه .مصطمحات الدراسة

طبقا لدراستيم أو عدم دراستيم لمقررات جامعية في اإلحصاء؟

التفكير اإلحصائي ] [Statistical thinkingىو "مجموعة من
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في مستويات

العمميات التي يقوم بيا الطالب مستخدما فييا المعرفة

] [statistical thinking processesتتضمن كل من :وصف

اإلحصائية بما تحويو من البيانات والجداول والرسوم البيانية

] [describingوتنظيم ] ،[organizingواختزال ]،[reducing

والمصطمحات والمقاييس اإلحصائية حول البيانات بأنواعيا

وتمثيل ] ،[representingوتحميل ] [analyzingوجمع

المختمفة لموصول إلى استنتاجات تنبؤية تساعد في عمميات

البيانات ] ،[collecting dataوتمك العمميات مترابطة لتشكل

اتخاذ القرار بيدف:

التفكير اإلحصائي.
وأوضحت دراسة [12] Putt, Jones, Thornoton,

 وصف البيانات :وتعني قراءة البيانات (استخدام األلفاظ) فيصورتيا األولية (بيانات خام أو صفية) أو جداول أو رسوم

 and Perryإلى وجود أربع مركبات لمتفكير اإلحصائي

بيانية وتعيين إحصاءاتيا باستخدام حساب بعض المقاييس

يستخدميا الطالب لتناول البيانات ىي التنظيم ][organizing

اإلحصائية.

والوصف ] [describingوالتمثيل ] [representingوتحميل

 -تنظيم البيانات وتمخيصيا :ويقصد بيا وصف شكل البيانات

البيانات ][analyzing data
وأضافت دراسة كابرارو وكولم وكابرارو [ ]13أن البراعة

(الخام أو الجدولية أو البيانية) باستخدام مقاييس النزعة المركزية
والتشتت.

في تحميل البيانات تتطمب من الطالب القيام ببعض العمميات

 -تمثيل البيانات وعرضيا :وتبين اختيار الطريقة المناسبة

اإلحصائية مثل :اختيار وابتكار واستخدام أساليب تمثيالت

لتمثيل البيانات في صورة جداول أو رسوم بيانية.

بيانية مناسبة لمبيانات ،وايجاد واستخدام وتفسير مقاييس النزعة

 -تحميل البيانات وتفسيرىا :وتعبر عن تحميل البيانات (الخام أو

والتشتت ،ومناقشة وفيم التناسق والتناظر بين فئات البيانات

الجدولية أو البيانية) عن طريق حسابات بعض المقاييس

والتمثيالت البيانية ليا.

اإلحصائية لتمك البيانات لموصول إلى استنتاجات مبررة مبنية

وأشارت نتائج عدد من الدراسات في مجال تعميم اإلحصاء إلى

عمى تمك البيانات.

ما يمي:

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

 -مستوى التفكير اإلحصائي كان أفضل لدى طالب تخصص

أشارت دراسة عمي ]1[ ،إلى أن ميارات التفكير اإلحصائي

الرياضيات وطالب المستوى الرابع مقارنة بطالب تخصص

تتضمن :االستقراء ،واالستنباط ،والتفسير ،وادراك العالقات.

عموم الحاسب والمعمومات وطالب السنة األولى ].[3
 -جدوى التعمم البنائي في تنمية ميارات التفكير اإلحصائي

وأوضح عتمان ]5[ ،أن ميارات التفكير اإلحصائي واتخاذ
القرار تتمثل في كل من :ميارة وصف البيانات ،وميارة تنظيم

[.[1,7

واختزال البيانات ،وميارة تمثيل البيانات ،وميارة تحميل وتفسير

 -فاعمية استخدام مدخل التجارب العممية في تنمية التفكير

البيانات ،وميارة جمع البيانات ،وميارة استخدام وتطبيق مفاىيم

اإلحصائي ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالو بين التفكير

االحتمال.

اإلحصائي والتحصيل الدراسي في االحصاء ].[6
 -كثيرة المفاىيم اإلحصائية الخاطئة البديمة وخاصة حول تمثيل

كما حدد عبدالحميد ]6[ ،مكونات التفكير اإلحصائي في:
وصف البيانات ،وتنظيم وتمخيص البيانات ،وتمثيل البيانات،

وتفسير البيانات لدى الطالب ].[13

وتحميل وتفسير البيانات ،وذلك بيدف التوصل إلى استدالالت

 -وجود تأثير إيجابي عند عمل الطالب تعاونيا عمى تحسين

وتنبؤات معينة".

تفكيرىم اإلحصائي ].[14
وفي سياق الحديث حول التفكير اإلحصائي ،فقد أشارت عدد

وذكرت دراسة جروث ] [8أن عمميات التفكير اإلحصائي
15
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من الدراسات إلى العالقة الوثيقة بين أبعاد التفكير اإلحصائي

تبني أبعاد التفكير اإلحصائي التالية في الدراسة الحالية:

وانعكاسيا عمى ممارسات تعميم وتعمم اإلحصاء.

 .1وصف البيانات (قراءة/كتابة البيانات في قوائم أو جداول أو

وفي ذات السياق ،تشير دراسة [15] Arteaga, Batanero,

رسوم بيانية وتعيين قيميا).

 Gustavo, Canadas and Contreras,إلى أن ىناك

 .2تنظيم البيانات وتمخيصيا (وصف شكل البيانات باستخدام

أخطاء متعددة يمكن أن تحدث خالل بناء الطالب لمرسومات

مقاييس النزعة المركزية والتشتت).

اإلحصائية ] [statistical graphsمنيا:

 .3تمثيل البيانات وعرضيا (اختيار الطريقة المناسبة لتمثيل

 -رسم بياني صحيح ولكنو ال يناسب البيانات.

البيانات جدوليا وبيانيا).

 -أخطاء متعمقة بالمقاييس ] [scalesمثل :المقاييس غير

 .4تحميل البيانات وتفسيرىا (تطوير واجراء االستدالالت

متناسبة ،وتمثيل األعداد بصورة خاطئة ،والخمط بين العناوين

واالستنتاجات المبنية عمى البيانات).

وقيم البيانات ،والبيانات غير مركزية ،وأخطاء في تمثيل

 .4الطريقة واإلجرااات

الفترات ،ومقياس الرسم غير مناسب.

أ .منهج الدراسة

 -رسم بياني غير صحيح :بسبب عدم التناسب في محددات

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي التحميمي

الرسم البياني ،أو تبديل القيم بين المتغير والتك اررات ،أو عرض

لتحديد مستويات التفكير اإلحصائي وتفسير نتائجيا لدى طالب

قيم المتغير والتك اررات معا ،أو عرض قيم المتغير مضروبة في

كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بعد تطبيق

التك اررات ،أو عدم مالءمة التمثيل ،أو عرض المتغيرات التي

اختبار التفكير اإلحصائي لدى ثالث مجموعات من الطالب

ليس بينيا عالقة في نفس الرسم البياني ،أو االحصاءات القابمة

(مجموعة لم تدرس مقررات إحصائية جامعية ،ومجموعة

لممقارنة غير معروضو في نفس الرسم البياني ،أو أخطاء أخرى

اجتازت

واإلحصاء

متعددة.

) ،(STAT111ومجموعة اجتازت مقرر اإلحصاء الرياضي

وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تحديد

مقرر

مقدمة

في

االحتماالت

) ،(STAT211ومن ثم دراسة الفروق وداللتيا وتفسيرىا بين

مستويات التفكير اإلحصائي طبقا لدراسة الطالب مقررات

مجموعات الطالب الثالث في مستويات التفكير اإلحصائي.

إحصائية جامعية ورصد تأثر مستويات التفكير اإلحصائي لدييم

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

بتمك الدراسة زيادة أو نقصانا الدراسة الحالية ،كما تتفق مع تمك

اختيرت عينة الدراسة بطريقة مقصودة من بين مجتمع

الدراسات في االىتمام بمتغير ميم جدا ينتج من عمميات تعميم

طالب المستويات المختمفة بكمية العموم – جامعة اإلمام محمد

وتعمم اإلحصاء أال وىو تحسين التفكير اإلحصائي لدى

بن سعود اإلسالمية (حجم المجتمع حوالي  500طالب)،

الطالب.

وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات من الطالب (حجم

كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التوصل

العينة  75طالب وتمثل نسبة  %15من حجم المجتمع)؛

إلى أبعاد التفكير اإلحصائي وصياغة أسئمة تقيس تمك األبعاد

المجموعة األولي (ن =  )25ويمثميا الطالب الذين لم يدرسوا

واألخطاء الشائعة التي يقع فييا الطالب ،وكيفية إجراء التحميل

أي مقررات إحصاء بالكمية بالمستوى األول ،والمجموعة الثانية

اإلحصائي المناسب ألداء الطالب عمى اختبار التفكير

(ن =  )30ويمثميا الطالب الذين اجتازوا مقرر مقدمة في

اإلحصائي.

االحتماالت واإلحصاء ) (STAT111بالمستوى الثاني،

وبناء عمى ما سبق من عرض بعض األدبيات السابقة ،أمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

والمجموعة الثالثة (ن =  )20ويمثميا الطالب الذين اجتازوا
16

 -اليدف من االختبار :قياس مستويات التفكير اإلحصائي لدى

مقرر اإلحصاء الرياضي ) (STAT211بالمستوى الرابع.

طالب قسم الرياضيات واإلحصاء بكمية  -جامعة اإلمام محمد

وأخذت موافقة طالب المجموعات الثالث عمى تطبيق أداة
الدراسة (خالل الفصل الدراسي الثاني 1435/1434ىـ -

بن سعود اإلسالمية.

2014/2013م) ،باالتفاق مع أساتذتيم وادارة الكمية من أجل

 -إعداد الصورة المبدئية الختبار التفكير اإلحصائي وتعميماتو:

استخراج الدرجات وتطبيق العمميات اإلحصائية الختبار

حيث تم االطالع عمى عدد من األدبيات والدراسات السابقة

الفرضيات ،كما تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة

حول التفكير اإلحصائي مثل[15] Arteaga, Batanero, :

باالستعانة بعينة استطالعية من طالب كمية العموم بالمستويين

 ،Gustavo , Canadas and Contreras,و،[8] Groth,

الخامس والسادس تكونت من  35طالب (خالل الفصل الدراسي

و ،[13] Capraro, Kulum and Capraro,و(جرادات،

األول 1435/1434ىـ 2014/2013 -م).

[ ،)]3و(عمي ،)]1[ ،و(عتمان (]5[ ،مما ساعد في تحديد

ج .أداة الدراسة

مصطمح التفكير اإلحصائي وأبعاده األربعة (وصف البيانات،

اختبار التفكير اإلحصائي

تنظيم البيانات وتمخيصيا ،تمثيل البيانات وعرضيا ،تحميل

 -مبررات إعداد االختبار واستخدامو :اختبار الورقة والقمم اعتاد

البيانات وتفسيرىا) وقياسو.

عميو الطالب ويعد كأداة بحثية تتطمب التركيز واالستعداد من

 -كتابة مفردات اختبارية تغطي أبعاد التفكير اإلحصائي

الطالب لإلجابة عنو ،وسيل التطبيق والمعالجة ،ومفيد الختبار

ومراجعتيا لغويا وعمميا ،ويوضح جدولي ( )2( ،)1توزيع أسئمة

فرضيات الدراسة.

اختبار التفكير اإلحصائي وتوزيع درجات أسئمتو.
جدول 1

توزيع أسئمة اختبار التفكير اإلحصائي
أبعاد التفكير اإلحصائي

األسئمة

مجموع الدرجات

وصف البيانات

23 ،22 ،8 ،1

13

تنظيم البيانات وتمخيصيا

21 ،20 ،4

10

تمثيل البيانات وعرضيا

18 ،17 ،15 ،3

21

تحميل البيانات وتفسيرىا

25 ،24 ،19 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،2

26
70

اإلجمالي

جدول 2

توزيع درجات أسئمة اختبار التفكير اإلحصائي
السؤال

الدرجة

السؤال

الدرجة

السؤال

الدرجة

2

3

11

1

20

2

3

6

12

1

21

6

4

2

13

1

22

7

5

1

14

2

23

4

6

1

15

6

24

5

7

1

16

3

25

2

8

1

17

1

اإلجمالي

70

9

1

18

8

1

1

1

10

17

19

3

 -صدق محتوى االختبار :عرض االختبار بصورتو األولية مع

محمد بن سعود اإلسالمية حجميا  75طالب مكونة من ثالث

جدولي ( )2( ،)1عمى ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس في

مجموعات :المجموعة األولي (ن =  )25ويمثميا الطالب الذين

المناىج وطرق تدريس الرياضيات وعضوين من أعضاء ىيئة

لم يدرسوا أي مقررات إحصاء بالكمية ،والمجموعة الثانية (ن =

التدريس في اإلحصاء ألخذ آرائيم ومقترحاتيم بشأن مناسبة

 )30ويمثميا الطالب الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت

مفردات االختبار عمميا ولغويا ،وتم عمل مجموعة التعديالت

واإلحصاء ) ،(STAT111والمجموعة الثالثة (ن = )20

التي أشار إلييا المحكمين وبما يتفق مع إجراءات وأىداف

ويمثميا الطالب الذين اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي

الدراسة.

).(STAT211

 -التجربة االستطالعية لالختبار :تمت عمي عينة استطالعية

 -تطبيق أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير اإلحصائي

(ن =  )35من طالب المستويين الخامس والسادس بكمية العموم

عمى المجموعات الثالث باالتفاق مع أساتذتيم وتوضيح كيفية

في الفصل الدراسي السابق إلجراء تجربة الدراسة (الفصل األول

تطبيق االختبار وتعميماتو داخل محاضراتيم بعد أخذ موافقة

1435/1434ىـ 2014/2013 -م) ،وتم حساب الزمن

رئيس مجمس قسم الرياضيات واإلحصاء وموافقات الطالب.

المناسب لحل االختبار بحساب متوسط الزمن ألداء الطالب

 .5النتائج

عمي االختبار فوجد أنو يساوي ساعتان ،كما تم حساب ثبات

أوالً :النتائج الخاصة بمستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب

االختبار بطريقة التجزئة النصفية وكانت قيمة متوسط معامل

كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين لم

الثبات لالختبار ىو ( )0.79وىي قيمة مقبولة.

يدرسوا مقررات إحصائية

 -الصورة النيائية لالختبارات :تكونت من  25سؤال يتنوع بين

لتحديد مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

أسئمة ذات اإلجابات القصيرة وأسئمة مقالية (حل المشكالت)

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين لم يدرسوا

ودرجتو العظمى  70درجة ويحتاج لإلجابة عنو  120دقيقة.

مقررات إحصائية ،تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري

رابعاً :إجراءات الدراسة

لدرجاتيم عمى اختبار التفكير اإلحصائي ،ويوضح جدول ()3

 -اختيار عينة مقصودة من طالب كمية العموم بجامعة اإلمام

نتائج تمك الحسابات.
جدول 3

المتوسط واالنحراف المعياري في اختبار التفكير اإلحصائي (الدرجة العظمي  )77لدرجات الطالب الذين لم يدرسوا مقررات إحصائية
عدد الطالب

أكبر درجة

أقل درجة

المتوسط

االنحراف المعياري

25

5.5

0

3.64

1.26

يتضح من جدول ( )3أن كافة الطالب رسبوا في اختبار

ثانياً :النتائج الخاصة بمستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب

التفكير اإلحصائي حيث كانت درجاتيم ضعيفة جداً ،وتدل قيمة

كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين

االنحراف المعياري عمى تقارب مستويات الطالب في التفكير

اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء ).(STAT111
لتحديد مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

اإلحصائي.
وتعني النتائج الموضحة بجدول ( )3أن مستويات التفكير

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين اجتازوا مقرر

اإلحصائي المقاسة لدى طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد

مقدمة في االحتماالت واإلحصاء ) ،(STAT111تم حساب

بن سعود اإلسالمية الذين لم يدرسوا مقررات إحصائية كانت

المتوسط واالنحراف المعياري لدرجاتيم عمى اختبار التفكير

منخفضة جداً أو تكاد تكون منعدمة.

اإلحصائي ،ويوضح جدول ( )4نتائج تمك الحسابات.
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جدول 4
المتوسط واالنحراف المعياري في اختبار التفكير اإلحصائي لدرجات الطالب الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاا ()STAT111
عدد الطالب

اكبر درجة

أقل درجة

المتوسط

االنحراف المعياري

30

11

0

3.07

2.68

يبين جدول ( )4أن جميع الطالب رسبوا في اختبار التفكير

ثالثاً :النتائج الخاصة بمستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب

اإلحصائي حيث كانت درجاتيم كانت ضعيفة جداً ،وتدل قيمة

كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين

االنحراف المعياري عمى تقارب مستويات الطالب في التفكير

اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي )(STAT211

اإلحصائي.

لتحديد مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب كمية العموم

وتعني النتائج الموضحة بجدول ( )4أن مستويات التفكير

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين اجتازوا مقرر

اإلحصائي المقاسة باالختبار منخفضة جدا أو شبو منعدمة لدى

اإلحصاء الرياضي ) ،(STAT211تم حساب المتوسط

طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

واالنحراف المعياري لدرجاتيم عمى اختبار التفكير اإلحصائي،

الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

ويوضح جدول ( )5نتائج تمك الحسابات.

).(STAT111
جدول 5

المتوسط واالنحراف المعياري في اختبار التفكير اإلحصائي لدرجات الطالب الذين اجتازوا مقرر اإلحصاا الرياضي ()STAT211
عدد الطالب

اكبر درجة

أقل درجة

المتوسط

االنحراف المعياري

20

20

1

10.40

4.46

يظير جدول ( )5أن جميع الطالب رسبوا في اختبار

لحساب الفروق ومستوي داللتيا بين مستويات التفكير

التفكير اإلحصائي حيث كانت درجاتيم كانت ضعيفة ،وتدل

اإلحصائي لدى طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن

قيمة االنحراف المعياري عمى تقارب بين مستويات الطالب في

سعود اإلسالمية طبقا لدراستيم أو عدم دراستيم لمقررات في

التفكير اإلحصائي.

اإلحصاء عمى أدائيم في اختبار التفكير اإلحصائي ،تم استخدام

وتعني النتائج الموضحة بجدول ( )5أن مستويات التفكير

تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين مستويات التفكير

اإلحصائي المقاسة باالختبار كانت ضعيفة لدى طالب كمية

اإلحصائي لدى طالب المجموعات الثالث (المجموعة :1

العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الذين اجتازوا

الطالب الذين لم يدرسوا أي مقررات إحصائية ،المجموعة :2

مقرر اإلحصاء الرياضي ).(STAT211

الطالب الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

رابعاً :النتائج الخاصة بالفروق بين مستويات التفكير اإلحصائي

 ،STAT111المجموعة  :3الطالب الذين اجتازوا مقرر

لدى طالب كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

اإلحصاء الرياضي ) ،(STAT211ويوضح جدول ( )6نتائج

طبقا لدراستيم أو عدم دراستيم لمقررات في اإلحصاء

ىذا التحميل.
جدول 6

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستويات التفكير اإلحصائي بين مجموعات الطالب الثالث
بين المجموعات

مجموع الدرجات
738.160

درجات الحرية

متوسط المربعات

مصدر التباين

داخل المجموعات

623.927

72

8.666

المجموع

1362.087

74

2

19

369.080

قيمة ف

42.591

مستوى الداللة
0.000

يتضح من جدول ( )6أن ىناك فروقا دالة إحصائيا عند

ومستوي داللتيا إحصائيا تم استخدام اختبار توكي لممقارنات

مستوى ≤  0.05بين مستويات التفكير اإلحصائي لدى طالب

المتعددة بين طالب المجموعات الثالث كما يتضح بالجدول

المجموعات الثالث ،ولمعرفة الفروق بين المجموعات الثنائية

(.)7

جدول 7
نتائج اختبار توكي لممقارنات المتعددة الفروق وداللتها في مستويات التفكير اإلحصائي بين طالب المجموعات الثالث
المجموعة

المجموعة 1

المجموعة 2

متوسط الفروق

الخطأ المعياري

مستوي الداللة

متوسط الفروق

الخطأ المعياري

المجموعة 3

-6.760

0.883

0.000

-7.333

0.850

المجموعة 2

0.573

0.797

0.753

مستوي الداللة
0.000

من خالل النتائج المعروضة بجدول ( )7يتضح أنو لم يرق

اإلحصائي يرجع إلى أنيم لم يستوعبوا كثير من المفاىيم

الفرق بين متوسطي المجموعة  1والمجموعة  2في مستويات

اإلحصائية األساسية سواء باإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء

التفكير اإلحصائي إلى درجة الداللة اإلحصائية عند مستوي

التحميمي أو عمى أفضل حال لم يتذكروىا جيدا ،وأن تدريس

داللة ≤  ،0.05ووجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة ≤

اإلحصاء يقوم عمى التمقين والحفظ وال ييتم بالمعنى والتطبيق

 0.05بين متوسطي المجموعتين  1و 3في مستويات التفكير

والحس ،كما أن دراستيم لمقرري اإلحصاء (مقدمة في

اإلحصائي لصالح طالب المجموعة ( 3المجموعة ذو المتوسط

االحتماالت  STAT111واإلحصاء الرياضي – )STAT211

األكبر) ،وكذلك وجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة ≤

عبر بعض مدرسي المقررين  -لم تركز عمى التمثيالت
كما ّ

 0.05بين متوسطي المجموعتين  2و 3في مستويات التفكير

اإلحصائية مثل الترجمات بين البيانات والتعبير عنيا جدوليا أو

اإلحصائي لصالح طالب المجموعة ( 3المجموعة ذو المتوسط

بيانيا أو حساب بعض المقاييس اإلحصائية ليا أو مناقشتيا مع

األكبر).

الطالب مما أدى إلى ندرة ممارسة الطالب لممعالجات

وتشير نتائج جدول ( )7إلى أن طالب المجموعة ( 3الذين

اإلحصائية التي تتطمب التدريب عمى عممياتو المختمفة من ميارة

اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي ) STAT211حققوا مستويات

وصف البيانات بصورىا المختمفة وتنظيميا وتمخيصيا وتمثيميا

في التفكير اإلحصائي أعمى من طالب المجموعة ( 1الذين لم

وعرضيا وتحميميا وتفسيرىا.

يدرسوا مقررات إحصائية) ،كذلك حقق طالب المجموعة 3

وتتفق النتائج السابقة مع دراسة [15] Arteaga,

مستويات أعمى في التفكير اإلحصائي من طالب المجموعة 2

 ،Batanero, Gustavo, Canadas and Contreras,كما

(الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

تتفق تمك النتائج مع ما أبداه أساتذة مقررات اإلحصاء الجامعية

 ،(STAT111في حين تقارب طالب المجموعتين  1و 2في

بقسم الرياضيات واإلحصاء بكمية العموم – جامعة اإلمام محمد

مستويات التفكير اإلحصائي.

بن سعود اإلسالمية من وجود ضعف عام في مفاىيم وميارات
اإلحصاء السابقة لدى طالب الكمية ظير أثناء التدريس وفي

 .6مناقشة النتائج

اختبارات اعمال الفصل واالختبارات النيائية.

تشير النتائج أن ىناك انخفاض واضح جدا وكبير في مستويات
التفكير اإلحصائي (الدرجة العظمى  70درجة) لدى طالب

كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة

مجموعات الدراسة الثالث (متوسط درجات المجموعات األولى

إحصائيا بين طالب المجموعات الثالثة (المجموعة التي لم

والثانية والثالثة ىي 10.40 ،3.07 ،3.64 :عمى الترتيب).

تدرس مقررات إحصائية جامعية ،والمجموعة التي اجتازت مقرر

وربما يكون سبب رسوب الطالب في اختبار التفكير

مقدمة في االحتماالت واإلحصاء  ،STAT111والمجموعة
20

التي اجتازت مقرر اإلحصاء الرياضي  (STAT211وذلك في

 .1ضرورة مراجعة عمميات التدريس والتقويم ومقررات اإلحصاء

أدائيم عمى اختبار التفكير اإلحصائي؛ فكان ترتيب المجموعات

وبيئة التعميم داخل كمية العموم – جامعة اإلمام محمد بن سعود

طبقا لمستويات التفكير اإلحصائي األفضل فاألقل ىو :الطالب

اإلسالمية نظ ار لضعف مستويات في مستويات التفكير

الذين اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي  ،STAT211الطالب

اإلحصائي بصورة كبيرة ،مع مراعاة أن تتضمن الخطط الدراسية

الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

لمقررات اإلحصاء أنشطة مقصودة حول أبعاد التفكير

 ،STAT111الطالب الذين لم يدرسوا مقررات إحصائية عمى

اإلحصائي.

الترتيب.

 .2طرح وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية ألعضاء ىيئة

وربما ترجع تمك النتيجة إلى أن طالب المجموعة الثالثة (الذين

التدريس اإلحصائيين حول استراتيجيات تعميم اإلحصاء ووسائل

اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي ) STAT211نمت لدييم

تقويمو لدى الطالب يحتوي عمى أنشطة حول أبعاد التفكير

أبعاد التفكير اإلحصائي  -إلى حد ما  -من خالل استيعابيم

اإلحصائي.

لمقررات اإلحصاء الجامعية مقارنة بطالب المجموعة الثانية

 .3إضافة بعض المقررات اإلحصائية بالخطط الدراسية بكمية

(الذين اجتازوا مقرر مقدمة في االحتماالت واإلحصاء

العموم – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعدم االكتفاء

 ،(STAT111كما وأن طالب المجموعة الثالثة اجتازوا

بمقررين فقط لتكون في حدود خمسة إلى ستة مقررات لمعالجة

مقررين في اإلحصاء يحتويان عمى كثير من مفاىيم اإلحصاء

مشكالت تدني ميارات التفكير اإلحصائي لدى الطالب.

الوصفي وأساسيات االحتمال والتوزيع االحتمالي لممتغيرات

 .4أىمية استحداث واعداد وتنفيذ برنامج لمحصول عمى

المتعددة وتوزيعات العينة ونظرية النياية المركزية والمتغيرات

بكالوريوس في اإلحصاء لطالب كمية العموم بجامعة اإلمام

العشوائية لمدوال وتقديرات البارامتر واختبار الفرضيات مقارنة

محمد بن سعود اإلسالمية ،وحث الطالب عمى االلتحاق بو

بطالب المجموعة الثانية.

بجانب برنامج بكالوريوس الرياضيات التطبيقية الحالي.

وكذلك يمكن تفسير النتيجة حول أن طالب المجموعة

مقترحات الدراسة

الثالثة (الذين اجتازوا مقرر اإلحصاء الرياضي (STAT211

 .1دراسة العالقة بين ميارات التفكير اإلحصائي والميل لدراسة

حققوا مستويات أعمى من مستويات التفكير اإلحصائي مقارنة

اإلحصاء لدى طالب إحدى الصفوف الدراسية.

بطالب المجموعة األولى (الذين لم يدرسوا مقررات إحصائية)،

 .2استخدام مدخل النمذجة اإلحصائية أو استراتيجيات تدريسية

إلى أن طالب المجموعة الثالثة اجتازوا مقررين في اإلحصاء

لتنمية مكونات التفكير اإلحصائي وحل المشكالت اإلحصائية

مقارنة بطالب المجموعة األولي الذين لم يدرسوا مقررات

لدى طالب الجامعة.

إحصائية جامعية ،مما أدى إلى انخفاض في مستويات التفكير

 .3قياس جودة مقررات اإلحصاء الجامعية طبقا لمعايير تعميم

اإلحصائي لدى طالب المجموعة األولي تكاد تكون معدومة

اإلحصاء الجامعية.

لدييم .وتتفق نتائج الدراسة فيما يخص المقارنة بين طالب

 .4دراسة مستويات الفيم القرائي لمقرر االحصاء لدى الطالب

المجموعات الثالث مع دراسة جرادات.[3[ ،

وعالقتو بقدرتيم عمى حل المشكالت اإلحصائية.

 .7التوصيات

 .5استخدام تطبيقات وأنشطة إحصائية تفاعمية في تحسين

بناء عمى ما أشارت إليو نتائج الدراسة ومناقشتيا ،توصي

مستويات التفكير اإلحصائي واالتجاه نحو اإلحصاء لدى

الدراسة بما يمي:

الطالب.
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LEVELS OF STATISTICAL THINKING
AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF
SCIENCE OF AL-IMAM MOHAMMAD IBN
SUAD ISLAMIC UNIVERSITY
AHMED MOHAMED RAGAIE ELREFAIE
Faculty of Education
Tanta university - Egypt
Abstract_ The purpose of this study was to determine the levels of statistical among students of the
faculty of science of Al - Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University.
To achieve this goal, the test preparation in statistical thinking included 25 questions dealing
with four dimensions namely data describing, data organizing and summarizing, data representing
by graphs and data analyzing and interpreting.
The findings showed that: there were statistically significant differences between (first group and
third group) and (second group and third group) in favor of the third group in statistical thinking
levels; also there were low levels of statistical thinking skills for all students.
The researcher recommended with great interest to statistical thinking skills in teaching and
learning of statistics, also suggested a set of recommendations such as: introducing educational and
training programs for statistics specialists and determining the quality of teaching, assessment, and
contents of statistics courses.
Keywords: Statistics learning, statistical thinking, students of Faculty of Sciences, and Al - Imam
Muhammad Ibn Saud Islamic University.
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